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KRITERIA VfeČRUU POROVNANÍ VLASTNOSTÍ OCELÍ PRO TUKOVĚ NÁDOBY
LEHKOVODNÍCH REAKTORŮ
M. Brumovský, J. Brynda, ŠKODA, o,p., odštěpný závod Energetické strojírenství
U. Vacek, Ústav jaderného výzkumu, Ke2

Při výběru oceli pro tlakové nádoby lehkovodoích reaktorů je nutno brát
v úvahu předevSím:
- hlediska výroby oceli, polotovarů a svařenců,
- krátkodobé pevnostní vlastnosti (přejímací), ovlivňující pevnostní výpočet
a pevnost nádoby,
- speciální a dlouhodobé vlastnosti, ovlivňující bezpečnost a životnost nádoby
(vSetně změn během provozu).
Porovnání hlavních ukazatelů bude provedeno pro hlavní oceli, používaná pro
tlakové nádoby lehkovodních reaktorů 15Ch2MPA
15Ch2NMFA
A 533 B, tř. 1 A 508
tř. 3 -

typ
typ
typ
typ

Cr-Mo-V
Ni-Cr-Mo-V
Mn-Ni-Mo
Mn-Ni-Mo

(vývalky, výkovky)
(vývalky, výkovky)
(vývalky)
(výkovky)

1. Výroba oceli, polotovarů, svařenců
Používané oceli patří mezi oceli nízkolegované, se značně vysokými požadavky
na čistotu, a to jak např. obsah fosforu a síry, tak i doprovodných prvků - Cu,
Co, As, Sb, Sn apod., což vyžaduje speciální metalurgické pochody a především výběr vsázkových surovin. Zatímco výroba ocelí A 533 a A 508 probíhá v západních
zemích pouze v elektrických pecích, jsou oceli 15Ch2MPA a 15Ch2NMPA vyráběny kombinovanými technologiemi - bud* tzv. duplex pochodem (SSSR) nebo sléváním uhlíkaté
oceli ze ZM pece s vysocelegovanou z elektrické pece (ČSSR). Samozřejmý požadavek
je na vakuování všech reaktorových ocelí, zvláště s ohledem na snížení obsahu
plynů, zvláště vodíku.
Přednost v tvářecích operacích má kování před válcováním, které se používá
jen pro polotovary vrchlíků. Snahou posledních let je zvyšování hmotnosti ingotů
- maximální ingoty v Japonsku dosahují až 500 t, zatímco v ČSSR a SSSR zatím cca
205 t.
V závislosti na chemickém složení oceli a požadovaných vlastnostech je pak
používáno různé tepelné zpracování, které se liší nejen teplotami, ale i chladícími médii při kalení: olej pro ocel 15Ch2MFA a voda pro ostatní oceli.
Z dalších požadavků na vybrané oceli je svařitelnoat, a to jak z hlediska
provedení svarů, tak i návarů. Prakticky všechny používané oceli jsou podmínečně
svařitelné - vyžadují vyšší či nižší teploty předehřevu a souběžného náhřevu.
Teploty předehřevu pro automatové svařování jsou následující:
15Ch2MFA
15Ch2NMFA
A 533, A 508

350 až 400 °C
1 50 až 200 °C
125 až 180 °C
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Je vidSt, že z tohoto hlediska je nejobtížněji avařitelná ocel 15Ch2MFA, ostatní
oceli jsou zhruba srovnatelné.
2. Krátkodobé pevnostní vlastnosti
Krátkodobé pevnostní vlastnosti (mez kluzu a pevnosti) určují dovolené napětí [Rj a tím i tlouštky stěn tlakové nádoby a její výslednou hmotnost. Zásadním
požadavkem je dosažení co nejvyšších pevnostních vlastností při zajištění dostatečné plasticity (i když ani tažnost ani kontrakci, kromě malocyklové únavy, nelze do výpočtu zahrnout), jak ukazuje následující přehled.
Z tabulky je vidět, že oceli sovětské, zvláště 15Ch2NMFA vykazují vyšší pevnostní vlastnosti, zatímco plastické vlastnosti jsou u všech ocelí zhruba shodné.

Materiál
A 533 B, t ř . 1
A 508
tř. 3
15Ch2MFA
15Ch2NHFA

350 °C

20 °C

Zkušební teplota

V' 2
345
345
431
490

m

W

A

Z

551
551
539
608

184
184
207
234

18
18
14
15

38
50
55

R

V

2

285
285
392
441

«m

W

490
539

184
184
188
207

A

Z

14
14

50
50

3. Speciální a dlouhodobé vlastnosti
Tyto vlastnosti mají za tíkol zajistit dostatečnou odolnost tlakové nádoby
proti porušení, a to především křehkému jak na začátku provozu, tak i během celé
životnosti tlakové nádoby.
Znamená to, že je nutné, aby výchozí vlastnosti, charakterizující stav materiálu při t. tlakové zkoušce měly dostatečnou zásobu s ohledem na všechny procesy, probíhající při provozu a mající degradační účinek - teplotní stárnutí, deformační stárnutí, radiační zkřehnutí, malocyklové poškození, popřípadě další.
Jako výchozí charakteristika z tohoto hlediska se bere kritická teplota
křehkosti, T k o , zatímco podle ASME je to obdobně definovaná referenční teplota
nulové tažnosti, RT N I ) T . Teplota T fco je stanovována pomocí zkoušek vrubové houževnatosti a požadované hodnoty pro jednotlivé oceli jsou následující (v °C):
Materiál
základní materiál (ZM)
automatový svar pod tavidlem (ATS)
elektrostruskový svar (ES)

15Ch2MFA
0
+ 20
+ 40

15Ch2NMFA

A 5 3 3 , A 508

- 10
0
+ 20

- 12

Porovnania je vidět, že zatímco výchozí teploty Tfco jsou pro všechny základní materiály zhruba shodné, ke zvyšování dochází u svarových spojů, které se tak stávají kritickými z hlediska možného porušení.
Provozní chování materiálu tlakových nádob závisí nejen na provozních podmínkách, ale do značné míry i na složení a mikrostruktuře oceli. Lze konstatovat,
že např. prvky IV B a V B grupy vykazují velký vliv na popouatěcí křehkost, teplotní stárnutí, vodíkové zkřehnutí, korozní tínavu apod., protože snižují kohézni

1

pevnost hranic zrn těchto ocelí. Schematicky je jejich vliv ukázán na následujícím diagramu, kde je ukázána jejich interakce s legujícími prvky daných ocelí podle Pugha et al.:
Mn-Ki-Mo o c e l i
A 533 3

nízko-Cr-oeeli

2 l / 4 C r - l Mo

Mn,Ni ?

Ni-Cr ocelí
En 30 A

vysoko-Cr-ocelJ
12Cr lMo

Tyto prvky hrají také jednu z hlavních rolí při posuzování radiačního
zkřehnutí; kromě nich přistupuje jako hlavní též měá. Zatímco u nečistot typu P,
Sb, Sn, As stačí průměrný obsah 0,010 hmotn. % či ještě méně, u obsahu mědi se
jedné o obsahy větší jak 0,05 hmotn. % pro pozorování jeho vlivu.
U deformačního stárnutí pak hlavní roli hrají volné atomy intersticiálních
prvků (uhlík, dusík), které zakotvují vznikající dislokace při vyvolané plastické
deformaci.
Vliv provozních podmínek na bezpečnost tlakových nádob nejlépe charakterizuje posun přechodové teploty, A \o, vyvolaný jednotlivými vlivy, tj.
ů T | = posun, vyvolaný radiačním zkřehnutím
A T „ = posun, vyvolaný malocyklovým poškozením
A l .= posun, vyvolaný teplotním stárnutím
Kromě toho stabilitu oceli a jejich vlastností dobře charakterizují i dva
další posuny, tj.
P„ = posun, vyvolaný popožštěcí křehkosti (imitovaný nejlépe režimem stupňovitého ochlazování podle Low-a)
= posun, vyvolaný ochlazováním v peci po zakalení:
Materiál
AT$

23

( $ = 5 . 1 0 n . m " ) - ZM
- ATS

A T t = 1O 4 h/35O °C
ATp

2

15Ch2MPA

15Ch2NMFA

+ 33
+ 48
< + 20

• 40
+ 33
< + 20

+ 100
+ 100

0
0
0

+ 5
+ 20
+ 5

+ 10
+ 33

A 533, A 508
maxim,
tabulk.
hodnoty
experim.
údaje

Z uvedeného přehledu je vidět, že nejstabilnější vlastnosti vykazuje ocel
15Ch2MPA, zatímco oceli A 533 B a A 508 jsou relativné nejméně stabilní, což
pravděpodobně vyplývá z jejich chemického složení (přítomnost niklu).

Závěr
Ukázané porovnáni vlastností ukazuje na následující:
- z hlediska teohnologičnosti (svařitelnosti apod.) jsou nejvhodnější oceli A 533
a A 508, resp. 15Ch2Ní£FA,
- z hlediska pevnostních vlastností je prioritní ocel 15Ch2NMFA,
- z hlediska stability vlastností i struktury je prioritní ocel 15Ch2MFAt zvláště
z hlediska radiační stability, Která je pro posuzování životnosti rozhodující.
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METALURGIE OCELÍ PRO TUKOVĚ NÁDOBY LEHKOVODNÍCH REAKTORŮ
M. Kepka, L. Baráčková, Ústřední výzkumný ústav, o.p. ŠKODA Plzeň

Oborovému podniku ŠKODA Plzeň bylo v souvislosti s realizací jaderného programu v ČSSR uloženo zajištovat mimo jiné výrobu tlakových nádob (TN) jaderných
reaktoru W E B 440 a VVER 1000. TN je nejkritičtější částí primárního okruhu reaktoru s požadovanou stoprocentní zárukou bezpečného provozu po dobu životnosti jaderné elektrárny, tj. 30 až 40 let.
Oceli pro TN musí být zpracovány na předepsané mechanické hodnoty, musí vykazovat odolnost proti křehkému lomu, proti růstu trhlin při cyklickém namáhání
a proti radiačnímu zkřehnutí. Dále je požadována dobrá svařitelnost oceli včetně
schopnosti navařování vrstvou nerezavějící oceli k zamezení koroze. Tyto vlastnosti vyžadují zaručení vysoké čistoty ocelí, tj. nízkých obsahů plynů, nekovových vměstků, škodlivých a doprovodných prvků a především provedení mimořádných
opatření v metalurgické technologii.
Pro TN lehkovodních reaktorů se používají určité značky ocelí, v kapitalistických státech na bázi MnNiMo a CrNiMo, v SSSR a ČSSR na bázi CrMoV a CrNilío
(tab. I.).
1. Poznatky ze zahraničí
Největší ingoty pro vykování prstenců TN se odlévají v Japonsku, a to až do
hmotnosti 500 t. Lze použít kyselou i zásaditou SM ocel, ale přední firmy vyrábějí výhradně elektroocel a odlévání ve vakuu /1/.
V ocelárně fy Japan Steel Works, Muroran, jsou k dispozici 4 elektrické obloukové pece (EOP) o kapacitě 100 až 120 t a 2 EOP o kapacitě 10 a 25 t, takže
lze natavit až 500 t tekutého kovu. Výroba oceli v EOP, vakuování a použití čistých vsázkových surovin umožňují docílit velmi nízký obsah plynů, P, S a nežádoucích doprovodných prvků Cu, Co, Sn, Sb a As.
Další japonská fa Kobe Steel vyrábí ingoty také až do hmotnosti 500 t uvedením do provozu 100t EOP a dvou 1OOt udržovacích pecí (pánví) (obr. 1 v příloze).
Výroba těchto ingotů se provádí třemi tavbami v 10Ót EOP s přesazením na 130 t a
natavením potřebného množství oceli do požadované hmotnosti v dalších EOP o kapacitách 15, 25 a 60 t. Maximálního snížení obsahu plynů se dosáhne vakuováním při
odpichu z EOP, zajištění dostatečně vysoké licí teploty až do nataveni delší tavby se dosáhne ohřevem elektrickým obloukem v udržovacích pecích /2/. Při velmi
nízkém vakuu se odlévá v kesonu do kokily, takže ocel je vakuována dvakrát.
Použitím ingotů o velké hmotnosti pro výkovky prstenců se při zhotovování TN
podstatně snižuje počet svarů, zvyšuje se provozní spolehlivost TN, snižuje se
rozsah kontrol při ověřování jakosti avarů, a to jak v průběhu výroby, tak i při
periodických prohlídkách TN.
V SSSR jsou ingoty do hmotnosti 130 t vyráběny duplexním pochodem s dohotovením oceli v kyselé SM peci a odléváním ve vakuu. Pro ingoty do 165 t je do horní části ingotu dolévána ocel z EOP. K zajištění výroby ingotů o větší hmotnosti
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bylo r roce 1976 v Ižorském závodě uvedeno do provozu vakuové a ohřívací zařízení
typu ASEA-SKF, skládající ae ze dvou na sobě nezávislých jednotek 2 x 150 t pro
ohřev a rafinaci, pouze vakuové zpracování je společné. Metalurgie oceli v těchto
jednotkách umožňuje provádět legování, odplynení a odsiřování lázně a odlévání
ingotů až do hmotnosti 300 t.
2. OBvo.iení metalurgie a vakuového odlévání ingotů pro TN v o,p. ŽKODA Plzeň
V o.p. ŠKODA Plaeň bylo nutno ověřit metalurgický pochod, který by využíval
stávajících bazických pecí, EOP a zařízení pro odlévání ve vakuu.
Osvědčil se postup, při němž se nataví předšlitina legovaná prvky a vyšší
afinitou ke kyslíku nežli má Pe a v SM peci se nataví neuklidnSná ocel. Předslitina se odleje do pánve včetně redukční etrusky a do této taveniny se odleje neuklidněná ocel ze SM pece, následuje odlití přes mezipánev do kokily ve vakuovém
kesonu (obr. 2 v příloze). Uvedená technologie předpokládá pečlivou přípravu
vsázky pro obě pece, např. použití kvalitního surového železa PVK a předtavené
ingoty. V dosud vyrobených tavbách tím byly docíleny limitu odpovídající obsahy
prvků Cu, Co, Sn, Sb a As. Obsahy kyslíku při ukončení jednotlivých taveb byly
max. 160 ppm, po vakuování došlo ke snížení na 40-60 ppm. Po odlití jsou ingoty
jeStě v teplém stavu převáženy do o.p. VÍTKOVICE k vykování na lisu 120 MN.
Vlivem fyzikálně chemických pochodu při tuhnutí ingotů dochází i při vakuovém odlévání ke vzniku makrostrukturních a chemických nehomogenit. Pro vyhodnocení jejich rozsahu a stanovení metalurgické jakosti CrMoV oceli pro TN byla připravena osová část 135t ingotu odvrtáním jádra o rozměrech 0 324 x 3360 mm. Dělení jádra bylo provedeno dále v osovém a radí líním směru tak, aby mohlo být testováno celkem v 18ti pozicích. Porovnáním směrného chemického složení, tavbové analýzy a výsledků z jádra vyplynulo, že homogenita chemického složení je velmi dobrá a výjimkou obsahu C a S. Ve výšce 3070 mm těla ingotu došlo ke zvýšení obsahu
C na 0,2? a 0,31 %» přičemž v patní části bylo stanoveno 0,11 a 0,13 %. Ve stejné
výšce jádra byl nalezen také zvýšený obsah S 0,024 %, který se dále zvyšoval až
nad přípustný obsah 0,030 %.
Množství kysličníkových vměstků se pohybovalo v rozmezí 40-115 ppm, coS odpovídá ocelím s dobrou čistotou. Mimořádně vysoký obsah těchto vměstků 311 ppm
byl zjištěn v jednom místě patní části jádra ingotu a je pravděpodobné, že odpovídá sedimentačnímu kuželi charakterizovanému zvýšenými obsahy vměstků. Celkovým
hodnocením jádra ingotu 135 t bylo ujištěno, že nehomogenity a vady typu sirníkových vycezenin se ve zvýšené míře vyskytují od vzdálenosti 1850 mm od patního
konce ingotu.
Nově upravená technologie výroby TN ověřuje vyvrtání nebo kovářské vyděrováni osové části ingotů a odstranění dostatečně velké patní a hlavové části ingotů
s cílem dosažení lepší jakosti výkovků tvaru prstence.
Literatura
A/

ONODERO, S. a j.: Materials for Power Engineering in Japan, čsl.-japonské
sympozium, Tokio (1977)

/2/ Technická zpráva fy Kobe Steal, Takasago Plant, Steel Casting and Forging
Div., TKE 78 - 27. Sept. 0 978)
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Tab. I. Chemické složeaí ocelí pro tlakové nádoby (% tam)
Druh oceli Stát.

HnMiMo

Použití

C

Si

Mn

P

S

Cr

USA.
Francie

A 533-B
třída 1

plechy
vývalky

max.
0,25

0,15
0,30

1,15
,50

•ax.
0,012

max.
0,015

-

USA
Francie

A 508
třída 3

výkovky

0,15
0,25

0,15
0,35

1,20
1,50

•ax.
0,025

max.
0,025

-

NSR
Japonsko

2OMnNi55

výkovky

0,17
0,25

0,15
0,30

1,15
1,50

max.

NSR
Japonsko

22NiMoCr37

výkovky

0,17
0,25

0,50
1,00

max.

15CH2MFA

výkovky

0,13
0,18

0,15
0,35
0,17
0,37

0,30
0,60

18CH2MFA

výkovky

25CH2MFA

výkovky

15CH2NMFA

výkovky

0,13
0,18

15CH2NHFAA

výkovky

0,13
0,18

A 543

výkovky

max.
0,23

SSSR

CrlIoV

Značka o c e l i

>

SSSR
CrNiMo

USA

0,16
0,21
0,22
0,27

max.

Mo

V

0,40
0,70

0,45
0,60

-

0,40
0,80
0,40
0,70

0,45
0,60
0,40
0,60

max.
0,05
max.
0,03

0,010

0,20

0,010

0,50

0,010

C,30
0,50

1,00

0,60
0,80

0,05

max.
0,025

max.
0,025

2,50
3,00

max.
0,40

0,60
0,80

0,25
0,35

M

m

«

n

0,010

tt

«

«

N

N

M

H

<•

0,17
0,37
0,17
0,38
0,20
0,35

Hi

H

0,30
0,60
0,30
0,60

max.
0,020

max.
0,020

2,80
3,30
1,70
2,40

max.
0,012

max.
0,010

1,70
2,40

•ax.
0,40

max.

max*
0,010

1,50
2,00

0,010

Co

0,10
0,10
0,10
max.

0,10
0,15
*

•

m

1,00
1,50

0,50
0,70
0,50
0,70

max.
0,12
0,12

max.
0,15
0,10

3,00
4,00

0,45
0,60

max.
0,03

max.

1,00
1,50

0,10
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VLASTNOSTI TĚŽKÍCH VÝKOVKŮ* Z OCELI 22K PRO TLAKOVĚ NÁDOBY PRIMÁRNÍHO OKRUHU
W E R 4*0
J. Elfmark, VÍTKOVICE, n.p., Ostrava

Pro stavbu tlakových nádob kompensátoru objemu a parogenerátoru lehkovodní
jaderné elektrárny W E R 440 se používají těžké výkovky z oceli 22K. Jedná se o
bezešvé prstence o vnitřním průměru 2400 mm a tlouátce stěny do 190 mm (pro kompenzátor) nebo o vnitřním průměru 3200 mm a tloušťce stěny do 135 mm (pro parogenerátor), vyráběné kováním na trnu ingotů o hmotnosti do 110 t. Kromě prstenců
jsou z této oceli vyráběny další díly tlakových nádob, jako jsou těžká lisovaná
dna a nátrubky.
Základní požadavky na vlastnosti výkovků z oceli 22K jsou uvedeny v tab. I.
Pro zabezpečeni potřebné jakosti jsou dále vedle uvedených požadavků rozhodující
také vnitřní homogenite, kontrolovaná ultrazvukem, a kritická teplota křehkosti
T k o max + 20 °C, které jsou rozhodujícími kritérii jakosti. Obě jakostní kritéria
si vynucují podstatné snížení nečistot, zejména síry a fosforu, hluboko pod přípustnou mez podle tab. I. Dlouhodobě sledované průměrné obsahy nečistot v tavbách, použitých pro výrobu prstenců byly 0,009 % S a 0,011 % P. Přes tyto nízké
obsahy neSistot v tavbě a dokonalé odstranění středových segregaci ingotu při děrováni předkovku, zůstává jeStě v prstencích znečištěné pásmo jako pozůstatek
stvolových vycezenin. Vliv tohoto znečištěného pásma na vlastnosti prstenců byl
podrobněji prozkoumán na výkovku prstence kompenzátoru o konečné tlouštce 150 mm,
vykonvaného ze 11Ot ingotu, jehož základní vlastnosti jsou uvedeny v tab. I. Výkovek byl tepelně zpracován s hrubovacími přídavky s tloušťkou stěny 190 mm austenitizacl 920 °C se zrychleným ochlazováním s přerušovaným zamezením prstence do
vody. Průměrný součinitel rychlosti ochlazování - v (logaritmus času potřebného
pro ochlazování na teplotu 450 °C) byl v jádru prstence asi 3,3. Po ochlazení následovalo popouštění na 680 °C a zkušební etalony byly ještě podrobeny simulačnímu žíhání 620 °C/2O h.
Klasickými analytickými metodami byla provedena kontrolní chemická analýza
z třísek odebraných z pásma segregací a z vnitřního povrchu výkovku. Rentgenovou
spektrální analýzou bylo kontrolováno rozložení prvků v segregaci /I/ a jejím
nejbližším okolí. Výsledky analýz, které jsou v tab. I. ukazují, že v segregaci
dochází až k třínásobnému zvýšení obsahu síry, jakož i k výraznému zvýšení dalších prvků, což ovlivňuje i mikrostrukturu. Kromě znečištění sirníkovými vměstky
vzniká v místě segregace, v důsledku zvýšeného obsahu legujících prvků, bainitická struktura s nízkým obsahem feritu na rozdíl od okolí segregace, jehož struktura je perlitická s vyšším podílem feritu.
Kromě vlivu čistoty oceli a jejího tepelného zpracování byl rovněž sledován
vliv podmínek tváření na výslednou strukturu. Laboratorně pomocí tahové zkoušky
za tepla a speciálním leptáním v kyselině pikrové s přísadou saponátového aktivního činidla byl hodnocen vliv dotvářecích teplot na velikost austenitického zrna. Zkoušky tváření tahovou zkouškou byly provedeny na tyčích předehřátých na
1000 °C a ochlazených na zkušební teplotu 900, 800 a 700 °C. Po přetržení byly
tyče rychle ochlazeny ve vodě. Velikost zrna byla sledována těsně u lomu, kde či-
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nila poměrná deformace asi 90 % a v přechodové oblasti krčku s deformaci asi 25 %•
Po tiskání hodnot velikosti zrna byly vzorky tepelně zpracovány na 920 °C a byla
znovu kontrolována výsledná velikost zrna. Z výsledků uvedených v tab. III. je
patrno, že střední průměr zrna se zmenšuje s klesající teplotou deformace. Rozdíly ve velikosti zrna väak zcela odstraní následující tepelné zpracování. Z výsledků vyplynulo, že ocel 22K není náchylná na dotvářecí podmínky a výsledné mechanické vlastnosti po tepelném zpracování nejsou závislé na podmínkách tváření,
Z výsledku vrubové houževnatosti v tangentielním směru po průřezu prstence
je patrno, že jeho houževnatost v celku je rovnoměrná. V místech segregace dochází k mírnému poklesu houževnatosti. Vysoké hodnoty houževnatosti na vnitřním povrchu souvisejí s jeho bainitickou strukturou a sníženým obsahem feritu, která je
výsledkem velké povrchová rychlosti ochlazování při tepelném zpracování. Struktura této povrchové vrstvy má stejný charakter jeho segregace. Na vnějším povrchu
byla tato bainitíoká vrstva odstraněna při obrábění prstence na konečné rozměry
a proto výsledné hodnoty houževnatosti vnějšího povrchu odpovídají vnitřním částem prstence.
I když struktura povrchové vrstvy a znečištění v segregaci ovlivnily hodnoty
vrubové houževnatosti, nepůsobily tyto změny na závislost procenta houževnatého
lomu na vrubové houževnatosti. Strukturní vlivy a znečištění však působily na
rozptyl hodnot přechodové křivky. Střední hodnota přechodových křivek závislosti
vrubové houževnatosti R ? , procenta houževnatého lomu % HL a rozSíření A b / 2 / na
teplotě bylo hodnoceno pomocí rovnice (1)
T-T„
(Rv. % HL . A b ) = A + B tgh —jr 2 -

(1)

doporučené pro hodnoceni přechodových teplot kupříkladu v /3/. Vyhodnoceni rovnice (1) je v tab. IV, kde A, B, C jsou konstanty, T Q je přechodová teplota křehkosti a T je teplota, pro niž hledáme .hodnoty 1^, % HL a A b.
Pokud jde o hodnotu kritické teploty křehkosti T^Qi pro jejíž stanovení je
rozhodující kritérium / 4 /
T

ko •

*L

- 30 °C

(2)

kde T^ je teplota, při níž je dosaženo min. 50 % houževnatého lomu, je možno její
hodnotu stanovit z hodnot v grafické závislosti a její výsledek je v tab. V.
Z výsledků je patrno, že kromě znečištění oceli sírou a fosforem bude na T ^ působit hlavně rychlost ochlazování při tepelném zpracování.
Vliv velikosti výkovku, tloušíky stěny a tím rychlosti ochlazování na procento houževnatého lomu oceli 22K byl statisticky zpracován z dlouhodobého sledování výroby. Z výsledků na tab. VI je patrno, že u menších výkovků je hodnota ?.
max + 20 °C zajiäíovéna s podstatně větší rezervou než u těžkých výkovků.
Závěr
Byl proveden průzkum plastických vlastnosti těžkého výkovku prstence tlakové
nádoby kompenzátoru objemu vykovaného ze 110 t ingotu z oceli 22K. Přes velmi
nízký obsah siry a fosforu v tavbě a odstraněni středových nečistot ingotu při
výrobě prstence, zůstává ve stěně prstence znečištěné pásmo segregací. Průzkum
vrubové houževnatosti a chemických analýz ukázal, že při úrovni síry v tavbě pod
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0,010 % a vhodném tepelném zpracováni dochází ke zvýšení kritické teploty křehkosti v místě segregace pouze asi o 10 °C proti okolnímu čistému kovu. Statistický
průzkum kritické teploty křehkosti ukázal, že její hodnota je závislé na rychlosti ochlazování při tepelném zpracování. Skutečně dosahované hodnoty zaručují
s dostatečnou rezervou kritickou teplotu křehkosti max. + 20 °C.
Literatura
/1/ REK, A. a dalSi: Interní zpráva Vd 070, 1978
/2/ ASME Code, díl III, HB 2331
/3/ BÍNA, V. a dalSí: Kovové materiály, 1979, č. 2, str. 152
/4/ Normy rasčsta na pročnost elementov reaktora. Hetallurgie, Moskve 1973,
č. 130
Tab, I Vlastnosti těžkých výkovků z oceli 22 K
Značka
č« tavby
22 K
6125

předpis
tavebnl
analýza

P

Chemické složení
S
Cr
Ni

C

Mn

Si

Bio

Cu

V

0,19
0,26

0,75
1,00

0,20
0,40

max
max
max
0,030 0,030 0,30

max
0,40

max max
0,15 0,30

0,23

0,89

0,25

0,010 0,008 0,25

0,25

0,11

"

0,08 0,02 0,016

Mechanické v l a s t n o s t i
+20 °C

22 K

6125

předpis
v tang
směru
tang
směr
+

Z

Rp 0,2 *m
MPa
MPa
min
min
412
216

5
%
min
20

%
min
50

510
500
500

27
30
30

71
72
71

319
314
319

A

«v
cm- 2
min
J

29
154
174
164

+350 °C

k r i t i c k é teplota
křehkosti

Rp0,2

T

ko

% HL

20

Při 50 °C
min
50

MPa
min
186

°C
max

255
250
250

viz
tab. V

viz
tab. V

místo odběru gkušebního materiálu musí být vzdáleno od čela výkovku nejméně
o jednu tlouštku stěny a 1/4 tlouštky od vnějšího bočního povrchu
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Kontrolní chemické analysy z výkovku S.t. 6125

lab. II
Místo
odběru

Chemické složení

Mn

C

P

Si

S

Cr

Ni

Mo

Chemicka analýza z třís ek
pásmo
segregací
vnitřní
povrch
prstence

0,24

0,92

0,29

0,014

0,011

0,21

0,24

0,12

0,18

0,88

0,29

0,010

0,009

0,21

0,23

0,10

Rentgen ová spektr ální mikroanalýza
segregace

1,14

0,014

0,027

0,25

0,25

0,14

okolí
segregace

-

0,89

-

0,012

0,009

0,21

0,20

0,09

okolí
segregace

-

0,90

-

0,010

0,011

0,21

0,21

0,10

Tab. Ill

Vliv podmínek plastické deformace na velikost austenitického zrna
oceli 22 K

Střední průměr
austenitického
zrna podle
GOST 5639-65
po deformaci
mm

Střední průměr
austenitxckého
zrna podle
GOST 5639-65
po deformaci a
tepelném zpracování
920 °C/1 h/voda
nuu
Tab. IV

1000

900

800

700

u lomu
asi 90 %

0,038

0,035

0,014

Silně deformovaná zrna
feritu a austenitu

u krčku
asi 25 %

0,029

, 0,031

0,180

0,07

u lomu
asi 90 %

0,024

0,031

0,031

0,024

u krčku
asi 25 %

0,027

0,026

0,022

0,029

ferit + austenit

Přechodové teploty prstence č.t. 6125 podle rovnice (2)

% houževnatého lomu

vrubová houževnatost IL
Jem
A

B

Jem

jem

140

Teplota deformace °C

stupeň
deformace

130

rozšíření

B

C

T

°C °C

%

*

°C

°C

53 42

50

50

. 34

45

T

o

mm

% HL

A

C

Ab

o

A
1,2

B

C

T

IfflTl

°C

°C

1,2

48

29

o

17

1

Tab. V

Tk0 —

kritická teplota křehkosti prstence č.t. 6125

místo
skouSenl

struktura

čistý kov

T

T

l

ko

°C

°C

ferit + popuStěný perlit

+50

+20

pásmo segregací

ferit + popuatěný bainit

+70

+30

vnitřní povrch
prstence

ferit + popuStěný bainit

0

-30

Tab. VI

Průměrné hodnoty % houževnatého lomu výkovků z oceli 22 K

Výrobek

tlouStka
stěny

průměrná
rychlost
ochlazování při
TZ - v

% houževnatého lomu při teplotě průměrná mez
kluzu
při
B p 0,2
+10 °C
+20 °C
+50 °C
+20°C +350 °C
HPa
HPa

bezeSvé
prstence
tlak nádob

150
až
250

3,3

-

51,7

72,8

326,5

260,4

kované
tyíe
nátrubky

100
až
150

2,7

39,1

71,9

90,4

358,8

273,0
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MATERIÁLY VNITŘNÍ TRUBKOVĚ SESTAVY
B* Cukr, K* Protiva, POLDI SONP Kladno, Výzkumný a zkušební ústav

Výběr vhodného materiálu na trubky jaderných reaktorů všech dosud známých
typů je jedním z podmiňujících faktorů pro spolehlivý provoz. Výroba trubek je
v podavtatě založena na zkušenostech získaných při výrobě trubek pro parní elektrárny, doplněných úvahami o potřebných vlastnostech pro nový účel použiti a poznatky získanými postupně z provozu pokusných i již pracujících reaktorů. Na materiál trubek se přitom kladou dosud nejvyšší známé požadavky z hlediska fyzikálních, chemických a mechanických vlastností. V konečné výrobě trubek je nutné se
vyrovnat se zvláštními podmínkami použití, které sebou nesou vysoké požadavky na
dokonalost provedení. Proto je třeba splnit při výrobě materiálu i trubek zcela
určité, svým charakterem i mimořádné předpoklady, jak z metalurgického, tak i z
technologického hlediska.
Pro mimořádnou významnost trubek a jejich výrobní technologii jsou vypracovány zvláštní předpisy, které obsahují pokyny pro výrobu, přejímku, zkoušení,
čistění, balení a dopravu. Uvádějí také všechny přípustné tolerance na jednotlivé
rozměry stejně jako podmínky pro odmaštění zvláštními rozpouštědly bez jakýchkoli
sloučenin s chlorem, oplachování vodou zvláštní čistoty, nebo i organickými kapalinami jako acetonem apod. Potom se jednotlivě balí do polyetylénu nebo jiné
plastické hmoty, takže jsou dokonale chráněny proti jakémukoli poškození a znečištění během transportu. Zvláštností jsou pro uvedené účely i mimořádné požadované výrobní a dodávkové délky trubek dosahující až 40 m.
Materiálová otázka výběru trubek pro lehkovodní reaktory je v podstatě již
vyřešena. Pro nejvíce namáhaný primární okruh parogenerátoru se volí austenitické
korozivzdorné oceli, zejména typu AISI 304 (GOST 08Ch18N10, ČSN 17 240) a AISI
321 (GOST 08Ch18N10T, ČSN 17 247), kdežto v sekundárním okruhu slouží zpravidla
jednoduché feritické oceli s nízkým obsahem chrómu a molybdenu typu Cr2, 25Mo.
Také u přehříváků a mezipřehříváků je snaha dávat přednost již známým ocelím, a to typu AISI 304 (GOST 08Ch18N10, ČSN 17 240), AISI 316 (ČSN 17 345) a
AISI 321 (GOST 08Ch18N10T, ČSN 17 247), rovněž tak již dostatečně ověřeným v běžných kotlích na fosilní paliva. Mezi těmito třemi ocelemi není v podstatě žádná
výrazná nadřazenost, jak ve strukturních podmínkách, mechanických vlastnostech,
zpracovatelnosti, odolnosti proti korozi za napětí, takže konečná volba je zpravidla dána především zkušenostmi konstruktérů.
Na trubky parogenerátoru lehkovodního reaktoru sovětské provenience typu
W E R 440 byla jednoznačně vybrána ocel typu 08Cr18Ni10Ti. Jedná se o známou základní ocel ze řady austenitických korozivzdorných ocelí stabilizovaných titanem,
která se vyrábí jako standardní materiál pro řadu běžných použití ve světě již
mnoho let ve značném množství. Její použití v jaderných reaktorech je však podmíněno výrazným zpřesněním nároků na vlastnosti. Mezi tyto nároky patří především
zúžené předpisy obsahů nejen všech hlavních slitinových prvků, ale i prvků doprovodných a stopových, vysoká úroveň makročistoty a mikrostruktury a zvýšená úroveň
hodnot mechanických vlastností. Uvedené nároky nejsou pro tyto ocele známé ze základních norem vůbec obvyklé. Vyrábět tuto ocel v tzv. reaktorové jakosti před-
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stavuje proto vysoce metalurgicky i technologicky náročný úkol, který je pro hutni závod zatím zcela výjimečný.
Porovnéme-li výäe uvedený výčet základních typů austenitických korozivzdorných ocelí s naäimi normami, zjistíme, že jsou ve výrobním programu vSech československých hutních závodů v základním provedení.
Výroba oceli typu 08Cr18Ni10Ti v jakosti na trubky pro lehkovodní reaktor
VVER 440 byla ŕeäena v POLDI-SONP Kladno v létech 1973 až 1977 a zavedena do výroby pod značkou POLDI ATA SUPER. Její chemické složení a väechny vlastnosti odpovídají přesně vzorovým podmínkám převzatým ze SSSR. Dosahují se mimořádným
zpřesněním dosavadní technologie výroby počínaje výběrem výchozí vsázky, zvláštními opatřeními při vedení tavby, zpřesněním technologie lití, kontrolou stavu
povrchu odlitých ingotů a jejich další úpravou, zpřesněním technologie válcování,
konečnou úpravou válcovaných polotovaru a kontrolou jejich jakosti ve všech uvažovaných ohledech před odesláním k výrobě trubek. Přes všechna tato opatřeni se
pro spolehlivost dodávek materiálu používá výběru z celého souboru postupně odlévaných taveb.
Praxe vymezila potřebu dalšího zpřesnění chemického složení proti předpisu
základních podmínek jakosti. Bylo třeba ještě dále zúžit rozmezí obsahů některých
prvků jako uhlíku, chrómu a niklu, a to zejména pro zajištění předepsaných obsahů
feritu. Otázka optimálního obeahu uhlíku je řízena především potřebou zajištění
požadované úrovně hodnot mechanických vlastností, a to zvláště meze Rp o 9 při
ft

t

350 C, jejíž předepsaná hodnota 174 MPa je vysoká a přesahuje značně jinak běžně
zaručovanou hodnotu podle všech běžných norem jakosti.
Přejímací podmínky předepisují současně vysokou úroveň mikročistoty hodnocené podle normy GOST 1778-70, tj. velmi nízké obsahy oxidů, sulfidů, silikátů a
karbonitridů titanu, zatímco u oceli téhož složení pro běžná použiti se zpravidla
ani nekontroluje. Otázka zajištění předepsané úrovně obsahů karbonitridů titanu
je však možno technologicky považovat za velmi obtížné. Titan je základní složkou
pro zajištění odolnosti proti mezikrystalové korozi. Tím jsou však vytvořeny podmínky pro vznik karbonitridů titanu, jejichž obsah v základní matrici je přesně
omezen. Zdánlivě a současně i logickým opatřením v tomto směru by bylo snížení
obsahu uhlíku, což by současně omezilo i celkové množství titanu potřebné pro
stabilizaci.
Další opatření v tomto směru představuje současně i maximálně možné sníženi
obsahu dusíku, který se dostává do oceli jednak ze vsázky a hlavně potom během
odlévání. Proti této úvaze však stojí na druhé straně nezbytný požadavek zaručení
předepsaných hodnot mechanických vlastnosti, a to nejen Rp Q 2 , ale i meze pevnosti, což je možné právě udržováním určité hladiny obsahu uhlíku, která se dotýká
těsně horní hranice předpisu podmínek. Tato skutečnost vyvolává současně ale potřebu dokonalé stabilizace těchto obsahů příslušnou hladinou obsahu titanu, která
je v tomto případě zvýšena proti jinak všeobecně používanému pětinásobku až na
šestinásobek obsahu uhlíku u reaktorové jakosti. Tím jsou tedy nutně vytvořeny
také podmínky pro vznik karbonitridů titanu v základním tuhém roztoku, které se
tak stávají jeho přirozenou složkou.
Ukázalo se, že ani obsahy dusíku nelze plně potlačit, neboí i tento prvek
přispívá do určité míry k povýšeni dosažitelné úrovně pevnostních vlastností, jeli rozpuštěn v základní matrici. Příznivý účinek dusíku je však podle našich zkušeností omezen jen na celkem malé rozmezí kolem 0,020 %, mimo které zase pomalu
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zaniká. VSechny tyto závěry platí především pro základní válcovaný materiál určený k daláímu zpracováni na trubky, neboí je třeba zaručovat i u něho zvýšenou
úroveň" hodnot Rp Q %•
V podstatě stejná úvaha platí i pro udržování hladiny obsahu některých doprovodných prvků, zejména síry. Také v těchto případech je třeba zavést ječte další zpřesnění proti základnímu předpisu technických podmínek pro jaderné reaktory,
aby byla zajištěna přiměřená spolehlivost dosahování požadované úrovně jakosti a
reprodukovatelnosti výsledků. Tato otázka je navíc o to závažnější, že pro docílení nízkých obsahů síry se ukázaly některé, pro tento účel jinak běžně používané
přísady jako nevhodné, coS platí především o kovech vzácných zemin.
vlastní účel použití uvažované oceli na trubky lehkovodních reaktorů vylučuje také použití boru při desoxidaci, který se jinak běžně používá v závěru vedení
taveb většiny austenitických korozivzdorných ocelí pro zlepšeni jejich tvařitelnoeti.
Další metalurgicky vysoce náročnou podmínkou je omezení obsahů kobaltu na
nejnižší možnou míru. Přítomnosti kobaltu, který vždy doprovází v určitém množství nikl podle charakteru výroby jeho jednotlivých druhů a vyskytuje se současně
i v jednotlivých běžně užívaných druzích ferochrómu a dalších složkách vsázky,
nebyla až dosud při výrobě korozivzdorných austenitických ocelí věnována prakticky žádná pozornost. Charakter kobaltu a možnost vzniku jeho vysoce radioaktivního
izotopu Co
daly podnět k omezení přípustných obsahu v materiálu na trubky primárního okruhu na nejnižší možnou míru, tj. max. 0,020 %. Uvedený požadavek lze
zajistit jedině pečlivým výběrem jednotlivých složek vsázky včetně základního železného podílu, neboí kobalt nelze pak již žádným metalurgicky možným pochodem
z roztavené lázně odstranit.
Závěr
Výběr materiálů pro výrobu trubek vnitřní trubkové sestavy (kupř. trubky parogenerátorů) lehkovodních reaktorů je ve všech průmyslově vyspělých státech prováděn ze základní řady známých austenitických korozivzdorných ocelí.
Výběr je podřízen jako hlavnímu hledisku hodnocení dlouhodobé funkční spolehlivosti z hlediska základních vlastností materiálu v podmínkách provozu lehkovodního reaktoru*
Zvolený materiál musí umožňovat technologické i ekonomické zpracování a výrobu trubek se specifikovanými vlastnostmi včetně mimořádné úpravy vnitřního i
vnějšího povrchu trubky. Klasifikační znaky materiálu i vyrobených trubek musí
být nejen stejnoměrné, ale u všech výrobních partií reprodukovatělně rovnoměrné,
tzn. kvalitativně stejné.
Tuto kvalitu je nezbytné zajiSÍovat na všech dílčích technologických stupních aí již při výrobě vlastní oceli, jejím zpracování, výrobě trubek i jejich
expedici.
Pro uvedený účel a vybraný typ oceli byla vytvořena celá řada dosud nepoužívaných hodnotících ukazatelů a materiálových charakteristik odvozených i potvrzených zkušenostmi z vývoje i provozu lehkovodních reaktorů. Spolehlivé dosahování
těchto hodnotících ukazatelů a charakteristik je technologicky velmi obtížné a
vyžaduje v každé operaci mimořádnou pečlivost v porovnání s nároky na výrobu zna-
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Sek základní řady těchto ocelí. Toto platí pro takovýto druh výroby ve všech průmyslově vyspělých státech.
V ČSSR byla takováto výroba zvládnuta na úrovni sovětského ekvivalentu
08Cř18Ni10Ti, a to nejen z hlediska samotné oceli, ale i následné výroby trubek.
Ocel pro uvedený iíSel a s úrovní kvalitativních znaků sovětské oceli 08Cr18Ni1QTi
má firemní označení POLDI ATA SUPER. Praktické zkušenosti potvrdily, Se vyvinutá
a použitá technologie umožňuje i opakovaně dosahování hodnotících kvalitativních
znaků bez zhorSování ukazatelů provozní ekonomie.

ir

NĚKTERÉ" PROBLÉMY VÝROBY VYSOKOLEGOVANÍCH OCELÍ PRO KOMPONENTY JADERNÝCH
ELEKTRÁREN TYPU W E R 440
I, Petrman, POLDI SONP Kladno

V souSasné době POLDI SONP dodává a také vyvíjí oceli a slitiny pro tři výrobce komponent jaderných elektráren; pro o.p. Škoda tyčovou ocel pro konstrukční
prvky reaktoru, pro n.p. VTŽ polotovary pro výrobu trubek určených především o.p.
Vítkovice pro parogenerátory a pro k.p. Sigma tyčovou ocel a zápustkové výkovky
určené na armatury* Kromě toho vyrábí polotovary z ocelí určených pro svařování,
které déle zpracovává ZJF v Chomutově a ŽAZ ve Vamberku na dráty a elektrody pro
všechny výrobce komponent.
Celkem jde o 20 značek ocelí a slitin, z nichž 8 značek bylo pro Poldi zcela
nových; 7 typů mělo sice ve výrobních programech POLDI již dříve vyráběné ekvivalenty, ale požadované jakostní parametry byly tak náročné, že musely být předmětem výzkumu a vývoje; dalších 5 značek je požadováno s malými odchylkami od státní nebo podnikové normy nebo s větším počtem atestovaných vlastností a vyžadovalo
pouze ověření.
Z těchto 20 značek je nyní 14 běžně dodáváno, 3 se letos zavádějí do výroby
a další 3 jsou ještě předmětem výzkumu dokončovaného v letošním roce.
Z hlediska typů ocelí lze rozdělit dodávané a vyvíjené materiály do těchto
skupin:
- austenitické korozivzdorné Cr-Ni oceli (typu 18-10 stabilizované titanem pro
konstrukční prvky nebo se zvýšeným obsahem některých hlavních prvků, nestabilizované nebo stabilizované niobem a s kontrolovaným obsahem feritu pro svařování);
- martenzitické korozivzdorné Cr-Ni oceli;
- žáropevné vytvrditelné slitiny;
- ostatní.
Z hlediska požadovaných vlastností jsou uplatňovány nejrůznější požadavky na
záruky za dodržení předepsaného či omezeného obsahu 10 až 15 chemických prvků, za
bezvadnost makrostruktury zjišťovanou opticky a ultrazvukem, za odolnost mezikrystalové korozi, za obsah feritu v austenitických strukturách, velikost austenitického zrna ap. Hlavní problémy všajc vznikají při zajištovéní požadovaných hodnot mechanických vlastností při normální nebo zvýšené teplotě a při dosahování
předepsané mikročistoty včetně rozložení karbonitridové fáze.
Technologie výroby ocelí a slitin je volena především tak, aby byly plněny
všechny jakostní požadavky často přímo určující výběr typu výrobního zařízení nebo postupu. Dále je určována technologičností materiálů, zejména při stanovení
postupu při tváření. Není možné zanedbávat ani ekonomická hlediska. Že taková řešení nejsou vždy jednoduchá, chceme ukázat na několika příkladech.
Ocel 08Ch18N10T
Tato ocel se dodává v tyčích od 0 10 do 240 mm pro o.p. škoda a používá se
pro vnitřní vestavbu a regulační zařízení reaktoru. Pro VVER 440 je požadováno
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u větši části zakázek, aby materiál měl po rozpouštScím žíhání mez kluzu při
350 °C 177 nebo 175 M?a a pro VVER 1000 je hodnota 177 MPa nárokována u väech položek.
Průzkum hodnot S P Q 5 g u dvou náhodných souborů taveb oceli Poldi uvedeného
typu ukázal, že se pohyiují ve velmi širokém roamezí od 132 do 275 MPa, přičemž
značná čáat taveb měla hodnoty pod 147 MPa. Technologie výroby materiálu se R^ 5 0
> 157 MPa nebyla v Poldi známa, a proto jsme provedli rozsáhlé vývojové
'
práce, o jejichž nejpodstatnějších výsledcích se dále zmiňujeme.
Poměrně nízké pevnostní vlastnosti oceli 08Ch18N10T je možné zlepšit třeici
způsoby:
1. deformačním zpevněním při nižších tvářecích teplotách,
2. zpevněním austenitické matrice substitučními nebo intersticiálními prvky a
3. disperzním vytvrzením.
K deformačnímu zpevnění dochází u této oceli velmi snadno, a to nejen tvářením za studena./I/, ale i deformací okolo spodní hranice tvářecích teplot / 2 / při
válcování nebo kování. Při našich zkouškách se hodnoty fy^^ v z o r l c ů z různých taveb pohybovaly od 130 do 160 MPa při doválcování při teplotě nad 850 °C; při poV
klesu teplot pod 800 °C před posledním průchodu válci stouply hodnoty &QZ
^~
covaných tyčí od 350 do 435 MPa. Při následném rozpouštěeím žíhání se však hodnoty Rp g*5?, zmenšily a při teplotě 1050 °C stačilo 10 minut výdrže na to, aby klesly opět na 130 až 160 MPa. Protože se tato ocel dodává po rozpouštěeím žíhání,
není při daných technických podmínkách tento postup použitelný. U silnějších tyčí
dochází navíc k rozdílnému zpevnění v průřezu. Např. tyč 0 160 mm doválcovaná při
nižší teplotě měla v povrchové vrstvě £/>Q 2 o d 2 ^° d o ^50 WP&* kdežo ve středové části a ve vzdálenosti 1/2 R od povrchu 124 až 142 MPa.
Rozmezí obsahu předepsaných legujících prvků a omezení obsahu doprovodných
prvků v dané oceli velmi limituje možnosti zpevnit austenit a dosáhnout tak vyšší
pevnostní charakteristiky. Ze substitučních prvků jsme ověřovali působení jen Ti
a AI, protože Mo, Nb a W jsou téměř neúčinné v množství, která připouští předpis
/3/. líčinněji působí intersticiální prvky C a N /j/, /4/, ale také zde jsou určitá omezení.
V tomto směru jsme prověřovali dva experimentální soubory taveb, z nichž u
prvního jsme určovali mechanické hodnoty na tělesech v litém stavu, abychom zcela
vyloučili ne zcela jasné ovlivnění deformací. V našem zpracování se potvrdilo
známé působení uhlíku, který zvyšuje pevnostní a snižuje plastické vlastnosti kovu. Stejně, i když ne tak výrazně, působí obsah Ti a součtu Ti a AI. V obou souborech jsme nezjistili vliv obsahu dusíku na mechanické vlastnosti v rozmezí 0,01
do 0,1 %, Zřejmě dochází přednostně k chemické vazbě na nitridy či karbonitridy
v souladu s literárními údaji /5/.
Koncentrace prvků schopných tvořit preeipitáty v tomto typu Cr-Ni oceli je
poměrně nízká; proto se zlepšování pevnostních vlastností oceli záměrným vylučováním jemných disperzních fází běžně nepoužívalo. Přesto je možné najít v literatuře /6/, /7/, /8/ řadu zmínek o tvorbě fází obsahujících uhlík, popřípadě dusík
a titan při výšeteplotním žíhání. Tohoto jevu využil Elfmark /9/ pro zvýšení
^Q2
zmíněné oceli vhodnou kombinací kování při nižších teplotách a tepelného
zpracování, přičemž tento jev vysvětluje vysokou hustotou jemného precipitátu
karbonitridu titanu. Považovali jsme za nutné ještě blíže prozkoumat mechanismus
precipitačního vytvrzování a podmínky, za kterých probíhá. Je to nezbytné, chce-
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me-li takovou technologii uplatnit v provozních podmínkách, kde se navzájem liší
způsob ohřevu, vztah teplot a deformaci při úběrech, chlazení po tváření aj. parametry při válcováni nebo kování jemných, středních a hrubých tyčí nebo zápustkových výkovků.
V rozsáhlých laboratorních a provozních pokusech jsme prověřovali jednak
různé postupy tepelného zpracování, jednak vliv předchozího stavu materiálu z
hlediska deformace na dosaženou mez kluzu při vyšších teplotách.
Různé režimy tepelného zpracování a jejich vliv jsou uvedeny na obr. 1. Teploty žíhání jsme volili v rozmezí 700 až 800 °C, při kterých probíhá precipite.ee
karbonitridů nebo karbidů titanu nejintenzivněji /7/. Výsledky ukazují, že precipitačnímu žíhání má předcházet rozpouštěcí žíhání, které je nezbytné nejen pro
rekrystalizaSní odpevnění, ale také pro zrovnoměrnění obsahu uhlíku v základní
hmotě. Vzorky, které proSly rozpouatěcím a pr^cipitačním žíháním, měly vždy příkdy
růstek hodnoty ^
j » *
^ neprošly žádnou deformací, tj. byly v litém stavu.
u
Absolutně leží hodnoty R/> i'?
oceli lité níže než u oceli tvářené. Lze předpokládat, že ke zpevnění austenitické matrice dochází vyloučením jemné dispersnl
fáze karbonitridů titanu, přičemž jde o difúzni pochody, protože účinné změny nastávají až po několika hodinách žíháni.
Daläí naäe pokusy ukázaly, že jakákoli deformace vytváří lepší podmínky pro
precipitaci vytvrzujících částic. Při deformaci za tepla v rozsahu běžných tvářecích teplot nebo málo pod nimi se ukázalo, že optimální rozmezí tvářecích teplot
pro následující vytvrzení je v rozmezí 950 až 700 °C. To potvrdily laboratorní
1 provozní výsledky.
Na potvrzení všech dosažených výsledků jsme připravili tento souhrnný pokus.
2 tyče oceli 08Ch18N10T o 0 16 mm válcované po rozpouštěcím žíhání v běžných provozních režimech jsme připravili tělesa trhacích zkoušek; část z nich jsme deformovali natažením o 5 % délky při různých teplotách. Potom jsme tělesa tepelně
zpracovali rozpouštěcím a precipitačním žíháním. Podle výsledků na obr. 2 se potvrzuje, že i malá deformace při teplotách do 800 °C vytváří příznivé podmínky
pro výrazné zvýšení R>PQ%
následujícím tepelným zpracováním. Je zřejmé, že po
"studeném" tváření je materiál hustě prostoupen dislokacemi, které působí jako
ohniska vylučování husté sítě jemných karbonitridů titanu. Tato sií brání při mechanickém nsmáhéní pohybu dislokací a tak zvyšuje mez kluzu.
Praktické závěry pro
spočívají ve výběru taveb
operací na tyčích od 0 35
žet nižší tvářecí teplotu
žíhání.

technologii výroby oceli 08Ch18N10T s vyšší mezí kluzu
s optimálním chemickým složením, v převodu tvářecích
mm výäe z válcoven do kováren, kde je možné lépe dodra větší deformaci, a v zařazení operace precipitačního

Ocel 14 Ch17N2
Tato ocel se dodává v tyčích průměru od 10 do 300 mm také pro díly reaktoru,
a to v zušlechtěném stavu se zaručovanými mechanickými hodnotami včetně houževnatosti. Jde o martenzitickou korozivzdornou ocel s vysokou pevností, která.je při
obsahu C, Cr a Ni ve středu zadaného rozmezí dvoufázová. Při teplotách nad 950 °C
obsahuje kromě austenitu také ferit, který zůstává ve struktuře i při běžné teplotě. Po zakalení jsou strukturní složky martenzit a zbytkový austenit kromě feritu, přičemž vlivem velkého nalegovéní austenitu probíhá martenzitická přeměna
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při poměrně nízkých teplotách, I malé změny v chemickém složení a technologických
výrobních postupech vedou k velkým změnám ve struktuře. Také údaje o teplotách
přechodových bodů Ms, Ac, , Ac, se lisí a obtížně se zjišíují.
Brzo po zahájení výroby jsme se setkali s vážnými problémy při zpracování
této oceli a brzo jsme pochopili prohlášeni Angstadta /10/, který již v roce 1959
tuto ocel nazval "noční můrou metalurgů".
Prvním problémem bylo primární tváření ingotů, který byl ve srovnání s jinými výrobci ztížen tím, že se ingoty nekovou, ale válcují. Tvařitelnost oceli je
velmi špatná a často docházelo k příčnému,a Šikmému roztrhání hran a ploch předvalků ve značném rozsahu. Zde se projevuje především vysoký obsah feritu (zpravidla 12 až 20 %, ale i vice). Abychom optimalizovali chemické složení, zúžili
jsme mimořádně interní předpis pro ocelárnu s přesunem obsahu C a Ni na horní
hranici a Cr na spodní hranici,, která byla snížena oproti GOST o 0,5 %. To nám
umožní pohybovat se s obsahem feritu od 3 do 15 % (spočítáno podle vztahů publikovaných v /117) s průměrem kolem 9 56, což je značné zlepšení proti stávajícímu
stavu.
•
Neméně důležitým technologickým faktorem pro zlepšení tvařitelnosti se ukázal
ohřev ingotů a polotovarů. Zjištovali jsme plastické vlastnosti oceli při krutových, tahových a vrubových zkouškách při teplotách 850 až 12 50 °C. Získané hodnoty a vzhled lomů nás přivedl k závěru, že optimální teploty tváření leží v oblasti 1130 až 1150 °C, tj. značně výše, než odpovídá běžné úrovni ohřevu podobných
oceli. Přitom však přehřátí oceli nad tuto teplotu vede k rychlému růstu obsahu
delta feritu. Praktické zkoušky ukázaly, že při správném ohřevu lze bez velkých
potíží válcovat ingoty s obsahem feritu až do 15 %»
Druhým problémem při výrobě byl neúměrně vysoký výskyt hlubokých podélných
trhlin z pnutí na tyčích v různých stadiích výroby. V této souvislosti jsme zjišťovali především chování oceli při různých režimech ochlazování z teplot VOOO až
1050 °C, na které je materiál ohřát v konci tváření nebo při austenitizaci. Pokud
jsme v provozních poměrech nemohli stanovit rychlost ochlazování, kontrolovali
jsme stav materiálu podle tvrdosti a struktury. Ukázalo se, že tyčová ocel po
válcování chlazená na roštech nebo v netopených jamách a u laboratorních vzorků i
po chladnutí spolu s pecí nebo po nízkém popouštění získává martenzitickou strukturu se zbytkovým austenitem s tvrdostí nad 320 HB a je vystavena nebezpečí vzniku trhlin. Při dlouhodobé výdrži materiálu v peci při 600 °C se postupně vylučuji
karbidy přednostně na hranicích feritických zrn, základní hmota se ochuzuje o
uhlík, zvyšuje se teplota Ms a nebezpečí trhlin se zmenšuje. K významnému poklesu
tvrdosti dochází teprve při žíhání nad 700 °C a zejména při dvojím popouštění
s dostatečnou výdrží tak, aby mohly v dostatečném rozsahu proběhnout difúzni pochody. Pro provozní praxi z toho vyplynula nutnost zařadit mezioperaČní žíhání
materiálu při 710 °C vždy po vychladnutí.
Poznatky o strukturních přeměnách této oceli v závislosti na teplotě a rychlosti ochlazování spolu s publikovanými údaji /5/, /12/ dopomohly k vyřešení třetího problému při výrobě této oceli, tj. dosažení velmi nízké tvrdosti v zušlechtěném stavu. Ocel po zakalení má tvrdost nad 400 .HB; jednoduché popouštění v širokém intervalu teplot pod i nad bodem ACj vede k tvrdosti okolo 280 HB. Aby se
zvýSila odolnost proti radiačnímu zkřehnutí, je pro většinu objednávek předepsána
tvrdost 207 až 269 HB a pro vybrané položky 207 až 245 HB (původně 235 HB) po
zušlechtěnl. Vyzkoušeli jsme mnoho kombinací teplot i časů dvojího a trojího po-
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pouštění. Jako optimální ae ukázal režim dvojího popouštění při teplotách nad Ac,
a pod Ac. a několikahodinovou výdrží a a meziochlazenlm, což umožňuje bez potíži
dosahovat tvrdost pod 24? HB. Chceme-li dále snížit tvrdost na hodnoty pod 235 HB,
musíme ještě upravit chemické složení tak, aby se zmenšila xetovanost auatenitu
uhlíkem, chromém a niklem. Podobné postupy se úspěáně uplatni jí při zpracování
dalších martenzitických korozivzdorných ocelí užívaných v systému reaktoru.
Zde uvedené příklady z velmi rozmanité problematiky osvojování a výroby materiálů pro jadernou energetiku dávají obraz o tom, že v mnoha případech jsou nároky na jakost oceli o řád větSÍ než pro jiné použití a vedou k nutnosti použít
zvláštní technologické postupy, aby mohly být uspokojeny. V POLDI SONP jsou pro
zvládnutí těchto nároku vytvářeny trvale předpoklady.
Literatura
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Obr. 1 Mez kluzu oceli 08Ch18N10T při 350 °C v závislosti na způsobu tepelného
zpracování
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KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ VLASTNOSfí OCELÍ PRO TUKOVĚ KOMPONENTY JADERNĚ CENTRÁLY
W E R 440
S. Havel, 0JV JJež
M. Tvrdý, L. Hyapecká, VÚ Vítkovice
K. Mazanec, Hutnická fakulta VŽB

tfvod
Základním problémem jaderně energetických zařízeni je zabezpečení vysoké
úrovně bezpečnosti a spolehlivosti materiálů při jejich aplikaci na příslušné
tlakové komponenty. Z tohoto důvodu je nutné znát u daného typu oceli soubor
vlastnosti, které definují komplexně např. její odolnost proti křehkému porušeni.
Znamená to, že se nejedná o hodnocení jednoho parametru, ale o určeni Širokého
spektra vlastností, které u daného typu materiálu překračuje určitou limitní hodnotu. K dosažení vysoké odolnosti je třeba, aby například jak základní materiál,
tak i svarový epoj splňoval požadovanou úroveň lomové houževnatosti, vysokou
odolnost proti rozvoji únavových trhlin a nízkocyklovému namáhání za normálni i
pracovní teploty. V řadě případů je nutné vzíti v úvahu i charakteristiky odolnosti proti koroznímu praskání a vodíkovému zkřehnutí, popřípadě, podle způsobu použití, i proti radiačnímu poškození.
"
Pro dosaženi vysoké úrovně výše uváděných charakteristik je nezbytně nutné
splnit i řadu metalurgických parametrů, jako je vysoká úroveň čistoty, homogenity
konstituce, struktury a mechanických vlastností v tlouštce daného výrobku /I-3/.
Z těchto hledisek bude přistoupeno ke komplexní analýze oceli používané pro
tlakové komponenty (těleso parogenerátoru a kompenzátoru objemu - o tlouštce stěny 150-180 mm) W E R 440. V prvé řadě budou hodnoceny parametry lomové houževnatosti K c , K / C , K J C , Kg, KJJ a jejich vzájemné porovnání vSetně sledování únavových
vlastností příslušného typu oceli /4/. Hodnocení parametrů lomové houževnatosti
na menSlch zkušebních vzorcích bude doplněno o hodnocení na zkouškách o větších
tloušťkách, blízkých reálným podmínkám (100 mm a 150 mm). Zjištěné limitní hodnoty budou porovnány 8 odpovídajícími referenčními hodnotami K I R (5).
Použitý materiál a experimentální technika
Zkušební vzorky byly odebrány z vybraných výkovků o tlouštce 220 mm, které
před tepelným zpracováním byly opracovány na tlouštku 180 mm. Chemické složení
studované oceli (22K) bylo následující: 0,21 % C; 0,90 % lín; 0,35 % Si; 0,015 %
P;0,012 % S; 0,08 % Cu; 0,42 % Ni; 0,34 % Cr; 0,11 % Ho; 0,05 % V; 0,04 % AI.
Pokusný materiál byl ochlazen po austenitizaci na teplotě 930 °C s přerušovaným kalením voda-vzduch a popuštěn m teplotě 690 - 700 °C po dobu 15 h s následujícím ochlazením na vzduchu /I/. Po tomto tepelném zpracování byl zkušební
materiál opracován na konečnou tlouštku 150 mm. Struktura studovaného materiálu
byla tvořena (ve střední části) popuštěným feritem a bainitem. Ze střední části
byly také odebrány zkuSební vzorky pro určení základních mechanických vlastnosti
a zkoušky P-3 DWT. Paralelně byly určeny i teplotní závislosti RV (pro všechny
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tři základni směry /I/, /2/) a odpovídající teplota RT N D < p /4/, /6/. Základní mechanické vlaatnosti jaou následující: R p = 351 MPa; B^ = 532 MPa, A ? = 33 %,
2 • 75 *, RV(+20) = 156 J/cm.
Teplotní wávisloet lomové houževnatosti byla určena v trojbodovém ohybu na
zkouškách o tloušíce 20 mm. V trojbodovém ohybu byla určena lomová houževnatost
v tzv. reálné tlouäíce na vzorcích 150 x 300 x 1260 mm (za teploty RTjjpj -20 °C)
c
a v tlouSlce 100 mm na zkouškách CT za teplot RTjjpj - R TT NDT
N D T ~*° °
Zkoušky DWT a lomové houževnatosti se prováděly v souhlasu s příslušnými
standardy /6/, /7/. ZkouSky o tlouštee 20 mm (na trojbodový ohyb) se uskutečnily
na atroji INSTRON TTD (<TC» J-integrál, metoda ekvivalentní energie), přičemž aplikované metody hodnocení byly již dříve podrobně popsány /I/, /2/, /3/, /8/.
Zkoušky o větSleh tloušťkách (včetně současného hodnocení kinetiky rozvoje únavových trhlin) /9/ byly prováděny na hydraulickém zkuSebním stroji o dynamické kapacitě + 1 MN a Btatické zatěžující kapacitě 2,5 MN /I/, /3/. Zkoušky o tlouštce
150 mm byly provedeny v trojbodovém ohybu, zatímco hodnocení na vzorcích o tlouštce 100 mm se provedlo na zkouškách CT. Únavové zkoušky, zaměřené na hodnocení kine tiky rozvoje trhlin (150 mm) /9/, se uskutečnily za normální teploty při frekvenci 5 Hz a při hodnotě R = 0,07 A/, /8/.
Hodnocení teplotní závislosti dynamické lomové houževnatosti se provedlo na
servohydrauličkám stroji Inova na zkušebních vzorcích o tlouštce 20 mm v trojbodovám ohybu /2/, /8/. Rychlost zatěžování K -[-%$?) byla 6-9.1O3MPa m 1 / 2 s " 1 .
Odezva studované oceli na nízkocyklovon únavu byla hodnocena za teploty +20 °C a
325 °C při sinusovém zatěžujícím cyklu v rozsahu celkové deformace 0,2 - 3,0 % a
při frekvencích 0,1 a 0,3 Hz /4/, /10/. Uvedené hodnocení bylo dále doplněno
strukturně fázovým a mikrofraktografickým rozborem.
Popis výsledku
Z teplotní závislosti zkoušek vrubové houževnatosti (RV) byly určeny příslušné referenční teploty RTjmm, které ležely v rozmezí -30 - +0 °C. Souhrnné
údaje o dosahovaných hodnotách lomové houževnatosti v závislosti na teplotě zkouSení a místě odběru jsou uvedeny na obr. 1. Na tomto obrázku jsou vyneseny i hodnoty lomové houževnatosti (Kg, K V " C ) zjištěné na zkušebních vzorcích o tlouštce
150 a 100 mm. Paralelně je na tomto obrázku uvedena i informativní závislost P - /
(zatěžující síla-rozevření trhliny) pozorovaná u velkých zkoušek (150 mm), ze
které lze soudit, že za daných podmínek nedošlo k rozvoji výraznější plastické
deformace před lomem. Uvedený předpoklad byl ověřen i pomocí mikrofraktografické
analýzy, ze které vyplynulo, že hodnocení lomové houževnatosti (K«) z maximální
hodnoty zatížení nebylo ovlivněno případným stabilním rozvojem trhliny před lomem. Stabilní růst nebyl detekován ani u menších zkušebních vzorků, jestliže hodnocení K c bylo prováděno za teploty RTjjpj -20 °C.
Teplotní závislost hodnot K^, uváděná na obr. 1, ležela mezi hodnotami odpovídajícími KJJ. /5/ a limitní "obalovou" závislostí minimálních hodnot lomové houževnatosti určených v podmínkách statického zatěžování /2/. Teplotní závislost K D
(ve sledovaném teplotním intervalu) byla prakticky rovnoběžná se závislostí hodnot K I R a KJJ byla v průměru o 15 MPa m ' 2 vyááí.
Kinetiku rozvoje únavových trhlin, zjiětínou na velkých zkušebních vzorcích
pomocí dříve popsané techniky /1-3/, lze vyjádřit pomocí níže uvedeného výrazu:

30

ir

Á*

* (*f

- 1.2.1.40* (**

y
vyjadřuje rychlost rozvoje únavové trhliny vztaženou na 1 cylcl a A K
je amplituda lomové houževnatosti.
Na obr. 2 jsou vyneseny souhrnné údaje křivek životnosti £ ^ - N(11), stanovené u oceli 22K za normální teploty a za teploty 325 ° C Za normální teploty
lze tuto závislost popsat pomoci následujícího vztahu /4/:
,-tisa
(2)
Jak plyne z tohoto obrázku, za zvýšené zkušební teploty byl v závislosti
£ . - N zjištěn zloa (při II» 1,1.10^ cyklů), charakterizovaný v uvedeném případě vzrůstem sklonu této závislosti. Exponent v závislosti £ ^ ~ N byl v daném
případě přibližně 0,93. Pro podrobně-jší porovnání jsou na obr. 3 vyneseny zjištěné závislosti hodnocené odezvy oceli 22K na nlzkocyklovou únavu vzhledem k příslušnému standardu /12/.
Paralelně byla hodnocena i odolnost proti vodíkovému zkřehnutí. Zdrojem vodíku může být v praktických podmínkách provozu tlaková voda a dojde-li k narušeni
austenitické vystýlky (korozní praskání), tak nelze vyloučit další Síření trhlin
mechanismem vodíkového zkřehnutí základního materiálu /13/. Na obr. 4 je vynesena
závislost lomové houževnatosti K^ na době do lomu určená za současného elektrolytického vodíkováiiií technikou dříve podrobněji popsanou / H A Prahová hodnota
K

ISH b y l a 6 2 M P a m 1 / 2 *
Z fraktografické analýzy vyplynulo, Se losové plochy v oblasti nestabilního
rozvoje jsou transkrystalické štěpné /I -3/, losové plochy u vzorků elektrolyticky
vodíkovaných mají také transkrystalický štěpný charakter /13/. U skulebních vzorků (150 mm) byla podél celé tloušíky určena šířka tzv. lokální plastické zóny LPZ,
která byla v průměru 40,3 mm. Z této hodnoty lze po příslušném přepočtu stanovit
hodnotu K^pg (lomovou houževnatost určenou ze šířky LPZ) (1):

LPZ-*£<£- &£*

(3)

Stanovená hodnota K ^ g je 100 MPa m 1 ^ 2 , je také vynesena i na obr. 1 a přibližně odpovídá hodnotám Kg a K^, určeným na vzorcích o tloušíce 150 mm.
Diskuse výsledků a závěry
Z obr. 1 plyne, že za vyšších zkušebních teplot (20 ° a 40 °C pod R T N D T )
nejvyšSÍ hodnoty byly zjištěny u vzorků odebraných z povrchu zkušebního materiálu
a při aplikaci elasto-plastieké lomové mechaniky, zatímco za teploty (RTJJDJ -60
°C) byl tento rozdíl již zcela eliminován. Avšak hodnoty Kg zjištěné na malých
zkušebních vzorcích, odebraných z povrchu, ležely v blízkosti limitní "obalové"
závislosti, jak již bylo dříve zjištěno /2/, /3/. Zřejmě rozvoj plastické deformace před dosažením max. zatížení předpokládá aplikaci elasto-plastických představ. Příčinou je zvýSená proělechtitelnost v povrchové Části, kde převládá bainitická struktura a obsah feritu byl minoritní v porovnání s charakterem struktury ve střední části zkoušeného materiálu. Z dosažených výsledků dále vyplývá, že
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hodnoty loaové houževnatosti urScné na vzorcích odebraných z 1/4 a z 1/2 tlouátky
v průměru odpovídaly lomové houževnatosti stanovené na velkých zkuôebních vzorcích, i když i zde byla zachována (slabě vyznačené) tendence, že Kg jsou mírně
nižší než K V Q (do teploty HT ] Q ) T -40 °C). Naopak za nejnižší zkušební teploty,
kde je u malých zkušebních vzorků dosaženo podmínek blízkých křehkému porušení,
je rozdíl v zjiatěných hodnotách lomové houževnatosti minimální. Z výsledků uváděných na obr. 1 dále plyne, že K Q stanovené za nejnižších zkušebních teplot
zkoušení se blíží limitním hodnotám vyznačeným "obalovou" křivkou.
Z obr. 3 plyne, že závislost 6^ - N ( <°& určena jako E . £ c e l k ) /12/ leží
i za teploty 325 °C s dostatečnou rezervou nad příslušným limitem, i když jmenovitě za této teploty dochází ke zkrácení (při nižší úrovni 6a ce^) doby do lomu
(viz obr* 2 ) . Z analýzy dislokaSní substruktury vyplynulo, že za těchto podmínek
zkouSení došlo k částečné eliminaci buněžné substruktury.Do počátku pozorovaného
zlomu v závislosti £ a p i - N (obr. 2) však převládá výrazná buněčná dislokaSní
substruktura.
Na základě zjištěných hodnot kinetiky rozvoje únavových trhlin (viz rovnice
(1)) a ze znalosti velikosti kritického defektu a c určené z hodnoty K ^~c (150 am)
bylo aožno, v souhlasu s koncepcí Wessela a Magera, určit životnost tzv. efektivní tlakové nádoby s povrchovým defektem (1:a = 10:1) při hodnotě <^= 250 MPa
/I/, /2/, /3/, /8/. Na obr. 5 je vynesena závislost počáteční velikosti defektu
a. a počtu cyklů do lomu N f . Tímto způsobem lze hodnotit, při počáteční velikosti
defektu aa, počet cyklů do lomu (životnost uvažované efektivní tlakové nádoby).
Z předložené závislosti plyne, že při počáteční velikosti defektu 20 am, resp.
10 am jsou hodnoty N f cca 3.10*, resp. 7.104 cyklů.
Odolnost studovaném oceli po použitém zpracování proti vodíkové křehkosti
(definované hodnotou Kgcg) je vysoká, např. srovnatelná s ocelí 10MnNi2Mo /13/.
Předložený soubor údajů o mechanicko-metalurgických charakteristikách oceli
22K v širokém spektru hodnocení tvoří základ pro další porovnání získaných údajů
z bSžné výroby a pro spolehlivou klasifikaci dané oceli z hlediska její provozní
bezpečnosti.
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OKRUH VVER 1OOO

HODNOCENÍ VLASTNOSTI OCELÍ PRO

U. Tvrdý, L. Hyapecká, VÚ Vítkovic*
K. Mazanec, Hutnická fakulta VŠB, Ostrava

Cílem práce je provést shrnutí výsledků studia mechanicko-metalurgických
vlastností získaných při výskumu optimalizace technologie zpracování výrobků pro
primární okruh VVER 1000 z oceli typu 10MnNi2llo. Ke studiu byly použity jednak
modelové výkovky desek o tlouS&ách 100, 150 a 200 mm, jednak i výkovek trubky
J8 850 a vývalek o tloušťkách cca 85 mm. Uvedená volba zkušebního materiálu tedy
vytvořila předpoklady pro vzájemné porovnání výrobků ' "olotovarů) o různých
tloušťkách, u kterých je dosahována v důsledku různéh prokalení rozdílná mikrostruktura, a dále i vzájemné porovnání dvou různých hutnických polotovarů (výkovek a vývalek).
Zkušební materiál byl připraven ze ítyř provozních taveb, vytavených v elektrické obloukové peci a odlitých a tvářených v souhlasu se současnými technologickými zásadami výroby komponent pro jadernou energetiku. Tepelné zpracování sestávalo z kaleni do oleje z teploty 910 °C a popouštěni při 670 °C; kromě toho
byly všechny hodnocené součásti podrobeny dlouhodobému simulovanému režimu žíhání
na snížení pnutí za teplot 620 a 650 °C. Mikrostruktura materiálu trubky vývalku
a desky o ti. 100 mm byla tvořena vysokopopuštěným bainitem; u desek o ti. 150 a
200 mm byl však již ve středové Sásti průřezu pozorován vzrůstající podíl polyedr i ckého feritu. Odběr zkušebních vzorků u desek byl prováděn v podélném směru,
u trubky v tangenciálním amiru a u vývalku v příčném směru ke směru válcování,
vždy ze středové Sásti průřezu. U zkoušek lomové houževnatosti byly navíc odebrány vzorky i z povrchové oblasti.
Při hodnocení mechanicko- metalurgických charakteristik oceli 10MnNi2Mo byla
mimo základní mechanické vlastnosti zjišťována pomoci různých přístupů teplota
přechodu houževnatý-křehký stav a úroveň lomové houževnatosti v závislosti na
teplotě. Hodnoty základních mechanických vlastností včetně vrube houževnatosti
za teplot 20 a -40 °C jsou uvedeny v tab. I.
Tab. I Základní mechanické vlastnosti
Výrobek

v»

2

HP«

Deska ti. 100 mm
Deska ti. 1 50 mm
Deska ti. 200 mm
Trubka ti . 85 mm
Plech ti. 85 mm

538
484

435
419
420

Z
*

\
MPa

634

23

588

24
23

550

556 27
545 27

75
75

KCV (20 °C) KCV (-40 °C)
J.em"2

J.em"2

254

237

230

98
44

66

257

71
75

201

96

253

70

Z této tabulky vyplývá, <e v* všech studovaných případech bylo dosaženo příznivých pevnostních a plastických vlastností a vysoké úrovně vrubové houževnatosti za obou teplot zkoušení. V další tabulce II jsou uvedeny teploty T 5 ~, kritická
5 ~,
teplota křehkosti
teplota nulové houževnatosti
a referenční teplota nulové houževnatosti
/I/.
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Tab* IX

Teploty přechodu houževnatý-křehký stav

Výrobek
Deska ti. 100 mm
Deaka ti. 150
Deska ti. 200 mm
Trubka ti. 85
Plech ti. 85

T

50

°C

-40
-10
-10
+ 0
-10

T

ko

°c

-50
-40
-40
-30
-30

T

NDT

°C

-65
-70
-65
-60
-95

R

%DT

°C

-65
-70
-60
-60
-50

Z tab. II je vidět, že ve všech případech hodnocených výkovků i vývalků bylo
dosaženo přechodových teplot, které jsou výrazně nižší, než úroveň požadovaná z
hlediska bezpečnosti proti vzniku křehkého porušení. Zvláště je nutno si povšimnout rozdílu mezi teplotou T-Q a T^^, který činí ve větSině případů 60 a více
stupňů a který neodpovídá běžně dosahovanému rozdílu u konstrukčních ocelí /2/.
Vysvětlení je možno v daném případě nalézt pravděpodobně ve vySšlm legování niklem, přičemž vliv dosažené mikroatruktury (bainit, bainit + ferit) není možno
jednoznačně definovat /3/.
Na obr. 1 je provedeno shrnutí všech získaných údajů lomové houževnatosti u
sledovaného zkušebního materiálu v závislosti na teplotě zkoušení. Byly získány
jednak hodnoty K I C , resp. K Q na rozměrných zkušebních vzorcích v tříbodovém ohybu, jednak hodnoty K f n a K J C na malých vzorcích o ti. 20 mm. Na obr. 1 je pro
přehlednost uvedeno pouze rozptylové pásmo dosahovaných hodnot KjZ a K J C . Bále je
na tomto obrázku pro doplnění uvedena spodní obálka všech statických hodnot lomové houževnatosti, získaných u ocelí typu ASTM A-533-B,Cl.l a A 508,01.2 /4/.
Z obrázku je vidět, že všechny získané hodnoty lomové houževnatosti jsou u oceli
10HoNiMo vyäší než spodní obálka hodnot porovnávaných oceli a vytvářejí tak dobré
předpoklady pro dostatečnou bezpečnost aplikace uvedené oceli pro stavbu komponent Je. Z obr. 1 je dále patrno, že za teploty +20 °C je na všech velkých zkuSebních tělesech a za teploty -20 °C na zkušebních tělesech o tlouštce 200 mm dosahováno nižších hodnot lomové houževnatosti, než jaké by byly očekávány z výsledků hodnocení malých V2orků. Zde je nutno dodat, že na základě dosavadních výsledků hodnocení mechanicko-metalurgických charakteristik ocelí pro tlakové nádoby /5/, /6/, ň/ bylo možno ukázat, že hodnoty KI(J (K c ), získané na velkých tělesech o reálných tlouštkách, odpovídaly ve většině případů spodní obálce hodnot
lomové houževnatosti, stanovených na malých vzorcích. Na základě těchto výsledků
byl vysloven předpoklad, že o celkové úrovni lomové houževnatosti plného průřezu
rozhoduje úroveň lomové houževnatosti v metalurgicky nejslabším místě průřezu.
ZjiStěný rozdíl v hodnotách lomové houževnatosti mezi malými a velkými zkušebními
vsorky, patrný na obr. 1, bude zřejmě vyplývat z malého počtu měřeni a v nemožnosti pokrýt malými vzorky celý průřez.
Na obr. 2 jsou znázorněny teplotní závislosti hodnot K ďc, K J C a hodnot dynamické lomové houževnatosti Kp, získané na vzorcích o ti. 20 mm a zároveň hodnoty KJQ a Kp, získané na vzorcích o ti. 200 mm. Průběh teplotních závislostí statické a dynamické lomové houževnatosti je na tomto obrázku porovnán s referenčními křivkami lomové houževnatosti KTD» stanovenými podle dvou přístupů /8/, /9/.
Z obrázku vyplývá, že získané hodnoty lomové houževnatosti převyáují ve všech
případech referenční křivku KIfl podle ASME /8/. AvSak od teploty cca -30 °C jsou
hodnoty K D nižší než je úroveň referenční křivky K I R podle ref. /9/« Uvedené pod-

38

kroceni těchto hodnot K J R je však možno, např. i v aouhlaau a /2/, vysvětlit tím,
že odpovídající křivka K J R byla stanovena na základě lidajů atatické lomové houževnatosti K c /9/.
Z předloženého komplexního rozboru dosahovaných mechanicko-metalurgických
charakteristik oceli 10MnNi2Mos hodnocené v různých tlouôikách a u různých typů
hutních výrobků (polotovarů), vyplývá, že tato ocel je dostatečně odolná proti
vzniku křehkého porušení a splňuje tedy reálné předpoklady pro svou bezpečnou a
spolehlivou aplikaci v rámci jaderných elektráren VVER 1000.
Literatura
/I/ Metodika hodnocení charakteristik křehkého porušení; technický materiál pro
standardizaci RVHP, téma 1-13.12 a 1-35.3, 1978
/2/ HOLZMANN, U., MAN, J.: Kovové materiály, 17, 1979, 250
/3/ KNOTT, J. F.: Uicrostructure and crack-tip processes in metal, The mechanics
and physics of fracture, Cambridge, 1975, Paper 9
/A/ Flow evaluation procedure, EPRI NP-719-SR, Special Report, Electric Power
Res. Inet., ed. T.U. Maratón, ť. Alto, 1973
/5/ TVRDÍ, M., ADÁMEK, J., HISPECXÁ, L., MAZANEC, K.: Kovové materiály, 17,
1979, 62
/6/ TVRDÍ, M., HYSPECKÁ, L., HAVEL, S., MAZANEC, K.: Fracture toughness of
selected pressure vessel steels, 4ICPVT, IMechE, London, 1980
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METALOGRAFICKÉ HODNOTENIE OCELE 0CU18N10T
£. Kupca, M. Březina

1. Úvod
Predkladaný príspevok predstavuje stručný výber zo súboru údajov získaných
pri metalografickoo hodnotení vzoriek z konštrukčnej ocele 0CH18N10T, ktorá sa
používa na výrobu primárneho potrubia elektrárne V-1. Cielom vykonaných prác bolo
získať základné údaje o niektorých počiatočných parametroch tohoto materiálu so
zameraním na mikroätrukturálnu analýzu. Experimentálny materiál bol získaný zo
vzoriek ocele určených pre skúšky zváračov vykonávajúcich montážne zvary potrubí.
Pozornosť bola venovaná najma posúdeniu anomálií v štruktúre.
Je potrebné na tomto mieste podotknúť, 8e kontrole jednotlivých Saetí primárneho potrubia bola venovaná dokladná pozornosť v rámci programu vstupnej i pŕedprevádzkovej kontroly, ktorá už bola vykonaná pracovníkmi VÚJE na oboch blokoch
elektrárne V-1.
2. Postup spracovania experimentálneho materiálu
Experimentálny materiál vznikol plazmovým rozřezáním skúšobných prstencov
o hrúbke 35 mm. Ultrazvukovou kontrolou boli zistené vady typu necelistvosti,
ktoré mali náhradnú velkoať 15 mm 2 v hĺbke cca 10 mm. Lokalita zistená týmto spôsobom bola mechanicky vybrúsená a následne opravená zavařením. Priečnym rozřezáním v mieste opravy bola potom odobraná vzorka, ktorá bola analyzovaná metódami
optickej a elektrónovej mikroskopie a rtg. mikroanalýzy.
Analyzovaný bol aj povrch lomových plôch vzniknutých po skú&ke vrubovej húževnatosti a to stereoskopickou i rtg. mikroanalýzou na rastrovacom mikroskope
ako aj cestou extrak&ných replík na elektrónovom mikroskope.
3. Výsledky analýz
Ifikroátruktúra v priečnom reze miesta opraveného vybrúsením je na obr, 3 a
4 v prílohe, detail prechodu zvaru je na obr. 5 v příloze. Z obrázkov je zrejmé,
že oprava z makroskopického hlediska nevykazuje závady. Obr. 6 v příloze dokumentuje naleptanú štruktúru základného materiálu. Štruktúra je charakteristická
e velkým výskytom neSistdt rozložených v smere tvárnenia, s tendenciou spájania
neceli8tvosti až do charakteru makrotrhlin (obr. 7 a 15 v příloze). Pri mechanickej príprave vzorky bola odhalená trhlina v prechodovej oblasti základný materiál
- zvarový kov (obr. 8 v příloze). Pôvod tejto vady spočíva v roztváraní necelistvosti obdobného typu aký je na obr. 7 v příloze, vplyvom tepelných pnutí spôsobených opravou zváraním.
Rtg. mikroanalýzou lokalít so zvýšeným obsahom riadkovite vylúčených nečistôt bolo zistené, že obsahujú predoväetkým Ti a Al so stopami Si a S (obr. 9 - 1 4
v příloze).
Typický vzhlted lomovej plochy na rastrovacom mikroskope je na obr. 16 a 17
v příloze. Lom vzoriek mal dřevitý až vrstevnatý charakter. Lom sa Šíril cez hru41
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bé krehké Sáatice, ktoré sú vidiet na extrakôných replikách na obr. 1 8 - 2 0
• prílott, nikroanalýsou týchto častíc bola tak isto zistená prítomnosť Ti a
T niektorých oblastiach i S.
Závery
Analýzou mikroätuktúry bol potvrdený výskyt silného znečistenia základného materiálu, ktoré vzniklo už pri výrobe polotovaru.
Tepelným ovplyvnením v dôsledku zvárania v oblastiach so silným znečistením
dochádza k vytváraniu resp* k rozvoju necelistvoatl a v niektorých prípadoch
vznikajú i trhliny usporiadané v smere tvárnenia.
Vlastný zvar bol vykonaný kvalitne a bez vád. V oblastiach blízko tepelne
ovplyvnenej zóny kde nie je výrazné znečistenie základného materiálu neboli
pozorované žiadne anomálie ani vady Štruktúry.
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ZÁKLADNÍ STRUKTURNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI PERSPEKTIVNÍCH ZIBKONIOVťCH SLITIN
V. Hamouz, J. Veaelý

Úvod
Snahy o zvyšováni teplot páry v primárních okruzích varných reaktorů vyvolávají potřebu nalezení slitin ziskonia s dobrou korozní odolnosti v páře při teplotách do 490 °C. Pro tuto oblast teplot se jeví jako velmi perspektivní komplexně legované slitiny Zr-Cu; Mo; Fe; V. NaSe sdělení uvádí základní strukturní
a mechanické vlastnosti slitin uvedeného typu.
Experimentální materiál
Slitiny zirkonia použitelné pro páru vyááích parametrů musí supinovát v daném prostředí obecné požadavky kladené na povlakové materiály palivových elementů
lehkovodnich reaktorů:
-

nízký absorpSní průřez pro termální neutrony
dobrá tepelná vodivost
dobrá korozní a hydridační odolnost
vyhovující mechanické vlastnosti v oboru teplot práce elementu
odolnost proti změnám vlastností ozářením

Pro zlepšeni korozních a hydridačních vlastností zirkonia byly vybrány čtyři
legující prvky Cu, Pe, V, Mo, které byly legovány v určitých rozsazích do maximálních sumárních obsahů do 2,90 % hn. Celkem bylo vyrobeno 30 slitin, které byly
podrobeny koroznímu testování /!/. Složení slitin s nejlepšími korozními a hydridačnlmi vlastnostmi je předmětem patentového řízeni. Strukturní a mechanické
vlastnosti komplexně legovaných slitin byly studovány na vzorcích z materiálu vyrobeného pro korozní zkouSky.
Příprava uvedených slitin byla provedena tavením na elektrické obloukové peci s odtavnou elektrodou. Speciální způsob přípravy elektrod zajistil vysokou homogenitu slitin po dvojnásobném tavení /2/. Apretované ingoty o hmotnosti okolo
7000 g byly kovány v teplotní oblasti existence /3 - fáze po ohřevu na 1000 °C.
Z dokovací teploty byl výkovek o průřezu 60 x 60 mm ohřát na 900 °C a po výdrži
10 minut byl kalen do vody. Další kování bylo prováděno v teplotní oblasti existence c< - fáze na desku o průřezu 20 x 90 mm. Apretované deska byla válcována
v ocelovém plášti, po ohřevu na 700 °C, na tloušíku 4 mm. Omořený vývalek byl déle válcován za studena s jedním mezioperafiním žíháním 650 °C/3 h ve vakuu na konečnou tlouštku 1,1 mm. Z takto připravených pásů byly stříhány vzorky, přičemž
vzorky pro tahovou zíkoušku byly dohotoveny frézováním měrné části. Konečné tepelné zpracování bylo provedeno na hotových vzorcích všech typů. Základní tepelné
zpracování pro korozní vzorky bylo rekrystalizafiní žíhání 650 °C/3 h«
Hodnocení vlastností komplexně legovaných slitin bylo prováděno porovnáním
s běžně užívanými slitinami Zr INb, Zircaloy a slitinou Valoy vyvinutou společností General Electric pro teplotu 450 °C. Složeni těchto slitin je uvedeno v tabulce 1.

45

1

Strukturní vlastnosti
Slitiny ssirkonia používané jako povlakové materiály vodou chlazených reaktorů ve formě trubek 8 průměrem okolo 10 mm jsou využívány obvykle ve stavu žíhaném
na odstraněni pnutí nebo žíhaném rekrystalizačně. Základním legujícím prvkem slitiny Zircaloy je cín, který je stabilizátorem c< - fáze Zr a vytváří tuhý roztok
v oboru koncentrací užívaných k legování, malé množství /i - stabilizátorů Cr, Fe
event. Ni způsobuje přítomnost precipitátů intermetalických fází typu ZrCr2. Slitina Zr INb je tvořena c<- fází s určitým obsahem Nb a jemnými precipitáty /7-Nb.
Přísada Nb způsobuje snížení teploty přeměny o< -•• o(+/3 ve srovnání s čistým Zr.
Vliv /3 stabilizátoru Nb je možno částečně kompenzovat vyšším obsahem kyslíku,
který současně zlepšuje mechanické vlastnosti. Rovněž u slitiny Valoy je výhodný
vyôäí obsah kyslíku pro potlačeni vlivu Cr a Pe. Struktura je tvořena oC- fází
obsahující částice precipitétu intermetalických fází ZrCr2 a ZrFe2, jejichž velikost ovlivňuje korozní odolnost.
Komplexně legované slitiny typu Zr-Cuj Mo; Fe; V byly testovány plně nebo
částečně rekrystalizované. Struktura slitin pozorovaná světelnou mikroskopií je
tvořena jemnozrnnou c< - fází s velikostí zrna 5 - 1 5 /um s rovnoměrně rozloženými částicemi precipitátů intermetalických fází. Elektronová mikroskopie otisků i
fólií umožnila určení velikosti částic v oboru 0,05 - 1 /um, přičemž 70 - 90 %
částic tvoři částice o velikosti 0,05 - 0,3 /um. Částice precipitátů jaou rovnoměrně rozloženy v matrici o(. - fáze a jejich plošná hustota činí 2 - 8 x TO /mm
v závislosti- na celkovém obsahu a poměrném zastoupení legujících prvků. Elektronograficky a rentgenograficky byly v komplexně legovaných slitinách identifikovány následující intermetalická fáze:-Zr2Cu, ZrFe2, Zr2Fe, ZrV2, ZrJÍOg. Popsaná
struktura komplexně legovaných zirkoniových slitin je obdobná jako struktura slitiny Valoy a z hlediska velikosti zrna oí. - fáze nejsou mezi komerčními slitinami
a novými slitinami rozdíly, které by nebylo možno vysvětlit rozdílnou redukcí při
tváření za studena a vyšší teploty při konečném žíhání.
Textura
Určování přednostní orientace bylo provedeno Schulzovou metodou a výsledky
odpovídají texturám zjištěným na pásech zirkonia a jeho slitin válcovaných za
studena. Tento typ textury lze popsat následovně:
(0001)+

/(NH - QR)

/UVTW/

- <3R) - úhel odklonu bazálních rovin od roviny symetrie, která je kolmá na
rovinu válcování a rovinu určenou normálou k povrchu plechu a směrem kolmým ke směru válcování
/UVTW/

- krystalografické směry rovnoběžné se směrem válcování

U skupiny komplexně legovaných slitin se nejčetnější hodnoty úhlu p pohybovaly v mezích 30 - 55 ° a směry rovnoběžné Be směrem válcování /loTo/ a /1120/,
byly zastoupeny u všech slitin.
Mechanické ylastnqgti
Krátkodobé mechanické vlastnosti byly určovány statickou tahovou zkouškou na
vzorcích o následujících rozměrech: délka 50 mm, šířka hlavy 10 mm, měřená délka
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15 am, šiřte deformovatelné čáeti 6 m . Rychlost pohybu příčníku při skoulet Činila 0,2 cm/nin. Zkouška byla provedena při 20 °C, 300 °C • 450 °C.
V tabule* II jsou udány rosaahy jednotlivých hodnot mechanických vlastností
komplexně legovaných slitin sirkonia a jsou sd* uvedeny údaj* pro běžně užírané
slitiny a slitinu Valloy. Rovníi jsou sde uvedeny výsledky sledováni vlivu kyslíku na mechanické vlastnosti zirkoniových slitin.
Porovnání vlastností při 20 °C ukazuje, 2e m*z klusu a mez pevnosti komplexně legovaných slitin je nižäí než u slitin Zircaloy a Valoy, rozdíl je vSak způsoben různým obsahem kyslíku daným již výchozí surovinou. Ze srovnání slitin se
stejným obsahem kyslíku je zřejmé, Se kyslík je rozhodujícím nositelem mechanických vlastností rekrystalizačne žíhaných slitin zirkonia. Při vyšší teplotě 300
a 4-50 °C se vliv kyslíku projevuje mnohem méně a všechny uvedené slitiny mají obdobné mechanické vlastnosti.
V tabulce III jsou uvedeny výsledky tahových zkoušek charakterizující anizotropii válcovaných pásů v rovině válcování. Nejvýraznější rozdíly jsou v hodnotě
meze kluzu podél a napříč směru válcování, obdobné ro2díly lze oSekávat u trubek
při osovéiL a obvodovém namáháni.
Závěr
Komplexně legované slitiny zirkonia patří mezi nlzkoleaované slitiny, jejichž struktura je tvořena jemnozrnnou
- fází s určitým obsahem legujících
prvků v tuhém roztoku a nekoherentními částicemi precipitátu intermetalických fází. Přednostní orientace a z ní vyplývající anizotropie mechanických vlastnosti
odpovídá chování slitin zirkonia používaných v jaderné technice. Krátkodobé mechanické vlastnosti jsou, opět ve shodě s používanými slitinami, ovlivněny především obsahem kyslíku, jehož vyšší obsah zvyšuje mez kluzu a mez pevnosti a současně také zvyšuje transformační teplotu, což je výhodné pro technologii tváření
za tepla.
Z hlediska porovnávaných vlastností jsou komplexně legované slitiny rovnocenné slitinám zirkonia běžně používaným v jaderné technice jako povlakové materiály palivových elementů.
Literatura
/I/ KLOC, K. a kol.: Vývoj zirkoniových slitin pro prostředí horké vody a přehřáté páry III, tfjP 386, Zbraslav 1975
/2/ VESELÍ, J. a kol.: Příprava vícesložkových zirkoniových slitin tavením na
elektrické obloukové peci, Symp. Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram
1977
/3/ WILLIAMS, C. D.: Conf. 741232, Karlsruhe 1974
A / GERASIláOV, V. V., MONACHOV, A.: Materiály jaderno j techniki, Moskva, Atomizdat, 1973
/5/ HOLT, R. A.: Journal of nuclear materials, 50 (1974), 207 - 214
/6/ Nepublikované ddaje ÚJP - VZUP
/!/ HAMOUZ, V., MOLIN, L.: Vliv obsahu kyslíku na krátkodobé mechanické vlastnosti zirkoniových slitin, Symp. Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram
1979
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Tabulka I

Obsahy legujících prvka ve slitinách zirkonia
Obsah legujícího prvku (hm %)

Slitin*
Zircaloy-2
Zircaloy-4
Zr - 1Kb
Valoy
Tabulka I I

Fe

Cr

Sn

0,05 - 0, 15
0,07 - 0, 13

1. 2 - 1 , 7
1, 2 - 1 , 7

Nb

Ni

0,07 - 0,20
0,18 - 0,24

0,03

- 0,08
1,0

0,10

1,10

Výsledky statických tahových zkoušek ziskomových s l i t i n v žíhaném
stavu

Slitina
Soubor s l i t .
Soubor s l i t .
Zircaloy-4
Zircaloy-4
Zr - 1Kb
Zr - INb
Valoy
Valoy
Valoy-ÚJP
Zr - 0,3 Cu;
0,7 Mo; 0,4 l e
0,4 V (hm *)
3 ingoty s různým obsahem

kyslíku

T zk.
(°C)

Rp 0,2
(ÚPa)

20
450
20
300
20
350
20
300
20
20
300
20
300
20
300

Í60-270
100-150
365
145
180-230
100-140
372
137
170
219
152
288
165

347
180

R

t

A

15

345-450
160-21C

36-44
55-75

435
205

27

512

30
40

45
34-40
34-50

320-380
180-220

A

H
-

9
10
-

42
30

14
21
26
20
18

463

37

17

264
517
287

45

35

37
46

20

244
330
386
240

52

34

Obs.0,2
(ppm)
250
250
1250
1250
250
250
1300
1300
250
210
210
690
690
1150
1T50

Tabulka III Anizotropie mechanických vlastností pásu slitiny Zr - 0,7 Cu;
0,7 Mo; 0,4 Fe; 0,4 V (hm %)
Úhel osy vzorku
a směru válcování
90°

70°
45°

20°
10°

0°

48

Hp 0,2
(MPa)

R

t

367

381

348
304

365
356
388

263
253
248

397
408

^20
(%)

31
30
34
25
26
34

lit.
A/
A/
/3/
/3/
/4/
/4/
/5/
/5/
/6/
/7/
/!/
/7/
/!/
/7/
/7/
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VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKU V SYSTÉMECH 2r-Cu(Cr)-ft-Mo-V NA ABSORPCI KOROZKÍHO VODÍKU
V PROSTREDÍ HOHKg VODY 300 °C A PÍRY 400-500 °C
B. Ransdorfová, V. Vrtílková, K. Kloc, Ústav jaderných paliv, Praha

Při korozi zirkoniových slitin ve vodě a páře dochází k uvolňováni korozního
vodíku, který je absorbován v základní zirkoniové matrici. Při přestoupení meze
rozpustnosti vodíku při dané teplotě dochází ke tvorbě precipitátů hybridů zirkonia, což vede k nežádoucími precipitaSnlmu spevnení a křehnutí slitiny.
Vodíková absorpce u zirkoniových slitin je určována oxidační rychlostí a podílem vodíkové absorpce (procentem vodíku absorbovaného slitinou z teoretického
množství korozního vodíku)* Oba faktory jsou závislé na mnoha parametrech - složení slitiny, tepelném zpracování, teplotě a tepelném gradientu, povrchové úpravě
slitin apod.
Na pracovišti ÚJP Zbraslav byly navrženy a korozně testovány v prostředí vody 300 °C a páry 400-500 °C soubory slitin Zr-Cu-(Cr)-Fe-Jfo-V /I/, /2/, /3/. Cílem prací bylo vybrat slitinu pro povlakové materiály jaderných reaktorů.
Studované soubory slitin Zr-Cu-Pe-Mo-V (42 slitin) a Zr-Cr-Pe-Mo-V (30 slitin) byly zpracovány jednotnou technologií přípravy těchto slitin tak, aby bylo
možné hodnotit vliv koncentrací legujících prvků na korozní a mechanické vlastnosti slitin a provést výběr optimální slitiny pro uvedená prostředí a teplotní
rozmezí. Jednou z optimalizovaných vlastností byla i hydridaSní odolnost slitin.
Dlouhodobé korozní experimenty prokázaly zásadní rozdíl vlivu legování uvedených souborů slitin legurami Cu a Cr na hydridační odolnost slitin při korozi
ve vodě 300 °C a páře 50.0 °C.
Na obr. 1 jsou uvedeny výsledky hydridační odolnosti slitin obou souborů po
korozních experimentech ve vodě 300 °C a korozní expozici 6000 h. Slitiny Cu souboru, mají nižší hydridaSní odolnost - procento absorbovaného vodíku je vySší než u slitin Cr souboru, přiSemž rozpětí množství absorbovaného vodíku je pro oba
soubory slitin shodné.
Opačné závěry platí pro slitiny korozně testované v přehřáté páře 500 °C
(obr. 2 ) . Tady je hydridaSní odolnost slitin Cu souboru vyäší než v případě slitin Cr souboru.
Hydridační odolnost slitin obou souborů v přehřáté páře 400 °C je v podstatě
shodné.
Nejvýrazněji se tedy projevuje změna legování Cu-Cr u studovaných souborů
slitin v prostředí vody 300 °C a páry 500 °C. U slitin Cu souboru hydridaSnl
odolnost s teplotou roste, u slitin Cr souboru je tomu naopak.
VětSina testovaných slitin Cu souboru má v páře 400-500 °C vySSl hydridaSní
odolnost než srovnávací slitina Valloy (Zrl, 9Cr 0,16Fe %at) vyvíjená pro obdobné
korozní podmínky /4/«
Rozdíly v hydridační odolnosti slitin Cu a Cr souborů v páře jsou zvýrazněny
po dlouhodobých korozních zkouSkách ( > 20 000 h ) . Změna v kinetice oxidace slitin Cr souboru je doprovázena značným nárůstem procent pohlceného vodíku oproti
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slitinám Cu souboru* Slitiny s obou souborů vykazují i odlišnou hydridační charakteristiku.
U slitin Cu i Cr souborů platí, že množství absorbovaného vodíku není závislé pouze na celkové sumě legujících prvků, ale je ovlivněno kombinací koncentrací
jednotlivých prvků.
Zásadní vliv na hydridační odolnost v obou souborech slitin má obsah vanadu
a železa, resp. kombinace koncentrací obou legujících prvků.
Vliv obsahu V a Fe se uplatňuje odlišným způsobem u slitin Cu Cr souborů.
Slitiny Cu souboru s vyšším obsahem vanadu a nízkým obsahem železa (resp. nízkým
obsahem obou) vykazují vySSí hydridační odolnost než slitiny s nízkým obsahem V
nebo opačným poměrem koncentrací V a Fe. U slitin Cr souboru jsou slitiny s vyäším obsahem vanadu naopak charakterizovány nízkou hydridační odolností.
Legováni molybdenem má větší vliv u slitin Cu souboru, slitiny s vysokým obsahem molybdenu mají nižší hydridační odolnost. U slitin Cr souboru má změna koncentrace molybdenu v celém legovacím rozpětí minimální vliv na hydridační odolnost
slitin.
Literatura
A/ KLOC, K. a kol.: Vývoj zirkoniových slitin pro prostředí horké vody a přehřáté páry do 500 °C - I. Zpráva lJjP 297, Zbraslav T973
/2/ KLOC, K. a kol.: Vývoj zirkoniových slitin pro prostředí horké vody a přehřáté páry do 500 °C. Zpráva ÚJP 361, Zbraslav 1974
/3/ KLOC, K. a kol.: Vývoj zirkoniových slitin pro prostředí horké vody a přehřáté páry do 500 °C - III. Zpráva IÍJP 386, Zbraslav 1976
/4/ KLEPFER, H. H. a kol.: Specific Zr-alloy design program, Summary Report,
May 19, 1964 (GBAP 4504)
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Obr. 1 $rdri<U6ní odolnost slitin Cu • Cr souborů - pars 500 °C
A Cu soubor

e Cr soubor

5T

r

Obr. 2 fylridaSní oúolnort s l i t i n Cu • Cr aouborA - voda 300 °C
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METODIKA VÝVOJE ZIHKONIOVťCH SLITIN KOROZNĚ ODOLNÝCH V PROSTREDÍ HOBOŕ VODY
A PňEHfiÍTŽ PÁRY
K. Kloc, V. Vrtílkové, B. Ransdorfová, V. Hamouz, J. Veselý, M. Qaitro
Ústav jaderných paliv, Praha; Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež

1. Úvod
V jaderném průmyslu jsou na vlastnosti zirkoniových slitin kladeny vysoké
požadavky. Zejména korozní odolnost se stává důležitým kritériem jejich použitelnosti v praxi. Proto byl vývoj nových airkoniových slitin pro prostředí horké vody a předevSím přehřáté páry, v Ústavu jaderných paliv v ČSSR, orientován na takové systémy zirkoniových slitin, které jsou perspektivní předevSím z hlediska
jejich korozní odolnosti a zároveň zaručují dosažení dostatečných mechanických
vlastností.
Na základě zhodnocení dostupných podkladů byl výzkum zaměřen na 2 pStisložkové systémy zirkoniových slitin:
Zr-Cu-Pe-lIo-V
Zr-Cr-Fe-Mo-V
Výzkum těchto pětisložkových systému, resp, hodnocení slitin s optimálními vlastnostmi, byl prováděn pomocí metod statistického plánování a hodnocení experimentu.
Jako vatupni ádaje pro statistické hodnocení bylý použity experimentálně stanover
né hodnoty některých vlastností slitin. Pro hodnocení korozní odolnosti slitin
napr. stanovené hodnoty korozních rychlostí v prostředí horké vody a přehřáté páry v teplotním rozmezí 300 - 500 °C, stanovené hodnoty obsahu vodíku po korozi
apod.
Kromě tohoto statistického hodnocení'byly samozřejmě chemické, strukturní,
korozní a mechanické vlastnosti vyvíjených slitin studovány pomocí metod užívaných v těchto oblastech materiálového výzkumu. Zejména byly aplikovány metody
světelné a elektronové mikroskopie pro sutidum struktury slitin i kysličníkových
vrstev, rtg - metody pro studium fázového složení, mřížkových parametrů, textur
a napětí na rozhraní kysličník - slitina, metody elektronové mikroanalýzy pro
hodnocení distribuce legur ve slitinách i korozních vrstvách, metody řádkovací
elektronové mikroskopie pro studium morfologie vnitřního i vnějšího povrchu oxidů
apod. Všechny tyto metody byly využívány zejména pro studium mechanismu koroze
vyvíjených slitin.
Vývoj vícesložkových zirkoniových slitin byl rozvržen v několika etapách:
1. Osvojení technologie výroby slitin a přípravy vzorků na slitinách typu Valloy
a tzv. středových slitinách (tj. slitinách souborů Zr - Cu - Pe - Mo - V se
středními koncentracemi legujících prvků). Zároveň byly ověřeny některé předpoklady nutné pro statistické hodnocení a navrženy a osvojeny metody potřebné
pro studium vlastností slitin.
2. Vlastní hodnocení souborů slitin Zr - Cu - Fe - Mo - V a Zr - Cr - Fe - Ilo - V
a výběr perspektivních slitin.
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3. Ověřeni vlastností vybraných optimálních slitin a prověření možností některé
vlastnosti zlepšit.
4. Ověření vlastností vybraných slitin v reaktorových podmínkách.
Vzhledem k tomu, že výběr perspektivních korozivzdorných zirkoniových slitin
byl založen zejména na aplikaci vhodných statistických metod, zabýváme se v dalSÍ
části referátu především těmito metodami a stručným zhodnocením dosažených výsledků, které spadají do vývojových etap 1 a 2.
2. Metody statistické analýzy
Prvním úkolem bylo zvolit funkční model, který by vhodným způsobem popisoval
závislost korozních vlastnosti (např, korozní rychlosti) na koncentraci legujících prvků. Jako nejvýhodnější st ukázalo vyjádřit tuto závislost kvadratickým
polynomem:
b

fn Y - bo +£>fXi +4*á +6J*J * fy** * s*ř

+

ó

****£ * ***

+ 4 Ví, * b„4 * bHx*X, + b4zxzxt * 6*3X3X4 * é>«*Ž
kde Y vyjadřuje hodnocenou vlastnost (např. korozní rychlost), b^ jsou regresní
koeficienty a x , , x g , x,, x^ jsou koncentrace legujících prvků Cu, Pe, Mo, V ve
slitinách.
Z praže je známé, že korozní odolnost slitin je závislá nejen na chemickém
složení, ale také na strukturním stavu a povrchové úpravě. Výsledky našich výzkumných prací však prokázaly, že u tohoto typu slitin ani způsob tepelného zpracování v alfa oblasti, ani způsob povrchové úpravy (moření slitin) neovlivňují
podstatným způsobem korozní odolnost slitin. Rozdíly ve struktuře slitin pravděpodobně závisí i na koncentraci legujících prvků a mohly by poněkud zkreslit absolutní hodnoty výsledků, ale ne celkovou tendenci funkce (1). Chyby způsobené
při povrchové úpravě slitin (moření vzorků) by zřejmě pouze zvětšily rozptyl výsledků hodnocení korozních vlastností. Z těchto důvodů a vzhledem k relativně malému koncentračnímu rozmezí legujících prvků bylo možné použít jednotný způsob
zpracování slitin.
K hodnověrnému stanovení 15 regresních koeficientů funkce (1) je zapotřebí
nejméně 30 slitin. Volbu těchto slitin, resp. koncentrací legujících elementů ve
slitinách, jsme provedli metodou rototabelárního plánování druhého řádu - viz
tab, 1. Koncentrační rozsah jednotlivých legujících prvků byl volen s ohledem na
celkový neutronový absorpční průřez slitin. Na rozdíl od normálního rototabelárního plánu, který používá 6 tzv. středových slitin k určení disperze G>ý , jsme
použili slitiny 3. Místo ostatních středových slitin jsme použili slitiny s nulovou koncentrací V a Mo a slitinu zvláštní s předpokládanou vyšší mechanickou pevností.
Při přípravě slitin-bylo použito tzv. rozbití na bloky (razbijenije na bloki), které zaručovalo, že nekontrolovatelné ovlivnění vlastností slitin při výrobě se projeví v celkové funkci jen větSlm rozptylem experimentálně zjištěných
údajů Y od odhadnutých Y.
Počet vzorků potřebný pro reprezentativní statistické hodnocení korozních
vlastností jedné slitiny (rychlosti koroze, hydridace apod.) byl stanoven s ohledem ne velikost zkuSebních autoklávů, teplotní pásmo a počet předpokládaných
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zkoušek. Jako optimální se ukázalo použít 70 vzorků (to x 50 mm) pro korozní
zkoušky v páře 400 a 500 °C a 20 vzorků pro korozní zkoušky v prostředí horké vody 300 °C. Měření váhových přírůstků bylo prováděno průběžně, vyjímány byly pouze
vzorky určené pro hodnocení obaahu vodíku ve slitině. Vzorky byly v autoklévu
umístěny statisticky, což zaručovalo, že případná nehomogenita teplotního páema
neovlivní absolutní hodnoty vlastností slitin, ale jen zvětéí jejich disperzi.
Relativně velký počet vzorků zaručoval také spolehlivé určení průměrné hodnoty
Jako vstupní údaje pro hodnocení korozní odolnosti byly použity okamžité korozní rychlosti (počítané metodou nejmenších čtverců), střední korozní rychlosti
a obsahy vodíků ve slitinách po korozi. Střední korozní rychlost byla počítána ze
K

é-to
váhový přírůstek po době oxi-

kde A Q je váhový přírůstek, t doba koroze a
dace t Q ~ 1 0 0 0 h.

Tabulka 1 Návrh základního souboru slitin (Metoda rototabelárního plánování)
Číslo slitiny

Koncentrační kroky*

Cu
1
2
3
4

-1

5

+i

6
8

+1
-1
+1

9

-1

10
11

+1
-1
-1
+1
-1
+1

7

12
13
14
15
+

+1
-1
—1

Fe

-r

Ho

V

-1

-1
-1
+1
+1

-1
-1
+1
+1

+1
+1
-1
-1

-1

-1

+1
+1

+1

-1
-1

-1

+1

-1
+1
+1

-1

+1
-1
-1
+1
+1
+1
+1

-1
+1
-1
+1
+1
-1
-1
-1

-1
+1
+1

Síslo slitiny

Koncentrační kroky*

Cu

Fe

MO

V

16

+1

-2

-1
0

18
19
20
21
22

+2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+1
0
0
-2
+2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1

+1

17

23
24
25

26

27
28
29
30

0
0
0

-2
+2
0

0
0
0

0
0
+2

0
0
0
0
0
0
-2

+2
0
0
0
0
-1

Pozn.: Změna koncentrace legujícího prvku od střední koncentrace ve zkušebním
souboru slitin

Pro vlastní statistickou analýzu, tj. hodnocení funkční závislosti vyjádřené
rovnicí (1), byla použita metoda nejmenších čtverců. Tato metoda umožňuje za určitých podmínek nezávislé hodnocení všech regresních koeficientů b. s nejmenší
disperzí. Nejdůležitější podmínky, které je nutné splnit, lze vyjádřit takto:
a) Funkce (1) musí být lineární podle parametrů
Tuto podmínku je možné ověřit až při vlastním hodnocení výsledků. Splnění této
podmínky bylo potvrzeno.
b) Hodnoty x- musí být stanoveny přesně ve srovnání s Y..
Výsledky stanovení obsahu legujících prvků ve slitinách potvrdily, že hodnoty
x- jsou stanoveny s dostatečnou přesností.
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c) Hodnoty Y- .jsou nezávislé náhodné veličigy rozložené normálně
Splnění této podmínky bylo potvrzeno již při předběžném hodnocení korozní
odolnosti středových slitin. Hodnocené veličiny, tj. korozní rychlost, obsah
vodíku apod. byly vesměs rozloženy normálně nebo asymetricky.
d) Disperze S (Y^) .je konstantní a nezávislá na velikosti Y^
Při ověřování této podmínky na středových slitinách bylo zjištěno, že disperze
2
S (Y i ) je zřejmě lineární funkcí Y ^ Aby bylo i přesto možné aplikovat pro
hodnocení metodu nejmenších čtverců, bylo nutné transformovat funkci Y^ na ln
Y^ (viz rovnice (1))*
e) hodnoty x± musí být lineárně nezávislé (ortogonální plánováni experimentu)
Tuto podmínku bylo možné rovněž ověřit až při vlastním hodnocení výsledků.
+
Ukázalo se, že korelační matice nezávisle proměnných (X X) nebyla správně ur+
1
Sena. Inverzní matice (X X)" nebyla diagonální a regresní koeficienty b^ byly
vzájemně závislé. Bylo to způsobeno především zvolením relativně malých koncentračních kroků (změn) od středních koncentrací legujících elementů, rozdíly
mezi skutečným a jmenovitým složením slitin a nakonec i tím, že samo rototabelární plánování experimentu není zcela ortogonální. Matici (X X) se nám podařilo ortogonalizovat dvoustupňovou transformací nezávisle proměnných. Matice
(X+X) transformovaných nezávisle proměnných byla pak téměř ortogonální.
Vlastni postup při statistické analýze, tj. při hodnocení funkční závislosti
korozních vlastností na koncentraci legujících prvků, sestával z řady operací a
lze popsat takto:
a) Výpočet regresních koeficientů b- a je.iich chyby
b) Porovnáni experimentálně stanovených Y- a teoreticky vypočítaných hodnot YJ
c) Výpočet reziduálni sumy kvadrátů a reziduálni disperze
Tato hodnota byla porovnána s průměrnou experimentální chybou a pravděpodobnost předpokládaného matematického modelu byla posuzována pomocí tzv. F kritéria.
d) Výpočet citlivosti všech hodnot 1- k reziduálni sumě kvadrátů a k regresním
koeficientům b^
e) Transformace funkce (1) na* kanonickou formu
f) Výpočet odhadů Y^ pro všechny kombinace koncentraci legujících prvků Cu. Fe.
Mo. V ve formě tabulek
3. Metodický postup hodnoceni
Statistické hodnocení korozní odolnosti bylo prováděno při 3 teplotách 300,
400 a 500 °C. Výsledky hodnocení při teplotách 300 a 400 ?C byly zatíženy větší
chybou především proto, že u některých slitin došlo v průběhu koroze ke změnám
černé modifikace kysličníku na bílou, při zachování dobré korozní odolnosti. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při hodnocení korozní odolnosti slitin v páře při
teplotě 500 °C přesto, že byly např. relativně malé rozdíly v korozní rychlosti
mezi slitinami (po 20 000 h; K = 0,86 - 2,07 m-dd).
Jako příklad metodického postupu uvidíme dále některé výsledky statistického
hodnocení korozních rychlostí slitin souboru Zr - Gu - Fe - Mo - V v páře při
teplotě 500 °C.
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Rozborem regresních koeficientů bylo zjištěno, že vzájemný účinek dvojice
legujících prvků FexV je kladný a regresní koeficient b p e V je relativně velký
v celém průběhu koroze, Z toho vyplývá, že slitiny s dobrou korozní odolností budou mít vždy koncentraci jednoho z těchto prvků velkou a druhou malou.
Z vypočítaných tabulek závislosti korozní rychlosti na koncentraci legujících prvků bylo možné usuzovat, že Cu má škodlivý vliv na korozní odolnost a
zpravidla zvyšuje korozní rychlost.
Rozborem kanonické formy rovnice (1) bylo zjištěno, že střed otáčeni při kanonické transformaci leží na okraji experimentální oblasti nebo mimo ni. Geometrickou interpretací funkční závislosti korozní rychlosti při 500 °C byl hřeben.
Koncentrační oblasti slitin 8 minimální korozní rychlostí byly situovány při
- nízkém obsahu V a vysokém obsahu Pe, resp.
" vysokém obsahu V a nízkém obsahu Fe.
V případech, kdy geometrickou interpretací funkce (1) je hřeben, je vhodné rozšířit experimentální oblast za koncentrační hranice původně navržené oblasti. Stanovená funkční závislost platí pouze uvnitř experimentální oblasti a výsledky se
nedají extrapolovat za hranice experimentu* Vzhledem k tomu, že experimentální
výsledky souboru slitin Zr - Cu - Fe - Ho - V byly velmi dobré i ve srovnání se
zvolenou standardní slitinou Valloy, provedli jsme pouze doplňující zkoušky
• obou koncentračních oblastech předpokládaných nízkých korozních rychlostí slitin (oblast vysoké koncentrace Fe a naopak oblast nízké koncentrace V a vysoké
koncentrace Fe). Současně bylo cílem doplňujících zkoušek zjistit vliv dalších
legujících prvků, tj. Cu a Mo na korozní rychlost. V tab. II je uveden návrh souboru slitin (kombinace legujících prvků) pro doplňující zkoušky.
Tabulka II

Návrh doplňujícího souboru slitin

Koncentrační kroky+

V

Pe

Cu

Ho

-2

-2
-2
+2
0

+2

+2

-2

-2
0
+2

Í-2

Číslo slitiny

120
121
122
123
124

Koncentrační kroky+
Ho
V
Fe
Cu

-2
-2

+2

+2
-2
0
+2

-2
-2
+2
0
+2

Číslo slitiny

125
126

127
128
129

Pozn.: změny koncentrace legujícího prvku od jeho střední koncentrace ve zkuSebním souboru slitin
V rámci doplňujícího souboru slitin byly připraveny i tzv. opakované siitiny, které se svým chemickým složenin nacházely blízko nových experimentálních oblastí. Tyto slitiny společně a dříve vyrobenými slitinami stejného složení, které
byly hodnoceny v základním souboru 30 slitin, sloužily především k porovnání experimentálních podmínek. Dále jsme předpokládali, že pokud budou výsledky opakovaných slitin souhlasit s výsledky dříve vyrobených slitin stejného složení, testovaných jak v základním souboru 30 slitin, tak v doplňujícím souboru 12 slitin
společně s opakovanými slitinami, bude možné výsledky doplňujícího experimentu
zahrnout do celkového výpočtu. I v tom případě je však třeba si uvědomit, že informace nebudou rovnoměrně rozloženy a pravděpodobně budou zkresleny v koncentračních oblastech, kde je méně slitin.
Na základě dosažených experimentálních výsledků je možné říci, že se nám podařilo dobře reprodukovat opakované slitiny a poměrně dobře i experimentální pod-
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minky. Proto byly výsledky doplňujícího experimentu zahrnuty do celkového výpočtu, V tab. Ill jsou uvedeny odhadnuté korozní rychlosti z hodnocení 30 slitin základního aouboru K ™ a z hodnocení 42 slitin základního a doplňujícího souboru
£42* *e arovnání s experimentálními výsledky K e x p # Výpočtem ze 42 slitin ae zlepfiily odhady K slitin doplňujícího souboru a zároveň se nezhorSily odhady K slitin
základního souboru.
Z rozboru regresních koeficientů vyplynulo, že se uplatňuje největší vzájemný tičinek dvojic prvků FexMo. Experiment dále potvrdil, že v oblasti předpokládaného minima funkce (1), se skutečně nacházejí slitiny s velmi dobrou korozní
odolností - malými korozními rychlostmi.
Tabulka III

Odhady korozních vlastností slitin doplňujícího souboru při 500 °C,
K /mdd/
K

Slitina číslo
K

120
121
122

30

1,22
1,79
1,29
1,23
1,82

123
124
125

0,79

126

105

127

1,46

128
129

1,04
2,03

20 000 h
K

42
0,72
2,44
1,02
1,18

2,29
1,24
0,80
2,63

0,97
1,15

K

exD.
0,71
1,97
1,00

1,57
2,18
1,29
0,81
3,17

0,81
1,11

Jak je vidět z tab. Ill nepotvrdila se původně předpokládaná tendence Cu
zhoršovat korozní vlastnosti slitin především v koncentrační oblasti s vysokým
obsahem Fe a nízkým obsahem V. V této koncentrační oblasti měl nepříznivý a proti
původním předpokladům mnohem výraznější vliv na korozní rychlost především lío.
V koncentrační oblasti s nízkým obsahem Fe a vysokým obsahem V se po velmi dlouhou dobu korozních zkoušek (13 000 h) zachovávala předpovězená závislost korozní
rychlosti slitin na koncentraci Cu, avšak po delších dobách expozice, větSích jak
15 000 h, se začal odlupovat oxid právě na slitině s minimální koncentrací Cu a
lío.
Při výběru optimálních slitin, které by byly použitelné v celém technicky
zajímavém rozsahu teplot 300 - 500 °C a měly dostatečné mechanické vlastnosti, je
samozřejmě zapotřebí zvážit nejen výsledky statistické analýzy korozní a hydridační odolnosti při všech zkušebních teplotách, ale i výsledky jiných metod uvedených dříve. Uvedené metody statistické analýzy však poskytují výsledky, které
je možné i v tomto směru optimálně využít.
4. Závěr
Na závěr je možné říci, že rozsáhlý výzkum vlastností vícesložkových slitin
a výběr slitin s optimálními vlastnostmi se neobejde bez statistické analýzy. Je
třeba si však uvědomit, že výsledky statistické analýzy nemusí platit 2a hranicemi zvolené experimentální oblasti. Vždy je třeba pečlivě zvažovat, zda jsou dodrženy všechny nutné předpoklady pro statistické hodnocení, zejména vzájemná nezá-
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violost neaáviale proměnných x i a hlavně zda navržená funkční závisío*t m n í
zkreslena předpokládanými 8i nepředpokládanými faktory.
V průběhu experimentu bylo jednoznačně prokázáno, že při hodnocení korosní
odolnost.1 sirkoniových slitin je nutné zásadně vycházet » dlouhodobých korosníeh
zkoušek. Dlouhodobé korozní zkouäky je nutné provádět jednak z důvodů vysokých
požadavků na životnost zirkoniových materiálů v korozním prostředí a jedn&k proto, že změny korozních vlastností zirkoniových slitin, ke kterým dochází během
dlouhodobé korozní expozice mohou podstatně ovlivnit výběr perspektivních slitin.
Využití vhodných statistických metod pro vývoj nových zejména vícesložkových
materiálů se nám velmi osvědčilo a považujeme ho za velmi racionální způsob práce, který má význam v této i dalších oblastech materiálového výzkumu dále rozvíjet.
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STRUKTURA SVAROVÝCH SPOJU SLITINY ZriHb
L« Studnička, tfetav jadernách p a l i v , Praha

1. tfvod
Zirkoniua a jeho slitiny jsou vzhledem k jejich příznivým fyzikálním vlastnostem (níský součinitel délkové roztažnosti, nízká hodnota modulu pružnosti...)
dobře svařitelné. Jistým problémem při volbě vhodné technologie svařování je vysoká afinita zirkonia a jeho slitin ke kyslíku, vodíku a dusíku. Přítomnost těchto plynných příměsí ve svarech ovlivňuje, mnohdy i v rozhodující míře, mechanické, korozní a radiační vlastnosti svarů. Tím je ovlivněn i výběr vhodných technologií svařování používaných k hermetiaaci palivových elementů. S ohledem na vysoké požadavky na kvalitu uzavíracích svarů palivových elementů s povlaky ze zirkoniových elitin se používá následujících způsobů uzavírání palivových elementů
svařováním:
a) svařování netavící se wolframovou elektrodou v komůrce s řízenou ochrannou atmosférou
b) elektrického odporového svařování
c) svařování svazkem elektronů ve vakuu
Perspektivním se může v budoucnosti stát magneticko-impulsní svařování vyvinuté
v SSSR, zajištující minimální rozměry svarové oblasti a tím i minimální strukturní ovlivněni základního materiálu.
Srovnat uvedené postupy svařování 8 ohledem na jejich různé výhody a nevýhody je diskutabilní* Proto jsme se soustředili na sledováni některých vlastností
uzavíracích svarů povlakových trubek ze slitiny ZriNb provedených postupem svařování svazkem elektronů ve vakuu.
Z literatury /I/ je známo, že vlastnosti Zr slitin, a tedy i svarů Zr slitin, jsou závislé na charakteru struktury. Vzali jsme tuto okolnost za základní a
zaměřili se při sledování vlastnosti uzavíracích svarů nejdříve na sledování souvislosti mezi vybranými postupy svařování a strukturou svarové oblasti.
2. Experimentální část
Za účelem sledování souvislosti mezi postupy svařováni a charakterem struktury oblasti svarů jsme provedli nejprve výběr postupů svařování svazkem elektronů ve vakuu (dále ES), vhodných k další experimentální práci. Pomocí kombinace
hlavních parametrů svařování ES jsme provedli výběr dvou krajních postupů liSících se v podstatě rychlostí svařování a tedy i rychlosti ochlazování oblasti
svaru. Výběr krajních parametrů ES byl ohraničen: stanovením hloubky průvarů ve
vztahu k tlouSíce. povlakové trubky vyloučením možné deformace zkušebního vzorku
vlivem tepelného zatížení a vybavením elektronové svářečky konstrukce Hochwakuum
Dresden - SE 30/5. Tvar a rozmary zkušebních vzorků a typ svaru odpovídaly rozměrům a typu uzavíracího svaru u palivových elementů typu VVER 440. Hloubka průvaru
byla s ohledem na tloušíku povlakové trubky a její toleranci zvolena v rozmezí
1,1 - 1,4 mm.

60

ir

Tvar a rozměr vzorků určených k výběru krajních postupů ES a k sledování
charakteru struktury je uveden na obr. 21 v příloze.
2.1. Vybrané poatup.v svahování
Postup ?. 2 (ĽS 2)
a) urychlovací napětí
proud svazku
rychlost svařování
čas svařování

30 KV
34 m A
0,67 ot/s
1,5 s

b) pracovní vzdálenost
zaostření v rovině svaru
ukončení svaru beslcráterové" (3 ďnběhera)
vakuum
ve svařovací komoře
• kanónu

100 mm

1,3 . 10 Pa

6,5 . 10"he

Postup 5. 5 CES 5)
a) urychlovací napětí
proud svazku
rychlost svařování
čas svařováni
(2 obvody)

3C KV
34 a A
0,475 ot/s
4,2 s

b) stejné jako u SS 2
2*2. Výběr režiaů tepelného zpracování svarů
Při výběru režimů tepelného spracovaní svaru nebyl uvažován režim sestávající z ohřevu vzorku do oblasti " " fáze, s jeho následujícím rychlýa ochlazením.
Tento režia nebyl uvažován s ohledem na jeho nereálnost z hlediska jeho použití
u hotových palivových prutů. Ke zkouSkám byly vybrány následující režimy tepelného zpracování svarů:
a) žíhání v oblasti "<*> fáze
b) žíhání v oblasti " (A +/3 " fáze
c) žíhání v oblasti "/3" fáze

(853 K/24 h)
(973 K/0,5 h)
(1223 K/2 h)

Žíhání bylo provedeno ve vakuové žíhael peci (tlak'1,3 . 10"2Pa) s volnýa ochlazením vzorků v peci. Přehled stavu použitých vzorků určených ke sledování souvislosti mezi vybranými postupy ES, režimy tepelného zpracování a charakterem struktury je uveden v tabulce 1.
2.3« Struktura oblasti uzavíracích svarů /2/
Ke sledování souvislosti mezi vybranými postupy ES a charakterem struktury
oblasti svarů byly použity metody světelné mikroskopie a transmisní elektronové
mikroskopie. V tomto případě jsou struSně uvedeny výsledky zjiStěné poaoci světelné mikroskopie.
Sledované oblasti uzavíracích svarů jsou schematicky naznačeny na obr. 22
v příloze.
K celkovému, přehlednému hodnocení struktury oblasti svarů bylo použito
50násobného zvětšení. Struktura oblasti uzavíracího svaru provedeného postupem
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ES 2 bet následujícího žíhání je uvedena na obr. 23 v příloze. Struktura oblasti
uzavíracího avaru provedeného postupem ES 5 bez následujícího žíhání je uvedena
na obr. 24 a 25 v příloze. Struktura uzavíracího svaru provedeného postupem ES 2
s použitím následujícího žíháni v oblasti "/3" fáze je zobrazena na obr. 26 v přílose. Jak vyplývá z obrázků 23 aS 25 v příloze je struktura svarové oblasti u
obou postupů ES složitá a málo přehledná. V oblasti "A" jsou zřetelné hranice zrn
n
fáae *ft " vzniklé při tuhnutí roztavené oblasti A. /S ů zrno je různé velikosti a
tvaru. V případě postupu ES 5 se vyskytují i protáhlá "fi " zrna až 700 ^um dlouhá.
n
Ne přechodu z oblasti svaru ("A") do oblasti svarem, ovlivněné ("B") jsou / 3 " zrna téměř rovnoosá, velikostí 100 až 160 /um. Struktura oblasti "B" je tvořena
rovnoosým zrnem "c<". Jeho velikost klesá směrem k oblasti "B". V případě svaru
provedeného postupem ES 2 kolísá velikost "c( " zrna v rozmezí 20 - 80 /Um (v obn
lasti "B."), kdežto u svaru ES 5 kolísá velikost *o( zrna v rozmezí 20 - 50 /um.
n
n
Poblíž rozhraní oblasti B 1 - C. jsou o( zrna zřetelně protáhlá. Rozměry svarových oblastí jsou uvedeny v tab. II. Struktura oblasti uzavíracího svaru po žíhán
ní v oblasti /3 " fáze (obr. 26 v příloze) je v celé ploše výbrusu stejná. Nelze
již rozeznat původní oblasti A, B, C Jedná se o typickou strukturu pro Zr slitiny, vzniklou po ochlazeni z oblasti */} " fáze středními rychlostmi. */3 " zrno je
rovnoosé, rozměrné (500 - 750 A M ) . Uvnitř "/3 " zrn je vyvinutá výrazná Widmannstattenova struktura.
Vliv navržených režimů tepelného zpracování na charakter struktury byl sledován hlavně s ohledem na rozvoj precipitace v oblasti svaru. Sledováním pomocí
světelné mikroskopie při zvětšení Z = lOOOx bylo prokázáno, že po použitém postupu ES 2, ani po postupu ES 5 (bez následujícího žíhání svarů) nebyla v oblasti
"A" zjištěna zřetelná přítomnost částic precipitátů. To je zřejmé z obrázků struktur č. 27 (ES 2) a 28 (ES 5) v příloze.
V případě postupu ES 2 je struktura v oblasti "A" tvořena martensitem,
v případě postupu ES 5 aartensitem a velmi jemnou Widmannstattenovou strukturou.
Jejich rozliSeni je u světelné mikroskopie velmi obtížné, llartensitická struktura
byla potvrzena v oblasti "A" pomocí transmisní elektronové mikroskopie /3/.
Žíháním v oblastech "o<" a " c<+/3 " fází se charakter struktury svarových
oblastí (svarů ES 2 a ES 5) nemění. Dochází však k vylučování Sástic precipitátů.
Na obr. 29 v příloze je zřetelná hustá heterogenní disperse Sástic precipitátů
vzniklá po žíhání v oblasti " " fáze. Na obr. 30 v příloze je uveden charakter
precipitace po žíhání v oblasti " o<+/3 « fáze. V obou případech nevzniká ve svarech tak rovnoměrná disperse části precipitátů, jaká je u základního materiálu
(obr. 31 v příloze). Prohlídkou více vzorků bylo prokázáno, že v případě žíháni
v oblasti "oC táze (svaru provedeného postupem ES 2) vzniká homogennější struktura co do rozloženi Sástic precipitátů i co do homogenity struktury celé oblasti
svaru.
3. Závěr
Ve výchozím stavu (před svařováním) má zkoumaný materiál charakter rekrystalizovené, velmi jemnozrnné struktury (velikost zrn 2 - 5 >um) s homogenně hustou
dispersí vyloučených částic precipitátů.
Po provedení svarů vybranými krajními postupy ES vzniká složitá struktura
charakterizovaná v podstatě třemi hlavními oblastmi:
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a) oblaatí základního - svarem neovlivněného materiálu (C)
b) oblastí svarem ovlivněného materiálu (B)
c) oblaatí vlastního svaru (A)
V závislosti na použitém postupu ES se neliší jen rozměry uvedených oblaatí, ale
liSÍ ae i jim odpovídající struktury oblastí "A". V případě postupu ES 2 má struktury oblasti "A" martensitieký charakter. V případě postupu ES 5 má struktura oblasti A charakter smíšené struktury Martenisitieké a Widmannstattenovy. V oblasti
"A" nebyly u obou postupů ES zjevně zjištěny fiástice precipitátů.
V případě použití žíhání svarů (v oblasti "e<" a " c<+/3 " fáze) se charakter struktury svarové oblasti nemění. Dochází väak k vylučování husté disperse
částic precipitátů. Struktuře výchozího stavu se nejvíce podobá struktura svarové
oblasti (svaru provedeného postupem ES 2) po žíhání v oblasti "c<" fáze. Tohoto
zjištění bylo využito při sledování dalších vlastností svarových spojů slitiny
Zr1Nb.
Literatura
A/ MARQUARDT, E»: Ober die Zusammenhá'nge von Schweissvervahren und Technologien
mit dem Korrosionsverhalten einer geachweissten ZrNb Legierung. Diss. 1971
Technische Hochschule Otto von Querocke - Magdeburg
/2/ STUDNIČKA: Vliv technologie a postupu svařování na korozní odolnost svarů
slitiny Z H N b v prostředí horké vody, dJP 414, 1976
/ 3 / KOČÍK: Struktura svaru slitiny ZriNb, ÚJV 4231 - M, 1977
Tab. 1

Vsorek
S.
130
135
140
145
150
155
160
165

Použitý
postup ES

Použitý režim tepelného
zpracování svarů
0
853 K/24 h
973 K/0,5 h
1223 K/2 h

ES 2

ES 5

0
853 K/24 h
973 K/0,5 h
1223 K/2 h

Hloubka
průvaru

šířka svarem ovlivněné
oblasti na povrchu svaru

Tab. II
Postup
ES S.

(mm)

ES 2

1,3 V 1,4

3,9 * 4,4

ES 5

1,5 f

7,5 f 8

1,7
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ÚSkVk SVARU POVLAKOVÍCH TRUBEK ZE SLITINY ZriNb
T. Páv, J. Otruba, J. KoSík, Ústav jaderného výzkumu, fiež

tfvod
Svarové spoje jsou kritickými místy, kterým je z hlediska bezpečnosti a provozní spolehlivosti nutno věnovat zvýšenou pozornost. Vysokocyklová únava je jednou z možných příSin jejich porušování. Tato práce má přispět k optimalizaci podmínek svařování.
Experimentální materiál a metodika měření
Výchozím materiálem byly povlakové trubky průměru 9,15/7,75 mm ze slitiny
ZriNb po rekrystaličním žíhání (velikost zrna 3+5 yum). Tvar zkušebních vzorků je
na obr* 32 v příloze. Dvě trubky byly navlečeny na pomocný trn a natupo svařeny
svazkem elektronu ve vakuu. Trn byl poté odstraněn výstružníkem a z vnější strany
byla stěna trubky v okolí svaru ztenčena. Byly použity dvě varianty režimu svařování, liěíel se rychlostí chladnutí taveniny (typ ES 2 - cca 1000 Ks* 1 , typ ES 5
- cca 500 ks ) a pro srovnání vzorky beze svaru. Všechny tytp vzorků byly zkoušeny ve čtyřech stavech:
•)
b)
c)
d)

ve výchozím stavu,
po navodíkování na obsah 250 ppm &>,
líhané ve vakuu 24 h při teplotě 853 K,
po navodíkování na obsah 500 ppm Hg.

Metalografická struktura sledovaných typů svaru je popsána v /1/.
Zkoušky únavové odolnosti byly dělány na pulsátoru AMSLER 2 HFP 421 míjivým
namáháním v tahu při frekvenci 50 Hz za teploty místnosti. Za veliSinu charakterizující únavovou odolnost byla zvolena Sasová mez únavy (ľl pro 5.10 cyklů,
která byla stanovována modifikovanou stupňovou metodou. Podrobnosti o experimentálním zařízení a metodice experimentu, jakož i úplné výsledky provedených měření
jsou uvedeny v /2/.
Výsledky měření a diskuse
Naměřené hodnoty časované meze únavy spolu s přehledem lokalizace lomů jsou
shrnuty v tab. 1. U vzorků bee svaru dochází v naprosté většině případů k lomu na
vrubech vzniklých při výrobě vzorku; údaje uvedené ve sloupci <5"h pro vzorky bez
svaru nelze proto považovat za skutečnou časovanou mez únavy. Vzorky se svarem
mají podstatně nižší odolnost vůSi vysokocyklové únavě.
časovaná mez únavy 6í*h svarů typu ES 2 je vyšší než <5"h typu ES 5 a to jak
ve výchozím stavu, tak i po žíhání 853 K/24 h. Tepelným zpracováním se u obou typů svarů časovaná mez únavy snižuje. Jevy lze vysvětlit větší šířkou zóny natavení a tepelně ovlivněné zóny svarů ES 5 a zvýšenou vrubovou citlivostí těchto oblastí. Po žíhání v oblasti c< - fáze dochází ke zhrubnutí precipitátu a hydridů
a tím i ke zvýšení pravděpodobnosti nukleace únavového poškození.
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Časovaná mez únavy navodíkovaných vzorků nezávisí na typu svaru a je pouze
funkci obsahu vodíku. S rostoucím obsahem vodíku se časovaná mez únavy snižuje.
Částice hydridů mohou být nukleačními centry a do značné míry se uplatňují ve
stadiu Sířeni únavových trhlin.
Významnými defekty pozorovanými REM v zóně netavení jsou jednak kulové dutiny (póry), jednak zbytky materiálu z pomocného svařovacího trnu. Dutiny se nacházejí převážně při vnitřní stěně trubky (obr. 33 v příloze) a dosahují velikosti
aä 300 /um; často se vyskytují i shluky drobnějších dutin. Reliéf pozorovaný na
povrchu dutiny ze svaru typu ES 5 (obr. 34 v příloze) ukazuje, že i nižší rychlost chladnutí taveniny je dostatečná pro podchlazeni»martenzitu. Dutiny v zóně
natavení byly dále prokázány i u svarů ES 2 porušených mimo tuto zónu postupným
odbrušováním i rtg. defektoskopií. Vrstva o zřetelně jiných lomových vlastnostech
tloušíky až 10 /um pozorovaná při vnějáím okraji tepelně zpracovaných vzorků obou
typů svaru (obr. 35 v příloze) vznikla obohacením kyslíkem při žíhání. Hydridická
fáze je vyloučena převážně ve formě jehlic a jejich řetězců. Vysoký vrubový účinek těchto útvarů je ukázán na obr. 36 v příloze. Interakce napětového pole v
blízkém okolí dutiny s hydridy se projevuje v paprskovitém uspořádání jehlic
v okolí dutiny.
Nukleačními centry únavového poškození jsou povrchové vruby vzniklé při výrobě vzorku, hrubé dutiny ( -^ 100 /um), shluky drobnějších dutin a částice hydridické fáze. Únavové žlábkování je nejlápe vyvinuto na rozměrných zrnech tepelně
zpracovaných vzorků svaru typu ES 5 (obr. 37 v příloze), nejméně je patrné na lomech v základním materiálu (obr. 38 v příloze). V etapě dolomení se uplatňují mechanismy tvárného dálkového porušení i interkrystalického odděleni, lomová plocha
má krystalický vzhled.
Závěry
Použitá metodika je vhodná pro měření únavové odolnosti svarů povlakových
trubek.
Parametry modelující provozní podmínky - žíhání v oblasti fáze <x , rostoucí
obaah vodíku - snižují únavovou odolnost svarových spojů.
V zóně natavení obou zkoušených typů svaru byly zjištěny četné defekty dále
zhoršující únavovou odolnost.
Literatura
/I/ KOČÍK, J.: Zpráva tíJV 4231-M, Řež 1977
/2/ PXV, T.: Zpráva Ú\JV 5255-M, Řež 1980
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Časovaná mei únavy pro N « 5.10 cyklů vzorků povlakových trubek
M slitiny ZriNb a přehled výskytu lomů

259+4
197+4
165+4
141+4

2
3

ES 5

výchozí stav
853'K/24 h
250 ppm Hg
500 ppm Rg

213+3
173+5
162+5
H3+6

7
4
3
1

ZM - základní materiál
TOZ - tepelně ovlivněná zóna
ZN - zóna natavení
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i

svaru

1
6
4

1
1

VZ

2
1
1
1

5
1
1
2

3
4
4
3

2

3

1

2
2

i

ES 2

výchozí stav
853 K/24 h
250 ppm Hg
500 ppa Hg

bti

Mimo zeslabenou fiást

6

1
2

— i i

293+4
252+4
238+10
280+4

i

výchozí stav
853 K/24 h
250 ppm H2
500 ppm Hg

i

(MPa)

Počet lomů v zeslabené fiásti
TOZ
ZN
za

i

fyp ^sorku

C - v čelisti
VZ - ve vrubu na okraji zeslábni

-

1

ir
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VÍZKAM A POUŽITÍ MALÍCH VZORKU PRO STANOVENÍ LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI MATERIÁLU
II. Holzmann, J. Han, Z. Bílek, Úatav fyzikální metalurgie, ČSAV Brno

1. Ovod
Aplikace mechaniky lomu (ML) pro stanovení mezního stavu konstrukcí přispěla
výrazně k zvýšení bezpečnosti a'spolehlivosti součásti. AvSak značné náklady spojené se zjišťováním příslušných materiálových parametrů pro velký poSet taveb a
často i nemožnost zkoušet velká tělesa dala podnět k vypracování nenákladné metody stanovení požadovaných parametrů mechaniky lomu na malých tělesech. Vypracovaná metoda má značný význam při kontrole kvality materiálu a zejména pak v aplikacích pro zjištění vlivu různých provozních podmínek na degradaci vlastností materiálu (stárnutí, vodíkové křehnutí, ozářeni ap.). V tomto příspěvku je popsána
stručně metoda stanovení dynamické lomové houževnatosti na malých vzorcích a uveden příklad praktické aplikace pro zjištění degradace houževnatosti C-Cr-Ho oceli.
Zjišíování parametrů mechaniky lomu při dynamickém zatěžování má dvojí důvod. Jednak při vhodně volené rychlosti se u ocelí nízké a střeáni pevnosti stanovuje nejnižší úroveň houževnatosti, což v aplikaci na konstrukce skýtá větši záruky bezpečnosti a jednak zařízení pro dynamické zkoušky (rasové kladivo) je podstatně
levnější než zařízení pro statické zkoušky.
2. Použité zařízeni, typy vzorků, metodika
2.1. Zařízeni
Základem metodiky je použití instrumentovaných rázových kladiv umožňujících
snímat závislost sila-čas, popřípadě síla-průhyb. V USA se pro tyto účely používá
ponejvíce zařízení DYNATUP. Bohužel v zemích RVHP se žádné zařízení konvenčně nevyrábí a proto bylo v tfM ČSAV vyvinuto zařízeni s možnostmi měřit tyto závislosti a navíc jeStě umožňující zkoušet větši tělesa /I/.
Experimentální zkušenosti s měřením dynamické lomové houževnatosti K M na
tomto kladivu se staly podkladem pro vypracování směrnice RVHP pro siřeni K I d /2/.
Snímek zařízeni je na obr. 39 v příloze. Zařízení je vybaveno přípravkem dovolujícím měnit nárazovou rychlost; možnost volby nárazové rychlosti je nutným
požadavkem, poněvadž správné určení lomové síly vyžaduje pro různé tvary vzorků
různou rychlost nárazu.
2.2. Vzorky
Používají se dva typy vzorků. Skupina pracovníků v Electric Power Researche
Inst. (EPRI) /3/» / 4 / se zaměřila hlavně na vzorky typu Charpy s V-vrubem, u kterých byly kořeny vrubu prodlouženy únavovou trhlinou tak, aby celková délka trhliny byla asi cca (4-?) mm (obr. 40 a) v příloze). Zaměření na tyto vzorky mělo
ryze praktické účely. U prvních atomových elektráren USA byly pro účely programu
svědečných vzorků použity vzorky typu Charpy a V-vrubem /5/. Stupeň poškození
oceli (zkřehnutí) ozářením se pak posuzoval podle posuvu transitnl teploty pro
nárazovou práci KV 68 J. O tento teplotní posuv se pak posunula referenční teplo-
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ta Rtj|pmf která vystupuje ve vztazích pro výpočet referenSní lomové houževnatosti
IB* A b y 8 e T * a k * *t S c n t 0 "alých vzorků avědečného programu získalo maximum
údajů vSetnô parametru mechaniky lomu zamořili se práce EPRI na tyto typy vzorků.
Abychom xvôtfiili rozsah měřitelných hodnot parametrů UL (%<;»JJQ)I používáme
v dlM vzorků, jejichž tvar a rozměry jaou na obr. 40 b v příloze.
K

2.3* Metodika
Průběh lomové houževnatosti na teplotě je schematicky znázorněn na obr. 41
T příloze a vyznačením způsobů porušení a materiálových parametrů ML, které representují lomovou houževnatost.
Oblast pod teplotou t ^ ^ ( V ^ ) ; houževnatost se hodnotí veliôinou K J Q ( K Q ) určenou podle lineárně-elaatické lomové mechaniky (LSLH). Je známo, že při statickém
zatěžování kritérium pro určení minimální hodnoty lomové houževnatosti materiálu
je dáno podmínkou
'
a,c = o< (-^í£-) ,

(1)

kde a je tlouS&ca vzorku a c délka trhliny; o( je konstanta stanovená experimentálně. Podle řady předpisů vSetně návrhu Ss. normy je hodnota konstanty (A. = 2,5.
Experimentální práce z poslední doby vSak ukazují /6/, /7/, /8/ f že tato hodnota
je příliě omezující a Že hodnota oC» \ pro oceli nízké a střední pevnosti je
xcela postačující. Současně při dynamickém zatěžování se pro výpočet £ Q bere síla
v okamžiku lomu, bez dalSích omezujících podmínek. Podle naSich zkuSenoatí doporučujeme dále při výpočtu K~g brát efektivní délku trhliny, to je

Při uvážení podmínky z rov. (V) pro oC » 1 dostaneme maximálně měřitelné hodnoty
typ vzorku 10 x 10 x 55 •• s délkou trhliny c * 4 mm
/MNm" 3 / 2 /

(3)

typ vzorku 15 x 15 x 75 •• a délkou trhliny 7,5 mm
m " 3 /3/22 /
0,067 (R f e ) a , /líNm"

(4)

0,063 ( R e ) d ,

Podle Wullaerta a Servera /8/ je možno LEDI použít až po teplotu, při níž lom nastává při síle Fgr (plné zplastizování průřezu pod trhlinou). Potom maximální měřitelná hodnota Kjg x je daná vztahem

(5)

n'^ryr
a
Poněvadž pro vzorek s trhlinou dále platí /9/
(b-c) 2
dostaneme:
pro vzorek CO z 10 x 55 mm, c = 4 mm
,max 0,099 (R )d,
e
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/MPa, MMto"-í/V

(6)

r

pro vzorek 15 x 15 x 75 on, c • 7*5 ••

Kg* - 0v114
x

Průběhy K ^ podle jednotlivých kritérii jsou uvedeny v obr. 41 v příloze.
Oblast teploty t Ä ( W ) ~ * j ! ^ro 8 t a n o y e n ^ lomové houževnatosti Ij se používá
elasticko-plastická lomová mechanika (EPUf) a to koncepce - J - integrálu
1/2
2A
(8)
Práce A se určuje pro Iónovou sílu, to je pro sílu, při ní2 nastává nestabilní
rošt trhliny.
Maximálně měřitelná hodnota J J C * je urfiena podmínkou

a,e * 50 -ÍÍS- ,
R

(9)

s

kde B 8 » (Re + \)/Z
Kombinaci vztahu pro Kj s rov. (8) a rov. (9) a za předpokladu, že při dynamickém
zatěžování lze s dobrou aproximací vsít Rfi (Re)<j dostaneme pro KjJ x vztah:
pro vsorky VO x 10 x 55 am, e • 4 mm

xJJ* « 4,3 (H e ) d

, /*Hm* 3/2 /

(10)

a pro vsorky 15 x 15 x 75 mm, c * 7,5 mm
K

3a x " 5 » 9 ( V d

'

*Uta~3/2/

<n>

Průběhy těchto vstahů na t urSují teplotu tj (obr. 41' v příloze).
Oblast teplot tvárného porušení: v této oblasti dosahuje lomová houževnatost maximální hodnoty, která se při zvyšováni teploty dále nemění. Před dosažením maximální síly v diagramu síla-průhyb nastává již subkritický rast trhliny. Pro stanovení veličiny lomové houževnatosti pro okamžik iniciace tvárného šířeni trhliny
se používá nejrůznějších metod. Jejich podrobný rozbor při statickém zatěžování
je uveden v práci Vlacha a spolupr. /10/ a při dynamickém zatěžováni v práci Holzmanea a spolupr. /11/« Většina metod a to i při rázových zkouškách však vyžaduje
větií pofiet vzorků, což s ohledem na práci s ozářenými materiály je nepraktické.
V tomto směru se proto jeví velice závažnou práce Wullaerta a Servere /8/, kteří
ukásali6 že při opatření malých vzorků boSními vruby (obr. 40 c) v příloze) hodnota (Kj) i urSená na těchto tělesech s maximální síly je totožná s hodnotou (Kj)^
určenou na velkých tělesech při použití metody R-křivek (obr. 42 v příloze). Hodnota (Jg)^ se určuje podle vztahu (8), kde sa A se dosazuje práce po maximální
sílu, při níž nastává iniciace tvárné trhliny.
3. Vliv struktury na lomovou houževnatost C-Cr-Mo oceli pro tlakové nádoby
Jako příklad pro aplikaci malých Vzorků pro zjištění parametrů ML byla zvolena, po dohodě s technickým rozvojem Královopolské strojírny Brno, C-Cr-Mb ocel
používaná pro stavbu chemických tlakových aparátů. Ocel byla záměrně tepelně
zpracovaná na dva strukturní stavy tak, Se stav ozn. I. vykazoval vysokou houžev-
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aatoat, stav II pak vysoký stupán ikřehnutí. Mechanické charakteristiky jsou
v tab. 1.
Tab. 1

V *p °» 2

Stav

HPa

1

"

zakaleno 940 °C/
voda + pop. 720 °C

II - zakaleno

Rm
ÚPa

524

664

1001

1342

Z

KV

max

J

Vo*
°C

°C

76, 7

180

-60

-50

60, 40

58

+20

-

Stav II měl reprezentovat lokálně zkřehnuté oblasti v okolí svaru.
Pro stanovení Kj* a J»j byly vyrobeny vzorky podle obr. 40 b v příloze. Kromě toho pro stanovení K j C a J J C ještě tělesa pro tříbodový ohyb rozměrů 25 (tloušťka)
x 50 (šířka) x 200 na (vsdál. podpor). Dále byly vyrobeny vzorky typu ČSN
42 0381.5 pro stanovení nárazové práce KV.
Výsledky jsou uvedeny na obr. 43 v příloze. V horní části je průběh lomové
houževnatosti na teplotě, v dolní části pak průběh KV na teplotě. Z obrázku vyplývá:
- stav II vykazuje výrazné zkřehnutí, projevující se značným poklesem houževnatosti KV a posuvem transitní teploty t-g * k vyšším teplotám. Vnějším projevem,
to je průběhem KV a závislosti na teplotě je rozdíl v chování mezi stavem I a
II podobný chování neozářeného a ozářeného stavu a proto se často zakalení používá pro simulaci vlivu ozáření na vlastnosti materiálu /12/,
- u stavu I existuje posuv dynamické lomové houževnatosti k vyšším teplotám.
V oblasti tvárného porušení (body Á Ó ) stav I vykazuje vysokou odolnost proti
iniciaci lomu a to stejnou při statickém a dynamickém zatěžování,
- a ta.v II má výrazně nižší lomovou houževnatost ve srovnání se stavem I. Lomová
houževnatost je stejná pro statické a dynamické zatěžování. Hodnoty získané na
malých vzorcích při dynamickém zatěžování jsou totožné s hodnotami získanými na
větších tělesech a tedy reprezentují skutečnou lomovou houževnatost. Nad teplotou +20 °C bylo dosaženo horní prahové úrovně houževnatosti. Hodnoty (KQ)i i
^Id^i Představují lomovou houževnatost při ničiaci tvárného lomu s nízkou spotřebou energie při vytváření lomové plochy. (K-^^ je poloviční ve srovnání
s (Kj)j^ stavu I. Pro materiály, u nichž průběh KV na teplotě je podobný průběhu, který vykazuje stav II, předložili Barsom a Rolfe /13/ pro výpočet K ™ v
oblasti teplot kde KV =
vztah
0,52
RpO.2

/ÍINm~ 3/2 /

(12)

Doaadíae-li do tohoto vztahu příslušné hodnoty 8.0,2 a KV
dostaneme hodnotu
170 MNm""-3' . Tato hodnota je v perfektním souhlasu s naměřenou horní prahovou
hodnotou ( K Q ) Í «* ^KQd'i» P°tv*»*je se tím značný praktický význam vztahu (12).
Závěrem vyslovujeme tedy názor, který je zcela totožný s názory pracovníků
v EPRI, že použiti malých vzorků ve spojení s instrumentovaným kladivem může být
účinnou metodou pro zjišťování různých provozních vlivů a tedy i ozáření na lomovou houževnatost materiálu.
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KfiEHKOLOMOVť! CHARAKTERISTIKY A BEZPEČNOST TUKOVÝCH NA*DOB JADERNÍCH REAKTORŮ
M. Brumovaký, ŠKODA, o.p., odštěpný závod Energetické strojírenství, Plzeň

Odolnost ocelí tlakových nádob jaderných reaktorů proti porušení, především
křehkému, je jedním z nejdůležitějších parametrů pro výběr a hodnocení materiálů
a tím i pro zajištění provozní bezpečnosti tlakové nádoby a celé jaderné elektrárny.
V současné době hodnocení odolnosti ocelí tlakových nádob proti křehkému porušeni se provádí podle dvou přístupů:
- teplotního, charakterizovaného kritickou teplotou křehkosti, T ^ , a teplotou
zastaveni trhliny, TZT;
- napětového (silového), resp. energetického, charakterizovaného především lomovou houževnatostí, K ™ , tj. podmínkami iniciace porušení.
S růstem výkonů jaderných reaktorů rostou zpravidla nejen rozměry tlakových
nádob, ale také provozní tlaky. Oba tyto požadavky vyžadují bu3 zvětšení tlouštky
stěny nádoby, nebo zvýšení pevnostních charakteristik materiálu, popřípadě obojí,
což se často projevuje i na změně odolnosti materiálu tlakové nádoby proti porušení.
Pro tlakové nádoby jaderných reaktorů typu W E R (PWR) se používají v současné době prakticky jen čtyři typy ocelí, jejichž rozhodující pevnostní vlastnosti
(vSetně dovoleného napětí [R^ ) jsou následující (v MPa):

Zkušební teplota

[°c]

Materiál
ASTM A 533 B, t ř . 1
ASTM A 508 , t ř . 3
15Ch2MFA
15Ch2NMFA

+20

W

V2
345
345
431
490

+350

551
551
539
608

184
184
207
234

V2
285
285
392
441

Sm

490
539

[»]
184
184
188
207

1. Teplotní přístup
Jako hlavní parametry pro hodnocení podle teplotního přístupu se v našich
zemích používá:
- kritická teplota křehkosti, určená ze zkoušek vrubové houževnatosti,
- teplota zastavení trhliny, určená na deskách skutečných tlouatěk.
Obě tyto teploty jsou navzájem závislé podle vztahu (platného pro tlouštky
150 mm a více):

kde

TZT(R) R '= TZT(R) - T k ( J = 0,136 R + 10

(1)

TZT(R)JJ je referenční teplota postavení trhliny při napětí R a TZT(R) je TZT při
napětí R. TZT a 1^Q je udáno v °C a R v MPa.
Tento vztah ukazuje, že bezpečnost provozu závisí na těchto dvou vlastnostech materiálu současně: vzhledem k tomu, že provozní napětí je dáno konstrukcí,
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je snaha p& snížení teploty zastavení trhliny především snížením kritické teploty
křehkosti a to jak ve výchozím, tak především konečném stavu. Pro uvedené materiály jaou výchozí hodnoty T k o podle příslušných norem požadovány takto (v °C):
Materiál

J5Ch2MFA

1 5Ch2MMFA

A 533 B, A 508

0
+20
+40

-10
0
+20

-12

základní materiál
automatový svar pod tavidlem
elektro8truskový svar

Z předchozích tabulek a vztahu (1) je potom možno stanovit jak hodnoty TZT R ,
;ak i absolutní hodnoty TZT pro jednotlivé materiály:

TZTR [°C]
materiál

napětí

A 533 B, tř. 1
A 508 , tř. 3
15Ch2MFA
15Ch2NMFA

W

V'

+35
+35
+38
+42

2

+57
+57
+68
+76

TZT(ZM) [°c]

•M
+23
+23
+38
+32

V'

2

+45
+45
+68
+66

Z této tabulky je vidět, že se zvyšujícími se pevnostními vlastnostmi se
zvyšuji hodnoty TZT především v absolutní hodnotě (i když ve skutečnosti jsou
podstatně nižší než jsou hodnoty tabulkové). Přitom hodnoty pro dovolená napětí R
se prakticky od sebe neliáí, větší rozdíl se pozoruje pro teplotu PTE, tj. TZT
při napětí, rovném mezi kluzu (maximální teplota, při níž muže dojít ke křehkému
lomu).
2. Iniciační přiatup
V současné době je používáno především aparátu lineární lomové mechaniky,,
který dovoluje též s jistým přiblížením stanovit kritické, a , a přípustné, a ,
velikosti vad. Obecně je používán vztah typu
KIC(T)

= C .R

(2)

kde C je koeficient, charakterizující vztah mezi vadou a tělesem, tj. geometrii.
Znamená to, že kritická velikost vady závisí na nominálním napětí jako
,-2

(3)

pokud je lomová houževnatost konstantní.
Porovnání hodnot lomové houževnatosti sledovaných ocelí a jejich svarových
spojů je provedeno na obr. 1. Přitom je použito op8t tzv. referenční teploty, tj
T

R • T * T ko
jako v případě porovnáni teplot zastavení trhliny. Pro porovnáni je uvedena též
křivka tzv. referenční (výpočtové) lomové houževnatosti K I R podle norem ASUE.
Ukazuje se, že zvláště v oblasti nízkých teplot jsou sovětské oceli houževnatější; hodnoty referenční, K I R , pak leží hluboko pod všemi křivkami (získávají se
z hodnot dynamických zkouäek, tj. K j D a Kj.).
Pro posouzení přípustnosti vad hraje roli též jejich možný růst vlivem zatěžovacích režimů, tj. rychlost da/dN. Tyto závislosti jsou ukázány na obr. 2 pro
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jednotlivé oceli; opSt ae ukazuje, že sovětské oceli leží poněkud níže než ocel
A 533 B.
3. 2<v8r
Posouzení bezpečnosti provozu tlakových nádob reaktorů je nutno provádět nejen podle výchozích vlaetnoatl a celistvosti materiálu, ale především podle jejich změn vlivem provozu - degradace vlastností a růstu vad. Přitom např. vlivem
ozáření dochází k posunu T f c o nebo teplotní závislosti K j C až o +70 až 100 °C, kdy
K J Q klesne na cca 50 % původní, neozářené hodnoty (tj. kritické velikost vady se
zmenši ikrét), zatímco krajně nepravděpodobný růst vady na dvojnásobnou velikost
vyvolává efekt odpovídající posunu teploty T^Q jen o cca +25 ° C
Porovnání odolnosti jednotlivých ocelí pro tlakové nádoby reaktorů je proto
nutno provádět podle speciálních provozních podmínek. Obecně je možno konstatovat,
ře oceli obou typů, aí už 15Ch2MFA a 15Ch2NMFA na jedné straně, Si A 533 B a
A 508 na druhé straně, mají vysokou a porovnatelnou odolnost proti křehkému porušení ve výchozím stevu.
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Obr.2. Porovnání rychlosti lírtní dnsvovjeh trhlia
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HODNOCENÍ REAKTOROVÍCH OCELÍ Z HLEDISKA ODOLNOSTI PROTI ŠÍRENÍ ÚNAVOVÝCH TRHLIN
L, Kunz, F. Lukáš, tfatav fyzikálni metalurgie ČSAV, Brno

Úvod
Tlaková nádoba lehkovodnlho reaktoru je v provozních podmínkách vystavena
teplotě 280 - 350 °C a tlaku 7 - 1 7 MPa. Vnitřní strana nádoby je kryta návarem
austenitického plechu, který zamezuje korozívnimu působení tlakové vody na vlastní materiál nádoby. Z hlediska spolehlivosti tlakové nádoby je jedním z důležitých parametrů odolnost proti Síření defektů, které zůstaly po výrobě, při následném opakovaném zatěžování. Dobrou simulací provozních podmínek pro posouzení
této odolnosti je pak únavové zatěžování vzorků reaktorové oceli (s předem připravenými trhlinami) za zvýšených teplot, avšak bez vlivu korozivnlho prostředí.
Obecné vyjádření rychlosti Síření únavových trhlin v závislosti na faktoru intenzity napětí pak poskytuje bázi pro přenos laboratorních výsledků na reálné tlakové nádoby.
Měřením rychlosti šíření únavových trhlin se zabývalo několik výzkumných laboratoří; rozsáhlé výsledky byly získány zejména v SSSR /I/ a v USA /2/. Na amerických ocelích pro reaktorové nádoby typu SA 533 B a SA 508 byla zjištěna řada
údajů v oblasti vysokých rychlostí šíření trhlin. Zejména bylo stanoveno, že vliv
frekvence (v rozsahu 0,17 až 160 Hz), teploty (20 až 300 °C), tlouštky vzorku (5
až 100 mm), asymetrie cyklu a neutronové ozáření nemají výraznější vliv na rychlost Síření trhlin v oblasti vysokých rychlostí (dl/dN >• TO
mm/cyklus). Výsledky jsou shrnuty ve standardu ASMS Section XI /2/; horní obálka (konzervativní
strana) všech získaných výsledků je zakreslena na obr. 44 v příloze s označením
ASME.vzduch. Značný vliv na rychlost šíření má vodní korozivní prostředí (které
však by v provozu nemělo hrát roli) - příslušné křivka rychlosti šíření je na
obr. 44 v příloze označena ASME voda.
Odlišná je situace v oblasti malých rychlostí šíření, které nejsou v americkém standardu zachyceny. Bylo prokázáno, že šíření únavových trhlin s rychlostmi
dl/dN < 10 mm/cyklus je do značné míry citlivé na zatěžování a teplotu, tedy na
působení faktorů, jejichž vliv na velké rychlosti není výrazný. Závažnou skutečnosti je dále existence prahových hodnot amplitudy faktoru intenzity napětí, pod
kterými se trhliny nemohou šířit.
Paris et al. /3/ stanovili rychlost šíření v oceli pro tlakové nádoby A 533
B-1 v širokém intervalu rychlostí obr. 44 v příloze. Uvedená závislost odpovídá
parametru asymetrie R = 0,1 a zatěžování při pokojové teplotě. Důležité je, že
byla stanovena i prahová hodnota amplitudy faktoru intenzity napětí K«,„„ = 4 , 0
1 /2

S p Z f yo
1

MPa m ' . Tento výsledek' je ve velmi dobrém souhlasu s hodnotou 4,0 MPa m , - n a lezenou nezávisle na oceli A 533 B / 4 / zatěžovanou s velmi blízkým parametrem
asymetrie (R = 0 ) a při pokojové teplotě.
Některé sovětské výsledky / I / a to pro ocele OOCH12N3D a 15CH2NMPA jsou uvedeny rovněž na obr. 44 v příloze. Je vidět, 2e oblast, ve které bylo provedeno
měření sahá také k nižším hodnotám rychlosti Síření. Byly stanoveny i prahové
1
2
hodnoty Kfl . Pro míjivý cyklus (ň = 0) je tato hodnota 4,3 MPa m ' při pokojové
teplotě.
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Vliv asymetrie cyklu na prahové hodnoty K
byl dostatečně prokázán u ocelí
/5/. Pokles K„„„ a vzrůst rychlosti šíření 8 rostoucím R byl potvrzen také u reakapz
torové oceli A 533 B-1 / 3 / .
Pokud se týká vlivu teploty, je k dispozici méně údajů. Z dostupných vyplývá,
že vliv teploty vede celkově ke snížení prahových hodnot a vzrůstu rychlosti Síření v oblasti malých rychlostí Síření. Pokles prahových hodnot K
u reaktorových
ocelí s rostoucí teplotou však patrně není monotónní; minimálních hodnot je dosahováno při teplotách kolem 160 °C /3/.
Výše shrnuté poznatky o odolnosti cizích reaktorových oceli proti šíření
únavových trhlin poskytují bázi pro srovnání a zhodnocení oceli 15CH2NMPA československé a sovětské výroby.
Experimentální postup
Z obou materiálů byla zhotovena zkušební tělesa pro zkoušku excentrickým tahem (B/25 ČSN 42 0347.2). Od těles předepsaných normou se liší pouze hloubkou
vrubu. Pro účely měření rychlosti Síření byla zmenšena na 14 mm. Střední části
zkušebních těles byly vyleštěny pro usnadněni optického měření délky trhliny.
Zatěžování bylo provedeno na rezonančním pulzátoru s pracovní frekvencí závislou na tuhosti zatěžovaného systému a měnící se s délkou trhliny v mezích 45 25 Hz.
Rychlost šíření byla měřena při pokojové teplotě a při 350 °C. V obou případech se jednalo o šíření na vzduchu. Při pokojové teplotě byla délka trhliny 1
měřena opticky posuvnými mikroskopy na obou stranách vzorku. Při 350 °C byl vzorek namáhán v komoře, což si vyžádalo použití nepřímé metody stanovení délky trhliny. Délka byla proto odvozována z kalibrační křivky představující závislost tuhosti zatěžovaného systému na délce trhliny.
Výsledky
Výsledky měření rychlosti šíření únavové trhliny v oceli 15CH2NMPA československé výroby (bližší označení Škoda) a sovětské výroby (IPP) jsou uvedeny na obr.
45 v příloze. Odtud je ihned zřejmé, že oba materiály jsou vzhledem k Síření únavových trhlin rovnocenné. Zatěžování bylo provedeno na vzduchu a při pokojové
teplotě. Parametr asymetrie byl zvolen R - 0,1 z důvodu srovnání s výsledky na
obr. 44 v příloze. Prahové hodnoty K___ měřené sestupnou metodou jsou pro obě
1/2
Bpz

oceli stejné: 3,8 + 0,2 MPa m ' a jsou ve velmi dobré shodě s literárními údaji
o prahových hodnotách reaktorových oceli.
Pro kvantitativní popis rychlosti šíření je obecně užívána rovnice dl/dN =
= A K ^ , kde A a /3 jsou konstanty materiálu. Americký standard / 2 / uvádí pro reaktorové oceli A = 6,31 . 10~ 9 q-™,!, (MPa m 1 / 2 ) " 4 a fl = 3,73. Tato rovnice odvozená pro rychlosti dl/dN > 10~* mm/cyklus nerespektuje prahové hodnoty faktoru
intenzity napětí a lze ji pokládat při extrapolaci k malým rychlostem Síření za
příliš konzervativní. Pro popis rychlosti šíření lépe vyhovuje rovnice
dl/dN = A <

a

- K* )

(1 )

Na obr. 45 v příloze je znázorněna pro K a p z = 3 , 8 MPa m 1/2
A = 6,63 . 1O" 9 = S E S -

(MPa m^2)^

,

/} = 3,70, které

a s konstantami
byly optimalizovány meto79
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dou nejmenších Stverců. Na obr. 46 v příloze je uvedeno srovnání kritéria ASMS
/2/ a vatahu (1) a konstantami nalepenými pro Btudované reaktorové oceli. Je vidSt, že v oblasti vysokých rychlostí obě závislosti splývají, v oblasti malých
rychlostí představuje rovnice (1) s príslušnými konstantami lepší zobrazení skutečnosti.
Na obr. 45 v příloze jsou vyneseny také experimentální body, odpovídající
rychlostem šíření při 350 °C. Přesto, že vykazují poněkud větší rozptyl (zapříčiněný méněi přesností nepřímé metody měření délky trhliny), je zřejmé, že v oblasti vysokých rychlostí šíření nemá teplota 350 °C vliv. Také v oblasti malých
rychlostí nebyl shledán výraznější vliv uvedené teploty. Tento závěr je vcelku
konzistentní s výsledky uváděnými pro ocel A 533 B-1 /3/, kde byl pozorován pokles prahových hodnot a vzrůst rychlosti šíření s rostoucí teplotou. Při 160 °C
však bylo dosaženo minima s následujícím růstem prahových hodnot s rostoucí teplotou.
věra
- Obé studované reaktorové oceli vykazují prakticky stejnou odolnost proti šíření
únavových trhlin. Nebyl nalezen podstatný rozdíl mezi rychlostmi šíření při pokojové teploto a při 350 °C.
- Při teplotě 20 a 350 °C a zatěžování charakterizovaném parametrem asymetrie
H = 0,1, je křivka rychlosti Šíření vyjádřena rovnicí
dl/dN = 6,63 . 10" 9 (xj* 7 0 Pro velké rychlosti šíření je tato závislost shodná se standardem ASME, v oblasti malých rychlostí představuje věrnější popis.
- Prahové hodnoty amplitudy faktoru intenzity napětí jsou pro obě oceli shodné
a rovné 3,8 + 0,2 HPa m 1 / 2 při 20 °C.
- Nalezené prahové hodnoty K a
rové oceli v literatuře.

dobře souhlasí s hodnotami uváděnými pro reakto-

- Rychlosti šíření ve studovaných ocelích odpovídají výsledkům sovětských měření
/I/. Oceli jsou rovnocenné z hlediska odolnosti proti šíření únavových trhlin
jiným běžně užívaným, zejména americké A 533 B-1. Velmi blízké jsou oceli
OOCH12N3D, která má shodné prahové hodnoty, ale která je poněkud odolnější při
vyšších rychlostech šíření.
Literatura
/I/ DOMOŽKOV, L. N., ZAJCEV, G. Z.: Piz. Chim. Mech. Mat. 1± (1978), 93
/2/ ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI, 1974
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/4/ VOSKOVSKY, 0, s Report ERP/PMRL-78-3(J), 1978
/5/ KLESNIL, M., LUKXŠ*, P.: Mat. Sci. Eng. 9_ (1972), 239
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ZACHOVÁNÍ INTEGRITY OZKŔENE* OCELOVĚ TLAKOVÉ NÁDOBY ENERGETICKÉHO REAKTORU
V PŘECHODOVÝCH REŽIMECH
B. StoSes, M. Vacek, tfJV Řež
M. Brumovský, ZES o.p. ŠKODA

Reaktorová tlaková nádoba (dále jen RTN) patří ke klíčovým komponentám energetického reaktoru nejen z hlediska výroby nádoby a provozu reaktoru, ale také
proto, že zabraňuje dniku vysoce radioaktivních produktů vznikajících v aktivní
zóně reaktoru, mimo vymezený prostor primárního okruhu.
Proto se od ní vyžaduje vysoce spolehlivý provoz po celou dobu její životnosti, která se pohybuje kolem 40 let.
Komplikované dlouhodobě působící faktory pracovního prostředí (tlak, teplota, záření, voda) vedou ke zhoršení Si degradaci původních mechanicko-metalurgickýeh charakteristik na nádobě použité oceli.
Jedním z faktoru, který nejvýraznějším způsobem ovlivňuje prakticky vSechny
mechanicko-metalurgické charakteristiky ocelí je neutronové záření, které se trvale uplatňuje hlavně v hladké části nádoby aktivní zóny reaktoru.
V současné dobé je shromážděno poměrně hodně údajů o vlivu neutronového záření na pevnostní vlastnosti a vrubovou houževnatost některých typů ocelí (ASTU
A 533-B a A 302-B), ale údaje o vlivu tohoto záření na velmi důležité charakteristiky oceli reaktorových tlakových nádob jako je lomová houževnatost a rychlost
podkritického růstu trhliny, jsou velice omezené. Mimo jiné je to způsobeno hlavně nutnosti používání zkušebních těles větších rozměrů pro stanovení zářením
ovlivněné závislosti lomové houževnatosti na teplotě, což značně komplikuje experimentální vyhodnocení ozářených zkušebních těles.
Současné studie zachování celistvosti ocelové nádoby tlakovodního reaktoru
za všech normálních, poruchových a kritických podmínek se shodují, Že pravděpodobnost náhlého porušení nádoby uvažovaná od počátku jejího života je ^ 1 0 " ^ na
nádobu a efektivní rok provozu. Nutným předpokladem pro tuto příznivou hodnotu
však je, že budou respektována v plné míře všechna známá hlediska a opatřeni,
směřující k zajištění této vysoké spolehlivosti vé všech následujících oblastech:
1.. Volba materiálu na základě komplexních znalostí jeho charakteristik.
2. Konstrukce a výpočty.
3. Výroba.
4. Provozní inspekce.
5. Zajištění a kontrola kvality.
6. Stanovení spolehlivosti a životnosti.
Prvním a rozhodujícím krokem při projektování RTN je nalezení harmonického
kompromisu a souhry dvou prvních bodů, kde rozhodujícím podkladem jsou přitom
údaje o provozních režimech reaktoru a jeho nádoby. Ty lze rozdělit do těchto
skupin:
1. Nominální podmínky pro statický elaatoplastický pevnostní výpočet a pro zkoušku tlakovou nebo těsnosti.
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2* Normálni přechodové režimy, související s běžným provozem (spouštění, zastavováni, kolísání výkonu v rámci regulační odchylky, malé zmčny výkonu vlivem
změny zátěže elektrárny atd.).
3. Zvýšené (mimořádné) přechodové režimy, vyskytující se občasně v důslednu chybné činnosti některého systému nebo agregátu, nebo v důsledku lidské chyby atd.
4* Poruchové podmínky - vyskytují se zřídka, když náhlá porucha si vyžádá zastavení reaktoru k zjednání nápravy, provedení opravy atd. Provoz elektrárny je
narušen.
5« Kritické podmínky, pravděpodobnost výskytu je velmi malá, jsou vyvolány vážnou
poruchou a jsou bud* havarijní, je-li ohroženo zdraví veřejnosti, nebo katastrofické, byl-li zmařen lidský život.
Domníváme se, že zmíněné hledání kompromisu lze realizovat cestou iterací:
nádobu navrhnout, staticky spočítat, vytypovat několik jejich kritických míst a
ta pak kontrolovat pro dvě různé situace:
a) na malocyklovou únavu, je-li uvažované kritické místo celistvé
b) pomocí rozboru vlivu trhliny s aplikací lineárně elastické lomové mechaniky,
je-li v uvažovaném místě vada (trhlina).
Studie tohoto druhu pro kritická místa s trhlinou /I/, /2/ ukázaly na nutnost stanovit poměrně úzké rozmezí časových konstant přechodových režimů již ve
skupině 2., dále ukázaly, že náhodné nahromadění drobných příčin režimů skupiny
3. mohou vyvolat odezvy reaktoru s velmi nepříznivými přechodovými jevy z hlediska RTN. U těchto dvou skupin však zůstává stále v našich možnostech časové konstanty přechodových režimů v určitém rozmezí volit nebo ovlivnit, a kontrola nádoby je zaměřena především na rozbor vlivu růstu vady vlivem malocyklového zatěžování.
V případech režimů 4. a 5» je situace horší, zde charakter vyvolaných tranzitních režimů určuje povaha poruchy, naše možnosti situaci ovlivnit sice existují, jsou však velmi omezené.
Typickým kritickým stavem v poslední době hodně diskutovaným je tzv. LOCA*
=Loss Of Coolant Accident, porucha se ztrátou chladivá. Většinou se tím míní náhlé porušení (gilotinování) v plném průřezu studené větve primárního potrubí na
vstupu do reaktoru, za současného výpadku hlavního vlastního zdroje energie. Proti zkratce LOCA je nasazena zkratka ECCS-Emergency Core Cooling System, systém
havarijního dochlazování reaktoru. Ten sestává ze soustavy akumulátorů (nádrží)
1
s chladicí vodou nad jejíž hladinou je stlačený dusík. Již samy obě zkratky LOCA
a ECCS naznačují, že za hlavní úkol v kritické situaci se považuje uchladit palivo reaktoru, předejít poškození povlaků článků a úniku splodin štěpení. Připomeňme, že RTN lehkovodních reaktorů má vstupní a výstupní hrdla primárního potrubí
umístěna nad aktivní zónou hlavně z toho důvodu, aby i v této LOCA situaci zůstala možnost zaplavení paliva vodou. A tak ECCS vpustí do tělesa nádoby vyhřátého
na 290 °C příval studené vody, rychlostí asi IB mVmin na smyčku.V hydrodynamických a teplotechnických výpočtech LOCA autoři tento dramatický okamžik většinou
řeší slovy "... přičemž se předpokládá, že tlaková nádoba zůstane neporušena".
Pokusíme se zhodnotit tnálnost tohoto předpokladu rozborem vlivu velikosti trhliny na integritu nádoby pro kritickou oblast nádoby v okolí aktivní zóny reaktoru,
v místě maxina neutronového toku a pro období konce předpokládané životnosti nádoby.
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Na obr. 1 je graf s čaaovýra průběhem tlaku a teploty chladivá spolu s údaji
o průtočném množství chladivá z ECCS. Přetlak v reaktoru okamžitě po vniku L0CA
klesne na 0,07 MPa, teplota za 5 a klesne z 290 °C na 40 °C, po 40 sekundách pak
na 21 °C. Po nahromadění vyteklého chladivá v jímkách pod reaktorem a spuštění
dieselagregátu se počne tato voda čerpat zpSt do RTN, kde teplota stoupne na asi
80 °C.
Ha obr. 2 je odezva těchto jevů na průběh teploty a teplotních napětí ve
stěně nádoby pro t = 1000 s po vzniku LOCA. Pro tyo průběhy teplot a napětí je
proveden rozbor vlivu velikosti vady na integritu nádoby pomocí LE.1M s použitím
těchto základních údajů:
Průměr RTN (vnitřní)
= 4,4 m
Tlouáíka stěny
= 220 mm
Fluence neutronů v okamžiku LOCA f- 1,8.10 'n.cm
E > UíeV
(předpokládá se konstantní po celé tloušíce stěny)
Materiál A 533 B tř. 1 ve dvou variantách:
a) vysoký obsah Cu ~0,20, výchozí RT^IJ, = 16 °C
posun vlivem ozáření A Rlfl^y = 85 °C
b) nízký obsah Cu ^0,11, výchozí R T N D T = 16 °C, A R T N D T = 30 °C
Výchozí geometrie vady: (viz obr. 3)
vnitřní eliptická 2a = 2,54 cm
a/l = 0,17
výchozí hloubka osy vady = 4,4 cm
Rozbor je proveden v grafu na obr. 4 pro situaci t = 1000 s f která byla určena jako kritická. Je vynesen průběh faktoru intenzity napětí Kj pro vzrůstající
velikost vady, jež pak přeroste při dosažení a = 4,4 cm ve vadu povrchovou poloeliptickou (náhlá změna směrnice křivky Kj). Dále jsou v grafu vyneseny pro obě
varianty oceli referenční křivky statické lomové houževnatosti K I C podle Kódu
ASME Section XI A 4200-1 (1974) a pro variantu a) jsme vynesli i referenční křivku K I a , obojí v závislosti na průběhu teploty ve stěně. Předpokládáme-li, že vlivem neutronového záření hodnota maxima Kj obou variant klesla z výchozí hodnoty
220 MPa.m ' na 175 MPa.m
, pak kritická velikost vady (pomšrná) bude asi 0,6,
tedy a = 130 mm.
Nebezpečná je však i oblast pro a/t = ( 0 , 1 0 T 0 , 1 5 ) , ícde se křivky K ™ a K,
nebezpečně přibližují a K j a je dokonce protnuta. Z toho plyne, Se mohou být nebezpečné i poměrně malé již existující povrchové nebo vnitřní vady v těsné blízkosti povrchu stěny, kde teplota může klesnout až na 25 °C a iniciace lomu bude
probíhat štěpně.
Pokusme se z daného příkladu vyvodit některé závěry pro oblast problematiky
mechanicko-metalurgických charakteristik ocelí RTN:
1. Kritická velikost vady při LOCA vychází podstatně menší, než je tlouštka nádoby.
2. Křivky K I a a KI(J se v oblasti poměrně malých vad (a/t ~0,15) natolik přibližují, že potřeba dalšího upřesňováni referenčních křivek, teploty R T M ™ * a zejména jejího posunu A R T N D T vlivem neutronových fluencí a v závislosti na obsahu příměsí, se jeví jako prvořadě důležitá.
3„ Křivky K I c a K I a bude nutné odvozovat z velkého počtu měření aplikací regresní
analýzy včetně určení směrodatných odchylek a pravděpodobnosti, se kterou jed-
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notlivé hodnoty nepřekročí odvozenou křivku, popřípadě daläíoh statistických
údajů.
4. Naproste nutné je doplnění referenčních lidajů o hodnoty horního maxima K J c a
K l a a o velikost jejich snížení v závislosti na příměsích, nečistotách a neutronové fluenei.
5. Posun RTJJDT v závislosti na příměsích a fluenci zpřesnit měřením na modelových
i avědečnýeh programech s použitím výsledků získaných na tělesech pro měření
lomové houževnatosti.
6. Vzhledem k možnosti iniciace křehkého lomu z nevelkých vad v blízkosti vnitřního povrchu nádoby při LOCA by bylo třeba otázku zastavení trhliny a směrodatnost křivek X j a prozkoumat alespoň do takového stupně znalostí, které byly
shromážděny o ÍL . Experimentálně se sice jeví jako potvrzené, že lomová houževnatost pro zastavení trhliny K~ je skutečně nižší než Kj pro její iniciaci a že u oceli RTN k zastaveni obvykle skutečně dochází. Bude však nutné ověřit metody výpočtu zastavení trhliny v podmínkách teplotního rázu /3/ a provést rozsáhlý výzkum podmínek, za kterých trhliny iniciované teplotním rázem
budou Si nebudou zastaveny. Rozsáhlý program v tomto směru byl zahájen v rámci
HSST v ORNL již v roce 1975 /4/.
Závěrem bychom se chtěli krátce vrátit k bodu 4. Kdybychom zde provedli obdobný rozbor jiné kritické situace, tzv. SLBA (Steam Line Break Accident - porucha hlavního parního potrubí), pak bychom zjistili, že gilotinování tohoto potrubí mezi parogenerátorem a turbinou má složitou odezvu v reaktoru, jejíž teplotní
a tlakový časový průběh pro určitou celkovou konstelaci je na obr. 5. Po prudkém
počátečním poklesu tlak vzroste na hodnotu asi o 10 % vyšší než je provozní a
teplota po počátečním rychlém poklesu vzroste asi na 170 °C. V důsledku velkých
napětí od přetlaku a teplotního gradientu zde vznikají v závislosti na velikosti
vady vySSÍ faktory intenzity napětí Kj než u LOCA, které s ohledem na teplotu
vnitřního povrchu stěny 170 °C jsou konfrontovány e horním maximem křivky teplotní závislosti lomové houževnatosti K I c .
Hrozí-li tedy při LOGA poruäení křehkým lomem, nebo alespoň Štěpná iniciace
lomu, pak u SLBA je reálné nebezpečí porušení celistvosti nádoby tvárným lomem.
Podrobnějším rozborem lze zjistit, že pro integritu nádoby je situace SLBA
nebezpečnější než LOCA. To jen znovu podtrhuje důležitost určování horního maxima
křivky teplotní závislosti lomové houževnatosti /5/, /6/.
Konečně považujeme za nutné znovu zdůraznit, že vliv neutronových fluenci na
degradaci materiálu zejména v konečné fázi životnosti nádoby je tak závažným faktorem, že by v žádném případě neměl být podceňován význam ^svědečnýeh programů,
začlenění vhodných těles pro měření lomově mechanických parametrů do těchto svědečných programů a zvládnutí metod jejich vyhodnocováni /7/.
Literatura
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Úvod
Při studiu změn mechanických vlastností materiálu ozářených neutrony je
zpravidla užívána závislost deformačního napětí Rf na teplotě T a rychlosti deformace £ /I/. Převážná část experimentálních výsledků, viz např. /2/, je získávána pro nízké hodnoty £ , kde rozhodujícím mechanismem plastické deformace jsou
tepelně aktivované procesy.
Podstatně méně údajů existuje pro vyšší deformační rychlosti, tj. v oblasti
působení mechanismů viskoznlho tlumení dialokačního pohybu /3/. Tyto údaje mají
zásadní význam pro hodnocení materiálu namáhaných dynamickými silovými účinky
transitního typu, které se mohou vyskytovat u rychlých jaderných reaktorů /4/.
Znalost vlastností materiálu při vysokých deformačních rychlostech má pak rovněž
význam pro studium Jcřehkolomových parametrů.
Jak ukazují výsledky /5/» jsou tyto rychlosti charakteristické pro oblast
plastické zóny na čele šířící se trhliny.
Znalost Rf(T, € ) v Širokém intervalu deformačních rychlostí pak umožňuje
stanovit posun přechodové teploty křehký lom - tvárný lom /6/.
V dané práci je ukázána možnost získat závislost R^ - £
pro vyšší hodnoty
£ pomocí metody Hopkinsonovy měrné dělené tyče (HtóDT) /7/. Tato metoda nahrazuje
konkrétní rázové zatížení působením napětového pulsu. S ohledem na malé rozměry
vzorků ji lze použít pro operativní studium vlivu ozáření. V naprosté větáině
prací /&/ je užívána pro simulaci poměrů na čele šířící se trhliny s cílem stanovit teplotu jejího zastaveni. Daná práce se zabývá podrobněji deformačními charakteristikami.
Materiál a experimentální postup
Jako zkušební materiál byla zvolena konstrukční ocel K22, jejíž popis je
blíže uveden v /9/. Z dané oceli byly zhotoveny vzorky ve tvaru válečků o 0 =
= .1,4 x 10 m a délce 1 Q = 2 x 10"^m, které byly ozářeny v reaktoru WR-S neutronovou fluencí iT = 3,5 x 10 2 3 n m" 2 pro En > 0,5 MeV při teplotě ~ 1 5 0 °C.
Vzorky byly zatěžovány napěíovými pulsy tak, aby rychlost deformace
řádově 10 3 s" 1 /7/.

i

byla

Experimenty proběhly ve třech etapách:
a) Nejprve byla zatížena kontrolní série neozářených vzorků.
b) Byly zatíženy ozářené vzorky.
c) Byly zatěžovány ozářené vzorky vyžíhané při teplotách T = 200 °C, 250 °C,
300 °C, 350 °C. Doba žíhání tft byla pro každou teplotu volena postupně 16,
48, 72, 96, 168 hodin.
Z výsledků byly vyhodnocovány tyto závislosti:
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t* Rf - t é pro hodnotu
£ =0,1 % /!/, ozn RQ , (£ )
2. Rychlost Síření plastické vlny c , resp. její poměr k rychlosti Síření elastické vlny e p /c e pro £ - 0,1 % /10/.
Experimentální výsledky a .je.1ich diskuse
Na obr. 47 v příloze je vynesena závislost RQ , ( f ) pro ozářený a neozářený
materiál* Ukazuje se, že v obou případech je tato závislost popsána vztahem
R

s R_ + oí €.

(1)

kde RQ je tzv. zpětné napětí a <* parametr rychlostní citlivosti, pro který platí ci ~ H , kde B je koeficient viskozního tlumení a N hustota pohyblivých dislokací /I/. Z obr. 47 v příloze vyplývá, že ozáření zvyšuje Rfi a snižuje rychlostní
citlivost. Závislosti R Q . ( £ ) zjištěné u skupiny vzorků ad c lze rovněž popsat
vztahem (1). Na obr. 48 v příloze je uveden průběh Rg(t a ) a na obr. 49 v příloze
oí (t ) pro různé teploty T. Ukazuje se, Se pro danou teplotu Rg klesá a oi roste
k hodnotě pro neozářený stav s dobou žíhání. Tento trend je v obou případech rostoucí funkcí teploty žíhání. Závislosti Rg(T t t a ) a o< (T,tQ) tak popisuji průběh
zotavení ozářeného materiálu.
c
Analogické poznatky platí pro ^ (tft), vynesené na obr. 50 v příloze. Ukazuje se, že zotavení je charakterizováno poklesem rychlosti Síření plastické vlny.
Celkově ze získaných poznatků vyplývá, že neutronové ozáření vede Ice zvětšení rozsahu oblasti ryze elastické odezvy materiálu. Dochází k poklesu citlivosti
materiálu na rychlost plastické deformace a současně k růstu rychlosti plastické
vlny. Toto poškození lze odstranit žíháním. Daný proces je kvantitativně charakterizován veličinami Rg, °( . c_/ce> které jsou /I/ funkci koncentrace radiačních
defektů.

Použitá metoda HMDT umožňuje získat charakteristiky ozářeného materiálu při
vysokých deformačních rychlostech. Současně umožňuje /9/ sledovat vliv teploty.
Z tohoto důvodu je vhodným postupem pro kompletizaci údajů o H f (T,£) a tím pro
řešení úloh naznačených v úvodu práce.
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V U V HEUTRONOVE*HO 2&$EHÍ NA ODOLNOST KONSTRUKČNÍCH OCELÍ KE KŘEHKÉMU LOMU
\

F. Dušek, SI. Sýkora

1. tfvod
1 práci jeou uvedeny výsledky výzkumu vlivu neutronového zářeni a stárnutí
oceli ČSN 13 030 na změnu mechanických charakteristik, zejména náchylnost k rozvoji křehkého porušení. Ozáření bylo provedeno v experimentálním jaderném reaktoru V7R-3 v d«JV Se2 u Prahy neutronovou fluencl ťt > 10 *n«cm
s energií S 1 lleV.
2. Materiál a použité experimentální
chemické složení oceli 13 030 je uvedeno v tabulce 1.
Tabulka 1
Obaah legur

Materiál
13 030

C

Ma

P

S

Cr

0,18

1,22

0,012

0,016

0,17

W

Ni

0,33

AI

0,055

Ti

0,028

V souhlase s výzkumným záměrem byla ocel 13 030 zkqušena
1. ve stavu normalizačně žíhaném
2. ve stavu deformačně stárnutém
Stupeň předběžné plastické deformace spolu s označením vzorků je vyznačen v tabulce 2.
Tabulka 2

Materiál
13 030

Deformace f%]

0

3

6,5

7,5

8,7

Označeni

A

B

C

D

£

Tepelné stárnutí takto deformovaných vzorků bylo provedeno ohřevem na teplotě

250 °C/ 6 h.
Na takto připraveném materiálu byly zjištovány jednak konvenční mechanické
charakteristiky (He, Ag, Z), zkoušky vrubové houževnatosti Charpy V v závislosti
na teplotě a velkoobjemové zkoušky ESSO, které byly realizovány ve Vtf Škoda, závod jaderných elektráren. Popis a metodika těchto velkoobjemových zkoušek jsou
uvedeny např. v /I/. Dynamické mechanické charakteristiky - dynamická mez kluzu
Be<3(£ ) a relativní pohlcená energie vzorkem v závislosti na teplotě f (T), popisující náchylnost materiálu k rozvoji křehkého porušení / 2 / - byly měřeny na
ťtell ČSAV v Brně pomocí modifikované Hopkinsonovy dělené měrné tyče /3/ (dále
HDMT). Tyto dynamické zkoušky, modelující v materiálu poměry existující na čele
šířící se křehké trhliny /2/, /3/, byly provedeny na vzorcích z materiálu 13 030
jednak ve stavu deformačně stárnutém, jednak po ozáření rychlými neutrony.
3. Výsledky zkoušek a jejich diskuse
Na obr. 51 v příloze jsou znázorněny graficky souhrnné výsledky konvenčních
mechanických charakteristik R e , A. a Z a dynamické meze kluzu R e - ( g: ~ 10^ s~' ),
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zjištěné pomoci HDMT. Z uvedeného obrázku vyplývá, že deformační a tepelné stárnutí má největší vliv na Rfi, zatímco poměr Re(j/Re se zmenšuje. Hodnoty Aj a Z mají v závislosti na stárnutí mírně klesající charakter.
Na obr. 52 v příloze je uvedena závislost meze kluzu Rfi v rozmezí £ = 10 J 10^ s~* oceli 13 030 jednak ve stavu normalizačně žíhaném, jednak po ozáření
flueneí «ft > 10 19 ncm" 2 .
Na obr. 53 v příloze je závislost ? (T) pro stejným způsobem ovlivněnou
ocel 13 030. Z obrázku je zřejmé, že absorbční schopnost oceli 13 030 po ozáření
poklesla, přechodová teplota T c se posunula o ~ 50 °C směrem k vyšším teplotám.
Na obr. 54 a 55 v příloze jsou znázorněny výsledky deformačního stárnutí na
transitní teplotu T_ - TZT ESSO a T„ - ANV (pomocí absorbce napětových vln).
Z uvedených obrázků je zřejmá velmi dobrá shoda výsledků získaných oběmi metodami; T , resp. TZT v závislosti na deformačním stárnuti oceli uvedeného rozsahu
se posouvá v rozmezí +25 - +55 °C.
Na obr. 56 v příloze je vyznačena závislost mezi přechodovými teplotami a
stupněm deformačně tepelného stárnuti, získaná pomocí zkoušek Charpy V. Korelace
podle těchto zkoušek a TZT se ukázala na rozdíl od / 2 / velmi špatná, při velmi
hrubé aproximaci (čárkovaně) je posun T Q o cca 45 °C směrem k nízkým teplotám.
Tato práce potvrdila naše první poznatky o vzájemných vztazích mezi T c - ANV
a TZT ESSO z prací /3/, / 4 / , resp. výsledky uvedené v literatuře /2/, /5/. Zároveň byly získány cenné poznatky o vlivu metalurgického poškození deformačním
stárnutím a radiačním poškozením na T c a TZT oceli 13 030. Podrobný teoretický
rozbor metody a techniky zkoušek "I (T) a souvislost takto získané T„ a TZT jsou
uvedeny v práci /4/.
Literatura
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/5/ van ELST, H. C : Dynamic crack propagation, 283, Noordhoff 1973

91

PfiíSPČVBK K VODÍKOVÉMU KJÍEHNUTÍ Cr-Mo-V OCELI
\

J. Otruba, K. äplíchal, J. Koutaký, Ústav jaderného výzkumu, ňež

Přítomnost vodíku v některých kovech a jejich slitinách způsobuje za jistých
podmínek degradaci vlastností materiálu. Mírou vodíkového křehnutl je pokles tažnosti (reap, kontrakce plochy) při statické tahové zkoušce, prováděné nízkou deformační rychlostí při teplotách blízkých pokojové nebo tzv. mezní spodní napětí
při aplikaci metodiky zbrzdeného lomu
Experimentální část
Vliv obsahu vodíku na plastické vlastnosti a lomové charakteristiky nízkolegované Cr-Mo-V oceli byl studován na hladkých tahových tyčích vyrobených z plechu
tlouSíky 160 mm. Tyče měly aktivní délku 20 mm, průměr 4 mm, osa tyčí byla rovnoběžná se směrem válcování. Materiál vykazoval nerovnoměrnou feriticko-perlitickou
(aorbitickou) strukturu (obr.- 57 v příloze) s výchozím obsahem vodíku cca 0,6 ppm
f^. Část tyčí byla ozářena v reaktoru W R - S , obsah vodíku po ozáření činil 1,2
ppm &,. Katodickým navodíkováním ozářených i neozéřených tyčí byly připraveny
vzorky s různým obsahem vodíku. Tahová zkouSka byla prováděna na stroji Instron
deformační rychlostí 8,3.10~*s , obsah vodíku byl stanovován na exhalografu EAH.
Výsledky
Ozářením použité oceli fluenci 1,5.1023n/m2 (E > MeV) při teplotě 561 K dochází k jejímu radiačnímu zpevnění projevujícímu se ve zyýšení meze kluzu R 02
o 19 % a meze pevnosti B Q o 13 %• Tažnost A- a kontrakce plochy Z se prakticky
vlivem ozáření nemění, vzhled lomové plochy je obdobný jako u vzorků neozářených
(obr. 59 v příloze). Lom je tvárný, čiSkový. Základním mikromechanismem lomu je
tvarné důlkové porušení. Navodíkování do obsahu 8 ppm fU ozářených i neozářených
vzorků neovlivnilo v mezích pozorovacích chyb hodnoty smluvní meze kluzu R_02 ani
pevnosti R m . Závislosti tažnosti A~ a kontrakce plochy Z (obr. 58 v příloze) na
obsahu vodíku vykazují shodně charakteristický pokles při 2 <~- 2,5 ppm Ho (Ac cca
o 50 * a Z cca o 40 %) a oproti R_02 a Rg nejsou prokazatelně ovlivněny použitou
fluenci neutronů (obr. 58). Koncentrace vodíku do 2 ppm Hg v souladu s průběhem
Z či Acj nemají podstatný vliv na lomový proces, lom je tvárný, číákový jako na
obr. 59 v příloze. Při cca 2 ppm tt, jsou pozorovány ojedinělé projevy vodíkového
křehnutí. Patří mezi ně fazety kvaziStěpení, dále "krátery" a na jejich dně fazety "kvaziatěpení v důsledku vodíkového křehnutí" /4/, /5/. Nad 2,5 ppa % je lom
vzorků křehký, dominantním mechanismem lomu je kvaziatěpení v důsledku vodíkového
křehnutí. Lomový proces je iniciován současně ve více místech (obr. 60 v příloze).
Nukleačními centry mohou být hrubý vmSstek (obr. 61 v příloze), trhlina rovnoběžná s osou tahu (pravděpodobně po hranicích původního austenitického zrna) obr. 62
v příloze, či interkrystalické oddělení v uzlových bodech feritických zrn obr. 63
v příloze. Od těchto nehomogenit se lom paprskovitě (vějířovítě) áíří v rovině
kolmé k ose vzorku a vytváří typické oválné (vločkovité) lomové útvary obr. 59,
60, 61. Na lomové dráze se současně uplatňují mechanismy štípení (kvazištěpenť)
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interkrystalického oddělení a v omezené míře i tvárného důlkového porušení
(obr, 64 v příloze).
\

Při navodíkování proudovými hustotami nad 50 A/m vznikají v materiálu trhliny pravděpodobně po hranicích původního austenitického zrna (obr. 57 v příloze).

Vzhledem k omezenému počtu zkoumaných ozářených vzorků je nutné pozorování i
výsledky vztahující se k ozářenému materiálu považovat za dílčí. Radiační poškození vzniklé v důsledku fluence 1,5.10^ n/m při teplotě 561 K nemá podstatného
(výrazného) vlivu na vodíkové křehnutí feriticko-perlitické Cr-Mo-V oceli. Přítomnost radiačních defektů v materiálu se při navodíkování proudovými hustotami
vyššími než 20 A/m projevuje zvýšením celkového obsahu vodíku /3/. Zvýšení obsahu vodíku při ozařování (z 0,6 na 1,2 ppm 1^) je nevysvětlitelné jadernými reakcemi a je pravděpodobně způsobeno interakcí materiálu s prostředím. Vodíkové
křehnutí, popisované plastickými vlastnostmi a lomovými charakteristikami materiálu, je v souladu s literárními údaji a odpovídá konceptu o dvojím typu poškozování materiálu vodíkem předloženým Tetelmanem v /6/.
Literatura
A/ HUSÄH, J., ŠPLÍCHAL, K.: Si zené navodíkování a stanovení vodíku v Cr-Mo-V
oceli, &JV 4399-M, 1978
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/5/ OTRUBA, J., KOUTSKÍ, J.: Příspěvek k fraktografii vodíkového křehnutí Cr-Mo-V
oceli, V. celostátní fraktografícká konference, KoSice-Zlatá Idka, 1979
/6/ ""ETEUIAN, A.S. ve sborníku Hydrogen in Metals (ed. I.M. Benstein, A.W. Thompson), Proč. Ing. Conf. Hydrogen in Metals, Champion, 1973, 17
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PgíSPŽVEK P KOMPLEXNÍMU VODÍKOVÍMU A RADIAČNÍMU KňEHNUTÍ OCELI PRO RTN
J. Hrubý, R. Axamit, P. Novosad, Ústav jaderného výzkumu, Sež

Tlakové nádoby pro lehkovodní jaderné reaktory jsou převážně vyráběny s nerezavějící výstelkou. Technologický poetup je složitý a velmi náročný, což představuje xvýaené náklady a není vyloučen případ, Se ve výstelce, zhotovené z nerezavějící austenitické oceli dojde k rozvoji trhliny. Nízkolegovaná ocel reaktorové nádoby (dále jen RTN) pak bude vystavena přímému styku tlakové prehraté vody,
které je využito v lehkovodnlm reaktoru jako chladivá i moderátoru. U SIN jak bez
výstelky, tak a výstelkou proto muže dojít k difúzi vodíku a působeni neutronového ozáření. Proto komplexní vliv vodíkového a radiačního křehnuti materiálu RTN
je stále aktuální* Rylo prokázáno, Se jadernými reakcemi (n,p) vzniklý obsah vodíku po dobu plánované životnosti SIN je zanedbatelný (pod 0,1 ppm) a největší
množství vodíku vzniká radiolyzou vody, korozi včetně vlastního rozpouštěni ocele
RTN v chladivú a moderátoru. Navodlkování ocele RTU je spojeno s jeji korozní
stálostí včetně ovlivnění•neutronovým zářením a dále absorpSní schopnosti. V literatuře se údaje obsahu vodíku v oceli RTN pohybují v rozmezí 5.10 až 2 ppm.
Působeni společných radiačních a vodíkových účinků by bylo velmi nákladné a
zdlouhavé řešit zvláštním zařízením v reaktoru ÚJV. Proto bylo zvoleno předběžné
navodíkování ocele nízkou proudovou hustotou 30 A/m a uchování vodíku ve zkušebním tahovém vzorku cínováním v tavenine po celou dobu manipulace vSetně ozařováni
v reaktoru.
Při katodickém navodíkování bylo naší snahou dosáhnout takového stavu, který
by byl reprodukovatelný a nepřináSel vcítila vzniklé poruchy nebo aby tyto nové poruchy, v oceli se mohly vyhodnotit zvľ^aí.
I když tahová zkouška představuje jen malou část složitého spektra namáhání
RTN, přesto se nám za zvolených podmínek osvědčila pro mikrovzorky k posouzení
vodíkového a radiačního vlivu. Ke sledování byla použita nízkolegovaná ocel o
složení v hmot. %:
0,15 Cr; 0,44 Mnj 0,27 Si} 0,010 P; 0,012 S; 0,21 Cu; 0,19 Ni; 2,67 Cr; 0,61 Mo;
0,29 Vj 0,020 AI; 0,013 C o ; — s 0,0005 Pb; 0,016 Sn; 0,0018 Sb; 0,0095 As;
0,009 N; 0,0095 0 g .
Experimentální část

I

Příprava materiálu
Z odrezku již tepelně zpracovaného (kaleni, popouštění) materiálu, který
zbyl po zhotovení zkušebního tělesa pro zkoušky na zastavení trhliny, byly zhotoveny zkušební vzorky. Schéma odrezku a způsob odběru vzorků byl popsán ji2 dříve
/1/. Pro další práci byly použity zkušební tahové tyče hladké (0 4 mm, celková
délka 35 mm) a tahové tyče s vrubem (0 ve vrubu 3,5 mm, celková délka 27,5 mm),
jejich rozměry jsou uvedeny rovněž ve zprávě /I/, /2/.
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Navodíkování
Povrch väech zkušebních vzorků byl před katodickým navodíkováním opracován
jednotným způsobem a to brouäením brusným papírem 600, odmaštěním chloroformem,
praním-v ultrazvukové pračce v chloroformu, několikanásobným oplachera v bezvodém
metanolu a uchováním v něm před navodíkováním. Vzorek před navodíkováním byl vysušen 1 minutu studeným vzduchem a vložen do elektrolyzéru, který byl ponořen do
elektrolytu (objem 2,5 1) - 0,2N H-SO, s přídavkem katalyzátoru 30 ppm AsgOy Použitá proudová hustota byla 30 A/m a doba navodíkování 1,5 h.
Cínování zkuäebnich vzorků
Pro radiační experimenty a některé dlouhodobé mechanické zkoušky je zapotřebí uchovat vodík ve zkušebních vzorcích. K vytvoření dokonalého povlaku bylo použito cínování z taveniny. Dlouhodobě se pocínováním podařilo vodík uchovat do
obsahu kolem 2,5 ppm po katodickém navodíkování proudovou hustotou 30 A/m , zatímco navodíkování proudovou hustotou 300 A/m za stejnou dobu (1,5 h) nepřinéše1c zvýšený obsah vodíku. Vytvářely ae puchýře pod povlakem cínu a byl i velký
únik vodíku. Proto byly použity pro cínování pouze vzorky po katodickém navodíkování proudovou hustotou 30 A/m . Optimální podmínky a podrobnosti byly již uvedeny dříve /T/, /2A Teplota taveniny 310 £ 5 °C (cín + struska chloridu zineSnatého); doba ponoru zkušebního vzorku do taveniny 10 až 20 sekund. Zvětšení hmotnosti u zkušebních vzorků cínováním bylo 4 až 6 %.
Ozařování
Pro ozařování v reaktoru W R - S v ÚJV Řež bylo použito lisované pouzdro, do
kterého byla zhotovena vložka pro uložení zkušebních vzorků, měrných fólií pro
vyhodnocení neutronových fluencí a teplotních detektorů. Po zavaření a odzkoušení
na těsnost heliem byla schránka evakuovaná a napuštěna heliem a horní otvor byl
rovněž zavařen při chlazení vodou* Zkušební tySe byly ozářeny fluencí 2,5 x 10 J
um2 > í MeV při teplotě max. 143 ° C
Mechanické vlastnosti
Statické zkoušky v tahu zkušebních vzorků hladkých se prováděly na trhacím
stroji Instron při £ = 8,3 • TO~*s~ . Zvolená počáteční rychlost deformace se
pro uvedený typ vzorků osvědčila, protože sledované hodnoty plasticity, charakterizované tažností (jak celkovou, tak rovnoměrnou) a kontrakcí jsou citlivé na
množství vodíku v oceli /I/. Pro zkušební tahové vzorky 8 vrubem při £ s
= 7,1 .Í0"4.s~ ve vrubu vliv vodíku byl detekován na hodnotách pevnosti ve vrubu
a kontrakce ve vrubu.
Výsledky
Mechanické hodnoty hlavně ovlivnilo ozáření neutrony, které při fluenci
2,5 .102^n/m2 > 1 MeV zvýšilo smluvní: mez kluzu H 0,2 o 44 %, mez pevnosti 1^
0 !6 %, došlo téměř ke ztrátě rovnoměrné taSnosti Ae a , pokles nerovnoměrné taŽnosti zůstává v rozptylu výchozích hodnot ocele, pokles celkové tažnosti A 5 je
v průměru o 37 % a kontrakce Z o 7 %. Obsah vodíku se u srovnávacích vzorků (necínovaných) po ozáření, vlivem prostředí polohorkých a horkých komor zvýšil nad
1 ppm (max. 1,3 ppm H), zatímco u srovnávacích pocínovaných nenavodíkovaných
vzorků cín chránil povrch vzorku od vzdušné koroze a vodík zůstal pod obsahem
1 ppm (výchozí stav).
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Společný vliv vodíku a radiace a2 do obsahu 2,3 ppn celkového vodíku v oceli
ji2 dále nezměnil mechanické vlastnosti, které byly stanoveny pro pouhou radiaci.
Jistě mohlo dojit k přerozděleni vodíku během ozařováni.
Vliv radiace a vodíku u zkušebních tahových vzorků s vrubem se projevil vStSlm kolísáním v naměřených hodnotách kontrakce 2 ve vrubu. Největší vliv zůstává
po ozáření, kdy hodnoty pevnosti ve vrubu se zvýšily o 24 % a kontrakce ve vrubu
se snížila o 28 - 48 % bez souvislosti s obsahem vodíku v rozmezí 1 až 1,8 ppm.
Jako vždy u vzorků s vrubem tak i zde obsah celkového vodíku je nižší než i zkuSebnlch vzorků hladkých, katodicky navodíkovaných stejnou proudovou hustotou.
OpSt i u zkušebních vzorků jenom pocínovaných došlo k zamezení koroze během jejich pobytu v horkých n polohorkých komorách.
Teplota ozařování ve schránce nepřekročila podle vyhodnoceni teplotních detektorů teplotu 143 ° C
2áv8r
1. Pocínování v tavenine navodíkovaných zkušebních tahových vzorků proudovou hustotou 30 A/m umožňuje zachovat vodík i po ozáření v reaktoru.
2. Vodík, přítomný ve zkušebních hladkých tahových vzorcích do obsahu 2,3 ppm,
který se podařilo cínováním i po ozáření v reaktoru při teplotě do 143 °C
uchovat, nezpůsobil směnu plasticity a meze kluzu 0,2 a meze pevnosti u sledované ocele nad hodnoty, které byly zjištěny pro nenavodlkované vzorky, ozářené
za stejných podmínek.
3. Zkušební tahové vzorky s vrubem jsou citlivější k vodíkovému a radiačnímu
křehnutí. Naměřené hodnoty po společném působení vodíku a radiace (v rozsahu
do 1,8 ppm vodíku) se nesnížily pod hodnoty naměřené u vzorků jenom katodicky
navodíkovaných, které vykazují nejvyšší vodíkové křehnutí. Radiační poškození
pravděpodobně činí vodík v sledovaném množství méně škodlivý, neboí je vytvořeno více pasti pro jeho zadržení.
4. Nemůžeme bezpečně stanovit, zda ozářením je vodík méně škodlivý v oceli v důsledku radiačního poškození, ale ve sledovaném obsahu byl jeho ti činek menší
než u neozářených vzorků, pouze u zkušebních vzorků s vrubem dosáhl komplexní
vliv radiace a vodíku stejných hodnot jako u navodíkovaných vzorků ocele bez
ozáření. Roztyp v měření kontrakce ve vrubu je ve všech sledovaných případech
větši a je bez souvislosti k stanovenému celkovému vodíku.
Literatura
A/

HRUBÍ, J . , VACEK, H.: Zpráva lÍJV - 4436 M, 1978

/ 2 / HRUBÍ, J . , k o l o : Zpráva OJV - 4595M, 1978

96

HODNOTENIE SP0ČAHLIV03TI JPALIVOVJCH ČLÁNKOV V PODMIENKACH JE S PR£MENLIVŽM
ZAŤAŽENÍM

s

P. Škvarka, S. Hudcovský, Výskumný ústav energetický, pobočka Bratislava

1. tívod
Predpokladaný podiel jadrových elektrární na inštalovanom výkone elektrizaSnej sústavy po roku 1990 nastoluje požiadavky na prácu jadrových zdrojov elektriny a tepla (JZET) v pokrývaní premenlivej zložky diagramu zatteženia. Zaradenie
jadrových elektrární do pokrývania premenlivej zložky diagramu vyžaduja riešiť
dve hlavné otázky:
- ekonómiu prevádzky, osobitne optimalizáciu a plánovanie palivových kampaní
- vplyv premenlivej prevádzky na životnosť a spolahlivosť zariadenia.
V jadrových elektrárnách s reaktormi typu VVER, ktorý bude podľa súčasných
prognóz jediným typom JZET do roku 2000 v ČSSR, je pri skúmaní vplyvu premenlivého zatíaženia na zariadenie pozornosť sústredené najmä na tri najviac namáhané
komponenty:
- tlakovú nádobu reaktora, ktorá je hrubostenná a dynamické zmeny teploty chladivá môžu spôsobiť vznik nestacionárnych teplotných poli najmä v kritických oblastiach hrdiel primárneho potrubia a skrutkového spoja a tým zvýšené namáhanie
v týchto oblastiach,
- parná turbína na sýtu paru, ktorá je pri zmenách výkonu namáhaná dynamicky i
tepelne. Najmä pri štartoch turbíny sa prejavuje určitá nevýhoda sýtej pary príliš nízka teplota pary pri zoskrtenom tlaku,
- palivové Slánky, ktoré sú z hradiska ich funkcie najexponovanejším systémom
v jadrovej elektrárni a dynamické zmeny režimov elektrárne môžu životnosť
Článkov významne ovplyvniť.
2. Možnosti zaťažovania .jadrového paliva a .jeho vlastnosti
Pre JE s VVER sú z hladiska spoľahlivosti počas plného palivového cyklu
(3 roky) dovolené nasledovné typy a počty cyklických dejov /I/:
Tab. 1
Počet cyklov
Normálna odstávka reaktora
Havarijná odstávka reaktora v
Spustenie reaktora zo studeného stavu
Spustenie reaktora z horúceho stavu
Stupňovité zmeny zatajenia 0 + 10 %

100
60
30
130
2 000

Pričom pod stupňovitými zmenami sa chápu zmeny zátěže rýchlostbu nad
5 UW/min.
V reaktoroch W E R 440 je palivový element tvorený ako je známe tabletkami
UOg uloženými v stĺpci do rúrky zo zliatiny Zr INb. Niektoré dôležité parametre
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pre tento typ paliva ed uvedené v tab. 2. Skúsenosti s výrobou palivových článkov
tohoto typu BÚ už viac ako 16 roftné a oproti pôvodným ad dnes už aplikované niektoré konštrukčné vylepšenia, ktoré svyšujú spolehlivost' a ekonómiu prevádzky.
Vlastnosti tohoto paliva sii dnes už overené vo vyše dvadsiatich energetických
reaktoroch.
V začiatkoch prevádzky tlakovodných reaktorov sa objavilo viacero porúch palivových elementov /3/ spôsobených zväčša nedostatkami v technológii výroby.
V poslednom desatro&l bol najváSšl poSet porúch, definovaných ako perforácie pokrytia alebo akákoľvek štrukturálna zmena majúca za následok abnormálnu prevádzku
alebo skoršiu výmenu palivového Slánku, spôsobený náhlymi zmenami výkonu, menovite skokovým zvýäenlm výkonu. Napr. v JE Oskarshamn v roku 1975 malo rýchle vytiahnutie regulačných tySÍ za následok okamžitú poruchu 19 palivových článkov.
Tab. 2 Palivový článok W E R 440
vonkajší priemer prútika
medzera v palivovej mreži
hrúbka pokrytia
materiál pokrytia
priemer stredovej diery
aktívna dĺžka
hustota paliva UOg
hmotnosť paliva v prútiku
hmotnosť uranu v palivovom Slánku
hmotnosť U0 2 v palivovom Slánku
obohatenie uránom 235
poSet palivových elementov v palivovom Slánku
hrúbka steny hexagonálnej kazety
dĺžka palivového Slánku
váha palivového Slánku
počet článkov v AZ reaktora
počet regulačných tySÍ
priemerné vyhorenie
priemerná výkonová hustota AZ
priemerný lineárny tepelný výkon paliva
maz. lineárny tepelný výkon paliva
rýchlosť chladivá v pal. článkoch
tepelná vodivosť UO 2 :

« f§§|; + 0,34 10 3ip4

9,1 mm
12,1 mm
0,65 mm
Zr - 1% Kb
1,4 - 1,6 mm
2420 mm
10,2 mg mm~3
1,06 kg
120 kg
134 kg
1,6; 2,4; 3,6 %
126
2 mm
3200 mm
220 kg
349
37
28,6 MWd/fcgU
83 MW.m" 3
13,1 kf.m"1
36,6 kW.aT1
1
3,5 m.8wm K

tepelná vodivosť ZriNb:
» 20,4 W.m"' .K"1
lineárna tepelná rcKtažnoať UO g : * 7,745.10"6 + 2,2O8.1O"9 + 1,714.1O" 13 T 2
lineárna tepelná rozt&žnosť Zr INb pri 300 °C: 5.6.1O-9 °C-1

V

1

Palivová tabletka systému VVSR 440 má vonkajší priemer 7,6 mm, výšku 10 35 nm so stredovým otvorom 1,4 - 1,6 mm. Stredový otvor v tabletke redukuje maximálnu teplotu paliva a znižuje pravdepodobnosť tavenia paliva pri poruchových
prípadoch, priaznivo ovplyvňuje celkové predĺženie a tým aj namáhanie pokrytia.
Stredový otvor d*alej znižuje ku konci kampane tlak plynov vznikajúcich pri štiepení. Medzera medzi pokrytím a palivom je 0,12 až 0,27 mm. Palivové tyče sú plnené héliom aväek netiakované (tlak He je 0,1 MPa).
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3, MechanizmuB vzniku porúch palivových elementov pri zmenách výkonu
Poruchy palivových článkov pri výkonových zmenách sa pripisujú interakcii
medzi palivom a povlakom. Mechanizmus vzniku týchto porúch sa v stručnosti vysvětluje nasledovne:
Po dlhšej dobe práce palivových elementov pri zníženom výkone vedie rýchle
zvýäenie výkonu v dôsledku rôznych teplofyzikálnych vlastnosti paliva a povlaku
k vzniku velkých teplotných gradientov a tým tahových napätí v povlaku. Behom nasledujúcej doby dochádza k relaxácii týchto napatí creepom, ale súčasne dojde
k maximálnemu úniku Štiepnych produktov z paliva, ktorý môže vyvolať clalšie zvýšenie teploty a zastavenie relaxácie napití. Ak dôjde v určitom mieste vnútorného
povrchu povlaku k súčasnému pôsobeniu produktov štiepenia a kritického napätia
(250 - 350 N/mm) môže nastať krehké poruSenie povlaku koróznym praskaním pod napätím /4/. Ako korózne médium tu pôsobí Štiepnou reakciou uvolňovaný jód a kadaiuo. Podlá /5/ je 80 % všetkých porušení povlaku paliva spôsobené prasklinami
v povlaku umiestnenými oproti trhlinám v palive.
Zobecněnie velkého množstva experimentov dovolilo urobit nasledovné závery
čo do faktorov vplývajúcich na odolnosť palivových elementov pri prechodových režimoch:
Korózne praskanie pokrytia pri prudkom vzraste výkonu nastáva pri vyhorení paliva
700-1100 MWd/tU.
Medzný lineárny výkon
málo závisí na vývine
46 kW.m"1. Pri týchto
nia a ich uvoľňovanie

palivového elementu, od ktorého začína korózne praskanie
energie paliva pri vyhorení vyššom ako 3500 MWd/tU a je
podmienkach aa tiež prudko zvyšuje tvorba produktov štiepez U0 2 , čo tiež -vplýva na poruchy pokrytia.

Palivové elementy vodou chladených reaktorov dovolajú bezporuchový rast lineárneho výkonu do 60 kW.m
s rýehloatto'u 9.10
W.» s~* a menšou. Čím väčší je lineárny výkon, tým rýchlejšie sa zmenšuje medzera medzi pokrytím a palivom.
Analýzy vykonané francúzskymi vedcami ukázali, že pri teplotnom gradiente
150 K.mm"' (lineárny výkon 25 kW.m ) spojenie pokrytia s palivom zaplnením medzery fázou CSgUO. nenastane do vyhorenia 30 000 MWd/tU. Ak však teplotný gradient
dosiahne 350 K.mm"1 (lineárny výkon 57 kW.a"1} potom vytvorená fáza CegUO^ spojí
palivo s pokrytím už po vyhorení 6500 MWd/tU.
V súčasných konštrukciách palivových elementov lineárny výkon i teplotné
gradienty tieto hodnoty dosahujú. To obmedzuje možnosti paliva precovat? v premenlivom zatíažovaní, pretože procesy tvorby CSgUO., zaplňovanie medzery medzi palivom a pokrytím, ale i predlžovanie palivového elementu, sú nevratné.
Pri zmene aat&ženia, napr* vypnutí jednej z dvoch turbín bloku W E R 440 dochádza podlá modelových výpočtov programom DYNAMIKA k prudkým zmenám teploty
v strede palivového elementu viď tab. 3 /6/.
Tab. 3

Výpočet zmeny niektorých teplôt pri vypnutí jednej z dvoch turbín
rýchlouzáverom pri modelovaní pomocou programu DYNAMIKA
ustálgný stav

teplota chladivá v strede AZ
stredná teplota pokrytia v tom mieste
teplota v strede palivového prútika

287,6
339,2
1785,2

60 s po vypnutí 1 TO
274,3
299
866,4
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Z hlfcdiska namáhania palivového článku je najkritickejší prechodný proces - náhle
•výšenie zaťaženia po dlhotrvajúcej prevádzke na zníženom výkone. Zmena teploty
chladivá o 1 K spôsobuje zmenu teploty v strede palivového eleaentu o približne
70 K, 60 má M následok veraat teplotných gradientov a napatí v palive i pokrytí.
Deformácie v palivových elementoch môžu byť symbolicky vyjadrené súčtom viacerých zložiek /!/

kde
E; - zložka pružnej deformácie
íj - zložka creepovej deformácie
tu symbol j zahrňuje zložky radiálne, obvodové a osové
£T- deformácie v dôsledku teplotnej roztbžnosti
£s- objemový swelling v dôsledku radiačných efektov
Matematické modelovanie procesov v palivovom Slánku vychádza z podobného
rozdelenia fyzikálnych pôsobení a ich analytického vyjadrenia. Spolahlivoetné
hodnotenie pri vplyve dynamického zatfežovania možno robit* buď na základe analytických výpočtov chovania alebo Statistickým spracovaním dát prevádzkovaného paliva jadrových reaktorov.
Pre palivo jadrového reaktora sa používa / 8 / schématický model klasifikácie
poruch palivových článkov (intenzita porúch A ); schéma je na obr. 1. Táto klasifikácia uvažuje:
1. Počiatočné poruchy (v čase T^O; pred začatím prevádzky) v dôsledku zjavných
vád výroby, transportu a montáže.
2. Skoré poruchy (0 < T < ^ ) v dôsledku skrytých defektov, ktoré sa objavili po
krátkej dobe prevádzky (max po 2-100 ef. dní, resp. 2-5 GWd/tU).
3. Neskoré poruchy ( T . •<?•"< 7^) v dôsledku nedostatočných rezervných koeficientov pri projekcii.
4. Opotrebenie { 2"">T^) spôsobené vyčerpaním schopností častí, resp. celej konštrukcie.
5. Náhodné poruchy, spôsobené nepredvídanými stavmi v rožnej dobe prevádzky
(čiarkovaná čiara obr. 1 ) .
Používanie jadrového paliva, konstruovaného pre prevádzku v základnom zatažení
diagramu, zmení pri premenlivej prevádzke krivku intenzity porúch I z obr. 1
pravdepodobne na tvar obdobný krivke II - po doznení počiatočných porúch pomerne
rýchle dôjde k rastu poruchovosti nahromadením podmienok pre poäkodenie pokrytia
paliva.
4. Záver
Reaktorové palivo pre prevádzku v pokrývaní denného diagramu zat&ženia vyžaduje Špeciálnu konštrukciu. Používanie súčasného paliva v týchto podmienkach by
viedlo k zníženiu jeho spoľahlivosti a skráteniu životnosti.
Je preto potrebné zamerať práce v oblasti reaktorového paliva na výskum nových materiálov, nových konštrukčných riedení palivových elementov. Ďalej je potrebné navrhnúť a zvoliť vhodné experimentálne metódy na overenie vplyvu premenlivého zatažovania na fyzikálne vlastnosti a využiť matematická modelovanie pre
analysu vplyvu na životnosť a spol'Jilivosť paliva.
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SCHEMATICKÝ MODEL KLASIFIKÁCIE PORÚCH
PALIVOVÝCH ČLÁNKOV

Obr. t
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IXPKRIMENTJLMÍ VfZKUM SPOLEHLIVOSTI PALIVOVÍCH ELEMENTU

B* Cech, £• Kadeřábek, tfetav jaderného výzkumu, Řež

1. tfvod
Palivový článek jaderného reaktoru je nejnaméhanější a nejrychleji opotřebenou komponentou aktivní zóny. Běžně jde o součást neopravitelnou, jejíž výměna se
provádí výběrem poruSených palivových článků a na základě vyhoření v odstavovacích kampaních provozu. Početem a obměnou se jedná o hromadně nasazenou komponentu, jejíž spolehlivost či pravděpodobnost bezporuchové funkce rozhoduje ve značné
míře o spolehlivosti celého reaktoru.
Opotřebeni palivových článků má scela specifický průběh a nelze je běžně
srovnávat s mechanismem opotřebení jiných strojních komponent. Uvažujeme-li o aktivní zóně reaktorů W E B , je každý palivový článek soustavou více než 100 palivových elementů tyčového tvaru a v povlakových trubkách ze slitiny zirkonia je uloženo celkem 7 až 10 miliónů keramických pelet z UOg. Protože jednotlivá místa této soustavy jsou radiačně, tepelně i mechanicky namáhána nestejně, je první charakteristikou opotřebení nestejnorodost. Teplotní gradient v jednotlivých elementech o průměru do 10 mm dosahuje až 2000 K. Z toho vyplývá značná závislost opotřebení palivových elementů na provozním režimu, zejména výkonových změnách reaktoru. Pro posouzení spolehlivosti palivového článku jakožto souboru je účelné vycházet z namáhání jednotlivých palivových elementů. Za kritickou poruchu se považuje poruiení hermetičnosti povlaku v takovém rozsahu, který vede k úniku radioaktivních složek do chladivá reaktoru nad bezpečnou hranici. Je prokázáno, že takovéto poruchy při dané konstrukci palivových článků a provozních parametrech reaktoru vznikají mnohem dříve, než by odpovídalo teoreticky možnému vyhoření paliva. Životnost palivových článků je tedy dána chováním materiálů v provozních podmínkách, zejména mechanismem poškození trubky ze slitiny ZrNb.
Výzkum pochodů podmiňujících spolehlivost palivového článku byl tedy zaměřen
zejména na tyto směry:
a) Sledování úniku Štěpných produktů z palivových elementů, event, článků pro
včasnou a průběžnou identifikaci kritických poruch.
b) Vazby mezi provozním namáháním, změnami struktury a vlastnostmi palivových elementů pro určení kritického mechanismu vzniku poruch.
c) Komplexní výzkum mechanických a chemických interakcí mezi Štěpnými a neStěpnými složkami paliva ozařovacími experimenty.
d) Využití matematických modelů a vstupních materiálových údajů pro predikci životnosti paliva.
2. Experimentální sledování úniku Štěpných produktů
Kontrola hermetiSnosti povlaku palivových elementů je v provozních podmínkách
prováděna v předepsaných intervalech tzv. zkouškou KGO, která je prováděna po odstavení reaktoru na vyjmutých článcích. Pro stanovení stupně poruáeni hermetičnosti při provozu jsou rozhodující radiochemická analýza chladivá, prováděná periodicky a výsledky kontinuálních měření zpožděných neutronů. Vedle toho se pro102
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vádi rozbor ^-aktivity chladivá v dané smyčce /I/. Přestože palivový element.jako soubor je prakticky nerozebiratelný, je účelné zaměřit Setření na místo vzniku
netěsnosti, tj. povlak elementu. Netěsnosti v povlaku elementu lze identifikovat
nejúčinněji metodou axiálního />-scanningu. Vývoj poruchy předchází zpravidla
mechanická deformace a povrchové změny /2/. Experimentální výzkum porušených palivových elementů vyžaduje zavést soubor specifických výzkumných metod /3/.
Pro ověření vztahů mezi rozsahem poškození, zatížením palivového elementu a
spektren úniku produktů štěpení do chladivá byly provedeny ozařovací experimenty
se zkráceným modelem palivového elementu v nízkotlaké vodní smyčce na reaktoru
E M v IBJ, áwierk v PLR. Element byl promýván tlakovým heliem, které proudilo řízenou rychlostí do chladivá dvěma kalibrovanými otvory průměru 50/um. Experimenty
prokázaly, že lze sledovat průběžně únik Štěpných produktů měřením zpožděných
neutronů a pomoci J>-spektrometrie /4/, /5/. DalSí experimenty jsou připravovány.
Výzkum uvolňování štěpných produktů při ozařování ve smyčce je složitou záležitosti z hlediska radiační bezpečnosti. Proto je ozařovaný element zkrácen na jedinou
palivovou tabletu. Delší elementy lze ozářit jen v uzavřeném systému - sondě, kde
chladicí prostředí není vedeno mimo reaktor. Důkazem obtížnosti experimentů je
nepatrný počet publikovaných a solidně interpretovaných výsledků /6/. Tyto práce
vSak ukazují zejména významnost vazeb mezi provozními režimy a změnami struktury
paliva, v neposlední řadě také potřebu dalSího materiálového výzkumu interakcí
palivo - povlak.
3. Mechanismus vzniku kritických poruch palivových elementů
Poradiacnim výzkumem paliva UOg-Zr slitina bylo prokázáno, že na vzniku kritických poruch hermetičnosti povlaku palivových elementů se v provozu reaktoru
podlil zejména (při vyloučení primárních vad paliva):
- mechanické interakce UOg a povlakové trubky,
- chemické reakce s chladivém a vlhkostí, zejména lokální hydridace povlakové
trubky,
- reakce Štěpných produktů na vnitřním povrchu trubky.
Dosavadní výzkumné práce v oblasti spolehlivosti palivových elementů neumožňují
kvantitativní rozbor kritického namáhání v celém rozsahu. Vztahy mezi provozními
parametry paliva a změnami jeho vlastností jsou natolik složité, že jedinou vhodnou cestou komplexního posouzení podmínek vzniku poruch je vývoj zjednodušených
modelů a jejich experimentální ověření v podmínkách blížících se provozním.
Byly provedeny experimenty modelující ohřev palivových elementů elektrickým
ohřevem /12/. Tyto experimenty mohou ve vhodném uspořádáni ověřit mechanické interakce a v omezeném rozsahu také chemické reakce s chladivém.
Komplex namáhání, spojený 8 proměnným tlakem uvnitř elementu při uvolňováni
plynných Štěpných produktů a difúznlm transportu reaktivních produktů Štěpeni
k povrchu elementu je možné modelovat pouze radiačními experimenty. Příprava modelu a instrumentace experimentálního zařízeni rozhoduje o kvalitě získaných informací /7/.
4* Výzkum mechanických a korozních vlastnosti komponent palivových elementů
V posledním desetiletí byly shromážděny podrobné údaje o vlastnostech základních materiálových složek palivových článků, zejména UOg a slitin Zircaloy 2
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a 4 /6/. Méně úplné jsou údaje o slitinách Zr-Nb, které jsou používány v reaktorech WER. Význam zpřesňování těchto dat je zdůrazňován v souvislosti a dalším
vývojem konstrukce palivových elementů a se zvyšováním jejich spolehlivosti /9/,
/\O/t Jedná se zejména o elastické a deformační vlastnosti slitin Zr-Nb v závislosti na teplotě, fluenci neutronů, korozních změnách, ale i o výchozí parametry
tvářených trubek, svarů a plechů. Bez těchto údajů nelze využít ani výpočetní
techniky a systému matematických modelů /11/. Složité provozní namáhání si postupně žádá vývoj řady technologických a nestandardních metod pro ověření vlastnosti reálných palivových elementů.
5. Závěr
Při hodnocení předpokladů predikce životnosti palivových Slánku jaderného
reaktoru se ukazuje, Se nelze vystačit bez experimentálních údajů o vlastnostech
materiálových komponent palivového Slánku a o změnách těchto vlastností v provozních podmínkách. Komplexní posouzení kritických podmínek pro vznik poruch hermetičnosti je možné na základě experimentů, které se blíži provoznímu namáhání paliva. Je struční uvedena dosavadní orientace těchto experimentů a další výhled.
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POUŽITÍ TEORETICKÝCH MODELU KE STUDIU NĚKTERÝCH ASPEKTU OHOVXNÍ PALIVA VVER
J. Novák, P. Pazdera, J. Smíd,
V. Janovský, MFF UK

ÚJV, Äež

1. tfvod
Jedním z předmětů konference jsou otázky spolehlivosti a bezpečnosti palivových Slánko ve vazbě na materiálové problémy. Referát má přispět k ujasnění metod
a prostředků, které umožní využít poznatků materiálového výzkumu k predikci spolehlivosti a bezpečnosti palivových Slánku v konkrétních podmínkách jejich exploatace. Budeme charakterizovat různé kategorie teoretických modelů, jejich úlohu a
vzájemné vztahy, a návaznost na experimentální výzkum. Zmíníme se o výsledcích dosažených na našich pracovištích a vyvodíme závěry.
2. Jednotlivé kategorie teoretických modelů
Klasifikaci různých druhů teoretických modelů je vhodné provést z hlediska
Siře charakterizovaných jevů (s hlediska povahy charakterizovaného objektu) a podrobnosti popisu. Praxe ukazuje, že je možno vymezit 5 kategorií. Každé kategorii
teoretických modelů odpovídá přísluSná kategorie experimentů, která poskytuje informace pro příslušný model přímo; schéma je na obr. 1.
Modely kategorie V - mikrofyzikální modely specifických dějů -t materiálu zahrnuji všechny práce z oboru nauky o materiálu, které kvantitativně popisují
mechanismus a kinetiku specifických procesů.
Modely kategorie IV - fenomenologické modely různých aspektů chování materiálu - ve své stavbě vycházejí z výsledků nauky o materiálu. Kvantitativní charakter získávají na základě analýzy měření makroskopických charakteristik. Dobrým
příkladem jsou modely mechanických vlastností - konštituční vztahy.
Modely kategorie III - modely dílčích aspektů chování palivových elementů vyšetřují různé aspekty chování komponent palivových elementů nebo sekcí palivových elementů. Pokud jde o popis mechanických aspektů, pak jde o oblast strukturální mechaniky.
Modely kategorie JI - integrální modely vnitřního chování palivových elementů - popisují průběh Širokého souboru vnitřních charakteristik pro palivový element jako celek. Nejčastěji jsou řešeny jako 1 1/2-dimensionální, tj. jako složené ze sekci, jejichž chování se vyšetřuje jednodimensionálně. Vzájemná vazba mezi
sekcemi spočívá ve vyrovnávání tlaku a složení směsi stabilních nebo dlouhodobých
nuklidů inertních plynů ve volném vnitřním prostoru palivového elementu, eventuálně i v působení axiálních sil. Z hlediska popisu poruěování hermetičnosti palivových elementů je možno konstatovat, že současné integrální modely dosahují dobrých výsledků při predikci průběhu napětí a deformací v povlaku, tj. veličin,
které jsou v blízkém vztahu k procesu vzniku nehermetičnosti. Vzhledem k složitosti popisovaných jevů jsou dílčí děje v integrálních modelech popisovány v některých případech empirickými formulemi, které mají málo společného s fyzikálními
zákony nebo naukou o materiálu. Tato skutečnost je závažnou překážkou při výběru
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vhodných dat pro praktické použití modelů kategorie II v případě, že se u zkoumaného palivového elementu podstatnéji liSÍ materiálové, rozměrové a provozní charakteristiky od pŕlaluänýeh parametra palivových elementů a a nini provedených
radiaínlch experimentů, na jejichž základě byla vhodnost integrálního modelu, tj.
v nim zahrnutých empirických vztahů, ověřována.
Modely kategorie I - rychlé modely pro predikci porušení palivových elementů
- slouží nebo mají sloužit k predikci porušování hermetičnosti palivových elementů v měřítku aktivní zóny reaktoru. Fyzikální stránka jejich stavby je omezena na
minimální míru, resp. nemusí být vůbec zřejmá - může jít Sistě o postup kvantitativního vyhodnocení pravděpodobnosti poruSení hermetičnoeti.
Na obr. 1 jsou pro informaci silně orámovány ty kategorie experimentálních i
teoretických studií, ve kterých se aktivně angažujeme. Charakteristika radiačních
experimentů s modelovými palivovými elementy v československých podmínkách je
předmětem jiného referátu na konferenci /I/ a možnosti analýzy spolehlivosti paliva WER-440 byly rozebrány ve zprávě ÚJV /2/.
3. Teoretické modaly rozpracované v rfJV a na MFF UK
Pracuje se na modelech kategorie II a III. Do kategorie II spadá rozbor důsledků deformačního odpevnění ozářeného povlaku (v souvislosti se zkoumáním důsledků specifických vlastností slitiny Zr-1 % Nb ve srovnání se slitinou Zircaloy) /3/, rozbor průběhu plastické deformace pro případ zobecněné rovinné deformace /4/, řeSení kontaktních úloh při modelováni mechanické interakce palivová
tableta-povlak aplikaci konvexní analýzy /5/, /6/. Do kategorie III přísluší integrální model PIN popisující zejména průběh teplot v palivových elementech a
uvolňování plynných produktů Štěpení do volného objemu palivového elementu /!/,
testovaný na experimentech publikovaných /8/, /9/ a užívaný v aplikacích /1O/,

/HA

Ukazuje se, že má-li materiálový výzkum přispět k optimalizaci využíváni paliva energetického reaktoru a ke spolehlivému prokázání bezpečnosti, je třeba
pracovat s Širokým spektrem teoretických modelů a usilovat o syntézu (přenos informace). Pro vytvoření uceleného systému bude třeba aktivně pracovat též v oblasti modelů IV (syntéza poznatků o materiálových vlastnostech z inženýrského
hlediska) a v oblasti tvorby modelů I (syntéza poznatků o vnitřním chování a
pravděpodobnosti porušení hermetičnosti povlaku palivových eiementů). Teprve
ucelený systém získáváni a zpracování dat umožní žádoucí realizační výstup.
Literatura
/ V ČECH, B., NOVXK, J.,-CHAMRAĎ, B.: referát v tomto sborníku
/ 2 / NOWÍK, J.: Možnosti analýzy provozní spolehlivosti paliva VVER-440. ÚJV
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/3/ NOVA*K, J.: Rozbor důsledků deformačního odpevnění ozářeného povlaku palivových elementů. Nepublikováno.
/4/ BOUBELÍKOVX, L., JANOVSKÝ, V., JANOVSKÉ, D., ŠMÍD, J.: Aplikace konvexní
analýzy na kontaktní problémy. Nepublikovaná práce.
106

/5/BOUBELÍKOVA*, L., KOFROŇ", J., ŽMÍD, J.: Plastická deformace v palivovém elementu za provozu v reaktoru. Výzkumná zpráva MFF UK, KNM-O105-041/79
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hodnocení ozářeného paliva
energetických reaktorů

analýza pravděpodobnosti poruäení PE energetických reaktorů

rychlý model pro predikci
porušení palivových elementů

Obr. 1 Různé kategorie teoretických modelů, různé kategorie experimentů a směr
přenosu informace
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MATERXXLOVĚ ASPEKTY ZAJIŽTŽNÍ JAKOSTI JADERNÍCH ELEKTRÁREN
L. Kaialer, J. Kubín, ENERGOINVEST KÚO

V období dnešní rozvinuté výstavby jaderných elektráren se problémy a činnosti související se zajištěním jakosti prolínají s ostatními pracemi a činnostmi
ve všech fázích přípravy, realizace a provozu jaderných elektráren. Zajištění požadované jaderné bezpečnosti a vysoké spolehlivosti jaderně energetických zařízení je všeobecně věnována cílevědomá péče. Související požadavky na programy a kontrolu zajiStění jakosti jsou předepisovány přísluSnými zákonnými ustanoveními,
předpisy a normami.
Současná situace v Československu z hlediska povinností investorů, projektantů, výrobců, dodavatelů a provozovatelů vyplývá z ustanovení v těchto předpisech:
- vyhlášce č. 85 Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze
dne H . 7* 1976 o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
- výnosu Československé komise pro atomovou energii č. 2 ze dne 27. 10. 1978
o zajištění jaderné bezpečnosti při navrhování, povolováni a provádění staveb
s jaderně energetickým zařízením
- vyhlášce č. 6 a č. 7 Českého, respektive Slovenského úřadu bezpečnosti práce
z 9. 1., resp. 4. 1. 1979 o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými
zařízeními jaderně energetických zařízení a
- výnosu č. 5 Československé komise pro atomovou energii ze H . 11. 1979 o zajištěni jakosti vybraných zařízení v jaderné energetice z hlediska jaderné bezpečnosti
Pojem jakosti hlavní části jaderně energetického zařízení vhodným způsobem
charakterizují požadavky na jakost primárního okruhu uvedené v § 21, odst. (1 )
výnosu č. 2 ČSKAE o zajištění jaderné bezpečnosti, ve kterém se stanoví, že návrh
zařízení musí:
a) stanovit materiály ověřené pro tyto účely a odpovídající příslušným předpisům,
technickým normám nebo technickým podmínkám
b) doložit teoretickým výpočtem a experimentálním ověřením jejich dostatečné dimenzováni
c) obsahovat rozbor mezních stavů vzhledem ke vzniku a šíření poruch soudržnosti
d) stanovit způsob průkazu jakosti výroby a montáže dostupnými moderními metodami
a stanovit způsob průkazu požadované těsnosti
e) určit program a metody zjišťováni jeho stavu za provozu
Z rozboru uvedených požadavků výnosu č. 2 jednoznačně vyplývá, že je zde
kladen důraz na takové aspekty jakosti, které lze roztřídit na:
- požadavky týkající se materiálů bezprostředně a související s metalurgií, technologií, provozními podmínkami a odolností materiálů proti vlivům prostředí,
vlastnostmi materiálů, s kontrolou jejich počátečního a provozního stavu apod.
- požadavky na provedení výpočtových a experimentálních analýz s uvažováním normálních i abnormálních provozních podmínek a a přihlédnutím k požadované životnosti a provozní spolehlivosti a
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- spracovaní programů a organizačních systémů a metod pro kontrolu a průkaz počáteční výrobní a montážní jakosti a také pro trvalé sledování a prověřování etavu tařícení za provosu
2 uvedeného roztřídění je zjevné, že materiálové pojetí probléaů bude zřejmě
rozhodující, že výpočtové a experimentální analýzy budou na jedné straně zpřesňovat podmínky a požadavky na materiálové zajištění a na druhé straně ověřovat, zda
jsou dosažené výsledky dostatečné nebo podmíněně vyhovující, popřípadě nevyhovující a zda je tedy nutno hledat nová ředění nebo náhradní opatření* Třetí oblast
problémů řeší organizačně realizaci materiálové jakosti a jejího průkazu a dokladování. V konfrontaci s náplní konference "Materiálové problémy lehkovodnlch jaderných reaktorů" a jejich jednotlivých tématických okruhů lze dedukovat, že celá
konference je orientována na řadu důležitých aspektů zajištění jakosti.
Jiné pojetí materiálových aspektů zajištění jakosti lze odvodit od základní
současné filosofie provozní bezpečnosti a radiační ochrany jaderných elektráren,
která pro primární okruhy lehkovodních jaderných reaktorů vychází v celém světě
z existence tří základních bezpečnostních bariér:
•) pokrytí palive
b) tlakem namáhaného pláště celého primárního okruhu (nádoba reaktoru, potrubí,
tělesa armatur, čerpadel, primární tlaková část parogenerátorů a kompenzátor
objemu)
c) ochranné obálky typu kontejnmentu, hermetických prostorů a barbotážní věže
apod.
Všechny uvedené bariéry a jejich funkční způsobilosti jsou především problémy materiálového řešení, materiálového provedení a kontroly stavu materiálu. Významnou charakteristikou komponent a celého systému hlavního primárního okruhu je
skutečnost, že zde nelze provést systematické zálohování jednotlivých komponent
nebo celého systému, jako je tomu u pomocných a bezpečnostních systémů primárního
okruhu. Tato druhá bariéra má také mimořádně velký význam pro provozní bezpečnost
a ochranu pracovníků elektrárny a okolního obyvatelstva. Kromě jiného je to dáno
také skutečností, že s poruchou první bariéry, tj. pokryti paliva, je nutno do
jisté míry za provozu elektrárny uvažovat. V havarijních analýzách jaderných elektráren je poškození druhé bariéry stanoveno jako měřítko pro maximální projektovou havárii. Třetí bariéra má již prakticky jednorázovou funkci ochrannou. Je určena pro zabráněni únikům nekontrolovaného množství radioaktivních látek a také
pro likvidaci ostatních důsledků maximální projektové havárie. Při splnění materiálových a provozních předpokladů primárního okruhu by se třetí bariéra již neměla uplatnit.
Materiálové řešení pokrytí paliva je zcela specifickou zvláštní oblastí souboru řady problémů navazujících na fyzikální podstatu jaderného paliva, jeho složeni, technologii výroby, provozní podmínky atd. a je doménou specifické skupiny
odborníků a také náplní jednání zvláštní tématické skupiny této konference.
Materiálové problémy tlakových částí primárního okruhu lze posuzovat z hlediska jednotlivých požadavků na vlastnosti, provozní a technologické aspekty a
přirozeně též s ohledem na komponentu, její Sást a vliv materiálu na předpoklady
provozní bezpečnosti, životnosti a spolehlivosti. V tomto pojetí lze definovat
některé z důsledně sledovaných a důležitých aspektů celkové materiálové problematiky:
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• Chemické složení vytváří základni predpoklady pro volbu vhodného typu materiálu,
možnosti technologického zpracováni včetně svařitelnosti, docíleni požadovaných
pevnostních vlastnosti a jejich udrženi i za mimořádných provozních podmínek,
jako.je chemické působení (korozní vlivy), neutronové záření, teplota, statické
a dynamické namáhání a to i s uvažováním vzájemné interakce různých podmínek a
s výhledem na dodržení nebo spíše překročení požadované životnosti při průkazu
dostatefiné spolehlivosti uvažovaných výchozích předpokladů a konečné predikce.
> Mechanické vlastnosti, jako mez pevnosti, mez průtažnosti, tažnost, kontrakce,
vrubová houževnatost apod* za normální a provozní teploty vytvářejí základní
předpoklad pro optimální dimenzování konstrukce z hlediska funkce i technologie
provedení.
' Technologické charakteristiky požadované pro materiály tlakových komponent primárních okruhů podmiňují docílení základního tvaru a rozměru příslušné části
nebo výrobku při dodržení požadované struktury, celistvosti a homogenity vlastností v celém rozsahu výrobku nebo jeho Sásti. Jsou také podmiňujícím faktorem
svařitelnosti, únavové odolnosti, lomové houževnatosti aj., to je celé řady
podmínek bezpečné a spolehlivé konstrukce, popřípadě i jejího vyhodnocení.
Proces radiačního poškození oceli pro tlakovou nádobu reaktoru v konfrontaci
s vlivem vodíkového zkřehnutí je zcela zvláStnl a významnou oblasti technické
bezpečnosti. Znalosti tohoto procesu jsou podmínkou cílevědomého snižování takových vlivů, jejich kontroly za provozu realizací programu evědeSných vzorků
a také eventuální rehabilitace zkřehlého materiálu tepelným zpracováním apod.
Specifickou velmi rozsáhlou problematikou materiálového výzkumu i materiálového
posouzení při výrobě, montáži a provozu je nedestruktivní kontrola vnitřních i
povrchových vad materiálu a zejména svarů. Slouží k potvrzení, že jsou splněny
základní požadavky na celistvost a tím také předpoklady založené ve výpočtech
a analýzách, anebo ke zjištění, že tyto předpoklady nebyly beze zbytku splněny
a tím ke stanovení výchozích faktorů nutných pro modifikovanou predikci životnosti.
Únavové charakteristiky nlzkocyklické, vysokocyklické a tepelné únavy jsou dalším mimořádně důležitým faktorem pro hodnocení předpokladu celkové nebo zbývající životnosti.
Problematika stanovení a ověřování lomové houževnatosti materiálů je poměrně
novým směrem hodnocení provozní odolnosti a znalqst lomové houževnatosti je
podmínkou pro stanovení takových charakteristik jednotlivých konstrukčních uzlů,
jako je kritická velikost vady stanovená na principu lineární lomové mechaniky
a tím také pro stanovení výchozího údaje pro odhad přípustné velikosti a typu
vady. V kombinaci s dalšími faktory vytváří znalost lomové houževnatosti podmínku pro odhad životnosti*
Studium plastického a elasto-plastického chování materiálů by mělo v budoucnu
vytvořit lepší předpoklady hodnocení a predikce možnosti vzniku a rozvoje vad
v materiálu za provozních podmínek, stejně jako pro hodnocení a predikci důsledků výrobních vad na celkovou nebo zbytkovou životnost konstrukce. Toto studium ve svých důsledcích a pro praktické využití však ve skutečnosti vyžaduje
dostatečnou znalost různých vlivů, vzájemného působení a kumulování všech faktorů, které ovlivňují proces porušování konstrukce a je zcela nesporně dlouhodobou záležitostí vědy a techniky.
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Bylo by možno definovat, rosvádět a kombinovat řadu dalších obecných souvislostí a jednotlivých podrobností a podmínek materiálového hodnocení a životnosti
konstrukcí, to je viak již oimo omezený rámec referátu a lépe vynikne z jednotlivých dílSích prací předkládaných v daném tématickém okruhu. Je v5ak třeba ještě
upozornit na zvláštní paralelní soubor řešených problému zaměřených na hodnocení
spolehlivosti jednotlivých konstrukcí primárního okruhu* ŘeSení a matematické
stanovení, spíäe odhady spolehlivosti výrobků, nejsou novou záležitostí. Dosavadní práce v tomto oboru však vesměs navazují a vycházejí ze statistických údajů
shromážděných při zkouškách a hodnocení jakosti a provozní spolehlivosti stejných
hromadně vyráběných výrobků, většinou malých, jejichž materiálová problematika
často nebývá tak komplikovaná jako je tomu u komponent primárních okruhů jaderných elektráren. Pojetí spolehlivosti a životnosti konstrukcí jaderných zařízení
je poměrně blízké pojetí v leteckém průmyslu. Tam je väak téměř vady rozhodující
experiment, charakterizovaný například počtem letových hodin. V jaderné energetice je však požadovaná životnost 30 let, nutnost vyzkoušení celého komplexu a nemožnost provedení takové zkoušky porušení momentem, který znemožňuje reálné ověření životnosti ve skutečném měřítku alespoň na několika málo nebo i jediném případě. Proto ausi spolehliváetní problematika u jaderně energetických zařízení vycházet pouze z analytického vyhodnocení na základě znalosti jednotlivých materiálových charakteristik, odhadnutých nebo organizovaných provozních podmínek, vzájemné interakce, spolupůsobení řady různých vlivů včetně postupné kumulace poškození, aniž by bylo možno předem stanovit přesnou následnost jednotlivých vlivů.
Takové znalosti nelze získat ani vyhodnotit v omezeném časovém limitu. Je tedy
třeba postupovat po menších krocích, řešit dílčí vztahy a souvislosti, dílčí vlivy a taká částečné kumulace poškození. To je cesta, která již byla v podstatě nastoupena. SoučaBně řešené, zdánlivě jednotlivé problémy jsou však ve skutečnosti
nesmírně komplikované a vytvářejí dílSl komplexy materiálových problémů, jak vyplývá z celého souboru referátů této tématické sekce konference.

114

PROGRAMY ZAJlgTĚNÍ JAKOSTI A SPOLEHLIVOSTI A PŘÍPRAVA PŘEDPISŮ. A HOREM
PRO JADERNOU ENERGETIKU V ČSSR
J. Nechvátal, ÚJV Řež

Jedním z hlavních aspektů, jejichž zajištění je systematicky sledováno při
přípravě předpisů a norem pro jaderné elektrárny v ČSSR, jsou programy zajištění
jakosti a spolehlivosti jaderných elektráren.
Ze skutečnosti, že v ČSSR a v řadě států RVHP jsou budovány jaderné elektrárny ve spolupráci se SSSR, vyplývá, že konstrukce komponent i provoz je založena předevSím na předpisech a normách platných v SSSR. Je však také přirozené,
že ve vSech státech RVHP a tedy ani v ČSSR nejsou zcela totožné podmínky pro výatavbku a provoz jaderných elektráren. Týká se to jak podmínek umístění elektráren •, hlediska ekologie a aglomerací obyvatelstva, tak podmínek daných platnými
předpisy, úrovní výroby i provozním využitím apod. Z tohoto důvodu je ČSSR jedním
z hlavních a aktivních účastníků při tvorbě jednotných technických norem v Sienských zemích RVHP. Tyto programy koordinuje Mezinárodní hospodářské sdružení Interatomenergo.
Ještě před vypracováním tohoto společného programu RVHP byl v ČSSR Ústavem
jaderného výzkumu vypracován a v roce 1977 odsouhlasen vlastní program technické
normalizace v jaderné energetice z hlediska bezpečnosti. Zásady uplatněné v tomto
programu byly využity a jsou uplatněny také ve společném programu v rámci RVHP.
Řada témat - norem je zcela totožných, některé se liší pouze názvem. Z tohoto důvodu byl původní Československý program technické normalizace prozatím pozastaven
a je využíván jako zásobník témat pro doplnění společného programu RVHP.
Kromě technických norem je v ČSSR věnována pozornost také vypracování zákonných předpisů pro projektování, výstavbu, výrobu a provoz jaderných elektráren.
První návrhy byly vypracovány na počátku tohoto desetiletí v návaznosti na rozhodnutí o výstavbě jaderných elektráren s lehkovodními tlakovými jadernými reaktory.
Je všeobecně uznáváno, že požadavky na zajištění jakosti, požadavky na zajištění spolehlivosti a tedy i požadavky na úplnost a přesnost provedených analýz
a experimentálních ověření jsou pro jaderné zařízení všeobecně vyšší než u ostatních konvenčních zařízení. Složitost a odchylnost příslušných postupů vyplývá také z kuaové nebo v nejlepším případě z malosériové výroby a z požadavku zajištění
vysoké jakosti a spolehlivosti po celou dobu života jaderné elektrárny. Jaderná
zařízení nelze před zahájením jejich výroby a výstavby pro průmyslové využití odzkoušet nejdříve na řadě prototypů po dobu a s četností užívacích cyklů a za skutečných nebo simulovaných podmínek tak, jak je tomu u mnoha jiných zařízení.
V nejlepším případě lze provádět jen dílčí ověření jednotlivých uzlů nebo menších
komponent a obvykle pouze za laboratorně simulovaných podmínek, srovnatelných se
skutečnými provozními podmínkami jen pomocí podobnostních vztahů. Přitom však následky vážné havárie, pokud by se jí nepodařilo zabránit, mohou být nesrovnatelně
horší než u většiny ostatních zařízení.
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2 uvedených důvodů zcela jednoznačně vyplývá, že souvisejícím otázkám a analýzám zajiStftní jakosti a spolehlivosti jaderných elektráren musí být věnována
sctla mimořádná pozornost, a to jak v legislativním smyslu, tj. při vydávání zákonných ustanovení, tak i při zpracování technických norem. V jednotlivých fázích
přípravy výstavby, přípravy výroby, při vlastní výstavbě i během provozu je nutno
systematicky ověřovat a postupně zpřesňovat předpoklady a závěry z analýz provedených v obdobích před uvedením jaderné elektrárny do provozu.
Aspekty zajištění jakosti a spolehlivosti sledované při přípravě předpisů a
norem vycházejí především se zásad projednaných a uznávaných na mezinárodní úrovni. Jsou to předevSím zásady uvedené a doporučené v materiálech vydávaných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, zejména v příslušných bezpečnostních kritériích (IAEA Safety Standards) a bezpečnostních kritériích (IAEA Safety Guides).
Podrobnější přístupy z hlediska zajištění jakosti a spolehlivosti, které jsou
uplatňovány v praxi a které jsou předpokládány pro přípravu norem, lze charakterizovat v obecném smyslu asi takto:
- vycházejí z obecných předpisů a přístupů platných v fiSSR
- respektují a rozvádějí ustanovení a přístup vyplývající z předpisů a norem
platných v SSSfi a použitý pro ověřování a zajištění jakoati a spolehlivosti jaderných elektráren budovaných za pomoci SSSR
- využívají zkušeností, které se získávají při používání norem a předpisů v ostatních státech celého světa.
V konkrétním technickém smyslu jsou uplatňovány a soustředěná pozornost je
věnována zejména těmto aspektům zajištění jakoati a spolehlivosti jaderných elektráren:
- hodnocení a charakterizace projektových, zkuSebních a provozních podmínek (normálních, abnormálních, mimořádných a havarijních)
- hodnocení a charakterizace napětí v závislosti na místě, době a četnosti jeho
působení
- stanovení přípustnosti odchylek a vad materiálu i svarů pro výrobu a výstavbu
- stanovení přípustnosti a predikce zbytkové životnosti konstrukce při známé velikosti, charakteru a místě vady provozované komponenty
- přípustnost materiálů hlavně pro tlakové komponenty, metody stanovení charakteristických vlastností důležitých pro integritu a životnost komponenty
- požadavky na výrobu a kontrolu materiálů pro tlakové komponenty
- přípustnost různých typů svarů a metod provedení svarů včetně tepelného zpracování po sváření
- metody a organizace kontroly během svařování a po svařování
- metody stanovení charakteristických vlastností svarových spojů nutných pro hodnocení komponenty z hlediska jakosti a spolehlivosti
- metody stanovení a hodnocení degradace vlastností materiálů v důsledku vlivu
prostředí, zejména vlivem neutronového ozáření*
V organizačním smyslu jsou uplatňovány zejména požadavky na vypracování,
předkládání a kontrolu orgány státního dozoru, příslušných programů zajištění jakosti. Příslušné hlavní požadavky jsou předepsány zákonem č. 50/1976 Sb., prováděcí vyhláôkou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj fi. 85/
1976 Sb., výnosem ČSKAE č. 2 z 27. 10. 1973 o zajištění jaderné bezpečnosti při
navrhování, povolování a provádění staveb s jaderně energetickým zařízením a
hlavně výnosem ČSKAE 5. 5 ze H . II. 1979 o zajištění jakosti vybraných zařízení
v jaderné energetice z hlediska jaderné bezpečnosti.
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Kromě•uvedených zákonných předpisů jsou podle potřeby vydávány dalBÍ materiály, většinou jako požadavky nebo návody ČSKAE, které jsou pak po praktickém ověřeni využívány pro přípravu zákonných předpisů.
Pro úplnost je nutno se zmínit, že řada používaných normativních materiálů,
které ae týkají zajiatění jakosti a spolehlivosti jaderných elektráren, byla vypracována a přijata jako společné doporučené dokumenty, pracovními orgány BVHP.
Jsou to zprávy:
- Základní principy organizace a provedení kontroly stavu základního materiálu a
svarových spojů potrubí a zařízení jaderných elektráren během provozu. B-134/1
z roku 1973.
- Dokumentace o jakosti materiálu a svarových spojů zařízení a potrubí primárního
okruhu jaderné elektrárny. PA - 21.3 z roku 1976.
- Pravidla a metody pro provedení nedestruktivní kontroly základního materiálu a
svarových spojů zařízení primárních okruhů jaderných elektráren s reaktory VVER
440 v období před uvedením do provozu a během provozování. PA-21.2 z roku 1976.
- Základní principy pro organizaci a kontrolu základního materiálu a svarových
spojů během výroby, výstavby a provozu jaderných elektráren. MU 61.4.2.2 z roku
1978.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že základní řada předpisů a norem pro jaderné elektrárny není v Československu doposud uzavřena. Proto jsou podle potřeby
prováděna zvláštní přechodně platná opatření zaměřená na zajiatění jakosti a spolehlivosti budovaných jaderných elektráren.
Organizační zajiatění prací na přípravě předpisů je povinností jednotlivých
orgánů státní správy - Československé komise pro atomovou energii, Českého a Slovenského úřadu bezpečnosti práce, orgánů hygienické služby obou republik apod.
Jednotlivé orgány zpracuji návrhy vlastních předpisů a projednají je s ostatními
orgány státní správy. Problém přípravy norem je mimořádně rozsáhlý a komplexní.
Proto Československá komise pro atomovou energii v dohodě s ostatními zainteresovanými resorty pověřila Ústav jaderného výzkumu zřídit "Šidící a koordinační oborové normalizační středisko pro jadernou energetiku a jaderně energetické strojírenství". Toto středisko má celostátní působnost a vedoucí střediska je současně
čs. představitelem pro jednání expertů členských zemí RVHP o otázkách týkajících
se programů na zpracování jednotlivých norem pro jadernou energetiku.
V závěru lze vyslovit názor, že současný trend zpracování návrhů předpisů a
norem pro jadernou energetiku a jaderně energetické strojírenství, které jsou nebo, budou v nejbližší době přijaty a uplatněny v Československu, vytváří předpoklady pro urychlené odstranění současného nedostatku těchto podmínek, nutných pro
budováni spolehlivých jaderných elektráren.
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INFORMAČNÍ SYSTÉM SPOLEHLIVOSTI NA JADERNÍCH ELEKTRXRNXCH
L. J a n í k , ÚJV fits

Komplexnost problémů jaderné energetiky důrazně vyžaduje, aby při posuzování
vhodnosti nebo strategie kontroly se nevystačilo s kvalitativními údaji o jejich
spolehlivosti vyjádřtnými obvykl* výroky "velmi spolehlivý, dobrý, nespolehlivý",
nýbrž se přistupovalo ke kvantitativnímu hodnocení spolehlivosti - tj. pomocí
počtu pravděpodobnosti. Nutnost kvantitativního a pravděpodobnostního přístupu
k odhadu spolehlivosti je handikepován nedostatkem statistických dat o provozu
zařízeni jaderných elektráren. Kvantitativní přístup k ocenění a analýze bezpečnosti je všeobecně uináván. Pravděpodobnostní přístup k odhadu spolehlivosti se
sačíná používat sejména při projektových pracech /t/. Tyto metody dovolují srovnávat různé cesty, spolehlivěji vybírat optimální řešení při vývoji bezpečnostních zařízeni a systémů. V jaderném průmyslu se ukazuje nutnost sestavení komplexní teorie spolehlivosti mechanických systémů, což je interdisciplinární záležitost. Nelze totiž - pro naprosto rozdílné součásti předepisovat zjednodušené
obecné vazby /2/. Norma ČSN definuje spolehlivost jako obecnou vlastnost výrobku
plnit po stanovenou dobu požadované funkce při zachování provozních parametrů výrobku daných technickými podmínkami. Vyjadřuje se dílčími vlastnostmi jako je
bezporuchovost, životnost, pohotovost, opravitelnost, bezpečnost ap. /3/. Uvedená
definice má kvalitativní charakter. Moderní pojetí vyžaduje její kvantifikaci, tj.
používá se řady tzv. číselných charakteristik spolehlivosti.
Teorie informačních systémů nebyla dosud dostatečně propracována. Je tedy
vhodné objasnit některé pojmy. Informační systém je takový systém, kde prvky systému jsou místa zpracování informace a vazby mezi prvky jsou také informací. Cílem informačního systému je poskytovat relevantní informace v potřebné lhůtě. Informační systém tvoří lidé, kteří udržují systém v chodu, počítače a dalSÍ zařízení, potřebné ke zpracování údajů, programy a množina údajů. Množina údajů a vazby
mezi jednotlivými údaji jsou nástrojem informačního systému a představuji datovou
bázi /4/.
Data jsou speciálním případem zpráv. Jsou v podstatě výroky, pro které platí
pravděpodobnostní hodnota. Důležité je, aby informační aystém poskytoval informace, nikoli pouhá data. Ne každý údaj je totiž informace (tj. nemusí sdělovat nic
nového). Přitom každá informace je údaj / 4 / .
Existují dva druhy datových systémů - systémy bez datové báze a systémy s datovou bází. Báze dat je organizovaná množina dat.
Informační systémy bez datové báze jsou založeny na souborech. Soubor je
orientován funkčně. Každý uživatel zpracovává informace ve tvaru dat uspořádaných
do souboru tak, aby vyhovovaly účinnému a ekonomickému zpracování.
Systémy s bází dat jsou charakterizovány nezávislostí dat na programech,
omezením redundance dat na minimum, zajiätôním správností dat a společnými programy pro vSechny funkce s datovou bází. Charakteristické je rozlišení logické a fyzické struktury dat. V logické struktuře se používá silového a relačního modelu
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SÍČový (hierarchický) model vyžaduje detailně specifikovat atrukturu paměti
a přístupové cesty. Tento model neposkytuje flexibilní datovou bázi. Proto lze
vyhledat jen te data, pro která byla vytvořena a definována (při vytváření datové
báze) přístupová cesta. Dotazy jsou proto omezené a jsou v procedurálním jazyce.
Relační model je pro uživatele pohodlnější. Paměíová struktura je jednoduchá, je
tvořena množinou jednoúrovňových záznamů. V datech se užívá deskriptivní jazyk,
tzn. tazatel uvádí, co se chtěl dozvědět. Nevýhodou je pomalejší vyhledávání /4/.
Systém shromažäování dat v Československu. Při provozu klasických uhelných
elektráren se ukázalo, že zlepšení spolehlivosti technologického zařízení se dosáhne působením zpětně působícího informačního systému. Spolehlivostní informační
systém se dá rozdělit po stránce organizační na tři základní subsystémy
- jednotná klasifikace, evidence a hlášení informací
- ukládání primárních informací do spolehlivostní data banky
- zpracování a vyhodnocení informací a jejich předávání projektantům, provozovatelům a vývojovým pracoviStim.
V nynější době neexistuje v ČSSR informační systém určený pro sledování spolehlivosti jaderných elektráren. Původně se předpokládalo, že na elektrárně A-1 bude
podobný systém pokusně zaveden. V době exploatace se však přistoupilo k evidenci
poruch podle hlášenek, které se používají na klasických elektrárnách. Dále byl
výrobcem o.p. Škodou Plzeň navržen spolehlivostní informační systém řídícího a
ochranného systému elektrárny A-1. Z výše uvedeného vyplývá, že chybí nejen jednotná klasifikace prvků, ale postrádá se především jeho komplexnost.
Systém shromažďování dat v zahraničí. V zahraničí mají bohaté zkušenosti
s tvorbou spolehlivostních informačních systémů. Ve Spojených státech existuje
"Informační systém o spolehlivosti jaderných elektráren" (Nuclear Power Reliability Data System) - zkráceně NPRDS. V roce 1973 byl systém pokusně "zaveden na
šesti jaderných elektrárnách a od roku 1974 byl zaveden v projekci, konstrukci,
u výrobců i uživatelů na všech jaderných elektrárnách v USA. Při tvorbě systému
bylo přihlédnuto jak k zájmům organizace, dostávající informace, zaměřeným hlavně
na zkrácení "papírové práce" při vyplňování dotazníků, tak i k zájmům uživatelů
informace spočívající především v získání nezbytné informace /5/. Vstupní informace se získávají na Čtyřech formulářích: a) informace o jaôerné elektrárně,
b) informace o technických datech, c) čtvrtletní hlášení o provozu, d) hlášení o
poruchách. Systém NPRDS umožňuje pro jednotlivé zájemce i individuální nestandardní rozbory.
Ve Velké Británii existuje instituce, zabývající se touto činností. Vlastní
systém (i instituce) se nazývá System Reliability Servis - SRS. SRS systém se
rozděluje na dva podsystémy: a) údaje o spolehlivosti, b) údaje o událostech.
Ódaje o spolehlivosti se získávají od provozovatelů, výrobců i jiných instituci;
informace je vyplňována ve formě formulářů u organizace, která ji poskytuje /6/.
Údaje o událostech obsahují časové údaje o provozu, prostojích a popisy poruch.
Dále existují informační spolehlivostní systémy ve Švédsku a NSR. Ve Francii se
rozpracovává informační systém o poruchách na rychlých reaktorech.
V zemích RVHP je to Sovětský svaz, kde ve výzkumném ústavu CNIIKA - centralnyj naučno issledovatplskij institut komplexnoj avtomatizacii - se zabývají problematikou spolehlivosti, zejména vSak pro klasické elektárny. V NDR se na jaderné elektrárně Reinsberg zabývají vypracováním informačního aystému spolehlivosti
o jaderných elektrárnách.
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2dvěr
Jedním z hlavních předpokladů pro úspSSné řízení jakéhokoliv procesu je dostatek informací potřebných pro regulační opatření. Takovéto informace jsou výstupem s informačních systému. Potřeba zabezpečení spolehlivého chodu jaderných elektráren vyvolává nutnost zavedení spolehlivostního informačního systému. Jeho geneze je však úzce spjata se spolehlivostí pojímanou jako komplexní funkce. Je třeba
se zaměřit i na metodologický aspekt spolehlivosti, který spočívá v rozvoji metod
analýzy spolehlivosti a adaptací těchto metod na problémy jaderné bezpečnosti,
jakožto dominujíc! vlastnosti spolehlivosti v jaderné energetice.
Účelem informačního systému spolehlivosti je získávat informace, tyto uschovávat, zpracovávat a na výstupu dávat požadované informace. V jaderné energetice
v Československu navrhujeme spolehlivostní informační systém založený na bázi dat.
Klasifikace komponent, prvku, příčiny a klasifikace poruch by měla být v souladu
s doporučením, které vypracovává Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Informace by měly být zpracovány nezávislou organizací, která by zajišťovala vyhodnocením prvotních údaju (dodávaných výrobcem a uživatelem) spolehlivostní informace
do banky dat. Na základě požadavků organizací (výrobce, uživatel, projektant, kontrola, výzkumné ústavy) by byly prováděny potřebné spolehlivostní analýzy.
Literatura
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VLIV REŽIMOVÝCH ZATÍŽENÍ NA SPOLEHLIVOST KRITICKÝCH KOMPONENT
JADERNĚ-ENERGETIOK^CH ZAŘÍZENÍ
J. Cech, ÚJV Řež

Jak celý systém, tak i podsystémy a prvky jaderně-energetického zařízení
jsou vystaveny během provozu určitému definovatelnému režimovému zatížení. Obecně
zatížení můžeme charakterizovat jako definovaný souhrn činitelů působících na objekt.
V praxi se málokdy vyskytuje případ, kdy lze složitý systém vyjádřit dvoustavovým modelem. Ani u jadernš-energetických zařízení však neexistuje pouze jeden pracovní režim, zatímco za druhý režim je zpravidla považován prostoj. Už z
tohoto důvodu je nezbytné vliv režimů na spolehlivost sledovaných objektů pozorně
zkoumat.
Veškerá ordinárni teorie spolehlivosti předpokládá, že ke střídání režimů
nedochází. Jakmile však tato vstupní podmínka není dodržena, vzniká teoretický
problém tzv. smíšeného režimu. Stále ještě platí, že právě tento problém je
v teorii spolehlivosti nejméně prostudován a popsán.
Z fyzikálního hlediska je nutno očekávat, že prostá kompozice vlivů jednotlivých režimových zatížení na spolehlivost exponovaných komponent jaderně-energetických zařízení je nedostatečná aproximace. Za specifickou vlastnost řady prvků jaderně-energetického zařízení lze předpokládat velkou citlivost na režimové změny,
kterým se zatím čelí přechody s velkou Sašovou konstantou.
Vzniká tedy otázka: jaký vliv mají režimové přechody kritických komponent na
obecnou spolehlivost, zejména pak na její dílčí vlastnosti? Z nich potom dominuje
bezpečnost a přiřazují se bezporuchovost a životnost. A dále se lze ptát, jak se
chová materiál vybraných detailů při změně režimového zatížení?
Budeme-li předpokládat nejjednodušší aplikaci rozdělení doby bezporuchového
provozu, tzn. exponenciální rozdělení, bude intenzita poruch A (t) jako časové
funkce nezávislé doby provozu t konstantní. Při změně režimového zatížení se vSak
bude měnit. Předpokládejme, že u běžných technických zařízení zpravidla A (t)
s rostoucí zátěží Z roste, jak ukazuje obr. 1. Jestliže pro pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) platí vztah
At

R(i) = U.(i)dt = f Aé dt

At

= e

,

(n

a pro zaručenou R(t) = oC a pro zatížení z' a z" lze napsat

potom platí i důležitý závěr, že

*'

a,
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kde t 8 t f • \/A a nazývá se střední dobou bezporuchového provozu.
S rostoucím režimovým zatížením a rostoucí intenzitou poruch střední i zaručená doba bezporuchového provozu klesá. Nejjednodušší lineární závislost je pak
vyjádřena vstanem

A"/Ä

konst.

(4)

Hocninová závislost je pak vhodnějším vyjádřením poměrů závislostí intenzity
poruch a zatíženi a platí pro ni následující rovnice:
x'

í 7" V

Á

í7 Y

A' \? I ' A, \ZOI

ŕ *

(5)

t0

kde symboly s indexem "0" je označen základní (nejčastěji výpočtový) režim systému.
Exponenciální rozděleni váak nerespektuje opotřebení a přirozené stárnutí
materiálů jaderného zařízeni, urychleného navíc radiačním zářením u některých
komponent. Tyto skutečné poměry vystihuje Weibullovo rozdělení, vyjádřené rovnicí
Rlti- exp (-tm/to ) ,

(6)

kde t Q a m jsou parametry.
Lse dokázat, že i pro tento případ platí stejný vztah (3) jako pro exponenciální rozdělení. Znamená to tedy, že poměr zaručené a střední doby bezporuchového provozu nezávisí na stárnutí a opotřebení materiálů ani v případě Weibullova
rozděleni.
Pro případ smíšeného režimového zatížení uvažujeme nejdříve opět exponenciální rozdělení. Režimový přechod po časových úsecích tj, t 2 , ..., t Q je znázorněn
v obr. 2. Potom můžeme pro R(t) v jednotlivých časových intervalech napsat
R(t) = exp (-*<t)

pro t6

R(tf*f)

pro U <t1;t1*tz>

« exp (-*< tf -Á, T V

<Oit1>
(7

)

R (t, +t2* T") = exp (-*<*< -^t2 -A,?*) pro t€ <t<+tt; t3>
Pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) tudíž stále klesá. Pokles je dán nikoli rostoucím časem provozu t, ale i vlivem hodnot intenzit poruch A*, kde
i « 1 , 2 , ... n, a vyjadřuje počet režimů.
Jiná situace nastane, jestliže není intenzita poruch /?(t) s časem konstantní* Existenci nulového opotřebení a stárnuti materiálu můžeme aplikovat pouse
v některých podmínkách. Nejčastější je případ, kdy pravděpodobnost poruchy za
jednotku doby po okamžiků t klesá za podmínky, že do okamžiku t k poruše nedošlo. Tím je jinými slovy řečeno, že intenzita poruch A it) roste (obr. 3 ) .
Příčinou tohoto růstu je právě opotřební a stárnutí výrobku.
Po dobu 0 až t, pracoval výrobek ee zátěží Z 1 a intenzita poruch měla narůstajísí charakter /5,(t). V okamžiku t1 se přejde na druhý režim charakterizovaný
zatížením Zo a opět narůstající intenzitou poruch A2(t). Změna režimů nastala
sice skokem, ale intenzita poruch /í(t) se skokem nezmění z hodnoty /í.(t) na
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/ ? 2 ( t ) , jak bychom očekávali. Vznikne přechodový proces, během něhož se teprve
po určitém čase intenzita poruch /íj(t) změní na /íg(t).
Přechodový proces je znázorněn zvláäí na obr. 4 .
Pokud by výrobek začal pracovat se zatížením Z 1 v časovém okamžiku t = 0,
narůstala by intenzita poruch yí.(t) od nuly asympoticky až na hodnotu X* Kdyby
pracoval při zapnutí se zatížením Z 5 , intenzita poruch by měla průběh /Í 9 (t) a ž
na hodnotu A .
Pro případ ee zatíženou zálohou, který může posloužit jako model skokové
změny zatížení, se stanovuje podmínka provozuschopnosti alespoň jednoho ^i-vku.
R(t) se odvozuje z binomického rozdělení pro n = 2 (počet zálohovaných prvků)
o je vyjádřena rovnicí

R (i) = 1-Í1- rtťlf- Zřít) - [rit)f

(8)

Intenzitu poruch celého výrobku vypočteme ze známého vzorce pro /ř(t):

au)

AÍÍ)

=

/fc)

^W

e

»• *P (~M)

=

O)

Zr(t) -["KU*

V teorii spolehlivosti se při odvozování intenzity poruch odvozuje vztah

tU) ,
'

dRftí

do)

Qt

Pokud podle tohoto vztahu zderivujeme vyraz (8) a dosadíme do (9), obdržíme
pro průběh intenzity ^j(t) a j\2(t) vztahy

Í ft)=

/ 1

ZXCi-exp{-A't)J
Z - exp f-J't)

i(4)sx
*

;/

2X'[i-exp(-t"i)]
2-exp (-/?"ŕ)

( n ) , (12)

Pro odvození intenzity poruch ve smíšeném režimu použijeme rovnici odvozovanou v teorii spolehlivosti pro pravděpodobnost bezporuchového provozu ve tvaru

R ft) - exp í-f ÄMdt

J.

*

(13)

o
Z rovnice (11) až (13) je pak intenzita poruch ve smíšeném režimu

Skok A (t) při skokové změně režimu nedosahuje väak rozdílu obou intenzit
/ 1 2 ( t ) - A^{t) v okamžiku
T, nýbrž se asymptoticky přibližuje k / Í 2 ( t ) . Při
snížení zátěže výrobku nastává obdobný přechodový proces.
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Přeehodový proces intensity poruchy by bylo možno nazvat jakousi "inherentní
paměti" výrobků, reap, jejich materiálů. Z předchozího zatížení se do současnosti
promítá po určitou dobu historie zatížení.
Závěrem lze shrnout sákiadnl poznatky: na spolehlivost materiálů kritických
komponent jaderně-energetických zařízení má vliv nejen okamžitě působící režimové
satížení, ale v důsledku inherentní paměti i zatížení z předchozího provozu.
V důsledku režimových změn dochází u exponovaných objektů ke složitým procesům
v materiálech, které by měly být předmětem výzkumu vSetně pečlivě plánovaných experimentů.
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TELEVIZNÍ MONITOR PRO DÉLKOVOU VIZUÁLNÍ KONTROLU JADERNÍCH ZAŘÍZENÍ
F. Jonák, tfJV Řež

V roce 1975 byla v ÓJV Řež provedena poprvé kontrola nádoby reaktoru W R - S
pomocí soupravy průmyslové televize běžného komerčního provedení, popsaná v / 1 /
a /2/.
Její výsledky byly povzbuzením pro další systematičtější práci v tomto oboru.
Experimentálně byla zjištována rozeznatelnost vad materiálu, hlavně trhlin, zobrazených televizním monitorem. 0 experimentech je referováno v /3/ a A / .
Z provedené kontroly a experimentů vyplynuly požadavky na úpravu televizní
aparatury. Jedním z požadavků je zvýšení kontrastu televizního obrazu.
Trhliny, pokud jsou čisté, blíží se opticky černé díře a na televizním obrazu
se jeví vždy jako černé. Idealizované to ukazuje obr. 1, na které je obrazovka
zobrazující čtyři svislé trhliny. Vlivem znečištění a nerovnoměrného osvětlení
projevuje se povrch materiálu v okolí každé trhliny různým stupněm šedé. Nejkontrastnější je trhlina v pruhu C, nejméně kontrastní je trhlina v pruhu D, ta je
na tmavě šedém pozadí okolního materiálu téměř neznatelná.
Průběh jasu jednoho řádku obrazovky je na obr. ta. Na svislé ose je jas, popřípadě jemu úměrné napětí televizního signálu U, vodorovnou OBOU je horizontální
rozměr obrazu, je možno na ni nanášet též čas _t. nakreslení řádku trvá cca 50/U8.
Jas a kontrast jsou nastaveny tak, že obraz je příjemný pro pozorování, kontrastní a jasný, aniž by unavoval zrak.
Velikost kontrastu trhliny v pruhu D je dána kótou d. Chceme-li tento kontrast zvětšit, zvětšíme regulátorem kontrastu zesílení obrazového zesilovače a
samozřejmě opravíme nastavení jasu. Dostaneme průběh jasu podle obr. 1b. Kontrast
d je větší, větší je i jas. Pruh C je oslnivý, unavuje ofii a snižuje jejich citlivost. Dalším zvětšováním kontrastu nedostaneme očekávaný průběh jasu podle slabé čáry na obr. 1c. Obrazový zesilovač je v pruhu A a C přesycen, jas je omezen.
Zotavení zesilovače při přechodu z pruhu A ne B trvá určitou dobu t., doba t 7 je
delší, neboí přesycení v pruhu C je větší. Průběh jasu je dán silnou čarou. Na
obrazu zbyla jediná trhlina, téměř celý zbývající obraz je oslnivě jasný, obrazovka je velmi namáhána. Zpravidla monitory i televizory tak široký rozsah regulace ani nemají.
Konstrukčními úpravami lze zabránit přesycení zesilovače a ten pak dává průběh napětí podle obr. 2. Příslušný jas znamená přetížení obrazovky, sníženou kvalitu obrazu a pravděpodobně poškození obrazovky. Vybereme-li z průběhu napětí jenom pásmo označené a, má jas průběh podle obr. 2a. Pásmo můžeme plynule přesouvat
beze změny jeho šířky, třeba do poloh b až e_, na obrazovce budou průběhy jasu podle obr. 2b až 2e. Všechny obrazy mají maximální jas stejný jako na obr. 1a, ten
je příjemný pro pozorováni. Podle obr. 2e jsou zobrazeny současně všechny trhliny
s maximálním kontrastem.
Na obr. 3 je průběh jasu v případě, že trhíiny nejsou absolutně černé, jsou
málo kontrastní, každá je jen o málo tmavší než její okolí. Zvětšení kontrastu dá
průběh podle obr. 3a. Posuvem pásma dostáváme postupně podle obr. 3b až 3e jednot-
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livé trhliny, každou s maximálním kontrastem. Není možné zobrazit vSechny současné.
Tento případ je v praxi nejčastější. Pomocí dvou ovládacích prvků nastavíme
celkový obraz jako na každém televizoru. Nejsme-li v extrémních světelných podmínkách, nepozorujeme ani, že místo jasu nastavujeme na upraveném monitoru posuv pásma. Při zjištění nějakého zajímavého, málo kontrastního detailu obrazu, zvětšíme
kontrast a posuvem pásma nastavíme maximální rozeznatelnost detailu. Regulace jasu by byla též možná, v praxi se ukázala jako zbytečná. Proto byl při úpravě monitoru nastaven jas pevně a regulátor odpojen.
Nemožnost regulace jasu nejen zjednodušuje obsluhu, ale je i velmi výhodná
pro fotografování obrazu. Expoziční číslo, jednou experimentálně zjištěné, platí
pro všechny obrazy, bez ohledu na jejich obsah. Není třeba žádného expozimetru,
který by vzhledem ke zvláštnímu charakteru obrazů musel být velmi speciální.
Jako vhodný pro provedení Úpravy se ukázal monitor LB 8, výrobek HFT, NDR.
Kontrast je po úpravě přibližně 3,5krát větií. Další zvýšení je omezeno vzrůstajícím šumem.
Pří úpravě bylo do monitoru vestavěno též přepínání obrazu na negativ. Některé detaily jsou v negativním zobrazení subjektivně zřetelnější. Další výhodou
je možnost zhotovení diapozitivů bez kopírování nebo inverzního vyvolávání.
Literatura
/t/ JONÍK, KAISLER: In-service Inspection of the Reactor W R - S . Heating IAEA.,
Plzeň 1976, sborník IABA-202
/2/ JORÍK, KAISLBR: Kontrola stavu nádoby reaktoru VTR-S. Symposiu* Nedestruktivní kontrola materiálu,, Bratislava 1976
/3/ KAISLER et al: Využití průmyslové televize pro kontrolu povrchových vad.
Nukleon 4/78, ŮJV Řež
/4/ KAISLER et al: Studie možnosti využití televize pro kontrolu povrchu svarů.
Separát konference Welding '76, Brno
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PKOZAŽOVINÍ v PODMÍWKXCH PARAZITNÍHO IONIZUJÍCÍHO ZXŘENÍ
Z. Novák, P. Hájek, IÍJV Ř«ž

Při provozní kontrole v prostorách primárních okruhů JE není možno vyloučit
případy, kdy kontrolovaná součást nebo celý konstrukční uzel bude radioaktivní,
nebo bude třeba kontrolovat objekty v místech se zvýšenou hladinou radioaktivního
záření* Tato práce nerozebírá případ, kdy je třeba s ohledem na intenzitu parazitního záření vyloučit z proceau fyzickou přítomnost lidí a proceduru automatizovat,
ale vyšetřuje vliv parazitního ionizujícího záření na jakost defektoskopické kontroly. S negativním vlivem parazitního pozadí na detekci vnitřních diskontinuit
ve vyšetřovaném objektu je nutno počítat zejména u zkoušek prozařováním klasickým
způsobem, kdy detektorem je film.
Předmětem této práce bylo porovnání výsledku klasické rentgenografie v podmínkách bez parazitního radioaktivního xáření a v různých úrovních intenzity ionizujícího záření a stanovení mezních podmínek pro využití této defektoskopické metody pro provozní kontrolu JE. Ve snaze vyloučit pokud možno subjektivní hodnocení zjištěných skutečností bylo v maximální míře použito přesných měřicích metod.
Cílem základního experimentu•bylo shromáždit soubor rentgenogramů měrek Fel
podle ČSN 01 5010 a defektoaetrů podle CSN 05 1309 na filmech, na nichž byly naexponovány iridiem 192 závoje různých denzit. Mezi měrky s defektometry a filmy
byly vloženy ocelové plechy o tloušťce 5, 10 a 15 am. Pro kontrolu denzit bylo
při expozici rtg. záření odstíněno olověným plechem o tloušíce 5 ma.
192
Pro sískání sávojů bylo voleno Ir ' a expoziční doby byly voleny tak, aby
rovnoměrné zčernání filmů bylo v rozmezí 0,5 až 2D»
Jako zdroj rtg. záření byl použit přístroj Superliliput 140. Jako detektor
byl volen film Agfa Gewaert Strukturix D7. Urychlující napětí bylo voleno 140 kV
a intenzita 5 mA.
Na získaných rentgenogramech byla měřena difusní denzita na třech místech,
na místě odstíněném olovem, na zobrazeném defektometru a na zbývající ploše vedle
měrky. Bylo použito denzitometru Mackbeth. Hikrodenzita byla měřena na mikrodenzitometru Joyce Loehel v CDS-SVÚM. Světelnou stopou byl sejmut průběh denzit kolmo na zobrazené drátky měrky a drážky defektometru. Podmínky měření byly následující:
- klín
- 0,091 D/cm
- rozměry stopy
- 1,5 x 20/22
- lineární zvětšení
- 5x
- Callierův součinitel - 1,33
Výsledky měření mikrodenzit byly přepočítány pomocí Callierova součinitele na difusní denzitu.
Rentgenogramy byly exponovány rtg. zářením tak, že snímky měly konstantní
denzitu. Expozice závoje gamma zářením byla proměnná, takže i celková denzita měřených snímků byla promSnná. Výsledky měření odpovídaly předchozím teoretickým
úvahám. Bylo potvrzeno, že celkové zčernání, tedy denzita závoje, nemá vliv na
rozdíly denzit obrazu drážek defektometru a drátků měrky. Naměřené hodnoty měly

128

rozptyl v rámci nepřesnosti při expozici, vyvolávání a měření. Pro kontrolu byly
ještě snímky vizuálně posouzeny na negatoakopu, kde byl sledován počet viditelných drátků měrky. I při vizuální kontrole byl počet viditelných drátků stejný na
všech srovnatelných snímcích.
Experiment plně potvrdil teoretické odvození s tím, že rozptyl byl v předpokládaných tolerancích, známých při obdobných experimentech.
Je tedy dokázáno, že optický kontrast daný rozdílem denzit se nemění při
konstantní expozici a rozdílném zčernání závoje do celkové denzity D-3 na filmu
Strukturix D7. Na výsledcích se neprojevil tvar denzitometrické křivky použitého
filmu, který byl vybrán pro svou charakteristiku, která se blíží přímce. Pro
ostatní filmy lze závěry opět odvodit z výrobcem uvedené denzitometrické křivky
a experimentálně ověřit.
Neostrost snímků byla hodnocena drátkovou měrkou a z výsledků vyplývá, že se
nemění se vzrůstající denzitou závoje. Je však třeba připomenout, že pro vizuální
hodnocení je nutnou podmínkou pracovat s negatoskopem B proměnlivým jasem.
Rovněž byl ověřen vliv postupu expozicí, tj. postup závoj - expozice byl změněn na postup expozice - závoj. Nebyly zjištěny žádné rozdíly a proto nebylo přikroceno k experimentu současně expozice i závoj.
Z výsledků popsaných experimentů vyplývá následující předběžné doporučení
pro snímkování za přítomnosti parazitního ionizujícího záření:
- odhadne se manipulační čas a stanoví se expoziční doba podle tabulek pro požadovanou denzitu snímku
- na místo snímkování se upevní vzorek filmu na dobu danou manipulačním a expozičním časem
- vyhodnotí se zčernání vzorku
- zčernání vyvolané pozadím a expozicí se sečte. Pokud součet nepřesahuje vyhodnotitelné zčernání jé možno dobu expozice zvýšit. V opačném případě je nutno
dobu expozice snížit.
- čitelnost výsledného snímku bude odpovídat denzitě vzniklé samotnou expozicí.
Např.: Na negatoskopu lze vyhodnotit film max. denzity D-3. Zčernání závojem je
zjištěno D v l , 5 . Zčernání expozicí může být max. D .~1,5. Čitelnost snímku odpovídá čitelnosti nezávojovaného snímku o denzitě D - 1,5.
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NEUTRONOORAPIE PAHVOVťCH ČLENKU

+ )

Z. Hrdlička, ÚJV S«ž

1. tfvod
Palivový Článek jaderného energetického reaktora je jednak nejdůležitějším
funkčním prvkem energetického systému, jednak komplikovanou konstrukční součástí,
slučující v sobě funkci teplosměnného prvku se zdrojem a zásobníkem energie. Sloučení těchto funkci činí z palivového Slánku zcela unikátní a netradiční inženýrský prvek, který vyžaduje zcela nový přístup k vývoji, konstrukci, technologii
i provozu.
Procesy, probíhající za provozu v materiálové struktuře palivového Slánku,
jsou nesrovnatelné s ději v jakýchkoli strojních součástech. Životnost Slánku nezávisí tedy zdaleka jen na vyhoření paliva ve smyslu vypotřebování, nýbrž spíše
na vlivech Širokého spektra materiálových změn na mechanické vlastnosti. Tyto děje mají statistický charakter a k jejich popisu je třjsba postihnout řadu faktorů
s různým časovým průběhem případ od případu. Proto je jak k výzkumně-vývojovým
analysám, tak k provozní diagnostice nezbytné využit nedestruktivní metody, která
umožni sledovat rozvoj určitého jevu kontinuálně na daném jedinci a tím se dopracovat co nejobjektivnějšího poznání.
Neutronografie představuje jednu z takových metod, která se za současného
stavu vědomostí jeví jako velmi vhodná pro tyto účely.
Na tomto místě bude věnována pozornost formulaci podmínek i mezí pro úkol
vytvoření metodiky nedestruktivní rozměrové analysy a defektoskopie výzkumných
modelů palivových elementů, určených ke studiu rozvoje vad a pro projekt nedestruktivní části diagnostického systému palivových článků energetických reaktorů
typu W E R .
1. Fyzikálně technická realizace
Metodický postup je založen na prozařování zkoumaných součástí kolimovaným
svazkem moderovaných neutronů bud s reaktoru, nebo mobilního zdroje a registrací
obrazu pro prozáření buď postupy, vedoucími k zobrazení na film, nebo umožňujícími topografii intenzity pole expoziční roviny svazku přímou instrumentální metodou obvykle s digitálním výstupem. Radioaktivní palivové články lze neutronograficky zobrazit díky existenci způsobů zviditelnění neutronového svazku necitlivých na zářeni gama. Jsou to jednak aktivační přenosová konverzní metoda (s konverzní fólií), kde se snímek realizuje na rentgenovém filmu, jednak radiačně-chemická metoda stop v pevné fázi {track-etch) se zobrazením na nitrocelulozovém
obarveném filmu. Kvalita snímku z obou způsobů závisí na řadě faktorů, z nichž
nejvýznamnější jsou kolimačnl poměr svazku L/D (L - vzdálenost expoziční roviny
o<3 ohniska, D - pniměr ohniska), tlouäíka konverzního niateriálu, kvalita plošného
kontaktu konvertoru s filmem a kvalita filmového materiálu.

+) Palivovým článkem je v práci nazýván soubor jednotlivých palivových elementů.
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V podmínkách reaktoru v ÚJV Řež lze použít rozsah L/D cca 100 ŕ 400 s geometrickou neostrostí objektu 10 mm před expoziční rovinou Ug = 0,1 f 0,025 mm.
Vnitřní neostroat podle konkrétní metody se pohybuje Ui = 0,1 ŕ 0,4 mm.
V. podmínkách mobilního neutronového zdroje
L/D = 30 s Ug = 0,35 mm.

" c f lze očekávat nejlepší

Kvalita snímku z reaktoru je patrná z obr. 65 v příloze, kde je zobrazeno několik maket palivových elementů s různou kvalitou a různým stupněm navodíkování
povlaku ze zirkoniové slitiny.
3. Perspektiva vývoje metodiky
Vývoj metodiky je třeba orientovat dvěma směry:
- K vývoji nedestruktivní defektoskopické kontrolní metody pro potřeby výzkumu
rozvoje vad palivových Slánku typu W E R na zkrácených modelech jednotlivých
elementů, při němž jako experimentální základny a zdroje neutronů bude využito
reaktoru W R - S v R*eži.
- K vývoji metody neutronografické rozměrové analýzy palivových článků jako součásti integrálního diagnostického systému jaderné elektrárny, při níž jako
zdroje neutronů bude použito mobilního defektoskopu s
Cf.
3.1. Nedestruktivní kontrolní metoda pro potřeby výzkumu
Neutronografická metoda užitá k analýze vlastností jednotlivých palivových
elementů může poskytnout následující informace:
a} o celkových rozměrových změnách elementu a dílčích změnách jednotlivých jeho
komponent,
b) o vadách materiálu typu prasklin, dutin, ředin a lomů,
c) o speciálních změnách nebo nerovnoměrnosti ve složení materiálu, vyvolávajících změnu neutronové transparence (nerovnoměrnost obohacení nebo hustoty paliva, vyhořívání uranu, navodíkování povlaku apod.).
3.1.1. Rozměrové změny elementu
Vyhodnocování rozměrů ze snímků, na nichž je současně zobrazen rozměrový
etalon lze provádět přímo vizuálně měřidlem, ve zvětšení měřidlem a konečně vyhodnocením denzitografického záznamu ve zvětšeném měřítku. Zautomatizování vyhodnocovacího procesu je možné využitím skanovacího mikrodenzitometru s výstupem rife
počítač a zpracováním příslušným programem až do číselného vyhodnocení rozměrů
elementu, popřípadě jeho složek v předepsaných místech. Denzitografický záznam
příčného skanu snímku elementu je na obr. 66 v příloze. Jsou dobře patrný nestejně velké spáry mezi povlakem a tabletami.
3.1*2. Vady materiálu
ZjiSÍování vad materiálu se provádí výhradně vizuálně ze snímku a nevyžaduje
dalšího vývoje zobrazovacích metod s výjimkou možnosti přípravy srovnávacích defektoskopických etalonů s definovanými vadami.
3.1.3. Změny a nehomogenity složení materiálu
Provádí se měřením fotografické denzity snímku v analyzovaných partiích a
při vyhodnocování se vychází z metod filmové dozimetrie a analýzy transportu
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neutronů měřenými objekty. Pro každou speciální úlohu je třeba metodiku zvláatě
modifikovat a kalibrovat.
3.2. Rozměrová analýza pro integrální diagnostický systém
Neutronografie aplikovaná na provozní rozměrovou analýzu kompletních palivových článku může poskytnout informace o vybočení jednotlivých elementu ze zákrytu
řad, v nichž jsou v Slánku uspořádány. Počet potřebných expozic závisí na typu
mříže. Bez použití speciálního strojněpočetního vyhodnocovacího systému lze určit
pouze řadu, v niž se vybočený element nalézá. Složitý výpočtový program, spolu
8 předepsaným postupem uhlů snímkování (obdoba komputerové tomografie) umožní stanovit souřadnice i míru deformace daného článku. Stupeň efektivnosti takových informací je třeba stanovit hlubSí experimentální i teoretickou studií.
Neutronografickým zdrojem k provozní analýze musí být speciální mobilní zařízení. Světové zkušenosti, mluví ve prospěch zdroje ' Cf, který má být dodán z
SSSR v letošním roce (1980)* Tím se vytváří předpoklad pro seriózní výzkumně vývojovou práci k vybudováni uvedeného diagnostického systému.
4. Závčr
1) Současný stav připravenosti neutronografie v ÚJV umožňuje:
a) Rozměrové analýzy zkrácených modelů neaktivních palivových článků a elementů v plném rozsahu přímým vyhodnocováním z fotografických snímků a densitografických záznamů.
b) Vizuálni vyhodnocováni vad ze snímků jednotlivých elementů.
2) Pro rutinní zavedení obou směrů uvedených v § 3 je třeba:
ad 3.1.:
a) Uvést do provozu zařízeni pro neutronografii radioaktivních objektů na
reaktoru WR-S (vyrobeno).
b) Vyvinout a zavést poloautomatizovaný postup vyhodnocování radiografických
snímků s výstupem na počítač a strojně početní zpracování rozměrových odchylek.
ad 3.2.:
e) Uvést do provozu a osvojit neutronografický systém s "c£ a navrhnout
jeho zapojení do orojektu a provozu jaderné elektrárny.
b) Vyvinout a zavést poloautomatizovaný postup vyhodnocováni rozměrových
změn na kompletních palivových článcích elektrárny.
3) Podmínkou uskutečnění prací uvedených ad 2) je jejich zařazení do státního
plánu VTR na léta 1"981 - 198$.
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VIBROAKUSTICKÉ KONTROLA REAKTORU VTO-S
F* Jonák, IÍJV Řež

Vibroakustická kontrola je metoda nedestruktivní diagnostické kontroly mechanických částí dynamických systémů. Je běžně používána ve strojírenství, ve
stále větším měřítku je aplikována na jaderná zařízení, zvláště jejich nejexponovanější část, primární okruhy jaderných reaktorů.
Vibroakustická kontrola je významným příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení.
Princip metody
Princip metody vibroakustické kontroly je jednoduchý. Při provozu strojního
zařízení vznikají vlivem budících sil vibrace. Vibracemi jsou vybuzeny mechanické
vlny, které se šíří zařízením až do míst, kde jsou snímány snímači vibrací, upevněnými na zařízení. Vlny postupují v jednotlivých částech zařízení různými rychlostmi a s různým útlumem. Dochází k jejich odrazu, lomu, disperzi a superpozici.
Podstatný vliv mají též rezonanční frekvence jednotlivých částí systému, jejich
útlum a vzájemná vazba.
Vibrace sejmuté snímačem mají složité spektrum, které je funkcí budících sil
a přenosových cest. Každá změna budících sil, daná změnou provozního režimu a každá změna přenosových cest, tedy i výskyt vad v těchto cestách, projeví se změnami
snímaného spektra.
llechanické vlny se šíří jako akustické vlny do okolního vzduchu, mohou být
snímány pomoci mikrofonů. V uzavřených prostorech, ve kterých jsou jaderná zařízení z bezpečnostních důvodů umístěna, dochází k mnohonásobným odrazům akustických
vln a k jejich superpozici. Tím vzniká difúzni akustické pole, které je v celém
uzavřeném prostoru prakticky homogení. Proto stačí pro tento prostor jen malý počet, často jen jediný mikrofon. Mikrofon snímá integrální hluk celého zařízení a
je obtížnější rozpoznat v hlukovém spektru jednotlivé složky, zvláště ty, které
přísluaí malým vadám. Aparatura je jednodušší, ale její citlivost je menší.
Zvláštnosti metody
Jako každá metoda, má i vibroakustická kontrola své specifické vlastnosti,
které je nutno respektovat.
Kontrolu je možno provádět za provozu, dokonce je to nezbytnou podmínkou.
Metoda je komparativní. Důležité jsou změny snímaného spektra, způsobené
vznikem vad. Zjišíují se porovnáním se spektrem, příslušejícím bezvadnému zařízení, ale toto spektrum závisí na provozním režimu. Proto je třeba archivovat celý
soubor spekter, příslušejících různým provozním režimům.
Metoda je velmi citlivá. Ze změn spektra lze zjistit vznik a sledovat rozvoj
i malé vady. To umožňuje provést patřičný zákrok dříve, než se vada rozvine v poruchu, popřípadě havárii.
Důsledkem velké citlivosti je výrazná indikace výrobních odchylek jednotlivých zařízení. Jejich spektra jsou odlišná, každému zařízení přísluší jiný soubor
133

r

archivovaných spekter. Výsledky vibroakustických měření není možné přenášet mechanicky a bezvýhradně z jednoho zařízení na druhé, ani na zařízení téhož typu,
vybavené stejnou měřicí aparaturou.
Změna snímaného spektra znamená mechanickou změnu kontrolovaného zařízeni.
Tu je nutno konkretizovat, to jest určit její místo, charakter a stupeň nebezpečnosti. Vyžaduje to dokonalou znalost kontrolovaného jaderného zařízení a dostatek
zkuSeností. Archív každého zařízení musí být proto stále doplňován zázpamy o vdech
zjištěných a konkretizovaných vadách.
\
Systém yibroakustické kontroly není jen soubor měřicích přístrojů a návodů
na vyhodnocení měření, je to také soubor stále vzrůstajícího množství dat, vhodným způsobem archivovaných. V tomto smyslu je každý systém individuální.
Výsledky měření nelze sice přenášet bezvýhradně z jednoho zařízeni na druhé,
ale projevy některých vad jsou natolik typické, že je možné použít při konkretizaci údajů, zjištěných na jiném podobném zařízení. Některé údaje je možné také
zjistit výpočtem, kupříkladu rezonanční frekvence jednotlivých mechanických částí,
jiné údaje experimentálně, pomoci laboratorních modelů.
Poznatky, získané při výstavbě a provozu yibroakustického kontrolního systému jednoho z&řízení, výběr přístrojů, rozmístění snímačů, způsob vyhodnocení měření, organizaci měření, je možné aplikovat na jiném podobném zařízení.
Problematická je otázka bezvadnosti zařízení. Žádné zařízeni není možné s
absolutní jistotou prohlásit za bezvadné. Nejvíce se mu přibližuje zařízení na počátku provozu, předpokladem je, že byly řádně provedeny všechny výrobní, montážní
a předporovoznl kontroly. Proto, a také vzhledem k individualitě každého systému
vibroakuatické kontroly, je výhodné vybavit zařízení tímto systémem již při výstavbě, aby mohl být archivován počáteční stav zařízení.
Samozřejmě je možné vybavit jaderné zařízení kontrolním systémem také dodatečně, nejlépe při velké revizi, kdy je počátečním stavem následující uvedení do
provozu. I když přístupnost snímačů, volné kabelové trasy a samostatné prostory
pro přístroje se zajišťují již při projekti nového zařízeni, je i dodatečná instalace zpravidla snadná. Mikrofony nejsou se zařízením vůbec v přímém dotyku a pro
snímače vibrací je možné nalézt takový způsob upevnění na zařízení, který by nenarušil jeho integritu. To jsou okolnosti, usnadňující instalaci nejen z hlediska
technického, ale také právního.
Systémy vibroakustické kontroly
Systémy jsou různé, od nejjednodušších k nejsložitějším. Je také možná jejich postupná výstavba. Nejjednodušší je přímý odposlech, který v podmínkách jaderné techniky není nikdy zcela přímý. Vždy je zprostředkován pomocí mikrofonů,
zesilovačů a sluchátek nebo reproduktoru. Stejně tak lze odposlouchávat snímače
vibrací, ovšem jen část spektra spadající do oboru slyšitelných kmitočtů. Měřicím
přístrojem a analyzátorem je sluchové ústrojí, archívem je lidská paměí, doplněná
písemnými záznamy. Podstatným zdokonalením jsou magnetofonové záznamy. Subjektivní faktor je velmi významný.
Se stoupající uutomatiaací systému stoupá nejen jeho složitost, ale i citlivost a objektivita. Nejsložitější systém měří kontinuálně v široK.u frekvenčním
pásmu a je doplněn měřením fluktuací teplot, tlakťí, neutronových toků a jiných
veličin periodického charakteru. Počítač, který je součástí měřicího systému, do-
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stává údaje o provozním stavu, řídí činnost měřícího systému, průběžně analyzuje
výsledky měření, porovnává je s archivovanými a archivuje je. Archívem jsou různé
typy počítačových pamětí. Počítač prezentuje výsledky formou běžnou v počítačové
technice, jeden jeho výstup je napojen na poplachový a havarijní systém. I odposlech je možný.
Příklady vibroakustické kontroly
Vibroakustická kontrola je používána v SSSR na Novovoroněžské jaderné elektrárně již od roku 1971. Systém má 4 snímače vibrací na nádobě reaktoru a 1 snímač na každém ze šesti oběhových Čerpadel. Jednou za šest hodin kontroluje obsluha reaktoru signál každého snímače a porovnává jej s magnetofonovým záznamem, pořízeným za normálního provozu. Totéž provádí jednou týdně technik, specialista.
Jednou měsíčně se provádí třetinooktávová analýza amplitudy vibrací každého
snímače a výsledky se porovnávají pomocí metod statistické analýzy s výsledky
získanými za normálního provozu. Je-li ve spektru zjištěna nějaká nepravidelnost,
sleduje se její rozvoj častější analýzou. Konkretizace vady se provádí pomocí korelační analýzy, která zahrnuje i jiné veličiny, kupříkladu pulsace tlaku a průtoku.
Kontrolou byly zjištěny různé vady a vždy zabránilo jejich včasné zjištění
havárii. Někdy bylo nutné reaktor odstavit, většinou byla oprava provedena při
běžném odstavení.
Je pozoruhodné, že ve většině případů byla nepravidelnost zjištěna již odposlechem. Bylo to kupříkladu při vibraci zpětných klapek, při vibraci šachty reaktoru a při rotaci tlumičů v kanálech automatické regulace.
Podle stručných informací je podobná vibroakustická kontrola prováděna také
v jaderné elektrárně Kozloduj v BLR.
Dalším příkladem složitějšího systému je systém v jaderné elektrárně "Bruno
Leuschner" v NDR. Má 22 snímačů vibrací, 4 snímače tlaku a 40 detektorů neutronového toku. Současně se používají vždy jen ta čidla, která jsou pro dané měření
významná. Systém kontroluje jenom samotnou nádobu reaktoru. Je možný odposlech,
pozorování na osciloskopu a třetinooktávová analýza jednotlivých signálů a současný záznam až 32 signálů na měřicí magnetofon k dalšímu zpracování počítačem
mimo elektrárnu. Připravuje se doplnění řídicím počítačem.
Kontrolou byly zjištěny vibrace reaktorové šaehty a jednotlivých regulačních
kazet. Velmi užitečný je odposlech.
,i
V současné době kontroluje pravidelně primární okruh tohoto reaktoru 10 snímačů vibrací.
Vibroakustická kontrola reaktoru VVR-S
Vibroakustická kontrola výzkumného reaktoru WR-S lístavu jaderného výzkumu
v Řeži se připravuje. Pomocí krátkodobě vypůjčených přístrojů byly změřeny vibrace primárního potrubí po jeho rekonstrukci. Tím byl podchycen počáteční stav.
Část výsledků měření byla použita k výpočtům pevnosti a životnosti, jejich plné
využití bude možné až po vybudování trvalého kontrolního systému. Jelikož reaktor
v Řeži je téhož typu jako reaktor v Sossendorfu, jsou pracovníci obou reaktorů ve
stálém pracovním kontaktu. Potřebné přístroje byly v NDH objednány.
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Prognóza vibroakustické kontroly
Vibroakustická kontrola prokázala S T O J Í užitečnost. Je možno předpokládat,
£e se stane v budoucnosti standardní výbavou každého reaktoru.
Je také sřejná potřeba a užitečnost mezinárodní spolupráce. Pro ni mají státy RVHP obzvláště dobré předpoklady, nejen politické a hospodářské, ale i technické, neboí většina jaderných zařízení v těchto státech je stejného typu. Také
potřebné součástky a přístroje se vyráběj! v zemích RVHP.
Z toho vyplývají také úkoly pro pracovníky normalizace.
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Obr* 1. Schéma výroby oceli pro ingot o hmotnosti 500 t

Obr* 2* Schéma výroby oceli pre ingoty o hmotnosti 75 t,
138 t a 204 t pro výkovky TN jaderných reaktorů
W E R 440 a W E R 1000
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Obr* 2 .
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Obr. 4 .
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Obr. 5»

6 x

Obr, 6 ,

z v . 160 x
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Obr, 8 ,
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Obr, 9. zv. 80x

Obr. 10. zv. 800 x

Obr. 11. /si/ zv, 800x

Obr. 12. /Ti/ zv. 800x

Obr. 13. /s/ ZV.800X

Obr. 14. /Ál/ zv.SOOx
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Obr. 15. zv. 80 n

Obr. 16. zv. 800 x
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Obr. 17. zv. 800 x

Obr, 18. zv.4600 x

Obr. 19. zv.4600 x

Obr. 20. zv. 4600 x
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Obr. 21* Tvar a rozměry vzorku použitélio ke zkouškám

Obr. 22. Schema oblasti uzavíraciho svaru
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Obr. 23* Struktura oblasti uzavíracího svaru provedeného
postupem E S2; světel, mikr, 5Ox
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Obr. 24. Struktura oblasti uzavíracího svaru provedeného
postupem E S5; světel, mikr.
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Obr. 25, Pokračovaní struktury uzavíracího svaru (E S5)

146

Obr. 26. Struktura oblasti uzavíracího svaru s následujícím
žíháním v oblasti "£ " fáze; světel. mikro 50x
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Obr. 27. Oblast "A", svar ES2, bez tepel, zprac; světel,
mikr. lOOOx

Obr. 28. Oblast "A", svar ES5, bez tepel, zprac.; světel,
mlkr. lOOOx
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Obr. 29. Oblast "A", svar ES2, žíhání v oblasti"*" fázesvětel, mikro lOOOx
*

Obr. 50. Oblast "A", svar ES2, žíhání v oblasti f W+A " fáze;
světel, mikr. lOOOx

Obr, JI. Oblast C,(svarem neovliv, oblast povlak, trubky),
původní stav; světel, mlkr, lOOQx
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Obr* 32. Vzorek pro únavové zkoušky

150

r
Obr.

- 850 K/24 h

Obr. 55* 15 - ôi?O K/24 h

Obr, 3 6 . £2 - 250 H.

Obr e 3 7 . 15

Obr. 3 8 . ZM - 500
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Obr* 41* Závislost lomové houževnatosti na teplotě
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Obr. 42* Vliv bočních vrubů na lomovou houževnatost
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Obr* 44. Křivky rychlosti siřeni
únavové trhliny v ocelích
pro tlakové nádoby jaderných reaktorů

Obr* 45. Rychlost šíření únavových
trhlin v ocelích 15CH2NUM
československé a sovětsko
výroby při pokojové teplotě a při 35O°O
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Obr* 46* Porovnáni ASME Standardu a krivky rychlosti
Šířeni nalezené pro ocel 15CH2NMPA
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Obr. 51 • Vliv stárnutí na mech. Obr. 52. Vliv ozáření neutrony
vlastnosti oceli 15 O5O
na Eft(á) oceli 15 050
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Obr. 55. Vliv neutronového po- obr. 54. Vliv stárnutí na
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Obr. 55. Průběh TZT ESO a TZT- Obr. 56. Průběh Tc -RV^u ocelí
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Obr. 57. Charakter trhlin
ve struktuře Cr-Mo-V
oceli po katodickém
navodíkováni
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Obr, 59. 1,2 ppm H2,ozářeno

Obr. 60, 5 ppm K2,ozářeno

Obr. 61. 6 ppm H2,neozáŕeno

Obr. 62. 3,5 ppm H2,neozář

Obr. 63«

Obr. 6 4 . 3 , 5 ppjn H
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