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Abstrakt: Táto práca je zameraná na ochranu Zr palivových trubiek pred koróziou
v jadrových reaktoroch pri pracovných i havarijných teplotách, pokrytím povrchu
polykryštalickou diamantovou vrstvou chemickou depozíciou z plynnej fáze. Polykryštalická
diamantová vrstva (PCD) zabraňuje priamemu kontaktu korózného prostredia (prehriata para)
s trubkou. Ďalej uhlík z PCD vrstvy preniká do povrchu Zr trubky, čím zniţuje absorbciu
vodíka a kyslíka povrchovou ZrO2 vrstvou a ich interakcie so Zr zliatinou. Ineterakcia
kyslíkových a vodíkových iónov s povrchom Zr zliatiny je hlavnou príčinou korózie, ktorá
vedie k degradácii trubky. Taktieţ diamantová vrstva mení elektrické vastnosti zoxidovanej
vrstvy ZrO2, čím vytvára nepriaznivejšie podmienky oxidácie. Nanesením PCD vrstvy
dokáţeme predĺţiť ţivotnosť palivových trubiek a zvýšiť bezpečnosť pri haváriách.
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Abstract: This work is focused on protecting zirconium fuel cladding against corrosion at
working and emergency temperature in nuclear reactor by coating the surface with
a polycrystalline diamond layer by chemical deposition from the gas phase. Polycrystalline
diamond layer (PCD) protect the alloy surface from directly interacting with corrosive
enviroment (hot vapour). Further, the carbon atoms penetrate into the Zr alloy surface from
the PCD layer, thereby carbon decreasing oxygen and hydrogen uptake by the surface ZrO2
layer and their interaction with the Zr alloy. The interaction of oxygen and hydrogen ions with
Zr alloy surface is the main cause of corrosion that leads to degradation of the tube.
Accordingly, PCD layer changes the electrical properities of the oxidized layer ZrO2 and
creates worst conditions for oxidation. By applying the PCD layer, we can extend the lifetime
of fuel alloy and raise nuclear safety.
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ÚVOD
Korózia kovov je samovoľný proces rozrušovania kovových materiálov následkom ich
chemických či elektrochemických reakcií, ktorý smeruje ku strate funkčných vlastností
výrobkov vyrobených z týchto kovov. Dôsledky korózie sa prejavujú v kaţdej oblasti
technickej činnosti. Antikorózna ochrana je preto veľmi dôleţitá. Z technického hľadiska
môţeme koróziu kovov zníţiť rôznymi spôsobmi. Voľbou takého konštrukčného materiálu,
ktorý bude v daných podmienkách korodovať technicky únosným spôsobom, vhodnou
úpravou konštrukcie zariadenia, tak aby nespôsobovala zhoršenie koróznych podmienok.
Ďalej opatrením konštrukčného materiálu ochranným povlakom dostatočnej koróznej
odolnosti a hrúbky, aby zaručoval poţadovanú ţivotnosť zariadenia. Mimo technického
hľadiska ochrany proti korózii musíme brať ohľad na ekonomickú efektívnosť navrhovanej
ochrany, ako sú náklady na prípravu, prevádzku, údrţbu a prevádzkovú bezpečnosť
zariadenia. Veľmi dôleţitá je dostupnosť či deficitnosť materiálu. Správny výber
protikoróznej ochrany zariadenia, ktorý vyplýva zo zhodnotenia všetkých technických
i ekonomických hľadísk, je veľmi zloţitým problémom. [12]
Najrozsiahlejšou skupinou metód protikoróznej ochrany je vytváranie rôznych typov
ochranných povlakov rozmanitými spôsobmi. Funkcie týchto ochranných povlakov je
zaloţená na izolácii chráneného kovu od korózneho prostredia. [12]
Vzhľadom k poznatku, ţe rôzne kovové materiály za porovnatelných koróznych
podmienok korodujú rôznou rýchlosťou a rôznymi morfologickými formami, je nutné zvoliť
vhodný konštrukčný materiál. Vo všetkých typoch jadrových reaktorov sa pouţívajú
zirkoniové zliatiny najmä ako konštrukčná zliatina na pokrytie tabliet jadrového paliva, ale aj
ako ďalšie konštrukčné prvky aktívnej zóny (distančné mrieţky, tlakové kanály). Zirkoniové
zliatiny sa vyznačujú nízkou absorbciou neutrónov, vysokou odolnosťou voči radiačnému
poškodeniu, dobrými mechanickými vlastnosťami, koróznou stálosťou, vysokou teplotou
topenia a dobrou chemickou inertnosťou proti vode. Tieto vlastnosti si zachovávajú aj počas
dlhodobého vystavenia náročným podmienkam v jadrovom reaktore. Palivové tablety sa
vkladajú do zirkoniovej trubky, pričom sa táto trubka na oboch koncoch zavarí, čiţe sú
hermeticky uzavreté. V prostredí medzi palivovou trubkou a tabletami sa nachádza malá
medzera z dôvodu kompenzovania objemu tabliet počas pracovných teplôt v reaktore. [12,14]
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Jednotlivé zliatiny sa líšia výrobcom pouţitých technológií a v chemickom zloţení.
Pouţitelnosť palivových trubiek je určená ţivotnosťou zirkoniových zliatin i keď jadrové
palivo opúšťajúce jadrový reaktor je dostatočne aktívne na uţívanie počas ďalších niekoľkých
rokov. Z tohto dôvodu je dôleţité zvýšiť ţivotnosť zirkoniových trubiek vhodnou
protikoróznou ochranou. [2,14]
Zirkoniové trubky naplnené uránom sa zasúvajú do reaktora. Pri prehriatí dochádza
k oxidácii a k uvoľňovaní vodíka, ktorý môţe vybuchnúť. Ochranná vrstva tento proces
zabrzďuje. Na zníţenie korózie zirkoniových trubiek v jadrovom reaktore prišli českí vedci
s návrhom pokrytia trubiek nanodiamantmi. Tenký, ale zároveň pruţný a pevný povrch
poslúţi ako ochrana v prípade havárie, aby sme sa vyhli podobným katastrofám, ako
v japonskej Fukušime. Ďalšou výhodou je, ţe tento nápad umoţní ušetriť aj náklady na
prevádzku jadrovej elektrárne. Predpokladané mnoţstvo úspory jadrového paliva po pouţití
tejto metódy je aţ 20%. Momentálne prebiehajú experimenty pri vysokých teplotách, kedy sa
vzorka dostane do prostredia, simulujúce reálne prostredie v jadrovom reaktore. [10]
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1. Teoretická časť
1.1 ZIRKÓNIOVÉ ZLIATINY
1.1.1 Základná charakteristika problému
Väčšina jadrových reaktorov uţívané v dnešnej dobe sú tlakovodné reaktory (PWRs)
alebo varné reaktory (BWRs). Palivové trubky v týchto reaktoroch sú pribliţne 4m dlhé
s priemerom 1cm a hrúbkou 0,6mm vyrobené zo zirkonu, ktoré pokrývajú uránové tablety.
Zirkoniové zliatiny sa môţu pochváliť najmä malým účinným prierezom záchytu neutrónov.
Napríklad pre porovanie s meďou, zirkoniové zliatiny majú 20 krát menší účinný prierez.
V Tabuľke 1 sú zaznamenané hlavné fyzikálne vlastnosti

40

Zr, ktorý bol objavený v roku

1789 nemeckým chemikom M. H. Klaprothom. [5,14,18]
Jednotka

Hodnota

Teplota topenia

°C

1852

Teplota varu

°C

4377

Hustota

g.cm-3

6,4

Tepelná vodivosť

W.m-1.K-1

22,7

Elektrónová konfigurácia
Účinný prierez záchytu
neutrónov

[Kr]4d25s2
barn

0,184

Tabuľka 1 – Hlavné fyzikálné vlastnosti zirkonu. [18]
Prvé zirkoniové trubky boli vyvynuté v USA v rámci Jadrového námornického
programu v päťdesiatych rokoch.

V Tabuľke 2 sú zaznamenané konkrétne zirkoniové

zliatiny s kompozíciou legujúcich prvkov. Ako legujúce prvky sú vyuţívané Sn, Nb, Fe, Cr,
Cu, V, Ni, O. Pomerne malé zastúpenie týchto prvkov značne zmení korózne vlastnosti.
Kaţdý legujúci prvok má svoju výhodnú vlastnosť. [2]
Na Obrázku 1 sú mikrosnímky, ktoré potvrdzujú stabilnú koróziu zirkoniových zliatin,
proti nestabilnej korózii rýdzich zirkonových trubiek. Vrstva oxidu na rýdzom zirkone je
ustavične porušená a neplní ochrannú funkciu na rozdiel od zirkoniových zliatin. Oxidová
vrstva tvorená na Zircaloy-4 je kompaktná a hrúbka tejto vrstvy je menšia, čo je dôkazom
pomalšieho rastu oxidu. [2]

9

Ďalší vizuálny dôkaz výsad legujúcich prvkov je zaznamenaný na Grafe 1, kde vidíme
závislosť nárastu hmotnosti na čase. Oxidácia zirkoniových trubiek obsahujúce precipitáty je
pomalšia. Precipitáty zirkoniových zliatin sú zviazané vo forme kovu vo vrstve oxidu.
Vzrastom rýchlosti korózie sa legujúce prvky v precipitátoch konečným dôsledkom oxidujú.
Táto pomalšia oxidácia je spôsobená väčšou zrnitosťou oxidovej vrstvy vytvorenej na mieste
precipitátov a vyšším obsahom tetragonálnej štruktúry. [2]
Vplyv legujúcich prvkov na zirkoniové zliatiny je stále predmetom skúmania.

Obrázok 1 – Mikrofotografia oxidovej vrstvy vytvorená v 360°C vode. Na časti a) je
znázorená vrstva oxidu tvorená na rýdzom zirkone po dobu 69 dní. Sekcia b) odpovedá vrstve
oxidu na Zircaloy-4 po dobu 75 dní. [2]
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Graf 1 – Schematická prezentácia korózie zirkoniových trubiek v závislosti na čase. [2]
Na Obrázku 2 je zobrazené rozhranie zirkonu a oxidovej vrstvy, ktorá svedčí
o periodicite rastu a pravidelnom rozmiestnení trhlín.

Trubka
Zircaloy-1
Zircaloy-2
Zircaloy-4
E110
E635
ZIRLO
Optimized ZIRLO
M5
J-trubky
J1
J2
J3
AXIOM trubky
X1
X2
X4
X5
X5A

Sn
1,5
1,5
1,3
1,2
1,0
0,67

Nb

Kompozícia [wt%]
Fe
Cr
0,14
0,2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,3
0,45

0,7-1
1
1
0,7
0,3

V

0,10
0,1

Ni

O

0,06

0,35
0,1
0,1
0,14

1,8
1,6
2,5
0,3

Cu

0,1

0,05
0,06
0,06
0,35
0,35

0,12
0,25
0,25
0,25

0,2

0,08
0,05

Tabuľka 2 – Chemické zloţenie rôznych typov zirkoniových trubiek. [2]
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Obrázok 2 – Periodicita vrstvy oxidu v trubke AXIOM X1 pri 70 GWD/MTU
[gigawatt-dní na tonu uránu]. [2]

1.1.2 Základná charakteristika Zr-zliatin
V prostredí prehriatej pary na povrchu vzorky dochádza k disociácii vody
2H2O → 2O2– + 4H+
a korózii zirkonia
Zr + 2H2O → Zr4+O22- + 2H2+ ,

(1)

kde produkty tejto reakcie určujú tvorbu oxidovej vrstvy a vznik protónu vodíka, ktorý sa
neskôr rekombinuje s uvoľnenými elektrónmi zo zirkonu. Proces tejto korózie môţeme
rozdeliť na niekoľko základných krokov. Najprv sa kyslík v disociovanej molekule vody
adsorbuje na povrchu oxidovej vrstvy v mieste kyslíkovej vakancie. Niektoré kyslíkové
anióny difundujú cez oxidovú vrstvu ku rozhraniu kovu s oxidom alebo sa adsorbujú na
vonkajšej vrstve oxidu. Ďalej, zirkon podlieha oxidácii a vznikajú zirkoniové katióny
sprevádzané uvoľnenými elektrónmi. V prípade, ţe sa kyslíkové anióny dostanú ku rozhraniu
kovu a oxidu, tak reagujú so zirkóniovými katiónmi pričom sa uvoľňujú elektróny. Tieto
elektróny migrujú cez oxid za účelom redukcie vodíkových katiónov, ktoré vznikli
z disociovanej molekuly vody, na rozhraní oxidu a vody. Táto znalosť vedie k výskytu
elektrického pola v ZrO2. Niektoré katióny difundujú oxidovou vrstvou a utvárajú si cestu ku
zirkonu - dochádza ku pohlcovaniu vodíka zirkonom. Tento proces výrazne zhoršuje
12

mechanické vlastnosti. Na zníţenie koróznej rýchlosti pouţívame legovanie vhodnými
prvkami. Celý tento proces je zaznamenaný na Obrázku 3. [2,3]

Obrázok 3 – Schéma procesu korózie znázornená na rozhraní kovu/oxidu/vody. [2]
Oxidačný proces môţeme rozdeliť na tri fázy podľa rýchlosti rastu ZrO2.
Vstupná fáza tohto procesu zahŕňa tvorbu oxidačnej vrstvy sformovanej počas
normálnych podmienok na vzduchu, ešte pred vstupom do reaktora. Táto fáza prebieha
pomerne rýchlo. Pozostáva z nízkeho počtu neusporiadaných jednoatómových vrstiev.
[2,3,14]
Predprechodová fáza nastáva pri teplotách od 200°C a vyššie. Rýchlosť rastu sa riadi
podľa kubického alebo parabolického zákona. Hrúbka oxidu dosahuje 2-3μm, ktorá
predstavuje ochrannú bariéru zirkonia od korózneho prostredia. Na Obrázku 1 je znázornená
ochranná vrstva, ktorá je priľnavá a má čierny lesklý vzhľad. Túto fázu adekvátne popisuje
empirický vzorec
𝑤 = 𝐴𝑡 𝑛

2

kde w je nárast hmotnosti, t je doba expozície, A a n sú konštanty. Hodnota n závisí na type
zirkoniovej zliatiny. Graf 2 znázorňuje kinetiku predprechodovej korózie zirkoniovej trubky
13

ZIRLO, kde sú dáta fitované pomocou vzorca

2 . Počas tejto fáze, rýchlosť korózie

zirkoniových trubiek klesá, kým hrúbka oxidu rastie. Všeobecné ustanovenie hovorí, ţe
difúzia nabitých elektrónov a kyslíkových vakancií pod vplyvom koncentračného gradientu
riadi oxidačný mechanizmus. Tento predpoklad vedie k Wagnerovmu parabolickému zákonu
o kinetike oxidácie, ktorý dosadzuje do vzorca 2 hodnotu n = 0,5. Oxidácia zirkoniových
trubiek sa veľmi často charakterizuje subparabolickou závislosťou, kde n < 0,5. Počas meraní
hodnoty exponentu n sa došlo k záveru, ţe trubky obsahujúce niob ako legujúci prvok majú
parabolickú závislosť. Trubky typu Zircaloy sú adekvátne popísané kubickou, kde n = 0,33,
aţ dokonca kvadratickou, kde n = 0,25, závislosťou. [2,3,14]

Graf 2 – Namerané bodové hodnoty závislosti rastu korózie od času, ktoré sú fitované
vzorcom (2) v predprechodovej fázi ZIRLO trubky. Chyba merania predstavuje ±5%. [2]
Poprechodová fáza nastáva pri hrúbke väčšej ako 2-3μm. Kinetika rastu sa riadi
lineárnou závislosťou pri ktorej vznikajú defekty ako trhliny a póry, dôsledkom čoho sa stráca
funkcia ochrannej vrstvy oxidu. Vrstva oxidu v tejto fáze je sfarbená do biela, nie je priľnavá,
ale šupinkovitá. V tejto fáze je potrebné uvaţovať prítomnosť pórov a trhlín, cez ktoré môţu
difundovať molekuly vody alebo hydroxylové skupiny na rozhranie kompaktnej a pórovitej
vrstvy oxidu, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje absorbciu vodíka na rozhraní kovu
a oxidu. Dôsledkom tejto fáze je i zmena tetragonálnej štruktúry na stabilnú monoklinickú
štruktúru. [2,3,14]
Ako je naznačené v Grafe 3, tak predprechodovú a poprechodovú fázu od seba
rozdeluje prechod, pri ktorom stráca vrstva oxidu svoj ochranný charakter v dôsledku vzniku
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defektov. Nastáva zmena v kinetike oxidácie z parabolickej (kubickej) závislosti na lineárnu,
čo je spôsobené pórovitosťou vrstvy oxidu. [3]

Graf 3 – Schematické poradie jednotlivých fáz korózie s popisom oxidových vrstiev.

[3]

1.1.3 Mikroštruktúra vrstvy oxidu a mechanika korózie
Výskum preukázal, ţe vrstva oxidu pri hranici kovu je na počiatku tvorená malými,
rovnakoosovými zrnami oxidu. Časovým vývojom, tieto zrná rastú a usporadúvajú sa do
stĺpcov. Táto prechodová fáza od rovnakoosových zŕn kompaktnej vrstvy ku stĺpcovemu rastu
má hrúbku pribliţne 30-40 nm. Tieto zrná stĺpcového charakteru rastú do dĺţky 200 nm. Popri
tomto deji dochádza k zmene tetragonálnej štruktúry oxidu na monoklinickú. Tým pádom je
vhodné rozdeliť mikroštruktúru vrstvy oxidu do dvoch subvrstiev. Prvá vnútorná subvrstva na
rozhraní kovu a oxidu je kompaktná a priľnavá, ktorá obsahuje kolmo orientované kryštáli, ku
rozhraniu. Tieto kryštáli majú stĺpcový charakter. Môţu sa tu vyskytnúť i jemné póry. Druhá
subvrstva je tvorená nodulárnym oxidom, ktorý má rovnobeţnú štruktúru s rozhraním kovu
a oxidu. Túto rovnobeţnú štruktúru pórov objavil Cox, Yamaguchi, Ni. V tejto vonkajšej
subvrstve sa nachádza mnoho pórov a trhlin, čo je dôsledkom urýchlenia korózie. [2]
Ako je detekované vyššie, tak oxidačný mechanizmus je ovplyvnený i zmenou
tetragonálnej štruktúry na monoklinickú. Tento prechod je spojený s objemovou expanziou.
Mnoho výskumov povaţuje tento prechod za potencionálny vznik tlaku vo vrstve oxidu
a počiatok k tvorbe prechodov vrstiev oxidu. Na hranici kovu s oxidom je najvyššie mnoţstvo
koncentrácie tetragonálnej štruktúry. Smerom k rozhraniu oxidu a chladiacého média sa táto
koncentrácia zniţuje, čo je spôsobené zmenou tetragonálnej štruktúry na monoklinickú. [2,3]
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Pri raste vrstvy oxidu nerovnomerným rozmiestnením objemovej expanzie, ktorá je
zapríčinená prechodom z tetragonálnej štruktúry na monoklinickú, vzniká tlakové napätie.
Tento proces má rozdielny spád pre rôzne typy zirkoniových zliatin, čo vedie k rôznym
prechodovým hrúbkam. Tento tlak nadobúda hodnôt 1-3 GPa. Zvyšovanie tlaku spôsobuje
postranné trhliny, ktoré môţu zdruţiť jemné póry na hranici kovu a oxidu s pórmi na rozhraní
oxidu a vody. Tento jav implikuje ľahký prístup vodíkových a kyslíkových iónov ku kovu, čo
vedie k úplnej strate ochrany zirkoniových zliatin. Tým pádom, rastúcou rýchlosťou korózie
dochádza k pretvoreniu ochrannej vrstvy oxidu, čo následne môţe viesť k periodickému
opakovaniu týchto dejov. [2,3]
Dôleţitou súčasťou korózie zirkoniových zliatin je vplyv absorbovaného vodíka
kovom. Tento proces pomerne vo veľkom rozsahu ovplyvňuje ţivotnosť paliva resp. jeho
obalu. Vzťah
𝑓𝐻𝑡 =

∆𝑡0 𝐻𝑎𝑏𝑠

∆𝑡0 𝐻𝑔𝑒𝑛

(3)

kde 𝑓𝐻𝑡 je celkové mnoţstvo absorbovaného vodíka, ∆𝑡0 𝐻𝑎𝑏𝑠 značí mnoţstvo absorbovaného
vodíka od začiatku korózného deja, ∆𝑡0 𝐻𝑔𝑒𝑛 je celkové mnoţstvo generovaného vodíka
koróznými reakciami. Vzorcom (3) dokáţeme porovnávať rôzne zirkoniove trubky vzhľadom
k ich závislosti na absorbovanom vodíku, keďţe vyčísluje mnoţstvo absorbovaného vodíku
vzhľadom k mnoţstvu vzniknutej korózie resp. kinetike oxidácie. Bolo namerané, ţe hodnota
𝑓𝐻𝑡 pre zirkoniové trubky legované niklom je 80% a niobom 5-10%. Z toho vyplýva, ţe
pridanie niobu do zirkonu zniţuje mnoţstvo absorbovaného vodíka. I tým sa dokazuje
dôleţitosť legujúcich prvkov, ktoré v malom mnoţstve demonštrujú veľké zmeny vlastností
zirkoniových zliatin. Korelačný vzťah medzi mnoţstvom absorbovaného vodíka a kinetikou
oxidácie resp. hodnotou 𝑓𝐻𝑡 zo vzťahu (3) a hodnotou n zo vzťahu (2) je inverzný. Pre nízku
hodnotu n je určená vysoká hodnota 𝑓𝐻𝑡 a opačne. Mechanizmu vodíka absorbujúceho kovom
musela predchádzať snaha tohto vodíka prejsť cez vrstvy oxidu vrátane kompaktnej ochrannej
vrstvy. Predpokladá sa, ţe táto cesta vodíka vedie cez póry a trhliny, keďţe difúzia vodíka cez
kompaktnú vrstvu je menej pravdepodobná. Absorbovaný vodík kovom je do určitého
mnoţstva rozpustný, ale po nasýtení kovu vodíkom sa tvoria hydridy. Rýchlosť korózie rastie
s rastúcim mnoţstvom absorbovaného vodíká resp. vzniknutých hydridov na rozhraní kovu
a oxidu. [2]
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1.1.4 Prenosné procesy vo vrstve oxidu vedúce k samoopravnej schopnosti
Korózia kovov prebieha dvoma mechanizmami. Prvý mechanizmus zahrňuje rast
vrstvy oxidu dôsledkom transportu kyslíka z vonkajšieho povrchu ku rozhraniu kovu a oxidu.
Druhý mechanizmus je zaloţený na fakte pohyblivých kovových atómov, ktoré reagujú
s kyslíkom a prechádzajú ku vonkajšej strane oxidu. Dôsledkom tohto rastu vzniká vo vrstve
oxidu tlak, ktorý spôsobuje defekty (trhliny, dutiny). Kombinovaným mechanizmom
dochádza k rastu vrstvy oxidu tzv. z oboch strán, čo zahrňuje rast vrstvy oxidu na vonkajšom
povrchu oxidu i na vnútornej hranici kovu a oxidu. Tento jav vedie k samoopravnej
schopnosti, ktorá dokáţe opraviť defekty na rozhraní kovu a oxidu. Na Obrázku 4 sú vizuálne
naznačené moţné mechanizmi transportu atómov v kove cez vrstvy oxidu. [3]

Obrázok 4 – Mechanizmi oxidácie kovu, ktoré môţu nastať prepravnými procesmi atómov
sprevádzané rastom vrstvy oxidu. [3]
V prípade zirkonu je pohyblivosť zirkonových atómov mnohonásobne niţšia ako
pohyblivosť atómov kyslíka cez vrstvu oxidu. Avšak, prítomnosť legujúcich prvkov
zirkoniových zliatin ovplyvňuje túto pohyblivosť. Predpokladáme, ţe prevaţne ióny a
elektróny sú preváţané skrz vrstvy oxidu. Tento poznatok vedie k prítomnosti elektrického
pola a gradientu chemického potenciálu v tejto vrstve. ZrO2 sa stáva polovodičom, ktorého
vlastnosti sú značne ovplyvnené kompozíciou a koncentráciou legujúcich prvkov. Tieto prvky
ovplyvňujú koncentráciu náboja a rozloţenie elektrického pola v oxide, čo zas implikuje
závislosť prechodu iónov a elektrónov cez oxid. [2,3]
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1.2 POLYKRYŠTALICKÁ DIAMANTOVÁ VRSTVA
1.2.1 Základná charakteristika
Dôsledkom difúzie vodíka zirkoniovými trubkami dochádza k znehodnoteniu
zirkonia. Preto sa povrch zirkoniových trubiek pokrýva tenkým polykryštalickým
diamantovým filmom (PCD) s cieľom zníţenia korózie týchto trubiek. Diamanty majú
výborné materiálové vlastnosti ako ochranné vrstvy vyuţívané v jadrovej energetike, kvôli
vysokej tepelnej stabilite, tepelnej vodivosti i chcemickej stabilite. Prvé štúdiá dokázali, ţe
PCD vrstvy po oţarovaní zachovávajú štruktúru sp3 a sp2 hybridizácii, čo je veľmi uţitočné.
Na nanášanie tejto PCD vrstvy je vyuţívané zariadenie MW-LA-PECVD (microwave plasma
enhanced linear antenna chemical vapor deposition apparatus), predstavujúc nanášanie
rozkladom pár mikrovlnnou plazmou rozšírenou o priamu anténu. Toto zariadenie umoţňuje
rast homogénnej PCD vrstvy na 3D objektoch vďaka difúznym vlasnostiam plazmi za
nízkeho tlaku pri relatívne nízkych teplotách <700°C. Chemický rozklad pár nazývame
chemické reakcie, ktoré sa uskutočňujú v plynnej fázi nad povrchom pevnej látky. [1,7,10]
1.2.2 Rast a vlastnosti PCD vrstvy v MW-LA-PECVD
MW-LA-PECVD sa skladá z rotačného čerpadla, rastovej komory, systému
regulácie tlaku, systému regulácie prívodu plynu, mikrovlnného výkonového regulátora,
vzduchového a vodného chladenia. Na Obrázku 5 je znázornená aparatúra MW-LA-PECVD.
Rastová komora umoţňuje pokrývať vzorky (trubky) na substráte aţ do veľkosti 50cm x
30cm. Toto zariadenie plní funkciu modulového princípu, keďţe zirkoniové trubky dosahujú
dĺţku viac ako 4 metrov. [1,4,6,7]

Obrázok 5 – Schéma a fotografia zariadenia MW-LA-PECVD. [6]
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Toto zariadenie produkuje netlmené vlny (maximum 2x3 kW). Hodnotu mikrovlnného
výkonu revidujú pulzový generátor, magnetrony, vlnovody a rozdelovače energie. Mikrovlny
sa dostávajú do rastovej komory pomocou štyroch párov antén, ktoré sa nachádzajú v plášti.
Zdroje mikrovlnnej plazmy sú umiestnené súbeţne nad substrátom. [1,4,6,7]
PCD vrstvy sa pripravujú zo zmesi plynov H2, CH4 a CO2 pri tlaku do 1 mbar a
mikrovlnnom výkone aţ 3kW. Rast PCD vrstvy trvá aţ 8 hodín. Substrát, väčšinou z kremíka
alebo nerezovej ocele, je vsadený na molybdenový drţiak. [1,4]
Vznik diamantovej vrstvy je podmienený prítomnosťou substrátu, ktorý nadobúda
vysoké teploty 600 – 1000 °C. Tieto teploty sú merané infračerveným teplomerom
Williamson Pro 92-38. Vzorky zirkoniových trubiek sú umiestnené na tento substrát
a následne vloţené do rastovej komory MW-LA-PECVD. Mikrovlny sa pouţívajú na
zohriatie a ionizovanie plynov. Skrz prívod prúdi plyn do rastovej komory, kde mikrovlnná
plazma iniciuje vznik radikálov plynu. Metylové radikály difundujú k povrchu substrátu,kde
postupne vytvárajú diamantovú mrieţku. Týmto vyvrcholením však predchádza séria
chcemických procesov na povrchu substrátu, ktoré sú jednotlivo znázornené na Obrázku 6.

Obrázok 6 – Schematické zakreslenie prebiehajúcich procesov s cieľom vzniku diamantovej
mrieţky. [11]
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Reakciou atómu vodíka s uţ naviazaným vodíkom implikuje naviazanie iónov CH3 na povrch
diamantu. Ďalej atóm vodíka opäť reaguje s naviazaným iónom CH3, pričom dochádza
k vzniku iónu CH2. Najbliţšie ióny CH2 a CH3 spolu reagujú a vytvárajú diamantovú
štruktúru. Tento proces sa opakuje, aţ pokiaľ nedostaneme poţadovanú hrúbku PCD vrstvy.
[1,4,6,11]
Rast diamantovej vrstvy sa skladá z určitých štádií, ktoré sú viditeľné na Obrázku 7.
Najskôr dochádza na povrchu substrátu ku vzniku zárodočných samostatných kryštálov, čiţe
nukleácií. Tieto zárodočné kryštáli vznikajú adsorbciou radikálov substrátom, kde sa
zhlukujú. Postupom času tieto kryštáli vytvárajú celistvú vrstvu. Na zvýšenie hustoty
nukleácie sa posieva substrát diamantovým práškom (NanoAmando nanodiamond), ktorý plní
funkciu zárodkov. [1,11]

Obrázok 7 – Jednotlivé štádiá rastu diamantovej vrstvy. [11]

1.2.3 Charakterizácia PCD vrstvy
Vlastnosti vzniknutej PCD vrstvy sú analyzované rôznymi spôsobmi pomocou
ktorých určíme ich kvalitu. Kvalita sa určuje veľkosťou kryštálov, ich orientáciou
a samozrejme počtom vzniknutých diamantových sp3 a grafitových sp2 väzieb. [1]
Ramanova spektroskopia
Najčastejšie pouţívaná Ramanova spektroskopia analyzuje morfologiu PCD vrstiev.
Jej výhoda je v tom, ţe merania sú uskutočniteľné aj na vzduchu pri izbovej teplote a je
bezdotyková. Táto metóda vyuţíva laserový lúč, Renishaw InVia Raman Mikroskop, x50
objektív Olympus. Laserový lúč môţe interagovať s vrstvou štyrmi spôsobmi. Časť fotónov :
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prejde vrstvou a nedochádza k interakcii; sa absorbuje; sa pruţne rozptýlí – Rayleighov
rozplyl; sa nepruţne rozpýlí – Stokesova a Antistokesova oblasť. Stokesove a Antistokesove
oblasti, ktoré sú zapríčinené vibračnými módami materiálu, sú vyuţívané na tvorbu
Ramanovho spektra. Dôsledkom čoho Ramanova spektroskopia charakterizuje morfológiu
PCD vrstvy vibračnými vlastnosťami vrstvy, ktoré sú zapríčinené atómovými väzbami.
[1,6,7,11,14]
Ramanov jav vzniká pri interakcii fotónov s vibračnými stavmi atómov, keď
rozptýlené ţiarenie má inú vlnovú dĺţku ako dopadajúce ţiarenie. Dochádza k výmene
energie medzi fotónom a atómom. Pri Rayleighovom rozptyle dochádza k excitácií elektrónu
dopadajúcim laserovým lúčom. Následne počas deexcitácií sa vyţiari fotón s rovnakou
vlnovou dĺţkou. Avšak môţe dôjsť i k zmene vibračného stavu atómu počas zráţky fotónu
a atómu. V Stokesovej oblasti dochádza k vibračnému prechodu zo základného stavu do
excitovaného, kedy atóm odoberá energiu ţiareniu čo implikuje zväčšenie vlnovej dĺţky
a zmenšenie frekvencie spätne vyţiareného Stokesovho fotónu. Antistokesova oblasť opisuje
vibračné prechody z excitovaného do základného stavu, kedy atóm odovzdáva energiu
ţiareniu čo zase implikuje zmenšenie vlnovej dĺţky a zväčšenie frekvencie vyţarovaného
Antistokesovho fotónu. Rozdiely jednotlivých vibračných (kvantových) hladín určujú
rozdiely frekvencii Stokesových a Antistokesových fotónov od frekvencie pôvodného
laserovho ţiarenia. Čiţe Ramanova spektroskopia vykazuje rozdielne spektrá pre rozdielne
sp2 a sp3 hybridizácie uhlíka. [1,11,14]
Pridanie CO2 do uţ známej zmesi plynov H2 a CH4 značne zlepší intenzitu a šírku
Ramanovho sp3 píku, pričom vzrastie pomer sp3/sp2. Tieto pozorovania sú zaznamenané na
Grafe 5. Frekvenčný posun diamantu (sp3 hybridizácia) činí 1332cm-1 a grafitu (sp2
hybridizácia) 1500cm-1. Viď Graf 6. V prípade pridania väčšieho mnoţstva CO2 ako CH4
klesá pomer sp3/sp2. Tento nárast hybridizácii sp2 je dôsledkom nasýtenia uhľovodíkov CH
v plazme. Nárast obsahu CO2 vedie i k redukcii obsahu H2 čo nasledovne spôsobuje redukciu
atómov H. Pričom atómy vodíka sú pri vzniku diamantovej vrstvy veľmi dôleţité. Zakončujú
väzby uhlíka na vznikajúcej PCD vrstve, obmedzujú vznik sp2 väzieb, leptajú grafit a reagujú
s molekulami plynu za vzniku radikálov, ktoré vytvárajú C-C väzby. [1,6]
Na Grafe 7 sú znázornené rôzne Ramanove spektrá štyroch vzoriek. Je zrejmé, ţe
Ramanovo spektrum PCD vrstvy vytvorenej na bezzárodočnom plošnom zirkonovom vzorku
ukazuje veľké mnoţstvo sp2 hybridizácií na rozdiel od zirkonových vzoriek so zárodkami. [1]
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PCD vrstva vytvorená bez zárodkov na povrchu Zircaloy2 obsahuje väčšie mnoţstvo
menších diamantových kryštálov ako PCD vrstvy vytvorené spolu so zárodkami. [1]

Graf 5 – Ramanovo spektrum nanokrštalickej diamantovej vrstvy, ktorý dokazuje redukciu
sp2 väzieb pridaním CO2. [6]

Graf 6 – Ramanovo spektrum Zr zliatin pokrytých polykryštalickou diamantovou vrstvou,
kde diamantový pík 1332 cm-1 potvrdzuje prítomnosť sp3 hybridizovaného uhlíka. [7]
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Graf 7 – Ramanovo spektrum a) vzorku trubky Zircaloy2 s pokrytím PCD vrstvy, b) vzorku
trubky Zircaloy2 s pokrytím PCD vrstvy po oxidácií horúcou parou (950°C), c) plošného Zr
vzorku so zárodkami s vypestovanou PCD vrstvou, d) plošného Zr vzorku bez zárodkov
s vypestovanou PCD vrstvou. [1]
Mikroskopia atomárnych síl (Atomic force Microscopy AFM)
AFM dokáţe analyzovať povrchovú morfológiu PCD vrstiev vytvorením 3D obrazu.
Funguje na princípe vzájomnej medziatómovej príťaţlivosti. Skladá sa z ostrého hrotu, ktorý
je upevnený na nosník, laseru a fotodiody. Hrot je stláčaný do PCD vrstvy, na ktorý pôsobia
sily, ktoré ohýbajú nosník. Laserový lúč dopadá na nosník, kde sa zákonom odrazu odráţa na
fotodiodu. Ohyb nosníku zapríčiňuje zmenu dopadu odrazeného lúča na fotodiodu. [1,11]
Stláčanie hrotu do PCD vrstvy avšak môţe poškodiť túto vrstvu. Z tohto dôvodu sa
pouţívajú bezdotykové reţimy, ktoré fungujú na princípe Van der Waalsových síl medzi
hrotom a vrstvou. Nosník sa rozkmitá a meria sa veľkosť hodnoty amplitúdy, ktorá závisí na
vziadlenosti hrotu a vrstvy. [11]
Naviac, existuje ďalší spôsob vytvorenia obrazu pomocou AFM – polokontaktný
(ťukací). Hrot ťukaním skenuje povrch vrstvy, tým pádom nánosník osciluje pri určitej
frekvencii (150kHz). Na Obrázku 8 sú zakreslené jednotlivé reţimy AFM. [1,11]
AFM potvrdzuje, ţe rýchlosť rastu diamantovej vrstvy rastie s pridaním CO2 do
zmesi plynov pokiaľ objem CO2 neprekročí objem CH4. V opačnom prípade sa rast spomalí.
Toto pozorovanie sa zhoduje s pozorovaním pomocou Ramanovej spektroskopie. Rýchlosť
rastu PCD vrstvy sa zvýši i pridaním zárodkov. [6]
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Obrázok 8 – Zakreslený princíp fungovania AFM v kontaktnom a polokontaktnom reţime.
[16]
Riadkový elektrónový mikroskop (Scanning electron microscopy SEM)
SEM sa pouţíva na skúmanie morfológie pokrytia PCD vrstiev, čo zahrňuje určenie
veľkosti kryštálov, ich tvarov a rýchlosti rastu. Dokáţe zistiť i defekty na PCD vrstvách. SEM
sa skladá zo zdroja elektrónov, šošoviek, cievok a viacerých elektrónových detektorov.
Elektróny sú smerom od zdroja urýchlované napätím (2-5 kV). [1,11]
SEM funguje na princípe zúţitkovania signálov odrazených elektrónov od povrchu
PCD vrstvy. Na PCD vrstvu sa zameriava prúd elektrónov, ktorý prechádza postupne kaţdé
miesto tejto vrstvy po riadkách. Dopadajúce elektróny interagujú s diamantovou vrstvou
a iniciujú na vrstve mnoho reakcií. Najčastejšie dochádza k vzniku : tepla, prechodu
elektrónov cez vzorku bez interakcie, odrazených sekundárnych elektrónov, spätne
odrazených elektrónov, RTG ţiarenia. Všetky formy odrazených elektrónov sú detekované
vhodnými detektormi s cieľom preskúmania PCD vrstiev. Detektor sekundárných elektrónov
dokáţe skúmať morfológiu povrchu, detektor spätne odrazených elektrónov určuje kontrast
častíc, detektor RTG ţiarenia analyzuje chemické zloţenie vrstvy. [11]
Skúmanie PCD vrstiev pomocou SEM ukázalo, ţe pokrytie Zircaloy2 PCD vrstvou so
zárodkami je kompaktná a bez defektov. Na Obrázku 9 sú obrázky vytvorené SEM, kde je
zaznamenaný zreteľný rozdiel medzi plošnými zirkonovými vzorkami so zárodkami a bez
zárodkov. Vrstva so zárodkami je uzavretá, kompaktná s náhodným usporiadaním kryštálov.
Vrstva vytvorená bez zárodkov vykazuje rast izolovaných kryštálov s priemernou veľkosťou
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500nm. Medzi substrátom a PCD vrstvou nie je pozorované zúţenie rastúcich kryštálov, čo je
dobré kvôli pevnosti a jednote PCD vrstvy. V prípade bezzárodočného vzorku je tento
mechanizmus rovnaký ako v prípade kompaktnej vrstvy. Prostredníctvom SEM je dokázané,
ţe pridanie CO2 do zmesi plynov CH4 a H2 má za následok väčšie kryštáli. [1]

Obrázok 9 – Obrázky PCD vrstvy skonštruované elektrónovým mikroskopom SEM na
plošnom (A) zárodočnom (B) bezzárodočnom zirkonovom vzorku. [1]
Rýchlosť rastu diamantovej vrstvy zistená pomocou AFM a SEM pre rôzne zastúpenia
H2 a CO2 v zmesi plynov pri konštantnom obsahu CO4 je zaznamenaná v Tabuľke 3. [6]

Tabuľka 3 – Vypočítané rastové rýchlosti diamantovej vrstvy pomocou AFM a SEM pre
rôzne pomerné zastúpenia zmesi plynov. [6]
Rӧntgenová fotoelektrónová spektroskopia (X-ray photoelectron spectroscopy XPS)
XPS sa pouţíva na zistenie kryštalografických parametrov. Princíp je zaloţený na
fotoefekte. Zo zdroja dopadá rӧntgenové ţiarenie na vrstvu a na základe spomínaného
fotoefektu, sa z vrstvy uvoľňujú elektróny s rôznymi kinetickými energiami. Meraním týchto
energií sa vypočítajú väzbové energie elektrónov ktoré určujú chemické zloţenie povrchu
vrstvy. Počas merania sa môţe vrstva nabíjať, čo sa prejaví posunom energií v spektre. Z toho
dôvodu sa musia namerané hodnoty kalibrovať. [11]

25

Pouţitím zdroja rӧntgenového ţiarenia s energiou 1486,6 eV sa došlo k nasledujúcim
porovnaniam fotoemisného spektra plošných zirkonových vzorkov – so zárodkami a bez
zárodkov, pokrytých PCD vrstvou, ktoré sú zaznamenané v Grafe 8 a v Grafe 9. Je zreteľné,
ţe na povrchu vzorku bez zárodkov je absorbovaná väčšia časť kyslíka. Z Grafu 8 je čitateľné,
ţe väzbová energia uhlíka sa pohybuje okolo hodnoty 285 eV. [1,7]

Graf

8 – Fotoemisné spektrum (A) zárodkových a (B) bezzárodkových plošných

zirkonových vzoriek pokrytých PCD vrstvou. [1]
Pík D na Grafe 9 je širší a zároveň posunutý k vyšším väzbovým energiám o hodnotu 0,6 eV
na vzorke bez zárodkov. Je to spôsobené rozdielnym zastúpením sp2 a sp3 hybridizácií v
rozdielnych vzorkách. Pík D a D’ značia zastúpenie uhlíka s sp3 hybridizáciou. Ich rozdielne
hodnoty väzbových energií sú zapríčinené modifikáciou väzieb vzhľadom k okoliu. Pík E
značí sp2 hybridizáciu uhlíka a zvyšné píky A,B,C vyjadrujú zastúpenie organických zlúčenín.
PCD vrstva vyvinutá na vzorku bez pridania zárodkov obsahuje miešaninu uhlíka s sp3 a sp2
hybridizáciami a ďalších organických zlúčenín. [1]

Graf 9 – Fitované fotoemisné spektrum rôznych väzieb uhlíka na (A) zárodkových a (B)
bezzárodkových plošných zirkonových vzoriek pokrytých PCD vrstvou. [1]
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Neutrónová difrakcia
Táto metóda je vhodná na analýzu mikroštruktúry, kryštálovej štruktúry a
kryštalografickej orientácie rozsiahlého polykryštalického vzorku. Vzorka sa vloţí do lúča
neutrónov, čím získame difrakčný obrazec z nameraných hodnôt uhlov rozptylu neutrónov na
vzorke. Neutróny v porovnaní s fotónmi (RTG difrakcia) dokáţu prenikať hlbšie do skúmanej
vzorky, čo je zapríčinené niţšou absorbciou neutrónov vzorkou. V prípade zirkoniových
palivových trubiek je neutrónová difrakcia vhodná kvôli vysokému rozptylovému účinnému
prierezu neutrónov, čo umoţňuje analýzu koncentrácie a kryštalografickej orientácie
zirkoniových hydridov, ktoré sa tvoria počas korózie a ktoré hrajú hlavnú rolu v znehodnotení
mechanických vlastností palivových trubiek. [1,11]
Nasledujúcim

experimentom,

vyuţitím

monochromatického

lúča

tepelných

neutrónov s vlnovou dĺţkou 0,1362 nm, sú zistené kryštalografické orientácie a koeficienty
absorbcie, charakterizujúce útlm vstupujúceho lúča neutrónov skrz vzorky. Tento koeficient
sa vypočíta z nasledujúceho vzťahu
𝐼

= 𝑡 −1 ln
( 𝐼0 )

(4)

kde t je hrúbka vzorky a I0/I charakterizuje dopadajúcu/prepustenú intenzitu lúča cez vzorku.
Bolo zistené, ţe prítomnosť PCD vrstvy na vzorke Zircaloy2 neovplyvňuje kryštalografickú
orientáciu. V prípade koeficientu absorbcie je postrehnuté, ţe krytie PCD vrstvou blokuje
difúziu vodíka do zirkonu. Vo vzorke pokrytou PCD vrstvou s hrúbkou 0,2cm bol nameraný
koeficient absorbcie vyšší ako u vzorky bez pokrytia o hodnotu 0,0021cm-1. Po HSO tento
rozdiel činí 0,0016cm-1. Absorbcia neutrónov materálom po HSO narástla, čo je dôsledkom
difúzie vodíka zirkonom. [1]
Rӧntgenová difrakcia (X-Ray Diffraction XRD)
XRD

je

dôleţitou

súčasťou

analyzovania

štruktúrnych

kryštalografických

parametrov, ako napríklad mrieţkové parametre, kryštálové modifikácie, orientácie a veľkosti
kryštálov, hrúbka vrstvy. Funguje na princípe ohybu rӧntgenových lúčov. Vzorka sa oţiari
monochromatickým rӧntgenovým lúčom, kde sa na elektrónoch rozptýlí a následne odrazený
lúč poskytuje difrakčný obraz. Difrakčné stopy na obraze odpovedajú rozmiestneniu atómov
v kryštále. Štruktúrne vlastnosti vzorky sa prezentujú zmenou smeru a intenzity odrazených
lúčov. Z Braggovej rovnice
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𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃

(5)

kde λ je vlnová dĺţka dopadajúceho ţiarenia, 𝜃 je uhol medzi skúmanou vzorkou
a dopadajúcim lúčom, d je vzdialenosť kryštálových rovín a n je celočíselný násobok, vieme
určiť, ţe v prípade vzniku difrakčnej stopy sa dráhový rozdiel rovná celočíselnému násobku
vlnovej dĺţky dopadajúceho ţiarenia. Tento proces je zaznamenaný na Obrázku 10. [11]

Obrázok 10 – Dopadajúce rӧntgenové ţiarenie na vzorku (zobrazená len jedna kryštálová
rovina). [17]
Na zistenie kryštalografických vlastností PCD vrstvy sa pouţije rӧntgenový lúč
oţarujúci pribliţne 3x10 mm povrchu vzorky, schopný preniknúť do hĺbky 2μm. PCD vrstva
rastie na povrchu Zircaloy2, ktorý je pokrytý zmesou oxidov zirkonu s rozdielnou
priestorovou grupou. V Tabuľke 4 sú zaznamenané namerané kryštalografické parametre
zirkonu, oxidu zirkoničitého a uhlíka prítomné na Zircaloy2 pomocou XRD. Po HSO sa
kryštalografické parametre zväčšia. [7]

Tabuľka 4 – Mrieţkové parametre a veľkosti kryštálov Zr, ZrO2, C na vzorke Zircaloy2
pokrytý PCD vrstvou zistené XRD. [7]
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Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (Secondary ion mass spectrometry SIMS)
Je veľmi citlívá metóda určená k rozboru zloţenia povrchov a tenkých vrstiev
pevných látok, zaloţená na bombardovaní vzoriek iónmi a následne meraním vyrazených
sekundárnych iónov hmotnostným spektrometrom. SIMS pozostáva zo zdroja iónov Cs+,
prístroja na zrýchlenie a usmernenie iónov na vzorku, vakuovej komory so vzorkou, iónovej
šošovky, hmotnostného analyzátora a detektora iónov. Vákuum je potrebné, aby sekundárne
ióny nereagovali s plynmi a tým pádom neskreslili nameraný výsledok. [11]
Urýchlený prúd iónov ionizuje vzorku a následne odprašuje ióny z povrchu vzorky.
Tieto ióny sa zbierajú na iónových šošovkách a ďalej sa hmotnostným analyzátorom filtrujú
podľa atómovej hmotnosti. V závere sú tieto sekundárne ióny vedené na obrazovku. [1,11]
Oxidácia horúcou parou (Hot steam oxidation HSO)
Vzorky podstúpia HSO s cieľom testovania ochranných schopností PCD vrstvy
simuláciou neobvyklých i obvyklých podmienok v súlade s ASTM štandardnými procedúrami
v jadrovom reaktore. Aparatúra na vykonanie HSO sa skladá z kremennej trubky s priemerom
40mm, ohniska, kapiláry z kremíkového skla a

termočlánku. Vzorka umiestnená do

kremennej trubky, sa vloţí do ohniska s poţadovanou teplotou na poţadovanú dobu, za
prítomnosti inertnej argónovej atmosféry a pri atmosferickom tlaku. Kapilára je vybavená
termočlánkom, ktorý meria teplotu v ohnisku. Voda sa zavádza do ohniska tenkou rúrkou, kde
sa vyparuje a reaguje so vzorkou. Po HSO je voda/para odvedená a vzorka sa pomali
ochladzuje. Po testovaní vzorky HSO dochádza k meraniu dvoch dôleţitých hodnôt, a to
pomerného predĺţenia a nárastu hmotnosti. Vzorky Zircaloy2 oxidujeme horúcou parou na
teplotu 950°C po dobu 30 minút. [1,7]
Bola pozorovaná zmena hmotnosti vzoriek Zircaloy2 s pokrytím diamantovej vrstvy a
bez pokrytia po HSO. Pokrytá vzorka PCD vrstvou bola nepretrţite chránená i po HSO. Bol
nameraný väčší nárast hmotnosti po HSO nechránenej vzorky o 0,18 g/dm2 v porovnaní s
chránenou vzorkou. Tento rozdiel je zapríčinený masívnou oxidáciou vzorky bez PCD vrstvy,
čo prudko mení jej vlastnosti. [1,7]
Ramanovo spektrum na Grafe 7b vykazuje po HSO vzorky trubky Zircaloy2
pokrytou PCD vrstvou prechod sp3 hybridizácie na sp2. Dochádza ku grafitizácií. Na Grafe 10
je zobrazené Ramanovo spektrum povrchu Zr zliatiny s PCD vrstvou po HSO na piatich
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rovnako upravených vzorkách. Vidíme, ţe sp3 hybridizovaný uhlík je prítomný na všetkých
vzorkách. [1,8,15]

Graf

10 – Ramanovo spektrum povrchu Zr zliatiny s pokrytím PCD vrstvy po parnej

expozícii pri 400°C. Diamantová fáza uhlíku je zreteľne viditelná na všetkých piatich rovnako
upravených vzorkách. Pík s hodnotou 1332 cm-1 je diamantový, pík 1580 cm-1 znázorňuje
grafit a pás 1400 cm-1 – 1550 cm-1 značí amorfný uhlík. [15]

Obrázok 11 – Vzorky ZIRLO s PCD vrstvou pred (vľavo), po (v strede) autoklávovaní pri
400°C počas 6 dní a po (vpravo) autoklávovaní pri 900°C. Obrázky sú získané SEM. [15]
SEM dokazuje, ţe po HSO nedochádza k značným zmenám PCD vrstvy. Dôkazom je i
Obrázok 11 a 12. [8,15]
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Obrázok 12 – Prechod medzi povrchom Zr zliatiny a ochrannou polykryštalickou
diamantovou vrstvou získaný skenovacím elektrónovým miskroskopom pre vzorku v
základnom stave (vľavo) a pre vzorku po autoklávovaní pri 400°C (vpravo). [15]
Rozdiely medzi chráneným Zircaloy2 PCD vrstvou a nechráneným po HSO pri
teplote 1100°C počas 30 minút získané XPS sú nasledujúce. 30μm tenká vrstva na
nechránenej vzorke sa skladá hlavne zo ZrO2, čo značí veľkú adsorbciu kyslíka. Tento dej je
sprevádzaný uvoľňovaním vodíka, ktorý reaguje s palivovou trubkou a zhoršuje jej vlastnosti
(krehne). Povrch vzorky chránený PCD vrstvou vykazuje vyššiu koncentráciu ZrC a niţšiu
koncentráciu kyslíka. Ďalším meraním sa zistilo, ţe mnoţstvo kyslíka na povrchu
nechránenenej vzorky ZIRLO je vyšší ako na povrchu vzorky ZIRLO s PCD vrstvou aţ o
11%. Tieto závery získané XPS dokazujú, ţe PCD vrstva chráni Zircaloy2 aj pri vysokých aţ
havarijných teplotách v jadrovom reaktore (HSO). [1,8]
Vystavením Zircaloy2 s PCD vrstvou HSO pri teplote 1100°C po dobu 30 min
spôsobuje vtok kyslíkových a zirkonových atómov do PCD vrstvy. V ochrannej vrstve,
zloţená zo ZrC, dochádza počas HSO k zmene hybridizácií z diamantovej na grafitovú. [1,7]
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov SIMS ukazuje, ţe po HSO ( 400°C
počas 4 dní) sa nachádza veľké mnoţstvo uhlíka vo vrstve ZrO2 formovanej pod PCD
vrstvou. [8]
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1.2.4 Porovnanie ochranných vlastností PCD vrstvy s rôznymi hrúbkami
Vzorky trubiek ZIRLO sa pokryli PCD vrstvou v MW-LA-PECVD s rôznymi
hrúbkami od 300 do 700 nm. PCD vrstva sa vyznačuje vysokou tepelnou vodivosťou, nízkou
chemickou reaktívnosťou a dobrou priľnavosťou na povrchu Zr trubiek pri vysokých
teplotách. PCD vrstva vykazovala po oţiarení zväzkom iónov a HSO dostatočnú štruktúrnu
neporušenosť i pri vysokých teplotách. Bolo preukázané, ţe uhlíkové atómy z diamantovej
vrstvy vstupujú do Zr trubky a značne zlepšujú štruktúrne, chemické aj fyzikálne
vlastnosti.[8]
Vzorky ZIRLO pokryté 300nm, 500nm a 700nm PCD vrstvou sa podrobili skúške v
autokláve, kde sa overili ich ochranné vlastnosti pri štandardných podmienkach v reaktore v
rozpätí od 6 do 195 dní. Namerané výsledky sú zaznamenané v Tabuľke 5. Vzorky pokryté
diamantovou vrstvou jednoznačne vykazujú niţší nárast hmotnosti. V Tabuľke 5 vidíme, ţe
napríklad vzorka trubky ZIRLO pokrytá 500 nm PCD vrstvou po 90 dňoch má o 8,8 mg/dm2
menší nárast hmotnosti ako nepokrytá vzorka ZIRLO, čiţe došlo k menšej oxidácii. Plošné
vzorky sú reprezentatívnejšie, pretoţe pri pokrývaní PCD vrstvou v MW-LA-PECVD je táto
vrstva homogénnejšia v porovnaní s trubkami, kde dochádza k určitej nehomogenite
spôsobenej nedokonalosťou MW-LA-PECVD. Dôvodom je, ţe plazma nie je schopná úplne
preniknúť na vnútorný povrch trubky, ktorý je tým pádom nerovnomerne pokrytý. Pričom
plošné

vzorky sú v MW-LA-PECVD umiestnené vertikálne, takţe PCD rastie

rovnomernejšie. Dôkazom sú aj merania získané pomocou Ramanovej spektroskopie a SEM,
ktoré odhadujú ţe aţ 40% vnútorného povrchu trubky je pokrytý len 80 – 120 nm PCD
vrstvy, pričom vonkajšia strana PCD vrstvy má hrúbku 300 nm. V praxi, počas rastu PCD
vrstvy sa preto pouţijú kovové uzávery aby sa tomuto neţelanému efektu predchádzalo. [8]
Pri vzorkách ZIRLO sa merali koncentrácie vodíka po vysavení v autokláve pri
teplote 360°C po dobu 90 dní pomocou analyzátora G8 GALILEO, ktorý pracuje na princípe
fúzie inertného plynu so vzorkou pri vysokých teplotách. Následne meriame koncentráciu
vychádzajúcich vodíkov hmotnostným spektrometrom. Nepokrytá trubka obsahovala
priemerne 37 ppm koncentrácie vodíka a pokyrá 500nm PCD vrstvou obsahovala 31 ppm
koncentrácie vodíka. Merania v autokláve prebehli i pre vyššie teploty ( 900°C – 1100°C) po
dobu 60 minút. Namerané hodnoty potvrdzujú, ţe PCD vrstva jednoznačne ochraňuje trubky
ZIRLO pred oxidáciou a absorbciou vodíka. [8,9]
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Typ
vzorky

Trubka
Trubka
Plôška
Plôška
Trubka
Plôška

Hrúbka
+PCD
vrstvy(nm)

300
500
300
500
0
0

Nárast hmotnosti (mg/dm2)
6 dní

15 dní

30 dní

90 dní

120 dní

150 dní

170 dní

195 dní

9.4
7.7
5.4
4.8
15.1
13.0

15.5
13.6
9.3
5.4
20.6
18.1

19.6
19.1
14.1
9.4
26.2
23.7

33.3
31.5
27.1
20.6
40.3
37.3

31
29
52
52

30
38
66
65

41
40
68
70

52
79

Tabuľka 5 – Zaznamenané hodnoty nárastu hmotnosti nameraný po teste v PWR autokláve
(360°C po dobu 6 – 195 dní) so ZIRLO vzorkami trubiek a plošiek. [8]
Pri mechanickom meraní odolnosti proti poškriabaniu sa došlo k záveru, ţe
nepokrytá vzorka ZIRLO vystavená podmienkam v autokláve počas štyroch dní pri teplote
400°C, má mäkkší povrch čo má za následok zlom vrchnej zoxidovanej vrstvy a následné
odlúpenie. Toto odlúpenie bolo zaznamenané v hĺbke ZrO2 pribliţne 330nm. Pri rovnakých
podmienkach v autokláve neboli pozorované podobné degradácie trubky ZIRLO s pokrytím
PCD vrstvy. Toto mechanické meranie vedie k záveru, ţe PCD vrstva zlepšuje mechanickú
stabilitu a celoplošnú integritu trubky ZIRLO pri vystavení autoklavovým podmienkam. PCD
vrstva vykazuje dobrú priľnavosť k povrchu ZIRLO aj počas tepelnej objemovej expanzie,
vďaka vysokému Youngovmu modulu pruţnosti. [8]
Ďalšie pozorovanie vzorku ZIRLO po HSO (1000°C počas 1 hodiny) prinieslo
reprezentatívne obrázky, viď Obrázok 13 – 14, rezu tohto vzorku pomocou optického
mikroskopu. Dôsledkom nerovnomerného pokrytia PCD vrstvy trubky ZIRLO došlo k
rozdielnej hrúbke vrstvy ZrO2 na vnútornej a vonkajšej časti vzorky. Tento rozdiel činní
34,22μm. Ale kaţdopádne sú tieto hrúbky oxidovej vrstvy pri pokrytom vzorku niţšie ako pri
vzorke bez PCD vrstvy. [8]
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Obrázok 13 – Obrázok rezu trubky ZIRLO s 300nm PCD vrstvou získaný optickým
mikroskopom po HSO (1000°C počas 1 hodiny). Číslo 1 značí vrchnú časť ZrO2 s hrúbkou
90,8 μm. Číslo 2 reprezentuje vrstvu ZrO. Číslo 3 vyznačuje Zr v β fázi. Číslo 4 je ZrO a číslo
5 značí vnútornú časť ZrO2 s hrúbkou 125,02 μm. [8]

Obrázok 14 - Obrázok rezu trubky ZIRLO bez PCD vrstvy získaný optickým mikroskopom
po HSO (1000°C počas 1 hodiny). Na vonkajšej strane trubky je hrúbka ZrO2 195,13 μm a na
vnútornej strane 196,8 μm. Nachádzajú sa tu i zreteľné praskliny, trhliny. [8]
1.2.5 Merania kapacity a analýza NanoESCA
Na rozhraní kovu Zr a oxidovej vrstvy ZrO2 sa nachádza elektrické pole, ktorého
vlastnosti závisia na type polovodiču ZrO2. Medzi materiálmi, ktoré sú v priamom kontakte,
nemôţu vzniknúť rozdielne elektrochemické potenciály. Čiţe Fermiho hladina sa musí
zhodovať medzi kontaktnými materiálmi. Impedančné spektrum vzoriek po HSO (400°C
počas 4 dní) ukazuje kapaciný príspevok, ktorý je spôsobený zkorodovanou vrstvou ZrO2.
Obe vzorky ZIRLO s PCD vrstvou i bez po HSO vykazujú polovodičový charakter, ktorý
dokazuje Mott-Schottkyho Graf 11, z ktorého je zreteľný pozitívny náklon krivky v prípade
vzorky bez ochrannej vrstvy. V tomto prípade ZrO2 preukazuje výhradne polovodičový
charakter typu N. Pre prípad vzorky ZIRLO s PCD vrstvou, ZrO2 vykazuje polovodičový
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charakter typu N a P.V Tabuľke 6 sú zaznamenané hustoty akceptorov a donorov namerané
na vzorke ZIRLO s PCD vrstvou a bez nej pred aj po HSO (400°C počas 4 dní). Evidentne
PCD vrstva spôsobuje zmenu polovodičového charakteru vzniknutej vrstvy ZrO2 po HSO z
výlučného typu N na zmiešaný typ P a N. [8]

Graf 11 – Mott-Schottkyho graf (závislosť kapacity na potenciále) pre vzorky ZIRLO s
pokrytím PCD vrstvy (zelená) a bez PCD vrstvy (ruţová) po HSO (400°C počas 4 dní).
Prerušovaná čiara predstavuje lineárnu závislosť, pomocou ktorej sa určovali hustoty
akceptorov a donorov. V oboch prípadoch ZrO2 vypovedá polovodičový charakter. [8]
Vzorka
ZIRLO
ZIRLO po HSO

NA
[cm-3]
-

ND
[cm-3]
4×1020
2.3×1018

ZIRLO s300 nm PCD po HSO

4.4×1016

2-3×1016

Tabuľka 6 – Hustoty akceptorov NA a donorov ND, ktoré sme dostali z Grafu 11 pre vzorky
ZIRLO pred/po HSO (400°C počas 4 dní) a s ochrannou PCD vrstvou i bez nej. Vzorka bez
PCD vrstvy po HSO vykazuje výhradne polovodič typu N, zatiaľ čo vzorka s PCD vrstvou po
HSO vykazuje zmiešaný polovodič typu P a N. [8]
NanoESCA, je prístroj ktorý vyuţíva elektrónovú mikroskopiu fotoelektrónov a
elektrónovú spektroskopiu so zameraním na štúdium lokálného chemického zloţenia a
štruktúrnych vlastností skúmanej látky. Výsledky merania výstupnej práce prístrojom
NanoESCA vzorky ZIRLO po HSO (400°C počas 4 dní) s PCD vrstvou a bez PCD vrstvy sú
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nasledovné. Výstupná práca nepokrytej vzorky ZIRLO vykazuje relatívne nízku hodnotu 2eV,
čiţe Fermiho hladina je vysoká, čo zas implikuje vysokú hustotu donorov. Vzorka ZIRLO s
PCD vrstvou zas vykazuje vyššiu hodnotu výstupnej práce 4eV, teda Fermiho hladina je
nízka, čo je zapríčinené prítomnosťou akceptorov. Tieto výsledky podporujú poznatok, ţe
prítomnosť PCD vrstvy mení polovodičový charakter vrstvy ZrO2 z typu N na zmiešaný typ
P a N. [8]
1.2.6 Popis ochranného procesu Zr zliatin PCD vrstvou v troch krokoch
Dokázalo sa, ţe diamantová vrstva je vhodná voľba v boji proti korózii palivových trubiek i
vďaka jej heterogénnosti, lebo obsahuje diamantovú i grafitovú štruktúru. Ďalej PCD vrstva
zabraňuje čiastočnej, no významnej, absorbcii vodíka a kyslíka v troch krokoch. Chráni
povrch trubky od priameho kontaktu s vodou, uhlík z diamantovej vrstvy preniká do povrchu
trubky s cieľom tvorby karbidov, čím z časti zabraňuje absorbcii vodíka a kyslíka a nakoniec
PCD mení elektrické vlastnosti ZrO2, čím zabraňuje oxidácii na rozhraní kovu a oxidovej
vrstvy. [8]
PCD vrstva obsahuje veľké mnoţstvo sp2 hybridizovaného uhlíka i keď sa táto vrstva
výlučne formovala na diamante. Z sp2 hybridizovaného uhlíka na rozhraní trubky ZIRLO a
PCD vrstvy preniká uhlík do ZrO2. Naopak pevný sp3 hybridizovaný uhlík vytvára pevnú
bariéru medzi koróznym prostredím a kovom. Vďaka týmto vlastnostiam dokáţe heterogénna
diamantová vrstva dobre odolávať objemným expanziám, čím následne nedochádza ku
značným delamináciám, ale zároveň je i pevná a vytvára dobré antikorózne prostredie. [1,8]
Ďalší spôsob ochrany proti korózii je tvorba karbidov v ZrO2 a na rozhraní ZrO2/Zr.
Tieto karbidy vytvárajú menej priaznivé podmienky pre absorbciu H a O v trubke, čím
následne zabraňujú degradácii materiálu. [8]
Prítomnosť atómov nečistôt, čiţe uhíka, zapríčiňuje zmenu polovodiča z N typu na P
a N, ale taktieţ spôsobuje rozdiel chemických potenciálov. Tým pádom na rozhraní kovu a
polovodiča dochádza k prerozdeleniu nábojov. Nechránenú trubku ZIRLO s polovodičovým
charakterom ZrO2 typu N degradujú anióny kyslíka O-2, vzniknuté z disociácie vody, ktoré
prechádzajú cez rozhranie ZrO2/Zr, čím vytvárajú priamy kontakt Zr s vodou a dochádza k
tvorbe ZrO2. Kyslíkové anióny majú prebytok elektrónov, čím rastie koncentrácia moţných
donorov v N-polovodiči. Na rozhraní ZrO2 (polovodič)/Zr (kov) kyslíkové anióny reagujú s
katiónmy Zr a vytvárajú oxidovú vrstvu. Elektrické pole medzi kovom a polovodičom závisí
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na type polovodiča, ktorý zapríčiňuje rôzne podmienky korózie kovu. Zmiešaný typ P a N
polovodiča ZrO2 spôsobuje pokles elektrického pola, čím vytvára horšie podmienky pre
koróziu. Viď Obrázok 15. [8,9]

Obrázok 15 – Štruktúra hraníc medzi kovom Zr a N-polovodičom ZrO2 pred (vľavo)/po
(vpravo) spojení. Kým nedochádza ku kontaktu kovu a polovodiča ich elektrochemické
potenciály sú rozdielne, akonáhle dôjde k spojení ich hraníc, vznikne difúzia elektrického
toku cez hranice a pokračuje, kým sa nevytvorí elektrické pole a ich rozdielne náboje sa
nevyrovnajú. Ec je hrana vodivostného pásu, Ev značí hranu valenčného pásu a EF je Fermiho
hladina. [9]
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2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ

Zloţenie PCD vrstiev (sp2 a sp3 hybridizovaný uhlík) sme charakterizovali
Ramanovou spektroskopiou pri izbovej teplote s mikroskopom Renishaw InVia Raman.
Taktieţ sme pouţívali laser s vlnovou dĺţkou 488nm, objektív x50 Olympus.
Vzorky Zr trubiek boli po HSO pri 360°C počas 45, 90 a 195 dní. Na Grafe 12 sú
zaznamenané jednotlivé Ramanove spektrá vzoriek na rôznych miestach vzorky, ktoré sú
označené číslami (1), (2) a (3). Vzorka, ktorá bola vystavená podmienkam autoklávu počas 45
a 95 dní mala na sebe PCD vrstvu hrúbky 500nm, v prípade vzorky autoklávovanej počas 195
dní bola pokrytá 200nm vrstvou PCD. Pri autoklávovaní počas 45 dní sa Ramanovo spektrum
na rôznych miestach vzorky relatívne nemenilo, preto je v Grafe 12 zaznamenané meranie len
z jedného miesta. Tento dôsledok nasvedčuje tomu, ţe PCD vrstva zachováva svoje zloţenie a
integritu aj po HSO počas 45 dní. Naviac je viditeľné, ţe intenzita diamantového sp3 píku je
vysoká. Ramanovo spektrum po autoklávovaní počas 90 dní bolo namerané na 2 miestach.
Tieto spektrá sa jemne líšia, vidíme, ţe na mieste (1) je diamantový pík niţší ako na mieste
(2). Následne na mieste (1) prevyšuje intenzita grafitového píku diamantový pík. Je zreteľné,
ţe proces HSO počas 90 dní mení zloţenie vzorky Zr trubky intenzívnejšie v porovnaní s
HSO počas 45 dní. V prípade trubky, ktorá bola autoklávovaná počas 195 dní vidíme
diamantové píky s rozdielnou intenzitou na miestach (1), (2) i (3). Na mieste (3) dokonca
intenzita sp2 uhlíku prevláda nad sp3 uhlíkom.
Kaţdopádne, intenzita sp3 hybridizovaného uhlíka klesá s narastajúcou dobou
autoklávovania, ale taktieţ je na Grafe 12 zaznamenané, aj to ţe sp3 uhlík je prítomný aj po
HSO počas 45 – 195 dní. Tým pádom PCD vrstva stále plní svoju ochrannú funkciu Zr
trubiek.
Vzorky vystavené podmienkam autoklávu počas 45 a 90 dní boli pokryté PCD
vrstvou s hrúbkou 500nm, pričom vzorky autoklávované po dobu 195 dní boli pokryté PCD
vrstvou s hrúbkou 200nm. Z dôvodu rôznych hrúbiek a rôznym časovým vystaveniam v
autokláve sú naše výsledky jemne skreslené a zloţitejšie na porovnanie.
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Graf 12 – Ramanovo spektrum vzorky Zr trubky po HSO pri teplote 360°C počas 45 – 195
dní. Čísla (1), (2) a (3) značia rôzne miesta Zr vzorky, ktorým sú priradené príslušné
Ramanove spektrá. Vzorka vysavená autoklávu počas 45 a 90 dní bola pokrytá 500 nm PCD
ochranným filmom a vzorka autoklávovaná počas 195 dní 200 nm PCD vrstvou.
Pri ďalšom podobnom experimentálnom meraní by bolo výhodné porovnávať
vzorky Zr trubiek s rovnakou hrúbkou pokrytia PCD vrstvy. Meranie by bolo vzorovejšie a
porovnateľnejšie, keďţe rovanké vzorky by boli vystavené rozdielnym časovým podmienkam
v autokláve.
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3. Záver
Beţné prevádzkové teploty v reaktore sú okolo 300°C. Vysokoteplotná korózia,
ktorú charakterizuje odlupovanie oxidovej vrstvy, ktorá predtým plnila účel ochrannej bariéry
medzi koróznym prostredím a palivovými trubkami nastáva pri teplote vyššej ako 800°C,
kedy dochádza k nukleárnym nehodám. Pri takýchto vysokých teplotách dochádza ku silnej
exotermickej a autokatalytickej rekcii, čo spôsobuje komplikácie pri chladení aktívnej zóny v
dôsledku uvoľnenia veľkého mnoţstva tepla. Vyskoteplotnou degradáciou palivových trubiek
dochádza k prenikaniu rádioaktívnych štiepnych produktov z paliva do primárného obvodu.
PCD vrstva s hrúbkou 300 nm chráni zirkoniové trubky pred oxidáciou a upevňuje chemickú
stabilitu, pričom uchováva funkčnosť tejto trubky. PCD vrstva blokuje difúziu vodíka do
zirkoniových trubiek a i pri teplotách vyšších ako 850°C chráni povrch zirkonia. Pri
štantardných prevádzkových podmienkach v pracovnom reţime PCD vrstva udrţuje pôvodné
vlastnosti zirkonia chránením povrchu proti neţelaným chemickým reakciám a zmenám
štruktúrného zloţenia spôsobené difúziou vodíka. Taktieţ zmenšuje vysokoteplotnú chemickú
reaktívnosť zirkoniových trubiek zníţením disociácie molekúl vody, čo spôsobí redukciu
tvorby ZrO2 a vodíka. PCD vrstva má zmiešaný charakter uhlíka, čiţe okrem diamantovej sp3
hybridizácie obsahuje taktieţ grafitovú sp2 hybridizáciu uhlíka, ktorá pri objemových
zmenách zirkonu udrţuje neporušenosť ochrannej vrstvy vďaka flexibilným a prispôsobivým
vlastnostiam. [5]
Na Obrázku 16 je znázornená vzorka Zircaloy2 s pokrytím PCD vrstvy.

Obrázok 16 – Vzorka Zircaloy2 s naneseným PCD filmom pomocou aparatúry MW-LAPECVD. [7]
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