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ANOTACE 

     Disertační práce se zabývá problematikou korozního praskání materiálů použitých při 

výrobě komponent parních generátorů (PG) VVER 440 a VVER 1000 ve vodním prostředí o 

vysoké teplotě a tlaku, konkrétně stádiem subkritického růstu trhlin. V kapitole věnované 

přehledu literárních poznatků jsou popsány dva hlavní mechanismy procesu korozního 

praskání ve vodním prostředí, a to mechanismus anodického rozpouštění a mechanismus 

vodíkového zkřehnutí. V jejím závěru jsou uvedeny známé příklady výskytu korozního 

praskání konstrukčních ocelí ve vodním prostředí, jmenovitě porušování můstků mezi otvory 

pro teplosměnné trubky vyrobených z nízkolegované bainitické oceli 10GN2MFA a korozní 

praskání heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T pláště parogenerátoru a 

primárního kolektoru (svarový spoj č. 23).  Na tyto poznatky navazuje experimentální část 

práce, v jejíž první části je posuzován vliv technologie výroby na odolnost nízkolegované 

bainitické oceli 10GN2MFA použité pro výrobu tlakové nádoby a primárních kolektorů PG 

VVER 1000 vůči koroznímu praskání. Ve druhé části byla hodnocena náchylnost 

heterogenního svarového spoje 22K - 08Ch18N10T PG VVER 440 ke koroznímu praskání na 

rozhrání základní materiál – I. návarová vrstva. Vedle porovnání svarových spojů české a 

ruské provenience byl posouzen vliv opakovaného tepelného zpracování a složení vodního 

prostředí na odolnost svarového spoje vítkovické provenience vůči subkritickému růstu 

trhliny. Po přehledu použitého experimentálního materiálu a zkušebních technik následuje 

prezentace výsledků nekonvenčních zkušebních metod se zaměřením na hodnocení korozního 

praskání ve vodním prostředí a jejich diskuse. V závěru disertační práce jsou shrnuty 

dosažené výsledky, které lze využít při řešení problémů spojených s porušováním materiálů 

komponent PG VVER 440 a PG VVER 1000 v důsledku korozního praskání ve vodním 

prostředí o vysoké teplotě a tlaku. 

 

ANNOTATION 

     The PhD thesis is dealing with problems of stress corrosion cracking of materials used for 

components of steam generators WWER 440 and WWER 1000 in high temperature water 

environment, especially with subcritical crack growth stage. In the chapter dealed with 

overview of literary pieces of knowledge are described two main stress corrosion cracking 

mechanisms, namely anodic dissolution and hydrogen embrittlement. The famous examples 

of stress corrosion cracking occurence of structural steels in water environment, namely stress 

corrosion cracking in the ligaments between tube holes on the cold collectors produced from 

10GN2MFA low – alloyed bainitic steel and stress corrosion cracking of heterogeneous weld 



  

joint 22K – 08Ch18N10T of steam generator shell and primary collector (weld joint No. 23), 

are mentioned at the close of theoretical part. The PhD thesis continues with experimental 

part. Influence of production technology on stress corrosion cracking resistivity of low – 

alloyed bainitic steel 10GN2MFA used for pressure vessels and primary collectors SG 

WWER 1000 is determined in its first part. Evaluation of stress corrosion cracking 

susceptibility of heterogeneous weld joint 22K – 08Ch18N10T SG WWER 440 on the base 

material – I. weld deposit interface was carried out in the second part. Comparison of 

heterogeneous weld joints of Czech and Russian provenance was performed at first and 

subsequently influence of repeated heat treatment and water environment composition on 

subcritical crack growth resistivity of heterogeneous weld joint of VITKOVICE technology 

was evaluated. Presentation of results of unconvential testing methods with a view to stress 

corrosion cracking in water environment evaluation and its discussion follows the 

experimental material and testing techniques overview. The PhD thesis concludes with 

summary of main results, which is possible to utilize for solving the problems connected with 

components failure of SG WWER 440 and WWER 1000 in consequence of stress corrosion 

cracking in high temperature water environment.
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Seznam použitých symbolů 

a0                               [mm]                           délka počáteční únavové trhliny 

B                      [mm]                           tloušťka C(T) tělesa 

BN                    [mm]                           čistá tloušťka C(T) tělesa  

E                      [MPa]                          Youngův modul pružnosti 










W

a
f 0              [1]                               komplianční funkce délky počáteční únavové trhliny a 

                                                             šířky tělesa 

F                       [N]                              síla při odlehčení C(T) tělesa 

 

J0,2                    [N.mm
-1

]                       hodnota J – integrálu odpovídající 0,2 mm stabilního 

                                                               přírůstku trhliny včetně jejího otupení 

KISCC                [MPa.m
1/2

]                    prahová hodnota koroze pod napětím při statickém 

                                                               namáhání 

KJ0,2                  [MPa.m
1/2

]                    faktor intenzity napětí vypočítaný z J0,2 

K[MPa.m
1/2

]                    faktor intenzity napětí vypočítaný z rozevření čela 

                                                                trhliny 

Kin[MPa.m
1/2

]                    hodnota Kpro počátek stabilního růstu trhliny   

Rp0,2                            [MPa]                            smluvní mez kluzu v tahu 

Up                      [Nmm]                          plastická část plochy pod křivkou síla – rozevření 

                                                                vrubu 

W                       [mm]                             šířka C(T) tělesa 

a                       [mm]                             stabilní přírůstek trhliny 

                          [mm]                            rozevření čela trhliny  

                          [1]                                Poissonova konstanta,  = 0,3 
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1. Úvod 

     Korozní praskání pod napětím patří mezi nejvýznamnější degradační procesy uplatňující se 

u materiálů komponent jaderných elektráren. Řada komponent I. a II. okruhu je během svého 

provozu vystavena současnému působení tahových napětí (od vnějších namáhání nebo 

vnitřních pnutí) a vodnímu prostředí o vysoké teplotě a tlaku. Pro porozumění mechanismu 

korozního praskání ve vodním prostředí je nezbytné studium interakcí mezi materiálovými 

charakteristikami, způsobem zatěžování a vlastnostmi prostředí [1]. Korozní praskání je, 

stejně jako korozní únava, velmi nebezpečným druhem koroze, protože iniciované trhliny jsou 

v jejich první fázi vývoje mikroskopické a v mnoha případech je nelze detekovat nejen 

vizuálně, ale ani jinými nedestruktivními technikami. Iniciovaná korozní trhlina pak proniká 

hlouběji do materiálu, čímž se zmenšuje efektivní průřez součásti až do okamžiku dosažení 

mezního stavu nebo (v případě trubek či tlakových nádob) průniku média [2]. Výskyt 

korozního praskání je tedy často obtížně předvídatelný a jeho průběh může být velmi rychlý. 

Proto má jeho pochopení a optimalizace výše uvedených interakcí rozhodující význam pro 

zabránění jeho výskytu, a tím snížení dopadu ekonomických ztrát vzniklých nucenou 

odstávkou kritických komponent jaderných elektráren.  

     Disertační práce se zabývá studiem korozního praskání materiálů použitých pro výrobu 

komponent PG VVER 440 a VVER 1000, a to jmenovitě ocelí 10GN2MFA a 08Ch18N10T.  

     Její první část je zaměřena na hodnocení vlivu technologie výroby na odolnost 

nízkolegované bainitické oceli 10GN2MFA použité na výrobu těles primárních kolektorů, 

kroužků a den plášťů PG VVER 1000 vůči koroznímu praskání ve vodním prostředí o teplotě 

260°C a 290°C. Byl studován vliv technologie výroby předmětné oceli používané v 

bývalém SSSR na výrobu primárních kolektorů PG VVER 1000. 

     Druhá část práce je věnována hodnocení odolnosti vůči koroznímu praskání a lomového 

chování heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T PG VVER 440 (svarový spoj č. 

23) ve vodním prostředí o teplotě 260°C a 290°C. Protože se jedná o velmi exponovaná místa 

v konstrukcích jaderných elektráren, je důležitá znalost veškerých rizik vyplývajících z jejich 

provozování, čímž je možné zamezit vysokým ekonomickým ztrátám vzniklých nutností 

provedení nápravných opatření. 

     Disertační práce je zaměřena na hlubší poznání problematiky korozního praskání oceli 

10GN2MFA, zejména na studium vlivu změny technologie výroby této oceli a na získání 

nových poznatků o mechanismu korozního praskání heterogenního svarového spoje 22K – 

08Ch18N10T ve vodních prostředích o vysoké teplotě a tlaku. Získané poznatky umožňují 
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optimalizaci podmínek provozu, redukci vynaložených nákladů na údržbu a mimořádné 

opravy a celkovou optimalizaci ekonomiky provozu těchto zařízení. 
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2. Obecná charakteristika korozního praskání ve vodním prostředí 

 

2.1 Definice korozního praskání a jeho stádií 

     Korozní praskání je definováno jako proces iniciace a subkritického růstu makroskopické 

trhliny v důsledku současného působení tahového napětí (od vnějšího namáhání, resp. od 

vlastních pnutí) a korozního prostředí. Ke koroznímu praskání dochází pouze tehdy, jestliže 

úroveň napětí, vlastnosti korozního prostředí a vlastnosti materiálu dosáhnou současně 

mezních hodnot nezbytných k jeho vzniku [2]. 

     Průběh korozního praskání lze rozdělit na etapu nukleace korozní mikrotrhliny na volném 

povrchu součásti, subkritický růst mikrotrhliny a subkritický růst makrotrhliny.  

Nukleace mikrotrhliny a její subkritický růst tvoří stádium iniciace korozního praskání [1]. 

U tenkostěnných komponent, jakými jsou např. teplosměnné trubky parogenerátoru JE, může 

stádium iniciace tvořit převážnou část jejich životnosti [3].  

Na druhou stranu jsou v některých případech v materiálech komponent vady podkritické 

velikosti přítomny už před jejich uvedením do provozu, např. z výroby, svařování a dalších 

technologických procesů. V tomto případě je stádium iniciace trhliny zcela potlačeno a 

životnost komponenty je určena odolností materiálu vůči subkritickému růstu 

 makrotrhliny [3].  

     Předložená disertační práce je věnována etapě subkritického růstu makrotrhliny, a to 

zejména proto, že vychází z praktických experimentů provedených na materiálech komponent 

reálně vyrobených, u nichž již není možné ovlivnit ani samotný proces výroby či technologie, 

ani provozní podmínky, které jsou diktovány technickými podmínkami provozu konkrétní 

jaderné elektrárny.  

 

      Faktory vedoucí k subkritickému růstu korozní trhliny ve vodním prostředí lze rozdělit do 

tří hlavních skupin, a sice faktory související s materiálovými charakteristikami, korozním 

prostředím a napětím, jak je schematicky znázorněno na obr. 1. 
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Obr. 1: Schematické znázornění faktorů, jejichž společné působení vede k iniciaci a 

subkritickému růstu trhliny ve vodním prostředí o vysoké teplotě a tlaku [3] 

 

 

2.2 Mechanismy subkritického růstu korozní trhliny 

    Z literatury jsou pro systém ocel – vodní prostředí známy dva základní mechanismy 

subkritického růstu trhliny v důsledku korozního praskání [4]: 

1) anodické rozpouštění na čele rostoucí trhliny 

2) vodíkové zkřehnutí mikroobjemu materiálu před čelem rostoucí trhliny 

 

     O uplatnění jednotlivých mechanismů rozhodují především následující faktory [5]: 

1) materiálové charakteristiky, především chemické složení, mikrostruktura (i typ 

     mřížky) a mez kluzu, 

2) parametry vodního prostředí – teplota, korozní potenciál, pH, čistota (a s ní spojená 

     vodivost) nebo koncentrace aniontů, 

3) historie zatěžování – průběh zatěžujících sil, rychlost deformace na čele trhliny 

 

     Oba mechanismy mohou působit současně a nelze je vzájemně jednoznačně oddělovat. 

Důvodem je uvolňování atomů vodíku při hydrolýze iontů železa, ke které dochází při 

anodickém rozpouštění na čele trhliny [5].  
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2.2.1 Mechanismus anodického rozpouštění 

     Z literatury [6, 7 - 13] je známo, že ke stabilnímu růstu trhliny v důsledku korozního 

praskání ve vodních roztocích o vysoké teplotě a tlaku dochází v případě nízkolegovaných 

bainitických ocelí nebo austenitických korozivzdorných ocelí především mechanismem 

anodického rozpouštění. 

     Ke stabilnímu růstu trhliny mechanismem anodického rozpouštění dochází na základě 

periodického opakování procesu porušování oxidického filmu na čele rostoucí trhliny, 

anodického rozpouštění a následné pasivace obnažených povrchů. 

     Dojde – li k porušení pasivního filmu, je obnažené čelo trhliny vystaveno působení 

vodního prostředí, jehož agresivita záleží na koncentraci aniontů u čela trhliny.  Agresivní 

prostředí je u špice trhliny udržováno gradientem potenciálu mezi ústím trhliny a jejím čelem, 

který závisí na koncentraci kyslíku rozpuštěného ve vodě. 

     O etapovitém charakteru procesu porušení oxidického ochranného filmu, anodického 

rozpouštění a další pasivace obnažených povrchů na čele trhliny svědčí i fraktografické znaky 

na lomových plochách vytvořených stabilním růstem trhliny, jejichž charakter a uspořádání 

připomíná striace (viz obr. 2) [14]. 

 

Obr. 2: Mikromorfologie lomové plochy při pomalém zatěžování C(T) tělesa svědčící o 

etapovitém charakteru mechanismu anodického rozpouštění 

(ocel 08Ch18N10T, odvzdušněná DEMI voda + 100 ppm Cl
-
) 

 

     Subkritický růst trhliny je tedy jednoznačně dán vlastnostmi materiálu a vodního prostředí, 

které ovlivňují rychlost obnovy prostředí na čele trhliny a mírou mechanického namáhání, 

jehož působením dochází k porušování oxidického filmu.   
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2.2.2 Mechanismus vodíkového zkřehnutí 

     Druhým důležitým mechanismem subkritického růstu trhlin ve vodním prostředí je 

mechanismus vodíkového zkřehnutí. Za určitých podmínek degraduje působení vodíku ve 

struktuře materiálu křehkolomové chování většiny konstrukčních ocelí. K vodíkovému 

zkřehnutí může dojít při vystavení zatíženého kovu prostředím obsahujícím vodík nebo je 

jeho vývoj důsledkem elektrochemických reakcí na čele trhliny. V konečné fázi vede 

vodíkové zkřehnutí ke snížení houževnatosti a kohezní pevnosti materiálu projevující se 

změnou mikromechanismu porušování. 

      

Obr. 3: Schematické znázornění procesu vodíkového zkřehnutí (převzato z [15]) 

      

       Proces stabilního růstu trhliny v důsledku vodíkového zkřehnutí lze shrnout do 

následujících dějů, které na sebe navazují a jsou schematicky znázorněny na obr. 3 [14]: 

1) transport vodíku z prostředí k povrchu kovu 

2) adsorpce a absorpce na povrchu kovu 

3) difúze mřížkou kovu do míst, ve kterých vyvolává zkřehnutí 

4) interakce s atomy kovu vyvolávající snížení kohezní pevnosti zrn, ovlivnění pohybu 

    dislokací atd.  

 

V systému ocel – vodní prostředí závisí citlivost k vodíkovému zkřehnutí především na [5]: 

1) Mezi kluzu a struktuře materiálu 

2) Obsahu nečistot segregujících na hranicích zrn 
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Míra uplatnění mechanismu vodíkového zkřehnutí pak závisí na [5]: 

1) Způsobu namáhání (statické, cyklické s vlivem frekvence cyklování, asymetrie a tvar 

     zátěžového cyklu) 

2) Teplotě vody 

 

 

2.3 Příklady výskytu korozního praskání materiálů PG VVER 440 a VVER 1000 MW 

 

2.3.1 Porušování můstků mezi otvory pro teplosměnné trubky ve studených kolektorech 

vyrobených z oceli 10GN2MFA 

     V letech 1986-1995 byly u 25 parogenerátorů na 9 jaderných elektrárnách provozovaných 

v bývalém SSSR zjištěny po 7 000 – 60 000 provozních hodin trhliny v můstcích mezi otvory 

pro teplosměnné trubky ve studených kolektorech vyrobených z nízkolegované bainitické 

oceli 10GN2MFA pracujících přibližně při teplotě 260°C [16, 17]. Příčinou porušování 

můstků bylo korozní praskání iniciované z korozních důlků ve štěrbinách vzniklých ze 

sekundární strany při utěsňování teplosměnných trubek výbuchem do tělesa 

 kolektoru [18, 19, 20]. Na setkání expertů pořádaném IAEA k problematice integrity 

kolektorů parogenerátorů VVER 1000 ve Vídni v roce 1993 [21] bylo konstatováno, že 

porušování můstků kolektoru je vážný problém i z pohledu bezpečnosti provozu jaderných 

elektráren, protože  při náhlém porušení kolektoru by došlo k úniku radioaktivního 

primárního chladiva do ovzduší přes přepouštěcí stanice do atmosféry.  

     V případech porušených můstků v bývalém SSSR byly v důsledku metalurgických 

výrobních procesů v oceli detekovány nečistoty, především vměstky MnS, jejichž přítomnost 

výrazně snižuje odolnost oceli 10GN2MFA vůči koroznímu praskání ve vodním prostředí o 

vysoké teplotě a tlaku. Od roku 1989 byla v bývalém SSSR navržena různá nápravná opatření 

týkající se výroby parogenerátorů a jejich provozních podmínek. Jedním z nápravných 

opatření byla optimalizace procesu výroby oceli 10GN2MFA pro tělesa kolektorů. Na základě 

technické specifikace TU 0893-014-00212179-2004 [22] bylo rozhodnuto, že pro výrobu 

tělesa a příruby primárního kolektoru bude použita ocel 10GN2MFA elektrostruskově 

přetavovaná (10GN2MFA-Š). Touto technologií bude zajištěna vysoká čistota oceli 

s obsahem síry S0,005% a fosforu P  0,008 %, a tím významně zvýšena její odolnost vůči 

koroznímu praskání.  

     V bývalém Československu (resp. České republice) bylo v letech 1991-1994 ve 

společnosti VÍTKOVICE a.s. vyrobeno 8 parogenerátorů pro jadernou elektrárnu Temelín. 
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Ocel 10GN2MFA pro výrobu těles kolektorů byla vyráběna dle předpisu P-JE-01-07 [23] 

metodou dvoustupňového vakuování za účelem snížení obsahu plynů a zajištění homogenního 

složení. Ani po 79 000 provozních hodinách nebylo na jaderné elektrárně Temelín 

pozorováno porušení těles kolektorů procesem korozního praskání. Nicméně ruská 

specifikace TU 0893-014-00212179-2004 uvádí, že tělesa kolektorů parogenerátorů VVER 

1000 musí být vyrobena elektrostruskovým přetavováním. Obsah síry přitom nesmí překročit 

hodnotu 0,005% a obsah fosforu musí být nižší než 0,008%. V průběhu 90. let 20. stol. došlo 

ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. k výrazné modernizaci 

technologického parku ocelárny, a tím i modernizaci výroby oceli 10GN2MFA. Nová 

technologie, využívající elektrickou obloukovou pec s následnou mimopecní rafinací na 

pánvové peci, vakuovým odplyněním a litím do kokil s ochranou licího proudu argonu, 

umožnila snížení obsahu síry v oceli pod 0,005% a snížení koncentrace fosforu pod 0,008%. 

Protože společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. nevlastnila zařízení na 

elektrostruskové přetavování oceli, bylo nutné prokázat, že ocel 10GN2MFA vyráběná její 

technologií (dále označované jako 10GN2MFA-A) je z pohledu chemického složení a 

uplatnění degradačních mechanismů rovnocenná oceli 10GN2MFA-Š elektrostruskově 

přetavované. Za tímto účelem byl pracovníky společností MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s. r. o. a CNIITMAŠ v Moskvě vypracován atestační 

program, v jehož rámci byla ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

vyrobena tři tělesa kolektoru parogenerátoru VVER 1000 pro výrobu zkušebních těles a 

porovnání obou technologií výroby oceli. Hlavním cílem bylo potvrdit předpoklad, že je ocel 

10GN2MFA vyrobená technologií VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. ekvivalentní 

oceli 10GN2MFA elektrostruskově přetavované a striktní požadavek na použití oceli 

10GN2MFA elektrostruskově přetavované na výrobu těles primárních kolektorů může být 

ruskými orgány zrušen [24, 25, 26].  

 

2.3.2 Korozní praskání heterogenního svarového spoje 22K - 08Ch18N10T pláště 

parogenerátoru PG VVER 440 a primárního kolektoru (svarový spoj č. 23) 

     Na 8. ročníku konference „International Seminar on Horizontal Steam Generators“ konané 

v Podolsku v roce 2010 a zaměřené na horizontální parogenerátory byly prezentovány tři 

příspěvky popisující výskyt trhlin z vnitřní strany rozhrání I. návarová vrstva – základní 

materiál u heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T PG VVER 440 (svarový spoj 

č. 23) na Novovoroněžské a Kolské jaderné elektrárně [27, 28, 29]. Jedná se o spojení 

primárního kolektoru s tělesem parogenerátoru (viz obr. 4). Kolektor, sloužící k přívodu 
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primární vody do parogenerátoru, je vyroben z austenitické korozivzdorné oceli 08Ch18N10T 

a s tělesem parogenerátoru, vyrobeném z uhlíkové oceli 22K, je spojen heterogenními 

svarovými spoji (viz obr. 4). V pracích [27, 28, 29] byly popsány obvodové trhliny, které byly 

iniciovány z vnitřní strany rozhrání 22K – I. návarová vrstva. Za hlavní příčinu tohoto 

porušování zde byla pokládána náchylnost I. návarové vrstvy k mezikrystalové korozi, která 

souvisí se vznikem nových fází na hranicích zrn po tepelném ovlivnění [30].  

      

 

Obr. 4: Schéma spojení kolektoru s tělesem parogenerátoru heterogenními svarovými spoji 

(převzato ze [27]) 

 

 

     Ke spojení kolektoru s tělesem parogenerátoru heterogenními svarovými spoji byla u PG 

vyrobených ve společnosti VÍTKOVICE a. s. používána odlišná technologie. Proto bylo 

rozhodnuto posoudit vliv použité technologie na odolnost vůči koroznímu praskání [31].  

     Protože u dvou PG na JE Dukovany došlo při jejich výrobě k opakovanému tepelnému 

zpracování, bylo rozhodnuto posoudit také vliv opakovaného tepelného zpracování režimem 
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640°C / 5 h / pec na odolnost heterogenního svarového spoje č. 23 vítkovické provenience 

vůči koroznímu praskání ve vodních prostředích o teplotě 260°C [32]. 
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3. Cíle práce 

     Na základě nástinu problémů vyskytujících se v současné době na JE typu VVER byly pro 

experimentální část disertační práce „Korozní praskání konstrukčních ocelí ve vodním 

prostředí o vysoké teplotě a tlaku“ vytyčeny následující cíle: 

 

1) Provést hodnocení stádia subkritického růstu korozní trhliny ve vodním prostředí o vysoké 

teplotě a tlaku u nízkolegované bainitické oceli 10GN2MFA 

 

2) Posoudit vliv technologie výroby oceli 10GN2MFA (elektrostruskově přetavované, 

vakuované) na odolnost vůči koroznímu praskání této oceli ve vodním prostředí o vysoké 

teplotě a tlaku. 

 

3) Provést hodnocení stádia subkritického růstu korozní trhliny ve vodním prostředí o vysoké 

teplotě a tlaku u heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T. 

 

4) Provést porovnání vlivu technologie svařování (rozdílných přídavných materiálů) na 

odolnost vůči koroznímu praskání heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T. 

 

5) Posoudit vliv možného degradačního účinku opakovaného tepelného zpracování 

simulujícího vliv technologie případných oprav a chemického složení vodního prostředí na 

odolnost vůči koroznímu praskání heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T 

vyrobeného v ČR. 
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4. Experimentální část 

 

4.1. Experimentální materiál 

 

4.1.1 Těleso kolektoru vyrobené z nízkolegované bainitické oceli 10GN2MFA 

     Pro posouzení vlivu technologie výroby oceli 10GN2MFA (elektrostruskové přetavování a 

technologie využívající elektrickou obloukovou pec s následnou mimopecní rafinací na 

pánvové peci, vakuovým odplyněním a litím do kokil s ochranou licího proudu argonu) na 

užitné vlastnosti výkovků tělesa kolektorů byla ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s. vyrobena tři tělesa primárního kolektoru. Tvar a rozměry tělesa kolektoru 

po ohrubování a před jakostním tepelným zpracováním jsou uvedeny na obr. 5 [33]. 

     Tělesa kolektoru byla dále rozdělena na několik zkušebních segmentů (ZK1, ZK2, ZK3) a 

pro hodnocení korozního praskání a lomového chování byl použit kroužek ZK1 rozdělený na 

4 segmenty po přibližně 90°.  

      

 

Obr. 5: Tvar a rozměry tělesa kolektoru po ohrubování a před jakostním tepelným 

zpracováním (převzato z [33]) 

 

     Každý ze segmentů byl následně podroben simulačnímu žíhání. Pro jeho provedení byl 

stanoven minimální možný režim žíhání, který je z pohledu korozního praskání a 

křehkolomového chování materiálu maximálně nepříznivý. 

 

     Z odebraných segmentů po simulačním žíhání byl následně proveden odběr zkušebních 

těles (viz obr. 6) pro hodnocení: 
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1) odolnosti vůči koroznímu praskání ve vodním prostředí o teplotě 260°C a 290°C 

2) pevnostních a plastických vlastností na základě tahových zkoušek při laboratorní teplotě a 

zvýšených teplotách 

3) lomového chování při teplotě 290°C 

4) křehkolomových vlastnosti vyjádřených tranzitní teplotou 

 

 

 

Obr. 6: Schéma odběru zkušebních těles ze segmentu kroužků ZK1 po simulačním žíhání 

(převzato z [33]) 

 

 

4.1.2 Heterogenní svarový spoj 22K – 08Ch18N10T 

     Druhá část experimentálních prací provedených za účelem hodnocení odolnosti 

konstrukčních ocelí vůči koroznímu praskání byla zaměřena na heterogenní svarový spoj 

22K – 08Ch18N10T. Tyto typy svarů patří mezi kritické uzly jaderných elektráren typu 

VVER 440 z pohledu náchylnosti ke koroznímu praskání. Pro experimenty byly použity dva 

heterogenní svarové spoje vyrobené odlišnými technologiemi svařování (ruské a české 

provedení) lišícími se použitím různých přídavných materiálů a na základě nekonvenčních 

zkoušek a autoklávových zkoušek odolnosti vůči koroznímu praskání bylo provedeno jejich 

porovnání [31, 34, 35].  
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     V bývalém SSSR byl tento svar vyráběn následující technologií:  

I. návar EA395/9, II. návar EA400/10T a výplň EA400/10T 

 

      Ve společnosti VÍTKOVICE a. s. byla navržena technologie: 

 I. návar Sv10Ch16N25AMG, II. návar Sv04Ch19N11M3 a výplň EA400/10T    

 

     Jako zkušební materiál byly použity následující segmenty [34]: 

1) Půlkroužek DN1100 PG VVER 440 MW vítkovické výroby označený V1 

2) Část svaru DN1100 PG VVER 440 MW ruské výroby označená 5A 

3) Část svaru DN1100 PG VVER 440 MW ruské výroby označená 5B 

 

     Celkový pohled na heterogenní svarový spoj vítkovické provenience je uveden na obr. 7. 

 

 

Obr. 7: Celkový pohled na heterogenní svarový spoj vítkovické provenience 

 

     Všechny svarové spoje byly odebrány z jaderné elektrárny v německém Greifswaldu. 

V roce 1989 byla plánována dostavba jejich dalších 4 reaktorů. Do provozu byl uveden pouze 

5. blok, který byl ale již po třech týdnech odstaven. Zkušební vzorky byly odebrány z dalších 

dvou bloků, které byly sice dostavěny, ale nikdy nebyly uvedeny do provozu a reprezentují 

tedy výchozí stav materiálu [36]. 

 

4.2 Použité experimentální techniky 

      V rámci experimentálního programu byly provedeny následující rozbory a zkoušky: 

22K 

TOZ 

I.návar II.návar Svarový 

kov 



  

 - 18 -  

1) Kontrolní chemický rozbor 

2) Metalografický rozbor 

3) Zkoušky tahem 

4) Zkoušky rázem v ohybu 

5) Měření lomové houževnatosti na vzduchu při teplotách 290°C 

6) Hodnocení odolnosti vůči koroznímu praskání ve vodním prostředí o teplotách 260°C a 

290°C 

      

     Experimentální část byla realizována v Akreditované zkušební laboratoři č. 1300 

společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s. r. o. 

 

4.2.1 Hodnocení odolnosti materiálu vůči koroznímu praskání ve vodních prostředích o 

teplotách 260°C a 290°C       

     Pro hodnocení odolnosti vůči koroznímu praskání nízkolegované bainitické oceli byla 

použita metodika pomalého zatěžování hladkých válcových těles a těles typu C(T) s počáteční 

únavovou trhlinou ve statickém autoklávu o objemu 11 l zabudovaném do 

servohydraulického zkušebního zařízení INOVA ve vodním prostředí o teplotách 260°C a 

290°C. Pro hodnocení odolnosti heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T vůči 

koroznímu praskání byla použita pouze metodika pomalého zatěžování těles typu C(T) ve 

vodních roztocích o teplotách 260°C a 290°C. 

 

4.2.1.1 Metodika hodnocení odolnosti oceli 10GN2MFA-A vůči koroznímu praskání na     

hladkých válcových tělesech  

     Autoklávové zkoušky hladkých válcových těles o průměru měrné části d = 5 mm byly 

prováděny rychlostí deformace 1,4.10
-7

 – 3,7.10
-7 

s
-1

. Při uplatnění procesu korozního 

praskání dochází k výraznému snížení plastických vlastností materiálu, proto bylo jako 

vhodné kritérium zvoleno porovnání hladkých válcových těles zatěžovaných ve vodním 

prostředí s výsledky tahových zkoušek provedených na vzduchu při stejných teplotách na 

základě snížení kontrakce (obr. 8). Kromě toho byly z maximální síly vypočteny meze 

pevnosti a rovněž porovnány s výsledky tahových zkoušek na vzduchu.  
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Obr. 8: Zkušební těleso po autoklávové zkoušce a před měřením kontrakce 

 

     Za účelem stanovené lomové morfologie byl následně proveden fraktografický rozbor 

lomových ploch po autoklávových zkouškách metodou řádkovací elektronové mikroskopie. 

Pozorování byla provedena na jedné polovině z každého porušeného tělesa a kromě 

mechanismu porušení bylo rovněž stanoveno místo iniciace korozní trhliny. 

 

4.2.1.2 Metodika hodnocení odolnosti  materiálu vůči koroznímu praskání na 

            C(T) tělesech 

     Hodnocení odolnosti materiálu tří těles kolektorů z nízkolegované bainitické oceli 

10GN2MFA-A vůči koroznímu praskání bylo rovněž provedeno na tělesech typu C(T) o 

tloušťce B = 25 mm a šířce W = 50 mm s počáteční únavovou trhlinou. Tělesa byla 

zatěžována konstantní rychlostí posuvu pístnice 1,8.10
-4

 mm.s
-1

, přičemž i v tomto případě byl 

zaznamenáván průběh síla – posuv pístnice. Po zatížení na zvolenou hodnotu posuvu pístnice 

byla zkušební tělesa dolomena v kapalném dusíku a na měřícím mikroskopu byly změřeny 

délky počátečních únavových trhlin a jejích stabilních přírůstků. Pro vyhodnocení výsledků 

byla použita koncepce lomové mechaniky a jako její parametr zvoleno rozevření čela trhliny 

 [mm]. 

     Metodika hodnocení odolnosti heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T vůči 

koroznímu praskání ve vodních prostředích o teplotách 260°C a 290°C byla shodná jako 

v případě autoklávových zkoušek C(T) těles z oceli 10GN2MFA-A, přičemž pro zkoušení 

byla použita tělesa typu C(T) o tloušťce B = 20 mm a šířce W = 50 mm. Orientace zkušebního 

tělesa byla navržena v souladu s poznatky získanými z prezentovaných výsledků 

na 8. konferenci o horizontálních parogenerátorech v Podolsku 2010 [27, 28, 29], kdy je 

předmětem zájmu problematika subkritického růstu trhlin procesem interkrystalického 

korozního praskání po rozhrání základní materiál – I. návarová vrstva (viz obr. 9). 



  

 - 20 -  

 

Obr. 9: Schéma odběru zkušebních těles typu C(T) z heterogenních svarových spojů 22K – 

08Ch18N10T pro zkoušky lomové houževnatosti na vzduchu a pro autoklávové experimenty 

ve vodním prostředí o vysoké teplotě a tlaku 

      

     Za účelem stanovení mechanismu stabilního růstu trhliny a hodnocení výskytu korozního 

praskání bylo nezbytné provést fraktografický rozbor lomových ploch, především oblasti 

stabilního přírůstku trhliny na řádkovacím elektronovém mikroskopu JEOL (viz obr. 10). 

 

 

 

Obr. 10: Pohled na C(T) těleso po provedení autoklávové zkoušky s vyznačenými oblastmi 

počáteční únavové trhliny a jejího stabilního přírůstku 

 

 

 

 

Dolomení 

 Stabilní růst trhliny 
 
 

 
Předcyklovaná trhlina 
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5. Shrnutí experimentálních výsledků 

 

5.1 Hodnocení materiálových vlastností těles kolektorů 

 

5.1.1 Kontrolní chemický rozbor  

     Výsledky kontrolního chemického rozboru (viz tab. I) provedeného z každého zkušebního 

kroužku odebraného z těles kolektorů prokázaly, že chemické složení je pro všechny tři tavby 

velmi podobné a především splňuje požadavky na maximální koncentraci síry a fosforu dané 

technickou specifikací TU 0893-014-00212179-2004. 

 

Tab. I: Kontrolní chemické složení materiálů zkušebních kroužků v hm. % 

Kolektor  C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Ti Al 

1
h
 0,13 0,90 0,22 0,006 0,004 0,066 1,95 0,048 0,55 0,042 < 0,017 

1
p
 0,13 0,89 0,21 0,007 0,004 0,065 1,91 0,046 0,56 0,042  0,017 

2 0,13 0,90 0,15 0,005 0,004 0,076 1,95 0,028 0,59 0,050  0,012 

3 0,12 0,90 0,15 0,004 0,004 0,076 1,95 0,029 0,59 0,050  0,011 

1
h
......segment odebraný z hlavy výkovku tělesa kolektoru 

1
p
.....segment odebraný z paty výkovku tělesa kolektoru 

 

5.1.2 Hodnocení lomového chování oceli 10GN2MFA-A na vzduchu při teplotě 290°C 

     Autoklávovým zkouškám C(T) těles předcházely zkoušky lomové houževnatosti stejných 

zkušebních těles na vzduchu při teplotě 290°C. Jako parametr lomové houževnatosti byl 

zvolen J – integrál stanovený dle vztahu (1) [37]. 
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     Zkoušky lomové houževnatosti byly provedeny na minimálním počtu 5 zkušebních těles 

[37]. Z naměřených hodnot délek stabilních růstů trhlin a a vypočítaných J – integrálů lze 

sestavit R – křivky ve tvaru J - a, jejichž porovnání pro všechna tři tělesa kolektorů je 

uvedeno na obr. 11. 

Porovnání R - křivek na vzduchu při 290°C
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Obr. 11: Porovnání R – křivek všech tří zkoušených těles kolektorů na vzduchu při teplotě 

290°C 

      

Výsledné R – křivky tedy mají následující tvary: 

Ji = 503,69.a
0,5761

 pro kolektor č.1 

Ji = 661,03.a
0,4371

 pro kolektor č.2 

Ji = 615,69.a
0,4761

 pro kolektor č.3 

 

     Na základě R – křivek byly rovněž stanoveny hodnoty J – integrálů J0,2, které vyjadřují 

odolnost materiálu při 0,2 mm stabilního růstu trhliny včetně jejího otupení [38]. Dále lze 

jako charakteristiku lomového chování použít faktor intenzity napětí odpovídající 0,2 mm 

stabilního růstu trhliny z obecného vztahu (4) pro výpočet faktoru intenzity napětí  

z J – integrálu. 

2

2,0

2,0
1

.




EJ
K J   [MPa.m

1/2
]     (4) 

 

     Shrnutí výsledných hodnot J0,2 a KJ0,2 je uvedeno v tab. II. 
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Tab. II: Charakteristiky lomového chování těles kolektorů na vzduchu při 290°C stanovené 

z R – křivek 

Kolektor č. J0,2 [N.mm
-1

] KJ0,2 [MPa.m
1/2

] 

1 199 205 

2 327 264 

3 286 247 

 

     Iniciační hodnoty J – integrálu jsou dostatečně vysoké a svědčí o vysoké odolnosti 

studovaných komponent vůči stabilnímu růstu tvárné trhliny. 

 

5.1.3 Hodnocení odolnosti oceli 10GN2MFA-A vůči koroznímu praskání na hladkých   

válcových tělesech 

     Autoklávové zkoušky hladkých válcových těles byly realizovány při teplotách 260°C a 

290°C na třech hladinách koncentrace kyslíku ve vodním prostředí (0,5 ppm, 1,5 ppm a 

4,5 ppm) a při rychlostech zatěžování v rozmezí 2.10
-4

 – 5,5.10
-4

 mm.min
-1

 pro všechna tělesa 

kolektorů. Zkoušky odolnosti vůči koroznímu praskání byly na tělese kolektoru č. 1 rovněž 

provedeny ve výzkumné organizaci CNIITMASH v Moskvě. Výsledky prokázaly velmi 

dobrou shodu mezi oběma laboratořemi (viz tab. III) 

     Ve výzkumné organizaci CNIITMASH pak byla porovnána odolnost materiálů 

10GN2MFA-A a 10GN2MFA-Š vůči koroznímu praskání na základě zatěžování hladkých 

válcových těles [39]. Výsledky jsou uvedeny v tab. IV. 

     Výsledky zkoušek odolnosti ocelí 10GN2MFA-A a 10GN2MFA-Š jsou ve velmi dobré 

shodě. Z pohledu odolnosti vůči koroznímu praskání tak lze obě oceli považovat za 

ekvivalentní. 

     Fraktografická analýza provedená na jedné polovině zkušebních těles po autoklávových 

zkouškách prokázala, že všechny trhliny byly iniciovány z korozních důlků – pittingů (viz 

obr. 12) 
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Tab. III: Porovnání výsledků hodnocení odolnosti oceli 10GN2MFA-A z kolektoru č. 

pomalým zatěžováním hladkých válcových těles provedených ve společnostech 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s. r. o. (MMV) a 

CNIITMASH 

Teplota 

 

[°C] 

Počáteční 

koncentrace O2 

[ppm] 

CNIITMASH MMV 

Z 

[%] 

Z 

[%] 

260 

0,5 
76,3 73,2 

77,1 71,1 

1,5 

69,9 >54,1 

67,5 68,9 

66,5 - 

4,5 

9,3 8,6 

9,6 12,3 

8,7 12,4 

290 (MMV) 

300 (CNIITMASH) 

1,5 - 75,2 

4,5 74,8 77,0 

      

Tab. IV: Výsledky zatěžování hladkých válcových těles ve vodních prostředích o počáteční 

koncentraci O2 0,5 ppm, 1,5 ppm a 4,5 ppm pro materiály 10GN2MFA-A a 

10GN2MFA-Š dosažené ve výzkumné organizaci CNIITMASH  

Teplota 

 

[°C] 

Počáteční 

koncentrace O2 

[ppm] 

10GN2MFA-A 10GN2MFA-Š 

Z 

[%] 

Z 

[%] 

260 

0,5 
76,3 72,3 

77,1 - 

1,5 

69,9 54,9 

67,5 - 

66,5 - 

4,5 

9,3 7,8 

9,6 8,7 

8,7 - 

300 4,5 74,8 75,4 
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                                                              oblast iniciace 

                                  a)                                                                            b) 

 

Obr. 12: Korozní důlek jako iniciační místo trhliny: a) celkový pohled na lomovou plochu 

hladkého válcového tělesa (zv. 20x) a b) detail korozního důlku (zv. 700x) 

 

     U zkušebních těles s nejnižšími hodnotami kontrakcí byla pozorována lomová morfologie 

transkrystalického štěpného porušení. U zkušebních těles s nejvyššími hodnotami kontrakcí 

zatěžovaných ve vodním prostředí o koncentraci O2 0,5 ppm byl pozorován transkrystalický 

tvárný lom. 

 

5.1.4 Výsledky zkoušek odolnosti oceli 10GN2MFA-A vůči koroznímu praskání metodou 

pomalého zatěžování C(T) těles 

     Autoklávové zkoušky C(T) těles byly realizovány za teplot 260°C a 290°C při počáteční 

koncentraci kyslíku ve vodě 4,5 ppm. Při teplotě 290°C však nedošlo v případě zkušebních 

těles vyrobených z kolektoru č. 1 ke stabilnímu růstu trhliny ani při K = 150 MPa.m
1/2

.  

     Jako parametr lomové houževnatosti bylo zvoleno rozevření čela trhliny  stanovené dle 

vztahu (5) [37]. 

0

0

2,0

22

02/1 54,046,0

)..(46,0

2

1
)/´(.

.

.

aW

vaW

ER
Waf

WB

F pl

p 
























      (5) 

   

     Následně byl vypočítán faktor intenzity napětí K na základě vztahu (6) [37]: 
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           (6) 
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     Z vypočtených hodnot K byla získána hodnota faktoru intenzity napětí pro počátek 

stabilního růstu trhliny z lineární regrese závislosti K - a znázorněné na obr. 13 souhrnně 

pro všechna tři tělesa kolektorů. 

 

Závislost K na a

K = 12,958a + 54,131
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Obr. 13: Závislost K - a pro materiály těles kolektorů z oceli 10GN2MFA 

 

     Z obr. 13 vyplývá, že iniciační hodnota faktoru intenzity napětí pro počátek stabilního 

růstu trhliny je K,in = 54 MPa.m
1/2

. 

 

         

                                   a)                                                                           b) 

Obr. 14: Transkrystalická kvazištěpná morfologie na C(T) tělese označeném ZK1-49 

z kolektoru č. 1 při zvětšení a) 200x a b) 650x 
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     Na lomových plochách bylo možné v oblastech stabilních přírůstků trhlin pozorovat 

známky korozního praskání, a to transkrystalického kvazištěpného lomu (obr. 14). Je tedy 

zřejmé, že mikromechanismus růstu trhliny nízkolegované bainitické oceli ve vodním 

prostředí o koncentraci O2 4,5 ppm při teplotě 260°C je zcela odlišný než její lomové chování 

na vzduchu. 

 

5.2 Hodnocení materiálových vlastností heterogenního svarového spoje 

    22K –  08Ch18N10T  

 

5.2.1 Kontrolní chemický rozbor  

     Kontrolní chemický rozbor základních materiálů a svarových kovů prokázal především 

vyšší obsah povrchově aktivních prvků (P, S, Cu) u svarového spoje ruské provenience, 

zejména v základním materiálu. V základním materiálu ruského heterogenního svarového 

spoje byl rovněž zjištěn velmi vysoký obsah Sn. Výskyt těchto prvků může mít důsledek 

v degradaci křehkolomových vlastností, a to zejména při spolupůsobení agresivního vodního 

prostředí. 

 

5.2.2 Mikrostrukturní rozbor 

     Protože byly pláště parogenerátorů z důvodu oprav v některých případech podrobeny 

dvojímu tepelnému zpracování režimem: rychlost ohřevu max. 80°C/ h na žíhací teplotu 

640°C10°C, výdrž na teplotě 5,5 – 6 h a ochlazování rychlostí max. 30°C/ h [34], bylo nutné 

popsat strukturní změny vyvolané opakovaným tepelným zpracováním. 

     Toto pozorování, provedené v laboratořích VŠB – TU Ostrava [40], prokázalo, že 

degradační mechanismy heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T po žíhání 

režimem 640°C / 5 h / pec a opakovaným žíháním tímto režimem jsou tedy na rozhrání 22K – 

I. návarová vrstva shodné a souvisejí s přerozdělováním uhlíku z  oblasti základního materiálu 

do I. návarové vrstvy. Při opakovaném tepelném zpracování jsou tyto procesy intenzivnější. 

Jako strukturně nejslabší oblast byla stanovena oduhličená tepelně ovlivněná zóna oceli 22K, 

ve které došlo k částečné rekrystalizaci bainitu [40].   

 

5.2.3 Výsledky zkoušek lomové houževnatosti heterogenních svarových spojů české a 

ruské provenience na vzduchu při teplotě 290°C 

     Zkoušky lomové houževnatosti na vzduchu při teplotě 290°C byly provedeny zatěžováním 

C(T) těles o tloušťce B = 20 mm a šířce W = 40 mm s počáteční únavovou trhlinou 
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odebraných ze svarových spojů českého a ruského provedení dle obr. 9 rychlostí posuvu 

pístnice servohydraulického zkušebního zařízení 0,5 mm.min
-1

 v souladu se zkušební normou 

ASTM E1820-09 [37]. Jako parametr lomové houževnatosti byl opět zvolen J – integrál 

stanovený dle vztahu (1). Ze získaných výsledků byly sestaveny R – křivky ve tvaru J - a 

uvedené na obr. 15. 
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Obr. 15: Porovnání R – křivek na vzduchu při 290°C mezi heterogenními svarovými spoji 

českého a ruského provedení 

 

     Z obr. 15 je zřejmé, že hodnoty lomové houževnatosti heterogenního svarového spoje 

ruského provedení vykazují poměrně značný rozptyl. Pro provedení zkoušek tak bylo 

zapotřebí použití 10 zkušebních těles, zatímco v případě vítkovického svarového spoje stačil 

pro sestavení R – křivky minimální počet 5 těles. U 5 těles ruského provedení totiž došlo 

k růstu trhliny do austenitické I. návarové vrstvy, u ostatních 5 těles – stejně jako u všech 

těles z heterogenního svarového spoje českého provedení – do základního materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - 29 -  

5.2.4 Hodnocení odolnosti heterogenních svarových spojů vůči koroznímu praskání ve 

vodním prostředí  

 

5.2.4.1 Hodnocení vlivu technologie provedení heterogenního svarového spoje 22K-

08Ch18N10T na odolnost vůči koroznímu praskání ve vodním prostředí o 

teplotě 290°C 

     Autoklávové zkoušky byly provedeny rovněž na C(T) tělesech o tloušťce B = 20 mm a 

šířce W = 40 mm s počáteční únavovou trhlinou odebraných z heterogenních svarových spojů 

vítkovické a ruské provenience tak, aby se trhlina šířila po rozhrání základní materiál – I. 

návarová vrstva (obr. 9) ve statickém autoklávu při teplotě 290°C v modelovém roztoku 

navrženém pracovníky JE Dukovany. Hodnocení odolnosti vůči koroznímu praskání bylo 

provedeno na základě parametrů lomové mechaniky a porovnání se zkouškami lomové 

houževnatosti na vzduchu. Za účelem potvrzení (resp. vyvrácení) výskytu korozního praskání 

byly poloviny porušených zkušebních těles podrobeny fraktografickému rozboru na 

řádkovacím elektronovém mikroskopu JEOL. 

     Výsledky získané na základě autoklávových zkoušek byly následně porovnány s lomovým 

chováním heterogenních svarových spojů na vzduchu při teplotě 290°C (viz obr. 16). 
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Obr. 16: Porovnáni R – křivek zkoušek lomové houževnatosti na vzduchu s výsledky 

autoklávových zkoušek ve vodním roztoku 
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     Jak je patrné z obr. 16, body označující výsledky autoklávových experimentů jsou 

v dobrém souladu s R – křivkami na vzduchu, resp. dokonce leží nad nimi. Odolnost 

svarových spojů vůči stabilnímu růstu trhliny tedy ve vodním prostředí není horší než na 

vzduchu. 

     Fakt, že v modelovém roztoku odluhu nedochází ke koroznímu praskání na rozhrání 

základní materiál – I. návarová vrstva u heterogenních svarových spojů obou proveniencí, 

potvrdil následný fraktografický rozbor metodou řádkovací elektronové mikroskopie. Oblasti 

stabilních přírůstků trhlin byly tvořeny transkrystalickým tvárným lomem (viz obr. 17). 

 

Obr. 17: Transkrystalický tvárný lom na C(T) tělese vítkovické provenience 

 

   

5.2.4.2 Hodnocení vlivu opakovaného tepelného zpracování a složení vodního prostředí 

na odolnost heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T českého 

provedení vůči koroznímu praskání 

     Všechny experimenty byly rovněž provedeny na C(T) tělesech o tloušťce B = 20 mm a 

šířce W = 40 mm odebraných z heterogenního svarového spoje vítkovické provenience po 

jednom, resp. opakovaném tepelném zpracování režimem: ohřev rychlostí 80°C / h na žíhací 

teplotu 640°C C, výdrž 5 h a ochlazování v peci rychlostí 30°C / h tak, aby se trhlina 

šířila od kořene vrubu po rozhrání základní materiál 22K – I. návarová vrstva (obr. 9). 

Experimenty byly provedeny ve statickém autoklávu o objemu 11 l zabudovaného do 

servohydraulického zkušebního zařízení INOVA ve třech různých vodních roztocích 

navržených pracovníky elektrárny Dukovany. 

     Výsledky autoklávových zkoušek prokázaly významný vliv opakovaného tepelného 

zpracování a vodního prostředí na odolnost heterogenního svarového spoje vůči koroznímu 

praskání, jak je znázorněno na obr. 18. 
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Výsledky autoklávových experimentů
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Obr. 18: Porovnání výsledků autoklávových experimentů na C(T) tělesech z heterogenního 

svarového spoje po jednom a opakovaném tepelném zpracování ve vodních prostředích o 

různém složení 

 

     Následný fraktografický rozbor oblastí stabilních přírůstků trhlin přinesl následující 

závěry: 

1)  V případě heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T vítkovické provenience po 

jednom tepelném zpracování režimem 640°C / 5 h / pec a ve vodním prostředí I o teplotě 

260°C byly na lomové ploše stabilního růstu trhliny nalezeny znaky korozního praskání, 

transkrystalické štěpení. Nebyla však prokázána přítomnost interkrystalického lomu. Ke 

stabilnímu růstu trhliny došlo v oduhličené tepelně ovlivněné oblasti oceli 22K, ve které 

došlo k částečné rekrystalizaci bainitu. 

 

2)  Na C(T) tělesech z heterogenního svarového spoje po opakovaném tepelném zpracování 

byla po autoklávové expozici ve vodních roztocích o teplotě 260°C pozorována 

kombinace interkrystalického lomu, transkrystalického štěpného lomu a 

transkrystalického tvárného lomu. Heterogenní svarový spoj 22K – 08Ch18N10T  

po opakovaném tepelném zpracování režimem 640°C / 5 h / pec je tedy na rozhrání 

základní materiál – I. návarová vrstva náchylný k interkrystalickému koroznímu praskání. 
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To je spojeno s precipitací chromem bohatého karbidu M23C6, která je výrazně 

intenzivnější při opakovaném tepelném zpracování. 

 

3) Z výsledků autoklávových zkoušek heterogenních svarů po opakovaném tepelném 

zpracování je možné pozorovat významný vliv složení vodního prostředí, což je zřejmé i 

z obr. 18. U zkušebních těles exponovaných ve vodním roztoku III došlo sice rovněž 

k výskytu interkrystalického korozního praskání, ale až při výrazně vyšších hodnotách 

rozevření trhliny . Z tohoto porovnání vyplývá, že k počátku stabilního růstu trhliny 

v prostředí III došlo při takovém rozevření trhliny, při němž by byl stabilní přírůstek 

trhliny v prostředí II v důsledku interkrystalického korozního praskání velký přibližně 

 4 mm. 

 

4) Z porovnání složení vodních prostředí II a III, ve kterých byla exponována tělesa po 

opakovaném tepelném zpracování a v nichž bylo dosaženo významně odlišných výsledků, 

je patrný nejvyšší rozdíl v koncentraci síranových aniontů SO4
2-

 a čpavku NH3. Ačkoli je 

heterogenní svarový spoj 22K – 08Ch18N10T na rozhrání základní materiál – I. návarová 

vrstva náchylný k interkrystalickému koroznímu praskání v obou případech, je pro 

dosažení co nejnižší rychlosti šíření korozní trhliny žádoucí snížení koncentrace obou 

těchto složek v roztoku. 
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6. Závěry 

     Studium korozního praskání konstrukčních ocelí ve vodním prostředí o vysoké teplotě a 

tlaku bylo provedeno na dvou typech materiálů komponent použitých při výrobě  

PG VVER 440 a PG VVER 1000, a to jmenovitě nízkolegované bainitické oceli 10GN2MFA 

a heterogenním svarovém spoji 22K-08Ch18N10T.  

 

     Z výsledků studia odolnosti oceli 10GN2MFA vůči koroznímu praskání prezentovaných 

v experimentální části práce lze vyvodit následující nové poznatky a závěry: 

- z pohledu odolnosti vůči koroznímu praskání ve vodním prostředí o teplotě 260°C a 

290°C je ocel 10GN2MFA-A vyrobená technologií s využitím elektrické obloukové 

pece s následnou mimopecní rafinací na pánvové peci, vakuovým odplyněním a litím 

do kokil s ochranou licího proudu argonu ekvivalentní oceli 10GN2MFA-Š 

elektrostruskově přetavované 

- byla prokázána velmi dobrá shoda výsledků experimentů s výzkumnou organizací 

CNIITMASH v Moskvě 

- fraktografický rozbor lomových ploch porušených hladkých válcových těles prokázal, 

že všechny korozní trhliny jsou iniciovány z korozních důlků 

- prahová hodnota iniciace korozního praskání stanovená na základě zatěžování C(T) 

těles ve vodním prostředí o teplotě 260°C je KISCC = 54 MPa.m
1/2

 

- výsledky všech experimentů vykazují malý rozptyl, což potvrzuje velmi dobrou 

technologickou stabilitu procesu výroby oceli 10GN2MFA-A 

 

     Z výsledků studia odolnosti heterogenního svarového spoje 22K-08Ch18N10T vůči 

koroznímu praskání lze vyvodit následující závěry: 

- výsledky autoklávových zkoušek provedených za účelem porovnání odolnosti vůči 

koroznímu praskání svarových spojů provedených odlišnými technologiemi 

v modelovém roztoku odluhu JE při teplotě 290°C jsou ve velmi dobré shodě 

s výsledky získanými při zatěžování C(T) těles na vzduchu. Neprojevil se tedy vliv 

prostředí a heterogenní svarové spoje obou technologií vykazují vysokou odolnost 

vůči koroznímu praskání. 
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- projevil se vliv tepelného zpracování režimem 640°C / 5 h / pec i opakovaného 

tepelného zpracování tímto režimem, přičemž jako hlavní degradační proces byl 

potvrzen proces přerozdělování uhlíku. Ten je při opakovaném tepelném zpracování 

intenzivnější. 

- opakované tepelné zpracování režimem 640°C / 5 h / pec vede k vyšší náchylnosti 

heterogenního svarového spoje 22K – 08Ch18N10T k interkrystalickému koroznímu 

praskání na rozhrání základní materiál – I. návarová vrstva, přičemž hlavní příčinou je 

zcitlivění materiálu v důsledku precipitace chromem bohatého karbidu M23C6 

- významně se projevil vliv chemického složení roztoku na korozní praskání 

heterogenního svarového spoje po opakovaném tepelném zpracování 

 

7. Conclusions 

     Studies of stress corrosion cracking of structural steels in high temperature water 

environment were carried out using two types of materials used for SG WWER 440 and SG 

WWER 1000 components, nominally 10GN2MFA low - alloyed bainitic steel and 

heterogeneous weld joint 22K – 08Ch18N10T. The main conclusions are: 

 

From results of stress corrosion cracking resistivity of 10GN2MFA steel in high 

temperature water environment is possible to draw conclusions as follows: 

- from the point of view of resistance to stress corrosion cracking in water environment 

at 260°C and 290°C is the 10GN2MFA steel produced using electric arc furnace, 

refining in ladle furnace, vacuum degasing and bottom pouring under argon protection 

into the mould (10GN2MFA-A) is equivalent to electroslag remelted 10GN2MFA 

steel (10GN2MFA-S)  

- autoclave experiments were performed also in CNIITMASH research institute in 

Moscow and all results are in very good accordance 

- fractographical analysis confirmed, that all corrosion cracks are initiated from 

corrosion pits 

-  the stress intensity factor threshold value of stress corrosion cracking initiation in 

water environment at 260°C is KISCC = 54 MPa.m
1/2
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From results of stress corrosion cracking resistivity of 22K – 08Ch18N10T heterogeneous 

weld joint is possible to draw conclusions as follows: 

- the influence of one or repeated heat treatment (640°C / 5 hrs / furnace) to stress 

corrosion cracking resistivity of 22K – 08Ch18N10T heterogeneous weld joint was 

observed, whereas redistributing of carbon was determined as a main degradation 

process during heat treatment. This redistributing is more intensive after repeated heat 

treatment.  

- repeated heat treatment of heterogeneous weld joint leads to higher susceptibility of 

heterogeneous weld joint to stress corrosion cracking in high temperature water 

environment, whereas a main cause is precipitation of chromium enriched M23C6 

carbide 

- strong importance of water environment chemical composition to stress corrosion 

resistivity of heterogeneous weld joint after repeated heat treatment was observed. 

Optimizing of water environment composition can also lead to decreasing of costs, 

which will be potentially invested to corrective actions.  
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