POBOČKA ČSVTS ZÁVODU ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ ŠKODA PLZEŇ
ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA ČSAV-ŠKODA, PODSKUPINA č . 1
INIS-mf—11567

III. KONFERENCE

MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ OTÁZKY
JADERNÝCH REAKTORŮ VVER

5.-8. prosince 1966
SRNÍ NA ŠUMAVÉ

OBSAH

str.

T.Teindl
Vliv materiálových a technologických faktorů na
vlastnosti ocelí pro komponenty VV2R 1000

1

I.Petrman, R.Brablc, V.Šafek
Vy sokol ego váné oceli pro reaktory W £ R vyráběné
V POLDI SONP

10

M.Tvrdý, J.Crha, K.Matocha, J.Velísek, P.Tkačík
Mechanicko-metalur^ické charakteristiky oceli
10MnNi2Mo pro nosný kroužek reaktoru

23

L.Jílek, L.Jelen
Výroba dílů vnitřní vestavby pro reaktor W E R 1000

30

V.Černý, J.Brynda, J.Indra
Materiálově metalurgické aspekty výroby polotovarů
tlakové nádoby reaktoru W S R 1000

40

L.Horáček, M.Brumovský, J.Brynda
Analýza vlastností polotovarů tlakových nádob
reaktorů TVER 440
M.Vacek, F.Novosad, J.íioutský, M.Brumovský,
J.Brynda, V.Corný
Radiační poškození oceli tlakové nádoby reaktoru
VVEH 1000

60

L.Iíovák, L.B^iráóková, F.Beneš
Problematika nestejnorodostí prstenců pro tlakové
nádoby jaderných reaktorů VV2R 1000

72

P.Jandoš
Trhliny ve vycezeninách ve výkovcích z ocelí
různých strukturních bází

80

V.Liska, V.Benedikt, K.Schott
Souvislost mezi opracováním povrchu austenitického
návaru a vznikem korozních míst
P.Kratochvíl, A.Svobodová, J.Pacák, J.Tomeš,
J.Sedivec
Ovlivnění statické rekrystalizace stabilizované
Cr-Ni austenitické oceli 18-8 po tváření ze horka

54

87

93

P.Vostrý, P.Kratochvíl, I.Stulíková, J.Buršík,
?.Jandoš
Vliv velikosti zrna a podmínek deformace na procesy
statického odpevnení oceli GSN 17 247

100

P.Jandoš
Rozměr zrna austenitických ocelí po tváření za tepla

107

P.čížek, R.Říman, V.Černý, V.Šafek
Problémy rekrystalizace feritických korozivzdorných
ocelx s velmi nízkými obsahy uhlíku a dusíku

114

I.

fó.Holzmann, B«Vlach, J.Man, J.Krejčí
K problematice tranzitního chování lomové houževnatosti
nízkolegovaných ocelí pro tlakové nádoby
R.Janda, V.Mentl
Lomová houževnatost materiálů pro tlakovou nádobu
reaktoru W E R 1000
L.Horáček, M.Brumovský
Parametry lomové mechaniky materiálů TN reaktorů
W S H 1000
Z.Bílek, M.Černý
Hodnocení oceli z hlediska zastavení lomu
v jaderné energetice

123

131

141
148

J.Buchar, Z.Bílek
Mechanické a lomové vlastnosti vybraných ocelí
pro jadernou energetiku při rázovém zatěžování

155

B.Straadel, E.l/Iazancová, K.Mazanec
Využití predikce křehkolomových vlastností ocelí
k odhadu spolehlivosti jaderně energetických komponent

162

V.Linhart, B.Auředník
Materiálové podklady pro hodnocení životnosti komponent JE s ohledem na opakované a proměnlivé namáhání

169

K.Matocha, L.Hyspecká, K.Mazanec
Nízkocyklová únava svarových spojů oceli 10GŤIÍ2IIPA

178

K.Obrtlik, J.Polák
Nízkocyklová únavová odolnost ocelí pro tlakové
nádoby jaderných reaktorů

185

R.Havel, A.Brožová, J.Koutský
Teplotní závislost lomové houževnatosti Cr-Ni-iío-V
oceli stanovená na malých zkušebních tělesech

192

V.Kagula, T. Šmída, D.Sirotová
Pevnost a plasticita základného materiálu a TOO ocelí
CriáOV a CrMOVNi pri teplotách do 780°C

201

J.Zapletal, T*Skácelik
Mezní podmínky žíhání na snížení pnutí při zkoušení
vlastností svařovacích materiálů pro JE

217

J.Bečka, E.Koutský, J.Smáha, J.Regent
K problematice oprav vad reaktorových tlakových nádob
svařováním bez náhřevu a tepelného zpracování

227

J.Barták
,
Inovace obvodového svaru aktivní zóny reaktorové
tlakové nádoby

234

K.Splíchai, R.Kovarílcř J •ľ. out aký
Vliv vodíku na zkřefcautí podnáTarových oblastí
vnitřní stěny reaktorové tlakové nádoby

24í'

V.Černý, P.Křička
Krystalizace dvojfázových austeniticko feritických
návarových kovů a její vliv na vznik trhlin

249

II.

Ing. Tomáš Teindl
VÍTKOVICS k.p. - Ruská ul., 706 02 Ostrava-Vítkovice
Vliv materiálových a technologických faktorů na vlastnosti ocelí
pro komponenty W B R 1000
Problematika spolehlivosti jaderných elektráren je stále
úzce spjata s jadernou bezpečností* Zvýšení jednotkového výkonu
jaderných elektráren na 1000 MV7 má důsledek na zvyšování požadavků konstrukčních, technologických i materiálových komponent
primárního okruhu. Spolehlivost materiálová je vyžadována rovněž
po celou dobu provozu jaderné elektrárny.
Ve srovnání s klasickými elektrárnami představují jaderné
bloky jednu novou skutečnost a to, že celý primární okruh obsahuje radioaktivní médiur., které se nesmí dostat do okolního
prostředí.
V závislosti na provozních parametrech jednotlivých komponent je nutno volit i vhodné materiály.
V k.p. VÍTKOVIC" byla vyvinuta a provozně osvojena pro komponenty W E R 1000, parogenerátor, kompenzátor objemu, barbotér a
havarijní nádrže 3A0Z řada ocelí a jejich technologické zpracování včetně tepelného zpracování s cílem splnění a dosažení náročných parametrů za běžných i zvýšených teplot /l,2,3/«
Materiálové požadavky na ocelí jaderných elektráren 1000 WS
náročnost výroby oceli a technologie zpracování výkovků, výlisků nebo tlustých plechů je dána především vysokými materiálovými požadavky a to jsou především homogenita oceli, ultrazvuková čistota materiálů, mechanické vlastnosti za normálních i zvýšených teplot a kritická teplota křehkosti.

Tyto závažné skutečnosti byly vzaty v úvahu při osvojování
výroby ocelí a jejich tváření a tepelného zpracování s cílem dosažení vysokých parametrů pro bezpečnost provozu jaderné elektrárny

Kritickým mistera celého primárního okruhu jsou tlakové nádoby reaktoru, paro^enerátoru a kompenzátoru objemu, u nichž je
vyžadována maximální bezpečnost, která je podmíněna těmito íaktcry:
- dosažení projektovaných pevnostních vlastností s dostatečnou
rozervou p ř i provozních teplotách a tloušíkách až 400 ion,
- dostatečnou houževnatostí v. odolností proti křeh!'ému porušení,
- odolnosti proti male cyklovému poruiíení,
- dobrou svařitelnoctí v daných tlousíkách
- schopností plátování ocelí austenitickou nerezavějící

vrstvou,

- vysokou čistotou materiálu, zvláště s ohledem na výskyt vad,
- sníženými obsahy prvků, nepříznivé ovlivňujících vlastnosti,
např. kobaltu, boru, mědi, í'ocforu, síry, dusíku, arzénu a
dalaích.
Oceli pro jaderné elektrárny VYíiií 440 a iTVIáU 1000

ITosjaou ocelí pláště tlakové nádoby par opener á toru i kompenzátoru J2 400 IJ.V je 22 K, u ní^ do^lo ke spi'ísníní požadavků na
mechanické vlastnosti i Čistoty oceli,v seismickém provedení parogenerátoru, Snížil se obsah síry a fosí'oru, overuje se arzén 3
zaručuje obsah dusíku z t i t u l u stárnutí oceli u dílů tvářených
aa studena i za tepla (stanovení KCU2A). Požaduje se dosažení rozmezí meze pevnosti z důvodu svařitelnofti a to řízeným tvářením
a tepelným zpracováním. Z t i tu .••.-. :.:•_.•'.!.. 1 to r:í v;/::ol:ó lii^to-./ oc-ili L;aruiiovi';i„ :.ikrooi:?"i;ota oceli y obcahy símíků, oxidů, kremičitanu,
připadne karbonitridů titanu.
Rovněž oceli pro spojovací části parogenerátoru i kompenzátoru C25C1Í1MÍ'1, 25CH2L3IA) byly naliraaeny novou ocelí 38OHIOLIFÄ,
která je aplikována pro náročné díly, jako jsou šroubová spojení,
matice a daloí s vysokými požadavky na R Q ^ , H7, kritickou teplotu křehkosti jnax. -10°C a vrubovou houževnatost p ř i vysoké hodnotě
pevnosti nad 1000 LEPa.
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Pro jadernou elektrárnu o výkonu 1000 MW a podstatně vyšší
nároky na konstrukci, technologii i kvalitu materiálu byla vyvinuta ocel 10GIT2MPA, která je nosnou ocelí primárního potrubí,
kompenzátoru objemu, parogenerátoru a barbotéru* Parametr&, předepiGOvanýcKtecliíiic;:ou dokumentací sovětského projektanta, bylo
dosaženo vítkovickou technologií odlévání oceli a osvojenými a
novými postupy tváření a tepelného zpracování.
Při výzkumu, vývoji a ověřování výroby tlustých plechů a
výkovků především z ocelí 22K, 10GN2MFA a 38CHN3MFA včetně oceli
typu 08CII18E10T-R s kobaltem a dusíkem vítkovické provenience,
byla pozornost věnována především progresivním technologickým
výrobním.postupům.
Problematika metalurgie oceli 22K
Ocel 22K, obsažená v normě GOST 5520-79, je vyráběna podle
upřesněného chemického složení dle technických podmínek a je běžným typem ušlechtilé uhlíkové oceli pro tlakové nádoby, obdobná
podobným ocelím podle našich, zahraničních i mezinárodních norem.
Od všech srovnatelných ocelí se však liší předepsanou nepoměrně
vyšší mezí kluzu za zvýšených teplot, kritickou teplotou křehkpstí, pevnostními i plastickými vlastnostmi při zvýšených teplotách,
mikročistotou a ultrazvukovou homogenitou.
Požadavky na mechanické vlastnosti při zvýšených teplotách
při 350° C a 270°G jsou prakticky stejné. Případné malé odchylky
jsou předepisovány technickými podmínkami a odběratelem a hlavním
konstruktérem tlakových nádob JE.
Z požadovaných pevnostních vlastností je zřejmé, že zatím co
ČSN, DIN, mezinárodní norma ISO předepisují mez R Q 2 P^i 270
resp. 35O°C v poměru 60 - 62 % hodnoty meze kluzu při 20°C, sovětské předpisy pro jadernou energetiku požadují mez kluzu R Q p
při 35O°G v poměru 82-86 % hodnoty při 20°C.
Ke splnění těchto striktních požadavků bylo nutno vytvořit
podmínky zajištěním přiměřeně vyšších pevnostních hodnot při normální a zvýšené teplotě, aby vykryly průměrný pokles meze kluzu

o min. 80 MPa do 350°C.
Při metalurgickém osvojení výroby tlustých plechů a výjčovků
z oceli 22K pro díly parogenerátoru, kompenzátoru objemu, nízkotlakých výměníků a havarijních nádrží SA03 pro W E R 1000 těchto
parametrů bylo docíleno:
a) optimalizací chemického složení, především obsahů Ho, Ni, Cr
a Ivln,
b) zvýšením rychlosti ochlazování z normalizační teploty na min,
10°C/min., což spolu s přísadou AI, Ti event. V snižuje tranzitní teplotu nutnou k docílení požadované kritické teploty
křehkosti t K Q ,
c) válcováníntlustých plechů tlouštěk nad 80 mm přes kovanou
braau a tím docílení 100 % ultrazvukové homogenity plechů extrémních tlouštěk až 250 mm dle požadavků projektanta.
Celý proces tváření tlustých plechů byl osvojen ve vítkovických podmínkách na trati 4,5 duo, kde válcování probíhá řízené
dle předpisů výrobce s max. úběry v souladu s technickými možnostmi tratě. Po tváření je zařazeno protivločkové žíhání, jehož
délka se stanoví podle rozhodující tloušíky plechu a obsahu vodíku v tavbě. Po žíhání následuje řízené vychlasování do teploty
povrchu kovu max. 150°C / 4 / .
Rámcový technologický postup tepelného zpracování osvojený
dle požadavků projektanta se řídí tloušíkou plecliu:
a) do tl oust Icy plechu 80 uza se zpracovávají normalizací s vychlazováním na vzduchu a popouštěním. Pokud nepožaduje odběratel
záruku vrubové houževnatosti KCV, aplikuje se tento režim až
do tlouěíky plechu 120 mm,
b) větší tlouštky plechu do 250 mm (plechy této max. tlouštky se
používají pro trubkovnice nízkotlakých výměníků VVER 1000) se
normalizují se zrychleným ochlazením a popouštěním,
c)^simulované žíhání vzorků, které v sobě zahrnuje režimy žíháni
po svaření dílčích operací s polotovary, včetně žíhání na
opravu vady svaru.

Rychlost ochlazování z austenitizační teploty, daná tloušťkou polotovarů nebo zrychleným ochlazováním, ovlivňuje příznivě
hodnoty meze kluzu i za zvýšených teplot.
Příznivý vliv rychlosti ochlazování nízkoublíkatých nelegovaných ocelí je s výhodou využitelný nejen u větších výkovkůparogenerátorů a kompenzátoru objemu, chladnoucích relativně pomalu při klasickém normalizačním žíhání, nýbrž i u plechů o
tloušíkách 20 - 250 mm, vyráběných pro díly VVER 440 a W E R 1000.
Rychlým ochlazením z austenitizační teploty, nejlépe v kalících
lisech, se docílí jemná feriticko-perlitická struktura se zvýšenou mezí kluzu a se sníženou tranzitní teplotou. Taktéž technologií zpracování, aplikovanou ve VÍTKOVICÍCH k.p. se dociluje výrazných vlastností při normálních i zvýšených teplotách včetně
nízké kritické teploty křehkosti v celém tloušťkovém výrobním
rozmezí výkovků i tlustých plechů.
Metalurgická problematika oceli 10GN2MPA
Při aplikaci oceli 10GN2MFA v provozní praxi pro části parogenerátorů, kompenzátoru objemu a barbotéru byla vzata v úvahu hlediska stejnorodosti oceli, ultrazvukové čistoty materiálu,
mechanických vlastností za normálních i zvýšených teplot a kritické teploty křehkosti. Tyto faktory byly rovněž hlavními požadavky sovětského projektanta a odběratelů jaderných elektráren
o jednotkovém výkonu 1000 MW včetně bezpečnosti a spolehlivosti
provozu po dobu životnosti asi 30 let.
Uvedená ocel je vyráběna dle specifikací materiálů dílů
W E R 1000 a pro aplikaci v jiných oborech, např. tlakových nádobách, je normována jako VH 41 6445.
Při vývoji a ověřování technologie výroby výkovků a tlustých
plechů je věnována pozornost především ocelářenské technologii,
technologii tváření a optimalizaci tepelného zpracování*
Základním zpracováním na jakost bylo docíleno dalšího zvýšení stupně jemnozrnosti oceli po předchozím primárním řízeném

tváření vývalku a výkovků a tím i zvýšení mechanických vlastností.
Ma dosažené vlastnosti po jakostním tepelném zpracování mají vliv další ohřevy nebo i výše austenitizaoní teploty.
Vliv teploty žíhání na mechanické vlastnosti
Ocel 10G1J2MFA má vysoké pevnostní i plastické vlastnosti,
což je způsobeno optimálním legováním tuhého roztoku a dobrou
prokalitelností. Při dalších náhřevech na žíhací teplotu (600 65O°C) se plasticita oceli snižuje, K tomuto poklesu dochází
v důsledku precipitace specielních karbidů vanadu a molybdenu
při 600 - 65O°C, disperzním zpevněním zrn a lokální plastickou
deformací na hranicích při relascaci napětí.
Prakticky se tyto vlivy projevují po simulovaném žíhání oceli 10GH2MFA na teplotách 620 a 65O°C poklesem pevnostních vlastností u tlustých plechů. lis opak u těchže plechů dochází ke zvýšení hodnot vrubové houževnatosti KCV a dlouhodobé žíhání mělo
i příznivý vliv na posun tranzitní teploty k záporným hodnotám
a tím snížení kritické teploty křehkosti až o 2O°C.
Vliv teploty austenitizace na mechanické vlastnosti
Nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti má teplota ohřevu
(prakticky při kování, lisování, válcování, tepelném zpracování
atd.), kdy dochází k růstu austenitického zrna a vzniku metastabilních struktur. Zvýšení teploty austenitizace z 900 na 1200°C
způsobuje snížení pevnostních vlastností v tomto intervalu teplot
a je vysvětlováno "změkčením" hranic austenitických zrn a tudíš
jejich růsbor; při přehřátí a disperzním zpevněním vnitřních objemů zrna při následném ohřevu /5/.
Pro zvýšení mechanických vlastností především plastických,
je doporučována po austenitizaci okolo 1200°C izotermická prodleva mezi 600 -700 °C v peci po dobu 2 - 5 0 hod. s ochlazením ve
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vodě rychlostí 20 - 50°C/hod. a následným popouštěním, Bainitická struktura neobsahuje potom ferit, v karbidické fázi
neprecipitují speciální karbidy molybdenu a vanadu. Molybden
a vanad zůstávají v tuhém roztoku (feritu), čímž vznikají podmínky pro jejich vylučování spojené s disperzním zpevněním.
Velmi pozoruhodných výsledků bylo docíleno u plechů v tloušíkovém rozmezí od 70 do 250 mm, kde hodnoty plastických vlastností, převážná většina pevnostních vlastností ve stejném místě
odběru a kritická teplota křehkosti, byly na stejné hladině,
nehledě na tloušťku-plechu.
Problematika metalurgie oceli 38CHIOMFA
Ocel 3ôCi:iTj:.:7.i, u:;ccná pro spojovací materiál tepelně i
tlakově namáhavých dílů primárního okruhu VVfíR 1000 byla osvojena v pevnostních stupních KP 70, KP 30, KP 90 (střední meze
kluzu 700, 800, 900 HPa).
Ocel svou konstitucí je velmi náchylná k popouštěcí křehkosti v daném intervalu teplot a tudíž i ke vzniku trhlin již
během cyklu tepelného zpracování.
Se zvýšením teplcty popouštění se nepřetržitě snižují pevnostní vlastnosti a zvyšují plastické vlastnosti. Ze známých
skutečností /6/, vysoké popouštění zakalené oceli 3 SCHIOMFA sníží pevnostní vlastnosti na úroveň, která je závislá na teplotě
popouštění a prodlevě na popouštěcí teplotě. Vliv těchto dvou
technologických faktorů je zobecněn v Hollomonově vztahu R = T
(20 + lg ^ ), kde R - parametr Hollomona, charakterizující intenzitu popouštění, T - teplota popouštění v K, V - délka prodlevy v hod. Ze vztahu lze odvodit pro dané oceli parametr R,
který odpovídá minimální tranzitní teplotě.
Zvýšením parametru R dochází k monotónnímu snížení tvrdosti a tedy i změně pevnostních vlastností. Tato skutečnost může
být důvodem k záměně hodnoty R ekvivalentní hodnotou R Q g»
Pro oceli typu 38CHK3MFA, 38CHH3MA, 3CrMo, 35CHH3MEA. a další
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existuje hodnota meze kluzu, která odpovídá minimální tranzitní teplota T C Q .
V podmínkách k.p. VÍTKOVICE se podařilo s úspěchem ověřit
a provozně :avést výrobu této ocoli pro náročně namáhané díly
se všemi požadovanými parametry, stanovené normou GOST 53304-78
(norma pro spojovací díly Jaderných elektráren) a dle požadavků
projektanta, vycházeje z teoretických i praktických zkušeností v
oblasti nízkolegovaných konstrukčních ocelí.
Na základě provozních experimentálních výsledků byl stanoven optimální režim tepelného zpracování na jakost. Tyto režimy
vyplývají z náročného programu řady kombinací teplot popouštění
a prodlev na popoustěcí teplotě, která má rozhodující význam u
předem opracovaných povrchů výkovků na hodnotu meze kluzu a pevnosti včetně kritické teploty ki-ehkosti.
Počáteční kalení výkovků (v souladu s normou pro spojovací
části) probíhá z teploty 880 - 890°C s meziohřevem na teplotě
65O°C do oleje s vychlazením povrchu pod 150°C. Po kalení následuje ihned popouštění, aby se zabránilo při případném poklesu
teplot, vzniku prasklin. Pokud nelze ihned po kalení výkovek dále zpracovat, provádí se meziohřev za účelem snížení nebezpečí
vzniku prasklin.
Ověřeným režimem se dosáhlo nízké tranzitní teploty, kritické teploty křehkosti pod - 10°C a vyhovujících hodnot vrubové
houževnatosti. Dosáhlo 3e rovněž optimálních vysokých hodnot pevnostních (R Q 2 a Rm) a plastických (Ac, Z) při teplotách 20
a 3 5O°G.
Závěr
Byly ověřeny progresivní metody technologie výroby oceli, tváření včetně tepelného zpracování tlustých plechů a výkovků, které
spočívají ve zjednodušení výrobního procesu, jeho zkrácení při zachování vysoké kvality kovu a úspor energií. Ověřeny byly rovněž
nejen pozitivní, ale i negativní vlivy žíhání !:ovu a austenitisace

_ o

včietnč daläích r cli inu simulačního žíhání na kvalitu ocelí* Je
však nutno konstatovat, že vždy se dosáhlo vysokých parametru
s dostatečnou rezervou dle výrobní a materiálové dokumentace*
Výroba komponent pro jadernou energetiku klade v důsledku nutné
bezpečnosti a zvláštních netypických podmínek a provozního pros t ř e d í vyšší nároky na jakost, které byly ve VÍTKOVICÍCH k.p*
splněny*
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Vysokolegované oceli pro reaktory W 1 R vyrábané v POLDI SOrnT
1•

Úvod
Potřeba •paciálníeb ocelí a slitin pro komponenty jaderných alaktráran typu W 1 R byla pro POLDI SOMP specifikována
poprvé • roea 1976* O dva roky později jsme sačali dodávat
•atariál na objednávky* V r. 1980 j m a ukončili hlavní výskumné práca pro W E R 440 a o čtyři roky později pro W I R 1000.
Výzkumné a vývojové práce zaměřené na oceli pro jaderné
použití však nebyly nikdy přerušeny a pokračují dále. fiešíae
touto cestou jednak vlastní technologické problémy vznikající při výrobě hutních polotovarů, dále otázky související
s dodatečně zvyšovanýai nároky na vlastnosti jii dodávaných
ocelí a posléze další požadavky na oceli nového typu. Dokončuje se vývoj korozivzdorné feritické oceli pro krokové aotory regulačních aechenizau a nova se zahájil výzkum korozivzdorné oceli s vysokou pohltivostí tepelných neutronů pro
koapaktní sklady vyhořelého paliva*
V toato příspěvku chceae infomovat o zkušenostech získaných z dvanáctileté intenzivní organizační a technické
činnosti při zajišťování ocelí a slitin předepsané jakosti
pro jadernou energetiku. Převážnou většinou jde o vysokolegované korozivzdorné austenitické, feritické a aartenslcké
•ateriály ve foraě hutních polotovarů*
2. Systéa technickoorganizačního zajišťování dodávek pro
jadernou energetiku
Příaé dodávky tyčových hutních polotovarů pro strojírenské zpracování a zápustkových výkovků saařují do čtyř
podniků* Koncern ŠKODA odebírá oceli a slitiny pro zhotovení dílů systéau řízení a ochrany reaktoru«KoMent SIQMA.
a jeho subdodavatelé odebírají tyče a výkovky pro výrobu
armatur. Koncern VÍTKOVICE objednávají tyčovou ocel na spojovací díly pro priaární okruh a koncern CM1P0S tyčovou

ocel pro výrobní B montážní účely. Polotovary pro dálil hutní spracovaní dodávame ve velké* množství do VTŽ Chomutov
• určením jednak pro výrobu trubek v základním závode, jednak taženého drátu a tyčí pro svařovací přídavné materiály
a taká pro výrobu speciálních pružin spracovávané v závodě J. Fučíka.
Objednávky přicházející do naieho podniku s označením
pro jadernou energetiku se dělí na dve skupiny: oceli běsné
pro nejrušnější použití při výstavbe a oceli speciální podle svláitních technických podmínek pro primární okruh a podobné nasazení. Tato druhá skupina se od vstupu do podniku
stává předmětem zvláštního sledování spočívajícího v t**feto
bodech:
Všechny tyto oceli jsou opatřovány značkou POLDI začínající písmeny AT (od slova "atom"), což umožňuje snadnijší sledování zakázek podnikovými pracovníky i orgány státního dozoru, je základem počítačového zpracování, znesnadňuje záměny a upozorňuje všechny pracovníky na potřebu mimořádně pečlivého provedeni všech výrobních a zkušebních
operací*
Na tyto oceli existují zvláštní technické dodací podmínky odpovídající přesné sovětskému "Programu kontroly jakosti" a většinou schvalované sovětskými technickými orgány.
Na výrobu těchto ocelí jsou vypracovány speciální technologické předpisy upravující celý výrobní cyklus po jednotlivých operacích od výběru surovin přes ocelárnu, válcovnu a kovárnu, tepelné zpracování, úpravárenské operace až
po zkoušení.
Pro sledování, řízení technologie, výstupní kontrolu
a některé další operace jsou v podniku vyčleněni specialisovaní pracovníci, což umožňuje kvalifikované a rychlé řešení
všech problémů v průběhu výroby a při nových požadavcích*
3*

Technologické cesty zajištovánl jakostních požadavků

Přestože má POLDI dlouhodobé zkušenosti s uspokojováním vysokých jakostních požadavků speciálního strojírenství
(chemického, leteckého, energetického ap.), vznikaly u nás
problémy s dodržením úrovně i mnohostrannosti parametrů

ocelí a slitin pro jadernou energetiku* Bylo nezbytné použít
špičkovou technologii výroby a zkoušení těchto materiálů,
abychom mohli garantovat požadovaný komplex vlastností a dosahovat přitom alespoň uspokojivý výtěžek.
V oblasti výroby oceli byl saveden zvláštní režim třídění a skladování kovových surovin (odpadu a legujících přísad), aby bylo možné dosáhnout velmi nízký obsah kobaltu
(0,05%, resp. 0,02 % hm) požadovaný u některých ocelí, zejména u polotovarů oceli ATA SUPER (06Chl8Nf0T) pro výrobu
páro genera t ořových trubek* Technologie výroby oceli v elektrických pecích musela být v mnohém zdokonalována, což chceme ilustrovat na několika příkladech.
Výroba všech korosivzdorných i žárupevných ocelí s výjimkou ocelí pro svařovací dráty byla převedena na zařízení
VOD, v kterém je tekutý polotovar natavený v elektrické peci oduhličován ve vakuu při současném dmychání argonu do
lázně* Tento postup poskytuje kromě ekonomických předností
větší technologickou jistotu v dosažení chemického složení,
v čistotě oceli a v přípravě oceli pro odlévání. Technologie VOD také usnadnila realizace takových složitých operací jako kalciové dezoxidace, která jediná umožňuje s jistotou dosahovat předepsaného nízkého obsahu karbonitridů titanu ve stabilizovaných austenitických ocelích nebo hlubokého sníženi intersticiálních prvků (C,N) ve feritické oceli, což je nezbytné pro dosažení žádoucích mechanických
vlastnosti.
U ocelí pro svařovací dráty, které jsou austenitlcké,
se součet legujících prvků pohybuje od 30 do 50 * hmotnosti
při poměrně úzkých rozmezích obsahu 10 až 12 rozhodujících
prvků* Dané rozmezí se dále zužuje tím, že některé z těchto ocelí mají předepsaný určitý obsah feritu* Abychom dodrželi tento předpis,musí být vztah austenitotvorných a feritotvorných prvků přesně vyvážený, takže není možná využit
celého rozmezí povoleného normou. Tyto oceli se proto legují s několikanásobnou korekcí v závěru tavby podle vypočtené korelace "obsah hlavních prvků: ferit", což je možné provádět spolehlivě pouze při výrobě v elektrických indukčních
pecích a perfektní analytické službě.

Na ocelářskou výrobu některých značek pro jadernou energetiku se používají speciální ocelářské agregáty. Část oceli
a slitin se vyrábí ve vakuové indukční peci, u jiných je zařazeno do výrobního cyklu přetavování na vakuové obloukové
nebo na elektrostruskové peci.
V oblasti tvářeni se soustřeďujeme na optimální využiti
technologie kování. V převážné míře se deformují těžkotvařitelné materiály mající v litém stavu hrubé dendritické struktury, obsahující zpravidla dvě fáze nebo více fází, % nichž
některé mohou přeclpitovát i během tváření nebo jejichž podlí
se značne mění s ohřevem. U mnoha ocelí je snížená rychlost
statické rekrystalizace a téměř potlačena rekrystalizace dynamická, jindy je větší výskyt segrecí některých prvků* To
vše může vést při tváření k tvorbě necelistvostí a jiných vad*
Kromě toho je během tváření nutné připravit podmínky pro to,
aby při dalším zpracování (většinou tepelném) proběhly pochody žádoucí (např. precipitační vytvrzení nebo rekrystálisace se vznikem jemného zrna) nebo aby neproběhly pochody nežádoucí (např. růst zrna nebo vyloučení škodlivé táze).
Úplné rozbití licí struktury a docílení jemného zrna
hlavně u austenitických ocelí je nezbytné nejen pro dosaženi
rovnoměrných a vyhovujících mechanických vlastností, ale také pro umožnění ultrazvukové kontroly makrostruktury uplatňované u většiny zakázek*
Pro splnění všech těchto cílů považujeme za optimální
zejména u těžkotvařitelných ocelí provést primární deformaci na rychlokovacích lisech s použitím úhlových kovadel pro
většinu operací. Abychom však dodrželi požadavek dobré geometrie výkovků a teplotnědeformační rovnoměrnosti, a také
z ekonomických důvodů používáme pro dokovací operace na konečný rozměr horizontální kovací stroje, které nám umožňují
v širokém rozmezí regulovat dokovaci teploty, měnit velikost
úběrů a případně i kalibrací*
V oblasti tepelného zpracováni jsme řešili dvě rozsáhlé
skupiny otázek spojené jednak s precipitačními pochody v austenitických ocelích s cílem zajištění vhodné a předepsané
kombinace pevnostních a plastických vlastností, jednak s postupy zpracování martenzitických oceli s velkou náchylnosti

k praskáni a vzájemné závislosti mechanických a korozních
vlastností*
Při zdokonalovaní technologie výroby se u těchto materiálů ukázale výrazněji než jinde úzká vzájemná vazba jednotlivých operací a ovlivňování konečného výsledku podmínkami těchto operací, takže jen komplexní technologický přístup přivádí k žádaným parametrům.
Dále uvádíme příklady technologických řešení umožňujících dosažení předepsaných vlastností ocelí a slitin pro jadernou energetiku.
4.

Technologické zvláštnosti výroby jednotlivých typů ocelí

4.1 Klasická austenitlcká korozivzdorná CrNi ocel stabilizovaná titanem (GOST 08Ch18N10T, POLDI ATA S7 a ATA SUPER S)
je zdaleka nejpoužívanější v primárním okruhu (nepočítáme-li
ocel na reaktorové nádoby). Běžná dobře známá technologie
její výroby však nezajišťovala ani požadovanou mikročistotu
(zpravidla překročený stupeň znečištění karbonitridy titanu),
ani předepsanou mez kluzu při 350 °C (běžně nižší o 20 až
40 UPa). Teprve po převedení výroby této oceli na zařízení
VOD bylo možné uplatnit nový desoxidační postup, při kterém
se slitina CaSi nebo CaSiMn uzavřená v ocelové nádobě ponořuje pod hladinu oceli za současného míchání argonem v pánvi. Takto vyrobená ocel má až o 40 % méně řádkových karbonitridů titanu, které jsou určující pro znečištění oceli.
Mez kluzu této oceli je možné zvýšit nad bežnou úroveň
austenitické matrice po rozpouštěcím žíhání jedinou cestou,
a to vyloučením velmi jemných precipitátů Ti(CN). Byly stanoveny přesné podmínky termomechanického zpracování tyčí,
při kterém se dosahuje precipitačního zpevnění na předepsané
hodnoty.
Z této oceli se vyrábějí také polotovary pro výrobu
trubek velkých rozměrů ve VTŽ Chomutov. Potíže s velikostí
zrna v hotových trubkách v tomto závodě se vysvětlovaly mj.
také nevhodnou strukturou polotovarů obsahující velká nerekrystalizovaná zrna. Pro zlepšení jejich jakosti se v POLDI
zcela přepracoval postup kování. Jeho hlavními znaky je kování z jednoho ohřevu bez vychladnutí kovaného kusu, zamezení přihřevu těch částí výkovku, které mají již hotovou

míru, velké úběry a nižší teploty ohřevu při dokování. Výsledky nové technologie jsou povzbudivé* V této otázce se dále zkoumá účinek snížení obsahu uhlíku a titanu v oceli
s předpokladem, že menší množství precipitátú Ti(CK) bude
méně brzdit rekrystalizaSní pochody*
4*2 Martenzitické korozivzdorné oceli s přídavkem niklu
(GOST UCh17N2, 1Ch13N3, 20Ch17H2B-š, POLDI AIMNI, AIM 1,
AIM 2) byly zavedeny do výrobního programu převážné až pro
potřeby jaderné energetiky. V prvních měsících hromadné výroby docházelo k praskání značného podílu polotovarů nebo
tyčí větších prořezů, přičemž bežná opatření jako pomalé vychlazování se ukázala neúčinná* Ukázalo se, že kalitelnost
těchto ocelí je mimořádně vysoká* Při každém ochlazení z teploty nad M 8 vznikají při martenzitické přeměně v kovu velká
pnutí vedoucí k praskání zejména při výskytu povrchových nerovností, přeložek, škrábanců a jiných vad, na nichž se koncentruje napětí* Bylo nutné změnit výrobní postupy tak, že
po každém vychladnutí po tváření ve lhůtě do 12 až 36 hodin
se zařazuje operace žíhání nebo popouštění a do výrobního
cyklu se vkládá mezioperační loupání nebo broušení, aby se
odstranily nerovnosti a snížilo se riziko trhlin při kalení*
Dále bylo třeba najít řešení požadavku odběratele, aby
tyto oceli mající po zušlechtění pevnost 1000 až 1400 MPa
byly dodávány v relativně měkkém stavu buä z důvodů technologických nebo exploetačních* Proto jsme zavedli dvojí popouštění při teplotách nad Ac, a pod ACj s dlouhými výdržemi,
resp* dvojí žíhání s podobnými teplotními odstupy* Dlouhé
výdrže při tepelném zpracování těchto ocelí jsou vzhledem
k malým rychlostem difúze nezbytné jak pro precipitaci dostatečného množství karbidů chrómu (změkčení), tak i pro vyrovnání koncentrace chrómu v matrici (korozní odolnost).
4.3 Žárupevné vysokolegované CrNi oceli s precipitačním vytvrzováním (GOST 10Ch11N20T3R, ChH35VT nebo POLDI ATV3B,
ATVKN) se používají na vysoce namáhané spojovací a nosné díly v primárním okruhu a v řídícím systému* Oceli nepracují
jako žárupevné (teplota prostředí je max. 350 °C) a jsou
proto zpracovávány spíše jako oceli konstrukční na optimální
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kombinaci mechanických vlastností. Velký obsah základních
legur (25, resp. 55%) a vysoká hladina obsahu titanu a hliníku v ocelích způsobuje řadu komplikací, Bešíme je tím, že
jsme do výrobního cyklu vložili přetavné pochody s intensivním rafinačním a homogenizačním účinkem. Ocel ATV3R se přetavuje elektrostruskově a dosahuje se výrazného zmenšení
segregace legujících prvků. Ocel ATVRN se přetavuje obloukem ve vakuu, což má za následek výrazné zlepšení mikroSistoty kovu.
Předepsané mechanické vlastnosti jsou dosahovány u obou
ocelí precipitací fáze Ni,Ti při vytvrzování. Jde o náročnou
kombinaci pevnostních a plastických hodnot (Hp 0,2 > 300 HPa,
B^Js. 850 MTa, KCU 2 ^ 60 J/cm 2 a Z ^ 20, resp. 40 % ) . Její
dodržení je do zn&íné míry ovlivněno množstvím,morfologií
a velikostí precipitátů, přičemž citlivost na podmínky vytvrzováni při různém obsahu Ti a AI je tak veliká, že podle
chemického složení tavby upravujeme délku vytvrzování od 12
do 60 hodin.
4*4 Korozivzdorná feritická ocel s definovanými magnetickými vlastnostmi je potřebná pro magnety lineárního krokového pohonu regulačních tyčí reaktoru W E R 1000. Aby ocel
splňovala charakteristiku magneticky měkkého materiálu s vysokou magnetickou indukcí, museli jsme sáhnout po feritických typech se 17 % Cr, i když jsou známy jejich nepříjemné
vlastnosti jako malá houževnatost, nízká přechodová teplota,
sklon ke křehnutí, ke korozi po svařováni a hrubnutí zrna.
Všechny tyto nedostatky a navíc potíže s magnetickými vlastnostmi se potvrdily při práci s ocelí s obsahem uhlíku do
0,08 % stabilizovanou titanem, takže jsme se rozhodli přejít na typ "superferitický*.
Tyto moderní 17 % Cr oceli mají extrémně nízký obsah
intersticiálních prvků (C a N max. 0,015 hm % ) , jsou stabilizovány Ti nebo Nb a bývají legovány Mo a někdy také Ni.
Díky těmto úpravám ve složení mají značně lepší houževnatost než konvenční feritické oceli, ale údaje platí jen pro
tenkostenné výrobky (plechy, trubky) a tyče malých průměrů.
Pro krokový motor se však požadují tyče do 0 105 mm, u kte-
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rých jsme očekávali - jak se ukázalo, oprávnene - potíže
s houževnatosti.
Problematika výroby v POLDI spočívala jednak v dosažení extrémne nízkého obsahu C a N při výrobe oceli, jednak
v nalezení takového postupu mechanickotermického zpracování, aby se dosáhlo přijatelné houževnatosti.
Rada zvláštních opatření při výrobě oceli na zařízení
VOD umožňuje zbavit taveninu uhlíku a dusíku a dosáhnout jejich obsah pod 0,015 hm. % každý a v součtu max. 0,025 hm.*.
Ocel tohoto složení je velmi plastická již od teplot 600 °,
takže její tváření není spojeno s potížemi.
Za hlavní problém technologie výroby a výsledných
vlastností jsme pokládali velikost zrna, která u těchto feritických ocelí dosahuje vždy nepříjemných rozměrů. Proto
jsme na základě rekrystalizačních charakteristik oceli volili velké úběry při tváření za nízkých teplot, abychom vytvořili optimální podmínky pro zjemnění zrna při rekrystalisačním žíhání. Výsledkem všech variant tváření bylo sice přijatelné zrno, ale nízké hodnoty vrubové houževnatosti u tyčí
0 nad 40 mm. Ukázalo se, že nikoliv zrno, ale precipitace
velmi jemných karbidů na hranicích zrn, které se nedaří odstranit ani běžně používaným rozpouštěcím žíháním při 1000 °C,
je příčinou nízké houževnatosti oceli. Rozpustnost intersticiálních prvků ve feritu je velmi nízká, takže při přeměně
austenit •*- ferit se ihned vylučují precipitáty. Podmínky pro
precipitaci při nízkoteplotním tváření jsou optimální zejména při zpracování tyčí velkých průřezů s určitou tepelnou
setrvačností. Při zvýšení tvářecích teplot se hodnoty vrubové houževnatosti zvýšily, i když současně vzrostla velikost
zrna.
Ve zkouškách jsme měli dvě značky oceli se 17 % Cr.
První značka stabilizovaná titanem i při zlepšené technologii
nemilá vyhovující houževnatost. Druhá značka stabilizovaná
niobem a legovaná 2 % molybdenu byla přijata vzhledem k vyhovujícím hodnotám pro další zpracování.
U této značky s pracovním označením 015Ch17M2B nebo
POLDI ATF 2 vyhovují všechny vlastnosti představám konstruktérů a pouze hodnoty vrubové houževnatosti jsou stále před-
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metem výzkumných prací. Tento parametr je výrazne závislý
na rozměru výrobku. Jak je vidět z obr. 1., je přechodová
teplota z houževnatého do křehkého stavu u tyčové oceli do
0 40 mm v oblasti pod 20 °C (tyče 0 20 a 12 mm v oblasti sáporných teplot), kdežto u větších průměrů se posunuje i nad
tuto hranici. Vyvinutá technologie tváření a tepelného zpracování však umožňuje dosáhnout předepsané hodnoty vrubové
houževnatosti, tj. 20 J.cm" 2 při 20 °C a 30 J,em~ 2 při 50 °C
1 u nejvíce používaných tyčí o ů 105 mm. V krátké době přistoupíme k provozní výrobě objednaných tyčí z oceli ATP 2.
4.5 Korozivzdorná ocel s velmi vysokým obsahem bóru ne
pouzdra pro vyhořelé palivové články je zcela nepostradatelná pro výstavbu kompaktních skladů u jaderných elektráren.
Požadavek vyrábět tuto ocel a dodávat ji v polotovarech pro
výrobu plechů byl v POLDI SONP uplatněn na jaře roku 1988.
Při skladování a dopravě vyhořelého paliva musí být
obalovým systémem zajištěna dostatečná absorbce neutronů,
aby se vyloučila možnost nadkritického růstu neutronovémo
toku. Bór díky svému izotopu B je účinný absorber a používá se pro tyto účely v mnohých výrobcích, z nichž jedním
nás zajímajícím je austenitická korozivzdorná CrNi ocel typu AISI 304 L, do níž je přidáno 1 ha. % bóru jako slitinového prvku. Tato ocel má podle literárních údajů nezbytné
vlastnosti pro výrobu kompaktních kazet, a to potřebné mechanické vlastnosti, korozní odolnost, svařitelnost a pohltivost neutronů.
Bor v tomto "obrovském" množství (běžné se leguje v tisícinách %) má značný vliv na mnohé základní charakteristiky oceli. Jeho rozpusnost v oceli s teplotou rychle klesá
a pod 900 °C se stává zanedbatelnou* V daném případě je prakticky všechen bór obsažen ve formě boridu (ľeCr)^, který
v litém stavu tvoří s austenitem eutektikum a při tváření
se postupně rozptyluje do matrice ve tvaru ostrohranných
částic velikosti 10° až lo'/um (obr. 2 ) . Představu o množství boridového eutektika je možné získat z obr. 3*
Každému metalurgu je při pohledu na tyto snímky jasné,
že ústředním problémem při výrobě takové oceli je tváření
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za tepla. Bor idy, které jsou i při teplotách tváření tvrdé
a křehké, tvoří v litém stavu souvislé síloví obzvlášl nebezpečné pro celistvost při tvářeni. Po primárním tváření
se síloví rozbije a rozptýlí se rovnoměrně do matrice, která se zpevňuje až do ztráty plasticitypři poklesu teploty
pod určitou mez. Ale ani vysoká teplota není pro tváření
příznivá, protože vzniká na hranicích zrn tekuté boridové
eujctikum způsobující)* úplné narušení celistvosti při defor•aci• Z toho vyplývá - a experimenty to potvrzuji - že jde
o ocel mimořádně obtížné tvařitelnou v úzkém teplotní* rozmezí, při jehož překročení na obe strany se materiál rozpadá.
Při našem výzkumu jsme kromě laboratorních pokusů odlili 8 taveb po 1000 kg z vakuové indukční pece. Vě tií část
z nich měla standardní chemické složení (max. 0,02 % C, asi
19 % Cr, asi 10 % Ni, asi 1 * B ) , jiné byly ve složení modifikovány pro prověřování vlivu na korozní odolnost* Ingoty po obrubování byly primárně tvářeny na lisu 630 t a dokončovány do tvaru bram na lisu nebo na bucharu a do tyčí
nebo ploštin ve válcovnách. Kování oceli standardního složení probíhalo na lisu uspokojivě v rozmezí teplot 1050 až
900 °C, na bucharu a ve válcovně do 950 °C. Při dalším poklesu teplot začínala ocel hodně praskat na vychladlých hranách. Podobné zkušenosti byly získány při válcování plechů
ve VPFU. Ve všech stadiích tváření je nutné dodržovat velmi
pečlivě všechny limity v teplotách, kalibraci a rychlosti
všech operací.
Nejdůležitější vlastností základního materiálu vedle
pohltivosti neutronů dané obsahem bóru a jeho rozdělením
je korozní odolnost. Při prvním ověřování odolnosti MKK ve
standardních roztocích byly výsledky vyhovující, i když
křivky při elektrochemickém potenciokinetickém polarizačním
měření naznačují obecně horší odolnost, než má základní materiál bez bóru. Hlavní příčinou tohoto jevu je zřejmě odčerpávání chrómu ze základní hmoty do boridů. Mikroanalyzátorem EDAX jsme zjistili, že v oceli s 1 % bóru se snižuje
obsah chrómu v základní hmotě o 3 %, tj. z 19 na 16 %» Samotné boridy pak obsahují okolo 47 hm. % Cr. Otázky spojené
s mezikrystalovou korozí jsou dále předmětem studia. První

výsledky zkoušek koroze pod napětím jsou velai příznivé*
Dosavadní průběh výzkumných prací na vývoji oceli
s bórem (02Cr19Ni11B nebo POLDI ÁTABOR) dává reálnou naději, že v POLDI SONP bude jeho výroba zvládnuta.
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V2SKG ic.p., 706 02 Ostrava 6
MECHANICKO-METALURGICKÉ" CHARAKTERISTIKY OCELI 10HnNi2Mo
PRO NOSNÝ KROUŽEK REAKTORU
Úvod
Cílem práce je shrnout výsledky hodnocení základních
mechanických vlastností a křehkolomových charakteristik získaných při ověřování vývoje technologie výroby nosného
kroužku reaktoru W E R 1000 z oceli 10MnNi2Mb. Paralelně byla věnována pozornost kontinuální diagnostice při zkoušení
lomové houževnatosti velkorozměrných zkušebních těles snímáním akustické emise do okamžiku porušení včetně lokalizace zdrojů emise.
Při posuzování technologie výroby nosných kroužků reaktoru byla zvolena varianta kování dvojkroužku o celkových
rozměrech 0 5625/0 4450 x 940 mm, o tloušíce stěny 590 mm,
umožňující provést odběr většího množství zkušebního materiálu ze střední části průřezu s nejméně příznivými podmínkami pro dosažení optimálního stavu mikrostruktury. Ze zkušebního materiálu byly zhotoveny jednak zkušební tělesa lomové houževnatosti v trojbodovém ohybu typu SEN o ti. 150 mm,
jednak tělesa v excentrickém tahu typu CT o tloušíce 100 mm.
U dvou těles typu CT byla sledována kinetika šíření únavových trhlin a byly stanoveny konstanty C o a -n- Parisova
vztahu.
Ke snímaní akustické emise bylo použito snímačů a přístrojové techniky fy Dunegan-Endevco. Lokalizace měřených
vzruchů byla provedena systémem Locamat fy Thompson, tzv.
lineární lokalizací pomocí časových rozdílů příchodu signálu ke dvěma snímačům.
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Získané výsledky a .jejich diskuse
Chemické složení materiálu kroužku a základní mechanické vlastnosti spolu s hodnotami tranzitních teplot jsou
pro dvě protilehlá místa odběru uvedeny v tab. I. a II.
Získané výsledky odpovídají vysoké dosažené homogenitě chemického složení a mikrostruktury a ukazují, že i pro metalurgicky nepříznivé podmínky, dané vysokou tonáží ingotu
a silnostěnným průřezem, lze dosahovat s rezervou požadované úrovně pevnostních a plastických vlastností i nízkých
tranzitních teplot. V porovnání s výsledky získávanými u
dalších výrobku z daného typu oceli o menších průřezech
/komponenty potrubí Js 850, luby pláště parogenerátoru/
nedochází u nosného kroužku k výraznému posunu do méně příznivé oblasti. JTapř. běžně byla měřena úroveň teploty T - ™
cca -60 °C a teploty T K -30 až -20 °C při srovnatelné hladině pevnostních vlastností.
Výsledky hodnocení lomové houževnatosti jsou shrnuty
na obr. 1. Hodnoty K j C , stanovené pomocí vzorků o ti. 150
mm a informativní hodnoty K Q u vzorků o ti. 100 i 150 mm
tvoří v závislosti na teplotě zkoušení úzké pásmo» jehož
spodní obalová křivka leží bezpečně nad referenční křivkou
lomové houževnatosti dle ASME /I/.
Pro porovnání je na obr. 2 uveden soubor výsledků hodnot K C j , -které byly stanoveny dříve pomocí vzorků o ti. 25
mm u modelových i reálných výkovků a plechů z oceli lOMnNi2Mo o původních tlouštkách 100 až 230 mm /2/. Konzervativně
vedená spodní obalová křivka statických hodnot lomové houževnatosti odpovídá rovněž nejnižší pozorované úrovni hodnot K ™ , rep. K«, zjištěné pomocí velkorozměrných zkušebních vzorků o ti. 100 až 200 mm. Tato křivka /znázorněna
čárkovaně/ v podstatě odpovídá spodní obalové křivce na
obr. 1. Vzhledem k tomu, že spodní obálka hodnot K Q J na
obr. 2 je determinována hodnotami odpovídajícími modelovému
výkovku o ti. stěny 200 mm s nízkým stupněm prokování a relativně vysokým podílem proeutektoidního polyedrického feritu, je možno reálně uvažovat obě prakticky shodné obalové
křivky za referenční křivku statické lomové houževnatosti
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oceli 10MnNi2Mo výrobků vítkovické provenience, ža předpokladu dosahování porovnatelných tranzitních teplot* Na obr*
2 jsou dále uvedeny hodnoty dynamické lomové houževnatosti
Kg /vypočtené z maximální síly při rychlostech zatěžování
do lO^MPa.m1' .s" 1 /, opět odpovídající modelovému výkovku
o ti* 200 mm a statistické spodní mezní hodnoty lomové houževnatosti, stanovené pro pravděpodobnost 0,999 nepodkročení úrovně aS a aD při kvazistatickém a rychlém zatěžování
Při měření lomové houževnatosti na zkušebních tělesech
o tlouštce 150 mm, z výkovků nosných kroužků byla v průběhu
zatěžování plynule zaznamenávána četnost emisních překmitů,
kterou bylo možno přímo přiřadit ose rozevření trhliny, Na
záznamech emisní aktivity byl patrný nejprve soubor signálů
na počátku zkoušky, kdy dochází k usazování tělesa na podporách zkušebních přípravku. Další vzrůst emisní aktivity byl
pozorován v oblasti 3/4 lomového zatížení, který byl opět
vystřídán až do lomu* Teprve krátce před okamžikem katastrofického lomu bylo zaznamenáno zvýšení hladiny akustické emise. Z tohoto pozorování vyplývá závěr, že při ověřených parametrech měření by bylo možno u tlakových zařízení z daného materiálu oceli 10MnNi2Mo detekovat růst subkritických
vad i při vlastní exploataci.
Kinetika šíření únavových trhlin byla u oceli lOMnNiPMb
sledována jak na velkorozměrových tělesech, tak na malých
zkušebních vzorcích typu CCT, CT a SEN o tloušťkách 4 až 20
mm* Soubor získaných závislostí rychlosti šíření únavové
trhliny v závislosti na rozkmitu faktoru intenzity napětí
AK se nachází v oblasti referenční křivky da/dN V B . A K dle
ASME /3/ a pod horní obalovou křivkou, uvedenou v práci /4/*
Relativně stabilní úroveň pevnostních, plastických i
křehkolomových vlastností výkovků i plechů z oceli 10HnNi2Mo
původu VŽSKG lze vysvětlit nízkým objemovým podílem vměstků
i jejich vhodné distribuci, nízkým obsahem škodlivých prvků
a optimalizovaným strukturním stavem, uskutečňovaným zjemněním zrna původního austenitu, zvýšenou rychlostí ochlazování z austenitizační teploty, volbou parametrů popouštění,

vedoucích k zachování zvýšené hustoty dislokací a vytvoření
vhodné disperze karbidické fáze, Apriori příznivě na houževnatost oceli působí přísada niklu, reprezentující legující
přísadu, změkčující tuhý roztok, což je vysvětlováno zmenšením rozštěpení jader šroubových dislokací typu i.H$ do tří
skluzových rovin typu £llOj v železe a v důsledku toho zvýšenou pohyblivostí dislokací uvedeného typu za snížených
teplot /5/.

Závěr
Výsledky hodnocení mechanicko-metalurgických charakteristik u výkovku nosných kroužků reaktoru W E R 1000 z oceli
10MnNx2Mo potvrzují, že přes nepříznivé faktory velikosti
ingotu a silnostenného průřezu lze u hutnických polotovarů
z oceli daného typu dosahovat příznivou úroveň vlastností
vysoko nad rámec přejímacích podmínek a tím vytvářet apriori
zvýšenou míru bezpečnosti použití uvedené oceli. Při hodnocení lomové houževnatosti na velkých tělesech byla současně
ověřena možnost detekce a lokalizace růstu vad metodou snímání akustické emise.
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Tabulka I. - chemické složení oceli
Místo
odběru

Mn

C

Si

P

s

Ni

Mo

V

0 °

0,11

0,90

0,25

0,009

0,008

1,94

0,45

0,030

180 °

0,11

0,84

0,25

0,011

0,008

1,94

0,45

0,030

Tabulka II, - Mechanické vlastnosti a tranzitní teploty
výkovků nosného kroužku
Místo
poberu

0 °

180 °

Re
Rm
MPa
465
466

570
571

Z

A5
%

28
26

75
77

KCV
Jem" 2
234
238

T

WTVP

-50
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Výroba dílů vnitřní vestavby pro reaktor W E R 1 000

Hlavními součástmi vnitřní vestavby reaktoru W E R 1 000,
jsou, obdobně jako u reaktoru W E R W O , kroužky, desky a dno
vykované a vylisované z oceli 08Chl8N10T. Oproti předchozímu
typu se zvětšují Jejich rozměry a zpřísňují se některé další
požadavky, například zkouška tahem se provádí při teplotě 35O°C.
Výroba ingotu
Zavedení výroby reaktoru W E R kko si vyžádalo vyvinout pro
výkovky vnitřní vestavby ingot 50t z oceli 08Chl8N10T. Tento
ingot je možné ještS odlít z jedné tavby. Při. kování výkovků
pro vnitřní vestavbu reaktoru W E R 1 000 se ukázalo, že je
zapotřebí vyrobit z této oceli Ingot "76 t, což je již značně
náročné. K jeho odlití jsou zapotřebí tavby ze tří pecí o kapacitách 50 t, 15 t a 13 t, Jelikož kapacita DH stanice po vakuování umožňuje zpracovávat tavby maximálně 50 t, musí so použít
pánev 50 t, na DH stanici r-e zpracuje pouze hlavní tavba a pak
následuje lití do vakua, při němž se do pánve přilévají tavby
z malých pecí vyrobené % Sistých surovin. Tato technologie
vyžaduje přesnou organizaci práce v ocelárně^ tavby v jednotlivých x>ecích se musí dokončit v úzkém Sasovém rozmezí. Porucha,
která by na některé z použitých pecí vedla ke zpoždění znamená,
že je nutné odlít menší náhradní ingot.
Zuacnýtn problémem je odběr tavbových vzorků, poněvadž
nedochází k dokonalému promísení všech taveb v pánvi. Řešíme
to tak, že vzorky na obsah feritu odebíráme z každé tavby zvlaží.
Chemické složení jednotlivých taveb bereme jako podklad pro
X^odtiiíneCné uvolnění ingotu pro kování, kdy se odsekem z těla
získá vzorek pro závazný chemický rozbor.
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Dno Šachty
Dno Šachty reaktoru má průměr asi 3 500 mm a tlouSÍku
120 ona. £ Jeho vylisování Je zapotřebí kruhová deska o průměru
asi h 600 nim. Běžně se takovéto desky vyrábějí svařováním^ Pro
austenitickou ocel by přicházelo v úvahu svařováni automatem
pod tavidlem* Na svar Jsou však kladeny vysoké požadavky, které
nelze při výrobě dna Šachty zaručit, obzvláit pokud jde o mechanické vlastnosti* Při následných ohřevech při lisováni a tepelném
zpracováni totiž dochází k ne vratnému poklesu mechanických vlast
ností svaru* Rovněž Jsme ověřovali možnost využít kovářské svařov
nebo svařování elekrostruskové /l,2/, ani tato řešení se nejeví
Jako schůdná*

V poslední době se rozšiřuje používání svařování do úzké
mezery* Jde o produktivní způsob, kterým se získává vysoce jakostn:
svar* Jsme však opět nuceni ho pro náS případ zavrhnout, poněvadž
v případě, že by se jako výchozí polotovar pro dno použily plechy
by bylo velké riziko, že hotové dno bude mít nevyhovující mechanické vlastnosti* Při výrobě plechů o tlouSíoe okolo 120 nu se
dosahuji předepsané mechanické vlastnosti s velkými obtížemi a
při dalších technologických, ohřevech by tyto hodnoty jeStě klesly
TJ výkovků je dosažení těchto vlastností spolehlivější, avšak pracnost je znaCniS vyšší • Proto jsme se rozhodli pro eelokovanou
desku*
Pro vykování potřebné desky je zapotřebí ingot ?6 tt jehož
výroba z austenitické oceli je na hranicích našich technických
možností, jak již bylo uvedeno výže. Rovněž při vlastním kování
se vyskytuje řada problémů*

Prvým z nich Je výskyt povrchových vad* Tyto vady se objevuj:
u této oceli velmi Často, zvláatě při kování velkých ingotu a to
při prvých kovářských operacích. Trhliny vytvoří sif na místech
odpovídajících bočnímu povrchu ingotu, netvoří se v niísteoh, kde
byla useknuta hlava nebo pata* Jejich výskyt nesouvisí s režimem
ohřevu ani s režimem tváření* Jestliže se odstraní poměrně malá
povrchová vrstva rozkovku, vady se již při dalSím tváření neobjev:
Stejné problémy mají při kování těchto ocelí i v Sovětském svazu

a v NDR. Tomuto jevu jsme? včnovali vvýS&nou pozornost. Při
metalografickém zkoumání jsme zjistili určitý rozdíl ve
vměstcích* Zatím co u kvalitního materiálu se objevují ve
struktuře jako vměstky nejčastSji karbonitridy titanu typického hranatého tvaru, v místech výskytu vad se objevovaly
částice počtem i velikostí stejné, avšak kulovitého nebo nepravidelného tvaru. Rentgenová spektrální mikroanalýza ukázala,
že jde o karbosulfidy titanu. V některých případech ae v
těchto částicích ještě navíc objevují oxidy hliníku a hořčíku.
Jelikož další zvyšování čistoty této oceli není dořešeno, zůstává jediným řešením mechanické odstranění vzniklých vad.
Jiným problémem při tváření této oceli je dosažení správné
velikosti zrna, což souvisí s požadavkem ultrazvukové prozvučitelnosti a dosažení potřebných mechanických vlastností.
Osvědčilo se nám dodržování zásady stanovené Elfmarkem /3tk/t
podle niž se poslední fáze kování provádí po ohřevu na 1 050°C,
přičemž je třeba dosáhnout deformace alespoň hO$>»
Při kování velkých desek se někdy nepodaří tuto zásadu
dodržet, například následkem poruchy výrobního zařízení. Pro
tento případ bylo modelově i prakticky ověřeno, že zjemnění
zrna lze dosáhnout i ohýbáním desky za studena nebo za poloohřevu
a následným tepelným '/.pracováním / 5 , 6/.
Nilské tvářecí teploty a velký průměr kované desky vedou k
vysokým tvářecím silám. Při kování obdobných desek jsme vyzkoušeli všechny t?i technologie, které se běžně při kování
takovýchto desek používají a které jsou znázorněny na obr. 1.
Při prvé variantě se střed desky zeslabuje kotouči a pak se
zeslabuje obvod, jak znázorňují čísla u jednotlivých záběrů.
Zatlačení kotoviče vyžaduje největší tvářecí sílu a tento postup
nelze u nejvetäích desek použít. Postup podle obr. lb se provádí stávajícím kovadlein, rozkovek přitom leží na podložce,
silově je némě náročný, nevýhodou je, že výkovek nemá dobrý
kruhový tvar. Nejlepší je postup podle obr. 1©, který využívá
dostatečně dlouhé kovadlo s válcovou pracovní plochou. Při
tomto postupu vycházejí nejmenší síly / l / . Rozkovek je nutné
po každém průchodu otočit střídavě o 90 a o 45°.
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poti&o. Je rmtn4 '.1oílrS»?t
.>!)Ptjv<i & 1 iso; .'jjf, proto?'* :uisí'.»nil ick<? eicolí mají velký
koeficient tepelné roztažnosti. Při nedodržen/ 1 Isovaoíoh teplot
se
by rovňioPi-y dna odchylovaly od zadaných hodnot* Po lisování následuje ochlazení n<\ vzduchu a tepelné zpracování tvořené rozpouštěcím a stabilizačním žíháním. Výsledky zkoušek prvých dvou den
jsou v tabulkách č. 1 a 2.
Kuželový kroužek bloku ochrany trub

Kuželový kroužek. Je výrobně nejnáročnější součástí bloku
ochrany trub. Je znázorněn na obr, 2. Vyrábí se rovněž z ocele
OSChl8NlOT. Pro výrobu takto rozměrného kuželového prstence byla
původně vyvinuta technologie výroby ze dvou plechů zakružováníni
v kombinaci se svařováním. Vlastní technologie výroby kuželového
kroužku spořívá v zakružování dvou polovin pláště kužele na
tříválcové stolici. Vypálení tvaru plážtě kužele dle obr. 3 z
výchozího plechu se provádělo pomoci plazmového hořáku a šablony,
jejíž tvar snímala fotobuňka. ZakruŽování polovin pláště kužele se
provó.děio metodou postupného přihýbání po površkách prorýsovanýeh
na vnitřní straně polovin pláště kužele. Přičemž horní válec zakru«
žovací sfcolioe se nastaví Šikmo a postupným přihýbáním dochází
ke tvarování plechu. Takto vyrobené poloviny plášti? kužele byly po
proměření se.stehovány a svařeny dvěma podélnými tvary automatem
pod tavídlom. Po žíhání na odstranění pnutí byla provedena konečná
kalibrace na požadované rozměry.

Vyvinutá technologie ssakružováni pláščů kužele metodou postupného přihýbáni kladla vysoké nároky na mistrovství obsluhy zakružo
vaci stolice a dokonalou součinnost s obsluhou jeřábu. Po celou
dobu přihýbání a vlastního zakružování bylo nutno vyčlenit jeden
jeřáb pro účely manipulace se zakružovaným materiálem. Další
nevýhodou bylo nízké využití kovů (cca 6OjS) • Všechny tyto důvody,
včetně omezeného vychýlení horního válce zakružovaci stolice,
vedly k vývoji alternativní technologie výroby kuželovýoh velkorozměrných prstenců lisováním.
Výchozím polotovarem je válcový kroužek vyrobený zakružováníni
s následným svařením podélných hran automatem pod tavidlera.

Z takto v y r o b e n é h o polotovaru kombinovaním způsobem t
kdy dochází současno k pčohování a tažení, v y v o l a n é n a l i s o v á n i m
p o l o t o v a r u n a k u ž e l o v o u m a t r i c i , dostáváme k u ž e l o v ý k r o u ž e k *
P r i n c i p této technologie Je znázorněn n a obrázku *t. Situace před
lisováním Je zachycena n a o b r . ka.. Tvarovací n á s t r o j 1 (matrice)
je p o s t a v e n n a pomocný n á s t r o j 2 ve t v a r u v á l c e . T l a k e m lisu n a
horní z á k l a d n u p o l o t o v a r u 3 se vytvoří k u ž e l o v ý k r o u ž e k k s v ý š k o u k u ž e l o v é částí h ^ ^ o b r . ^ b . Dolní o k r a j k u ž e l o v é h o k r o u ž k u v o l n
p ř e s a h u j e p ř e s dolní o k r a j pracovní části tvarovacího n á s t r o j e .
Tvarovací n á s t r o j s vylisovaným k r o u ž k e m se usadí n a stůl lisu
a n a h o r u so umístí p o m o c n ý n á s t r o j 2 , T l a k e m lisu n a p o m o c n ý
n á s t r o j se v y t r h n e tvarovací n á s t r o j z výlisku, o b r . ^ c .
Lisovací sílu při teplotě lisování b l í ž í c í se ° 0 0 ° C a p ř i
použi tí m a z a c í h o p r o s t ř e d k u tjraf i l-voda Siní kO - 8 0 M P a . S i l a
p o t ř e b n á n a stržen f výl í skví 7 matrici? není vet S í n e ž ko M P a .
V ý l i s e k se zpracoval rospouStScínt žíháním a stabilizačním ž í h á ni ;» t
pro úíí«?ly posouaoní vlivfl ter>loin> historie výroby n o v o u
te«••lmi«7 ojjlí , def ormafo n a úroveň merita" t okých hodnot a o d o l n o s t i
prot-f Č!E2\, bj-íín p r o v e d e n o zkouSení jak k o n t r o l n í h o svarového
s^iojo, k t e r ý protlělttl v © S k o r o u teplotní h i s t o r i i výroby, tak
sv.-ii'ovího *i»->jf o«!»>braného 7. výlisku ',' oblasti maximální d o f o r «':a•>•/» V f?->-iu sw-n-t-'vý'.-fi apojň s>'2 p r o v e d l a :
Zlíouíka tuliem yvar-."»v-£h.o kovti při ji«>T#mální a ?výšené iei?Tot« J30"'C,
Zk o u§k a 1 Ä uia v <> stí.,
ZkouSka tahem svarového spoje £;ři normální teplote,
Zkouískn nAchylno«t.i k m e z i k r y s t a l o v ^ k o r o z i a raakrostruk~
tura n a ř e z e c h *
Výsledky p r o v e d e n ý c h zkoušek souhrnně uvádí t a b . 3»
VSechny sskoušky daly vyhovující v ý s l e d k y , k t e r é p r o k á z a l y ,
•2e v l i v e m p r o d ě l a n é teplotní historie výroby r o z s a h d e g r a d a c e
pevnostních charakteristik neni takový, že by vedl k nevyhovujícím hodnotám svarového kovu nebo spoje. Vlivem prodělané
deformace svarového kovu u výlisku doSlo na základe dosažených
hodnot k nárůstu meze klu Tni ve srovnání s nedeformovaným svarovým
kovom o 5,8$ při zkoušení při +20°C a o 3,5$ při zkoušení při
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+ 35O°C. RcvnSž ostatní obdržená výsledky zejména MKK prokázaly,
2e vlivem deformace a teplotní historie výroby novou technologií
nedochází ke zhoršení mechanicko-inetalurgickýcb charakteristik*
Zavedení nové bezodpadní technologie v©de k úspoře 7,6 tun
vysoce legované oceli. Vlastni kuželový kroužek je vyrobený
pouze za použití jedné tvářecí operace bez následné kalibrace*
Literatura :
1« Jílek, L., Petržela J.: "Výroba dna Šachty pro reaktor W E R
1 000". In: Seminář technologu kováren, ClCD Praha, září 1988
2. Jílek, L. a j . : Zváranie 36, 1987, č. 12, s. 315
3. Elfraark, j t , Burda, S.; Výroba těžkých výkovků pro díly
primáz-ního okruhu jaderné elektrárny W E R hkO. In: "Výrobní
a výzkumná problematika parogenerátoru a kompenzátoru objemu
jaderných elektráren". Ostrava 1975, s. 128 - 137*
k. Elfmark, J.: Hutnické listy 28, 1978, 5. 10, s. 714
5. Autorské osvSdSení žíslo 257 090
C)t J:í3ek. L,: Vliv tvářeních podiníxiek na vlastnosti výkovků z
austoni t i cké Cr-Ni ocel?.. Vliv riadeného tvárněni n na ^lepS
xížitkových vlastností výrobkov". Košice 198~, «*. 13fí - 139.
7. Autorské osvě.jeVnf í. 250 275.
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Tabulka 1 Výsledky mechanického zkoušení dna Šachty

Předepsané
hodnoty

teplota zkoušení 20°C

teplota zkoušení 35O°C

V , 2, n

z

R

40

160

186

A5

466 30

5

Z

335

20

32

34,0
36,0

64,0
64,0

38,0
34,0

64,0

A

p0,2

duo z ingotu 278
261
76 t Si 1

516
513

52,0
50,0

66,3

201

67,8

177

353
346

dno 7. Ingotu
222
244
76 t 6. 2

523
534

6i,o
57,0

66 ,3
64 ,0

190
221

363
367

69,7

Tabulka 2 Výsledky metalografického zkoumání dna šachty

Vměstky dle 5T SEV 40 770-84
oxidy lířemi- slmíky karboSitany
nitridy

Předepsané
hodnoty

3

3,5

dno z ingotu
76 t c. 1

-

-
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3

4

2,2

2,7

Obsah
feritu

Velikost
zrna dle

0,5-15

3

3,4
3,2
3,3

3

$
ST SEV
přístroj 1959 -79
FC 2

Tabulka 3 Základni mechanické vlastnosti kuželového kroužku

teplota
zkoušení

R

t>0.2

/V

R

m

základni materiál
oblast minimální <- 20
deformace
350

173
161

372
38l

20

228

547

350

168
167

377
372

335
307
349

566
551
568

350

274
233
284

396
390
407

20

313
307
316

350

254
250

základni materiál
oblast maximální
deformace
svarový kov
z výlisku

svarový kov
z kontrolního
svaru

svarový spoj

20

z kontrolního
svaru

230

54.4
3*,o
36.k

68.6
71,9
68,6

56.0
38,'+

4o,o

61.6
71,9
67,4

42,0
46
4l

fe

57,8
57,8
56,4

552
558
563

43
45
42,0

59,o
60,3
55,1

384
387
395

-

-

:«°

20

540
550
549

tniino s v a r
n

20

549
545
553

n
*
n

z výlisku
svarový kov

AU

/MPa/

n

LJ

b)

c)

Obr, 1 Závěrečná ráze kování desky
a) zeslabeni středu a okování obvodu
b) kováni plochým kovad em
c) kování, kovad lom s válcovou pracovní plochou

Obr. 2 - Kuželový kroužek

6200
Obr. 3 Výchozí polotovar pro zakružování
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777^777^7775^77^77'.

a)

b)

C)

Obr. ^ Postup při lisování
a) výchozí soustava, b) lisováni c) vytlačeni trnu*
1 - trn, 2 - podložka, 3 - válcový kroužek, k - Kuželový
kroužek
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Ing. Vladimír Černý, C S c ; Ing. Jiří Brynda; Ing. Jaroslav
Indra, CSc.
Koncernový podnik Škoda Plzeň, záv.Energetické strojírenství
MATERIÁLOVÉ METALURGICKÉ ASPEKTY VÝROBY POLOTOVARŮ TLAKOVÉ
NÁDOBY REAKTORU VVER 1000
V k.p. škoda Plzeň je rozpracována výrobe pěti kompletů
reaktorových zařízení VVER 1000, V referátu jsou uvedeny některé zkušenosti s výrobou polotovarů pro svařované těleso
a víko tlakové nádoby (dále TN). Vlastní výroba navazuje na
rozsáhlý zkušební program /I/, zčásti realizovaný na devíti
prstencích prvních tří TN (homogenita chemického složení,
houževnatost a radiační stabilita). Nutnost této rozsáhlé
atestace vyplývala z toho, že ve srovnání s praxí sovětských
výrobců existují v k.p. Škoda určité odlišnosti při výrobě
oceli a v technologii tváření některých polotovarů.
1. Ocel tlakové nádoby
V podmínkách k.p. Škoda Plzeň se ocel vyrábí speciálním
postupem slévání taveb siemensmartinských a elektroobloukových pecí se zásaditou vyzdívkou a odlévá se přes pánev s redukční struskou a mezipánev do vakuovaného kesonu. Ocel se
vyrábí ve třech jakostních třídách, a to 15Ch2NMFA - používaná na polotovary typu prstenců mimo oblast aktivní zóny,
15Ch2NMFA/Š - ocel zvýšené kvality, používaná na výlisky
vrchlíku víka a dna TN, kde se neodstraňuje děrováním středová oblast ingotu, a ocel 1 5Ch2NÍ4FAA - s nejvyššími nároky na
metalurgickou kvalitu, urSená pro tři prstence situované v
oblasti aktivní zóny reaktoru.
Zásadní rozdíl proti technologii výroby oceli 15Ch2NMFAA
používané v SSSR spočívá v tom, že ocel se taví z litiny PVK
speciálním způsobem vybírané a nikoli za použití čistého že*
leza typu ŽR-70 nebo ŽR-90, pocházejícího z rudy z vybrané
lokality v SSSR. Zhodnocení čistoty dosahované u této oceli
v k.p. Škoda (devět taveb) je provedeno v tab. 1. Vidíme, že
ve srovnání s ocelí tlakových nádob reaktoru VVER 440

(15Ch2l£FA) bylo dosaženo výrazného snížení obsahu mědi,fosforu i síry. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny i výsledky dosahované u oceli A 543B, tř.1 výrobci USA (data do roku 1978)
a Japonska (data do roku 1986). Uvedené výsledky obsahu hlavních nečistot v oceli 15Ch2MMFAA byly zjištěny u jednotlivých
prstenců vždy v šesti místech na čelech při hlavovém a stejně
i při půdním konci ingotu. Z porovnání s požadavky na čistotu
oceli (pro tavbové analýzy Cu max. 0,06%, P max. 0,009* a S
max. 0,010%) je zřejmé, že při této technologii se nedosahuje
požadovaných koncentrací
v případě fosforu a zejména síry
s dostatečnou rezervou. Od šesté TN se proto připravuje zlepSení technologie výroby oceli 15Ch2NMFAA s využitím rafinační
pánve ASEA - SKF.
2. Polotovarové složení a technologie tváření
Základní informace o polotovarech a použitých značkách
oceli jsou uvedeny v tab 2. Je zřejmé, že nádoba se vyrábí výhradně z kovaných polotovarů - prstenců a kruhovek - které
se vyznačují daleko menší anizotropií vlastností než polotovary válcované. Pro ilustraci tohoto tvrzení jsou v tab. 3
uvedeny výsledky zjištěné u kovaných prstenců a válcovaného
plechu z oceli 1 5Ch2NMFA, v rámci atestačních prací. Ke stanovení kritéria aniaotropie vlastností byly použity hodnoty
vrubové houževnatosti ( /*] K C V ) , resp. tažnosti a kontrakce
( /nA g ) zjištěné ve dvou směrech.
Postup výroby prstenců s kruhovek pro výlisky vrchlíku
víka s dna TN ilustruje obr. 1. Při děrování předkovků pro
prstence se používá dutého trnu, kterým se méně kvalitní materiál z osové partie původního ingotu z velké části odstraňuje. Tím se zlepšují mechanické a metalurgické vlastnosti
vnitřního povrchu prstenců, na který se nevařuje nerezavějící
austenitická výstelke. Z důvodu kvality tohoto povrchu také
dosud k žádným problémům při navařování nedošlo. Lze říci, že
výroba prstenců byla úspěšně zvládnuta bez větších potíží
(včetně tvarově složitých hrdlových prstenců s kovářsky vytvářenými hrdly).
Jak je zřejmé z tab. 2, pohybuje se využití ingotů při
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výrobě prstenců mezi 57,2 s 61,4 % s výjimkou prstence přírubového, u kterého je využití výrazně vyšší (67,356). To vcelku odpovídá světové praxi, nebot např. při výrobě prstenců
pro reaktor KWU 1300 MW se využití ingotů pohybuje mezi 60,0
až 61,1 % /4/.
Využití ingotů při výrobě kruhovek je nižší (57,0 a 53,3
%), a přesto představují právě kruhovky výkovky s nejvyšším
procentem výskytu zmetků. Doposud bylo zmetkováno pět kruhovek pro výskyt nepřípustných ultrazvukových indikací, a proto
bylo přijato opatření spočívající ve změně metalurgie výroby
oceli 15Ch2NMFA/Š (pánve ASEA - SKF) a v případě kruhovky pro
dno TN i ve zvětšení hmotnosti výchozího ingotu na 170 t (využití pouze 45,3 # ) • Ne kolik je toto snížené využití nezbytné pro zabezpečení požadované kvality, je předmětem probíhá^
jících výzkumných prací.
3. Struktura a vlastnosti polotovarů
Na polotovary TN jsou kladeny vysoké požadavky jak co do
úrovně pevnostních vlastností a křehkolomových charakteristik,
tak co do rovnoměrnosti vlastností po tlouštce stěny. Dosavadní poznatky ukazují, že CrNiMoV ocel 15Ch2NMFA se po základním tepelném zpracování (tj. kalení a vysokoteplotním popuštění na 650°C) při tlouštce stěny do 330 mm vyznačuje bainitickou strukturou s nulovým podílem proeutektoidního feritu.
Polotovarem extremní tlouštky stěny (680 mm při tepelném
zpracování) je prstenec víka TN. Ani zde však nepředstavuje
výskyt proeutektoidního feritu závažný problém, nebot do
vzdálenosti 200 mm od obou válcových povrchů činil jeho podíl v beinitické: struktuře necelé 1% a ve středu tlouštky necelých 18% (výsledky atestačního programu). Pro ilustraci
jsou pozorované struktury uvedeny na obr. 2. V tomto konkrétním případě byla detailně ověřována i změna mechanických
vlastností po tlouštce stěny ve stavu reprezentujícím úplné
tepelné zpracování (tj. včetně žíhacích cyklů simulujících
technologické režimy po svařování a navařování). Bylo zjištěno, že plastické vlastnosti (Ac, Z) se prakticky nemění, pevnostní vlastnosti (RpQ 2> \) k e středu tlouštky nevýrazně

klesají (o necelých 10%) a kritická teplota T^ vzrůstá
z -60°C (povrchové oblasti) na -40°C (střed tlouštky).
Mikrostrukture nepatří mezi vlastnosti kontrolované systémem přejímacích zkoušek podle technických podmínek. Dodatečně však byl do těchto podmínek zakotven požadavek kontroly
vměstkovitosti polotovarů jednotlivých taveb podle normy GOST
metodou Š1 (na každém výbrusu se hodnotí nejvíce znečištěné
zorné pole a tavbu charakterizuje aritmetický průměr těchto
hodnocení na celkové ploše alespoň 1200 mm ). Maximální přípustná vměstkovitost taveb je omezena stupněm 3,5 pro sirníky,
oxidy i kremičitany. Dosavadní výsledky nasvědčují tomu, že
splnit tento požadavek nečiní vážnější obtíže. Tak např. u
devíti prstenců z oceli 15Ch2NMFAA průměry jednotlivých taveb
v kategoriích S (sirníky) a SN (netvářně kremičitany) jen
zřídka převyšují 2,5 a v žádném případě nedosáhly 3,0. V ke-*
tegorii SP (tvárné kremičitany) byly stanovené stupně u taveb
vždy nižší než 2,0. To platí i pro případy, kdy se u některých taveb vyskytly individuální vměstky o rozměrech, které
v kategorii SN byly hodnoceny stupněm 4 až 5. Ve všech analyzovaných případech šlo o komplexní, značně heterogenní vměstky zjevně exogenního původu a všechny byly nalezeny v blízkosti vnitřního povrchu prstenců při hlavovém konci ingotů.
Příklad takového vměstku je uveden na obr. 3. Provedená setr
ření však ukazují, že pravděpodobnost výskytu těchto vměstku
v aktivní části polotovaru je dosti malá.
Mechanické vlastnosti vyráběných polotovarů se zjištuj,í
na vzorcích odebraných z jedné třetiny tlouštky (od vnitřního
povrchu). Použitý systém tepelného zpracování v průběhu výroby TN zaručuje, že vlastnosti aktivní části polotovarů nebudou nižší než vlastnosti zjištěné na těchto vzorcích.
V následujících obrázcích jsme se pokusili sumarizovat
dosahované základní mechanické vlastnosti polotovarů v závislosti na jejich tlouštce při tepelném zpracování. Tak obr.
4 a 5 ukazují dosahované hodnoty pevnostních vlastností včetně minimálních hodnot požadovaných technickými podmínkami
(jsou-li uvedeny dvě, vztahuje se nižší z nich k prstencům
s tlouštkou stěny nad 630 mm). Uvedené výsledky sice zatím
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nepředstavují ucelený a zcela reprezentativní soubor dat, ale
již zřetelně ukazují určité tendence. Především je patrná
silná závislost pevnostních vlastností na tlouštce polotovaru.
Dále je vidět, že z hlediska pevnostních charakteristik není
podstatného rozdílu mezi prstenci a kruhovkemi. A konečně, že
dosažení minimálních hodnot není ve všech kritériích stejně
náročné. Relativně malou zálohu má Rprt ~ při 20°C a R při
U • c.

ID

35O°C u polotovarů tlouštky nad 630 mm, ale zvláště rizikový
se při teplotě 350°C zdá být především požadavek meze pevnosti u polotovarů tlouštky 350 až 630 mm (konkrétně u hrdlových prstenců). Požadovanou mez pevnosti při 20°C dosahují
naproti tomu všechny polotovary se značnou zálohou - viz obr.
5.
Jak ukazuje obr. 6, plastické vlastnosti ne tlouštce polotovaru výrazně nezávisejí a s větší rezervou je splňován
zvláště požadavek kontrakce u výkovků prstenců. Tažnost A,se zejména při 350°C pohybuje jen mírně nad požadovaným minimem (prakticky vše v rozmezí 16 až 20 %). Ve srovnání s tím
vykazují charakteristiky vrubové houževnatosti dostatečnou
rezervu, jek vidíme z obr. 7. To platí zvláště pro prstence
z oceli 15Ch2NMFAA, určené pro oblast aktivní zóny, u kterých
je požadovaná T. max. -2 5°C (u ostatních polotovarů max.
-10°C). Vidíme, že po aplikaci dvojí austenitizace (normalizace a kalení) při tepelném zpracování dosahují tyto prstence kritických teplot T, „ v rozmezí -80 až -60°C a KCV při
teplotě 5 C dosti výrazně převyšuje 200 Jem .
U všech prstenců z oceli 15Ch2NMFAA se nad rámec technických podmínek trvale ověřuje lomová houževnatost a prvých
devět prstenců bylo kromě toho podrobeno studiu radiační
odolnosti. Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny v dalších
specializovaných referátech v tomto sborníku.
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Tab* 1: Porovnání obsahů mědi, fosforu a s í r y T o c e l í c h reaktorových
tlakových nádob (X značí průměrnou hodnotu, <5 směrodatnou
odchylku)
Ocel
(výrobce)
15Ch2lfFA
(Škoda)
15Ch2MFA

Počet
testovaných
taveb

35
+

Koncentrace I hmot.
Cu

P

S

X - 0,09

0,014

0,018

v5« 0,01

0,001

0,002

X - 0,14

0,012

X » 0,04

0,008

0,010

<3"- 0,01

0,001

0,001

X • 0,12

0,013

C - 0,02

0,009
0,001

X » 0,02

0,006

<5« 0,01

0,002

0,004
0,001

(Ižorský z á v . )
15Ch2lMFAA
(Škoda)
A 533B, t ř . 1
(USA /2/)
A 533B, t ř . 1
(Japonsko /3/)

+

9
11
6

0,003

v použitém prameni (Gerynin J.V.: lěploustojčivaja s t a l dlja
korpusov WER., Energomašinostrojenie č . 3*1977) nebyl počet
.taveb uveden.

Tab. 2: Přehled polotovarů pro výrobu tělesa a víka TM reaktoru W E B 1000
Rozměry výkovků
Název dílu

Vnější
průměr

[mm]

nitřní
průměr

Výška

[mm]

Tloušíka
stěn

Značka
oceli

[ram]

Hmotnost Hmotnost Využití Konečná
amotnost
ingotu výkovku ingotu dílu

[t]

Us]

[*]

[kg]

-

-

min 450

15Ch2NLIPA/Š

110

58650

53,3

31100

4680

3070

1515

805

15Ch2MíFA

205

117200

57,2

73400

Přírubový prstenec 4680

3080

1250

800

15Ch2MMPA

135

96000

67,3

40435

Hrdlový prstenec
horní

4750

3720

2200

515

15Ch2KKB'A

205

118300

57,7

59200

Hrdlový prstenec
dolní

4750

3720

2200

515

15Ch2HMFA

205

118300

57,7

64000

Opěrný prstenec

4830

3860

1440

485

15Gh2MPAA

135

74800

55,4

29880

Hladký prstenec
horní

4685

4000

2400

340

15Ch2KMPAA

170

104500

61,4

45800

Hladký prstenec
dolní

4685

4000

2400

340

15Ch2KMFAA

170

104500

61,4

31800

Dno

5970

min 360

15Ch2NMFA/Š

135

77000

57,0

40600

Vrchlík víka

4650

Prstenec víka

1)

1)

-

-

1) průměr kruhovky
2) při použití ingotu 170t činí využití 45,

2

Tab. 3: Kriteria anizotropie mechanických vlastností

KCV

Testované
místo

I 135
plech prstenec
I 85

T-300 mm 1*330 mm
Povrch
(vnější)
Střed
tlouštky
(T/2)

fí

(20 °O
I 195
prstentc
víka
1*700 mm

IAZ

I 85
plech

(20°c)

I 135
prsteneo

T*300 mm 1*330 mm

I 195
prstenec
ríka
1*700 mm

1,95

1,07

1,16

1,40

1,83

1,02

2,10

1,08

1,09

1,46

1,02

1,02

KCV T
KCV

P - příčný směr u plechu, tangenciální u prstence
R - tloušťkový směr u plechu, radiální u prstence
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CSc,

Ing. Jiří Brynda
k.p. ŠKODA, závod Energetické strojírenství, 316 00 Plzeň

ANALÝZA VLASTNOSTÍ POLOTOVARŮ TN REAKTORŮ VVER 440
Souhrn
V příspěvku je provedena analýza vybraných pevnostních
charakteristik a chemického složení
ocelí 15Ch2MFA a
18Ch2MFA používaných při výrobě polotovarů tlakových nádob
(TN) jaderných reaktorů typu VVER 440 ze souboru výsledků z
prvních 15 TN vyrobených v ČSSR. Získané výsledky jsou
analyzovány jak z hlediska vývojového trendu (srovnány
výsledky rozborů z prvních 5 /1/./2/ a prvních 15 TN
vyrobených v k.p.ŠKODA
),
tak
porovnány
TN různé
provenience (z produkce k.p. ŠKODA Plzeň a Ižorského závodu
v SSSR). Podrobnější pozornost je věnována vlivu tloušťky
stěny polotovaru na pevnostní vlastnosti a chemického
složení především na radiační odolnost TN reaktorů VVER
440.
Analýza chemického složení
Celkový přehled o nehomogenitě polotovarů prvních 15
tlakových nádob reaktorů VVER 440 vyrobených v ČSSR z
hlediska chemického složení dává Tab.l. Údaje v ní uvedené
vycházejí z výsledků tavbových analýz, které vykazují
oproti kontrolním analýzám velmi malé rozdíly. Nehomogenita
způsobená segregací se projevuje výrazněji pouze u uhlíku,
fosforu a síry a je závislá na technologii (děrované
výkovky minimální segregace, víka a
dna z celokovaných desek - výrazné rozdíly v obsahu C,P,S).
Ze statistického hodnocení vyplývá, že střední hodnoty
obsahů všech legujících prvků i doprovodných nečistot leží
přibližně uprostřed
předepsaného rozsahu (kromě Ni a As).
Rozdělení četnosti výskytu jednotlivých prvků vyhovuje
vesměs popisu Gaussovou tj. normální distribucí. U fosforu
a síry, přestože střední hodnoty leží poměrně nízko, je
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obsah z hlediska současných požadavků poměrně vysoký. U
ostatních
sledovaných
doprovodných
prvků
je trvale
docilováno poměrně nízké hladiny jejich obsahu. Z porovnání
této analýzy s výsledky rozboru chemického složení, který
byl proveden z výsledků tavbových analýz prvních pěti TN
vyrobených v ČSSR /Z/, je zřejmá vysoká reprodukovatelnost
chemického složení dosahovaná při výrobě polotovarů TN
reaktorů typu VVER 440. Tomuto tvrzení odpovídají i vysoké
záruky dosažení požadovaných hodnot obsahu jednotlivých
prvků dle technických podmínek, z nichž vyplývá, že pouze
výjimečně jsou tyto záruky menší než 98% (ale větší než
95%). Ze srovnání výsledků statistických analýz provedených
na
ocelích
15Ch2MFA
a 18Ch2MFA vyplývá, že jediný
významnější rozdíl (v souladu s požadavky podle technických
podmínek) je u obsahu uhlíku, jenž je u oceli 18Ch2MFA o
0,028% vyšší.
Z hlediska radiační odolnosti je podstatné porovnání
výskytu důležitých nečistot jako je Cu a P. Z výše
uvedených úvah plyne, že úroveň obsahu
těchto prvků se
statisticky významným způsobem v obou analýzách neliší.
Platí tedy i v tomto případě dle /2/ výsledek srovnání
koncentrace těchto důležitých p^Sistot v oceli 15Ch2MFA z
produkce k.p. ŠKODA a Ižorského závodu v SSSR, z něhož
plyne, že střední hodnota obsahu Cu je značně nižší u oceli
z produkce k.p. SKODA o 0,049%
resp. o 0,053%
oproti
oceli vyráběné v Ižorském závodě. Naopak u u obsahu P je
mírně nižší jeho hladina u oceli z produkce Ižorského
závodu o 0,0016%
resp.
o 0,0022%
. Přestože se obě
oceli liší v obsahu obou těchto z hlediska radiačního
zkřehnutí důležitých prvků, vyhovují obě předpisům pro
stavbu jaderných zařízení a jsou z hlediska radiační
stability rovnocenné. Porovnání hladiny obsahu dalších

porovnání

s

výsledky

analýzy

TN vyrobených v CSSR
srovnání s výsledl
výsledky rozboru
vyrobených v ČSSR
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polotovarů

polotovarů

prvních

prvních

5

15 TN

legujících či doprovodných prvků pro oceli vyrobené v k.p.
ŠKODA a na Ižorském závodě nebylo provedeno pro nedostatek
údajů o oceli sovětské výroby.
Hodnoceni pevnostních vlastností
Statistické vyhodnocení výsledků zkoušek vybraných pevnostních vlastností ocelí 15Ch2MFA a 18Ch2MFA po celkovém
tepelném zpracování je uvedeno v Tab.2. Rozptyl všech
získaných hodnot je malý, střední kvadratická odchylka se
pohybuje v rozmezí 20-30 MPa, což odpovídá variačnímu
koeficientu maximálně 0,05. Úroveň dosažených pevnostních
vlastností
vykazuje
značnou
rezervu
nad
hodnotami
požadovanými v technických podmínkách (minimální záruka je
pro mez pevnosti při 350
C vyšší než 96%, v ostatních
případech jsou záruky vyšší než 99%).
Srovnáním výsledků pevnostních vlastností pro oceli
15Ch2MFA a 18Ch2MFA dojdeme k těmto závěrům :
- Ocel 18Ch2MFA má poněkud vyšší mez pevnosti o 15-18 MPa
při 20 °C a 350 °C než ocel 15Ch2MFA;
Oceli 15Ch2MFA a 18Ch2MFA vykazují
kluzu jak při 20 °C tak při 350 °C;

téměř

shodné meze

Uvedené závěry mohou být poněkud zkreslené, protože se
nejedná o polotovary stejné tloušťky viz výsledky
uvedené v Tab . 3,;
Plastické vlastnosti nebyly detailně vyhodnocovány.
Z analogického porovnání úrovně pevnostních vlastností
polotovarů TN z oceli 15Ch2MFA z hlediska vývojového trendu
a rozdílné provenience polotovarů plyne :
Pevnostní vlastnosti tj. mez pevnosti a mez kluzu po
celkovém tepelném zpracování nevykazují prakticky žádný
vývojový trend (tj. úroveň těchto vlastností je téméř
shodná na souboru výsledků jak z prvních 5 TN /!/, / 2 / ,
/3/,tak prvních 15 TN vyrobených v k.p. ŠKODA z
hlediska globálního
hodnocení tělesa
TN i podle
jednotlivých typů polotovarů TN );
Ocel 15Ch2MFA z produkce k.p. ŠKODA má nižší mez
pevnosti a mez kluzu, v obou případech o přibližně

30-40 MPa než ocel vyrobená na Ižorském závodě.
Závěr
Rozborem chemického složení a pevnostních vlastností
polotovarů 15 TN reaktorů VVER 440 vyrobených z ocelí
15Ch2MFA a 18Ch2MFA v k.p. ŠKODA bylo zjištěno, že :
Reprodukovatelnost jak úrovně chemického složení tak
pevnostních vlastností je u polotovarů všech typů na
vysoké úrovni;
- Obdobně záruky dosažení hodnot chemického složení a
pevnostních vlastností požadovaných podle technických
podmínek jsou dostatečně vysoké a vyhovují z hlediska
zajištění vysoké bezpečnosti a spolehlivosti jaderně
energetických zařízení;
-

Úroveň
obsahu
doprovodných
nečistot se podařilo
částečně snížit v případě síry, hladina obsahu fosforu
zůstává prakticky na stejné úrovni jako u polotovarů
prvních 5 TN vyrobených v ČSSR;
Ocel 15Ch2MFA z produkce Ižorského závodu dosahuje
vyšší úrovně pevnostních vlastností než ocel čs. výroby
a je této oceli
rovnocenná z
hlediska radiační
stability.
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Ocel 15Cíi2MFA
x

xx

O,13ŤO,18

0,160*0,010

max.0,025
0,0142*0,0022
/ 1E-5/

Si
O, 17*0,37
0,264*0,043
Cr
2,5-^3,0
2,75*0,10
/I,2%/

V
0,25-0,35
0,312±0,021
,'3,7%/

As
max. 0,05
0,0089*0,0019
/ 1E-5/

Ocel 18Ch2MFA
C
0,1640,21
O,188±0,010
/I,7%/

Si
Ó, 17-1-0,37
0,273±0,039

Cr
max.0,025
2,5*3,0
0,0147*0,0024
2,72±0,09
/ 1E-5/
/O,8%/
0,25-^0,35
0,311*0,010
/O,8%/

As
max. 0,05
0,0090*0,0015
/ 1E-5/

Legenda :
požadované
hodnoty
/hmotnostní %/

Mn
0,34-0,6
O ,460±0,044
/O,09%/
Ni
max. 0,4
0,101±0,05 .
/ 1E-5/
Co
max.O,02
0,010*0,002
/ 1E-5/

max.O,025
0,0172*0,0029
/O,4%/
Mo
0,6*0,8
0,671*0,03
/O,9%/
Cu
max.0,15
0,087*0,012
/ 1E-5/

Mn
0,3Ť-0,6

0,475*0,035
/O,02%/
Ni
max. 0,4
0,103*0,055
/ 1E-5/
Co
max.O,02
0,010*0,002
/ 1E-5/

(rozmezí)

dle

max.0,025
0,017±0,002
/O,003%/
Mo
0,6*0,8
0,676±0,043
Cu
max.0,15
0,088*0,015
/O,002%/

technických podmínek

X 3€

hodnoty stanovené z tavbové
analýzy
(střední hodnoty a
střední kvadratické odchylky) /hmotnostní %/
pravděpodobnost nedodržení
požadavků
dle
technických
podmínek (1 - záruka dodržení těchto požadavků)
Tab.l -

Výsledky statistického vyhodnocení chemického složení polotovarů prvních 15 TN vyrobených v k.p. ŠKODA
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Ocel

15Ch2MFA

18Ch2MFA

539 * 735
637 i 25

539 Ť 735
655 ± 30
/O,456/

charakteristika
R

*
**

v vv

m

20°C

min. 4 3 1
517 ± 27
/O,0756/

R 0,2
P

R
o
sen n

m

R 0,2
P

Legenda :

KXX

/O,01%/

min.431
526 ± 23
/2E-5/

min. 490
529
± 22
/3,856/

min. 490
544 i
29
/3.156/

min. 392
451
± 23
/O,5%/

min.392
458 ± 23
/0,2«/

hodnota
(rozmezí)
požadované dle
technických podmínek
výsledky zkoušek mechanických vlastností
po celkovém tepelném zpracování
pravděpodobnost nedodržení požadavků dle
technických podmínek

Tab.2 - Pevnostní vlastnosti polotovarů TN z ocelí 15Ch2MFA
a 18Ch2MFA po celkovém tepelném zpracování
20°C
m
/MPa/

350°C
R p 0,2
/MPa/

R

m
/MPa/

2
V'
/MPa/

přírubový
prstenec
hrdlové
prstence
hladké
prstence

628 ± 16 508 ± 17 521 ± 12 442 ± 14

dno

653 ± 39 536 ± 34 541 ± 33 466 ± 27

618 ±. 16 492 ± 16 511 ±. 16 427 ± 22

645 ± 20 526 ±. 24 537 ± 18 459 i 19

Tab.3 - Pevnostní vlastnosti oceli 15Ch2MFA pro různé typy
polotovarů TN
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RADIAČNÍ POŠKOZENÍ OCELI TLAKOVĚ NÁDOBY REAKTORU W E R ,1000
1. ĎVOD
Mechanicko metalurgické charakteristiky ozářeného svarového kovu jsou často limitujícím faktorem ve stanovení provozní spolehlivosti a životnosti reaktorové tlakové nádoby
(RTN) a proto věnují všichni výrobci nádob na světě těmto
problémům mimořádnou pozornost.
I tato práce se zabývá experimentálním studiem radiační
odolnosti svarových spojů Cr-Ni-Mo-V oceli pro RTN 1000. Tyto reaktory mají být v ČSSR prvně použity v jaderné elektrárně Temelín.
2. MATERIAL A EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OZAŘOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ZKUŠEBNÍCH TYČÍ
Předmětem výzkumu byl základní materiál (ZM), teplem
ovliněná zóna (TOZ) a svarový kov (SK) úzkomezerového automatového svaru pod tavid lem s asymetrickou mezerou Cr-Ni-Mo-V
oceli typu 15CH2NMFAA.
Za základní materiál pro zkušební svary sloužila tavba
č. 35757 o hmotnosti 135 tun, vyrobená v k.p. ŠKODA Plzeň
technologií slévání, kde tavení probíhalo v elektrické obloukové a zásadité SM peci. Potom následovalo odlití do vakuového kesonu. Získaný ingot byl překován na hladký prstenec o
vněj Sim průměru kolem 2800 mm s tlouštkou stěny 330 mm. Chemické složení této tavby je uvedeno v tabulce I. Po vykování
prstence následovalo jeho zušlechtění /I/. Po něm byl prstenec připraven pro automatové svařování pod tavidlem do zúženého asymetrického úkosu dle obr.1 při teplotě předehřevu
200 3- 25°C. Vlastní svařování bylo prováděno v nepřetržitém
provozu v souladu s přísluSnou technickou instrukcí /2/. Cel-

ková doba svařování hrdlové sekce byla 26 dní.
Po svařování následovalo další tepelné zpracování:
G20°C/20h/pec do 400°C + 65O°C/18h/pec do 300°C.
Po tomto tepelném zpracování byla celá sekce mechanicky
opracována a defektoskopicky zkontrolována prostřednictvím
lineárního urychlovače, ultrazvuku a magnetické metody* Nebyly nalezeny žádné nepřípustné indikace.
Potom následoval odběr zkušebních těles ze svarového
kovu a TOZ dle obr.l a to zhruba v 1/3 tlouštky. Osa vrubu
tyči Charpy-V byla u SK a TOZ rovnoběžná se směrem svařování. Podélná osa zkušebních tyčí pro zkoušku tahem byla u SK
rovnoběžná se směrem svařování. Tahové tyče nebyly odebrány
Z TOZ.
Pro svařování se používá stejnosměrný svářecí proud,
svařovací drát o průměru 5 mm a tavidlo. Předepsané chemické
složení svařovacího drátu je uvedeno v tabulce I.
Pro výrobu svařovacího drátu bylo použito výběrových surovin (železné rudy), získávaných dvěma způsoby. Pro svar označený PVK to byly výběrové suroviny, získávané z různých lokalit a pro SK ŽR to byla výběrová surovina, získávaná z jediné lokality. To mělo zaručovat i stabilní vlastnosti a chemické složení svařovacího drátu. Chemické složení těchto dvou
použitých drátů je rovněž v tabulce I. Těmto dvěma drátům odpovídající příslušný SK je v této práci uváděn pod stejným
označením, chemické složení SK PVK a ŽR je uvedeno v tab.I.
Při svařováni bylo použito tavidla sovětské provenience
označeni FC-lGA a to jak pro drát PVK, tak ŽR /3/.
Ve svarovém kovu PVK a ŽR lze nalézt dvě morfologicky
odlišné struktury a to oblast sloupcových zrn uvnitř jednotlivých housenek a oblast rovnoosých zrn na rozhraní svarových
housenek. Rozpadová fáze s::tCs iiartenzitu, bainitu a feritu),
tvořící vnitřek zrn, je prakticky u obou SK stejná.
Určitó strukturní rozdíly mezi oběma SK lze nalézt v oblasti sloupcových zrn tepelně ovlivněných následující housenkou. Toto tepelné ovlivnění vede ke vzniku jemnozrnného feritu podél hranic austenitu, které je výraznější a širší u SK
PVK, než u SK žu. To svedčí o pronikavějším tepelném ovlivnění SK PVK při použitém způsobu svařování.
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2.2. Ozařovací zařízení a parametry
Zkušební tyče byly ozařovány v elektricky vytápěných
sondách typu čhouca francouzské výroby v reaktoru W R - S Ú3V
Řež za použití technologických kanálů 57/10 (stará sonda
Chouca-AJ) a 38/10 (nová sonda chouca MT 02). Okamžitý neutronový tok v obou sondách je kolem 2,6x10 7 nm~ 2 s
E>0,5
MeV. Pro experimenty bylo použito sond s označením A20, A21,
A22, A30, A31, A32 a A33. Měřená ozařovací teplota čtyřhranného trnu nosičů vzorků se u väech sond pohybovala v rozmezí
288 + 8 C. Nejpravděpodobnější ozařovací teplota zkušebních
tyčí, stanovená z porovnávacího měření a výpočtem podle matematického modelu /4,5/, byla minimálně o 10 C nižší.
Rychlé neutrony byly stanoveny z reakce Cu (n,»6)co
s uvažováním skutečného (měřeného) průběhu neutronového spektra /6,7/, stanoveného na základě změřených a vypočtených integrálních průřezů neutronových monitorů. Fluence rychlých
neutronů byly stanoveny s nejistotou 20 % /6,7/.
2.3. Zkušební zařízení a podmínky
2.3.1. Statické zkoušky v tahu
Zkoušky statickým tahem byly prováděny na hydraulickém
trhacím stroji Instron 1251. Rychlost pohybu příčníku během
zkoušky byla 0,5 mra/min./ což odpovídá deformační rychlosti
použitých zkušebních tyčí 2,5x10
min." . Zkoušky probíhaly
při teplotě laboratoře.
2.3.2. Zkoušky vrubové houževnatosti
Zkušební tyče Charpy-V byly vyhodnocovány na ocejchovaném kyvadlovém kladivu PSR 30 z NOR v teplotním rozsahu -140
až +150°C. Kladivo je umístěno v horké komoře, instrumentováno pro dálkové ovládání a jeho maximální pracovní kapacita je
294 0 (30 kpm). Rychlost kladiva v okamžiku nárazu na vzorek
je 5,6m/s. Kladné i záporné teploty jsou regulovány s přesností i l°C
3. EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY
3.1. Radiační zkřehnutí
U mechanických charakteristik ze zkoušky statickým tahem
bylo zaznamenáno obvyklé chování /3/.

3.2. Radiační zkřehnutí
Tranzitní křivky byly experimentálně zjištěnými body
prokládány pomocí počítače na základě vztahu, odvozeného
Oldfieldem / 8 /

I--?)

Y = A + B . tanhj

I

)

c /

(1)

kde Y je regresní' hodnota tranzitní křivky (KCV, P.R.) a
A, B, C, T Q jsou konstanty, které určují hlavní paramatry
vypočteného průběhu křivky na základě experimentálně změřených výsledků. Výpočet provedl s.Ing.O.Straka z odboru výpočetní techniky Cov. Oako příklad jsou na obr.2 uvedeny tranzitní křivky vrubové houževnatosti neozářeného a ozářeného
SK ŽR.
Tranzitní teploty, odpovídající vrubové houževnatosti
51 O/cm2, 60 CJ/cm2 (odpovídá T feo dle /9/), 85 O/cm2 a příčnému rozšíření (P.R.) 0,90 mm jsou pro stav před i po ozáření
uspořádány v tabulce II včetně odpovídajících hodnot radiačního zkřehnutí ATT a poklesu vrubové houževnatosti v houževnaté oblasti přechodové křivky (AKCV
). Rovněž je zde uvedena vypočtená hodnota konstanty A„ z rovnice
^TT = A F ( F . 10" 2Z n/m 2 ) 1 / 3
(2)
Konstanta A p vyjadřuje odolnost oceli k radiačnímu zkřehnutí
při dané ozařovací teplotě. F je "fluttnca rychlých neutronů.
4. DISKUSE
4.1. Radiační zpevnění
V radiačním zpevnění nebyly pozorovány v chování obou
jednotlivých svarových kovů výraznější rozdíly. I po maximalní expozici fluencí kolem 9x10^ n/vŕ > O,5 MeV zůstávají charakteristiky plastické deformace i u svarových kovů poměrně vysoké. Tažnost Ar neklesla pod 14 % a kontrakce Z pod 56 %. Poměr
meze kluzu k mezi pevnosti se z původních hodnot 0,85 až 0,89
pro výchozí stav po maximálním ozáření zvýšil na 0,94 až 0,96.
4.2. Radiační zkřehnutí
U základního materiálu lze u jednotlivých taveb zaznamenat pozitivní tendence ve snižování výchozích hodnot T^Q pos-

ledních taveb /10,11-13/ i ve zlepšení jejich radiační odolnosti, vyjádřené konstantou A p z rovnice (2). Tyto hodnoty
Ap se pro zkušební tgvbu č. 35757, použitou pro atestační
program včetně zkušebních desek pro svařování/ většinou pohybovaly kolem 22 (tabulka II), ale u všech devíti prstenců
prvních tří kompletů pro nádoby reaktorů VVER 1000 nepřesáhly
hodnotu IS /li-13/. V neozářeném atavu je u tavby č. 35757
TT = -82°c a u posledních dvou t&veb 3. kompletu to je -100
a -ioi°c /13/.
Materiál svarových kovů však vykazuje některé odlišné
chování co do radiačního křehnutí od materiálu základního a
hlavně odlišné výchozí charakteristiky (tabulka II). Rozdíly
mezi mechanicko metalurgickými charakteristikami existují i
mezi oběma svarovými kovy PVK a ŽR. Protože oba SK vykazují
podle stanovených konstant Ap přibližně stejnou radiační odolnost, zůstává tento rozdíl v příslušných tranzitních teplotách
pro neozářený stav zachován i po odpovídajícím neutronovém o23
2
záření. Konstanta A F se po expozici 4,4x10 n / « > 0,5 MeV u
obou avarových kovů (tabulka II) pohybuje mezi 20 až 21, ale
po zhruba dvojnásobné expozici se výrazně zvýšila a to na hodnotu 33. Radiační zkřehnutí obou svarových kovů (&TT) je ještě doprovázeno značným poklesem vrubové houževnatosti KCV v
houževnaté oblasti tranzitních křivek (Upper Shelf).
To, že SF PVK má tranzitní teplotu T T k Q vyšší než SK ŽR,
patrně souvisí hlavně s popouštěcím křehnutím SK PVK, vyvolávaného během svařování, kdy při ohřevu spodní housenky od nava řované horní housenky dochází k segregaci či mikrosegregaci
nečistot, jako je fosfor, arsen, antimon, cín i síra na hranicích zrn /14,15/. To se ve svých důsledcích projevuje posunem
tranzitních křivek vrubové houževnatosti a příčného rozšíření
k vyšším teplotám. Velikost zkřehnutí je úměrná stupni segregace či mikrosegregace příměsí a je doprovázena vznikem interkrystalického porušení /14,15/. I když tedy předpokládáme, že
u SK PVK došlo k vyššímu zkřehnutí v důsledku vyšší segregace
nečistot na hranicích zrn, výsledné radiační zkřehnutí je u
obou svarových kovů prakticky stejné (tabulka II). To potvrzuje dřívější závěry na jiné podobné oceli /16/, že různá mikrostruktura oceli RTN při ozařovací teplotě kolem 28S°C v podsta-

tě neovlivňuje její výsledné radiační zkřehnutí.
Náchylnost některých Cr-Mo a Or-Ni-Uo ocelí k popouštěcímu křehnutí je většinou vyjadřována tzv. faktorem JW,
který formuloval Watanabe /I5/:
4
Jľ/ = ( ;jn + Si ) ( P + Sn ) . 1 0
. (3)
kde obsah jednotlivých prvků je vyjadřován ve hmotnostních %,
Předpokládá se, že Mn a Si mohou podporovat segregaci nečistot. Kromě toho se Si může podílet na zeslabení kohézni pevnosti hranic zrn. Proto hodnota JW pro zkoumanou Cr-Mo ocel
má být menší, než 150 /15/.
Odpovídající hodnoty JW pro SK a ZM jsou v našem.přípádě
následuj ící :
SK PVK: JW = 175,5
SK ŽR: JlV = 60,6
ZM: JiV = 72,6
Faktor JW byl původně stanoven jen pro základní materiál a ne
pro svarové spoje. U SK dochází k rychlejšímu tuhnutí, než v
ZM a proto čas pro difúzi Mn je u SK kratší. Pro zlepšení houževnatosti SK i jeho dalších vlastností se u něj obsah MH ve
srovnání se ZM zvyšuje (tabulka I). Proto Bruscato /17/ formuloval faktor zkřehnutí X bez uvažování obsahu Mn,. kde jsou zahrnuty pouze kritické nečistoty:
10P + 5Sb + 4Sn + As
,.y,
v
10
Obsah všech nečistot je dosazován v ppm.
Vypočtené hodnoty pro oba SK a ZM jsou následující:
SK PVK: X s 12,1
SK ŽR = 6,7
ZM: X = 10,8
Z obou vypočtených faktorů (JW, X) jednoznačně vyplývá, že
SK PVK by měl mít nižší odolnost k popouštěcimu křehnutí, než
SK ŽR.
U svařovacích drátů jsou však faktory X v obráceném poměru (tabulka I ) : drát PVK: X = 8,3
drát ŽR: X * 10,0
Z toho vyplývá, že rozdíl mezi oběma faktory X se u SK
PVK musel změnit až během svařování.
Všimneme-li si podrobněji obsahu Si v jednotlivých SK a
ve svařovacích drátech dle tabulky I, překvapí nás vysoký obsah Si (0,47%) v SK PVK. Tento zvýšený obsah Si by se spolu s
Mn mohl podílet na zvýšené segregaci či mikrosegregaci nečistot a tedy i na větší náchylnosti SK PVK k popouštěcí křehkosti.
Tyto kosegregační účinky by mohly být komplexnější funkcí více

proměnných, jako napr. i obsahu Ni v daném SK.
Poslední výzkumy radiačního poškození svarového kovu
ocelových RTN pomocí iontového mikroskopu a analýzy atomárních vrstev ukázaly /18/, že neutronové ozáření podporuje
vytváření shluků mřížkových poruch, obohacených mědí, manganem a niklem.
5. ZAVĚRY
Experimentálně bylo zkoumáno radiační zpevnění a zkřehnutí
progresivního automatového svaru pod tavidlem s asymetrickou
mezerou Cr-Ni-Mo-V oceli za použití dvou přídavných drátů označení PVK a ŽR. Použitá zkušební tělesa byla ozářena fluencí
až 9 / 3xl0 2 3 nm" 2 > 0,5 MeV při teplotě kolem 288°C, či nejvýše
278°C. Závěry z provedených experimentů jsou následující:
5.1. V radiačním zpevnění obou SK PVK a ŽR nebyly pozorovány
výraznější rozdíly. SK PVK měl ve výchozím stavu poněkud vyšší
hodnotu R 0,2 a R , ale nižší hodnoty A 5 , A 5 a Z než SK ŽR.
5.2. V neozářeném stavu vykazuje SK PVK vyšší TT. než SK ŽR.
Tento posun je patrně způsoben popouštěcím křehnutím SK PVK,
vyvolaným během svařování.
5.3. Kriterium přípustnosti radiačního zkřehnutí RTN pro ZM a
SK by vedle mezní hodnoty A p mělo být ještě spojeno s výchozí
hodnotou TT. , nebo její hodnotou TT. _. po odpovídajícím neutronovém ozáření.
5.4. Tato práce ukázala, že za určitých, ne přesně definovatelných podmínek^ během svařování Cr-Ni-Mo-V oceli by mohlo pravděpodobně dojít k výraznému zkřehnutí svarového kovu vlivem segregace či mikrosegregace nečistot při popouštěcím křehnutí.
Aby k těmto degradačním účinkům nedocházelo, bylo by třeba pečlivě a podrobně prozkoumat jak metalurgické, tak technologické
podmínky, za kterých k těmto jevům může docházet, tak i podmínky, za kterých k podobné degradaci nemůže dojít.
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Chemické složení ve hmotnostních
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Obr.l. Schéma úkosu pro obvodový svar RTN W E R 1000 a způsobu odběru vzorků.
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Obr.2. Přechodové křivky vrubové houževnatosti neozářeného a ozářeného SK ŽR.
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PROBLEMATIKA NESTEJNORODOSTÍ PRSTENCŮ PRO TLAKOVÉ* NÁDOBY
JADERNÍCH REAKTORŮ W E R 1000
Středové části ingotů o velké hmotnosti (až 200 tun)
z oceli 15Ch2NMPA(A) určené pro výrobu prstenců pro reaktorové tlakové nádoby (RTN) W E R 1000 byly zkoumány z hlediska
chemické nestejnorodosti, rozložení vycezenin, polohy sedimentačního kužele a metalurgické jakosti. Ze získaných výsledků
se usuzuje na rozložení nestejnorodosti v prstencích a na jejich vnitřním povrchu, na který se navařuje austenitická
výstelka*

ťftrop
Jednotlivé části svařence RTN jsou vyráběny z kovářských
ingotů o velké hmotnosti, u nás v ČSSR až 205 tun.
V průběhu tuhnutí ingotů se vytvářejí charakteristické
oblasti, které mají v porovnání s tavební chemickou analýzou
záporné nebo kladné odchylky obsahu některých prvků v různé
výšce a průměru ingotu*
V hlavové části ingotu je oblast kladné segregace. V patní části je v závislosti na podmínkách tuhnutí různě rozsáhlá
oblast segregace záporné. Nárůst obsahu (obr.1) segregujících
prvků od Z k A konci a od obvodu ke středu ingotu nazýváme
S2S£2Sä£Í-2á2S222H» M i m o pásmové segregace vznikají mezi dendrity ještě charakteristické A- a V-vycezeniny, Vycezenlny
představují místa zvýšené koncentrace vměstků, nečistot, plynů a slitinových prvků /1/*
á»I22S£SSiS2 začínají zpravidla na okraji pásma kolumnárních krystalů ve spodní třetině ingotu a zasahují až do hlavy
ingotu ( obr.2). A-vycezenina má zpravidla kruhový nebo oválný
tvar, průměr 2 až 7 mm /1/ a délku 10 až 500 mm v závislosti
na podmínkách tuhnutí. Počet segregačních pruhů vzrůstá s velikostí ingotu, ale jejich intenzita se podstatně nemění
/2, 3/.
.

10

.

Xl22£22S2i5Z se vyskytují v osové ôásti ingotu* Jejich
přesnější poloha závisí zejména na štíhlosti ingotu ( H/D poměr výšky ke střednímu průměru) a jejich intenzita na obsahu síry*
V patní části ingotu vzniká pásmo negativní segregace*
které tvoří geometrický kužel, v němž se koncentrace příměsi
směrem od paty ingotu zvyšuje a v oblasti horní poloviny ingotu přechází v segregaci pozitivní*
Bylo zjištěno /4/, že tvar a poloha patního kužele záporné segregace jsou shodné s tvarem a polohou patního kužele
vměstků - sedimentačního^kužele*
V těle zdravého ingotu jsou tedy zpravidla tyto makronestejnorodosti:
- A-vycezeniny,
- V-vycezenlny,
- patní kužel vměstků*
- patní kužel negativní segregace,
- pásmová segregace*
EXPERIMENTÁLNÍ MATERIAL A METODIKA
Experimentální práce byla motivována těmito faktory*
Jednak zjistit přesné rozložení makronestejnorodostí jako
podklad pro technologii, jejímž cílem je jejich maximální
odstranění* Dalším úkolem bylo podat charakteristiku rozložení makronestejnorodostí na vnitřním povrchu prstence spolu
s jeho metalurgickou charakteristikou jako podklad pro optimalizaci navařovacích parametrů*
Pro experimentální práce bylo použito několik kovářských
výděrků získaných dutým trnem z ingotů I 170, I 190 (obr.2).
neboí obvodová část výděrku přibližně odpovídá vnitřnímu
povrchu budoucího prstence* Hlavní pozornost je v této práci
věnována ingotu I 170 /5/, nebol byl u něj k dispozici jak
výděrek, tak i hotový výkovek - hladký prstenec* Z ingotu
Z 170 byla po oddělení patní (Z) a hlavové (A) části a napěchování vyděrována středová Sást od Z-konce k A-konci dutým
trnem i 900/4 565 mm* Výděrek byl rozřezán v podélné ose*
Z opracované řezné plochy byl sejmut Baumannův otisk (dále
B-otisk)* Další B-otisky byly sejmuty z upravených ploch
příčných řezů* Výděrek byl testován na metalurgickou jakost
celkem na 42 místech, a to vždy ve středu a na obvodu výděrku
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po celé výšce*
Na ohrubovaném výkovku hladkého prstence vykovaného
z ingotu I 170 byly po celé jeho výšce sejmuty z vnitřního
povrchu dva protilehlé B-otisky o šířce 500 nun a na obou čelech prstence bylo ověřováno chemické složení* Konečné rozměry výkovku hladkého prstence podle daných technických podmínek byly i 4680 mm - 30 mm/ é 4010 mm í 10 mm x 2470 - 50 am*
VÝSLEDKY A DISKUSE
Názornou představu o rozložení vycezenin ve výděrku, tj«
i ve středu ingotu a v oblastech těsně sousedících s budoucím
prstencem poskytuje soubor B-otisků (ve sborníku B-otisky
neuvádíme)*
Znalost rozložení YrI2£22£2i2 J e •ýznamná i pro děrovaný ingot. U štíhlejšího ingotu í 195 ( H/D » 1,55 ) se vyskytují v poloze 35 až 85 % výšky výděrku (dále v.v.) s maximální intenzitou v 60 % v.v. U ingotu I 170 ( H/D = 1,27 ) se
vyskytují v menší intenzitě i rozsahu, a to jen v oblasti
70 až 90 % v*v* Šířka pásma V-vycezenin nepřesáhla ani u jednoho ingotu 300 mm. To znamená, že při děrování ingotu dutým
trnem dojde vždy k jejich spolehlivému odstranění* Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že pro neděrované výkovky kruhovek je
vhodnější ingot s menší štíhlostí a tedy i homogénnejšim
středem*
Rozložení A^varcezenin l z e zjistit z B-otisků na vnitřním povrchu prstence a po jeho výšce a z B-otisku na ploše
podélného řezu výděrkem* Na vnitřním povrchu prstence lze
tedy rozeznat tři oblasti (obr»2). U A-konce je to dobře
patrná oblast se segregačními ploškami téměř kruhového tvaru* Dostáváme zde téměř kolmý řez segregačních pruhů A-vycezenin. Toto pásmo zaujímá cca 20 % z celkové výšky prstence
od A-konce* Pro středovou oblast vnitřního povrchu prstence
jsou charakteristické protáhlé segregační pruhy o délce až
kolem 200 mm. které představují přibližně podélný řez A-vycezeninou* Třetí, zbývající oblast bez zřetelných segregačních pruhů, pokračuje cca od 50 % výšky až k Z-konci*
U prstence lze počítat i s určitým stupněm asymetrie v rozložení sulfidických segregací na protilehlých částech povrchu prstence, které obvykle souvisí s vyosením dutého trnu
při děrování špalku*
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Čela obou výkovků (z I 170 i z I 195) ae vyznačují rovnoměrným rozložením síry. Jako nejvýznamnější je třeba považovat
skutečnost, že na dvou čelech, prstence (tzn* na A- i Z-konci)
nejsou pozorovatelné segregační pruhy A-vycezenin, resp. jejich
příčné řezy*
SžŽíBŽSŽžSSiL&žilSí charakterizuje prudký nárůst vnSstků
AlgOo asi od 35 % v.v. směrem k Z-konci, jejichž obsah je až
desetinásobný, tj. cca 100 ppm v Z-konci oproti cca 10 ppn
v A-konci* Bližším šetřením se ukazuje, že se jedná převážně
*•'

2

2

o hrubé vměstky o ploše x > 121 jam • Maximální obsahy vměstků se nacházejí na okraji výděrku, tedy dále od osy ingotu,
což v našem případě nepotvrzuje klasické představy o sedimentačním kuželi (obr.3). U výděrku z ingotu I 170 bylo nalezeno
místo v 15 % v.v. na jeho okraji, které mělo tyto hodnoty:
obsah
Al203
kyslíku (LEČO)
hrubých vměstků

TČ > 121 far
60 < x 2 < 121 pm2

testované místo
v sedimentačním
kuželi

běžné
(průměrné)
hodnoty

relativní
lokální
zhoršení

80 ppm

25 ppm

3,2

180 ppm

80 ppm

2,25

17 % (z celkového počtu oxidů)

4%

4,25

11 % (z celkového počtu oxidů)

6%

1,8

Je třeba poznamenat, že zkoumaný ingot I 170 měl horší
oxidiokou čistotu než je obvyklé* Relativní lokální zhoršení
u jiných ingotů je však obdobné*
Z výše uvedeného vyplývá, že kritická místa, kde lse
očekávat zvýšený výskyt nekovových inkluzí je v Z-konci
na vnitřní straně prstence* Toto zjištění hovoří pro maximální možný patní odsek a velký průměr děrovacího trnu*
Rozložení prvků s nejvyšším sklonem k odmôšování je znázorněno send logaritmicky na obr*4. Z obrázku je patrný rozsah
patního kužele negativní segregace a pásmová segregace* Nízký
obsah uhlíku v Z-konoi 0,12 %t který charakterizuje patní
kužel negativní segregace se vyskytuje ještě ve 40 % v*v*

Přičemž tavbový obsah činí 0,18 %. Z obr*4 je patrný maximální obsah uhlíku na okraji výděrku u A-konce 0,24 %. U síry je
průběh obdobný* U ostatních prvku legující báze lze sledovat
jen mírný nárůst ve směru Z —»A. Na výkovku se však už tyto
extrémní hodnoty nevyskytují* Vysvětlení podává obr*1. ze kterého je zřejmé, Se při vhodně voleném průměru děrovacího trnu
lze do velké míry odstranit oblast největší kladné i záporné
segregace*
U více ingotů byla podrobena podrobnějšímu šetření A-vycezenina* Byly získány následující poznatky:
- A-vycezenina má průměr kolem 5 mm,
- obsah S ve vycezenině se zvyšuje na trojnásobek oproti
M čistému" místu mimo vycezeninu,
- na dvojnásobek se zvyšují obsahy P a Sn,
- obsah Hn a Ho se zvyšuje o polovinu,
- - obsahy Si, As a V se zvyšují cca o 20 %,
- obsahy Cr a Ni se zvyšují cca o 10 %,
- u prvků závažných z provozního hlediska se zvyšuje obsah
Cu asi o 15 %t zvýšení Sb a Co se neprokázalo,
- stanovení obsahu C je provázeno rozptylem hodnot při různých způsobech stanovení, na základě předběžných měření
však lze předpokládat* že zněna obsahu C ve vycezenině
bude nevýrazná*
Pro vycezeninu jsou charakteristické velmi tenké, protáhlé sulfidy a oxysulfidy (s převažující sulfidickou částí)
o ploše > 1000 (Un (některé dosahují až 3000 <um2, patrné
na výbrusu pouhým okem) a značné množství jemných globuliticp

kých sulfidů menších než 5 <um • Plošný podíl sulfidů ve vycezenině je asi čtyřikrát větší než v jejím okolí, vyšší je
i celkový počet sulfidických vměstků, a to asi pětinásobně*
Podle normy GOST dosahují sulfidy ve vycezenině hodnot 3,5
až 4* Ve vycezenině převažují sulfidy typu (Ma, Fe) S, obsahují cca 60 % Mn, cca 35 % S a zbytek Fe* Jsou přítomny
v menším množství i komplexní oxysulfidy, jejichž oxidická
část je zpravidla na bázi

Z/VČR
Nestejnorodosti v ingot ech. určených pro prstence RTN
YVER se do určité míry projeví i na prstencích* A-vycezeniny
jsou charakteristické odlišným chemickým složením oproti
základnímu materiálu a výrazně zhoršenou mikročistotou*
Na vnitřním povrchu prstence lze zaznamenat výskyt segregačních pruhů A-vycezenin v horní polovině jeho výšky* V-vycezeniny jsou odstraněny dutým trnem úplně a na prstenci se neprojeví*
Patní kužel vměstků a patní kužel negativní segregace
jsou z velké části odstraněny patním odsekem a výděrkem,
v menší míře se mohou projevit na vnitřní straně prstence
u Z-konce*
Extrémní hodnoty chemického složení jsou obvykle odstraněny děrováním* Přesto lze počítat na vnitřním povrchu prstence u A-konce s hodnotami na horní hranici chemického složení
a u Z-konce na dolní hranici*
LITERATURA
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Ing. František Jandoš, CSc.
Ústrední výzkumný ústav k. p. Škoda Plzeň
TRHLINY VE VYCEZENINiCH VE VÝKOVCÍCH Z OCELÍ RŮZNÝCH
STRUKTURNÍCH•BÁZÍ
1. 0

Úvod
Trhliny ve vycezeninách jsou obávanou vadou za tepla tvářených polotovaru větších průřezů a hmotností, především volně
kovaných výkovků /1-10/. Jsou to vnitřní vlasové trhliny okrouhlého tvaru lokalizované v objemu mezi širší povrchovou a osovou
zónou průřezu, jenž je charakterizován výskytem deformovaných
a většinou i částečně rozrušených stvolových vycezenin. U polotovarů s velkým poměrem mezi délkou a tlouštkou jsou orientované v radiálně-axiálním směru, ve výkovcích tvaru disku probíhají paralelně s jeho čely /10/. Polotovary jsou obvykle postiženy trhlinami ve vycezeninách délky několika milimetrů a
v množství, jež se udává ve stovkách a tisících. Stejně tak
však jsou evidovány případy trhlin, jež postihují jen nepatrný počet z celkového velkého množství vycezenin a trhliny o
průměru až v centimetrech /4/. Mezi typické atributy vad uvedeného druhu patří i jejich občasný výskyt mimo vycezeniny.
Uvedenými znaky, svým vzhledem na lomu a technologickou
etapou svého vzniku, tj. při primárním vychlazování tvářených
polotovarů, se trhliny ve vycezeninách podobají vločkám, a proto je jejich výskyt často uváděn do souvislosti s účinky vodíku /2-4, 6-8/. Od vloček se však některými charakteristikami
výrazněji liší
- mají členitější průběh, a tedy četné sekundární větve vybíhající z hlavní roviny nebo činící trhlinu vícenásobnou
(obr. 1)
- vyskytují se nejen v kalitelných, ale i v austenitických ocelích /9/
- vyskytují se i v hluboko vakuovaných konstrukčních ocelích
/10/, které jsou považovány proti vzniku vloček za imunní
nebo v ocelích s nízkou rozpustností vodíku /5/.
Výskyt trhlin ve vycezeninách v těžkých výkovcích z jaderného programu zhotovených z vakuovaných ocelí 15Cr2NiMoV
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(GOST 15Ch2NMFA) a 15Mn (ČSN 411416), případně rafinačné
zpracovaných na zařízení ASEA-SKF a ve volně kovaných výkovcích z ocelí 34Crl,5Nil,5Mo, 30NÍV, 7OMnlONi8Cr3Ti (ČSN
417455) a 20Mn (ČSN 411523), z nichž prvně jmenovaná ocel byla rovněž hluboko vakuována, vyvolal potřebu nové obecně platné teorie vzniku trhlin ve vycezeninách a nových představ o
vlivu technologie výroby, zejména primárního ochlazování, na
výskyt těchto vad v ocelích různých strukturních bází, jestliže měla být další výroba méně riziková.
2. O

Obecná teorie vzniku trhlin ve vycezeninách
Podle předkládané nové představy vznikají trhliny ve vycezeninách v apriorních plochách slabosti účinkem tahových pnutí, přičemž
a) plochami slabosti se mohou alternativně či kumulativně uplatňovat
al) rovinné zóny nahromadění sulfidů nebo karbosulfidů deskové morfologie (obr. 2 ) . Trhliny se rozvíjejí v těch
vycezeninách, v nichž vznikly sulfidy II. typu, ale
případně i mimo vycezeniny, jestliže ve větších plochách, tj. při hrubozrnné primární krystalizaci, i zde
vznikl tento typ vměstků (složení mezidendritické taveniny je v podstatě shodné se složením stvolových vycezenin). To může vysvětlit, proč nejsou podmínky pro
vznik trhlin ve vycezeninách ve výkovcích různých taveb,
ve všech vycezeninách existujících v průřezu nebo v ocelích určitého chemického složení, nebot tvorba sulfidů
II. typu je závislá na tavbovém obsahu kyslíku v oceli
a na rozsahu jeho segregace, což je ovlivněno typem
oceli a způsobem vedení tavby včetně její konečné desoxidace.
a2) tvářením nedostatečně metalicky spojené povrchy ředin,
plynových bublin nebo jiných dutin lokalizovaných v oblasti vycezenin. Možnost vzniku vad licího původu ve vycezeninách je běžně známa u odlitků /li/. Tyto vady mají obvykle podkritický rozměr (z hlediska UZ), zvětšují
ho však během tváření nebo iniciují tvorbu trhlin.
a3) objemy vycezenin zkřehlé během segregace vodíku nebo
nežádoucího strukturního stavu - např. u vysokochromo-
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vých ocelí je tímto strukturním stavem feriticko-karbidická směs vzniklá eutektoidním rozpadem austenitu
b) tahová pnutí destrukčních účinků se v průběhu primárního
ochlazování v oblasti existence stvolových vycezenin vytvářejí
bl) jako pnutí I. druhu následkem nadměrného tepelného spádu a případně i s přispěním nesoučasného průběhu transformace ť'-^oC po průřezu. Špička tahových napětí I.
druhu obecně při kontinuálním ochlazování vzniká, když
je zchladlá a případně transformovaná široká podpovrchová zóna a austenitické jádro dosud chladne.
b2) jako pnutí II. druhu následkem koncentrace fází s nadprůměrným koeficientem tepelné roztažnosti ve vycezeninách (tab. I ) , V důsledku odměšování uhlíku a legujících prvků /10/ do vycezenin legovaných ocelí se stabilizuje austenít např. v bainitti typu B I /10/, v důsledku odmššování fosforu se ve vycezeninách feritickoperlii;ických ocelí může v oblasti vycezenin koncentrovat ferit (obr. 3 ) . Negativní vliv pnutí II. druhu se
může projevit také v souvislosti s nedochlazením celého průřezu polotovaru před poslední operací žíhání během
primárního vychlazování /10/.
3.0

Technologické problémy u ocelí různých strukturních bází
U ocelí všech strukturních bází podporuje vznik trhlin
ve vycezeninách špatná metalurgická kvalita ingotů, jmenovitě
výrazný rozsah dendritické segregace, stupeň desoxidace vedoucí k tvorbě sulfidů II. typu (v oblasti vycezenin) a vysoké
naplynění oceli. Řediny a dutiny ve vycezeninách by měly být
svařeny během tváření, čemuž napomáhá vysoký stupeň protváření a všestranné tváření. Dominující vliv na výskyt trhlin ve
vycezeninách u bainitických (martenzitických) a feriticko-perlitických ocelí má způsob primárního vychlazování tvářeného polotovaru.
3. 1

Bainitické (martenzitické) oceli
Tyto oceli se vždy primárně vychlazují řízeným procesem,
někdy dokonce velmi složitým a časově náročným. Obtížným úkolem u mnohých ocelí tohoto druhu je zajištění transformace aus-
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tenitu před konečným ochlazením na teplotu dílny v celém průřezu polotovaru. Příčinou toho je vysoká stabilita austenitu
po kovářských ohřevech na velmi vysoké teploty související s
hrubozrnností matrice a dokonalým rozpuštěním většiny sekundárních fází, mezi nimi všech karbidů a nitridů (s výjimkou
ocelí obsahujících Ti). Protože se někdy ani při aplikaci složitých vychlazovacích režimů nepodaří zajistit rozpad austenitu v celém průřezu za izotermických podmínek (např. ocel
15Ch2NMPA), jeví se potřeba dochladit jádro polotovaru anizotermicky poklesem do oblasti teplot bainitické přeměny alespoň před posledním žíháním (obr. 4 ) . U těchto ocelí je zřejmě
náchylnost ke vzniku trhlin ve vycezeninách ovlivněna obsahem
vodíku v oceli nejvíce. S rostoucím obsahem vodíku klesá úroveň tepelných pnutí potřebných k lokálnímu porušení v ploše
slabosti.
U vysokochromových martenzitických ocelí jé nežádoucí
aplikovat primární tepelné zpracování vedoucí k eutektoidnímu
rozpadu austenitu, nebot feriticko-karbidická směs vzniklá touto cestou přivádí tyto oceli do stavu vysoké křehkosti /12/.
3. 2

Feriticko-perlitické oceli
Význam řízeného primárního vychlazování se u ocelí tohoto sortimentu podceňuje a tyto oceli se běžně po dokončení
tváření ochlazují na vzduchu. Vznik trhlin ve vycezeninách se
potom u těchto ocelí jeví ve spojitosti s rychlým ochlazením
přes tepelný interval rozpadu austenitu. Účinné je primární
vychlazování při aplikaci jednoduchého žíhání s ochlazením v
peci /13, 14/. V současné době se v k. p. Škoda Plzeň prověřuje možnost racionalizovat toto žíhání v rozmezí teplot 500 °C
až 600 °C uplatněním následného ochlazení na vzduchu, když minimální doba žíhání l> se definuje empirickým vztahem

rfhodj = n (% S)-°»5 D 2 fmJ
kde D - průměr kružnice vepsané do největšího průřezu polotovaru; % S - obsah síry v oceli v hmotnostních procentech; n 23 až 28 podle konkrétního druhu oceli.
Vztah respektuje vliv síry na stabilitu austenitu, jak je zdůrazněn např. v práci /15/.
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3. 3

Austenitické oceli
Trhliny ve vycezeninách byly pozorovány pouze ve výkovcích z vysokomanganovych ocelí, které se vyznačují relativně
vysokým obsahem fosforu (až 0,1 %). Hlavním degradačním účinkem se neuplatňuje síra, ale uplatňují se fosfor, jenž se
koncentruje ve vycezeninách natolik, že zde vzniká fosfidické eutektikum /16, 17/ a mikrostaženiny. Ve výkovcích však
fosfidické eutektikum obvykle zjištováno již není, nebot je
nestabilní a za teplot tváření se rozpouští /16/. Vycezeniny
ve výkovcích jsou detekovány obvykle podle hrubých karbidů
Mp^Cg, které jsou stabilizovány fosforem a defekty v jejich
okolí, jež mají charakter trhlin a dutin.
Výkovky z ocelí uvedeného druhu se po dohotovení ochlazují na vzduchu. Trhliny ve vycezeninách se jeví pouze jako
tvářením deformované dutiny rozevírající se následkem tepelných pnutí, přičemž řešení problému spočívá výhradně ve zvýšení metalurgické kvality oceli. Snížením obsahu fosforu, v oceli 17455 např. pod 0,020 %, se tvorba fosfidického eutektika
prakticky potlačí /17/, čímž zaniknou důvody pro výskyt popisovaných defektních stavů.
4. 0

Závěr
Je předkládána představa o vzniku trhlin ve vycezeninách
v ocelích různých strukturních bází vypracovaná analytickým
přístupem na základě materiálových expertiz těžkých volně kovaných výkovků, nebot v laboratorních podmínkách nelze vznik
vad tohoto druhu modelovat. Jsou naznačeny cesty, jak této
představy užít při řešení otázek jakosti a racionalizace výroby.
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ZES, ŠKODA k.p.,Plzeň
SOUVISLOST MEZI OPRACOVÁNÍM POVRCHU AUSTENITICKÉHO NÁVARU
A VZNIKEM KOROZNÍCH MÍST
Byla studována příčina vzniku tmavých skvrn a mikronecelistvostí povrchu vnitřního austenitického návaru tlakové
nádoby /TN/, které byly dávány do souvislosti s korozním napadením*
<•

Povrchovou reakci je možno obvykle rozlišit na tyto elementární kroky:
1# difúzi výchozích látek k povrchu,
2. adsorpci výchozích látek na povrchu,
3. chemickou reakci na povrchu,
4* desorpci produktu z povrchu,
5. difúzi produktů od povrchu.
Je to celý soubor následných kroků. V případě, že některý
z nich má podstatně nižší rychlostní konstantu než všechny
ostatní, stane se dějem určujícím pro výslednou rychlost, tj.
stává se dějem řídícím.
Kinetiku mnoha povrchových reakcí lze zpracovat na základě těchto předpokladů:
1* řídícím dě.jem je reakce adsorbovaných molekul,
2. rychlost reakce vztažená na jednotkovou plochu povrchu je
úměrná ty ,tj. podílu povrchové plochy, jež je pokryta,
3* hodnota'O' je dána Langmuirovou izotermou.
Obvykle je řídícím dějem vlastní reakce na povrchu.
V některých případech se ovšem může místo reakce, která by
probíhala výlučně na povrchu, uskutečňovat reakce mezi adsorbátem a molekulami fluidní fáze.
Rychlost difúze závisí na teplotě jinak než rychlost chemické reakce, je totiž přímo úměrná \/Ť~, kdežto rychlost reakce
je přímo úměrná exp - japl •
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Někdy však může být k adsorpci zapotřebí značné aktivační energie E„ a tím se pak může stát, že rychlostní konstanta
r Ei
adsorpce kft» A • exp - jjp bude tak malá, že bude sama určovat
výslednou rychlost povrchové reakce. Chemisorpce plynů na kovech nevyžaduje žádnou patrnou aktivační energii*
I ten nejhladší povrch kovů není ideálně rovný. Studium
štěpných' ploch krystalů přineslo poznání, že jejich povrchy
mají terasovité uspořádání* Jejich povrchy jsou jakousi mozaikou složenou z oblastí o různých hodnotách výstupní práce.
Při růstu krystalů se nové atomy neukládají na rovinných površích, nýbrž na schodovitých zlomech v povrchu, jež vznikly
dislokacemi v krystalové struktuře.
V praxi jsou povrchy nestejnorodé a vykazují celou řadu
defektů, jak tomu je v tomto případě, kdy tmavé skvrny se vyskytovaly na vnitřním návaru Tří po konečném opracování, po němž
následovalo závěrečné tepelné zpracování TN. Tmavé skvrny byly nepravidelně rozmístěny po celém vnitřním povrchu TN.
Experimentální práce byly prováděny na desce, která se
skládala, tak jako TN, ze základního materiálu /ZM/ a dvouvrstvového, několikaprůchodového, austenitického automatového"návaru* Chemické směrné složení ZM i nevařovací pásky bylo následující:
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%Mo
0 ,60
0 ,80

Z této desky bylo nařezáno 17 kusů zkušebních těles o velikosti
100 x 50 mm. Na zkušební vzorky byla nanesena media, odpovídající pravděpodobnému znečištění, které mohlo kontaminovat vnitřní povrch během výroby. Tato znečištění byla nanesena v koncentrovaném stavu, aby proces byl urychlen* Mezi znečišíující
media byla zařazena: odmašiovadla tuzemské i zahraniční výroby; indikační kapaliny pro kapilární zkoušky tuzemské i zahraniční provenience; vazelina pro zkoušku ultrazvukem; chladící
emulze používaná při obrábění; olej z ručních brusek; roztok
modré skalice; lučavka královská a mazací tuk z jeřábu.

Vzorky s takto znečištěnými povrchy návarů byly dány
do pece společně s TN. Po vyjmutí vzorků z pece jsme mohli konstatovat, že barevné skvrny na povrchu návaru se vyskytují na více vzorcích, ale jsou odlišného vzhledu. Barevný odstín i charakter skvrn, které byly pozorovány na TN, se podařilo vyvolat
v případě, když návar byl kontaminován olejem z ručních brusek
a pak tepelně přepracován - viz obr.č.1. Dále bylo zjištěno,
že toto znečištění nevyvolává na návaru korozní napadení*
V souvislosti s výše již zmíněným ověřováním tmavých skvrn
bylv zjištěno, že jsou místa na povrchu návaru, u TN i kontrolní desky, kde se v povrchové vrstvě návaru vyskytují drobné
mikronecelistvostl, jak je toto patrné z obr.č.2. Obr.č.3 dokumentuje stav povrchu návaru bez těchto mikronecelistvostí*
Už při makro prohlídce očištěného povrchu bylo zjištěno, že
není austenitický návar opracován se stejnou kvalitou po celé
ploše, jak kontrolní desky, tak i TN - viz obr.č.4. Poslední
technologickou operací po mechanickém opracování je broušení
ručními bruskami. V místech, kde povrch byl opracován jak předepisoval výkres, névar byl bez mikrotrhlinek, v opačném případě
tyto mikrotrhlinky zasahovaly do průměrné hloubky do povrchu
návaru 0,025 mm. Povrchové mikronecelistvosti - mikrotrhliny
probíhaly u vzorků nedokonale broušených po rozhraní vrstvy
plastickou deformací za studena ovlivněnou a vrstvy deformací
neovlivněného materiálu. V okolí mikrotrhliny se často nacházely karbidy chrómu.

-

SQ

-

Závěr
experimewteffl "bylô prôkájsánô, že příčinou vani-

ku tmavých skvrn na vnitřním austenitickém návaru TN byl olej,
unikající z ručních brusek. Toto znečištění vsak nebylo provázeno korozním napadením návaru.
Významným zjištěním při provedeném experimentu byla lokální existence mikrotrhlinek na povrchu návaru, pocházejících
z procesu opracování návaru. Způsob opracování je významným
faktorem, ovlivňujícím citlivost povrchu návaru ke korozi. Povrch po strojně třískovém obrábění má větší drsnost a je více
narušen, než po broušení, kdy povrch je beze stop opracování.
Zjištění, že tyto mikrotrhlinky se na povrchu náveru lokálně
vyskytují bylo velice významné z toho důvodu, že tyto vzniklé
mikrotrhlinky spolu se znečištěním mohou být příhodné pro vznik
štěrbinové koroze za vhodných podmínek, a to nejen při provozu, ale i při skladování.

Literatura:
1 Moore, W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979
2 Liška, V.:
Výzkumná zpráva, tfVZÚ, Škoda Plzeň 1987
3 Schott, K.: Výrobní podklady
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Karlov« universita, ^ V T Ž Chonutov, x x x ) tfva5 Škoda Plzeň
OVLIVNĚNÍ STATICKÉ REKBYSTALIZACE STABILISOVANÉ CHROIÍ-NIKLOVÉ
AUSTEHITICKÉ OCELI 18-8 PO TVÁŘENÍ ZA HORKA

Při tváření velkých výkovků z austenlticľcé* chroaniklová
oceli stabilizovaná titanea «e při kontrole kvality ultrazvukea zjišťují vady související 0 eziateneí velkých nerekrystalizovanýeh zrn vzniklých xů^uéxm při poalednía tváření
M

horka. Příapěvek ae týká zpňaobA jak síakat výrobky

v plně rekrystalisovanéa atavu.
T praktické Metalurgii ae ooel CSV 17247 po tváření mm
horka žíhá. Úíele* žíhání je dosažení rekryatalisace v celéa objeau velkých výkovků. V důsledku stability vysokoteplotní tvářeei aubatruktury a nehoawgenity uložená deforaaSní energie zůstávají některá oblasti nerekrystalisovaná se
substrukturou typickou pro dynamická odpevnění (rekrystallzaoi nebo zotavení). Rozhraní zrn "visí" předeviia na Sáatiaíeh Ti (C t I).
Dislokační struktura ooeli tvářená am horka závisí na
velikoati deforaaee £ , rychlosti deforaaoe £ , teplotě
deforaaoe T D , a dalších paraaetreoh zejaána strukturníoh
(ty lze při zaohování složení ooeli a teraoaeohanickaho
zpracování výchozího vzorku zanedbat). Y závialoati na £ a
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TJJ lze vésti dělicí čáru naši deformačními podmínkami, při
nichž dochází k dynamickému zotavení a podmínkami, při niehš
materiál dynamicky r•krystalizuj* £ij. Vývoj atruktury lze
aladovat pro každou kombinaci £. a 9 D , tady pro dané
Z m g

#X

P pír- • závialoati na valikoati deformace £

.

QJJ j a aktivační anargia deformačního proeaau a byla urSana
Qn • 4.7 *V» Ukásalo m*t 2a uasní hodnotou Z pro přaohod od
dynaniokého sotavani k dynamické rakryatalisaoi ja Z/vio *
(Tab.I.).
Upřaaniní aasa aasi dynaaickou rakryatalizací a dyna•ickýu odpavněnía v sávialoati na rychloati a taploti daforaaoa (charaktarixovanýni paraaatram Z (uaoiňuja nyní volit v praktických technologiokýoh podmínkách tarBoaaohanické
spracovaní tak, aby u% sajiatil tdárný pr&běh rakryatalisaca. Znaloat aasní hodnoty Z takový poatup jadnoznaSni uaoíňu;Ja a předložaná práea potvrdila, íe nazní hodnota Z
zjištěná pomocí rozliianí tvaru dafomaSníoh křivak j a totožná a vazní hodnotou Z zíakanou poaoci atudia aubatruktury.
Ja nutno však uvážit, £a dynaaioká rakryatalizaoa probíhá aš po doaaianí kritické hodnoty deforaaca f Q • Jají
hodnota záviaí na Z (obr.1) [i], V řadě případů, zajaéna
při volném kování maaivnějňích výrobků aa nadoaáhna vidy
kritieká hodnota daforaaoa v oaléa objamu výkovku.
Proto aa atudují faktory ovlivňující pohyblivost rozhraní zrna po a av. při tváření za horka. Mnošatví Ti(C,V)
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1123
2.56x1O"5

4.3x10 1 6

1173

1273

1373

1450

5.3x10 1 5 ! 1.3x10 1 4
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7.0x10 1 2

5.13x10" 4

2.7x1015i

1.4x10 1 3
7JDx10_1f_

16

|

2.7X10

2.56x10" 3

4.3x10 1 8

5.3x10 1 7

1.3x10 1 6 ^ 8 x 1 0 _ 1 4

1.28X10-2

2.1x10 1 9

2.7x10 1 8

6.8 X 1O 1 6

2.9x10 1 5 \}M?^__

1.28x1O"1

3.5x1O 15

Hodnota Zenerova-Hollomonova faktoru Z(s ) v závislosti na
hodnotě é. a T«. Je naznačeno rozhraní mezi deformačními
podmínkami, při nichž dochází k dynamickému odpevnění a rekryatalizaei u oceli ČSH 17247.
lze ovlivnit
(a) koncentrací C a Ti
(b) termomechanickým zpracováním.
Termomeohanické zpracování, které má modelovat volné kování
případně poutnické válcování trub, bylo zvoleno takto:
(i) Deformace v tlaku (pěchováním) za horka ve dvou po sobě
následujících fázích
1.
2.

30%
20%
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při
při

1050 °C
950 °C

(li) Rozpouštěcí, tj. rekrystalizační žíháni se provádí při
f050 °C po dobu 1/2 hod.
Vzorky jsou válečky 0 8, L » 25 mm, které se pichují na uvedenou deformaci. Rychlost deformace je blízká poutnickému
válcování trub.
Byla sledována velikost rekrystdizovaného objemu při
různých modifikacích tepelného zpracování a při směnách
obsahu Ti resp. C (v ránoi ČSN). Žíhací teploty po posledním tváření za horka (obr.2) se dosáhne buď přímo po dokončení tváření nebo až po ochlazení výkovku na pokojovou teplotu. Pro srovnání se uvádí i hodnoty dosažené jen po ochlaaení na pokojovou teplotu. Identický experiment byl proveden
při dvou koncentracích Ti a C (při zachování jejioh vzájemné
proporce). Sledovaná složení byla C « 0,06j Ti * 0,60

a

C - 0,03; Ti « 0,3 hm %.
Z obrázku 3 je patrné, že v oceli s nižšia Ti a C

se

dosáhne prakticky zcela rekrystalizovaný konečný stav nezávisle na tom, jak se žíhací teploty dosáhlo. Statická rekrystalizaoe je zbrzdená v oceli s vyšším Ti a C a je jasni
ukázán negativní dopad ochlazení oceli před konečným žíháním. Tento jev se váže na precipitaci jemných Ti (C,N) částic zejména v intervalu teplot 800 - 850 °C. Lze to potvrdit
pomocí TEH, která ukazuje, že koncentraoe částic závisí pro
vyšší obsah Ti a C na způsobu tepelného zpracování. Současně se zjistí, že v oceli s nízkým Ti a C obsahem koncentrace
částic je nižší a nezávisí na volbě tepelného zpracování.
Při snížení obsahu C a Ti může dojít k nežádou-
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oítau ani žení hodnot smluvní mez* kluzu. Přesto se i tímto
směrem zaměřuje pozornost výzkumu ve VTŽ Chomutov.
Vyloučení ochlazení před konečným žíháčím pročesán am
zdá být schůdnou cestou. Její realizace je však přímo závislá na možnostech jednotlivých hutních provozů (vzdálenost kovací lis - žíhací pec). Účinnost tohoto postupu se
podařilo ověřit v k.p. ŠKODA. Tento technologický postup
je podstatou patentové přihlášky jj2j.
Způsob dosažení finálního tvaru výkovku by měl navíc
vyhovovat dvěma základním požadavkům: (a) dossžení vysokého
stupně prokování a homogenity deformace při vysokých teplotách (s využitím dynamická rekrystalizaoe [Y] a následných
metodynamických procesů k rozbití zrna)
(b) dosažení vysoké
úrovně uložené deformační energii volbou co nejnižší teploty při poslední operaci.
Pij Havela I>«, Kratochvíl P., Lukád P., Smola B., Svobodová A.) Czech. J. Phys. B 38 (1988).
fi] Šedivec J., Kratochvíl P.j PV 664-87, 1987.
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Hodnoty kritické deformace pro dynamickou
rekrystalizaci v závislosti ne Z pro
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mezní hodnota Z^ .
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TEPLOTA
1800s

O.3O

1050°C

1050°C
0.20

9S0°C
\
\

\2

CAS-DEFORMACE
Obr.2

- Schema termomechanického zpracování:
Deformace za horka ve dvou stupních a trojí
způsob dosažení žíhací teploty (£ - s ochlazením na pokojovou teplotu, 2. - í>římo po tváření bez ochlazení, 2. - je vzorek pouze ochlazený na pokojovou teplotu po tváření za horka.
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Obr.3 - Rekrystalizovany podíl X R pro různé způsoby
tepelného zpracování a dva typy ocelí s nízkým
a vysokým obsahem Ti a C.
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VLIV VELIKOSTI ZRNA A PODMÍNEK DEFORMACE NA PROCESY STATICKÉHO ODPEVNĚNÍ OCELI ČSN 17 247
ABSTRAKT
Hrubozrnné

vzorky

oceli

ČSN

17

247

v

litém

stavu

byly deformovány tahem za tepla i za studena. Poté byly
izochronně
teplotou

žíhány

v

deformace

teplotním

a

shora

intervalu

teplotou

vymezeném

1250

C.

zdola

Nasledovalo

měření meze Rp 0.2, rezistivity a detailní studium struktury
a

mikrostruktury

TEM.

Výsledky

téže

oceli

se,

že

vzorků

byly

s

porovnány

obvyklým

statické

pomocí

světelné

s

analogickým

výchozím

odpevnění

mikroskopie

jemným

hrubozrnné

měřením

zrnem.

oceli

po

a
na

Ukázalo
předchozí

deformaci za tepla na rozdíl od vzorků téže oceli s jemným
výchozím

zrnem

neprobíhá

rekrystalizaci.

Uskutečňuje

se zotavením dislokační substruktury doprovázeném rozpouštěním

částic

vyvolat
je

však

nejvyšší

karbonitridů

primární

Ti.

Deformací

rekrystalizaci

oproti

rekrystalizaci

použitou

velikost

za

studena

hrubozrnné
vzorků

lze

oceli,

ta

jemnozrnných

deformace

posunuta

pro

asi

o

200 C k vyšším teplotám.
ÚVOD
Jedním

z

praktických

problémů

termomechanickeho

zpracování oceli ČSN 17

247 je nežádoucí vznik zrn nadměrné

velikosti

místech

Byly
od

v

určitých

vysloveny
jeho

různorodé

vysvětlení

kriticky

deformovaných

že

velká

tato

licí
la

struktury,

zrna
která

/ 2 / . Předmětem

volně

názory

primární

se

příčině

výkovků

pozůstatkem
během

předkládané
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kování

práce

/ I / až
původní
za

jsou

výkovků.

tohoto

rekrystalizaci

místech
jsou

o

kovaných
v

po

jevu

náhodně
názor,

hrubozrnné

tepla nerozbivýsledky

studia

mechanismů
během
za

odpevnění

jejího

studena,

oceli

žíhání
jimiž

po

ČSN

17

předchozí

jsme

se

247

v

litém

deformaci

pokusili

za

přispět

k

stavu

tepla

i

objasnění

výše uvedeného problému. Výsledky jsou porovnány s výsledky
analogického
výchozím

za

tepla

výsledků

studia

provedeného

na

vzorcích

s

jemným

zrnem. 0 studiu statického odpevnění po předchozí

deformaci
včetně

měření

jsme

TEM.

statického

V

referovali
práci

odpevnění

/A/
po

v

jsme

pracích

/3/ a /A/

uvedli

i výsledky

předchozí

deformaci

za

studena včetně předběžných výsledků TEM a světelné mikroskopie.

Cílem

předkládané

práce

je

shrnout

výsledky

prací

/3/ a /A/ a doplnit je výsledky detailní světelné a elektronové

mikroskopie

získané

na

vzorcích

deformovaných

za

studena.
POPIS MĚŘENÍ
Použité vzorky oceli ČSN 17 247 vyříznuté z kolumnární
části

ingotu

kolmo

ke

stěně

kokily

měly

tvar

válce

s

aktivní délkou 25 mm a průměrem aktivní části 4 mm. Velikost
zrna
a

ve

vzorcích

rentgenovou

byla

určována

strukturní

světelnou

analýzou

a

mikroskopií

byla

srovnatelná

nejprve

deformovány

s průměrem vzorku.
Při

vlastním

měření

byly

vzorky

v trhacím stroji Instron 1195 v peci Heraeus při teplotách
T

z intervalu 22 až 1050 C bez ochranné atmosféry. Deformace

*
"2 —1
byla prováděna tahem deformační rychlostí £ =3.3x10 s na velikost poměrného prodloužení £ =0.04 resp. 0.15. Po skončení
deformace byly vzorky zachlazeny do vody. Poté byly zataveny
do evakuovaných křemenných ampul í a žíhány po dobu 30min.
při některé z teplot T. z intervalu 600 až 1250° C.
Žíhání bylo rovněž ukončeno zachlazením vzorků do vody.
Následovalo přebroušení vzorků na brusce v zájmu odstranění
zoxydované vrstvy a dosažení homogenního průřezu. Procesy
probíhající během žíhání byly zkoumány čtyřmi experimentálními metodami.
Především
byl
měřen
vliv
popsaného
mechanického
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a

tepelného

deformační

zpracování

teplotě

na

23 °C

hodnotu

meze

resp. 350 °C

počáteční deformační rychlosti 6.7x10
stroj
Rp

Instron

0.2.

Byly

1195).

Výsledkem

rovněž

změřeny

Za tímto účelem

Rp

0.2

a

deformací
s

to

při

tahem

při

(opět deformační

byly

žíhací

křivky

žíhací

křivky

rezistivity.

byly vzorky deformované

meze

a žíhané postupem

popsaným v předchozím odstavci umístěny v kryostatu obsahujícím

kapalné

změřena
a

při

RRR.

helium.

rezistivita
295K

(páry
Tesla

vzorku

helia)

Mikrostruktura

mikroskopu

Čtyřbodovou

4.2K

spočten

vzorků

BS

při

a

byla

:

střídavou

(kapalné

jejich

studována

540 a struktura

me .odou

helium)

poměr
v

byla

označený

elektronovém

světelným

mikroskopem

Neophot 21.
VÝSLEDKY MĚŘENÍ A JEJICH DISKUSE
Deformační
3.3xlO~

2

1

s"*

křivky
pro

Tp =750

teplotou

deformace

typického

pro

rekrystalizace

změřené

rychlosti

1050 °C

postupně

dynamické
/3/.

až

při

nabývají

stacionárního

zotavení

Statické

bez

odpevnění

znaků
během

deformace
s

rostoucí

charakteru
dynamické
žíhání

po

deformaci £ =4% studované měřením meze Rp 0.2 při následné
deformaci
žíhání
teploty

při

nad

350 °C

1000 °C

deformace

je výraznější
(Obr.l).

z

Je

intervalu

až při

rovněž
750

až

zvýšení

teploty

patrný

malý

950 °C

na

vliv
žíhací

křivku meze Rp 0.2.
Zvýšení velikosti deformace na 15% (Obr.2) se projeví
na žíhací křivce meze Rp 0.2 nevýrazným posuvem teplotního
intervalu statického odpevnění po deformaci při T n = 750
až 950 °C k nižším teplotám žíhání. Dále se pozoruje posuv
křivky změřené po deformaci při 850 C k vyšším hodnotám
mechanického napětí oproti křivkám ostatním. Je způsoben
příspěvkem precipitačního zpevněni k hodnotě meze RpO.2.
Je známo, že částice karbonitridů Ti se ve studované
oceli optimálně tvoří při teplotách blízkých 850 °C /3/
a jejich vliv je patrnější při vyšší deformaci, kdy se
uplatní heterogenní nukleace na dislokacích. Stejné vysvětlení platí i pro maximální hodnotu meze Rp 0.2 na počátku
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žíhací

křivky

pozorovanou

—o- ). Po zvýšení
stejně

jako v případě

statickému
zjištění
po

dokumentované
až

při
950

1200
C

T

žíhání

=850 °C

nad

na

technickou
Obr.4

C nezávisí
prakticky

křivka

(Obr.2) dojde

(Obr.l) k výraznému

praxi může mít význam

—
pro

ani

(Obr.3,

1000 C

nižší deformace

odpevnění. Pro

žíhání

T n =750

teploty

pro

hodnota

meze

Rp

0.2

£ = 4% až 15% a pro
na

velikosti

deformace

ani na teplotě deformace. Teprve po zvýšení teploty deformace
na 1050° C mez Rp 0.2 prudce klesne a to pro nižší deformaci
výrazněji.
Podle výsledků TEM je odpevnění při teplotách žíhání
vyšších než 1000 °C způsobeno
přeuspořádáním
dislokací
spolu s poklesem jejich hustoty, primární rekrystalizace
pozorována nebyla. K poklesu meze Rp 0.2 přispívá i rozpouštění částic karbonitridů Ti probíhající nad 1000° C. Tento
jev byl
detekován
i rezistometricky
/3/, stejně jako
tvorba částic karbonitridů Ti v průběhu deformace při
850°C /A/.
S
cílem vyvolat ve studovaném
materiálu
primární
rekrystalizaci
byla
uložená deformační
energie
zvýšena
snížením teploty deformace. Obr.5 znázorňuje žíhací křivky
meze Rp 0.2(23 °C) po předchozí deformaci na 22 °C na 4%
a 15%. Zatímco po nižší deformaci dochází jen ke spojitému
nevýraznému odpevnění, po deformaci 15% bylo určité odpevnění
pozorováno i mezi teplotou deformace a 600 °C. Mezi 650
a 850°C dochází ke zřetelnému odpevnění stejně jako nad
1000°C. Proces u 1100 C není ukončen. Světelná mikroskopie
a TEM prokázaly pouze v případě deformace 15% a teplotě
žíhání 1100°C po dobu 30min. pokročilou primární rekrystalizaci probíhající nukleačním mechanismem v celém objemu
vzorku. Změny Rp 0.2 při nižších teplotách a po nižší
deformaci jsou vyvolány pouze zotavením dislokační substruktury a precipitačními efekty. Ukázalo se dále, že v počátku
primární rekrystalizace se výrazně uplatňuje vznik rekrystalizačních dvojčat. Bylo rovněž zjištěno nehomogenní rozdělení
částic karbonitridů Ti, které může mít vážné technologické
následky. Jinou negativní skutečností je vysoký objemový
podíl částic delta feritu (vzorky jsou silně magnetické).
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Hustota dislokací
matrici.
v

V

v částicích

jejich

nakupeních.

okolí

Tyto

je nižší

je

částice

než v austenitické

zvýšená

proto

hustota

dislokací

mohou ovlivnit
#

průběh

statického odpevnění, poněvadž mohou být místem přednostního
vzniku rekrystalizacnich zárodků.
Zásadní
studovaného

vliv

na

materiálu

teplotní
má

výchozí

interval

rekrystalizace

velikost

zrna. Na

Obr. 6

jsou uvedeny žíhací křivky meze Rp 0.2 normované k hodnotě
Rp

0.2

nežíhaného

převzata
oceli

z

ČSN

Obr. 5
17

při

pokojové

TEM

a

je

(deformace

teplotě,

15%)

a

Křivka

křivka

zrnem ~ 20 um

v

primární

—•—

js

náleží

—x —

(deformace 15%

teplotě lhod.)/5/.

prokázaly,

odpevnění

připsat

2 případy:

žíhání při každé

mikroskopie

výrazné

třeba

pro

247 s výchozím

světelná

materiálu

vzorku

že

u

intervalu

jemnozrnného

850

rekrystalizaci

až

a

950° C

odpevnění

mezi 1100 a 1150°C hrubnutí rekrystalizovane struktury.
Závěrem
se

ve

lze

shrnout,

studovaném

materiálu

výrazného

vlivu

výchozí

že

primární

obtížně

velikosti

rekrystalizace

vyvolává
zrna

na

v
její

důsledku
hybnou

sílu. Jemnozrnné vzorky připravené z téže oceli rekrystalizují za podobných podmínek o 200°C níže. Navíc proti primární
rekrystalizaci působí statické zotavení dislokační substruktury

a

nepřímo

tvorba

částic

podporují

vznikajících

v

karbonitridů

názor

práce

některých

Ti.

/2/ o

místech

Uvedené

původu

volně

výsledky

velkých

kovaných

zrn

výkovků

z této oceli.
LITERATURA
lil Šedivec J.^Koptík V.: In: Vlastnosti a výroba výkovků pro
energetiku. /Sborník přednášek./ Plzeň, ZP ČSVTS ÚVZÚ
k.p.Škoda 1982, s.162
/2/ Jandoš F.: In: Přínos metalografie pro řešení výrobních
problémů. /Sborník přednášek./ Karlovy Vary, ZP ČSVTS
ÚVZÚ k.p.Škoda 1983, s.28O
/3/ Vostrý P..Kratochvíl P.,Stulíková I.,Jandoš F.: In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. /Sborník
přednášek./ Karlovy Vary, Pobočka ČSVTS ÚVZÚ k.p.Škoda

- 104 -

1987, s.511
/4/ Vostrý P.,Stulíková I.,Buršík J..Kratochvíl P.,Jandoě F.:
In: Tvařitelnost kovů a slitin. /Sborník přenášek./ 1988,
v tisku
/b/ Kratochvíl P..Smola B.,Stulíková I.,Vostrý P.:
Czech.J.Phys. B 35, 1985,

s.257

80

OCEL ČSN 17 247

OCEL CSN17 247

o... 750-1
• ...850
A...950J 140
...1050
120

-.A

i

ČNÍ
O*

60

o... 750.
• ...850
•A \ A... 950.
\\x...1050

80j e=15%

e = 4%
9001000110012001300

8009001000110012001300

T A ra

Obr.2

Obr.l

u'or.3

900TDrai100

- 105 -

i

120

£400

OCEL CSN 17 247

r

j

r

' OCEL ČSN 17 247

q300 . \
CC

^

\

t

.... 4%
»...15°/e

^
O o\

O

20tí '

J

•...15
TO=22T

bi

I- T A =1200'C

i

o... U

•—•
o

ílOO

g

"

O

9

n

i

i

.
° o

LITÝ STAV

CĽ.

60

100

Ti .

700800 900 10001100
TD CC]
Obr.4

Obr,5

OCEL CSN 17247
jemnozrnný
hrubozrnný

Obr.6

600

800

- 106 -

i

B00 700 800 900 1000 11001200
— T/Q

Ing. František Jandoš, C5c.
Ústřední výzkumný ústav k. p. Škoda Plzeň
ROZMĚR ZRNA AUSTENITICXÝCH OCELÍ PC TVOŘENÍ ZA TEPLA
Úvod
•ledním z problému výroby za tepla tvářených polotovarů
z austenitických ocelí, jejichž vnitřní jakost se posuzuje
ultrazvukovou zkouškou, je dosažení jemnozrnné struktury po
celen: průřezu. Nežádoucí strukturní stavy lze kategorizovat
jako celkovou hrubozrnnost a nerovnoměrnou zrnitost. Zvláštním případem nerovnoměrné zrnitosti je potom lokální povrchová hrubozrnnost (obr. 1 ) . Rozměr zrna po konečném tepelném
zpracování tvářených austenitických ocelí, jak je všeobecně
známo, je ovlivněn procesy rekrystalizace a růstu zrna, avšek
také schopností některých zrn během tváření a tepelného zpracování persistovat /1-4/. Specifické vlivy uvedených procesů
a jevu persistence na výslednou zrnitost polotovarů tvářených
za reálných podmínek ve výrobě, tj. při tepelném spádu a při
značně nehomogenní plastické deformaci po průřezu, jsou naznačeny v tomto příspěvku se záměrem přispět k objasnění příčin
zdánlivé nekontrolovatelnosti zrnitosti zejména polotovarů prodělávajících malý stupeň deformace (volně kované výkovky, tlustostěnné roury),
Rozměr zrna tvářených polotovarů před tepelným zpracováním
Během samotného deformačního procesu za tepla se rozměr
zrna austenitických ocelí mění účinkem průběhu dynamické, metadynamické a statické rekrystalizace. Pravděpodobnost uplatnění těchto procesů vzrůstá s teplotou, se stupněm deformace
a s klesajícím rozměrem výchozího zrna d . ^'eplota deformace
není totožná s teplotou ohřevu, nebot v průběhu deformačního
procesu polotovar chladne (obr. 2 ) . Možnost průběhu rekrystalizace při každém deiormačním kroku znesnadňuje dynamické zotavování matrice, jímž se snižuje úroveň do matrice ukládané
deformační energie.
S klesající teplotou ztrácejí povrchové vrstvy polotovaru schopnost rekrystalizovat a zejména, je-li jejich rekrystalizační teplota vlivem hrubozrnnosti značně vysoká, se hru-
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bé zrno stabilizuje, a prípadne viditelně deformuje. V nerekrystalizovaných objemech však, přestože dynamicky zotavují
a odpevnují, zůstává uložena část vložené deformační energie,
která může být hybnou silou statické rekrystalizace v průběhu dalšího chladnutí nebo, a to zejména, následného ohřevu
k další operaci tváření, pokud tato alternativa existuje. Povrch polotovaru vykazuje zpevnění (obr. 3 ) . Je-li míra uložené deformační energie v matrici nízká a následná teplota
ohřevu, např. z obav před kontinuálním hrubnutím zrna rovněž
nízká, statická rekrystelizace v určité zóně povrchové vrstvy
neproběhne a dynamicky zotavené objemy, např. i ojedinělá zrna, persistují, jak bylo ukázáno např. v / 2 / . Touto cestou
persistují hrubá zrna nebo jejich fragmenty případně i přes
celý proces tváření /1-5/, přednostně v oblasti segregace prvků, které znesnadňují průběh rekrystalizace / 6 / a za přispění
vhodné krystalografické orientace vzhledem k deformačnímu toku oceli / 7 / .
Rekrystalízační schopnost matrice významně ovlivňuje rozměr zrna před tvářením. Hrubé zrno existující v polotovaru
před zahájením tváření může být výsledkem kontinuálního růstu
nebo sekundární rekrystalizace při posledním či předcházejícím ohřevu nebo hrubozrnné krystalizace. Při ohřevu ingotů jde
vždy o posledně jmenovaný případ s tím, že
hrubozrnnějšího
stavu se během následného tváření již nedosahuje. Proto také
průběh rekrystalizace v primární licí struktuře je nejobtížnější. Rozměr zrna po tváření lité oceli .17247 za termomechanických podmínek blízkých praxi volného kování byl ukázán
v sérii rekrystalizacnich diagramů v práci / 7 / , z nichž dva
uvádíme i na tomto místě (obr. 4, 5 ) . Z těchto rekrystalizacnich diagramů je zřejmé, že i při aplikaci tvářecí teploty až
1200 C lze získat vysoce jemnozrnnou strukturu, že teplota
nad 1200 °G hrubé zrno stabilizuje a rekrystalizace pod teplotou -v 1050 °C probíhá velmi obtížně. Lze konstatovat, že
rekrystalizační teplota hrubozrnné lité oceli 17247 je asi
o 200 °C vyšší než tvářené oceli jemnozrnné.
Při ohřevu jemnozrnné oceli 17247 k tváření se začíná
hrubnutí zrn projevovat od teploty cca 1080 C (růst zrna za
nižších teplot brzdí dispersně vyprecipitované karbonitridy
Ti(C,N) ) . Kinetiku růstu zrn oceli 17247 v závislosti na
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-tavbových vlastnostech oceli 17247 ukazuje obr. 6.
Při výzkumu struktury oceli 17247 po tváření za teploty
1130 °C a aplikaci deformace £ = 0,10 bylo zjištěno, že existuje možnost růstu zrn i za relativně nízkých teplot /8/. Zrno zvětšuje svůj rozměr po deformaci za tepla za uvedených
podmínek při následném setrvání v oblasti teplot 700-800 C
mechanismem dynamicky indukované migrace hranic, který se indikuje podle specifického tvaru hranic (obr. 7 ) . Tento poznatek platí pouze pro jemnozrnnou a relativně jemnozrnnou
ocel (obr. 8) a lze z něho odvodit nevhodnost praxe odkládání polotovarů při volném kování z důvodu nedostatku pecní kapacity.
Rozměr zrna tvářených polotovarů po tepelném zpracování
Austenitické oceli se po tváření za tepla tepelně zpracovávají rozpouštěcím žíháním prakticky vždy v rozmezí teplot
1030-1070 °C s následným ochlazením ve vodě. Je to teplota,
při níž neprobíhá ani u jemnozrnných ocelí výrazný růst zrn
a případná hrubozrnnost po rozpouštěcím žíhání se proto spojuje buďto s rekrystalizací po kritické deformaci /9,10/ nebo
s persistencí hrubozrnnosti z předchozích výrobních etap /1-7/.
Abnormálně hrubá zrna pozorovaná po rozpouštěcím žíhání
1050 °C/9 hod/voda u tří typů austeniticlcých ocelí jsou podle
Činy /9/ výsledkem diskontinuálního růstu zrn, sekundární rekrystalizace, po kritické deformaci v oblasti tvářecích teplot specifikované v tab. I. Sekundární rekrystalizace byla
přitom pozorována pouze při výchozí jemnozrnné struktuře uvedených ocelí.
Tabulka I /9/
teplota
deformace

rej

800
900
1000
1100

kritický stupen deformace při tváření
za tepla různých austenitických ocelí
63Cr4Ni9Mn7

20Crl7NiCo5Mo2Cu3Ti
16
16
32-58

13
8
5
4
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12Crl3Ni9Mo2Cu2 5T
8-16
8-14
1?-16
12-16

Pro ocel 08Crl8Nil0Ti (17247) udává Pacák /10/ kritický stupeň deformace za studena 2-9 %. Ve stejné oceli s výchozím jemným zrnem jsme hledali podmínky tváření vedoucí
k krubozrnné rekrystalizaci při uplatnění teplot ohřevu 1050 C,
1130 °C a 1230 °C, dotvářecích teplot 750, 800, 850 a 900 °C
a £ B 0 až 0,9 (v tahu), avšak kritický stupen deformace ve
vazbě na následné žíhání při 1050 °C a 1250 °C jsme nenašli.
Nejhrubší zrno o d +„ max 150 um bylo zjištěno po dotváření
za teplot 800 a 850 C,v obou případech deformací 4 %t jestliže teplota počátečního ohřevu činila 1230 °C. Povrchová hrubozrnnost zaznamenávaná např. u volně kovaných výkovků z oceli 17247 po jejich konečném tepelném zpracování byla zatím ve
všech případech vyhodnocena jako persistence hrubozrnnosti
z předchozích výrobních etap. Persistující oblasti jsou buďto hrubá sekundární zrna z některé etapy tváření (obr. 1 a)
nebo fragmenty primárních licích zrn (obr. 1 b, c ) . Charakteristické strukturní a substrukturní znaky hrubých persistujících oblastí lze shrnout takto:
- nejsou rovnoosé, jsou protažené ve směru deformačního toku
oceli (sekundární zrna) nebo v radiálním směru (fragmenty
primárních zrn)
- mají členité hranice
- nevyskytují se v nich dvojčata
- mají dislokační substrukturu tvořenou subzrny se subhranicemi tvořenými úzkými dislokačními stěnami
- pokud výkovek po rozpouštěcím žíhání prodělal stabilizační
žíhání, je v nich patrná zvýšená hustota dispersního precipitátu Ti(C,N)
Hrubozrnné oblasti jsou tedy oblasti, které jsou ve stavu
dynamického zotavení a od svého okolí se liší tím, že v nich
neproběhla statická rekrystalizace provázená dvojčatěním matrice.
Změna zrnitosti při žíhání po tváření za tepla může u
oceli 17247 naatat také vlivem rekrystalizace za relativně
nízkých teplot, jejíž hybnou silou je deformační energie uložená v matrici následkem nebo spolupůsobením objemových změn
provázejících chladnutí dotvářených polotovarů. Obecně tato
možnost vyplývá z poznatků Doudy a spol /li/, že austenitická ocel podrobená primárnímu zpracování 1100 °C a 1300 °C
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s ochlazením do vody nebo na vzduchu staticky rekrystalizuje při následném žíhání již za teplot kolem 600 °C. U oceli
17247 jsme zaznamenali rekrystalizaci neiniciovanou vnější
deformací např. i po rozpoustěcím žíhání 1050 °C a ochlazením ve vodě a v peci za teplot následného žíhání kolem 75O°C
(obr. 10).
/ v
Z aver

Byly uvedeny některé poznatky o vlivu rekrystalizace a
jevu persistence na hrubozrnnost po tváření a tepelném zpracování austenitických ocelí. Při řešení výrobních problémů se
upozorňuje na ovlivnění průbelm rekrystalizace výchozí zrnitostí matrice, poklesem teploty povrchových vrstev během tváření, možnost stability výchozího rozměru zrna při aplikaci
vysokých teplot tváření, účinkem segregace prvků brzdících
rekrystalizaci a při určité krystalografické orientaci některých zrn vzhledem k deformačnímu toku oceli. Uvádějí se poznatky o hrubnutí zrna účinkem deformačně indukované migrace
hranic zrn a o rekrystalizaci, která není podmíněna vnější
deformací.
Literatura
/l/ P.Jandoš: Sborník z konference Přínos metalografie pro
řešení výrobních problémů, K.Vary 1983, 280; / 2 / F.JandošK.Mazanec: Hutnické listy, 8, 1986, 551; /3/ F.Jandoš: Hutnické listy, 6, 1987, 392; /4/ P.Jandoš-K.Mazanec: Sborník z konference Tvařitelnost kovů a slitin, 1988, 509; /5/ F.JandošK.Mazanec-J.Kasl-J.Kuneš: Czech.J. of Phys. , B 38, 1988, 392;
/6/ P.^andoš-K.Mazanec: Hutnické listy, 10, 1986, 723;
/7/ P.Jandoš-K.Mazanec: Strojírenství, 2, 1982, 707; /8/E.Folková: Diplomová práce Problémy rekrystalizace při tváření oceli
17247, ÚVZÚ Škoda Plzeň - VŠB Ostrava 1987; /9/ B.Cina: JISI,
January I960, 18; /10/J.Pacák-M.Tomeě: Sborník Vlastnosti a
výroba výkovků pro energetiku, ÔSVTS Škoda Plzeň, červen 1982,
148; /li/ J.Douda-J.Vobořil-M.Vyklický-O.Brenner: Sborník
z II. Letní školy zotavení a rekrystalizace, Solenice 1986,57
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PROBLÉMY REKRYSTALIZÄCi FliľvITICKÝCH KORCZIVZDORl.'ÍCH OCSLÍ
S VELMI EÍZKÍKI G3SAHY UHLÍKU A DUSÍKU
Aplikační možnosti feritických korozivzdorných ocelí byly donedávna omezeny jejich některými nevýhodnými vlastnostmi. Relativně vysoký obsah uhlíku a dusíku měl za následek
nízkou tažnost, snížené kíehkolocové vlastnosti a obtížnou
svaritelnost. Rozvoj nových technologií výroby korozivzdorných ocelí procesy AOD a VOD umožnil podstatné snížení hladiny obou prvků a zlepšení užitných vlastností ve srovnání
s klasickými typy těchto ocelí o Značného rozšíření dosahují
oceli s obsahem chroKu přibližně 17 ;i>t příoadně s malou přísadou nolybdenu asi 2 ,<>, s obsahy uhlíku a dusíku zpravidla
jednotlivě pod 0,020 ,-J a stabilizované titanejti resp. niobem
/l/. Potřeby výroby koroonent jaderněenergetických zařízení
v ČSSR vyžadují, aby z feritických korozivzdorných ocelí
s velmi nízkýir.i obsahy uhlíku a dusíku byly vyráběny tyče
velkých průměrů. Pro tento účel jsou použity oceli typu
O15Crl7Ti a 015Crl7I*:o2Iíb. Vzhledem k tomu, že v technologické praxi se při výrobě výše uvedených rozměrných polotovarů
uplatňuje výhradně tvpření za tepla (případně v kombinaci
s žíháním) a je vyloučena .možnost aplikace deformace za studena, hlavní pozornost je v předložené práci zaměřena na
studium vlivu procesů, orobíhajících p:i deformaci za tepla
a následném žíhání, na strukturní stav feritické matrice
předmětného typu ocelí / 2 / .
Vzhledem k určité nejednotnosti názorů na problematiku,
mechanismu odpevnění feritických korozivzdorných ocelí, obsahujících 17 ;•- chrómu a velmi nízký podíl uhlíku a dusíku, při
tváření za tepla /3-6_/f je nezbytné upřesnit soubor poznatků
o těchto dějích a vytvořit tak předpoklady pro jejich ovládání v technologické praxi, Cíler oředložené práce je podrobné
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stanovení strukturních charakteristik procesu odpevnšní fe-.
ritických korozivzdornych ocelí O15Crl7Ti a 015Crl7Ko2Iíb
při deformaci za tepla dvěma výrazně odlišnými rychlostmi
a případném následném žíhání.
Experimentální materiál a použité metody
Základní chenické složení (ve hit. %) použitých ocelí je
uvedeno v následující tabulce:

ocel
O15Crl7Ti
015Crl7Ko21í

C

N

0 ,013
G,011

0 ,007
0 ,010

Cr

17,49
17,05

T'
it* 0

Ti
0,27

1,

OP

T7T.

Al

C ,047
0 ,39 0 ,026

Deformace za tepla vysokou rychlostí približne 3 až S s"
byla provedena klínovým valcovaním oli teplotách 600 až
1000°C s použitím maximální jmenovité deformace SO £ po předehiŕevu pro modifikaci velikosti zrna za teplot 1000 resp.
1200°C s vydrží 1 hodina. Vyválcovsnó klínové zkoušky byly
následně žíhány jednotně lC0G°C/2 heci. Deformace rr.dou rychlostí 5,S . l C ^ s " " se uskutečnila ponccí tahových zkousek
pľi teplotách C 50 až 120C°C ne ho-'notu íO '. Tahové zkouš!:y
byly po defor.T.aci podrobeny žíhání nr: teplotě oeforzr.ace po
dobu 5 a.2 3C; rán. sledování struktury bylo provedeno opčickou mikroskopií a transr.isní elalrtronovou ":ikrcsi:c ">ií coplněnou difrakcí n^i ICO kV.
Výsledky klínového válcování
Bylo zjioteno, že u obou studovaných ocelí mají strukturní znC-ny v celen intervclu teplot klínového válcovaní
£00 až 110C°C vysokou rychlostí (">.:ibližn6 3 až S s~") analogicky charakter jak pro eirtr^nn-j velké výchozí srno (asi
-2/-3 podle íoľ.) vzniklé ;>i:'eäeiiľever;. 120C°0/l hoi! tak rovncž
v případe značně menšího zrna (v rozmezí 2 až 4 podle -.-,!.)
získaného po >xedehřevu 1COO°C/1 l:od. i. ikrostruktura je ve
všech případech charakterizována původními zrny protaženými ve sr.Sru válcování, která obsahují stopy subliranic, obr.
la. ?o překročení jr.enovifc? deformace kolem 30 /.' byl po klínovém válcování v celém rozsahu tenlot oro ocel O15Crl7'ľi
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resp. při teplotě 900°C a výše pro ocel C15Crl71>'-o213b v mikrostruktuře přítomen rovněž malý podíl zhruba rovnoosých rekrystalizovsných zrn s poměrně rovnými hranicemi, který s
rostoucí teplotou a deformací vzrůstal, obr. 1b. Jak ukazují
výsledky elektronomikroskopického studia klínových zkoušek
vyválcovaných při teplotě 600°C (obr. 2a), v některých oblastech zrn byl pozorován kromě jemných rovnoosých subzrn i značný podíl subzrn protažených v jednom směru. Uvnitř těchto
protažených subzrn se zpravidla vyčleňují rovnoosé fragment;,
oddělené vzájemně často hranicemi tvořenými sítěmi individuálních dislokací. Uvedené charakteristiky substruktury jsou typické pro oapevnění mechanismu/ dynamické polygonizace při relativně nižších teplotách deformace a vysoké deformační rychlosti. Studium charakteristik subzrn vzniklých klínovým válcováním při teplotě 1000°C transmisní elektronovou mikroskopií a difrakcí ukázalo, že v tomto případě vznikají rozměrná, přibližně rovnoosá subzrna, obr. 2b. Tato subzrna jsou
oddělena ostrými hranicemi s úhlem disosrientace zpravidla

do 5°.
Jak již bylo výše uvedeno, po klínovém válcování jmenovitou deformací 30 >i a výše byl v mikrostruktuře pozorován
určitý podíl rovnoosých rekrystalizovaných zrn. Rekrystalizovaná zrna vznikají zpravidla v trojných, stycích resp. na
hranicích zrn, kde se zřejmě uplatňuje ir.echani9F.us deformačně podmíněné migrace částí těchto hranic, viz obr. lb. Vzhledem k tomu, že klínové zkoušky byly po vyválcování rychle
ochlazeny do vody (maximálně do 2 sekund), bylo možno předpokládat, že výše zmíněná rekrystalizovaná zrna jsou výsledke» dynamické rekrystalizace následované případným metadynamickým růstem. Správnost tohoto předpokladu byla potvrzena
pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Obr. 3 ukazuje
vysokou hustotu dislokací a přítomnost části subhranic v su*cstruktuře jednoho z rekrystalizovaných zrn. Uvedené výsledky
prokazují, že studované rekrystalizované zrno bylo po svém
vzniku (zřejmě mechanismem zahrnujícím koalescenci subzrn)
opětovně deformováno, a lze jej tedy jednoznačně považovat
za produkt dynamické rekrystalizace. Z výše uvedeného vyplývá, že při klínovém válcování předmětných ocelí relativně
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vysokou rychlostí je možno vyvolat v dynamicky polygonizované feritické matrici omezeny průběh dynamické rekrystalizace v těch místech klínových zkoušek, v nichž došlo k překročení kritické deformace nutné pro rozvoj tohoto procesu.
To je zcela ve shodě se závěry prací /4, 5./. Kaxiadilní podíl dynaaicky rekrystalizovaných zrn v rr-.ikrostruktuře dosažený po aplikaci nejvyšších jmenovitých deformací 70 resp.
80 % činil asi 30 yo.
Žíhání výše diskutovaných vyválcovaných klínových zkoušek 1000 C/2 hod. vede k rozvoji statické rekrystalizace
v dynamicky odpevněná feritické matrici. Získaná závislost
změn velikosti staticky rekrystalizovaného zrna na rozměru
výchozího zrna, teplotě klínového válcování a použité jmenovité deformaci je vyjádřena ve formě rekrystalizačních diagramu na obr. 4a-4d. Střední velikost výchozího zrna získaná předehřevem 1000 resp. 1200°C/l hod je uvedena v rekrystalizačních diagramech jako případ nulové deformace. Z výše
uvedených diagramů jsou zřejmé podmínky klíhového válcování,
které vedou po žíhání k úplné statické rekrystalizaci. Podíl
nerekrystalizovan/ch oblastí v mikrostruktuře dosahoval ve
všech případech maximálnž hodnoty 20 %, Jak je rovněž patrné z obr. 4a-4d, pro deformační teploty 800 až 1000°C dochází s postupným růstem hodnoty jmenovité deformace k ustálení
výsledné velikosti staticky rekrystalizovaného zrna získaného žíháním na přibližně konstantní úrovni nezávislé na dalším
zvyšování stupně deformace, což je v souladu s údaji uvedenými v práci fl/» U oceli O15Crl7Ti dochází ve srovnání s ocelí 015Crl7Mo2Iíb vždy k rychlejšímu rozvoji statické rekrystalizace při žíhání po aplikaci srovnatelných parametrů klínového válcování za tepla. Vyšší rekrystalizační schoonost oceli O15Crl7Ti je zřejmá rovněž ze srovnání výsledků studia
mikrostruktury bezprostředně po klínovém válcování, kdy v
případě této oceli došlo ke vzniku dynamické rekrystalizace
již při teplotě válcování 800°C, zatímco u oceli s molybdenem
stabilizované niobem byl rozvoj tohoto procesu zjištěn až při
teplotě deformace o 100°C vyšší.
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Výsledky tahových zkouček
Bylo zjištěno, že odpevnění obou studovaných ocelí se
při deřorsaci jednoosým tahem rychlostí 5,9 . 1 0 s
na
hodnotu 4C v'ó v intervalu teplot 850 až 12C0°C realizuje
v zásadě mechanismem dynamické polygonizace. Vzniklí mikrostruktura je tedy charakterizována původními zrny protaženými ve směru deformace a obsahujícími sííoví subzrn, jejichž rozměr se zvyšováním deformační teploty značně vzrůstá, obr. 5a-3d. Uvedená skutečnost je dobře patrná rovněž
z příklsdů analýzy subzrn vzniklých při deformaci za teplot
&50 resp. 1000°C pomocí transmisní elektronové mikroskopie,
obr. 6a, 6b. Difrakční analýza i sledování změn kontrastu
při náklonu fólií ukázaly, že hranice mezi subzrny se vyznačují velmi malým úhlem disorientace zpravidla přibližně do
3°. Zvýšení deformační teploty na 1100 resp. 1200°C vede nejen ke značnému zvětšení subzrn, ale při deformaci dochází
zároveň k deformačně indukované migraci hranic původních
zrn, což vede zejména u oceli 015Crl7L-'-o2IIb k výraznému
zhrubnutí zrna, viz obr. 5c, 5d. Výše popsaný pohyb vysokoúhlových hranic zrn lze klasifikovat v zásadě jako projev
rekrystalizačního procesu, ovšem je třeba mít na zřeteli,
že v tomto případě nejde o klasicou dynamickou rekrystalizaci SDOjenou s nukleací a růstem nových rekrysts.lizovaných
zrn. Ze srovnání charakteristik subzrn získaných relativně
pomalou tahovou deformací s výše diskutovaným případem klínového válcování značně vyšší rychlostí pro odpovídající
teplotu deformace a přibližně ekvivalentní úroveň deformace
vyplývá, že aplikace nižší deformační rychlosti vytváří vždy
stabilnější dynamicky nolygonizovanou strukturu, charakterizovanou rovnoosejřími subzrny větších rozměrů (srov. nanř.
obr. 2a s obr. oa resp. obr. 2b s obr. 6 b ) . Toto zjištění
je zcela v souladu s mechanismem dynamického odpevnění v kovových soustavách charakterizovaných vysekou energií vrstevné chyby.
Žíhání vzorků deformovaných tahem při teplotě předcházející deformace vede podobně jako v případě klínových zkoušek
k rozvoji statické rekrystalizace v dynamicky odpevněné 0atrici. Z orientačního srovnání velikosti staticky r
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• zovaného zrna zinkaného žíhání." za tepla deformovaných tahových zkouSek a rczir.orerr. nč-,ov£d^,j í jího zrna v přípa-Jě klínového válcování pro tuté:: deformaci a stejnou teplotu vyplývá, že u tahových vzorku i:c rozdíl od klínových zkoušek výchozí zrno žíháním vvrazni hrubne. Tuto skutečnost lze v principu vysvětlit vznikem pozorovaná značně stabilní dynamicky
polygonizované struktury vzniklé oři deformaci za tepla relativně malou rychlostí, kteří umožňuje jen velmi omezenou
nukleaci nových staticky rekryntalizovaných zrn při žíhání
ve srovnání c -říoadet;. vysoké ry^::ior:ti deformace klínovým
válcováníir., kdy se krorr.t vzniku -ťticky rekryatalizovaných
zrn ve značně nér.e stabilní oolyponižované struktuře uolatňuje při žíhání zpočátku i pentdynamický růst zárodků vzniklých
dynamickou rekrystalizací ', rrctadyr.ar.ickk rekrystalizace).

Závěr
Bylo zji:. tč-no, z-: o. i Oiforrr.aci r e l a t i v n ě vysokou rychl o s t í (.klínové válcování) v:'i teplotác:'. cGO až 11CC°C, dochází k dynar.ické •".•oly~or.izE.ci f r;r i t Ic-k» r.atrice a vedle n í
k dynamické r e k r . v s t a l i z a c i , zatír.co v i : ' í " a . ě deforraoe r.alou r y c h l o s t í (tahové zkou ky) p .."i xeplotsch £5C až 12OC°C
odpevnění nastává Djsváfinc r.echanisr.er cynar.ickó poly^onisace, doplncnýr. nad dcrcrir.a-jní t j p l o t c u 1000°C X r.i ^rací nC kterých úseků, in-cnic ••uvc"r:íc : zi?n. ^níLení r y c h l o s t i :.efornace vede ke vzniku zn-jcn-- s t a b i l n í .:y:-uric::y "jcly^onizov^ne s t r u k t u r y , která ~>JÍ : Ĺolzär.ór. ilíi:/r.í urr.c:1 ř.uj-z- ;: ; r . onezenou nukleaci f.t^ticrr,- rokryřtnlizov.-izrc z zrn a t í r . vwolává
značné zhrubnul:! zrna. V • íic'^
''íiiír.í
>o -1 "forr.acž v s o k o u
r y c h l o s t í je r.ožno zíc!:at r-:kry.~t; l:.~c\'z.r.5 zriio ".. ir'c z^lnýcl:
roznerů ( s t . ;- -.; -jlc .-.^'ľľ. ) J
p
rar.ick:' c s!- • t i c / ' ro/ryr-a'. •:;.•••? VÍ :r::/-^. :.ef=
r.icky

TOly 3o:zizov

r ' •••ci-ici,

•: ';•..;.. ••.; : ' c í

T~'it;'

rricky rekryst:" l i z o \ '..'..'2': j r n . ^rů'--. /. .;rzv:; v^li-'
lizovan-'ího zr;.r. 10 :'-::i_' j
r
c h o z í deforr.:;ce k l í nov,/r vál:.- >v ár.í'. v;;' 'dřer. v.- rorr.z-- r e k r y s
t a l i z a o r ; í c > . .' z' r [v-'-u. Ze zí ck-^iziých výclodlců v y p l ý v á , í e o c e l
O15Crl7Ti se vyzri':"aj-? coli:ov-. vy;.;i.Jí r e kry 3 o-iliza ~r.l s c h o p n o s t í ve srovrzárzí r o c e l : L.i;''rl7. ~.:ľ".'l. (Ccel s -.-.clyboener.
r>
s t a č : l i z o v ná. r.irbo:. :.'
v' e:\ :..";:tor' vý3:z?.r.né i . e d i i o E t i ,
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zejména podstatně nižší tranzitní teplotu
Výsledky této práce rozšiřují současné představy o strukturních charakteristikách feritickj'ch korozivsclorných ocelí
s obsahem 17 /"<? chrómu a nízkými obsahy uhlíku a dusíku v závislosti na parametrech tváření za tepla a způsobu žíhání
a přispívají tak k vytvoření podmínek pro řízené ovládání
struktury těchto ocelí v technologické oraxi.
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K PROBLEMATICE TRANZITNÍHO CHOVÁNÍ LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI
NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ PHO TLAKOVÉ NÁDOBY
Tranzitní lomové chování ocelí je většinou spojováno
se zkouškou rázem v ohybu. Přesněji řečeno s tranzitními
teplotami, které se určují na základě teplotní závislosti
nodnot vrubové houževnatosti (např. tranzitní teplota pro
KCV = 50 Jem ) příp. vzhledu lomu ;trQ„). U svařitelných
nízkouhlíkových ocelí (ferito-perlitická struktura s karbidy po hranicích; tranzitní oblast, t.j. oblast přechodu
od tvárného ke křenkému lomu se vyznačuje relativně malým
rozptylem měřených nodnot. Proto je poměrně snadné určení
tranzitních teplot a případný rozptyl měřených hodnot je
zpracováván statisticky /i/.
Nízkolegované oceli se strukturou popuštěného bainitu
případně martenzitu se vyznačují, jak ukazují literární výsledky a naše zkušenosti s ocelí 2,25CriMo tuto skutečnost
potvrzují, značným rozptylem měřenýcn hodnot v tranzitní
oblasti. Ke zpracování výsledků s takovýmto rozptylem je
vhodný postup navržený Tetelmanem a McEvilym / 2 / a rozpracovaný podrobně Helmsem 8 spoluprac. / 3 / a Holzmannem / 4 / .
Schéma tohoto hodnocení je na obr. 1. Základem hodnocení je
mechanismus porušování, jehož projevem je vzhled lomové
plochy. Podle mechanismu porušování se rozlišují v závislosti na teplotě tři oblasti porušení, které jsou od sebe
odděleny tranzitními teplotami:
t

- tranzitní teplota, charakterizující změnu mechanismu
šíření lomu. Je to nejvyšší teplota, při které ještě
přechází tvárná trhlina ve štěpnou.

t^ - tranzitní teplota, charakterizující změnu v mechanismu
lomu. Je to nejvyšší teplota, při které ještě nestává
přímá iniciace nestabilníno štěpného lomu v plastické
zóně pod kořenem vrubu. Při a pod teplotou t- je hodnota tvárného natržení 1 = 0 .
5
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Cílem předloženého příspěvku je analýza lomového chování těles s trhlinou. Bude ukázáno, že tranzitní oblast v níž
dochází ke změně charakteru šíření lomu existuje i při
zkouškách těles s trhlinou. Rozptyl zjištěný při zkouškách
těles s vrubem se projevuje i při zkouškách těles s trhlinou.
Tranzitní lomové chování těles s trhlinou
U těles s trhlinou se odolnost proti porušení charakterizuje lomovou houževnatostí, která se pro těleso daných
rozměrů v závislosti na teplotě zkoušky vyjadřuje parametry
definovanými lomovou mechanikou. Obecné schéma (obr. 2)
tranzitní oblasti v teplotním průběhu lomové houževnatosti
nízkolegovaných ocelí používaných při výrobě jaderných reaktorů z hlediska předpisů ASTM, JSME, BS diskutují Lidbury
a Morland / 5 / . Podle těchto autorů teplotní závislost lomové houževnatosti se dělí na tři oblasti - obr. 2
- oblast horních prahových hodnot. Iniciace lomu nestává
tvárným mechanismem. Tvárný mecnanismus kontroluje i šíření trhliny. V této oblasti porušení se stanovuje: (i) charakteristika odolnosti proti iniciaci tvárného lomu K j .
U J T _ K J , (iij lomové houževnatost odpovídající deí'inovanému stabilnímu růstu trhliny např. J Q 2 a (iii) odpor
růstu trhliny dJ/da z Jr.~křivky.
- tranzitní oblast, která se rozpadá na dvě podoblasti I a
II. V podoblasti I štěpný lom vzniká po značná plastické
deí'ormaci a jeho iniciaci předcnází stabilní růst trhlicy
t-várným mecnanismem. Podoblast II je charakteristická iniciací štěpného lomu po větší či menší plastické deformaci. Pro tuto oblast porušení zatím neexistuje normativní
předpis pro měření lomové houževnatosti, ale běžně se používá veličiny K j C , K j u (stanovené z kritické hodnoty J-integrálu). Podle / 5 / je tranzitní oblast oceli pro tlakové
nádoby charakteristická jednak značným rozptylem hodnot
K T n , K r e jednak závislostí hodnot KTr, na rozměrech zkuJU
<JU
JO
šebních těles. K J C , K j u zjištěné na tělesech větší tlouštky leží ve spodním rozptylovém pásmu měřených hodnot.
- oblast spodních prahových hodnot. Iniciace lomu je štěpná,
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lom je nestabilní. Parametrem charekterizujícím lomovou
houževnatost je K T -..
Iv

Poněvadž schéma na obr. 2 Lidbury a Morland / 5 / zpracovali z pohledu stávajících norem, konkrétní definicí tranzitních teplot (T1 , T 2 , T O se nezabývají. Sovětský standart
/ 6 / f v němž je již zahrnuta charakteristika elastoplastických nestabilních lomů K ™ , v dodatku 4 definuje teplotní
závislost lomové houževnatosti rozdělenou dvěma tranzitními
teplotami T K 1 , T K 2 . Teplota T K 1 je tranzitní teplota, při
níž lomová plocha zkušebního tělesa obsahuje 50 % štěpného
lomu. Pokud není hodnocen vzhled lomu, pak lze T^ 1 určit
z kontrakce »p vzorku v místě trhliny. T,,. představuje nejnižší teplotu odpovídající 0,8 násobku kontrakce zkušebního
tělesa, které se porušilo zcela tvárným lomem příp. při hodnotě *p = 25 %. Teplota T R 2 odděluje tranzitní oblast od oblasti spodních prahových hodnot lomové houževnatosti a je
definována jako nejnižší teplota při níž nominální lomové
napětí v místě trhliny dosáhne hodnoty meze kluzu.
S jistou aproximací tranzitní teploty T „ 1 , T ^ 2 J e možné
ztotožnit s teplotami T 1 , T^ jež vymezují tranzitní oblast
ve schématu na obr. 2. Podobné pojetí tranzitní oblasti reaktorových a rotorových ocelí předložili i Iwedate a spolupr.
/ 7 / , kteří zahrnují do tranzitní oblasti nestabilní (štěpné)
lomy iniciované štěpně po značné plastické deformaci (podoblast II, obr. 2) a nestabilní lomy iniciované po jistém subkritickém růstu (podoblast I ) .
Podle nešeho názoru toto pojetí tranzitní oblasti je
ovlivněno stávajícími standarty pro měření lomové houževnatosti (normativní předpis pouze pro měření J„. a K , O a nevystihuje podstatu tranzitního chování, jakožto vlastnosti
materiálu. Z tohoto ponledu se jeví logické vymezení tranzitní oblasti navržené Milném a Currym / 8 / . Podle těchto autorů / 8 / tranzitní oblast je teplotní interval v němž nastává nestabilní štěpný lom po jistém subkritickém (tvárném)
růstu trhliny. Tato tranzitní oblast je vymezena dvěma tranzitními teplotami; t D f i U a tp B i i (tpfiU - teplota, nad níž nastává tvárná iniciace s tvárné šíření lomu (ductile-brittle
upper), t D B L - teplota, pod níž nastává štěpné iniciace a

štěpné šíření lomu (ductile-brittle lower)). Další upřesnění tohoto vymezení tranzitní oblasti udělal Dawes / 9 / , který
diskutuje vliv čistoty oceli na lomovou houževnatost. Ne
obr. 3 je původní schéma Milneiio e Curryho doplněno cňarekteristikami K J m a K J u podle Dawese / 9 / ( K j m - parametr charakterizující limitní (maximální) zatížení tělesa s trhlinou,
K j - charakteristika iniciace nestabilního štěpného lomu
po krátkém růstu tvárné trhliny). Ve srovnání se schématem
na obr. 2 teploty t D B U , t p B L odpovídají teplotám T 1 , T 2 .
Uvážíme-li definici tranzitních teplot t , t- vymezujících tranzitní oblast při zkouškách vrubové houževnatosti
(obr. 1) a definici t p S U , t-j-^ zjistíme, že se jedná z hlediska mechanismu porušení o jednu a tutéž oblast lomů - v obou případech nestabilnímu štěpnému lomu předchází
tvárný stabilní růst trhliny.
Tepelně zpracované nízkolegované oceli používané pro
výrobu rozměrných tlakových nádob, rotorů a p. se vyznačují
značným rozptylem hodnot lomové houževnatosti v tranzitní
oblasti. Z hlediska hodnocení rozptylu lomové houževnatosti
je zajímavá práce Watanabeho a spoluprec. /10/. Na základě
experimentálních výsledků získaných na rotorové NiCrMo oceli
dokazují, že tranzitní oblast (tranzitní chování) lze popsat
podle schématu na obr. 4, Jednotlivé křivky značí: (ALB)
spodní a (E-F-K-C) horní pásmo nestabilních lomů, (F-G) počátek subkritického růstu K ^ , (H-J) horní a (C-D) spodní
rozptylové pásmo horní prahové hodnoty lomové houževnatosti
(limitní zatížení). Cnceme-li v obr. ' vyznačit tranzitní
teploty tjsgy a t j ^ vidíme, že tyto teploty jsou, vzhledem
k rozptylovým pásmům, reprezentovány určitým rozmezím teplot.
Tranzitní chování lomové houževnatosti oceli 2,25Cr1Mo
(15 313)
Na obr. 5 je uveden průběh lomové houževnatosti na teplotě oceli 15 313. Struktura oceli byla b8initicko-feritická,
objemové procento feritu činí ~ 20 %. Teplota popouštění byla
720 °C/2hod /11/. Zkušební tělesa použitá k stanovení lomové
houževnatosti byla typu A/25. V diagramu na obr. 5 jsou vy-
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znečeny hodnoty Iónové houževnatosti pro nestabilní štěpný
lom: (i) při rovinné deformaci K I C >

(ii) hodnota s korekcí

na plastickou zónu K^ a (iii) hodnoty Kjp určené z J ™ . Hodnoty K-

určené z Jj -integrálu pro okamžik nestabilního

štěpného lomu po předcházejícím růstu tvárné trhliny, čísla
u bodů značí délku tvárného natržení v mm. Hodnoty Kj

odpo-

vídají limitnímu zatížení a K j , jsou hodnoty charakterizující počátek růstu tvárné trhliny. Okamžik iniciace byl určen
potenciometrickou metodou.
Tranzitní oblast ne obr. 5 odpovídá rozptýlen nodnot
schématu na obr. 4 s tím rozdílem, že u oceli 15 313 se
v celé tranzitní oblasti vyskytují i nestabilní lomy se
štěpnou iniciací. Tento rozdíl je dán skutečností, že Wetanabe a spoluprac. /10/ stanovovali hodnotu J j ^ ze vzhledu lomové plochy a to rastrovacím mikroskopem a určili K j . =
= TOO

MPBQ1/A.

U oceli 15 313 hodnota J I i byle 300 M P a o 1 / 2 .

Pro ověření správnosti potenciometrické metody určení J j .
jsme použili následující postup. Zkušební tělesa byl8 zatížena při 20 °C ne předem zvolené hodnoty J j , odlehčena a zatěžována cyklicky do porušení. Tímto postupem bylo možno určit jak hodnotu J-r, při níž nastala tvárná iniciace, tak i
šířku otupení trhliny (SZWJ. Po odměření šířky otupení v kořeni trhliny (SZW) byla sestavena závislost J T ~ (SZW) —2
- obr. 6. Pouze v případě hodnoty Jy = 400 kJm

byly zjiště-

ny rastrovacím mikroskopem nesouvislé náznaky tvárného porušení v kořeni trhliny. U těles zatížených ne hodnoty J T =
-2
= 300 Jm
a nižší tvárný lom pozorován nebyl. V grafu ne
obr. 6 jsou vyneseny hodnoty J ™ a Jj v závislosti ne (SZW)
(čísla u bodů značí teplotu zkoušky). Z grafu vidíme, že při
štěpné iniciaci lomu existuje přímková závislost J ™ ~ (SZW),
v případě tvárné iniciace je hodnota (SZW) konstantní, nezávislé na Jj u » Průsečík těchto dvou závislostí udává Jj- e
lze říci, že v rámci rozptylu je takto určená hodnota srovnatelná s nodnotou J j . určenou potenciometricky.
Na snímku na obr. 7 (viz. příloha) je kořen únavové
trhliny tělese porušeného při -80 °C (K J C = 256 M P a m 1 / 2 ) .
Z obr. 7 je zřejmé, že na lomové ploše mezi oblastí otupení
a štěpným lomem je oblast jež svým charakterem připomíná
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tvárné porušení. Na základě pozorováni morfologie oblasti
tvárné iniciace technikou cyklického porušení různé předtíženýcn těles, lze konstatovat, že tato oblast vznikla až po
iniciaci štěpného lomu a jeho šírením k otupenému kořeni
trhliny. Jak ukazuje morfologický snímek (obr. 8 - viz. příloha,} kolmého řezu na čelo únavové trhliny, oblast s charakterem tvárného porušení vznikla propojením lusmyknutím) můstku mezi kořenem únavové trhliny a štěpnou trhlinou. Podle našeho názoru koncepce určování J T . z měření mikroskopicky měřitelného tvárného natržení navržená Iwadatem a spolupr. /!/
a i koncepce průběhu křivky F-L-G ve schématu na obr. 4 podle
Watanabeho jsou problematické.
Literatura:
/ I / KOONS G.J.: J. Testing and Evalution, 7, 1979, 96. / 2 /
TETELMAN A.S., McEVILY Jr.: Fracture of Structural Materials.
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LOMOVÁ" HOUŽEVNATOST MATERIÁLU PRO TLAKOVOU NÁDOBU REAKTORU
VVER 1000
Tlakové nádoby obecně patří mezi strojírenské výrobky,
u nichž existuje potenciální nebezpečí křehkého lomu. Toto
nebezpečí je dáno jednak silnostěnnosti konstrukce způsobující víceosou prostorovou napjatost, jednak technologií výroby, kde především svařování je zdrojem prvotních defektů,
zbytkových napětí a způsobuje zhoršení vlastností v základním materiálu a tepelně ovlivněné zóně* Nepříznivá kombinace
těchto a dalších faktorů, např. nízká teplota, degradace
vlastností materiálů za provozu a jiné, může tak vést k havárii celé konstrukce, která v případě jaderně-energetických
zařízení by měla nedozírné následky* Proto u tlakových nádob
pro reaktory VVER 1000 je značná pozornost věnována úrovni
křehkolomovych vlastnosti jednotlivých dílů tlakové nádoby.
V rámci programu měření křehkolomovych vlastností materiálu 15CH2NMFAA byly na našem pracovišti provedeny zkoušky
lomové houževnatosti ocele z prstenců 1. až 4* kompletu
tlakové nádoby W E R 1000.
U
-

1. a 2. kompletu se jednalo o zkoušky :
opěrného prstence
horního hladkého prstence
dolního hladkého prstence

U 3. a 4. kompletu byly provedeny zkoušky pouze z opěrného
a horního hladkého prstence, které byly u 3. kompletu doplněny zkouškami svarového kovu ze svaru provedeného na
deskách automatem pod tavidlem.
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Zkoušky byly provedeny na tělesech typu B/75 ČSN 420347
při vztažných teplotách
T

zk

" Tko = -60°G» " 2 0 ° C

a

+20

°c»

a to až na některé výjimky uvedené dále v textu vždy na 3
zkušebních tělesech při každé teplotě. Poloha prstenců
a schéma odběru zkušebních těles jsou uvedeny na obr.l a 2.
Chemické složení, způsob provedení, instrumentace
zkoušek a metodika jejich vyhodnocení jsou uvedeny podrobně
v /I/, / 2 / a /3/.
S ohledem na omazený prostor pro příspěvek uvádíme jako
příklad v diagramu na obr.3 teplotní závislost lomové houževnatosti materiálu dolního hladkého prstence č.t.51711
1. kompletu.
Jak je z diagramu patrné, zkoušky byly provedeny při
teplotách -130°C, -90°C a -50°C (T k Q = -70°C). Protože
lomy při těchto teplotách byly křehké resp. semikřehké,
nenastaly problémy se stanovením lomová houževnatosti a také
rozptyl hodnot byl relativně malý, byla při uvedených vztažných teplotách odzkoušena vždy jen 2 zkušební tělesa a zbývající tělesa vyažita pro konstrukci J-ít křivky, v tomto
případě při teplotě -30°C. Tím byla získána kompletní teplotní závislost lomové houževnatosti včetně horních prahových hodnot a teploty přechodu T. od semikřehkých lomů
k lomům a tvárnou iniciací.
Získání celé teplotní závislosti dává tak nejen podklady pro výpočty bezpečnosti a životnosti nádoby,ale dovoluje také posoudit kvalitu technologie výroby ocele.
Teplotní závislost uvedená na obr.3 i všechny další
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úvahy o úrovni lomové houževnatosti vycházejí z přístupu
elastoplastické lomové mechaniky, a to konkrétně J integrálu,
protože s ohledem na vlastnosti zkoušené ocele hodnoty stanovené přístupem lineární elastické lomové mechaniky K ™
neumožňují popsat tsplotní závislost lomové houževnatosti
v celém rozsahu.
1/2
Za pozornost stojí hodnota K T J £ = 24316 MPam
získaná při teplotě -30°C1 která kvantitativně i kvalitativně zcela vybočuje z výsledků, které byly získány pro
tuto tavbu. Protože se jedná o závažnou skutečnost s ohledem na aplikaci zkoušené ocele, byl zadavatel upozorněn,
aby tomuto případu věnoval zvláštní pozornost s cílem tuto
anomálii jednoznačně vysvětlit.
Podle našeho názoru teplotní závislost lomové houževnatosti vykreslená v obr.3 jako průměr z hodnot získaných na jednotlivých tělesech nedává záruku bezpečné aplikace výsledků, protože o eventuálním lomu může rozhodnout
místo a nejhoršími křehkolomovými vlastnostmi. Proto při
porovnání jednotlivých prstenců jsme vycházeli z minimálních stanovených hodnot K y ™ . Příklad takového porovnání
vlastností je na obr.4, kde jsou uvedeny teplotní závislosti
minimálních hodnot lomové houževnatosti jednotlivých prstenců 2.kompletu.
Vzájemné porovnání všech 4 kompletů je uvedeno na
obr «, 5 a 6.
Na obr.5 jsou porovnány minimální hodnoty lomové houževnatosti jednotlivých prstenců (taveb), na obr,6 potom
minimální hodnoty kompletů jako celků.
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Na základě získaných výsledků lze konstatovat:
1) líiniaaální hodnoty a horní prahové hodnoty lomové
houževnatosti materiálu jednotlivých taveb leží
(s výjimkou t.č.34233 a svarového apoje ATS)
v poměrně úzkém rozptylovém pásmu a pohybují se
1 / 2
přibližně od K I J Q = 30 MPa m
při teplotě -14O°C
1/2
do K I J C = 250 MPa m
při teplotě -20°C.
2) přechodové teploty T. , představující změnu typu
iniciace lomu z křehkého na tvárný, se celkově
pohybují v rozmezí Tfa = -60°C - -20°C.
3) Horní prahové hodnoty leží na úrovni
K

I<IC

= 25

° ~32°

Mpa

ffi3/2/

*

4) Doporučujeme, aby zvýšené pozornost byla věnována
vysvětlení příčin velkého rozptylu hodnot, a to
zejména ojedinělých nízkých hodnot lomové houževnatosti, které nepříznivě ovlivňují celkové výsledky.
Zjištění příčin, které způsobují nízké hodnoty lomové houževnatosti, může vést k lepšímu využití materiálu.
Literatura
/ I / Mentl,V.-Janda,fí.: Lomová houževnatost ocele 15CK2NMFAA
stanovená na tělesech tlouštky 75 mm z výkovku opěrného
prstence tlakové nádoby reaktoru VVEB 1000. Výzkumná.
zpráva, ÚVZtí k.p.ŠKODA Plzeň, TIZ 1329, 19S5.
/ 2 / Mentl,V.-Janda,R.: Lomová houževnatost ocele 15CH2N2AFAA
stanovená na tělesech tlouštky 75 mm z výkovku norního
a dolního hladkého prstence tlakové nádoby reaktoru VVEfí
1000. Výzkumná zpráva, ÚVZÚ k.p.ŠKODA Plzeň, TIZ 1365, 1986.
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/3/ Janda,3.-Aientl,V.: Lomová houževnatost ocele 15CH2NMFAA
stanovená na tělesech tlouštky 75 mm z výkovků 2.,3. a 4.
kompletu tlakové nádoby reaktoru VVEfí 1000. Výzkumná
zpráva, ťJVZÚ k.p. ŠKODA Plzeň, TI Z 8821, 1987.
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Ing. Ladislav Horáček, RNDr. Milan Brumovský, CSc.
k.p. ŠKODA, závod Energetické strojírenství, 316 00 Plzeň
PARAMETRY LOMOVÉ MECHANIKY MATERIÁLŮ TN REAKTORŮ VVER 1000
Souhrn
V příspěvku jsou shrnuty výsledky vyhodnocení zkoušek lomové
houževnatosti a rychlosti růstu trhlin opakovaným namáháním
při konstantní amplitudě zatěžování základního materiálu,
t.j. ocelí 15Ch2NMFA a 15Ch2NMFAA, pro tlakové nádoby reaktorů VVER 1000. Regresní a spodní obalové křivky lomové
houževnatosti jsou určeny i pro ocel 15Ch2MFA pro tlakové
nádoby reaktorů VVER 440, porovnány s referenční křivkou
podle normy MChO IAE a analyzovány s ohledem na vliv tloušťky zkušebního tělesa. Rychlost růstu trhliny, vyjádřená v
závislosti na rozkmitu součinitele intenzity napětí, je
porovnána s výpočtovými křivkami uvedenými v sovětské a
americké literatuře .
Vyhodnoceni lowově houževnatosti
Hodnocení lomové houževnatosti je provedeno pro oceli
15Ch2NMFA a 15Ch2NMFAA pro TN reaktorů VVER 1000 a ocel
15Ch2MFA, která je základním materiálem TN reaktorů VVER
440. Zkoušky ke stanovení lomové houževnatosti výše uvedených ocelí byly realizovány podle /I/. Soubor analyzovaných
výsledků zkoušek zahrnuje výsledky získané v rámci atestačních zkoušek základního materiálu tlakové nádoby reaktoru
VVER 1000 a doplňkových zkoušek oceli 15Ch2NMFAA 1.-3. kompletu TN reaktorů VVER 1000.
Ke zkouškám na tříbodový ohyb ocelí 15Ch2NMFA a
15Ch2NMFAA byla vybrána zkušební tělesa o tloušťce 75 a 25
mm, ke zkouškám na excentrický tah zkušební tělesa o tloušťce
150 mm. Při vyhodnocení lomové houževnatosti bylo vesměs
použito přístupů elastoplasticke
lomové mechaniky , konkrétně jednotlivých variant přístupu J-integrálu :
1. metody jednoho tělesa v případě zkoušky bez podkritického růstu trhliny,
2. metody změny elektrického potenciálu,
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3. metody mnoha těles se sestrojením diagramu J - áa.
Méně často bylo možno aplikovat přístup lineární elastické
lomové mechaniky K.
vzhledem k tomu, že nebyly splněny
podmínky rovinné deformace . Uvedeným způsobem zjištěné
hodnoty J
byly přepočteny na hodnoty lomové houževnatosti
XC

K-_, kterých bylo použito při regresní analýze.
V
případě oceli I5Ch2MFA činil celkový rozsah tlouštěk
10 - 300 mm. Vyhodnocení bylo provedeno obdobně jako v případě oceli 15Ch2NMFA výše uvedenými metodami lineární elastické
a elastoplasticke lomové mechaniky .
Při vlastním kvantitativním vyhodnocení metodou nejmenších čtverců byly stanoveny pro ocel 15Ch2MFA ( z maximálního souboru 80 experimentálních dat ) následující odhady
parametrů regresní závislosti lomové houževnatosti na relativní teplotě ( T - T k Q )
regresní křivka, platná pro střední hodnoty :
K l c = 106,7 . exp (0,0057 . (T-T^))
98-98% spodní obalová křivka
K.
lc =

(1)

:

56,8 . exp (0,0058 . (T-T.
ko ))

(2)

Obdobně pro ocel 15Ch2NMFA a 15Ch2NMFAA byly adekvátní odhady
(ze souboru 101 experimentálních dat) určeny následovně
regresní křivka :
K

= 178,1 . exp (0,0084 . (T-T^))

O)

97-97% spodní obalová křivka :
Kn
=
lc

83,9 . exp (0,0083 . (T-T, ))
ko

(4)

Z uvedených výsledků, jejichž grafické znázornění pro
oceli 15Ch2NMFA a 15Ch2NMFAA je na obr.l, vyplývá, že :
Pro oceli
body

leží

15Ch2NMFA a
dostatečně

15Ch2NMFAA všechny experimentální
vysoko
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nad

minimálně dovolenými

hodnotami podle referenční křivky MCHO IAE /2/ pro havarijní režimy a jsou pokryty již 95%-95% spodní obalovou
křivkou v celém rozsahu zkušebních teplot;
-

Pro ocel 15Ch2MFA opět platí, že všechna experimentální
data jsou pokryta výše uvedenou referenční křivkou podle
MCHO IAE, ovšem s mnohem menší rezervou, o čemž svědčí i
fakt,že pro danou ocel se jako vyhovující jeví až 98%-98%
spodní obalová křivka;
Vliv tloušťky zkušebního tělesa na spodní obalové křivky
je nutno zvážit především pro ocel 15Ch2MFA, kde je
značný rozptyl dat pro tloušťku 100-300 mm a významná
část těchto údajů se vyskytuje na hranici spodních obalových křivek. Z tohoto důvodu se jeví jako opodstatněná
aplikace nové metodiky diskutované v /3/,/4/, kterou
je zaveden pojem korigované spodní obalové křivky a jež
do určité míry respektuje fakt, že ve velkých průřezech
je integrální hodnota lomové houževnatosti zřejmě definována úrovní lomové houževnatosti nejslabšího místa
průřezu.

Stanovení rychlosti růstu trhliny
Rychlost šíření trhliny v ocelích 15Ch2MFA, 15Ch2NMFA,
15Ch2NMFAA byla zjišťována na zkušebních tělesech typu A/25.
Celkem bylo provedeno 22 zkoušek při teplotě 20 °C přibližně
míjivým zatěžovacím cyklem s koeficientem asymetrie 0 0,25. Měření délky trhliny bylo prováděno opticky pomocí
katetometru, tj. z jednoho povrchu zkušebního tělesa. Celkem
provedené zkoušky zahrnovaly jak základní materiál,tak svarový kov a tepelně ovlivněnou zónu při automatovém svaru
pod tavidlem, automatovém elektrostruskovém svaru či ručním
obloukovém svaru.
Všechny stanovené závislosti rychlosti šíření trhliny na
rozkmitu součinitele intenzity napětí jsou uvedeny na obr.2.
Zobrazené výsledky ukazují, že všechny hodnoty leží v poměrně úzkém tolerančním pásmu, které svojí horní hranicí odpovídá závislosti podle /5/.
Vlastní vyhodnocení bylo provedeno v souladu s metodikou
"Zjišťování rychlosti růstu trhliny při opakovaném zatěžová-
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ní a prahových hodnot", schválenou v rámci tématu 22K.04
RVHP. Použitý výpočetní program byl vypracován podle /6/. V
rámci tohoto vyhodnocení jsme dospěli k následujícím dílčím
závěrům :
- Nejlépe se osvědčilo prokládání regresní křivky tvaru
polynomu 2. řádu 7 experimentálními body (podrobnější
vysvětlení viz /&/). V případě použití 5 nebo 3 bodové
regrese se sice podařilo zvýšit počet získaných výsledků
v dané závislosti, ale bohužel se výrazně zhoršila hladkost získaných závislostí způsobená výrazným rozptylem exprimentálních výsledků.
- Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto programu byly provedeny zkoušky na zkušebních tělesech pocházejících z
téže tavby, byla ověřena i vysoká reprodukovatelnost
získaných závislostí rychlosti růstu trhliny na rozkmitu
součinitele intenzity napětí.
- Uvedená křivka podle Karzova /5/ přibližně koresponduje
s horní hranicí 95%-95% tolerančního pásma, stanoveného
z regresní závislosti viz obr.2. Námi získané výsledky
by bylo možno považovat za vyhovující i při porovnání s
referenční křivkou podle / 7 / .
- Neprojevil se vliv rozdílné orientace vrubu, zkušebního
tělesa, způsobu svařování ani tavby na rychlost šíření
únavové trhliny.
Závěr
Základní materiálové charakteristiky jako ;e lomová houževnatost a rychlost šíření trhliny jsou běžně zpracovány ve
formě přípustných hodnot daných spodními obalovými nebo
referenčními křivkami. Výsledky námi provedeného vyhodnocení
výše uvedených charakteristik ocelí 15Ch2NMFA,15Ch2NMFAA a
částečně též 15Ch2MFA lze shrnout do následujících bodů :
- Pro oceli 15Ch2NMFA a 15Ch2NMFAA určená 95%-95% spodní
obalová křivka leží dostatečně vysoko nad minimálně
dovolenými hodnotami podle referenční křivky MCHO IAE
/2/ pro havarijní režimy.
- Pro ocel 15Ch2MFA též platí, že všechna experimentální
data jsou pokryta výše uvedenou referenční křivkou podle
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MCHO IAE, ovšem s menší rezervou (pokrytí 98%-98% spodní
obalovou křivkou).
- Vliv tloušťky zkušebního tělesa na spodní obalové křivky
je nutno zvážit především pro ocel 15Ch2MFA, pro niž
bylo na základě provedené analýzy navrženo snížení záruk
pro spodní obalovou křivku formou korekce (korigovaná
96%-96% spodní obalová křivka viz /A/).
- Výsledky vyhodnocení závislosti rychlosti šíření trhliny
na rozkmitu součinitele intenzity napětí ukazují, že
všechny hodnoty leží v poměrně úzkém tolerančním pásmu,
které svojí horní hranicí odpovídá závislosti podle
/5/ a příznivé je i porovnání výsledků zkoušek s křivkou
podle / 7 / .
- Z uvedených výsledků vyplývá, že určené parametry lomové
mechaniky pro
oceli 15Ch2NMFA,15Ch2NMFAA a 15Ch2MFA
poskytují přijatelné záruky bezpečného provozu JE s reaktory typu VVER.
Literatura
/I/ Materiály zařízení a potrubí JE. Stanovení charakteristik. Lomová houževnatost základních materiálů,svarových
spojů a navařeného kovu,Normativně-technický
dokument
MChO INTERATOMENERGO
/2/ Normy pevnostních výpočtů zařízení a potrubí JE. Kontrolní výpočet. Výpočet odolnosti proti křehkému porušení,MCHO INTERATOMENERGO,1984
/3/ Materiály zařízení a potrubí JE. Určení charakteristik.
Odolnost proti křehkému porušení záklkadních materiálů
a svarových spojení,MCHO INTERATOMENERGO,1986
/4/ Horáček,L.,Brumovský,M.:Analysis
of the Specimen Sizs
Effect on the Fracture Toughness Lower Bound Curves,7th
European Conference on Fracture,Budapest,1988
15/ Karzov.G.P., Leonov.V.P., Timofeev B.T. : Svarnyje sosudy
vysokovo davlenija, Mašinostrojenij e, Leningrad, 1982
16/ ASTM E 647-83 : Standard Test Method for CONSTANT-LOAD-AMPLITUDE FATIGUE CRACK GROWTH RATES ABOVE 10~ 8 m/CYCLE.
ASTM, Philadelphia, Pa.,1983
HI ASME : Boiler
Pressure Vessel Code, Section XI,Rules
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for Inservice
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BNDr. Ing. Zdeněk Bílek, DrSc. a Ing. Michal Černý, CSc.
Ústav fyzikální metalurgie ČSAV, Žižkova 22, 616 62 Brno
HODNOCENÍ OCELI Z HLEDISKA ZASTAVENÍ LOMU V JADERNÉ
ENERGETICE
V práci jsou uvedeny výsledky měření lomové houževnatosti při zastavení křehkého lomu (KT) ve vybraných ocelích
a je diskutován význam této veličiny při zalistování bezpečnosti jaderných reaktorů. Na základě kriteria kritického napětí je navržen jednoduchý model pro předpověď teplotní závislosti K j a u radiačně poškozených ocelí.
Úvod
Lomová houževnatost při zastavení lomu K J a je používána
jako lomové kriterium v sekci XI předpisů ASME pro kotle a tlakové nádoby /I/ a je současně považována za kritický parametr
při sestavování kontrolních plánů lomu kryogenických zařízení
a mostů* Ve zmíněných aplikacích je naléhavá potřeba hodnocení
schopnosti materiálu zastavit rychle se šířící trhlinu, protože v některých lokálních místech může být houževnatost výjimečně nízká nebo napětí velmi vysoká. Rozběhu lomu z těchto
lokálně zkřehnutých oblastí je obtížné zabránit, ale mělo by
být možné lom zastavit v okolním materiálu s normální úrovní
houževnatostí. V pracech /2,3/ bylo u konstrukčních ocelí ukázáno, že Kvelmi dobře aproximuje hodnoty dynamické lomové houževnatosti K j d při vysokých rychlostech zatěžováni
(Kj = 10 6 MPam 1 / 2 s ) a tedy hodnoty K I a jsou užitečné pro
posouzení stability trhlin za působení intenzivního rázového
zatěžování.
Pro měření hodnot Kbyl navržen normovaný postup
/4,5/ ověřený v řadě prací /6,7/, kde současně byly získány
údaje o vlivu metalurgických veličin, teploty a rychlosti šíření lomu před jeho zastavením. I přes značná zjednodušení
zůstává určení K J a náročným na materiál, výrobu a počet
vzorků i vyhodnocení zkoušek; zejména nesnadná jsou měření
ozářených vzorků /8/. Je proto žádoucí nalézt souvislost mezi
a základními mechanickými vlastnostmi a parametry popi-
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pro vznik štěpných sikrotrhlin v charakteristické vzdálenosti RQ • Ze znalosti napětí cr- /10/, meze kluzu ov a Kj
lze při zvolené teplotě určit R Q za pomocí rozdělení napětí
<r
před trhlinou - obr, 3. Například pro ocel 11 373 je P*i
teplotě -160° C K J a = 26 MPam 1 / 2 , c = 662 MPa, o-Qt =1150
MPa předpokládáno nezávisle na teplotě, rychlosti deformace
a radiačním poškození z obr« 3 vyplývá R Q * 100.10
m. lakto
odhadnutá velikost procesní zóny je v dobrém souhlase 8 hodnotami RQ = (40-165).10
m nalezenými metalografickým pozorováním dvaceti snímků zastavené trhliny ve dvou DCB vzorcích
zejména uvážíme-li problematičnost stanovení začátku a konce
procesní zóny. Metalografická pozorování současně odhalila
pouze nepatrný růst RQ S teplotou a potvrzují částečně předpoklad o nezávislosti RQ na teplotě, jehož zavedení umožňuje
nalezení žádoucí křivky K j a ~ ? obr. 4. Analogicky k analýze
je teplotní závislost K-ra(T) určena v předloženém modelu teplotní závislosti meze kluzu o* • Výhodou tohoto postupu
je, že na základě výsledků jednoduchých tahových zkoušek (cť„),
zkoušek těles s vrubem (o" •) a jedné zkoušky na zastavení lomu (&Ta) nůžeme předpovědět jinak experimentálně obtížně určitelnou křivku K I Q ( T ) až po transitní teplotu. Za předpokladu,
že oba kontrolující materiálové parametry a^
a R Q nejsou
ovlivněny radiačním poškozením, lze současně předpovědět funkci Kja'T) i P r o ozářené oceli u kterých byla naměřena mez
kluzu o* . Poznamenejme, ze hodnoty K_
po ozáření vzhledem
k velikosti zkušebních vzorků jsou za laboratorních podmínek
v ČSSR prakticky neměřitelné.
Souhlas mezi vypočtenými a naměřenými údaji patrný z obr.
4 lze považovat s ohledem na předpoklady vnesené do modelu za
dobrý u všech tří studovaných ocelí. Další zpřesnění vyžaduje
určení průběhu o"
na základě pružně-plastického modelu trhliny s uvážením deformačního zpevnění a stínícího efektu neporušených můstků. Splnění kriteria kritického napětí ar < cr pro zastavení lomu by mělo být doplněno deformačním kriteriem
zachování celistvosti můstků. Jednorozměrnést modelu je vcelku
oprávněná, protože metalografické studie prokázaly existenci
mikroporušení převážně v sektoru -20° před čelem hlavní trhliny.
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sujícími vlastní mikroaechánismus zastavení trhliny, která by
umožňovala předpovídat teplotní závislost Kj
a vliv radiačního poškození.
V předložené práci je navržen jednoduchý model umožňující fyzikálně metalurgickou interpretaci K I a
, ve kterém je
zastavení lomu chápáno jako proces opačný k rozběhu lomu*
K j Q je vyjádřeno jako funkce velikosti procesní zóny EU ,
kritického napětí potřebného pro vznik štěpného lomu ar f
meze kluzu <r a koeficientu deformačního zpevnění N •
y
Zjednodušený model pro fyzikálně metalurgickou interperetaci
Experimentální studie provedené na ocelích s feriticko-perlitickou (např. 11 373) a bainitickou (např 14 313) strukturou vedly k těmto závěrům:
(1) Na čele zastavené trhliny je velmi malá plastická zóna
(oproti počátečnímu rozběhu) což svědčí o nízké úrovni součinitele intenzity napětí po zastavení.
(2) Oba povrchy trhliny jsou spojeny neporušenými plasticky
deformovanými můstky - obr. 1.
(3) Můstky se porušují tvárným (jamkovitým) mechanismem. Velikost lomového povrchu obsahujícího jamkovítý lom roste se zkušební teplotou. Současně roste K j Q •
(4) Vlny napětí, které zatěžují zastavený konec trhliny způsobují jeho zaoblení - obr. 2.
Uvedené skutečností je obtížné zachytit při formulaci
obecného matematického modelu. Je však zřejmé, že hlavní
příčinou snížení K j a oproti K j c je stínění konce zastavené
trhliny nepřerušenými můstky spojujícími břehy trhliny. V práci /9/ bylo ukázáno, že na cele trhliny stíněné poškozením
(mikrotrhlinami) dochází ke snížení součinitele intenzity na-1/2
pěti při zachování singularity r
a úhlového rozdělení
v napětích, zatímco u deformací je závislost na úhlu odlišná.
Tohoto výsledku je využito při návrhu jednorozměrného modelu
zastavení lomu znázorněného na obr. 3. Je předpokládáno, že
zastavení lomu nastává jakmile tahové napětí na čele trhliny
ar
poklesne pod hodnotu kritického napětí c c f potřebného
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Hodnoceni oceli pro .jadernou energetiku
Výše uvedený model byl aplikován pro předpověd závislostí K I a na teplotě u oceli A533B a A508 a předpověď vlivu
ozáření na tuto závislost u oceli A533B 8 vyšším obsahem Cu.
Srovnání experimentálních hodnot s teoreticky určenými křivkami ukazuje obr. 5 a 6. Experimentální měření K,g byla
provedena v pracích /8,11-13/ v rámci testování metodiky pro
určování K,
a celkového hodnocení oceli používaných v rámci
jaderného programu západních zení. Dobrý souhlas experimentálních měření se závěry jednoduchého modelu naznačuje jeho platnost i pro oceli s komplexními strukturami. Nicméně rozdíl
mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami Kj
s rostoucí teplotou poněkud vzrůstá jako důsledek elastického rozdělení napětí o*
(obr*3) a zanedbání energie spotřebované na plastickou deformaci můstků. Další zpřesnění navrženého modelu v tomto smyslu a jeho použití pro analýzu hodnot &*
u oceli
15Ch2MFA je předmětem současného výzkumu.
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Obr. 6 Závislost K J a (T) u oceli A533 v ozářeném
( • i - i,5x10 19 n/cm 2 , E > 1,0 l£eV) a neozářeném stavu ( o )» Předpovězené teoretické hodnoty jsou konzervativní vzhledem k experimentálním
měřením. Naměřené hodnoty K J a po ozáření se nachází pod křivkou K I R .

Ing. Jaroslav Buchar, DrSc. a RNDr. Ing. Zdeněk Bílek, DrSc.
Ústav fyzikální metalurgie ČSAV, Žižkova 22, 61Ó 62 Brno
MECHANICKÉ A LOMOVÉ VLASTNOSTI VYBRÁNÍCH OCELÍ PRO JADERNOU
ENERGETIKU P£l RÁZOVÉM ZATĚŽOVÁNÍ
Při hodnocení vlastností materiálů užívaných v jaderné
energetice je často nezbytné sledovat jejich chování při
extrémně rychlých zatíženích, které jsou vyvolávány nárazy
těles, působením energie výbuchu a jinými procesy souhrnně
označovanými jako rázové děje /I/.
Tato zatížení se mohou vyskytovat jednak jako nežádoucí vnější vlivy a jednak při použití některých netradičních
technologií. Příkladem z této druhé oblasti je výbuchové
upevňování teplosměnných trubek do kolektoru výměníku tepla
/2/. Ve všech těchto případech je třeba stanovit odpovídající mschanické vlastnosti, aby bylo možné posoudit mezní stav
konstrukce jak s ohledem na plastickou deformaci, tak zejména na lom. Mirr.o to se ukazuje, že dané způsoby namáhání jsou
realizovány i při vnějším statickém zatížení. Jde zejména
o jevy spojené s šířením trhliny, kdy materiál v okolí jejího čela je zatěžován rychlostmi deformace é , které jsou
srovnatelné s hodnotami é dosahovanými např. při výbuchovém
zatěžování /3/. Ukazuje se, že hodnota lomové houževnatosti
K
Ia P**" z a s t a v e n * trhliny je srovnatelná s velikostí dynamické lomové houževnatosti KJJ stanovené při rázovém zatěžování.
Účelem předložené práce je ukázat na možnosti experimentálního výzkumu uvažovaných vlastností. Současně jsou uvedeny
výsledky pro oceli 15Ch2MFA a 10GN2MFA, které jsou užívány
v jaderné energetice. V případě oceli 15Ch2MFA je současně
věnována pozornost vlivu neutronového ozáření.
Dynamická plasticita
Pro výzkum dynamické plasticity je užívána řada metod
založených na použití napětových pulsů. Jedním z těchto postupů je metoda Hopkinsonovy měrné dělené tyče (HMDT) jejíž
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princip podrobně uvádí /4/. Při hodnoceni dynamických mechanických vlastností je v prvé řadě určována dynamická mez kluzu <f
y jako funkce é . Na rozdíl od statické meze kluzu o*B
závisí veličina ď
výrazně na rozměru vzorku IQ , což je
důsledkem vlnového charakteru zatížení. Dynamická mez kluzu
obecně roste s £ a klesá s velikostí IQ . Ukazuje se, že
pro I Q — » • 0 a £—»-0 konverguje tf ke konečné hodnotě
crJ!0, která je ryze materiálovou vlastností /5/. Velikost dyf
namického
převýšení oCT/^- Ď« P a k klesající funkcí statické
ického převýšení o
meze kluzu, kdy platí:
n

C

(1)
kde

°b^

Jt
s

ďQ = 950 MPa a

s

n = 0,691.

Tímto způsobem lze predikovat maximální zvýšení meze
kluzu při dynamickém (rázovém) zatěžování na základě konvenčních materiálových vlastností* Na obr. 1 je vynesena závislost
o~JJ* na teplotě a velikosti neutronového ozáření 0 pro ocel
15Ch2MFA /5/» Pro srovnání je rovněž vynesena závislost statické meze kluzu.
Pro představu o průběhu cr (é) jsou na obr. 2 vyneseny
výsledky pro ocel 10GN2MFA /6/. Je zřejmé, že závislost cr(é)
stanovená pomocí metody HMDT vede pro vyšší hodnoty é k vyšším hodnotám meze kluzu než je maximální velikost, t.j. cC"*
To znamená, že použití funkce cr (é) při výpočtech, např. při
hodnocení účinků výbuchového zatěžování /2/, může vést k výrazně vyšším hodnotám napětí než odpovídá skutečnost. To pak
vede k poněkud konzervativnímu hodnocení těchto účinků.
Velmi zajímavým je hodnocení vlivu neutronového ozáření
pomoci veličiny A ď = o^ - ď , kde index i označuje ozářený materiál. Z výsledků pro ocel 15Ch2MFA /5/ vyplývá, že
veličina A& není konstantní, nýbrž roste s teplotou a klesá
s velikostí é . To znamená, že hodnocení radiačních účinků
pomocí hodnot pro é —*• °° (crľp udává minimální růst meze kluzu. Na rozdíl od výsledků statického zatěžování tak dostáváme pokles rychlostní citlivosti materiálu vlivem poškození
vyvolaném ozářením.
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Je pochopitelné, že průběh plastické deformace je charakterizován celou řadou dalších veličin a to jak v časové,
tak ve frekvenční oblasti / 4 / . Jejich specifikace, včetně
hodnocení vlivu neutronového ozáření jsou předmětem prací
/ 5 A Celkově se tak ukazuje, že metoda HMDT umožňuje spolehlivý popis dynamické plasticity při rázovém zatěžování,
což bylo ověřeno při výpočtech rázově namáhaných konstrukcí
/ 4 / . Její výhodou je pak použití vzorků malého objemu, což
umožňuje vcelku snadné studium vlivu neutronového ozáření*
Lom při rázovém zatěžování
Při hodnocení vzniku lomu je možné vycházet jak z hlediska lomové mechaniky, tak z pohledu vzniku relativně velkého počtu defektů. Je možné konstatovat, že šíření vlny napětí je spojeno se vznikem velkého počtu miicrodefektů (mikrotrhlin, kavit). Výsledný lom je pak důsledkem jejich růstu
a spojování včetně šíření počátečních defektů. Je zřejmé, že
popis těchto jevů vyžaduje jiné postupy než umožňují metody
lomové mechaniky. K tomu přistupuje vývoj odlišného sta/u
napjatosti ve srovnání se statickým, či ustáleným dynamickým
zatěžováním / 7 / . Je přirazené, že oba přístupy spolu vzájemně
souvisí.
Pro hodnocení vlivu á. na velikost houževnatosti,
^Id » «Je Požíváno upravené metody Hopíinsonovy měrné dělené
tyče / 4 / , která umožňuje dosáhnout rychlostí zatížení 10 až
i00 krát vyšších než metoda instrumentovaneho rázového kladiva. Aplikací tohoto postupu na oceli užívané v jaderné energetice se zabývá např. /&/.
V dané práci se soustředíme spíše nJ druhý přístup, kdy
při šíření vlny napětí dochází ke vzniku lomu ve formě tzv.
výtrže / 8 / . Jde o důsledek konverze tlakového napětí nu tahové při odrazu vlny na volném povrchu. Výsledkem je lom uvnitř
materiálu, jak pro ocel 10GN2MFA znázorňuj* snímek osového řezu na obr. 3» Je pochopitelné, že exaktní popis tohoto jevu
vyžaduje náročný výzkum vzniku defektů, charakteristik jejich
růstu a spojování, nehledě na současně probíhající deformaci
•a to jak v celém objemu, tak lokalizovanou v tzv. adiabatických pásech. Pro komplexní popis chybí v prvé ř^idě údaje
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o vlivu fyzikálně metalurgických parametrů, nemluvě o modelech použitých při numerické simulaci. V současnosti je relativně nejúplněji definováno napětí <y , při kterém dochází
ke vzniku tohoto lomu, tzv. výtrže. Jeho velikost je určována povětšině z experimentálních údajů o šíření vlny napětí.
V rámci vlastních výzkumů byla vyvinuta teorie pomocí které
lze vyjádřit <TQ :
(2)

<rc = (Shr^c K * d / i 6 )

1/3

é

1 / 3

,

kde q je hustota materiálu, c rychlost podélné vlny
a £ je rychlost deformace v oblasti výtrže.
Stanovení £ je nožné pouze numericky a to na základě
údajů stanovených v následující kapitole. I když velikost
£ je tak zatížena největší chybou, s ohledem na ostatní
veličiny v rov. (2), její vliv není příliš výrazný ve srovnání
s vlivem
Pro představu jsou na obr. 4 vyneseny hodnoty o" jako
funkce á a K j , v reálném rozsahu £ a Ky, . Současně
jsou vyneseny křivky (KT<J) > které vymezují obldst experimentálně stanovených hodnot ď /6/.
Celkově tak můžeme konstatovat, že stávající metody hodnocení vlastností kovů při rázovém zatěžování umožňují získat
poznatky o veškerých významných jevech při reálném namáhání
a to pomocí relativně malých vzorků, což má význam zejména
při současném sledování vlivu neutronového ozáření.
Závěr
V práci jsou uvedeny mechanické a lomové vlastnosti oceli
10GN2MFA při rázovém zatěžování a mechanické vlastnosti oceli
15Ch2MFA. Pro ocel 15Ch2MFA je současně sledován vliv neutronového ozáření při různých teplotách. Na základě teorie vyvinuté pro neozářený materiál (10GN2MFA) je v rámci původního
modelu predikována hodnota lomového napětí pro ocel 15Ch2MFA
včetně ozářeného stavu. Je naznačena souvislost daných veličin s hodnocením přechodových jevů při šíření trhliny.
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VYUŽITÍ PREDIKCE KŘEHKOLOMOVÝCH VLASTNOSTI OCELÍ K ODHADU
SPOLEHLIVOSTI JADERNĚ ENERGETICKÝCH KOMPONENT
Úvod
Na komponenty jaderně energetických zařízeni, které
jsou během své exploatace vystaveny řadě degradačnich procesů, jsou kladeny vysoké požadavky na provozní spolehlivost,
zejména odolnost proti porušeni transkrystalickym křehkým lomem. Iniciace a siřeni tohoto typu porušeni, které vede ve
svém důsledku k porušení integrity komponenty, závisí kromě
působícího napětí, resp. jeho rozděleni před konstrukčními
vruby, také na velikosti a orientaci defektů a samozřejmě na
pracovní teplotě. Kromě těchto faktorů, které jsou studovány
klasickou lomovou mechanikou, se v řadě případů uplatňují i
fyzikálně metalurgické vlivy. Zejména velikost a prostorové
rozděleni křehké karbidické fáze v matrici oceli, ale také
velikost zrna, jak bylo ukázáno v D - 4 ] , mohou hrát významnou
roli při formováni křehké trhliny. Stanoveni pravděpodobnosti
vzniku křehkého porušeni ocelí, které může být vyvoláno iniciaci mikrotrhlin v mikrostruktuře v důsledku koncentrace působícího napěti před čelem ostrého konstrukčního vrubu, má
proto velký význam pro optimalizaci mikrostrukturnich parametrů. Zároveň lze tohoto poznatku využít i k odhadu provozní
spolehlivosti příslušných komponent. Uvedený nekonvenčni přistup tak vytváří předpoklady pro řízené ovládáni mikrostruktury daných typů ocelí z hlediska optimalizace jejich exploatační spolehlivosti.
Předložená práce je zaměřena na studium výše uvedených
otázek u oceli 10MnNi2Mo se smíšenou strukturou feritu a
popuštěného bainitu s vyloučenými karbidy kulovitého tvaru,
která je používána v jaderně energetickém strojírenství.
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Pravděpodobnost vzniku křehkého lonu
Jak bylo ukázáno v předcházejících pracecft 0 , ^ 3 , iniciace křehkých nikrotrhlin může u oceli 10MnNi2Mo nastat
dvoj in způsobem, jednak v karbidech vyloučených v popuštěné*
bainitu, jednak ve feritických zrnech koalescenčnia dislokačnim necháni směs podle Cottrella C5j . Kritickou velikost polocěru karbidu vyloučeného v bainitické matrici/ resp. kritickou velikost feritického zrna/ ve kterém iniciuje mikrotrhli na
rB(cr(x))
resp. dc(o~(*))
lze stanovit ze vztahů:
/

rB«r(x))*Br<r~'t*)í Br ^£^3 IĹZU-S)]
dcicrhM'Buor'^x); Bd'^G^fFiki

t

(i)
(2)

kde ?-*$* resp. teff je efektivní povrchová energie bainitu,
resp. feritu, £ je Youngův modul pružnosti, ^ je Poissonovo
číslo, 6 je modul pružnosti ve smyku, k y je smyková Hall-Petchova konstanta a (f(x) je působící napěti ve vzdálenosti -xpřed ostrým vrubem, které lze podle DJ vyjádřit funkci ve tva-

kde CT je aez kluzu, &(&-) je úhlová funkce závislá na koeficientu deformačního zpevnění N, I„ je funkce koeficientu
deformačního zpevněni a Kj je faktor intenzity napětí. Za
předpokladu, že iniciace křehkého porušení může nastat pouze
v oblasti aktivního objemu před čelen ostrého vrubu [33, kte
rý je vymezen funkci f (x) « * / "
, lze stanovit elementární pravděpodobnost vzniku křehkého lomu do vzdálenosti -x
od čela ostrého vrubu ft]:

FlB

d % . f-«p[-Z4£—fa"* %(d)M
kde/a x
jsou parametry tvaru aktivního objemu, # F , resp.
&a Je parametr účasti feritických zrn, resp. karbidů na procesu porušeni, N A f / resp. N A B je plošná hustota feritických
zrn, resp. karbidů, ZQ je podíl bainitické matrice ve struktuře oceli a ff I d ) , resp. f^ ( r) je hustota pravděpodobnosti velikosti zrn feritu, resp. karbidů, kterou lze popsat
Weibullovou distribucí
1 [1]:

ř

' r
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%tí) *M1l!(<'/iJ*f'1ie*pť(ct/tr)'Sf]

(6)

kde ^ F a 6B, resp. Uf a ^ B jsou parametry tvaru, resp. velikosti. Dosazením rovn. (\), (2/ do rovn. (A/ Lze za použiti
rovn. /'SV a Í6J získat integrací výraz pro pravděpodobnost
vzniku křehkého porušeni:
Užitia HaU-Petchova vztahu foj =05-fy <d>~^)
a vztahu
»ezi plošnou hustotou karbidů, resp. feritických zrn a jejich
velikosti ( N A B « m(fvľsr)\r^z,
resp. N A F = S <d> " 2 , kde
f je obj esový podíl karbidické fáze v bainitické matrici,
S je paranetr tvaru zrn feritu a < r > , resp. < d > je střední velikost poloftěru karbidu, resp. feritického zrnaj, lze pro
1 F—-<ä>
a Tg—-<r>
přepsat rovn„ {7/ do tvaru:
(<ro+kd<d>/l)

lQř<d>

rÚg<r>

J(S)

kde äp, resp. Qg je parametr nezávislý na <r> a <d> a
ut*fi1+H)l2Kv+4) . Hodnota ( 1 - V f F ' B ) j e funkcí spolehlivosti, nebot vyjadřuje pravděpodobnost doplňkového jevu ke vzniku póruOptimalizace parametrů mikrostruktury
Z
vzniku
loměru
<r>g
álních

rovn. /"8>, která vyjadřuje vztah mezi pravděpodobnosti
křehkého lonu yy
a střední hodnotou velikosti po
karbidu, resp. feritického zrna, lze stanovit hodnoty
a <d>0
, pro které je ^ J ' B minimální, řešením parci
diferenciálních rovnic:

Dosazením rovn. (Z) do soustavy rovn. f9j je pro minimál
ní hodnotu ^ f F ' 8 :

Pro danou hodnotu < r > se stanoví optimální velikost feritic
kého zrna řešením transcendentní rovnice ve tvaru:
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Ay Qř (z-

A^T

Tato rovnice pro danou hodnotu <r> vyžaduje numerické řešení.
Experimentálni výsledky
Ověření vztahu pro pravděpodobnost vzniku křehkého porušeni /"rovn. Clii a stanoveni optimální velikosti feritického zrna /rovn. (\Q) a (Wtt bylo provedeno pro ocel 10MnNi2Mo o chemickém složeni /hm.Xj: 0,09ZC> 0,78%Mn>, 0,20S!Si; O,O1O%PJ.
0,0Q92S* 0,21ZCr;. 1,81%Nů a 0,48%Ho. Po tepelném zpracování:
9iO°C/olej* 67O°C/15h/vzduch a 650°C/30h/vzduch bylo u této
oceli dosaženo smíšené mikrostruktury popuštěného bainitu
(£g = Q,5Oj s vyloučenými sferoidizovanými karbidy a feritu.
Závislost spodní meze lomové houževnatosti/ zjištěná pomoci
zkoušek v tříbodovém ohybu, je uvedena na obr. 1 spolu s teplotní závislostí meze kluzu stanovené z tahové zkoušky. Koeficient deformačního zpevnění oceli iOMnNi2Ho dosahoval ve studovaném teplotním intervalu hodnoty N=5. Velikosti sferoidizovaných karbidů byly měřeny ŘEH a velikost? feritických zrn světelnou mikroskopií. Oba soubory vyhovovaly Weibullově distribuci frovn. Í5J a (bil, přičemž metodou maximální věrohodnosti
byly zjištěny následující hodnoty parametru tvaru, resp. velikosti : # B = 2,24> ^ F = 1,85, resp. í& = 0,145;. %f = 11,30.
Plošná hustota karbidů v bainitu, resp. zrn feritu dosáhla
12 -2
pro tento případ hodnoty N A B * 1,4678.10 m , resp. N A F =
= 5,729.i0 9 m~ 2 . Na základě dřívější práce [ó] byly parametry
tvaru aktivního objemu na čele ostrého vrubu zvoleny jako £• 2/3 a o/"= 0,05. Teplotní závislost efektivní povrchové energie baini tu, resp. feritu tťefQ* resp. Ť~^fl byla stanovena v
souladu s prací [7j.
Funkce oYcO a I N />ovn. (Z)i odpovídaly pro N=5 hodnotám
z,5 a I N = 4,5 Č3j. Parametr účasti karbidů, resp. feritických zrn na procesu křehkého porušení byl zvolen # B =O,O1,
resp. #=0,05 [1,2,3,7]. Z rovnice (7i byla stanovena pravděpodobnost vzniku křehkého porušeni ^ir
ve studované teplotní
oblasti 153-291K. Teplotní závislost hodnoty f-ln ^ f f ' * )
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je uvedena na obr. 2. Řešením rovn. (\\) pro vybrané teploty byla nalezena teplotní závislost optimální velikosti feritického zrna tobr.Zj.
Diskuse a závěry
Předložené zpracování problematiky náchylnosti oceli
10MnNi2Ho ke vzniku transkrystaUckého křehkého porušeni na
čele ostrého konstrukčního vrubu, které vychází ze statistické
analýzy mikrostruktury, umožňuje stanovit teplotní závislost
pravděpodobnosti vzniku křehkého porušeni a optimální mikrostrukturni parametry daného typu oceli. Teplotní závislost
F R

parametru (-In V^ ' ) , stanovená z rovn. (7j /viz obr. z),
jasně ukazuje, že se zvyšující se teplotou klesá pravděpodobnost porušeni křehkým lomem; zatímco ^ f F ' B (T=153K)=0,277
pro tepJtůtu T=291K je pravděpodobnost porušeni V f F / B (T=291K^<"
* 1,11.10* . Lze konstatovat, že tento výsledek odpovídá
jaderné bezpečnosti. Absolutní minimum pravděpodobnosti poruF B
Sent V f* dané podmínkou velikosti feritického zrna /rovn.
má přibližně stejný tvar jako podmínka pro maximální hodnotu
lomové houževnatosti uvedená v práci C&}, avšak konstanta u
parametru (k /cr0) je přibližně 1 0 X nižší. Vzhledem k tomu,že
podmínka na velikost karbidů vyloučených v bainitu <r> - > 0
pro absolutní minimum V *'B
je nereálná, byla velikost feritického zrna pro minimální pravděpodobnost křehkého porušeni
stanovena pro danou hodnotu <r> z první rovnice soustavy Í9J,
Transcendentní rovn. (\M, která je výsledkem derivace
funkce -In ( \-<P y ) však nemá obecné řešeni v analytickém
tvaru. Proto byla hodnota k <d>J'e= D
v prvním členu rovnice pokládána za konstantu D=170 MPa. Pro tento způsob řešeni
je pak optimální velikost zrna feritu dána vztahem:
Teplotní závislost hodnoty <á>0 pro sledovanou ocel
10HnNi2Ho je uvedena na obr. 3. Z obrázku plyne, že s rostoucí teplotou roste i optimální velikost zrna feritu. Tento
výsledek byl potvrzen také v práci [8] pro feritickou ocel o
střední velikost? poloměru vyloučených karbidů <r> =3,5^um.
Na obr. 4 jsou uvedeny závislosti střední velikosti poloměru
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karbidu na optinálni velikosti feritického zrna (rovn.(12jJ
pro teploty 153K a 207K. Pro ocel iOHnNi2Ho jsou tyto závislosti dány wocninovou funkci x <d>
.
Předložená Metoda hodnoceni náchylnosti oceli ke vzniku
transkrystalického štěpného porušeni a stanoveni optimálních
•ikrostrukturnich parametrů unožňuje nejen kvantifikovat křehko Iónové vlastnosti, ale lze ji i perspektivně využit pro
řizené ovládáni
nikrostrukturnich charakteristik ocelí z
hlediska dosaženi vyšší úrovni odolnosti proti křehkéau porušeni a ti» i vyšší úrovně exploatační ch parametrů kouponent.
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Státní výzkumný ústav materiálu, Opletalova 25, 113 12 Praha 1
MATERIÁLOVÉ PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT JE
S OHLEDEM NA OPAKOVANÉ A PROMĚNLIVÉ* NAMÁHA*NÍ.
Náročné požadavky na defektoskopickou kontrolu materiálů a částí exponovaných komponent JE umožňují odkrýt nežádoucí imperfekce ve struktuře materiálu a ve svarových spojích. Často je však o"btížné konkrétně zhodnotit charakter
zjištěných indikací. Při ultrazvukové kontrole jde např. o
rozlišení řádkového uspořádání vměstkň, nebo jejich plošného
shluku od necelistvostí typu trhlin. Také možnosti přesnějšího zhodnocení geometrie vad jsou stále ještě značně omezené.
Podrobné srovnávací studie při UZ kontrole velkých výkovků
např. prokazují, že skutečný rozměr vad může být v porovnání
s indikovanými, vyhodnocenými náhradní velikostí, až 2,5 násobně větší. Kritické posuzování nebezpečnosti nebo přípustnosti indikací v materiálech exponovaných komponent JE musí
přihlížet k těmto současným možnostem defektoakopických metod. Obvykle se indikované imperfekce v materiálech posuzují
jako necelistvosti typu trhlin. Uvážíme-li, že i v příznivých podmínkách je při UZ kontrole prahová citlivost charakterizována náhradní velikostí imperfekce 1 až 2 mm, pak
se hodnocení může týkat především vad, které významně překračují strukturní rozměry. Při posuzování rozvoje trhlin
účinky opakovaného namáhání jsou pak z těchto důvodů rozhodující podklady, které charakterizují aktivitu trhlin milimetrových rozměrů. Jsou to především prahové hodnoty faktoru
intenzity napětí £ K a v podmínkách ustáleného rozvoje
trhliny pak závislosti -i—
Prahové hodnoty A K jsou významně ovlivněny strukturními faktory. Na CrNiMoV oceli ŠKODA N k zušlechtování a na
13% CrNiMo ocelích jsme zjistili /1, 2/, že i odchylky v
tepelném zpracování, které vedou k nevýrazným změnám ve výsledné pevnosti se mohou významně projevit v hodnotách ^ K
změnami v rozmezí 50% až 100%. Z těchto důvodů mohou také
hodnoty £ K při bežných podmínkách zpracování vykazovat
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větší rozptyl. Na obr.1 jsou uvedeny hodnoty Ä K stanovené
v našich pracech pro základní oceli komponent JE-i5Ch2MFA,
15Ch2NMFA, 08Ch16N12T a 10GN2MPA. Větší rozptyl hodnot lze
pozorovat především při proměnlivém namáhání s nízkou asymetrií (r/v 0).-Dalším společným znakem je výrazný pokles
hodnot A K s růstem asymetrie namáhání - obr. 1, 2. Souvisí
s útlumem účinku uzavírání trhlin v průběhu kmitu při vyšších asymetriích. Zatímco pro r * 0 - 0,1 jsou pro oceli
15Ch2MFA a 15Ch2MMFA charakteristické hodnoty A K =7 až 11
MPam
klesají při r = 0,9 tyto hodnoty na úroveň
1/2
= 2namáháním
až 3 MPamrozměr
' . V neaktivních,
důsledku toholokalizovaných
klesá v porovnání
s
míjivým
necelistvostí a trhlin až asi na
Při hodnocení aktivity trhlin a jejich přípustnosti
přihlížíme obvykle jen k prvému, kritickému modu zatěžování. Analýza v konkrétních místech komponenty by mela uvážit spolupůsobení smykových složek napětí, které na trhlině
vedou k uplatnění i druhého a třetího módu zatěžování a
významně ovlivňují aktivitu trhlin - obr. 3.
Při posuzování rozvoje trhlin na defektech a necelistvostech účinkem proměnlivého namáhání v ustálených podmínkách
rozvoje se opíráme o růstové křivky naměřené na příslušných
materiálech. V této oblasti se všeobecně počítá s platností
mocninové závislosti djj(AK) předložené Parisem a Erdoganem. Na rozdíl od prahových podmínek se v této oblasti projevuje v daleko menší míře citlivost ke strukturním faktorům, ale také k účinkům asymetrie proměnlivého namáhání.
Podmínky u oceli 15Ch2NMFA při různé asymetrii namáhání charakterizuje obr.4, šíření trhlin v různých partiích stěny
značné tlouštky obr.5.
Při posukování podmínek nestability a rozvoje trhlin je
nutné přihlížet ke změnám proměnlivého zatěžování v různých
pracovních režimech komponent. Při ustáleném provozu dochází ve stěně reaktorové nádoby a primárního potrubí k účinkům
proměnlivého namáhání vyvolaného jen fluktuacemi tlaku. K
těmto podmínkám přistupují namáhání způsobená změnou výkonu,
utlumením provozu, příp. odstavením zařízení při revizích a
opravách a při opakovaných tlakových zkouškách. U oceli
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15Ch2NMFA jame proto získali podklady o vlivu interakce vysokocyklického naiiváhání s vysokou asymetrií (r<fts>0,9) a
nízkocyklového namáhání míjivého charakteru (r = 0), příp*
s přechodem do tlakové oblasti, na rozvoj trhlin - obr. 6.
Bylo prokázáno, se toto kombinované namáhání nevede při zvolených poměrech k urychlení rozvoje trhlin v porovnání s
proměnlivým namáháním bez této nízkocyklové složky. Naopak
lze pozorovat tendenci k určitému snížení kinetiky růstu
trhlin. Současně je však růstová křivka zatížena zvýšeným
rozptylem hodnot vyvolaným zřejmě účinky opakovaného plastického deformačního cyklu na vrcholu trhliny při odlehčování
a opětném zatěžování.
Interakce nízkocyklového a vysokocyklového namáhání
může ovšem ovlivnit cyklické deformační chování základního
materiálu, a proto také životnost do vzniku trhliny. K objasnění tohoto účinku se uskutečnily na oceli 15Ch2NMFA nízkocyklové únavové zkoušky za spolupůsobení vysokocyklické složky namáhání - obr.7. Probíhaly v podmínkách řízení celkové
cyklické deformace (Á£) v obou částech zatěžovacího režimu.
V části nízkocyklové šlo o namáhání střídavého charakteru
(i -jy), v části vysokocyklové o namáhání s výraznou střední
deformační složkou ( c^l ==£- ). Bylo prokázáno, že vliv vysokocyklické složky, pokud má charakter nevýrazných fluktuací ( 4 6 ^ * 0,05 A£) se na nízkocyklovou životnost výrazně
neprojeví. Při vyšší úrovni vysokocyklové složky (AS =0,2AS)
je již účinek výrazný. Nízkocyklová životnost je pak až o
jeden řád nižší nežli při prostém namáhání bez spolupůsobení
vysokocyklové složky.
V rámci vývoje nové technologie navařování austenitické
výstelky na materiály tlakových nádob reaktorů dvoupáskovou
elektrodou se v další části uskutečnila srovnávací studie
nízkocyklových únavových vlastností vrstev získaných původní
a novou technologií na ocelích 15Ch2M?A a 15Ch2HMFA. Výsledky zkoušek na hladkých plochých tyčích separovaných z jednotlivých oblastí návarové vrstvy jsou uvedeny ca obr. 8 a 9,
a to pro případ základního materiálu 15Ch2MFA.
Z výsledků na obr. 8 je zřejmé, že nízkocyklová únavová životnost návarových vrstev získaných při navařování dvou-
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páskovou elektrodou Je vyšší nežli základního materiálu
15Ch2MFA, a to v I. i ve II. vrstvě. Obdobná situace je také
u návarů na oceli 15Ch2BMFA. Porovnání nizkocyklovych životnostních křivek návarových vrstev na oceli 15Ch2MPA provedených původní technologií s jednou páskovou elektrodou a novou technologií s dvoupáskovou elektrodou je na obr. 9. Je
zřejmé, že rozdíly v nizkocyklovych mezných únavových křxvkách jsou nepatrné. Obě technologie dávají zcela odpovídající
výsledky.
Souhrn poznatků.
1. Pro posuzování aktivity necelistvostí a trhlin v materiálech komponent JE jsou důležitými základními údaji hodnoty prahových rozkmitů intenzity napětí £ K a růstové závislosti trhlin -S-T; (AK).
2. Jsou uvedeny základní údaje o prahových hodnotách A K D
pro hlavní materiály komponent JE a upozorněno na jejich
citlivost ke strukturním faktorům a k charakteristikám
proměnlivého namáhání (r).
3. Na růstových závislostech —TT* (AK) pro ocel 15Ch2MFA poukázáno na nižší citlivost k asymetrii proměnlivého namáhání a ke strukturním vlivům.
4« Předloženy výsledky sledování vlivu složitějších podmínek
namáhání s interakcí nízkocyklické a vysokocyklické složky na podmínky růstu únavových trhlin a na nízkocyklovou
únavovou životnost oceli 15Ch2NMFA.
5. Prokázány adekvátní nízkocyklové únavové vlastnosti austenitických návarových vrstev získaných novou technologií
navařování dvoupáskovou elektrodou s technologií původní,
s elektrodou jednopáskovou.

1. Linhart,V.: Výzkumná zpráva SVTÍM Z-85-5208, 1985
2. Linhart, V., Černý,I., Baráková,B.: Výzkumná zpráva SVIÍM
Z-88-5782, 1988
3. Linhart, V., Baráková,B.: Výzk.zpráva SVIJM Z-88-5781, 1988
4. Auředník.B.: Výzkumná zpráva SVÚM Z-88-5799, 1988
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Ing.KareL Hatocha / CSc. Ing.Ludmila Hyspecká,DrSc,
členka korespondentka ČSAV, VÚSN VŽSKG,k.p. Ostrava
akademik Karel Mazanec
Fakulta hutnická VŠB, Ostrava-Poruba
NÍZKOCYKLOVÁ ÚNAVA SVAROVÝCH SPOjB OCELI 1O6N2MFA
Úvod
Hodnoceni nekonvenčních vlastnosti materiálů a jejich
svarových spojů realizovaných při výrobě tlakových komponent
primárního okruhu jaderných elektráren je ve VŽSK6, k.p. věnována značná pozornost [1] [2]. V předložené práci jsou shrnuty experimentální výsledky zkoušek nizkocyklové únavy /NCÚ/
při teplotě 2O°C a 350°C prováděných na hladkých válcových
zkušebních tělesech vyrobených z oceli 1O6N2MFA a z dvou typů svarových spojů 1OGN2MFA-1OGN2MFA lišících se použitou
technologií svařováni/ svarový spoj automatem pod tavidlem
/APT/ a ruční svarový spoj s návarem provedeným technologii
APT /návar APT+ROS/.
Cílem práce je posoudit vliv teploty zkoušeni na odolnost vůči střídavé plastické deformaci u základního materiálu
10GN2MFA a poukázat na významný vliv heterogenity mechanických vlastnosti svarových spojů na odolnost vůči únavovému
porušováni.
Zkušební materiál a experimentální technika
Pro svarový spoj provedený technologií APT /desky o
rozměrech 600x400x123 mm/ byl použit plech oceli 106N2HFA
o tlouštce 123 mm. Pro svarový spoj s návarem /desky o rozměrech 800x400x80 mm/ byl použit plech oceli 10GN2MFA jiné
tavby o tlouštce 110 mm. Podrobný technologický postup svařováni a tepelného zpracováni zkušebního materiálu spolu s
chemickým složením a základními mechanickými vlastnostmi základních materiálů a svarových kovů je uveden v práci [3].
Experimentální technika používaná pro stanoveni odolnosti vůči únavovému porušováni a metodika vyhodnocováni
r
experimentálních výsledků jsou podrobně popsány v [3J 4 ] .
Pro posouzeni odezvy základního materiálu 10GN2MFA na
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střídavou plastickou deformaci v tahu-tlaku byly pro obě teploty zkoušeni stanoveny cyklické křivky napětí-deformace jako
závislosti saturovaných hodnot amplitud napěti odečtených z
hystereznicti smyček na příslušných hodnotách amplitudy plastické deformace. V souhlasu s obvykle používaným způsobem hodnoceni byly cyklické křivky napěti-deformacs vyjádřeny vztahem
mocninového typu [5]
,
kde n' je exponent deformačního zpevněni při únavovém zatěžováni
Popis a diskuse výsledků
Výsledky únavových zkoušek základního materiálu 1OGN2MFA
obou typů svarových spojů při teplotách 20°C a 350°C jsou
shrnuty na obr. 2a a obr. 2b. Přesto, že zkušební tyče byly
odebrány z plechů dvou různých taveb a tlouštěk, lze pro obě
teploty zkouSeni popsat výsledky únavových zkoušek jedinou
závislosti. Také cyklické křivky napěti-deformace lze pro
oba základní materiály a teploty zkoušeni popsat jedinou závislostí, viz obr. 3a a obr. 3b. Výrazný posun tranzitního
počtu cyklů N t , který odpovídá stejnému rozsahu elastické a
plastické složky deformace, k nižšímu počtu cyklů při teplotě
350°C je důsledkem cyklického zpevněni pozorovaného při této teplotě zkoušeni, viz obr. 3a,3b. Pro posouzeni vlivu
teploty na sníženi odolnosti vůči únavovému porušení byly
pro zvolené počty cyklů N^ vypočteny pro obě teploty zkoušeni amplitudy celkové deformace Sed a Jejich vzájemný poměr,
viz tab. 1. Jak vyplývá z této tabulky, se vzrůstajícím
počtem cyklů do porušení vliv teploty zkoušeni výrazně klesá,což je zřejmě důsledek cyklického změkčeni pozorovaného v oblasti nízkých deformaci í €dt < 0,4%/ při teplotě
zkoušeni 20°C.
Výsledky únavových zkoušek svarových spojů při teplotách 20°C a 3S0°C jsou shrnuty na obr. 4a a obr. 4b. Jak
vyplývá z/těchto obrázků, vykazuje svarový spoj s návarem
výrazně r>iŽS1 odolnost vůči únavovému porušeni při obou teplotách zkoušeni. Tuto skutečnost lze na základě výsledků měřeni tvrdosti přes svarový spoj /viz obr. 1/ interpretovat
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Tab.

I Vliv teploty na odolnost vůči únavovému porušováni
oceli 1OGN2HFA

í

(Čat) stře . &

500

1,434

1 000
5 000
10 000

0 ,972
0 ,453
0 ,352
0 ,231
0 ,205

50 000
100 000

(&£ W

• to2

1,105
0,750
0,371

0,88
0,77
0,82

0,300
0,219
0,201

0,85
0,95
0,98

vyšší heterogenitou Mechanických vlastnosti. Rozborem místa porušeni zkušebních tyčí bylo jednoznačně prokázáno, že
u obou typů svarových spojů došlo k iniciaci únavového porušeni ve svarovém kovu ve vzdálenosti od rozhraní základné
roateriál-svarový kov odpovídající snížené tvrdosti /viz
obr.1/. Pro posouzeni vlivu svarového spoje na sníženi odolnosti vůči únavovému porušeni vzhledem k základnímu materiálu 106N2HFA jsou v tab. II uvedeny pro zvolené počty
cyklů N. poměry amplitudy celkové deformace základního materiálu 1O6N2HFA (á^t)^ a amplitudy celkové deformace pro
svarový spoj (£«t) M .
XI Vliv svarového spoje na odolnost vůči únavovému
porušeni vyjádřený poměrem

Tab.

ruční svarový
spoj s návaretn

APT
N

f

1
5
10
50

500
000
000
000
000

20°C

350°C

0,78

1,05

0,38

0,78

0,99

0,41

0,88

0,91

0,49

0,82

0,89

0,53

0,86

0,86

0,60

20°C

350°C
0,44
0,48
0,61
0,67
0,77

Jak vyplývá z této tabulky, dochází u obou typů svarových
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spojů k výraznějšímu sníženi odolnosti vůči únavovému porušení především pro teplotu zkoušení 20°C. Při teplotě zkoušeni 35O°C je u svarového spoje APT jednak rozdíl v mezích
kluzu základního materiálu a svarového kovu nižší, jednak
dochází při této teplotě u obou svarových spojů v průběhu
opakované střídavé plastické deformace k "vyrovnáváni" odolnosti vůči střídavé plastické deformaci intenzivním cyklickým zpevněním fój.
Závěr
Ne základě výsledků zkoušek nizkocyklové únavy základního materiálu a dvou typů svarových spojů 10GN2MFA-10GN2HFA
je možno konstatovat, že :
1/ Odolnost základního materiálu 10GN2MFA vůči střídavé
plastické deformaci byla pro obě studované tavby i
tlouštky plechu shodná při obou teplotách zkoušeni.
2/ Se vzrůstajícím počtem cyklů do porušeni vliv teploty
zkoušeni u základního materiálu výrazně klesá.
3/ Svarový spoj vede ke sníženi odolnosti vůči únavovému
porušeni v porovnáni se základním materiálem jak při
teplotě 20°C, tak při teplotě 35O°C.
4/ Příčinou snížení životnosti svarového spoje je heterogenita mechanických vlastnosti jednotlivých oblastí
svarového spoje a lokalizace střídavě plastické deformace do oblasti s nejmenší odolností vůči plastické deformaci.
5/ Powěr (6^)tt/(č<»t)a#r k t e r ý i« kvantitativním vyjádřením
sníženi životnosti svarového spojevůči základnímu materiálu vykazuje pro obě teploty zkoušení nižší hodnoty pro ruční svarový spoj s navařen. Tato skutečnost
je zřejmě způsobena' výrazně vyšší heterogenitou mechanických vlastnosti základního materiálu a svarového
kovu při obou teplotách zkoušeni.
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ÚFM ČSAV, Žižkova 22, 616 62 Brno
NÍZKOCYKLOVÁ ÚNAVOVÁ ODOLNOST OCELÍ PRO TLAKOVÉ NÁDOBY
JADERNÝCH REAKTORU
UVOĎ
Materiál tlakové nádoby jaderného reaktoru je při provozu
vystaven celé řadě faktorů způsobujících jeho postupnou degradaci. Mezi faktory limitujícími životnost tlakové nádoby má
své místo nízkocyklová únava vyvolaná změnami pracovního režimu reaktoru (spouštění, odstavení, změny výkonu a zkoušky).
Znalost únavových charakteristik je tedy nezbytná k zajištění
spolehlivobti a bezpečnosti provozu a ovlivňuje mezi mnoha
technickými a ekonomickými parametry také volbu nejvhodnějšího
materiálu.
V příspěvku jsou uvedeny charakteristiky nízkocyklové
únavové odolnosti oceli 15Ch2NMFA československé a sovětské
produkce při pokojové a při zvýšené teplotě 350 C. Křivky
zpevnění/změkčení, cyklické deformační křivky a Mansonovy-Coffinovy křivky životnosti jsou porovnány s dostupnými údaji o
ocelích používaných ke konstrukci tlakových nádob jaderných
reaktorů mimo RVHP.

EXPERIMENTY
Nízkocyklová únava byla studována na materiálu 15Ch2NMFA
československé (RS) a sovětské (RR) výroby. Údaje o chemickém
složení, tepelném zpracování a dosažených mechanických charakteristikách obou ocelí byly publikovány dříve |1,2|.
Zkoušky probíhaly v elektrohydraulickém pulsátoru pracujícím v režimu uzavřené smyčky se vzorky válcového tvaru o
měrné délce 15 mm a průměru 10 mm při řízení amplitudy celkové
deformace v symetrickém tahu-tlaku a jsou podrobněji popsány
jinde |1,3|. Při pokojové teplotě byla řízena podélná deformace a při zvýšené teplotě příčná deformace měrné části vzorku s
přibližně stejnou rychlostí plastické deformace.
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Tabulka 1.: Charakteristiky nízkocyklové únavy ocelí 15Ch2NMFA
ocel teplota

RS
RS
RR
RR

n* .10

fMPa]

20

-c.lO

9,64+0,74
11,0 +0,60
7,93+0,51
10,0 +0,50

899±39
811+27
918±29

350
20
350

2

877+25

2

1,64+0,32
1,10+0,21
1,37+0,38

71,7+2,1
67,3+2,2
75,4+3,0

1,04+0,23

70,5+2,5

VÝSLEDKY A DISKUSE
Na obr.
la-d jsou uvedeny křivky cyklického zpevnění/
změkčení stanovené pro obě ocele a teploty a určené ze záznamů
hysterézních smyček. U obou ocelí dochází při pokojové a zvýšené teplotě k dlouhodobému cyklickému změkčení materiálu s
výjimkou nevýrazného zpevněni během několika počátečních cyklů
u středních amplitud zatěžování při pokojové teplotě. Rychlost
změkčování s rostoucím počtem cyklů klesá. Vliv teploty na
křivky zpevnění/změkčení je patrný z obr. lc,d. Pro nízké amplitudy deformace probíhá cyklické změkčení intenzivněji než
za pokojové teploty. Protože k saturaci napětí nedochází, byly
pro konstrukci cyklické deformační křivky vzaty hodnoty
<T
odpovídající polovině života vzorku. Cyklické deformační křivky jsou prezentovány ve formě závislosti

pro obě ocele a teploty na obr.2. Ze souboru experimentálních
údajů <ľ a 6
byly regresní analýzou stanoveny hodnoty parametrů K* a rf uvedené v tab. 1. Z tab. 1 a obr. 2 je
patrno, že vliv teploty na cyklickou deformační křivku je u
obou materiálů obdobný. Ocel RR vykazuje v průměru o 60 MPa
vyšší cyklické deformační napětí a o málo nižší hodnotu exponentu cyklického zpevnění n* v porovnání s materiálem RS.
Z experimentálně zjištěných hodnot
6
a N„ byly stánovény křivky životnosti ve tvaru Mansonovy-Coffinovy závislosti

£ a p = ťf . ( 2 N f ) c .
Regresní

analýzou

získané

hodnoty
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parametrů

(2)
g*

a

c

jsou

uvedeny v tab. 1. Mansonovy-Coffinovy křivky jsou pro obě ocele a teploty znázorněny na obr. 3. Z obr, 3 a tab. 1 je vidět,
že vliv teploty se na průběhu Mansonových-Coffinových křivek
životnosti u obou ocelí prakticky neprojevuje. Svědčí to o důležité roli cyklické plastické deformace v procesu nízkocyklové únavy. Při srovnání s materiálem RR vykazuje ocel RS při
dané životnosti 1,5 krát větší amplitudu plastické deformace.
Parametry cyklické plasticity a únavové odolnosti ocelí
15Ch2NMFA byly srovnány s dostupnými údaji o reaktorových ocelích používaných mimo RVHP (A 533-B třída 2 |4|, A 508 třída 2
a DIN 22NiMoCr37 | 5 | ) . Obr.4 uvádí křivky zpevnění/změkčení
pro životnost N f ~ 5 0 0 cyklů. Je vidět,
že oceli A 508 a
22NiMoCr37 vykazují rovněž zpevnění v počátečních cyklech,
avšak změkčení není tak výrazné jako u ocelí 15Ch2NMFA. Cyklické deformační křivky při pokojové teplotě pro všechny srovnávané materiály jsou prezentovány na obr. 5. Obr. 5 a 4 ukazují, že cyklická napětová odezva při dané amplitudě plastické
deformace je u ocelí 15Ch2NMFA podstatně vyšší než u ostatních
materiálů. Porovnání Mansonových-Coffinových křivek životnosti
při 20 C uvádí obr. 6, který dokumentuje, že mezi srovnávanými ocelemi nejsou podstatné rozdíly v životnostech při dané
amplitudě plastické deformace.
ZÁVĚR
Při cyklickém zatěžování ocelí typu 15Ch2NMFA při teplotě
20 °C a 350 °C převládá cyklické změkčení, jehož rychlost při
nízkých zatěžovacích amplitudách roste s teplotou. Vliv zvýšené teploty 350 °C se projevuje poklesem cyklického deformačního napětí přibližně o 80 MPa.
Únavové vlastnosti ocelí RS a RR jsou velmi podobné. Při
dané hodnotě amplitudy plastické deformace se materiál RR
odlišuje v průměru o 60 MPa vyšší napětovou odezvou a asi 1,5
krát nižší životností.
Studované ocele typu 15Ch2NMFA jsou ve srovnání s materiály A 508 tř.2, A 533-B tř.2 a 22NiMoCr37 charakterizovány
obdobnými hodnotami životnosti a podstatně vyšším deformačním
napětím.
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Obr.l. Křivky cyklického zpevnění/změkčení oceli 15Ch2NMFA:
a) ocel RS, 20 °C, b) ocel RR, 20 °C,
c) ocel RS, 350 °C, d) ocel RR, 350 °C.
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Obr.2.
Cyklické deformační
křivky ocelí
15Ch2NMFA.

Obr.3.
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Obr.5. Cyklické deformační křivky reaktorových ocelí při 20 °C.
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Obr.6. Mansonovy-Coffinovy křivky životnosti reaktorových ocelí při 20 °C.
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Ústav jaderného výzkumu v Řeži - 2 50 6 8 Řež
TEPLOTNÍ ZÁVISLOST LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI Cr-Ni-Mo-V OCELI
STANOVENÁ NA MALÝCH ZKUŠEBNÍCH TĚLESECH

Vliv neutronového záření na degradaci vlastností materiálu reaktorové tlakové nádoby je zpravidla vyjadřován posunem teplotní závislosti vrubové či lomové houževnatosti k
vyšším teplotám. Tento parametr je využíván ke stanovení spolehlivosti, bezpečnosti provozu a zbytkové životnosti reaktorových tlakových nádob. Požadavek přímého kvantitativního
hodnocení způsobilosti k provozu částí s defekty jednoznačně
určuje hlavní zaměření na zkoušky lomové houževnatosti přes
jejich nesrovnatelně větší náročnost.
Zejména zkoušky ozářených materiálů s sebou přinášejí
řadu limitujících faktorů:
- malé rozměry zkušebních těles
- omezený počet zkušebních těles
- dálková manipulace
Tyto faktory způsobují řadu problémů při provádění zkoušek i
zpracování a hodnocení výsledků. Na základě analýzy těchto podmínek a experimentálních možností byl v Ú*JV navržen a zpracován
postup pro stanovení teplotní závislosti lomové houževnatosti.
METODICKÝ POSTUP
Zkoušky jsou prováděny v souladu s příslušnou normativně
technickou dokuemntací pro stanovení lomové houževnatosti při
statickém monotoním zatěžování /I/.
V celém rozsahu zkušebních teplot se v průběhu zkoušek
provádějí periodická částečná odlehčení tak, jak je třeba při
použití metody poddajnosti pro stanovení tvárného růstu trhlinv.
Tento postup umožňuje stanovit hodnotu lomové houževnatosti
/resp. R-křivku/ z jednoho zkušebního tělesa /ZT/ i v oblasti
tvárného porušení. Postup zpracování výsledků měření v závislosti na mechanismu porušení je schematicky znázorněn na obr.l,
konkrétní způsob zpracování výsledků měření je pro jednotlivé
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charakteristické oblasti teplotní závislosti uveden na obr.
2-_4. V oblasti tvárných porušení je určována inženýrská aproximace kritické hodnoty J integrálu J Q 2> která je pro tento typ
materiálu považována za dostatečně blízkou iniciaci tvárného
růstu trhliny / 2 / .
Takto postavená metodika umožňuje provádět zkoušky materiálů bez znalosti jejich chování v závislosti na teplotě. To
minimalizuje možnost ztráty ZT v důsledku volby nevhodného zkušebního postupu, což je v případě ozářených ZT, jejichž počet
se pohybuje od 10 do 14 na 1 přechodovou křivku, velmi podstatný
faktor.
Předpokládaná závislost lomové houževnatosti na teplotě
má v přechodové oblasti tvar
K

c

- K

co

+ A exp BT
^

v tvárné
K c = C + DT.
Hodnoty konstant A,B,C,D se určí metodou nejmenších čtverců,
prahová hodnota K c o jako hodnota, maximalizující koeficient
korelace r^.
EXPERIMENTÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Zkoušky jsou prováděny na běžně dodávaném zařízení, jehož
základ tvoří servohydraulický trhací stroj Instron o kapacitě
200 kN. Experiment je řízen 16-bitovým počítačem prostřednictvím
uživatelského programu, sběr dat je zajištěn 6 kanálovým, 12-^bi-r
tovým A/D převodníkem s pamětí, obr. 5.
Toto zařízení je doplněno zatěžovacími přípravky a temperovacími komorami, vyvinutými a vyrobenými v ÚJV. Upínací závěsy pro ZT Charpy COD i CT, obr. 6, umožňují odvalování zatěžovacích prvků bez tření, což má zásadní vliv na měřené veličiny,
zejména poddájnost, obr. 7. Zkušební tělesa jsou ochlazována
parami kapalného dusíku; k ohřevu se používá topných elektrických
prvků,obr. 8.Teplota je měřena termočlánkem přitlačeným pružinou
přímo na ZT. Teplota zkoušky je v tomto uspořádání určena s přes-
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přesností lepší než ± 2 C.
Posunutí bodu zatížení se měří indukčními snímači, upevněnými na zatěžovacích táhlech vně temperovacích komor, obr.8.
Toto uspořádání odtraňuje pracné upevňování sponových snímačů
na ZTj takto použité indukční snímače pracují při pokojové teplotě. Přesnost a linearita indukčních snímačů je navíc lepší
než u sponových snímačů, /3/. Měřený signál je nutné korigovat
vzhledem k existujícím deformacím zatěžovacích přípravků, ke
kterým dochází mezi měřícími body. Korekční funkce má tvar

f

k o r =• *'ci

+

^C2

3

/

kde konstanty C , C, závisí na materiálu zkušebního tělesa
a experimantálním uspořádání /4/„ f je posunutí bodu zatížení,
y síla. Skutečný jprunyo Z T s e p a k s t a n o v í
f = f _ - f.
měr
kor

4/
'

Takto stanovené a odvozené veličiny se shodují s výsledky přímého měření sponovými snímači /5/; při výpočtu délek trhlin se
přitom využívá celkových změn síly a průhybu cca 1 kN a 0,03 mm.
VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Popsaná metodika byla použita pro stanovení teplotní závislosti lomové houževnatosti Cr-Ni-M0-V oceli s nominálním chemickým složením a mechanickými vlastnostmi, odpovídajícími materiálu výkovku reaktorových tlakových nádob W E R 1000 /R 0,2 560 MPa, R =• 675 MPa, 20°C/. Zkoušky byly prováděny na ZT Charpy
COD a CT 12,5 s nacyklovanou trhlinou a s bočními vruby.
Výsledky jsou znázorněny na obr.9, kde jsou rovněž uvedeny
hodnoty , získané na ZT CT 25, které však nebyly použity při dalším statistickém zpracování. Hodnoty získané běžným způsobem, tj.
bez částečných periodických odlehčení -jsou označeny pruhem. Vypočetrié závislosti lomové houževnatosti na teplotě jsou pro oba
typy ZT téměř shodné, na obr.9 je pro přehlednost uvedena pouze
závislost proložená všemi experimentálními body. Vypočtenám zá^vislostem odpovídající přechodové teploty na hladině 100 MPam •
jsou :
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TT

C H COD

TT
Xi
C T 12,5
TT

"
=

9 4

C

- 9 3 °C
^

C H + CT = "

8 8

°C

DISKUSE A ZÁVĚRY
Popsaná metodika zkoušek teplotní závislosti lomové houževnatosti byla navržena v souladu s potřebami, vyplývajícími
ze zkoušek ozářených materiálů a platné normativně technické
dokumentace.
Předpoklad, že periodická částečná odlehčení nemají vliv
/resp. zanedbatelný/ na výsledné hodnoty lomové houževnatosti
v oblasti tvárných porušení, je možno považovat na základě
získaných výsledků za platný i v křehké a přechodové oblasti.
Výhoda použité inženýrské aproximace iniciační hodnoty
J-integrálu, J Q 2 » spočívá v jednoduchosti stanovení, této hod-noty. Pro -uvažované využití, t j. stanovení relativní změny vli-rvem neutronového záření, je oprávněné předpokládat, že nedojde
k výrazné změně otupování čela trhliny v důsledku ozáření neutrony, které připadá v úvahu; při hodnocení provozuschopnosti •::,.-:'
komponent metodami, využívajícímiabsolutních hodnot lomové houževnatosti mají hlavní úlohu další parametry odvozené z R-křivky.
Využitá nepřímá metoda měření posunutí bodu zatížení je výhodná zejména tam, kde z důvodů vlivu prostředí, teploty, radioaktivního záření apod. je obtížné použít sponových snímačů. t?spěch
použití však závisí na použité funkci, která dává do vztahu měřené posunutí se skutečným posunutím bodu zatížení na zkušebním
tělese. Navržená korekční funkce, rovnice 3/', 4/, je na rozdíl od
publikovaných / 4 / , které lineárně závisí na síle i posunutí,
pouze lineární funkcí síly. Výsledky takto získané pak lépe odpovídají skutečným hodnotám. Přitom je rovněž třeba věnovat dostat
tečnou pozornost konstrukci a kvalitě výroby zatěžovacích přípravků, jejichž význam je často nedoceněn.
Získané výsledky ilustrují možnosti použití navržené metodiky. Značný rozptyl v přechodové oblasti je způsoben malým rozměrem
zkušebních těles. Jejich omezený počet, vyjdeme-li ze stávajících
svědečných programů či atestačních zkoušek, může vzhledem k roz-
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ptylu měření způsobit vážné potíže při dalším zpracování. Výsledky v přechodové oblasti vykazují závislost na rozměru zkušebních těles, zejména na tlouštce a neporušeném průřezu. V souladu
s publikovanými pracemi tato závislost v oblasti tvárného porušení mizí. Ve smyslu přechodových teplot je možno konstatovat, že
získané výsledky na obou typech ZT jsou ve velmi dobré shodě;
stanovené rozdíly leží s velkou rezervou v intervalu rozptylu
materiálových vlastností.
Tyto poznatky je třeba vzít v úvahu při návrhu struktury
svědečnýchprogramú W E E 1000; rozšíření počtu zkušebních těles
umožní přesněji definovat úroveň lomové houževnatosti v oblasti
tvárných lomů, kde lze měřené hodnoty použít jako absolutní.
Výhodnější je využití zkušebních těles typu CT z hlediska jejich
větší měřící' kapacity.
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Obr. 6: Závěsy pro akušební tělesa typu C_?
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Obr. 7: Vliv otvoru závěsů na měřenou poddajnost
a) s rovnou plochou
b) kruhových
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Ing, V, Uagula, CSc., Ing. T. Smida, CSc,, Ing, O, Sirotová
Pevnosť a plasticita základného materiálu a TOO ocelí CvlAóV
a CrMoVNi pri teplotách, do 78O °C

Úvod
Jedným z najzaujímavejších problémov zvariteľnosti ocelí
CrMoV a CrMoVNi sň žíkacie a podnávarové trhliny, ktoré vznikajú v tepelne ovplyvnenej oblasti zvarových spojov a návarov.
Ako vieme, je viacero základných faktorov, ktoré svojou vlastnou mierou ovplyvňujú vznik tohoto typu trhlín, Medzi tieto
faktory patrí chemizmus ocele a z neho vyplývajúca mikroštrulztúra, obsah nečistôt v oceli, napäťovode formačné cykly a úroveň zvyškových napätí. V uplynulom období sa venovalo veľa pozornosti nielen skúšobným metódam, ktoré mali umožniť posúdenie ich odolnosti, ale aj vplyvu mikroštruktúry a nečistotám
C1/ 2» 3]< Skúšobnými metódami pre žíhacie a podnávarové trhliny sa v zásade hodnotí deformačná schopnosť materiálu v konkrétnych podmienkach ich vzniku. Tieto údaje sú dôležité nielen z hľadiska absolútneho hodnotenia odolnosti tej-ktorej ocele, ale aj ako vstupné údaje pre tvorenie celkového modelu
podmienok, ktoré vedú ku vzniku trhlín. V prednáške sú analyzované niektoré mechanické vlastnosti tepelne ovplyvnenej oblasti 2varoveko spoja, ktoré, podľa nášho názoru, by mali prispieť
k vytvoreniu lepších predstáv o celkovom procese vzniku žihacich a podnávarových trhlín.

Použitý materiál
Skúšky boli uskutočnené na oceli CrMoV a CrMoVNi. Oceľ
CrMoV bola dodaná v zušľachtenom stave, t.j. po homogenizácii,
vykovaní a kalení z teploty 020 °c do oleja a žíhaná pri teplote 660 °C, oceľ CrUoVNi bola spracovaná nasledovne: 94O °C/j h/
/vzduch + 920 °c/5,5 «/ voda + 650 °c/is h/vzduch, chemické
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zloženie oboch ocelí je uvedené v tab, č. i a základné mechanické vlastnosti v tab, č. 2.

Meranie mechanických vlastností základného materiálu a simulovanej tepelne ovplyvnenej oblasti v závislosti na teplote
skúšania do T » 780 °c
Pre skúšanie základného materiálu boli použité ťahové
telieska 0 1O x 50 mm so závitovými hlavami podľa ČSN 42 03x2,
Mechanické vlastnosti simulovanej tepelne ovplyvnenej oblasti boli skúšané namštandardných telieskach s teplotným cyklom ^max • 13OO °C, 4 tfi . = 3 s, na ktorých mala skúšobná
zhna rozmery 0 4 x 12 mm. Pre ťahové skúšky bol použitý trhací stroj TREBEL, na ktorom je mcžnosť vkladania piecky s
indukčným ohrevom pri skúškach za vyšších teplôt. Skúšky boli robené podľa ČSN 42 O316 a ČSN 42 O317, Výsledky sú uvedené na obr, a až 5.

1 zo termická skúška
Odolnosť skúšaných oceli voči žíhacej pxaskavosti bola
hodnotená izotermickou ťahovou skúškou podľa ČSN 05 1144 na
zariadení Thermorestor, Pri tejto laboratórnej skúške sa používajú vzorky so simulovanou tepelne ovplyvnenou oblasťou
zvarového spoja a meranou veličinou je kontrakcia vzorky pri
teplote skúšania. Na skúšobné vzorky bol najprv aplikovaný
teplotný cyklus zvárania T fflax = 135O °C
°C, t^tg, » 30 s. Po simulácii nasledoval samotný skúšobný cyklus, pri ktorom boli
skúšobné vzorky zaťažované kontrolovanou rýchlosťou deformácie 0,5 mm/min pri teplotách 55O, 580, 6OO, 630 a 7OO °c.
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Pri každej teplote bolo odmeraných 5 vzoriek. Kritériom skúšky je hodnota kontrakcie v kritickej oblasti vzorky. Skúška
rozlišuje tri stupne odolnosti [čsti 05 1144}.
Výsledky merania sú znázornené na obr* ó. Ako je na obrázku vidieť, priebeh závislosti meranej veličiny na teplote
skúšania je pre jednotlivé ocele pomerne rozdielny, Možno však
povedať, že v kritickom pásme (550 - 600 °C) majú obe ocele
rovnaký lokálny extrém, i keä oceľ CrMoNiV má hodnoty kontrakcie jednoznačne vyššie ako oceľ CrMoV a so zvyšujúcou sa teplotou rastú (zó 0 oQ - 45 %), Pri oceli CrAloV kontrakcia nad
600 °C opäť klesá a pri 7OO °c má len priemernú hodnotu 8,5 %,
Záverom možno povedať, že i keä oceľ CrMONiV je jednoznačne
odolnejšia ako oceľ CvMov, obe ležia v intervale čiastočnej
náchylnosti na žíhaciu praskavosť pri teplotách 5OO až 600 °C,

Relaxačná skúška
účelom skúšky bolo zistiť nakoľko tepelne ovplyvnená oblasť zväzového spoja skúšaných typov ocelí je schopná v podmienkach žihania relaxovať zvyškové napätia, skúška mala pomôcť utvoriť si obraz z iného pohľadu o plasticitě materiálu
v kritickom pásme teplôt, kde vyššie uvedené ocele prejavujú
náchylnosť na vznik žíhacích, resp. podnávarových trhlín. Pri
skúšaní bolo použité zariadenie Thermorestor, Na skúšku bol
použitý rovnaký typ teliesok ako pri izotermickej ťahovej skúsfce íČSN 05 1144), ien vybranie v kritickom pásme bolo zhotovené na 0 4 mm tak, aby meraná časť vzorky bola dlhá 1O mm. Na
vzorky bol najprv aplikovaný cyklus Tnax «= 135O °C, A t g , » 30 s. Nasledovala relaxácia pri teplotách 550, 58O a 65O °C,
Teploty 550 a 650 °c boli uvažované ako okrajové teploty z intervalu náchylnosti ocelí na žíhaciu praskavosť a teplota
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580 C ako teplota maximálnej náchylnosti oboch vyššie uvedených ocelí na tento typ porušenia. Po simulácii teplotného cyklu zvárania nasledoval ohrev na relaxačnú teplotu takou rýchlosťou, aby sa vyrovnala teplotná dilatácia vzorky.
Po dosiahnutí teploty relaxácie boli vzorky zaťažené tak,
aby sa v nich vytvorilo počiatočné napätie 300 - 7QO MPa.
V tejto časti cyklu bol zaznamenávaný pri konštantnej teplote pokles napätia v závislosti na čase. Pre každú teplotu a
každú oceľ boli odskúšané 3 vozne napätia. Celkove trvala skúška 2 hodiny. Namerané výsledky sú zaznamenané v tab. č. 3.
Q.

Na kžadej vzorke bol zmeraný pokles napätia {obr. 7) a vypočítané pomerné predĺženie po relaxácii.
Ďalej bola vyhodnotená závislosť prírastku pomerného predtženia a relaxácie, vyjadrenej poklesom napätia za čas žíhania. Táto závislosť pre oceľ CrMoV je lineárna (obr. S) bez
ohľadu na skúšobnú teplotu, zatiaľ čo pre oceľ CrMoVNi je tákuer "exponenciálna" (obr. 8)s To znamená, že pri teplotách
55O a 58O C je efektívnosť relaxácie oboch materiálov približne rovnaká, ale pri teplote 65O C sa na relaxáciu toho istého napätia spotrebuje pre oceľ CrMoVNi väčší prírastok plastickej deformácie. Tento jav môžeme vysvetliť nižším modulom
pružnosti ocele CrMoVNi nameraným pri ťahových skúškach, ako
aj chemickým zložením oboch ocelí.

Fraktograíická analýza
Pri skúškach mechanických vlastností boli analyzovaná lomové plochy skúšobných teliesok. Skúšobné telieska mali v zásade húževnatý jamkový lom až na vzorky ocele CrMoV v oblasti
teplôt skúšania 560 - yoo °C. Lomové plochy týchto vzoriek sú
charakterizované na obr. Q a iO. Lom pri 7QO °c (obr. y) je
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interkryštalický, prevažne s fazetami s jamkovou morfológiou. Pri nižších teplotách (650 a 60O c) sa okrem interkryštalického lomu vyskytuje aj lom transkryštalický jamkový. Pri teplote skúšania 56Q °c už prevažuje transkryštalický jamkový lom, v ktorom sa nachádzajú náznaky interkryštalických faziet (obr, 1O), Vzhľadom na výsledky fraktografickej analýzy vzoriek ocele CrUoV so simulovaným cyklom zvárania skúšaných pri vyšších teplotách bola zmeraná tvrdosť
(HV IO) vzoriek v oblasti lomu. Výsledky merania sú znázornené na obr, 5, Ako vidieť, nad T K = 600 °C dochádza k poklesu tvrdosti, čo znamená popustenie pôvodnej štruktúry po
simulovanom cykle. Pri oceli CrMoVNi sa vyskytli len náznaky interkryštalických íaziet v okolí teploty ÓOO °C, Obdobne boli analyzované lomové plochy vzoriek po izotermickej ťahovej skúške. Lomy vzoriek boli v zásade interkryštalické charakteristickej morfológie pre žíhacie trhliny.
Pri relaxačných skúškach boli íraktograficky vyhodnotené vzorky, ktoré praskli. Možno povedať, že prasknuté vzorky mali v zásade interkryštalický lom Í4~] .

Diskusia
Na hodnotenie odolnosti ocelí voči žíhacim a podnúvarovýin prasklinám sa bežne používajú skúšky definované normou
ČSN 05 1144, Ak si však máme vytvoriť obraz o celkovom správaní sa materiálu v príslušných podmienkach, prípadne sa pokúsiť o modelovanie celého deja vzniku trhlín, včítane pochodov, ktoré mu predchádzajú, je potrebné zmerať vlastnosti, ktoré môžu priamo, resp, nepriamo so vznikom trhlín súvisieť.
Na testovanie vlastností ocelí za zvýšených teplôt sa
bežne používajú creepové skúšky. Pri žíhacích a podnávarových
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trhlinách niektoré deje, resp, ich časti prebiehajú však pomerne rýchlo, Z toho dôvouu boli zmerané mechanické vlastnosti za zvýšených teplôt. Závislosť mechanických vlastností oboch
oceli v dodanom stave na teplote skúšania je na obr, i. Ako
vidieť, medza klzu a medza pevnosti mierne klesá do 400 °C,
Nad touto teplotou je pokles výraznejší, V rámci celého teplotného intervalu má oceľ CrMoVNi vyššie hodnoty ako oceľ CvMoV,
Na druhej strane kontrakcia a ťažnosť bezniklovej ocele je vyššia ako niklovej až do 600 °C, kde sa tieto závislosti vystriedajú. Trochu odlišná situácia je pri mechanických vlastnostiach
simulovanej tepelne ovplyvnenej oblasti, fetorá je práve predmetom nášho záujmu, ]e známe, že po tepelnom cykle je príslušný materiál transformačně spevnený. Pri študovaných oceliach.
je toto spevnenie veľmi výrazné (obr, 3), Dokonca so zvyšujúcou skúšobnou teplotou (cca do 300 °c) sa spevnenie v dôsledku precipitácie ešte trochu i zvýši. Dôležitou informáciou z
hľadiska relaxácie napätí je, že medza klzu simulovanej TOO
oboch ocelí pri teplote 600 °C dosahuje hodnotu až 800 lAVa,
{Môžeme uvažovať, že celá skúška ťahom včítane ohrevu na teplotu trvá
30 min), A pri 65O C sa medza klzu pohybuje medzi
500 - 600 MPa, Rozdiely medzi pevnostnými vlastnosťami oboch
ocelí nad teplotou 500 °c nie sú veľmi výrazné. Avšak pevnosť
ocele CrMoV je nad teplotou 500 °C vyššia ako ocele niklovej
a medza klzu je vyššia nad teplottt 580 °c. Dokonca nad teplotou 620 °C je medza klzu ocele CrMov vyššia ako medza pevnosti
ocele CrMoVNi, Treba si tiež všimnúť, že od teploty /\> 580 °C
rozdiel medzi príslušnou medzou klzu a pevnosti je veľmi malý,
čo naznačuje, že schopnosť materiálu absorbovať plastickú deformáciu nebude veľmi veľká. Zaujímavé sú aj zodpovedajúce
priebehy kontrakcie a ťažnosti, v zásade možno povedať, že ich
priebeh zodpovedá medze klzu a pevnosti príslušnej ocele až na
výrazné lokálne minimum ocele CrMov v oblasti 700 °c. Ak vezmeme do úvahy aj pokles tvrdosti (obr, 5) príslušných vzoriek,
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niet iného vysvetlenia poklesu ťažnosti a kontrakcie ako
segregácia povcchovo aktívnych prvkov počas skúšky na hranice pôvodných austev.itických zrn, čomu zodpovedá aj charakter lomových plôch (obr. g) skúšobných teliesok v príslušnej teplotnej oblasti, N<3 segregáciu povrchovo aktívnych
prvkov na hranice pôvodných austenitických zŕn (popúšťacia
krehkosť) poukazuje aj výskyt inter kryštalického lomu. pri
skúškach vrubovej húževnatosti is3 . Treba však dodať, že
pri tomto type lomu nože tiež zohrať nepriaznivú rolu precipitácia karbidu vai.ádu na hranice zrn.
Výsledky izotermické j skúšky sú na obr. ó, V kritickom
pásme teplôt (55O - 600 °C) majú. obe vzorky minimum kontrakcie tak, ako máme skúsenosti z doterajších meraní l_3~}» Obe
ocele majú relatívne nízku kontrakciu (blíži sa ku hranici
iO %), ale je zrejmé, že oceľ s niklom môžeme hodnotiť ako
lepšiu. Pri tejto oceli aj kontrakcia so zvyšujúcou sa teplotou stúpa. Odlišný priebeh závislosti kontrakcie na teplote skúšania má kezniklovä oceľ. Po čiastočnom zvýšení
pri 600 °C kontrakcia opäť klesá a najnižšiu hodnotu dosiahne pri 7OO °C. I keä izotermická ťahová skúška trvá rádové
len niekoľko minút, tento pokles kontrakcie pri vyšších teplotách pravdepodobne súvisí s výsledkami nameranými pri mechanických skúškach. Nasvedčujú tomu aj identitikované jemné častice na lomových plochách skúšobných vzoriek za vyšších teplôt, ktoré obsahujú okrem železa, síru a cJtr&n. Môžeme tiež porovnať výsledky izotermickej ťahovej skúšky a
hodnoty kontrakcie pri skúške mechanických vlastností. Z
obr. 5 a Ď vidíme, že hodnoty kontrakcie Z pri mechanických
skúškach sú všeobecne vyššie (20 a viac %) ako pri izotermickej ťahovej skúške. Je však evidentné, že lokálny extrém
pri 700 °C ocele CrWoV bo Z zachytený oboma skúškami. Pomerne značný rozdiel medzi hodnotami kontrakcie jednotlivých
skúšok treba najskôr hľadať v celkovej časovej výdrži na skú-
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šobnej teplote íizotermická ťahová skúška - rádové minúty,
skúška tne chán. vlastností - rádové desiatky minút) a z toho vyplývajúcich prípadných štruktúrnych zmien a v rozdielnej rýchlosti deformácie jednotlivých skúšok lizotermická
ťahová skúška 0,5 mm/min, skúška mechan. vlastností 8 mm/min).
Svojim spôsobom samostatnú časť tvorí relaxačná skúška
simulovanej tepelne ovplyvnenej oblasti. Výsledky sú charakterizované v tab, 3. Pri oboch oceliach bola pozorovaná relaxácia indukovaných napätí. Z tabuľky 3 vyplýva, ž s na oceli CrMoVNi so simulovaným teplotným cyklom za ten istý čas,
pri tej istej teplote a počiatočnom indukovanom napätí pokleslo počiatočné napätie o 20 - 50 MPa viac ako na oceli
CrMoV, To znamená, že relaxačná schopnosť ocele CrMoVNi je
lepšia v celom intervale teplôt 55O - 650 °c ako oceľ CrMoV.
Na druhej strane* ak vezmeme do úvahy diagram závislosti pomerného predĺženia na poklese napätia vidíme, že pre oceľ
CrMoV je lineárny a pre oceľ CrMoVNi je "exponenciálny" í obr.
8)t To znamená, že pri nižších teplotách bolo pozorované rovnaké pomerné predĺženie v závislosti na poklese napätia pre
obe ocele, avšak pri teplotách žíhania 65O °C potrebuje oceľ
CrMoVNi väčší prírastok plastickej deformácie na relaxáciu
toho istého napätia ako oceľ CrMoV, aj keä vezmeme do úvahy
výšku pôvodného napätia na začiatku relaxácie. Zdá sa, že
tento rozdiel by bolo možné vysvetliť rozdielom plastických
vlastností pri ó 50 °C medzi oceľou CrMoV a CrMoVNi. Záver can
možno povedať, ie celková úprava chemického zloženia a zvýšenie čistoty ocele CrMoVNi oproti oceli CrMoV tvorí základný predpoklad zlepšenia vlastností v kritickom pásme výskytu žíhacích a podnávarových trhlín.

Záver
1. Pre oceľ CrMoVNi a CrMoV so simulovanou tepelne ovplyvnenou oblasťou zvarového spoja s teplotným cyklom T
=
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2300 °C, Atg/ 5 = 30 s boli zmerané mechanické vlasťnosti (R 0,2, Km, Z a A3) za zvýšených teplôt (do 78Q °C),
Medza klzH a medza pevnosti TOO oboch ocelí si zachovala
pomerne vysokú hodnotu, (viac ako 700 MPa) ešte pri teplote 600 °C
Namerané výsledky (kontrakcia, ťažnosť, vrubová húževnatosť [5I a izotermická ťahová skúška) preukázali, že tavba ocele CrMoV je náchylná na popúšťaciu krehkosť
Pre prístroj Thermorestor-W bola vypracovaná metodika relaxačnej skúšky tepelne ovplyvnenej oblasti zvarového spoja. Metodika bola aplikovaná na obe ocele, ukázalo sa, že
oceľ CrMoVNi je schopnáztelaxovať pri rovnakom počiatočnom napätí o 20 - 50 MPa viac ako oceľ CrMov za rovnaký
čas v pásme teplôt 55O - 65O °C,
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Tabuľka i: chemické zloženie použitých oceli
obsah prvkov

označenie
ocele

C

Mn

CrMoV

0, 14

0,40

CrMoVNi

0, x8 0,52

Si

P

Cr

S

Ni

MO

V

% hmot 0
AS

CO

0
1

Označenie
onflti
oce
íe

mm

R

0,24

1,26 0,62 0, 08 0,005 0,008 0,08 0,004 0,001

2

YP*p

sb

0,14 0,72 0, 31 0,005 0,011 0,1i

OfOi

0 ,013

2 ,22

Skúšobná teplota +20 °C
R

sn

0,24 0,0X2 0 ,017 2 ,93

Tabuľka 2; Mechanické vlastnosti použitých ocelí
*>

Cli

MPa MPa

A

^

KCV2

%

%

skúšobná teplota 350 °C
2

J"""

r
R m RpO,2

MPa MPa

A

Z*

%

%

CrMoV

626

517

2X ,9

70,5

226

5X6

428

xó,8

69,3

CrMoVNi

785

675

x8 ,7 7í,9

237

672

575

15,6

60,3

Tabuľka 3i

Namerané hodnoty poklesu napätia a pomerného predĺženia v závislosti
na aplikovanom napätí

Tep I. ApLikované

ocel CrMoV

skús. napätie

°c

MPa

55O

700

pokles napätia

600

I
ro

580

3

3r9O4Ó.xO'

3,3985.10"
2,OO59,xO~

500

2£OO5m2éiO~

3

7 00

neskúšané

700

neskúšané

600
500

6 5O

220

lom za xh.57*

200

lom za 2h

-

125

6,6883,xO"3

140

3

105
8

2

6,5429.iO~

4OO

3

62

3

65

4,1405.1O-

0,0X333
0,0x490

lom za 2h

374

lom za 2h

225

7*Ó983.iO~
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Obr, i: Závislosť medze klzu a pevnosti ocele CrMoV a CrUoVNi
v dodanom stave na teplote skúšania
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Ing. Jiří Zapletal a Ing. Tomáš Skácelík
VŽSKG k.p., závod 6, 706 02 Ostrava-Vítkovice
MEZNÍ PODMÍNKY ŽÍHÁNÍ NA- SNÍŽENÍ PNUTÍ PŘI ZKOUŠENÍ
VLASTNOSTÍ SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ PRO -JE

1. Úvod
Projekt parogenerátoru a kompenzátorů JE W E R 1000
přináší oproti předchozímu typu W E R 440 zejména změny
základního materiálu. Plášti těchto tlakových nádob jsou
vyráběny z nízkolegované uhlíkové oceli 10GN2MFA, k jejíž
nepříznivým vlastnostem patří mírné náchylnost na vznik
žíhacích a horkých trhlin. Z tohoto důvodu musí být při
svařování uplatňovány technologické zásady shrnuté v sovětském předpisu OST /!/. V podstatě.se jedná o následující opatření :
- kontrolovaný předehřev před a v průběhu svařování
- dohřev po svařování
- mezioperaSní žíhání na snížení vnitřních proutí s omezením doby dd> zahájení žíhání.
Důsledkem posledně jmenovaného opatření je, že jednotlivé výrobní svarové spoje - návary podléhají rozdílným
režimům žíhání z hlediska výdrží. Také teploty žíhání jsou
odlišné od teplot používaných u komponent W E R 440.
Nalezení reprezentativních režimů, které by mohly
být aplikovány při prokazování vlastností svarových kovů
svařovacích materiálů pro výrobu komponent JE, bylo obsahem této práce.
2. Rozbor jednotlivých přístupů k řešení
Získat informace o vlastnostech svarových spojů na
výrobku je cílem kontrolních svarových spojů. Pro výrobu,
a tedy i pro tyto kontrolní ".varové spoje, je však nejvýhodnější použít takové svařovací materiály, u nichž je zaručeno, že spolehlivě vyhoví všem stanoveným požadavkům.
Výsledné vlastnosti svarových spojů jsou ovlivňovány to-
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tiž nejen rozdílnými režimy tepelného zpracování, ale i
různým konstrukčním provedením svarů (nspř. vliv tlouštky
svařovaných materiálů^ a zanedbatelné nejsou ani technolo
gické vlivy, jako použité průměry elektrod, polohy svařo
vání a podobně.
Ověřit vlastnosti svařovacích msteriálů je možno několika způsoby :
2.1. Ověřovat vlastnosti svarových kovů v plném rozsahu
na kontrolních svarových spojích reprezentujících
Výhodou tohoto přístupu je dosažení dokonalé
identicity vlastností na zkušebním spoji a výrobku.
Tento postup je však velmi pracný a nákladný, a proto se v praxi používá pouze ve zvláštních, technicky
odůvodněných případech.
2.2. Ověřovat vlastnosti svarových kovů v rámci vstupní
kontroly svařovacích materiálů před vlastní výrobou
s použitím režimů žíhání adekvátních režimům aplikovaný_m_na_výrobku1
Tohoto přístupu je využíváno v podmínkách výroby komponent -JE W E F 440. Je to umožněno především
jednotnou teplotou žíhání, tj. 640 C a poměrní
úzkým časovým rozmezím dob výdrží na teplotě žíhání.
Přitom pravidla pro výrobu zařízení jaderných
elektráren / 2 / umožňují využít rozmezí 80 až 100%
doby vydrie všech příslušných výrobních žíhání se
započtením případných dodatečných žíhání po opravách.
Využití těchto pravidel je však problematické, podléhají-li svarové spoje různým teplotám žíhání ve velkém časovém rozmezí výdrží.
2.3. Ověřovat vlastnosti svarových kovů v rámci vstupní
kontroly svařovacích materiálů s použitím "univerzálních režimů" pro zkoušení mechanických vlastností
a "kritického režimu" pro zkoušení odolnosti proti
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V tomto případě je možno principielně využít návrhů
normativně-technických dokumentů Interatomenergo / 3 / , / 4 / ,
kde jsou uplatněny následující zásady pro zkoušení vlastností svarového kovu :
a) Mechanická vlastnosti - univerzální režim
Podléhají-li svarové kovy rozdílným teplotám a
výdržím při žíhání na snížení pnutí, pak se jejich
zkoušení provádí na dvou kontrolních svarech - návarech. Prvý kontrolní svar - návar se žíhá při nejnižší
teplotě s nejkratší -délkou výdrže. V případě, že výrobní
spoje nepodléhají žíhání, pak se tento kontrolní svar - návaŕ nežíhá.
Druhý kontrolní svar - návar se žíhá při nejvyšší
teplotě s nejdelší délkou výdrže. Při určování nejdelší
délky výdrže se započítává i žíhání po opravách vad ve
výrobních spojích.
b) Odolnost proti mezikrystalové korozi - kritický režim
Zkoušení svarového kovu svařovacích materiálů určených pro antikorozní návary se provádí po režimu žíhání, který je nejméně příznivý z hlediska odolnosti
proti mezikrystalové korozi,tj. kritickém režimu.
3. Určení univerzálních režimů pro zkoušení
mechanických vlastností svarových kovů
Pro popis vlivu režimů žíhání na snížení pnutí na
změnu mechanických vlastností svarových kovů bylo využito parametru popouštění Hollorcan-Jaffe
H
kde H
T

= T (C + log t:
..... parametr popouštění
teplota žíhaní (íC

t

délka výdrže při žíhání (h)

C

materiálová konstanta

Konkrétní hodnoty parametru popouštění byly vypočteny (viz tab.l) pro jednotlivé režimy žíhání používané
při výrobě komponent JE. V závislosti na těchto hodnotách
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jsou uspořádány / 8 / výsledky zkoušek mechanických vlastností svarových kovů, které byly dosaženy v rámci atestací u výrobce svařovacích materiálů, dále při vstupních
kontrolách ve VŽSKG nebo v rámci ověřovacích prací v letech 1978 až 1985. Grafické znázornění je zřejmé z obr.l.
Získané závislosti potvrdily teoretické předpoklady
o vlivu tepelného zpracování na zrniny pevnostních a plastických charakteristik svarových kovů, což umožnilo technicky obhájit / 5 / navržené jednotné režimy. Zkoušení mechanických vlastností svarových kovů vybranýdi svařovacích materiálů se tedy dnes provádí po těchto "krajních" režimech
žíhání, které jsou zakotveny v technických podmínkách svařovacích materiálů /6/. Znamená to, že všichni výrobci
zařízení JE v ČSSR mohou spolehlivě využívat výsledků takto ověřených vlastností svařovacích materiálů v celém rozsahu aplikovaných režimů žíhání na snížení pnutí, které
leží mezi těmito krajními režimy tepelného zpracování.
4. Vymezení kritického režimu pro zkoušení odolnosti
s v aro vý;ch_ko vů_p.r o ti.mezikrystal ov é _k oro z i
Pro vyčlenění kritického režimu bylo využito Rollansonových diagramů viz obr.2, zpracovaných /!/ pro konkrétní značky svařovacích materiálů typu !9CrlONiNb a 2OCrlONiNb.
Z režimů žíhání používaných při výrobe zařízení JE se z hlediska odolnosti vůči mezikrystalové korozi jeví jako nejméně příznivý režim 64O°C/24 hod, a byl proto na základě
projednání / 5 / odsouhlasen pro zkoušení svařovacích materiálů dle podnikové normy PN ŽAZ /6/.

Provedené statistické šetření vlastností svařovacích
materiálů, z hlediska vlivu technologických cyklů žíhání
na snížení vnitřních pnutí, umožnilo stanovit reprezentativní režimy pro jejich zkoušení. Z-kotvením těchto režimů do podnikové normy PN ŽAZ byly vytvořeny podmínky pro
univerzální použitelnost takto odzkoušených svařovacích
materiálů při výrobě i opravách komponent JE typu W E R
440 i W E R 1000.
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(R , R , A 5 , KCV") na teplotě a dobr žíhání
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Obrázek 2 ... Rollansonův diagram svarových kovů typu
19CrlONiNb a 20Crl0NiNB
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Režim TZ - °C/hod
výchozí otav - TZ 0
640/6
640/12
640/16
650/10
640/24
620/15 + 650/15
620/25 * 650/15
620/25 + 650/20
620/15 + 650/30
665/32
•
665/43
Tab.1

parametr "Hp"
dle Holioman a Jaffe
18 460
18 970
19 245
19 359.
19 383
19
19
19
19
19
20
20

520
620
662
750
862
172
292

Hodnoty parametru popouštění pro aplikované režimy ži'hání
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Ing, Josef Bečka, CSc - Ing. Emil Koutský, CSc
dipl.teeh. Josef Smána - Jindřich Regent
ŠKODA k.p. - Tylova 57, 316 00 Plzeň
K PROBLEMATICE
SVAŘOVÁNÍM BEZ

OPRAV VAD
NÁHŘEVU A

REAKTOROVÝCH TLAKOVÝCH
TEPELNÉHO ZPRACOVACÍ

MÍDOB

Pro zajištění bezpečnosti provozu a životnosti reaktorových
tlakových nádob (TN) je ve vybraných, vsestraně zdůvodněných případech nezbytné opravovat vady zjištěné při jejich montáži a v
rámci periodických kontrol jaderných reaktorů.
Opravy je však možné realizovat svařováním, resp« navařováním
zpravidla bez možnosti nahřevu a vždy bez tepelného zpracování na
omezení pnutí opravované tlakové nádoby. Při opravách částí TU nacházejících se v oblasti aktivní zóny reaktoru je nutno respektovat důsledky radiačního zkřehnutí a zpevnění základního materiálu
a svarů. Omezujícím faktorem při ručních opravách je ochrana personálu před ionisujícím zářením.
V návaznosti na studie oprav TN z nízkolegované Cr-Mo-V
oceli /4-7/ uvádíme v příspěvku experimentální výsledky vstupní
technologické studie této problematiky na nízkolegované oceli
Cr-Ni-Mo-V,
1.0 Charakteristika používaných technologií ručního
svařování při provozních opravách
V sovětské praxi/i/ je pro opravy TN z nízkolegovaných
Cr-Mo-V resp, Cr-Ni-Mo-V ocelí bez tepelného zpracování používána technologie "žíhací housenky". Tato technologie se opírá o
použití čistě austenitických elektrod typu i6%Cr, 25%Ni, 6$I*>v
případě výběru vad do hloubky větší než 10 mm pod povrch základního materiálu, resp, o použití těchto elektrod jako "podušky"
při výběru vad do hloubky větší než 10 mm, s výplní výběru realizovanou elektrodami typu 19%Cr, 11%Ni, 3%Mo. Kombinace uvedených dvou typů elektrod je používána pro opravu vad pod antikorozními návary TN (obr.č.1). Význam tohoto řešení je spatřován
především v získání vysoceplastickeho svarového kovu, ve vyloučení vzniku studených trhlin. Není používán předehřev při svařování pro jeho malou významnost do teplot 150°C a nebezpečí IŮStu zrna v kritické zóně TOO a jejího rozšíření při aplikaci -vysokých teplot předehřevu. Po navaření první vrstvy je u sledo-

- 227 -

váných ocelí v této zóně TOO vždy zjišiován morfologicky hrubý
martenzit. Pro dosažení požadované výsledné sorbitické struktury jsou užívány jednak elektrody různých průměru pro vytvoření prvních vrstev, jednak je výška první vrstvy omezována v rozmezí 0,95-1,3mm (případně i obroušením) /1/. Dle jiného zdroje
/ 2 / výsledkem tohoto postupu je však zjemnění zrna a popuštění
křehkých struktur zákalného charakteru.
Americká norma ASME - III požaduje v případě nízkolegovaných ocelí typu Mn-Ni-Mo resp» Ni-Cr-Mo aplikaci technologie
"poloviční nebo žíhací housenky". Tato technologie se opírá o
použití odpovídajících feriticko-perlitických elektrod malých
průměrů při opravě základního materiálu a svarů do n e j-retaí hloubky výběru 10 mm, Austenitícké elektrody dávající svarový kov typu 18%Cr, &%N± se používají při opravě antikorozních návarň, kde
je hloubka výběru max, 2,4 mra. Největší plocha zavařených výběrů v obou případech nesmí přesáhnout 6450 mm~~. Pro vyloučení
vzniku studených trhlin se v obou výše uvedených variantách používá při svařování předehřev 180°C s následujícím nahřevem (interpas teplota) max, 230°C a dohřevem 200-260°C/2 hod. Vhodná
struktura v TOO je dále dosahována tím, že po navaření první vrstvy elektrodami 4 2,4 mm se tato zbrousí na polovinu své výšky a
druhá vrstva se navaří elektrodami 4 3,2 mm.
Citovaná norma dovoluje též aplikaci t.zv, "dvouvrstvé
zjemňovací techniky". V tomto případě je normalizačními teplotami od účinku housenek druhé vrstvy zjemňována hrubozrnná zóna TOO vytvořená první vrstvou /3/.
V &SSR ověřené varianty oprav na Cr-Mo-V oceli se v zásadě opírají o sovětský materiálově-technologický přístup s tím,
že strukturní stav degradované hrubozrnné zóny (h ) tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu (TOO) byl ovlivňován přístupem "poloviční housenky" a zjemňovací techniky s použitím normalizačních teplot /4,5,6/, resp.normalizačních teplot včetně
teplot částečné překrystalizace /7/»
2.0 Výsledky zkoušek a .je.jich diskuse
2<1
§tr^turn^_od^zva_ Cr-Ni-Mo-V a Cr-Mo-V ocelí na tepelně
íována "návarovými zkouškami" dle obr.č.2. Předmětem hodnocení
strukturního stavu na světelném mikroskopu, mikrotvrdosti a velikosti zrna předchozího austenitu byla h„ TOO. Základní těch—
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nologické a strukturní charakteristiky jsou uvedeny v tab, 1-4.
U obou ocelí je v jemno^rnné partii h
zjišlována rela—
z
tivně vysoká mikroivrriost, což je bezpochybně výsledkem rychlého reaustenitizačcího cjkiu. Octl Or-Ni-Mo-V je méně citlivá na
účinek preciuitečního vytvrzení působením sousedící housenky ží—
hací vrstvy.
2.2 Optimalizace dyouvrstyého goduäkoyacího gostugu opravy dí-

i

u

5_^!ľ;í!!^~M2rY_22®ii_Y_£5§i!§^í®íľi5íi2^r2^_E2i2^é£iJ

byla

la realizována "klínovými zkouškami" dle obr,č ,3* Přechodová i
žíhací vrstva každé zkoušky byla vždy svařována elektrodou stejného průměru v poloze vodorovné shora, svislé zdola nahoru a
nad hlavou (tab.2}« Přechodová vrstva byla po navaření vždy odfrázována do tvaru klínu (v šíři návaru asi 50 m m ) . V jednotlivýoh příčných řezech klínů byl světelným mikroskopem přibližně
hodnocen %-podíl výsledných struktur v h
(obr.č.4 a-c) :
-r y

Z

S - sorbit. Izoterma Á t~ (žíhací vrstvy) je v návaru.
P - jemnozrnný martenzit v částečně překrystalizovaných oblastech, sorbit ve zbytcích austenit.zrn. Izoterma A - leží
na hranici h^.
J — jemnozrnný samopopuštěný martenzit. Izoterma A ^ ipgí na
hranici h .
H - hrubozmný martenzit vytvořený žíhací vrstvou.
Z výsledků je m«ci«. zřejmé, že obroušení přechodové vrstvy
na 1/2 její výšky nezaručuje dosažení optimálního strukturního
stavu, který je výrazně závislý kromě velikosti překrytí housenek též na poloze svařování. Kriteriu dosažení min. 80% plochy
h
se strukturními stavy dle "P" a "J" vyhovuje rozmezí výšek
první vrstvy návaru 0 9 8 - 1,2mm, při navařování el. 4 3,15mm v
poloze vodorovné shora, 1,1 - 1}4mm při navařování svisle zdola nahoru (el. 4 3>15nun), resp. 0,95 - 1,3mm, při el. 4 2,5min#
2.3 Poroynání_ogtimalizované_ogravy s_etalonera_antikorozního
návarui_realizovaného_ručním_oblouki_navařová^ím_dle_ted^
nických 2£§?Í5f^ umožnilo konfrontaci sledovaných technologických, mechanických a metalografických ukazatelů (viz tab,
1 až 4 a obr.č.4 a-c).
Z výsledků je patrno výrazné zpevnění a zkřehnutí austenitického svarového kovu druhé vrstvy etalonového návaru v důsledku pecního tepelného zpracování popuštěním. Naopak tepelně
nezpracovaný svar.kov opravy se vyznačuje vysokými plastickými
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vlastnostmi a hladinou vrubové houževnatosti (tab. 2 a 3 ) .
Při optimalizované technologii Je h
opravy užší než v
případě etalonového návaru, má však výrazně vyšší charakteristickou mikrotvrdost HVM = 410 proti HVM = 2 5 7 etalonu.
3.0 Závěr
Byl optimalizován "dvouvrstvový poduškovací postup" oprav
defektů dílů z nízkolegované Cr-M-Mo-V oceli, zajištující její
celistvost při svařování v poloze vodorovné shora, svislé zdola
nahoru a nad hlavou. Pro tyto polohy byly experimentálně odvozeny odpovídající výšky přechodové vrstvy opravy, kterou je nutno
zajistit obroušením před navařením žíhací vrstvy opravy. Při dodržení překrytí sousedících housenek asi 40% jejich šíře a při
svařování bez nahřevu zajišíuje optimalizovaný postup zjemnění
zrna na min. 80% plochy původní hrubozrnné zóny tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu. Svarové kovy opravy se vyznačují vyšší deformační schopností v porovnání se svarovými kovy etalonového ručního antikorozního návaru. Byla zjištěna nižší citlivost k precipitacnirau vytvrzení hrubozrnné zóny Cr-NiMo-V oceli v porovnání s Cr-Mo-V ocelí*
V další fázi řešení problematiky bude m.j. studována odolnost svarových kovů proti korozní praskavosti a odolnost "bariery" TOO proti šíření únavových poruch.
Literatura
/1/..Ignatov.B.A. a kol.: LDNTP Leningrad, 1981
/2/..Morozov,A.M# a kol.: Atom. energ., 1981, č.1, s.57
/3/«.Chew.B, a kol.: Metal Construction, 1979, č.5, s.229
/4/.•Hrivnák,I.: Zborník UISJP, Praha 1981, s.307
/5/..Vrbenský,J.: Zpráva VUZ, listopad 1987
/6/..Šinál,j. a kol,: VUZ - Zváračské zprávy, 1987, č.3
/7A.Bečka,J. a kol.: Zpráva SKODA, říjen 1985
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INOVACE OBVODOVÉHO SVARU AKTIVNÍ ZÓNY REAKTOROVÉ TLAKOVÉ NÁDOBY

Svařování je jednou z nejdůležitějších technologických operací
při výrobě jaderných zařízení. Neustálý ti alt na zvyšování kvality jaderných zařízení má za následek i zvyšování pracnosti a prodlužování
průběžné doby výroby a tím i zvýšení ceny těchto zařízení. Svaření
jednostranného úzkomezerového svaru automatem pod tavidlem drátovou
elektrodou je prvním inovačním krokem při výrobě jaderných zařízení
vyšších výkonů. U obvodových svarů aktivní zóny reaktorové tlakové
nádoby se kořenová část vytvářená předepsanými svařovacími dráty Sv-08AA* a Sv 12Ch2N2MAA s tavidlem FC-16 umísíuje do hloubky 70 mm,
měřeno od vnitřního povrchu, kde se již nepředpokládá výrazné radiační poškození materiálu. Důvodem takto umístěného kořene svaru je lokálně proměnné chemické složení svarového kovu vlivem různého namíchání základního a svařovacích materiálů a nelze jednoznačně definovat odolnost této části svaru vůči radiačnímu poškození. Vzniká tak
velký problém při svařování vnitřní části úkosu z kabiny, která nemá
svařovací zařízení vybavené automatickým sledováním vedení svařovací
hubice.
Svařovací pracoviště, zařízení a technologie
Svařování se provádí na pracovišti pro obvodové svary tlakových
nádob, které je vjbaveno pojízdným portálovým svařovacím strojem se
svařovacím automatem TSA-1210. Vlastní svařenec je umístěn na kladkových polohovadlech, z nichž jedno je hnací a druhé podpěrné. Tato zařízení jsou vzájemně elektricky propojena, aby bylo možné zajistit
automatický provoz a také blokovat jednotlivá zařízení navzájem. Pro
zajištění vysoké spolehlivosti zařízení, je svařovací automat vybaven
automati začními prvky. Je to především mechanicko-elektrické čidlo
rotační pro vedení svařovací hubice v hlubokém a úzkém svařovacím úkosu. Přesnost nastavení a vedení hubice je í 1 mm. Na obr. 1 je znázorněno uspořádání svařovací hubice, sledovacích čidel, násypky tavidla
a odsávací hubice při svařování obvodových svarů z vnější strany.
Vzhledem k tomu, že svařování probíhá v úzkých a hlubokých úkosech a
je třeba zajistit nepřetržité podávání tnvidla do místa svařování, je
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do tavidlového hospodářství zamontována fotobuňka, hlídající nepřetržitý přívod.
Svařování nízkolegovaných ocelí je nutné provádět za předehřevu
a souběžného nahřevu. Proto je svařovací pracoviště vybaveno zdroji
pro indukční ohřev. Jsou to vodou chlazené generátory firmy ASEC o výkonu 2200 kW při kmitočtu 2kIIz» Dále jsou součástí pracoviště speciální nosiče s induktory.
Svařování probíhá z vnější strany. Na vnitřní straně svaru jsou
na kořeni uchyceny pomocí skobiček speciální podložné pásky" s keramickým nástřikem (podle patentu č. 220204), které se po zavaření cca 25
mm hloubky úkosu z vnější strany odstraní. Po přebroušení do 1 mm neregistroval mezioperační RTG žádný neprůvar.
Technologické a materiálové aspekty .jednostranného svaru
Tlakové nádoby jaderných reaktorů jsou vyráběny z nízkolegovaných
ocelí s vyšší mezí kluzu, ale s větší náchylností k trhlinám za horka,
studeným i žíhacím s velkou citlivostí na tenzotermické ovlivnění od
svařovacího cyklu. Optimálnost volby je motivována především snahou
docílit navrženou technologií minimálního tenzotermického ovlivnění
svarového spoje, malé šířky materiálu v okolí svaru, ohřátého v intervalu kritických teplot. Jen za tohoto předpokladu se dosáhne minimální degradace užitných vlastností základního materiálu v tepelně ovlivněné oblasti.
Zavedení technologie úzkomezerového svařování pod tavidlem přineslo také efekt ve zvýšení pevnostní hladiny svarových spojů. Jednoznačně se ukázalo, že velikost meze kluzu i pevnosti se se zmenšující
se šířkou svarové mezery zvětšuje.
Kriteriem, podle kterého lze usuzovat na zbytkovou napjatost je
průběh příčného smrštění během svařování. Ukázalo se, že charakteristika průběhu příčného smrštění, t. j. pohybu svarových hran je v podstatě u všech sledovaných typů svarů stejná. Na obr. 2 je znázorněn
průběh příčných smrštění oboustranného a jednostranného svaru. Zvýšení příčné složky svarových pnutí v průběhu výroby z titulu použití
jednostranného svarového úkosu je částečně kotnpensovóno použitím úzkomezerového svařování na dvě housenky v každé vrstve, tedy snížením
objemu svarového kovu.
Pokud se týká mechanických vlastností svarového kovu i svarového
spoje, vyhovují technickýcm podmínkám při 20 C i 35O°Ca nejsou
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v podstatě provedenou změnou ovlivněny. Na obr. 3 jsou pro informaci
uvedeny průběhy meze pevnosti a meze kluzu po tloušíce svaru u jednostranného a oboustranného svaru. Rozdíl v průběhu je dán umístěním kořene, kde jsou mechanické hodnoty velmi obtížně definovatelné.
Chemické složení svarového kovu v kořenové oblasti
Kontrola chemického složení byla hlavním prověřením možností reálného použití tohoto typu svaru pro aktivní výrobu a stanovení potřebného přídavku v kořeni svaru pro opracování, aby byl zaručen homogenní
svar požadovaného chemického složení. Byly provedeny jednak kontroly
chemického složení svarového kovu na vzorcích 35*35x12, které vyhověly
technickým podmínkám. Tato zkouška je však příliš hrubá, aby sloužila
jako podklad pro stanovení požadované velikosti úběru. Dále byl proveden kvantometrický rozbor na vzorcích umístěných rovnoměrně po výšce
svaru od kořenové části. I v tomto případě chemické složení vyhovělo
technickým podmínkám.
Jak ukázaly výsledky použitých metod pro zjištování chemického
složení objemovými způsoby, nejsou plně vystiženy skutečné poměry
v kořeni svaru. Proto byl z kořene svaru odebrán vzorek o průměru cca
20 mm pro provedení elektronové mikroanalýzy na přístroji JxA-5A
s použitím metody kvantitativní bodové mikroanalýzy. Bylo provedeno
stanovení procentuálního obsahu chrómu a niklu ve směru osy svaru a
ve třech místech kolmo k ose svaru. Na obr. 4 je potom znázorněn průběh procentního obsahu chrómu a niklu v ose svaru stanoveného ve vzdálenostech po 1 um. Pro porovnání byla v těchto místech t ale é měřena
tvrdost zkouškou podle Vickerse (HV 10). Jak je patrno z obrázku, tak
se ve vzdálenosti 7 mm od vnitřního povrchu dostává obsah niklu na
spodní hranici požadovanou technickými podmínkami. U chromú se této
hranice dosáhlo již ve vzdálenosti 3 mm.
Současně s elektronovou mikroanalýzou bylo provedeno vyhodnocení
mikrostruktury na zkušebním vzorku. Jedná se o feritickou strukturu
s různými podíly karbidů. Podíl hranice svarového kovu a základního
materiálu je patrné světlejší pásmo, kde je menší obsah karbidů.
Pro potvrzení průběhu chemického složení byl dále proveden kvantometrický chemický rozbor svarového kovu na vzorku z oblasti kořene
svaru. Vzorek byl postupně odfrézován (po 2 mm) a na jednotlivých
vrstvách bylo prováděno měření chemického složení. Jak ukazují výsledky chemického složení zjištěné na kvantometru pro jednotlivé úběry
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v porovnání se směrným složením svarového kovu podle technických podmínek, tak po odebrání 6 mm od vnitřního povrchu je již skutečné chemické složení svarového kovu v uváděných tolerancích. Tyto výsledky
jsou v souladu s rozborem provedeným pomocí kvantové bodové mikroana-

Závěr
Provedené zkoušky jak technologické, tak defektoskopicke a destruktivní dokazují, že použití jednostranného úzkomezerového svarového úkosu prováděného na keramickou podložku s případným podložením
jednou housenkou je reálné. Výsledky všech zkoušek odpovídaly technickým podmínkám. Podrobný chemický rozbor v oblasti kořene svaru včetně
se stanovením tvrdosti v těchto místech ukázal, že odebrání 10 až 15
mm materiálu v kořeni svaru je dostatečné a že v těchto místech je
již definovatelné chemické složení svarového kovu, odpovídající požadavkům technických podmínek. Pokud se tedy podaří zajistit v oblasti
kořene svaru potřebný přídavek základního materiálu, t. j. vyvedení
kořene svaru mimo aktivní tlouštku tlakové nádoby, je zcela reálné použití této technologie v aktivní výrobe a dosáhne se tak zlepšení přístupnosti a vlastního provádění svaru z vnější strany nádoby.
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Ústav jaderného výzkumu, Řež
Vysoká škola strojní a elektrotechnická, plzen
VLIV VODÍKU NA ZKŘEHNUTÍ PODNÁVAROVÝCH OBLASTÍ
STĚNY REAKTOROVá TLAIvOVE NÁDOBY

VHITŘI-JÍ

1. Úvod
Pro zajištění korozní odolnosti je vnitřní stěna tlakových nádob VVUR pokryta austenitickým návarem. Při jeho navařování je kladen velký důraz na omezení možnosti tvorby podnávarových trhlin v tepelně ovlivněné oblasti (TOO) na rozhraní základní materiál-návar.
V případě porušení austenitického návaru, růst trhlin
v TOO bude stejně jako u základního materiálu významně ovlivněn korozním působením chladivá. Jak vyplývá z experimentálních prací, jedním z rozhodujících procesů pro podkritický
růst trhlin v ocelích ve vodném prostředí je vodíkové křehnutí. Lze předpokládat, že pro zvýšení obsahu vodíku v TOO mající za následek zkřehnutí, bude rozhodující vodík, který se
uvolní při korozním působení chladivá v místech porurení návaru a zbytkový vodík z procesu navařování. K zvýšení obsahu může přispívat i difúze vodíku z návarových vrstev, která bude
probíhat do oblasti zvýšených vnitřních pnutí na rozhraní návar-základní kov a bude určována vyšší rozpustnost vodíku v
austenitickém návaru než ve feritické oceli.
2. Bxperimentální metodiky a příprava vzorků
Pro experimenty byly použity tlustostěnné desky o tlouštce 140 a 190 mm z Gr-Mo-V a Cr-Iíi-.~úo-V oceli. Složení oceli
Cr-Ni-Uo-V (0,130; O,45IT-n; 0,009P; O,OOSS; 2,10Cr; l,2Ni;
0,54Mo; 0,09V), oceli Cr-Mo-V (0,130; O,43Hn; 0,24Sij 0,014Pj
0,019S; 2,83Cr; 0,l6l\íi; 0,69Ko; C,31V). llávar byl proveden ve
dvou vrstvách automatem pod taviclem austenitickou páskovou
elektrodou typu 25Cr 13^'i. Tepelné zpracování navařených částí
bylo pro ocel Gr-I.ío-V provedeno při 665 °C/5,5 hod., pro ocel
Cr-líi-Mo-V při 620 °G/1 hod.+650 °C/2 hod. Z tepelně ovlivněné
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zóny byla odebrána zkušební tahová tělesa ve směru navařování
z oblasti pod středem (ocel Cr-Mo-V) a pod stykem dvou housenek (ocel Gr-Mo-V, Cr-Iíi-Lío-V). Tahová tělesa o průměru 0=3mm
a pracovní délce l=15mm byla zkoušena při rychlosti deformace
1
S.lO^s" .
Před tahovou zkouěkou byly vzorky katodicky navodíkovány
v 1M HgSCh při proudových hustotách 10-200 Am . Jak po navodíkování tak po tahové zkoušce byly vzorky uchovány v tekutém
dusíku / I / .
3. Výsledky experimentů
3.1 Obsah a pohlcení vodíku
TOO obsahuje ve srovnání se základní ocelí vyšší obsah
vodíku, který je závislý na použitých podmínkách navařování
a tepelného zpracování.
Po navařování obsahuje TOO oceli Cr-íIi-Ko-V 2,7-3,9 ppm
vodíku. Tento obsah se po tepelném zpracování snižuje na
0,3-0,8 ppm, které odpovídají hodnotám zjištěným v této oceli.
U oceli Cr-Mo-V, která byla vyšetřována pouze po tepelném zpracování vykazovala TOO pouze mírné zvýšení obsahu vodíku oproti
základnímu kovu.
Vyšší citlivost TOO k pohlcení vodíku prokazuje závislost
obsahu vodíku na proudových hustotách katodického navodíkování
(obr. 1,2). U oceli Cr-ITi-Mo-V po navaření a po navodíkování
při stejných proudových hustotách TOO přijímá l,5krát více vodíku než ve stavu po tepelném zpracování a l,8krát více než
základní ocel. Tepelné zpracování snižuje pohlcení vodíku při
elektrolytickém navodíkování u vzorků z TOO na obsah pouze
l,2krát vyšší než v základním kovu. Stejné zvýšení obsahu vodíku v TOO bylo pozorováno u oceli Cr-Mo-V.
Tyto výsledky ukazují, že pohlcení vodíku je závislé na
stavu struktury TOO, zvláStě na přítomnosti strukturních defektů.
V mikrostruktuře podnávarových oblastí pozorovaných na
příčných řezech pracovní části tahových vzorků - je mošno rozlišit několik mikrostrukturních zon s charakteristickými strukturami. Od austenitu je návar oddělen úzkým pásem karbidů;
struktura má v^tší rozměr zrn a vyšší podíl austenitu než
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základní materiál. Směrem k základnímu materiálu se zrno
zjemňuje a přechází do pásu jemnozrnného feritického zrna,
odděleného od základního materiálu zónou globularizovanych
karbidů.
Ve stavwnavaření je pro tyto zóny charakteristický vyšší stupen neuspořádanosti s vyšším počtem defektů a sekundárních fází. Při tepelném zpracování probíhá regenerace TOO,
která má za následek snížení počtu defektů, zjednodušení a
zvýraznění hranic zrn, snížení obsahu karbidických fází. Tomu odpovídá i snížení mikrotvrdosti o 17-20%.
3.2 Zkřehnutí TOO vlivem vodíku
Zvýšení obsahu vodíku po navodíkování se projevuje snížením tašnosti. Po navaření a tepelném zpracování snížení tažnosti navodíkovaných vzorků z TOO je závislé na obsahu vodíku
a má obdobný průběh jako u základního kovu. K patrnému snížení tažnosti dochází u obou ocelí od hodnot 2,5-3 ppm vodíku.
U oceli Cr-IIo-V byly prokázány nižší hodnoty tažnosti v rozsahu 3-7 ppm vodíku u vzorků odebraných z oblasti překrytí
dvou housenek, zatímco u vzorků z TOO pod středem housenek se
hodnoty pohybují v rozsahu rozptylu experimentálních hodnot
pro základní ocel (obr. 3 ) . Po tepelném zpracování oceli Cr-Ni-Mo-V bylo rovněž prokázána snížení tažnosti TOO (obr. 4}
v rozsahu 2,5-9 ppm v porovnání se základním kovem.
U nežíhané TOO oceli Cr-Ni-Mo-V se objevuje patrný pokles tažnosti již od 1,5-2 ppm vodíku. Při obsazích od
5 ppm
je účinek vodíku tak výrazný, že může vést až k úplné ztrátě
plasticity. Typické pro sledovanou závislost je velký rozptyl
naměřených hodnot tažnosti. U nežíhané TOO jsou pro porušení
rozhodující nízké hodnoty rovnoměrné tažnosti (obr. 5 ) . Superpozice vodíkového křehnutí se projevuje snížením nerovnoměrné
tažnosti
u žíhaných a nežíhaných vzorků TOO (obr. 6 ) .
Diskuze výsledků
Po provedení návaru má vytvořená TOO ve srovnání se
základní ocelí vyšší citlivost k pohlcení a zkřehnutí způsobené vodíkem. Po navaření je pro TOO charakteristická mikrostruktura obsahující velké množství defektů a mezifázovýeh
rozhraní (sekundární fáze), které slouží jako záchytná místa

- 244 -

pro pohlcení vodíku. Prokazuje to zvýšený obsah vodíku v TOO
oceli Cr-Ui-Mo-V ve srovnání se žíhaným stavem.
V průběhu elektrolytického navodíkování dochází k postupnému nasycení záchytných míst. Po dosažení lokálních kritických koncentrací se záchytná centra stávají účinná v průběhu
deformace vzorků. Se zvýšením proudové hustoty a celkového obsahu vodíku roste i počet poruch potenciálního rozvoje, u
kterých bylo dosaženo nebo překroeeno kritického obsahu vodíku.
Tomu odpovídá i snížení celkové a nerovnoměrné tažnosti. Tepelné zpracování TOO vede k regeneraci struktury, která má za následek snížení počtu záchytných míst. Sledované parametry TOO
jsou pak srovnatelné s hodnotami zjištěnými pro základní kov.
Zjištěné mírné snížení tažnosti u vzorků odebraných z TOO u
oceli Cr-Mo-V pod okrajem housenky je v souhlase s prokázaným
vyšším stupněm defektní struktury ve srovnání se strukturou
pod středem housenky / 2 / .
Závislost vodíkového zkřehnutí na počtu defektních míst
se zvláště projevuje při navodíkování při stejných proudových
hustotách (stejných hodnotách vodíkového přepětí) odpovídajícím
poklesem tažnosti pro tepelně zpracovanou a nezpracovanou TOO.
Tepelné zpracování zajištuje regeneraci struktury TOO a zároveň i zvýšení odolnosti k vodíkovému křehnutí v rozsahu srovnatelném pro základní kov.
Tvorba defektní struktury v TOO vlivem navařování a její
vliv na rovnomernou a nerovnoměrnou tažnost odpovídá výsledkům
studia vodíkového a radiačního zkřehnutí oceli Cr-Llo-V /3/.
V tomto případě zvýšení počtu defektů v důsledku neutronového
záření mělo za následek snížení rovnoměrné tažnosti a zvýšení
obsahu vodíku bylo rozhodující pro snížení nerovnoměrné tažnosti oceli.
1. J. Koutský, K. Šplíchal, Kovové materiály, 23, 1985, 547-556.
2. J. Smáha, R. Kovařík, J. Kasl, sborník 3. konf.: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Karlovy Vary,
1987, 112-116.
3. J. Koutský K. šplíchal, Int. J. Pres. Ves. Piping, 24,
1986, 13-26.
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Ing. Vladimír Černý, CSc; Ing. Pavel Křička,
k.p. Škoda Plzeň, záv. Energetické strojírenství
KRYSTALIZACE DVOJFÁZOVÝCH AUSTENITICKO FERITICKÍCH
NÁVÁHOVÍCH KOV6 A JEJÍ VLIV NA VZNIK TRHLIN
1. Úvod
Vnitřní povrch tlakových nádob reaktorů VVER je opatřen
dvouvrstvým nerezavějícím návarem. První, jednoprůchodová
vrstva je typu 25Cr13Ni, nestabilizovaná a shodná u obou
reaktorů. Druhá vrstva je typu 19Cr10Ni, je stabilizovaná
niobem a navařuje se minimálně dvěma průchody. U reaktoru
W E R 440 se k tomu účelu používá pásky Sv OSChl9N10G2B, u
VVER \000 pásky Sv 04Ch20N1 0G2B. V obou případech se navařuje s tavidlem OF-10. Pásky i tavidla se vyrábějí v ČSSR podle
sovětské dokumentace. Požadované chemické složení je (včetně
návarových kovů) uvedeno v tab. 1 a 2. Vidíme, že pásky i névarové kovy se výrazněji liší vlastně jen maximální koncentrací uhlíku. Překvapuje, že požadovaná koncentrace niobu byla
ponechána i u nízkouhlíkové pásky a náverového kovu nezměněna.
Výroba pásky Sv 04Ch20N10G2B byla v ČSSR osvojena a páska měla být použita při návarech první nádoby VVER 1000. K
dispozici byly pásky čtyř taveb a tavidlo OF-10 několika partií. Všechny pásky a tavidla plně odpovídaly požadavkům technických podmínek (včetně obsahu 5-feritu v pásce a v návarovém kovu), a přesto se nepodařilo uskutečnit bez trhlin jediný kontrolní návar. Vznik trhlin přitom nebylo možné vysvětlit na základě běžně známých kritérií (Si/C; Nb/C; % Š"-Pe)
a ani detailní analýza chemického složení nevedla bezprostředně k pochopení příčin potíží. Podobné problémy se při navařovánís páskou Sv 08Ch19N10G2B vůbec nevyskytly.
2. Charakteristika trhlin a struktura návarového kovu
Podle výsledků metalografické analýzy docházelo ke vzniku trhlin pod středy housenek, vždy v počátečním pásmu krystalizace netaveného kovu. Výška trhlin jen zřídka přesahovala
0,5 mm a v některých případech trhliny zčásti zabíhaly i do
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spodní housenky, obr. 1. zóna výskytu trhlin byla tedy poměrně úzká a nacházela se jak nad rozhraním první a druhé vrst-r
vy, tak nad rozhraním jednotlivých průchodů druhé vrstvy a
byla i v průchodu posledním. To vylučuje, že se na vzniku
trhlin nezbytně podílelo tepelné ovlivnění.
Poněkud jiný pohled na rozměry trhlin se získá v případě, kdy výbrus prochází zónou výskytu trhlin paralelně s rovinou navařené desky, obr. 2. Vidíme, že ve směru navařování
se trhliny, resp. jejich zbytky, táhnou do značné délky a často se větví. Důležitým poznatkem je rovněž to, že trhliny se
ve všech případech šíří po rozhraní mezi austenitem a i-feritem.
Pomocí energiově disperzní rentgenové mikroanalýzy byla
uvnitř každé z analyzovaných trhlin
prokázána výrazně
zvýšená koncentrace křemíku nebo niobu a často i síry, fosforu, případně hliníku. Několikanásobně zvýšená koncentrace
niobu či křemíku byla prokázána často i v bezprostředním okolí trhlin a dutin v souladu s představou, že Šlo o zbytky
předchozích rozsáhlejších defektů, nedokonale zaplněné taveninou obohacenou zmíněnými prvky.
Uvedená fakta jednoznačně svědčí o nukleaci trhlin v
průběhu krystalizečního procesu. Potvrzuje to i zřetelně odlišná mikrostruktura návarového kovu v zóně výskytu trhlin
a zbytku housenky, obr. 1a.
Pro hlubší pochopení příčin vzniku trhlin je třeba blíže vysvětlit vztah mezi strukturou návarového kovu tohoto typu a způsobem krystalizace. Tuto souvislost, která byla uspokojivě vysvětlena teprve v poslední době na základě prací
Suutaly a kol. /I,2/, názorně ukazuje obr. 3. V konečné struktuře tedy musíme rozlišovat mezi dvěma rozdílnými druhy S feritu. Zbytkový ferit, původně vzniklý při primárně feritické krystalizaci (peritektickou reakcí), který se po ochlazení vyskytuje již jen v osách původních dendritů (odtud také název ferit skeletální), a ferit, který vznikl při primárně austenitické krystalizaci jako sekundární fáze (eutektickou reakcí) v prostorách mezi austenitickými dendrity. Různý mechanizmus vzniku má za následek odlišné chemické složení
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obou druhů feritu a rozdílnou náchylnost vzniklých svarových
a návarových kovů ke vzniku krystelizačních trhlin. Z tohoto
hlediska je velmi důležité správně rozlišovat struktury typu
A a B.
Suutala a kol. /1,2/ také ukázali, že největší vliv na
způsob krystalizace a konečnou strukturu svarového kovu má
jeho chemické složení, které lze vhodně vyjádřit poměrem
ekvivalentů chrómu a niklu. Pro obvyklé typy svarových kovů
se přechod od primárně austenitické kryst8lizace ke krystaliC r
N i
zaci primárně feritické uskutečňuje při e o / e Q ^ ' ,48
(kde Creq=Cr+Mo+1,5 Si+0,5 Nb+Ti a Nieq =Ni+30 C+0,5 Mn v souladu se Scheefflerovým diagramem). Zcela typické mikrostruktury typu B pak vznikají při Cr /Ni =1,70 B Ž 1,95. Tyto
údaje však musíme brát v úvahu v souvislosti s krystalizací,
která se uskutečňuje růstem dendritů za podmínek klasického
elektroobloukového svařování.
Krystalizace svarových a návarových kovů je značně odlišná od běžných kryštalizačních procesů a může být - zvláště
v počátečním stadiu - velmi složitá. Vyznačuje se tím, že
aktivační energie nukleace je prakticky nulová a růst pevné
fáze je zpočátku epitaxiálně planární, pokračuje celulárně
a nakonec se uskutečňuje růstem dendritů /3/. Epitaxiální
charakter počátečního stadia (většinou velmi krátkého) má
velmi výrazný důsledek, a to že primárně krystalizující fáze
není určována chemickým složením névarového kovu, ale fázovým
složením "podložky", tj. předchozí housenky na hranici natavení.
V našem případě to znamená, že na počátku celulárního
stadia růstu je primárně krystalizující fází spíše austenit.
Délka tohoto stadia je pak určena rychlostí, s jakou předstihnou feritické útvary růst austenitických buněk. Zpočátku nacházíme á"-ferit jen v intercelulárních oblastech. Později
však S -ferit výrazně předstihuje rostoucí buňky austenitu,
roste i do stran a situace se dramaticky mění. Dendritický
růst se pak uskutečňuje již mechanizmem krystalizace primární feritické. Tato interpretace plně odpovídá výsledkům
strukturní a cb«oické analýzy studovaných náverů a dobře
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vysvětluje pozorovanou kontinuitu jednotlivých typů £-feritu.
Důsledkem této kontinuity je i překvapivý fakt ukázaný detailně na obr. 1b, že trhlina se do spodní housenky šíří zjevně
po hranici austenitu se skeletálním feritem, tj. prakticky
v ose předchozího dendritu.
3. Faktory ovlivňu.iící vznik krystalizačních trhlin
Pro potlačení náchylnosti ke vzniku krystalizačních trhlin se u svarových a návarových kovů zpravidla požaduje určitý minimální obsah zbytkového S-feritu. Je tomu tak i v případě návarových kovů z pásek Sv 08Ch19N10G2B (min. 2% 6 ) a Sv
04Ch20N1 0G2B (min. 3,5% á"). Uvedené meze platí pro přesně specifikovaný způsob stanovení (objemovou magnetometrickou metodou pomocí přístroje FC-2). Je však zřejmé, že k zamezení vzniku trhlin to v případě nízkouhlíkové pásky zjevně nestačí.
Logičtější a spolehlivější přístup k řešení této problematiky se opírá o výsledky podrobných studií mechanizmu vzniku krystalizačních trhlin u dvojfázových nerezavějících ocelí,
podle nichž /4,5/ má na vznik trhlin zásadní vliv způsob krystalizace. Tyto výsledky jednoznačně prokazují, že nejmenší
náchylností se vyznačují svarové kovy struktury typu B, u nichž
krystalizace feritu výrazně předbíhá krystalizaci austenitu.
Autoři soudí, že trhliny vznikají v kontaktu s taveninou tzv.
difúzni zóny, a proto jsou touto taveninou často znovu doplňovány (proces "hojení" trhlin). V případě primárně austenitické
krystalizace dochází na rozhraní s taveninou k rozdělování prvků mezi tuhou a tekutou fází tak, že tenká vrstva tzv. difúzni
zóny taveniny se obohacuje feritotvornými prvky (Cr,Si,Nb) i
prvky nečistot (P,S). To má za následek výrazné rozšíření krystalizačního intervalu, případně vznik filmů nízkotavitelných
eutektik v intercelulárních, resp. interdendritickych prostorách, snadné šíření trhlin podél těchto filmů a neefektivní
doplňování taveniny do vzniklých dutin a trhlin.
S tímto schématem jsou výsledky našich pozorování v plném
souladu. Ukazují, že trhliny v návarových kovech vznikají velmi snadno za situace, kdy S -ferit krystalizuje opožděně ze
zbytků taveniny při celulérním růstu austenitu a tvoří konti-
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nuální sítoví. Rychlému šíření vzniklých trhlin zřejmě účinně
napomáhá difúze atomárního niobu a síry po vzniklém volném povrchu. Soudíme tak z toho, že prokazatelně zvýšená koncentrace
těchto prvků byla nalezena ve spodní části trhliny na obr. 1b.
Tím se vysvětluje překvapivá dráha trhliny ve spodní housence.
Z uvedeného je zřejmé, že významný vliv chemického složení návarového kovu vhodně charakterizuje poměr ekvivalentů
Cr /Ni
lépe než procentuální podíl zbytkového ô-feritu.
Je dobře známo, že snížení obsahu Si, Nb, S a P v návarovém
kovu snižuje riziko výskytu krystalizačních trhlin. Nedávno
publikované výsledky však ukazují /6,7/, že i v případech velmi nízkých koncentrací těchto prvků může dojít ke vzniku krystalizačních trhlin v oblastech primárně austenitické krystalizace. Prostá zvýšení poměru Cr /Ni
v návarovém kovu může
mít tedy příznivější vliv než snaha o dosažení minimálních
koncentrací Si, Nb, S a P, jak ukazují i námi získané výsledky.
(Při shodné koncentraci těchto prvků byl návar s poměrem Cr /
Ni =1,62 charakterizován největším rozsahem a velikostí krystalizačních trhlin a zvýšení poměru Cr /Ni
na 1,85 zajištovalo při stejném tavidle návar zcela bezdefektní.)
Pro ověření vlivu chemického složení bylo použito výsledků získaných na 13 návarech páskou Sv 08Ch19N10G2B a tavidlem
OF-10 a 42 návarech páskou Sv 04Ch20N10G2B (dvou výrobců) za
použití tavidel OF-10, Vtfz N1N a LW 410. Soubor zahrnuje rozsah Cr /Ni =1,52 až 1,87. Vliv chemického složení je ilustrován na obr. 4 jednak v klasických souřadnicích Sch8efflerova
diagramu a jednak v souřednicích Cr /Ni
versus (Si+Nb)/C.
Vidíme, že zatímco v Schaefflerově diagramu neexistuje jednoznačná oblast výskytu trhlin ve vztahu ke zjištěnému obsahu
o -feritu, lze v souřadnicích na obr. 4b takovou oblast dobře
definovat a odvodit i závěry cenné pro praxi (podrobněji viz
/&/). Stručně lze říci, že zajištění chemického složení návarováho kovu, pro které poměr Cr /Ni > 1,75 vede k bezdefektním
návarům i při vysokých obsazích křemíku a niobu, resp. vysokých
hodnotách (Si+Nb)/C.

- oj

-

4. Závěr

V příspěvku jsou popsány výsledky analýzy trhlin v návarech provedených páskou Sv 04Ch20N10G2B a diskutovány z hlediska současných poznatků o krystalizaci svarových a návarových kovů a jejich náchylnosti ke vzniku krystalizačních trhlin.
Je ukázáno, že spíše než zbytkový
o"-ferit , určuje
náchylnost ke vzniku trhlin poměr ekvivalentů Cr /Ni
a poměr
koncentrace křemíku a niobu k uhlíku v návarovém kovu.
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lab. 1: Směrné chemické složení pásek Sv 04Ch20N10G2B a Sv 08Ch19N10G2B a navařených kovů [hmot. %\
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Tab. 2 : Směrné chemické
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SvQ4Gh2C;ilOGi:3 (na výbrusu kolmes ke erněru naparování)
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typ A

typ B

typ C

VJ1

-o
I

a
- vzrůst

= TAVENINA

Cr e q /

CZD = AUSTENIT

N

i

e q

= DELTA-FERIT

Obr,3 : Předpokládaný model tuhnutí austeniticko-feritických svarových kovů (schema): Struktura
"~~~~~~~fc.YPuA vzniká primární krystalizací austenitu a delta-ferit krystalizuje v mezidentritických prostorách ze zbytků taveniny ve formě převážně globulárních (a) nebo vermikulárních (b) útvarů. Struktura typu B vzniká primární krystalizací delta-feritu, přičemž
austenit krystalizuje ze zbytku taveniny a jeho objemový podíl narůstá rychlou fázovou
transformací «f'~»• f při vysokých teplotách. Převažující morfologie delta-fsritu může
být vermikulární (c) nebo laikova (d). Struktura typu C vzniká úplnou krystalizací
delta-feritu a transformací <f"-» 'f v tuhém stavu; zbylý ferit má výrnzně laikovou
morfologii. (Podle /1/.)
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