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Sammanfattning:

Säkerhetsrelaterade elkomponenter i kärnkraftverk måste

kvalificeras för de miljöpåkänningar de kan komma att

utsättas för under normal och extrem drift, revisioner

och i samband med konstruktionsstyrande händelser (haveri).

Det svåraste momentet i kvalificeringsarbetet är att säker-

ställa att komponenterna efter längre tid (i extremfallet 40 år)

ej åldrats på sådant sätt att de ej längre klarar sina upp-

gifter vid ett eventuellt haveri.

Denna rapport redovisar första etappen i ett FoU - projekt

som syftar till att få fram lämplig metodik för kvalificering

mot långtidsverkan av miljöpåkänningar och värdera befintliga

metoder. I denna första etapp har state-of-the-art på området

kartlagts genom deltagande i internationella konferenser,

besök hos företag och institutioner i USA som är engagerade

i kunskapsutveckling samt en omfattande litteraturgenomgång.
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I några inledande avsnitt behandlas läget då det gäller kun-

skaper om långtidsmiljöns stränghet, de krav som ställs idag

av övervakande myndigheter (bl a NRC i USA och SKI i Sverige)

och hur man ser på dessa frågor hos kraftbolag och tillverkare.

Vidare definieras termer såsom åldring, gemensam felmod, livstid

m fl, av betydelse för förståelse av resterande avsnitt.

Ett kapitel ägnas åt i vad mån tillförlitlighetsdata, sådana

de återfinns i bl a Mil-HDBK 217, kan användas som underlag

för bedömning av miljöns långtidsverkan.

Efter en genomgång av de kemiska och fysikaliska processer

som påverkar åldringen redovisas metoder för accelererade

prov för att forcera miljöns långtidsverkan och med rimlig

provningstid försätta komponenterna i end-of-life tillstånd

före haverimiljöprovning. Denna redovisning sker miljöfaktor

för miljöfaktor (temperatur, joniserande strålning, fukt,

vibration och driftcykler). Arrhenius modell för temperatur-

åldring behandlas ingående, liksom doshastighetseffekter vid

joniserande strålning och synergi mellan hög temperatur och

joniserande strålning.

Sammanfattningsvis konstateras att accelererad provning förut-

sätter kännedom om felmekanismer och metodernas begränsning.

Så långa provningstider som är praktiskt möjligt, och därmed

måttliga accelerationsfaktorer, bör användas. Uppföljande

miljömätning, underhåll och fortlöpande kvalificering (on-going

qualification framhålls alltmer som metoder att kompletera

accelererade miljöprov. Detta behandlas i slutet av rapporten.

Några slutsatser dras av state-of-the-art, och behovet att

utvärdera befintliga metoder och prova en mer komplett kvalifi-

ceringsmetodik understrykes. Av speciellt intresse för våra

aggregat av kokartyp är också att närmare undersöka i vad män

inneslutningens kvävgasatmosfär reducerar åldringen vid normal

drift.
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LANGTIDSVERKAN AV MILJÖPAKÄNNINGAR PÅ SÄKERHETSRELATERADE

ELKOMPONENTER I KÄRNKRAFTVERK. STATE-QF-THE-ART.

Bakgrund

IFM AKUSTIKBYRAN AB har i sina rapporter "Miljökvalificering

av komponenter i kärnkraftverk", del I1 och II2 redovisat

krav på verifiering av att säkerhetsrelaterade elkomponenter

fungerar tillfredsställande under t ex ett större haveri. Kraven

skall innehållas närhelst under komponentens kvalificerade

livslängd ett sådant haveri inträffar.

Allteftersom våra kärnkraftverk blir äldre minskar relevansen

hos de kvalificeringsprov för haverimiljö som utförts eftersom

dessa endast vid kvalificering för 0skarshamn3 och Forsmark3

konsekvent genomförts på komponenter som åldrats i miljöpå-

känningar.3 "

Osäkerheten är stor då det gäller hur en verifiering skall ske

av komponenternas förmåga att efter en längre tids drift i

kärnkraftverk klara haverier och andra svårare påkänningar.

Metoder med accelererad åldring i olika miljöer före haveri-

prov, fortlöpande kvalificering (ongoing qualification), till-

ståndskontroll m.m. provas och diskuteras hos oss och på andra

håll, främst i USA. En mycket omfattande litteratur finns som

beskriver och diskuterar metoder för accelererad åldring och

ökning av felfrekvensen genom ökning av miljöpåkänningar i

relation till aktuell miljö. Metodernas relevans då det gäller

applicering på säkerhetsrelaterade kärnkraftkomponenter ifråga-

sätts på flera håll.

Det finns ett starkt behov att kunna bedöma utförda prov och

att komma fram till er. rekommenderad metodik för verifiering
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av våra säkerhetsrelaterade kärnkraftskomponenters förmåga att

i åldrat skick klara haverimiljö och andra påkänningar som

uppträder samtidigt i redundanta system. För att lösa denna

uppgift har IFM föreslagit Statens Kärnkraftsinspektion ett

FoU-projekt, omfattande

- sammanställning av befintligt kunnande avseende metoder för

verifiering av inverkan av långtidsexponering av miljöer av

den typ som förekommer främst i reaktorinneslutningen i

kärnkraftverk

- egna undersökningar för studium av relevansen hos metoder som

används för närvarande, speciellt accelererad åldring

- experimentella försök med metoder som kompletterar eller er-

sätter accelererade åldringsprov, t ex upprepade typprov,

inklusive haverimiljöprov, av komponenter efter en längre

tids drift i kärnkraftverk

- rekommendation av en eller flera metoder för tillämpning på

sådana komponenter som bedöms viktiga att verifiera med avse-

ende på funktion i haverimiljö efter längre tids åldring

Den första etappen av detta projekt - sammanställning och vär-

dering av befintligt kunnande (state-of-the-art) - redovisas

i denna rapport.

2. Underlag. Metodik

2^1 Litteraturstudier

Litteraturen avseende åldring och accelererad åldring av elektro-

nik och tillhörande material (t ex polymerer, kabelmaterial) är

synnerligen omfattande, av de tusental referenser vi fu.init har

vi valt ut ca hundra som vi gått igenom närmare och som därmed

utgör en del av underlaget till denna rapport. Referenserna har

valts på sådant sätt att de i huvudsak skall täcka
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- specifikt kärnkraftsrelaterade undersökningar och bestämmelser

- grundläggande fysik och kemi relaterad till antaganden om

samband mellan åldring, (degradering), miljöstränghet och

tid för olika miljöfaktorer, främst temperatur, strålning,

fukt, korrosiv atmosfär, vibration, slitage (vid till- och

frånslag etc), elektrisk spänning

- formler som kan användas för acceleration av miljöpåverkan

typ Arrhenius, Eyring, Inverse Power Law, Minor etc samt

exempel på tillämpningen av dessa inkl parametervärden

- uppgifter om komponenters och materials åldringsegenskaper.

Dessa bör kunna användas för att på ett tidigt stadium be-

bedöma risker för åldringsproblem

I tillförlitlighetslitteraturen finns ett omfattande material

då det gäller acceleration av prov för minskning av tid till

fel hos komponenter. Ett viktigt problem vid accelererad prov-

ning som behandlas ingående är den statistiska fördelningen

av tid till fel för identiska komponenter i identisk miljö.

För de fall då åldring sker före haverimiljöprov provas van-

ligen endast ett eller mycket få apparatexemplar. Det är då

viktigt att uppskatta relevansen hos detta prov mot bakgrund av

väntad statistisk spridning.

Eftersom tillgången till data i tillförlitlighetslitteraturen

är stor och värden på olika komponenters livslängdsparametrar

är lättillgängliga i handböcker är frestelsen stor att okritiskt

använda dessa underlag för att täcka åldringsproblemen för

kärnkraftskomponenter. Frågan om tillämpligheten av de om-

fattande kunskaperna från tillförlitlighetstekniken på vårt

problem berörs i ' och behandlas i denna rapport, kap 7.

Med hänsyn tagen till de restriktioner som ges i kap 7 kan

en del värdefull basinformation hämtas ur tillförlitlighets-

litteraturen. Data ur tillförlitlighetslitteraturen har därför
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medtagits som underlag för state-of-the-art beskrivningen.

Litteraturen är riklig då det gäller metoder för accelererad

provning - speciellt accelerering med hjälp av förhöjd tem-

peratur. Väsentligt mindre finns skrivet om andra metoder att

kvalificera för långtidsmiljö, typ fortlöpande eller upprepad

typprovning, tillståndskontroll etc.

Ett väsentligt underlag till state-of-the-art rapporten utgör

resultatet av intervjuer och studier i samband med deltagande

i ett IEEE-seminarium och därpå följande studieresa i USA.

I okt 1983 gjordes följande besök:

- ITT Barton Instruments Co, Los Angeles. Utvecklar och

säljer instrument för kärnkraftsindustrin (tryck, tempe-

ratur, flöde, nivå)

- Sandia National Laboratories, Albuquerque. Bedriver bl a

forskning åt NRC avseende provningsmetoder för kvalificering

av kärnkraftskomponenter (bl a synergistudier, åldringsstudier,

diagnosmetoder)

- Farwell & Henricks Inc, Milford. Konsultationer och provning

av kärnkraftskomponenter (temperaturåldring och seismisk

provning). Gergory K Henry vid F&H är ordförande i den IEEE-

grupp som har ansvar för IEEE 323-1983

- NRC, Rockville. USA's motsvarighet till Statens Kärnkrafts-

inspektion. Svarar för bestämmelser och kontroll av att

säkerhetskrav uppfylles för kärnkraftverken i USA.

- Franklin Research Center, Philadelphia. Nuclear Engineering

Department. Provningsverksamhet avseende termisk åldring,

vibration, haverimiljö. FoU åt NRC avseende kvalificerings-

metoder, speciellt åldringsmetoder.
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- Hestinghouse Electric Co, Pittsburgh. Tillverkar kärn-

kraftverk, typ PWR. Omfattande provningsresurser för

kvalificering av kärnkraftskomponenter.

Erfarenheterna från studiebesöket redovisas i en utförlig

reserapport6. De utgör ett viktigt komplement till den

litteratur vi gått igenom. Studiebesöket gav en god inblick

i hur man idag försöker tackla kvalificeringsproblemet vid

FoU-laboratorier, hos tillverkare och hos NRC. Ett ökat int-

resse finns för metoder som kompletterar eller ersätter

accelererade åldringsprov och FoU kring sådana metoder under-

stöds av NRC (bl a tillståndskontroll vid Franklin Research

Center).

3. Definitioner

För att underlätta läsningen av rapporten och undvika missför-

stånd ges här definitioner av några begrepp som kommer att

användas flitigt och vars tclkning varierar en del hos olika

källor.

3,-! Åldring

Åldring (aging) definieras bl a i 7, e och 9.I 7 definieras

åldring som " process genom vilken långtidsverkan av miljö och

drift kan degradera eller slita ut en produkt". s påpekar att

åldring leder till kvarstående förändringar hos produkten. För-

ändringarna karaktäriseras av att felintensiteten hos produk-

ten ökar med tiden.

Mer specifikt i relation till förhållandena i kärnkraftverk

definieras åldring i 9 som "effekten av drift och miljö under

en tidsperiod fram till, men ej inkluderande, konstruktions-

styrande händelse...". Denna definition ansluter till det prob-

lem som genomgående behandlas i den kärnkraftsrelaterade del

av litteraturen vi studerat/ nämligen åldring före haveri. Den
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långvariga relativt extrema miljöpåverkan efter haveri, som

är av intresse för post-LOCA utrustning, berörs i allmän-

het ej.

Begreppet åldring (aging) används således allmänt i två bety-

delser:

- att åldra en produkt, vilket betyder att utsätta den för

längre tids drift- och miljöförhållanden, reella eller

artificiella.

- att en produkt åldras=degraderas eller (på ett icke

reversibelt sätt) ändrar sina egenskaper på grund av

längre tids påverkan av drift- och miljöförhållanden.

Principiellt kan åldring vara ett resultat av en kortvarig,

intensiv miljöpåverkan. Man talar också om korttidsåldring och

långtidsåldring. För att undvika sammanblandning med den miljö-

påverkan som uppträder t ex vid kortvariga intensiva typprov,

där produkten ofta provas nära sina tålighetsgränser, använder

vi i denna rapport begreppet långtidsverkan för att beteckna

att produkten utsätts för någon form av stress (miljö, drift)

undar längre tid. Det som intresserar oss är frågan om pro-

dukten efter längre tids drift i viss miljö har åldrats på

ett sådant sätt att dess förmåga att fungera vid en konstruk-

tionsstyrande händelse påverkats.

Accelererad åldring är ett begrepp som används flitigt för

att beteckna prov med förhöjda miljösträngheter eller kompri-

merade driftsoperationer. IEC Publication 505* skiljer mellan

forcerad åldring (forced aging) och accelererad provning

(accelerated test). IEC's terminologi används i denna rapport,

med IEC's definitioner.

Forcerad åldring: Acceleration av åldring genom intensifiering

av nivå eller frekvens av applicering av åldringsfaktorer ut-
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över normala driftförhållanden.

Accelererad provning: Funktionsprov i vilka forcerad åldring

används för att reducera provningstid i jämförelse med motsva-

rande tid vid normala driftförhållanden.

3̂ 2 Mild_miljö_och_stcän3_miljö_jMild<t_Harsh)

Med mild miljö (Mild Environment) avses enligt 9 "en miljö

som uppträder under normala och extrema driftförhållanden

där jordbävning är den enda konstruktionsstyrande händelsen".

Mild miljö är således relaterad till sådana utrymmen vars miljö

ej påverkas av haveri (LOCA, HELB etc).

Med sträng miljö (Harsh Environment) avses enligt samma källa

"en miljö som uppträder vid antagna driftsförhållanden inklu-

derande konstruktionsstyrande händelser". Sträng miljö är så-

ledes relaterat till sådana utrymmen vars miljö direkt påverkas

av haveri (LOCA, HELB etc).

Kvalificeringskraven gällande långtidsverkan av miljö på el-

komponenter avsedda för mild resp sträng miljö skiljer sig

åt. För mild miljö behöver komponenterna endast åldras för

det fall de skall utsättas för seismisk provning.

3̂ 3 lQStallerad_livstidx_kvalificerad_livstid

En stor del av elkomponenterna i kärnkraftverken byts av olika

skäl ut efter en tid som är kortare än kärnkraftverkets antagna

livslängd. Det kan bero på systemmodifieringar eller att kompo-

nenterna ej är kvalificerade för mer än en livslängd, kortare

än kärnkraftverkets. Den tekniska utvecklingen med tillkommande

bättre komponenter ger möjligheter till successivt ökad drift-

säkerhet. Den tid en komponent förutsätts vara installerad i

kärnkraftverket benämns installerad livstid (Installed Life)

och utgör enligt 10 och 11 tidsintervallet från installationen

till avlägsnande av komponenten.
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Med kvalificerad livstid (Qualified Life) avses den tidsperiod,

före start av en konstruktionsstyrande händelse, för vilken pe-

riod man har verifierat att komponenten möter konstruktions-

kraven för specificerade driftsförhållanden11. I konstruktions-

kraven ingår att komponenten under sin kvalificerade livstid

ej degraderat på sådant sätt att den ej längre förmår att klara

sin funktion om den omedelbart efter sin kvalificerade livs-

tid utsätts för haveri.

För att beskriva en komponents förmåga att fungera på avsett

sätt vid en given tidpunkt används i den engelskspråkiga litte-

raturen begreppet Seviceability. Motsvarande svenska term är

brukbarhet.

3^4 Gemensam_felmodi_fel_i_2emensam_mod

Fel av stokastisk art förekommer hos komponenter under hela

livstiden med samma felfrekvens, då komponentens miljö- och

driftsförhållanden är konstanta. Fel som ej är av stokastisk

karaktär uppkommer på grund av konstruktionssvagheter, generella

tillverkningssvagheter och åldring. De visar sig i allmänhet

då komponenten utsätts för speciell stresspåverkan, t ex i

samband med en konstruktionsstyrande händelse. Felen uppkom-

mer på ett bestämt ställe i komponenten (svag länk) och är av

bestämd typ (t ex isolationsfel, mekaniskt brott). Dessa fel-

moder benämns Common Failure Modes och är således gemensamma

för samtliga komponentexemplar. Vi använder den svenska benäm-

ningen gemensamma felmoder.

I 12 definieras gemensam felmod som en mekanism genom vilken

en enstaka konstruktionsstyrande handelre kan förorsaka fel

hos komponenter i redundanta system.

Om redundanta system ej samtliga påverkas av en konstruktions-

styrande händelse kan avsedd funktion upprätthållas. Om flera

eller alla redundanta system påverkas kan fel uppträda i flera
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redundanta system som resultat av den konstruktionsstyrande

händelsen. Sådana fel benämns dommon fiiode failures, svensk term

fel orsakade av gemensam störning. Följande förutsättningar

gäller för fel orsakade av gemensam störning:

1. Felet uppträder i två eller flera redundanta kretsar

i ett säkerhetsrelaterat system

2. Felen är relaterade till varandra genom en gemensam

orsak, t ex gemensam stresspåverkan

Den gemensamma störningen kan vara av intern natur (ex LOCA,

HELB) eller extern natur (ex jordbävning, översvämning, orkan).

Motsvarande engelska termer är intrinsic causes resp extrinsic

causes.

En förutsättning för att ett fel orsakat av gemensam störning

(common mode failure) skall uppträda i flera redundanta system

är i första hand att gemensamma felmoder (common failure modes)

påverkas av störningen.

Eftersom antalet stokastiska fel ökar med ökad stresspåverkan

i de flesta system kan sannolikheten att sådana fel uppträder

inom den tidsrymd som ett haveri omfattar bli så hög att flera

redundanta system hotas att slås ut även i de fall gemensamma

felmodar ej uppträder. Detta bör beaktas speciellt för sådan

utrustning som har en säkerhetsrelaterad uppgift under Posit-

LOCA-förloppet.

4_. Beskrivning av långtidsmiljön

Allmänt

Uppgifter om långtidsmiljön i våra svenska kärnkraftverk finns

i 1, kap 5, för miljön i reaktorinneslutningarna, dvs sträng

miljö , i. 2, kap 5, för miljön utanför reaktorinneslutningen,

väsentligen mild miljö. 14.3 nedan återges dessa miljöer i
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sammandrag. Uppgifterna om miljön i utländska kärnkraftverk är

sparsamma. En del uppgifter finns sammanställda i 1?. Mätdata

redovisas ej; strängheterna för joniserande strålning är beräk-

nade värden. NRC och Sandia i USA påpekade vid vårt besök bris-

ten på miljödata. Man är mycket intresserade av att få del av

de miljömätningar som finns gjorda i svenska stationer. Även

hos oss är uppgifterna dock sparsamma.

Vikten av att miljön i närheten av säkerhetsrelaterade kompo-

nenter kontrolleras genom mätningar under drift av kärnkraft-

verken understryks från samtliga håll. Metoder för kvalificering

för långtidsverkan förutsätter att sådana data finns. Några av

de metoder som redovisas i denna rapport bygger på att man kan

jämföra den miljödos komponenterna får under längre tid med

kvalificeringsdata. Sannolikt används överdrivna miljösträng-

heter idag viC åldring av komponenter på grund av bristen på

säkra data om komponenternas långtidsmiljö.

All säkerhetsrelaterad utrustning som är placerad i sträng miljö,

framför allt den i reaktorinneslutningen, skall enligt IEEE-323,

såväl 1974 års utgåva10 som 1983 års utgåva11 , kvalificeras för

haveriförhållanden efter åldring. Detta bekräftas av NRC dels i
9 och l*, dels vid vårt besök6. Vid kvalificering genom provning

krävs att provföremålet försätts i ett tillstånd som simulerar

slutpunkten 1 den kvalificerade livstiden innan det utsätts

för haverimiljöprov.

Säkerhetsrelaterad utrustning, placerad i mild miljö, kvalifice-

ras för långtidsverkan av miljö endast i det fall man bedömer

att åldring kan inverka på komponenternas förmåga att klara jord-

bävning. I övrigt anser man bl a vid NRC att ett väl fungerande

underhålls- och tillsynsarbete kan ersätta åldringskvalificering

för komponenter i mild miljö. Man förutsätter då att felfrek-

vensen är låg i förhållande till underhålls- och tillsynsinter-
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vallerna. Detta innebär att sannolikheten att icke åtgärdade fel

förekommer samtidigt i mer än ett redundant system är försumbar,

dvs att medeltiden mellan fel är lång i förhållande till txden

mellan två på varandra följande tillsyner.

Felintensiteten (failure rate) X, dvs antalet fel per tidsenhet,

för en population av komponenter i konstant miljö och drifts-

förhållanden varierar normalt med komponenternas ålder enligt

figur 4.1 nedan, den s k badkarskurvan.

Felinten-
sitet X

B

tid, t (ålder)

Figur 4.1 Badkarskurva för felintensitet

I början, skede A, uppträder diverse fel, initialfel, som beror

på tillverkningsfel (kallödningar, lösa skruvar,...) och som

lätt kan åtgärdas. Den höga felintensiteten under denna period

kan elimineras genom att komponenterna "bränns in", dvs utsätts

för viss stress under begränsad period och åtgärdas med avseende

på initialfelen. För moderna komponenter är skede A ofta för-

sumbart.

I skede B dominerar de stokastiska felen, vars intensitet är

oberoende av komponentens ålder (konstant felintensitet).

I skede C ökar felintensiteten på grund av att komponenten åld-

ras i sådan utsträckning att åldringsfel (t ex utmattning, mate-

rialdegradering) uppträder.
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Om felintensiteten i skede C ökar kraftigt skulle det kunna

inträffa att medeltiden till fel (dvs X"1) ej längre blir lång

i relation till tillsynsintervallen. Därvid finns risk att

funktionsnedsättände fel uppstår i flera redundanta system mel-

lan två tillsynstillfällen och ingetdera systemet förmår full-

göra avsedd säkerhetsuppgift i händelse av haveri. Ett sätt att

minska denna risk är att tillse att olika länkar i redundanta

system har olika ålder. Som framgår i kap 6 gäller dock att även

om komponenter är identiskt lika, har samma ålder och instal-

leras vid samma tidpunkt uppträder åldringsfelen vid högst

olika tidpunkt. Detta förhållande kan försvara att man ej stäl-

ler krav på åldringskvalificering av utrustning i mild miljö

med det undantag för kvalificering för jordbävning som nämnts

ovan.

En närmare diskussion av kvalificeringsproblemet och krav-

situationen kommer längre fram i rapporten. Här tas bara upp

de aspekter som påverkar vilka miljöer som är relevanta för

kvalificering för miljöns långtidsverkan.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de miljöer som är rele-

vanta att applicera vid kvalificering för långtidsverkan är

följande:

- För komponenter i sträng miljö: normal driftmiljö inklusive

mer extrema driftförhållanden och händelser som ej samman-

hänger med konstruktionsstyrande händelse.

- För komponenter i mild miljö: normal driftmiljö samt mer

extrema driftförhållanden/ endast i den utsträckning dessa

kan leda till degradering som påverkar komponentens för-

måga att fylla sin funktion i samband med jordbävning.

Om en händelse av typ slag, tillstötning, oavsiktlig uppvärm-

ning (i samband med svetsarbete/ lödning) etc inträffar, t ex

i samband med installation, reparationer, service eller arbeten
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på närliggande system, kan en kv j>onent skadas på ett sätt som

ej uppmärksammas i samband med *- mktionskontroll eller tillsyn

men som nedsätter dess förmåga /tt uppfylla sin funktion vid

konstruktionsstyrande händelse. Beaktande av sådana händelser

ingår ej på något håll i den ildringskvalificering vi tagit

del av i litteraturen och vid tfårt besök i USA. Ett motiv här-

för kan vara att dessa risker täcks av förekomsten av redun-

danta system, vilket är korrekt. Man måste dock vara medveten

om att man i så fall tagit redundanta system i bruk för att ta

hand om dessa händelser och accepterar att man därmed ej med

säkerhet har samtliga redundanta länkar intakta inför en konst-

ruktionsstyrande händelse.

Med dessa motiv och eftersom inga erfarenheter finns att hämta

ur litteraturen eller vid vår studieresa om hur sådana händel-

ser skall integreras i långtidsmiljön tas dessa miljöer ej med

i det följande avsnittet.

4^3 Långtidsmil jön_enligt_TR_5i082i0.1_och_TR_5_. 1.25̂ 01

4.3.1 Temperatur

Temperaturen i reaktorinneslutningen varierar ej nämnvärt med

tiden vid normal drift. Variationerna är större mellan olika

placeringar och mellan olika kärnkraftaggregat. I tabell 1

nedan har citerats de temperaturer som redovisats i TR 5.082.011

tabell 5.1 Mer detaljerad information för olika placeringar

i Ringhals1 och Forsmarki och 2 redovisas i TR 5.082.01

diagram 5.3 och 5.4

Detaljerade uppgifter om normaldrifttemperaturer i utrymmen

utanför reaktorinneslutningen saknas. För Forsmark föreligger

en del uppgifter ur dimensioneringsunderlag och FSAR för olika

systems tilluftsagcregat. De temperaturer för normal drift,

som anges i tabell 4.1 nedan,är hämtade ur TR 5.125.012,

tabell 5.1. De avser max temperaturer som uppnås endast vid

enstaka tillfällen.
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För att få ett mer exakt underlag till kvalificering av kompo-

nenter mot långtidsmiljö krävs att den statistiska fördelningen

av mi1jösträngheter är känd. Sådana uppgifter saknas helt för

våra kärnkraftverk. Kvalitativt kan man utgå ifrån att tempera-

turfördelningen under normal drift är mycket smal då det gäller

temperaturen för en viss placering i reaktorinneslutningen,

medan den är något bredare för placeringar utanför reaktorinne-

slutn ingen, se illustration i figur 4.2 nedan.

p ( x ) 'l Innanför reak-
tor innes lutningen

Utanför reaktor-
inneslutningen i
utrymme innehål-
lande varma sys-
tem

-20 +20 +40 +60 Temp C

Figur 4.2 Spridning av temperatur innanför och utanför reaktor-

inneslutningen

För samtliga inomhusmiljöer är dock spridningen så liten att

man bör kunna bortse från denna och använda en temperatur, nära

intervallets övre gräns.

Placering på ångledningar ger upphov till mycket höga tem-

peraturer. För övriga placeringar i reaktorinneslutningen

varierar temperaturen från +35°C (i wet-well i aggregat av

kokartyp) till +70°C (över ångstudsarna). De temperaturer

som redovisas i * och 2 skall därför ej tas som dimension-

eringsvärden för enskilda komponenter. Vid val av prov-

ningsnivåer tas hänsyn till lokala förhållanden.
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Tabell 4.1 Utdrag ur TR 5.082.01 och TR 5.125.01 med

exempel på temperaturer under normal drift i

svenska kärnkraftverk

Komponentplacering

Innanför reaktorinneslutningen:

- monterade på varma rörledningar etc.

- över ångstudsarna

- i wet-well

- övriga placeringar i reaktorinneslutningen

Utanför reaktorinneslutningen:

- nära ångledning eller MAVA-ledning, 1 m

frän den heta ytan

- nära heta system med yttemperatur

<+200°C, 1 m från den heta ytan

- nära heta system med yttemperatur

<+100°C, 1 m från den heta ytan

- annan placering i utrymme, innehållande

varma system

- placering i utrymme, ej innehållande

varma system

Stränghet

+270°C

+ 70°C

+ 35°C

+ 55°C

+ 58°C

+ 47°C

+ 40°C

+ 35°C

+ 25°C
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4.3.2 Fukt

Under normal drift är relativa fuktigheten enligt 1 ej sär-

skilt hög i reaktorinneslutningen (<60% RF). Vid ångutsläpp

i samband med systemfel kan man lokalt få hög relativ fuktig-

het (=100%) tillsammans med hög temperatur (+90°C). Relativa

fuktigheten blir högre i samband med temperatursänkning vid

revision. Likaså ökar risken för kondens på grund av tempera-

tureftersläpning vid start efter revision.

Även om fukt således ej är något problem vid normal drift är

det totala antalet tillfällen då betydande fukteffekter upp-

träder relativt högt under komponenternas normala kvalifice-

rade livstid. Hänsyn till detta bör därför tas vid kvalifice-

ring för långtidsverkan av komponenter i reaktorinneslut-

ningen.

Relativa fuktigheten är normalt <65% i uppvärmda utrymmen

utanför reaktorinneslutningen. För dessa placeringar bör fukt

ej vara något långtidsproblem.

Komponenter som är placerade i närheten av utsläpp av ven-

tilationsluft (i eller utanför reaktorinneslutningen) kan ut-

sättas för högre relativa fuktigheter, vilket kan ge upphov

till problem med korrosion etc.

Sammanfattningsvis gäller att säkerhetsrelaterade komponenter

i allmänhet exponeras för högre relativ fuktighet och risk

för vattenackumulering och kondens endast under kortare perio-

der i samband med normal drift och icke konstruktionsstyrande

händelser.

4.3.3 Joniserande strålning

Den joniserande strålningen under normal drift är enligt 2

låg utanför reaktorinneslutningen med en integrerad totaldos

av gammastrålning < 5*10 rad under 40 års drift. Totaldosen
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< 10 anses ej ge upphov till signifikant degradering av ma-

terial eller permanenta elektriska egenskaper om man undan-

tar materialet teflon, som kan uppvisa betydande degradering

redan vid 10 rad 7. För komponenter utanför reaktorinne-

slutningen kan således joniserande strålning i allmänhet för-

summas som långtidsmiljö.

För våra kokarreaktorer finns detaljerade beräkningar av total

dos (y-strålning) under 40 års normal drift. Den varierar från

ca 10 rad i nedre delen av inneslutningen till ca 5*10 rad i

övre delen. För tryckvattenreaktorerna saknas detaljerade upp-

gifter. Generellt gäller för inneslutningen en totaldos < 5 x 10

rad. Se vidare TR 5.082.01 tabell 5.1 och diagram 5.5 - 5.8.

Doshastigheterna är generellt vid normal drift mycket låga.

Ovan har endast ystrålningen redovisats. Den joniserande

strålning som förekommer i inneslutningen i samband med normal

drift består även av neutronstrålning. Under haveri (LOCA) ut-

sätts komponenterna även för 0-strålning och a-strålning (elekt-

ron-, proton-strålning). Den korta räckvidden och genomtränglig-

heten hos denna strålning jämfört med y-strålningen gör att den

i allmänhet kan försummas. Hänsyn kan emellertid behöva tas

till neutronstrålningen. Detta diskuteras vidare i kap 11.

Det finns omfattande kunskaper om hur elektrisk materiel klarar

den strålningsmiljö som förekommer i samband med lagring och

prov av kärnvapen samt i satelliter. Även om doshastigheterna

är väsentligt högre15 är de kunskaper man inom försvarsområdet

samlat om materials och komponenters strålningskänslighet vär-

defulla för att bedöma deras lämplighet för användning i

kärnkraftverk.

I 1S redovisas en del mätningar i kärnkraftverk, i huvudsak

neutronmätningar men också en del mätningar av gammastrålning.

Enkla analyser antyder att doshastigheten i reaktorinneslut-
-3 2

ningar varierar mellan 4 x 10 och 7 x 10 rad/h, vilket
3 8

ger en40-årsdos av ca 10 till 2 x 1 0 rad. Majoriteten av
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4
mätningarna indikerar dock en totaldos av 3 x 10 rad som mer

typisk.

IEEE Std 383-1974 för kablar16 anger att för åldring av kablar

skall användas 5 x 10 rad. Detta värde har blivit vägledande

för huvuddelen av de åldringsprov som utförts.

4.3.4 Vibration

Komponenter, monterade till struktur med låg impedans (vek

struktur) såsom rör, stegar, gallergolv etc, kan utsättas för

vibrationer med låg intensitet under längre tider. Uppgifter

om vibrationsnivåer saknas i stort sett. Med utgångspunkt

från mätningar i industrimiljöer har i' * och 2 bedömts att
2

nivån kan uppgå till ca 10 m/s vid 2-200 Hz med en begräns-

ning av rörelseamplituden till 1,5 mm. Vibrationerna härrör

från pumpar, tung trafik i närheten etc och uppträder inter-

mittent, totalt > lOOh under 40 år.

Komponenter som speciellt utsätts för strömningsgenererade

vibrationer (rörledningar) och komponenter i mekanisk kontakt

med roterande maskiner kan utsättas för vibrationer med högre

strängheter.

Även då det Hller vibrationer finns mycket lite miljödata

publicerade. I 17 påpekas att vibration måste ingå i åldrings-

programmet för komponenter som är installerade på rör, pum-

par, motorer eller annan struktur som vibrerar. Det framhålls

att vibrationsåldring skall skiljas från seismisk miljö

(jordbävning), som är en konstruktionsstyrande händelse. Prov-

metoder och nivåer enligt Mil-Std-167-1X8 föreslås av Carfagno

vid Franklin Research Center. Typexempel enligt IEEE 382-198019

för provning av ventilmanöverdon är sinusvibration med frekvens*

svep 5-2Q0rSHz under 90 min med nivån 7,5 m/s (begränsat till

rörelseamplituden max 3 mm)



IFM AKUSTIKBYRAN AB TR 5.299.03 19

Miljön i kärnkraftverk är dock mer lik industrimiljö än far-

tygsmiljö, varför en bättre källa bör vara IEC Publication 721-

3-3 "Stationary Use at Weather-Protected Locations"20

4,3.5 övriga miljöfaktorer

De miljöer som beskrivits ovan är de som i första hand påver-

kar komponenterna under normal drift. I samband med service,

reparationer, underhåll etc erhålls ytterligare miljöpåkänningår

som integreras till åldringsprocessen. Till dessa kan höra:

- mekaniska påkänningar i form av stötar och slag mot materi-

elen

- gasformiga luftföroreningar som påskyndar korrosion

- partikulära luftföroreningar som kan leda till kontaktproblera,

problem med rörliga mekanismer etc

- elektriska stresspåkänningar (förhöjd spänning, elektriska

påkänningar från åsknedslag etc)

- temperaturändringar, t ex i reaktorinneslutningen i samband

med avställning och start av kärnkraftaggregat

- interna miljöer (mikroklimat) i apparater p g a egenupp-

värmning, utgasning etc

I 17 påpekas vikten av att hänsyn tas till korrosionsproblem

som kan uppkomma vid fuktinträngning och gasinträngning genom

o-ringstätningar, likaså i samband med utgasning i tätade ut-

rymmen. 17 understryker vikten av att den totala miljön i kärn-

kraftverken definieras.

4.3.6 Slutsatser gällande miljödata

Som framgått ovan är uppgifterna om hur långtidsmiljön ser ut

i våra kärnkraftverk ofullständiga. Detta är även fallet i USA.

Det finns ett påtagligt behov av mer kontinuerlig mätning av
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miljöförhållandena kring säkerhetsrelaterad utrustning i och

utanför reaktorinneslutningen.

De miljöfaktorer som dominerar åldringspåverkan anses vara

hög temperatur och gammastrålning. En tendens är dock att

man börjar intressera sig även för andra miljöfaktorer -

fukt, temperaturändringar, vibrationer etc. NRC har dock

ej uttalat krav på verifiering av åldringsegenskaper för andra

miljöfaktorer än temperatur och joniserande strålning.

5. Krav och attityder gällande hänsyn till åldring vid

kvalificering av säkerhetsrelaterade elkomponenter

5.1

5.1.1 Allmänt

Det grundläggande dokumentet för miljökvalificering av säker-

hetsrelaterade elkomponenter i amerikanska kärnkraftverk är

IEEE 323. I den första utgåvan 1971 ställs inga krav på att

komponenterna skall vara åldrade innan de kvalificeras för

haverimiljön. I andra utgåvan 1974 ställs krav på verifiering

av komponenternas kvalificerade livslängd, vilket innebär att

man skall kunna visa genom prov eller analys att komponenterna

klarar haveri även vid slutet av deras installerade livslängd.

Regulatory Guide 1.8921 föreskriver åldring eller analys som

ett led i verifiering av kvalificerad livstid. Rules and Regula-

tions, 10 CFR Part 509 berör miljökvalificering av säkerhets-

relaterade elkomponenter. Mer detaljerade anvisningar finns i

NUREG 05881!\

NUREG 0588 är i första hand avsedd att gälld som underlag för

licensiering av utrustning i nya kärnkraftverk (licensierade

efter 1979) och utbytesenheter i äldre kärnkraftverk.
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Licensavdelningen vid NRC håller för närvarande på att gå

igenom samtliga kärnkraftverk för att få reda på om de är

kvalificerade mot bakgrund av kraven i NUREG 0588.

Riktlinjer för NRCs granskning av befintliga kärnkraftverk

finns i IE Bulletin 79-01B22, utgivna

5.1.2 IEEE 323 och NUREG 0588

Första utgåvan av IEEE 323-1971 betecknas som försöksstandard.

Huvuddelen av de kärnkraftverk som i dag är i drift i USA är

kvalificerade att uppfylla riktlinjerna i 1971 års utgåva av

IEEE 323, dvs utan krav på verifiering av att åldrade kompo-

nenter klarar haverimiljö.

För ventilmanöverdon och elmotorer krävs enligt IEEE 382-1972ls

och IEEE 334-1971z3 att dessa kvalificeras med hänsyn till åld-

ring. För andra komponenter kvalificerade enligt 1971 års ut-

gåva av IEEE 323 krävs enligt NUREG 0588 att säkerhetsrelate-

rade apparater i reaktorinneslutningen, som innehåller kompo-

nenter och material som är känsliga för åldring, skall identi-

fieras och att en tidtabell för utbyte av sådana apparater som

ej klarar miljökvalificeringen skall fastställas.

1974 års utgåva av IEEE 323 kräver att åldring beaktas för

säkerhetsrelaterad utrustning i sträng miljö. NUREG 0588 anger

för utrustning, licensierad med hänsyn tagen till IEEE 323-1974,

att åldringseffekter skall beaktas och inkluderas i kvalifice-

ringsprogrammet, oberoende av utrustningens lokalisering i

kärnkraftverket. Elektriska och mekaniska påkänningar på grund

av drift och manövrering av apparaterna skall inkluderas i veri-

fieringsprogrammet för åldring. Synergieffekter bör beaktas i

samband med program för accelererad provning» Arrhenius-modellen

accepteras som metod att genomföra forcerad åldring. Underlaget

till använd accelerationsfaktor skall redovisas. Enligt NUREG

0588 accepteras ej periodiska tillståndskontroller som en

metod för on-going qualification.
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Av speciellt intresse då det gäller att spegla state-of-

-the-art för miljökvalificering av säkerhetsrelaterade el-

komponenter i kärnkraftverk är innehållet i IEEE 323-1983.

Inom IEEE Power Engineering Society (PES) finns en kommitté

för Nuclear Power Engineering med en underkommitté (SC 2)

för Qualification. Det är en arbetsgrupp inom denna under-

kommitté (WG 2.0) som haft i uppgift att ta fram en ny ut-

gåva av IEEE 323. Arbetsgruppen leds av Gregory Henry vid

Farwell & Hendricks Iuc, vilka besöktes vid vår studieresa

i okt 1983.

I 1983 års utgåva av IEEE 32 3 har framför allt åldringsav-

snittet expanderats. En revision av Reg. Guide 1.89 är på

gång, där IEEE 323-1983 använts som bas.

Enligt IEEE 323-1983 slås fast att säkorhetsrelaterad utrust-

ning skall klara sina specificerade prestanda under hela sin

installerade livstid.

För komponenter i mild miljö, som ej har utpräglad åldrings-

benägenhet, krävs ej verifiering av kvalificerad livstid. I

de fall seismis) ; prov krävs behöver åldring före prov endast

ske för de fall utpräglade åldringsegenskaper av betydelse

för möjligheterna att klara seismisk miljö kan förväntas.

Utöver typprovnirg accepterar normen fortfarande driftser-

farenheter och analys som grund för bedömning av åldrings-

benägenhet. Speciellt för utrustningar som av olika skäl är

svåra att prova (t ex genom sin storlek) accepteras analys

plus komponentprov som grund för kvalificering.

Följande procedur skall användas vid bedömning av behov av

åldring före haverimiljöverifiering av en säkerhetsrelaterad

apparat:
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Konstruktionen granskas med avseende på komponenter och

material för att klarlägga potentiell åldringsbenägenhet

i den miljö de skall appliceras i. Åldringsbenägenheten

är betydelsefull om miljön vid normal drift och icke konst-

ruktionsstyrande händelser kan orsaka degradering under in-

stallerad livstid av apparaten på ett sådant sätt att dess

förmåga att klara sin säkerhetsfunktion under konstruktions-

styrande händelser nedsättes.

Om granskningen visar att det finns risk för betydelsefulla

åldringsfaktorer skall detta beaktas vid kvalificeringen av

apparaten. Om kvalificering sker genom typprovning skall

apparaten åldras före prov som simulerar konstruktionsstyrande

händelse.

Vid åldringsprov skall marginaler ej användas. Normen re-

kommenderar istället att konservativa metoder används för

simulering av åldringseffekter (konservativ uppskattning av

driftmiljön och konservativa accelerationsmetoder). Följande

provningssekvens föreskrivs:

- provobjektet skall, där så krävs (se ovan) försättas

i ett tillstånd som motsvarar slutet av dess kvali-

ficerade livstid. Strålningsdosen i samband med haveri

må inkluderas i åldringsprovet. Funktionsegenskaperna

skall om möjligt kontrolleras under det apparaten ut-

sätts för joniserande strålning.

- mekanisk vibration (ej seismisk)

- jordbävningsprov enligt IEEE 344-1975

- om apparaten avses installeras i sträng miljö skall

prov i haverimiljö utföras. Joniserande strålning må

uteslutas om den inkluderats i åldringsdelen.

- post-DBA, i de fall detta är tillämpligt (dvs för

apparater som har en säkerhetsfunktion under efter-

förloppet till ett haveri).
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5.1.3 IE Bulletin 79-01B2*

IE Bulletin 79-01B är avsedd att användas av NRCs personal

till att bedöma använda metoder för kvalificering av säker-

hetsrelaterad elutrustning i kärnkraftverk i drift.

För komponenter i mild miljö förutsätts att fel i samband

med konstruktionsstyrande händelse är av random-karaktär

(slumpmässiga), förutsatt att de ej beror på åldring eller

på fel hos ventilationssystemet. Om redundanta ventilations-

system används och kraven beträffande åldring nedan är upp-

fyllda fordras ingen speciell miljökvalificering av dessa

komponenter.

För komponenter i sträng miljö gäller att prov som gjorts på

icke åldrade provföremål kan accepteras i de fall komponenten

ej innehåller material som man vet riskerar att degradera då

de utsätts för längre tids inverkan av termisk påverkan eller

joniserande strålning. Om komponenten innehåller känsliga

material måste kvalificerad livstid verifieras. Arrhenius-

teknik är acceptabelt för forcerad termisk åldring.

Enligt bulletinen har man således ej ansett det befogat att

kräva att stora kostnader läggs ner på att demonstrera kvali-

ficerad livstid för komponenter i kärnkraftverk som är i

drift. Man utesluter dock ej att sådana krav måste ställas i

de fall material använts som man vet är känsliga för termisk

långtidsverkan eller joniserande strålning. Fortlöpande pro-

gram bör finnas för kraftverket med syfte att följa upp er-

farenheter från tillsyner och underhåll så att utrustning som

visar åldringsrelaterade förändringar (degradation) identifie-

ras och, om nödvändigt, utbytes. Bulletin 79-01B innehåller

ett appendix, som listar material man anser känsliga för ter-

misk åldring och joniserande strålning.
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NRC^s_inställning_och_attitYder_till_krav_£a

NRCs inställning till krav och metoder för kvalificering

mot miljöns långtidsverkan framgår dels ur den dokumentation

som redovisats i 5.1, dels av brev och andra skrivelser från

NRC. De uppgifter som framkom vid vårt studiebesök på NRC

den 28.10.1983 finns redovisade i reserapporten8

Även om krav på verifiering av tålighet mot miljöns långtids-

verkan infördes redan 1974 i IEEE 323 dröjde det till början

av 1980 innan man på allvar började ta itu med de brister i

kvalificeringsarbetet som fanns i detta avseende. Genom ut-

givande av riktlinjer och vägledningsdokument enligt 5.1 ska-

pades underlag för ett mer aktivt handlande från NRCs sida.

För varje komponenttyp som ingår i nya kärnkraftverk skall

kraftbolagen ange de detaljerade krav man ställer på kompo-

nenterna, hur man verifierar att kraven uppfylls och speciellt

på vilket sätt man täcker åldring före haveri. Licensavdel-

ningen granskar dokumentationen och gör stickprovskontroller

på ett urval av komponenttyper. Man håller för närvarande på

att gå igenom samtliga kärnkraftverk för att ta reda på kvali-

ficeringsläget, speciellt mot bakgrund av NUREG 0588.

NRC har krävt att kraftbolagen före ett visst datum skall kunna

visa att all säkerhetsrelaterad utrustning är kvalificerad en-

ligt NUREG 0588 eller 10 CFR § 50.49. Man har varit tvungen att

skjuta fram detta datum och nu gäller tidpunkten mars 1985 med

möjlighet för NRCs chef att förlänga tiden till november 1985.

Det kommer sannolikt att bli svårt för kraftbolagen att klara

denna tidpunkt.

Vid vårt besök bekräftade NRC att man ej kräver miljöprovning

av komponenter i mild miljö med undantag av seismiska vibra-

tionsprov. Om man ej på annat sätt kan visa att åldring ej på-

verkar tåligheten mot seismisk miljö krävs att komponenterna
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åldras artificiellt för seismiskt prov. NRCs skäl för att

inte generellt kräva miljöprovning för komponenter i mild

miljö är att dessa komponenter är lätt tillgängliga för funk-

tionskontroller, reparationer och utbyten.

Även om dokumentationen, redovisad i 5.1 ovan, ej indikerar

strikta krav på att komponenter i sträng miljö skall åldras

före haverimiljöprov är NRCs attityd att man endast undan-

tagsvis accepterar analys eller andra åtgärder istället för

åldring i temperatur och joniserande strålning. Normal sekvens

som accepteras:

- termisk åldring/strålning (inkl LOCA-dos)/vibration/

/seismisk vibration/LOCA/ev post-LOCA

Vidare skall normalt ingå till- och frånslag och tryckpulsa-

tion, där så är aktuellt före seismiska prov och LOCA-prov.

Frågan om NRC kräver att funktionen verifieras under strål-

ning för det fall stråldosen vid LOCA inkluderas i åldringen

togs upp på olika håll. Även om omvärlden inte hade någon klar

uppfattning om NRCs inställning bekräftade en inspektör vid

NRC att man kräver verifiering av funktion under strålning på

komponenter vars funktion kan tänkas påverkas på sådant sätt

att felen endast uppträder så länge strålningen pågår och för-

svinner då strålningen upphör. Detta är ej ovanligt för trans-

mittrar och en del annan elektronik.

Som framgår i kap 11.5 har prov vid Sandia visat att avsevärd

förhöjning av långtidsverkan på en del material erhålls vid

simultan exponering mot hög temperatur och strålning, jämfört

med om dessa miljöfaktorer appliceras i sekvens. NRC anser att

mer FoU kring detta behövs innan man kan motivera att krav ställs

på verifiering av synergieffekter i samband med kvalificering.

Man kräver ej heller demonstration av vilken provningsföljd

som är mest konservativ.
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Ordföranden i arbetsgruppen för IEEE 323-1983, Gregory Henry,

påpekade att NRC bara kräver kvalificeringsprov (typprov) på

ett exemplar. Detta skiljer sig från den typprovning vi kän-

ner till av apparater och system för militära applikationer,

där man i allmänhet kräver prov på 2-5 exemplar. Som framgår

nedan provar bl a Westinghouse normalt mer än ett ex av appa-

raterna och ett stort antal av ingående komponenter och delar.

Våra studier kring metodiken att föråldra komponenter för att

simulera deras status vid slutet av sin livstid visar att meto-

diken är osäker och att accelererade prov ej bör drivas alltför

långt då det gäller accelerationsfaktorer (simulerad tid/provad

tid). Verifiering för en kvalificerad livstid av 40 år måste i

allmänhet anses orealistiskt. En onyanserad tillämpning av kra-

vet på 40 års kvalificering kan leda till användning av tvek-

samma metoder med orimliga extrapoleringar och med en risk att

mer seriösa metoder och mer seriösa tillverkare diskrediteras

för att man ej vill utlova 40 axs kvalificerad livstid.

NRC anser sig dock ej uppmuntra kvalificering för 40 år. Det

krav man ställer är att kvalificerad livstid skall verifieras

och att installerad tid skall vara < kvalificerad livstid.

Eftersom licensieringsförfarandet är dyrt och tidskrävande blir

det dock kommersiellt attraktivt att söka kvalificera för 40 år

för att ej behöva söka ny licensiering under kraftverkets livs-

tid.

NRC intresserar sig mer och mer för periodisk provning,

underhåll och övervakningsmetoder som komplement till acce-

lererade åldringsprov. Man har lagt ut ett FoU-uppdrag på

Franklin Research Center kring metoder för kontinuerlig

mätning av tillstånd hos komponenter och system.

En attityd vi funnit hos komponenttilIverkäre, kärnkrafttill-

verkare och forskare är att man gärna ser att NRC tar initia-

tiv till en mer långtgående standardisering av metoder för
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kvalificering av säkerhetsrelaterade elkomponenter. Kunskaperna

hos komponenttillverkarna är ofta bristfälliga då det gäller

tillämpligheten av olika åldringsmetoder, vilket tillsammans

med metodernas osäkerhet innebär problem som kanske kan minskas

genom att metoder och vissa parametrar standardiseras. Man upp-

når kanske ej större säkerhet i fastställande av kvalificerad

livstid men får bättre jämförbarhet mellan olika komponenttyper

och fabrikat och större möjligheter att på sikt få fram korre-

lation mellan provningsresultat och driftserfarenheter.

Kraftverksleyerantörens_kvalificerin3skrav_och

Westinghouse är en av de större leverantörerna av kärnkraft-

verk i USA och även leverantör av våra svenska kärnkrafts-

aggregat av PWR-typ.

Westinghouse baserar sina kvalificeringskrav för komponenter

på NUREG 0588 och IEEE 323-1974 Jordbävningsprov utförs enligt

IEEE 344-197521*. Kvalificeringsansvaret för kablar ligger hos

tillverkaren medan användaren svarar för kvalificering av kon-

takter och anslutningsdon. Westinghouse ansvarar själva för

kvalificering av komponenter.

Säkerhetsrelaterade elkomponenter avsedda för mild miljö provas

med avseende på jordbävning. Komponenterna åldras före seismisk

provning med termisk åldring enligt Arrhenius (aktiveringsener-

gin sätts generellt till 0,5 eV) och med cykliska driftprov.

För komponenter i sträng miljö tillämpas följande sekvens:

Termisk åldring (Arrhenius med aktiveringsenergin 0,5 eV)/Me-

kanisk åldring (processcykler och aktiveringscykler)/Vibration/

Elektriska driftcykler/Seismisk provning/Strålning/Jordbäv-

ningsprov/Haver iprov/ev post-LOCA. Stråldoserna vid haveri in-

kluderas i strålningsprovet. Normalt ingår strålning ej i

haverimiljöprövningen.
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Hestinghouse provar i allmänhet på flera identiska komponenter,

oftast 9,st samt ett större antal komponentdelar (kondensato-

rer, motstånd etc). Man kvalificerar för minst 5 år (short term

program), vanligtvis eftersträvas kvalificering för 20 år

(long term program)

Komponentleverantörerna har naturligtvis starkt varierande

kompetens och experimentella möjligheter att kvalificera sina

produkter för kärnkraftstillämpning. Vid ITT Barton6, som

levererar transmittrar till kärnkraftverken har man egna re-

surser för temperaturåldring, vibrationsprov och funktions-

prov, medan man utnyttjar externa laboratorier för LOCA-prov

och seismiska prov. Ett provprogram för kvalificering av

transmittrar, innefattande Temperaturåldring/Driftprov/Strål-

ning/Vibration/Seismisk vibration/LOCA/post-LOCA tar ca 1 år

att genomföra och kostar ca 1M$. Man provar då 4 exemplar,

medan större antal prov görs på komponentdelar.

Förbistringen tycks vara stor då det gäller val av aktiverings-

energier för fastställande av accelerationsfaktorer vid acce-

lererade åldringsprov. Som exempel kan nämnas att ITT Barton

använder <J» = 1,1 eV (bestämt för O-ringar) medan Westinghouse

för sin komponentkvalificering använder 0,5 eV genomgående.

Carfagno vid Franklin Research Center föreslår en standardi-

sering av aktiveringsenergin för bestämning av accelerations-

faktorer till 0,6 eV.

Som framgår 1 kap 10.4 minskar accelerationsfaktorn snabbt

med vald aktiveringsenergi, varför ett lågt värde ger den

mest konservativa bedömningen av livslängden.

Det förefaller klart att komponentleverantörerna helst söker
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få sina komponenter accepterade för 40 års kvalificerad livs-

tid.

Miljökvalificeringsprogrammet vid ITT Barton svarar för ca

20% av totalkostnaden för transmittrarna- Kvalificerade

transmittrar för kärnkraftsbruk kostar ca 5 ggr så mycket

som de ordinära transmittrar Barton säljer. Man anser att

en del prov är onödiga och att kraven är alltför konservativa

i en del fall.

I 2S belyses leverantörens attityd och varnas för ökad risk

för att man genom onödiga krav driver kompetenta tillverkare

ifrån marknaden (det blir ej attraktivt att vara kvar på kärn-

kraftsmarknaden) . Det är viktigt att få fram klarare rikt-

linjer och komma bort från orealistiska krav och krav på allt-

för lång kvalificerad livslängd hos komponenterna. Rapporten

påpekar att man bör fastställa en realistisk kvalificerad livs-

tid som tar hänsyn till kostnader, produktens livscykel, er-

farenheter från drift och underhåll i andra kärnkraftaggregat

och säljarens egna konstruktionserfarenheter.

Som exempel nämns ett instrument som idag kostar 300 $ med

kvalificerad livslängd 5 år. Det kostar ca 70.000 $ att kva-

lificera detta för 40 år. Det blir betydligt billigare att

byta instrumentet vart 5:e år. Detta ger också möjlighet till

flexibilitet då det gäller att få in nya och bättre genera-

tioner av instrument då dessa finns tillgängliga.

5^5 Krav_Bå_komgonenter_i_svenska_kärnkraftverk

Detaljerade anvisningar för hur verifiering av komponenters

miljötålighet skall ske har ej getts ut av SKI. Det generella

kravet är att komponenterna när som helst under sin instal-

lerade livstid skall kunna fullgöra sin säkerhetsrelaterade

funktion vid haveri. Utredningarna om miljön i kärnkraftverk,

presenterade i IFM AKUSTIKBYRAN•s TR 5.082.01x och 5.125.012,
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innehåller förslag till miljötålighetskrav avseende långtids-

verkan av miljö under normal drift.

Enligt x är det ej möjligt att konstruera prov som på rimlig

tid kan verifiera en livslängd om 40 år. Man föreslår istället

som målsättning att åldringskänslig utrustning kvalificeras

för 10 år och därefter byts ut eller omkvalificeras för en

ytterligare period.

Baserat på en enkel form av Arrheniuskriteriet föreslås enligt
1 accelererade prov under 56 dygn med temperaturer från +95°C

till +130°C, för att simulera 10 års normal drift vid +35°C

till +70°C. Accelerationsfaktorn 64 (dvs 2 ) används

således med en temperaturhöjning vid prov relativt aktuell

miljö av 60°C. Detta motsvarar en aktiveringsenergi av stor-

leksordningen 0,7-1,0 eV i aktuellt temperaturområde.

För joniserande strålning accepteras att totaldosen simuleras

med doshastigheten £ 5 • 10 rad/h, vilket med hänsyn till de

uppgifter om doshastighetseffekter som framkommit på senare

tid kan visa sig vara en alltför hög tillåten doshastighet.

Vibrationsprov som del i åldringen föreslås för materiel i

kontakt med vek struktur samt materiel monterad på media-

förande rör, pumpar etc i de fall man bedömer att komponenterna

bedöms speciellt känsliga för vibrationer ur utmattnings-

synpunkt. Fuktåldring kan vara aktuell för komponenter i när-

heten av fläktutlopp.

Med hänsyn till risk för synergieffekter rekommenderas enligt 1

att ruiljöfaktörerna temperatur, fukt och strålning i möjligaste

mån kombineras. Om så ej kan ske rekommenderas att joniserande

strålning föregår åldring i hög temperatur resp fukt. Sekven-

sen är således motsatt den som rekommenderas av NRC och andra

i USA, som framgått tidigare. Detta beror på att en del publi-



IFM AKUSTIKBYRAN \B TR 5.299.03 32

cerade resultat från Sandia, vid den tidpunkt då TR 5.082.01

togs fram, indikerade att joniserande strålning före hög tem-

peratur gav upphov till större degradering än den motsatta

sekvensen.

Det bör framhållas att vi vid utgivningen av TR 5.082.01 kände

oss mycket osäkra på hur tålighet mot miljöns långtidsverkan

bör verifieras. Föreliggande state-of-the-art kartläggning till-

sammans med en planerad experimentell verksamhet hoppas vi

skall ge underlag till mer genomarbetade och välgrundade rikt-

linjer.

5̂ 6 §ammanfattning_och_slutsatser_gällande_kraysituatignen

Medvetenheten är stor hos såväl övervakande myndigheter som

kraftbolag och tillverkare om betydelsen av att finna metoder

att på ett tillförlitligt sätt säkerställa att elkomponenterna

klarar sin funktion i samband med konstruktionsstyrande händel-

se (haveri, jordbävning) när som helst under sin kvalificerade

livstid. Som visas längre fram i denna rapport pågår intensivt

utvecklingsarbete på många håll och stora mängder data finns

från olika metoder att med accelererad provning fastställa åld-

ring hos elkomponenter och isolermaterial. Trots detta är osäker-

heten hos alla parter stor då det gäller vilka metoder man bör

använda. Krav och rekommendationer är med nödvändighet ej sär-

skilt stringent utformade.

En klar tendens till övertro har funnits på hur långt man kan

extrapolera resultatet från kortare prov med hjälp av olika

accelerationsformler. Den långtgående förenkling av mycket komp-

licerade åldringsmekanismer som därvid förutsätts kan leda till

stora felslut, vilket man blivit alltmer medveten om. Alltfler

röster höjs för att ta in mer övervakning, fortlöpande prov-

ning (on-going qualification) etc som ett led i kvalificerings-

arbetet. En del av de stora resurser som idag läggs ner på

att utveckla och undersöka accelerationsmetoder, synergieffekter

m.m. anses på flera håll böra disponeras på försök med sådana

alternativa metoder.
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6_. Kvalificerad livstid. Kritisk utrustning.

Program för kvalificering av komponenter för haverimiljö vid

den installerade livstidens slut är komplicerade, tidskrävande

och dyrbara. Det är därför av största vikt att förbereda så-

dana program så att den investerade tiden och kostnaden utnytt-

jas optimalt.

Ett slentrianmässigt krav på 40 års kvalificerad livstid leder

lätt till orealistiska extrapoleringar från prov och mindre

seriös metodunderbyggnad. De metoder som tillämpas för acce-

leration av åldring bygger, som framgår nedan, på starkt för-

enklade antaganden om felmoder, fysikaliska och kemiska fel-

mekanismer, försummad statistisk spridning m.m. Endast i mycket

idealiska tillämpningar kan de med rimlig approximation tilläm-

pas inom så vida ramar som behövs för att nå mycket höga acce-

lerationsfaktorer. En mer realistisk målsättning för kvalifi-

cerad livstid gör det möjligt att åtminstone för vissa typer

av komponenter och material, för vilka felmoder och åldrings-

parametrar är kända, konstruera realistiska kvalificerings-

program

En annan förutsättning för att man skall kunna åstadkomma en

seriös långtidskvalificering är att man så långt möjligt be-

gränsar antalet komponenttyper som skall kvalificeras. 7 poäng-

terar nödvändigheten att prioritera inom säkerhetsrelaterad

utrustning de komponenter som är mest vitala för säkerheten. För

dessa bör göras en noggrann utredning och analys av befintligt

kunnande om tänkbara felmoder och åldringsbenägenhet, tillförlit-

lighetsdata och andra data (t ex kunskaper om typiska aktive-

ringsenergier) som kan vara till hjälp för att konstruera ett

kvalificeringsprogram. Flera källor, bl a 5, understryker att

program för kvalificering för långtidsverkan måste konstru-

eras på individuell bas, anpassat till komponentens specifika

egenskaper. Detta gäller oavsett om programmet innehåller acce-

lererad provning, tillståndskontroll och/eller fortlöpande

kvalificering (on-going qualification).
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Även om man kan få tag på provdata om felmoder ur olika källor

(litteratur, handböcker, andras provningsresultat) kan man be-

höva göra kompletterande tester för att ta reda på sådana fel-

moder som har speciell betydelse för komponentens säkerhets-

funktion och som uppträder vid de miljögränser som gäller för

applikationer i kärnkraftverk (vid haveri).

7. Tillförlitlighetsdata som underlag till bedömning av

miljöns långtidsverkan

2il T.ill|örlitligheJ:_och_felin^ensitet

En komponents tillförlitlighet R(t) definieras som sannolik-

heten att den skall fungera på avsett sätt (utan fel) under en

tidsperiod med längden t. Feltätheten f(t) utgör (-1) ggr lut-

ningen av R(t), dvs - . . f(t) anger således sannolikheten

att fel uppträder i komponenten i tidsintervallet t till t + dt,

Felintensiteten A(t) definieras som ; y. Som framgår av kap

7.2 är feltätheten ofta Weibullfördelad, vilket innebär att

f(t) = J (\) e a (7.1)

och R(t) = e a (7.2)

där a är er. skalparameter (mäts i tidsenheter)

3 är en formparameter (dimensionslös)

Felintensiteten blir då A(t) = g (|) (7.3)

För 3<1 är A(t) monotont avtagande, dvs felintensiteten avtar

med tiden. Detta motsvarar initialfelen (inslitningsfel etc)

i den typiska badkarskurvan i figur 4.1. För 3=1 är A(t) = ̂ .
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Detta motsvarar den del av badkarskurvan där felintensiteten

är konstant (stokastiska fel, oberoende av åldring). För 0>1

är A(t) monotont ökande, dvs felintensiteten ökar med tiden

Oetta motsvarar utslitningsfelen i badkarskurvan.

Vid 3=1 övergår Weibullfördelningen i den enkla exponential

fördelningen

t

f(t) = I e a (7.4)

I handböcker av olika slag och i tusentals skrifter redovisas

tillfölitlighetsdata för elmateriel i form av felintensiteter

för olika stressnivåer (temperaturer), felmoder och fel-

definitioner. Det är därfär av intresse att ta reda på i vad

mån denna typ av data kan kopplas till de för oss aktuella åld-

ringsproblemen .

Vid konstant felintensitet gäller enligt 5 för små värden på

A att om N, enheter utsätts för viss miljö under tiden t,, samt

N2 enheter för samma miljö under tiden t 2 och antalet obser-

verade fel är lika vid de båda proven, är N..t.. = N-t-.

N2
"Accelerationsfaktorn1' blir ^ = jp (7.5)

Detta antagande ligger bakom de flesta prov för bestämning

av felintensitet hos komponenter. Istället för att prova

10 enheter i 100 000 timmar kan man "accelerera" provet

(=minska provningstiden) genom att prova 1000 enheter i

1000 timmar.

Ett annat sätt att minska erforderlig provningstid för att få

ett signifikant antal fel på relativt kort tid äx att istället

Öka stressfaktorn, oftast temperaturen. A ökar normalt med

ökande temperatur. Om T. är den förhöjda temperatur man an-

vänder för provning och T. är den temperatur till vilken man

önskar relatera felintensiteten blir accelerationsfaktorn
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(7.6)

För att vinna tid används oftast kombinationen av stort antal

provobjekt och förhöjd temperatur, varvid accelerationsfaktorn

blir

K = V KT (7.7)

Om det således krävs tiden t för att fastställa felintensite-

ten A vid temperaturen T, med hjälp av prov med N1 identiska
1objekt vid temperaturen T,., krävs tiden

t = ir|- (7.8)

för att fastställa A_ genom prov av N, provobjekt vid tempera-
2turen T_.

Accelerationsfaktorn för temperatur K_ måste fastställas expe-

rimentellt eller genom antagande av en modell för temperaturens

inverkan på felintensiteten, t ex genom användning av Arrhe-

niuskriteriet, se kap 10.2.

Det torde vara helt klart att de data som härrör ur prov med

en acceleration av felintensiteten med hjälp av större antal

provföremål ej innehåller information av direkt värde för

åldringsbestämning. Däremot kan de data som baserats på acce-

lererade prov med hjälp av förhöjd temperatur innehålla rele-

vant information. I princip baseras ju sådan provning på en

högre felintensitet orsakad av någon sorts degraderande in-

verkan av den förhöjda temperaturen.

Framförallt, bör den information om felmekanismer som kommer

fram vid på detta sätt accelererade tillförlitlighetsprov

kunna vara av värde för bedömningen av vilka felmoder som är

av intresse för simulering av långtidsverkan.
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§§91§5sningar_hos_tillförlitli2hetsdata_gå_3rund_av

Tyvärr innehåller tillförlitlighetsdata endast information

om fel uppträder eller ej, dvs om en viss funktionsparameter

antagit värden utanför de som kan tolereras. Information om

hur långt en viss degradering nått behövs för att ge underlag

för bedömning av långtidsverkan. Denna information saknas i

allmänhet, då målsättningen för tillförlitlighetsprovningen

ej varit att ta fram sådan information.

Provningen görs oftast ej under tillräckligt lång tid för

att man skall nå fram till en för åldringen signifikant del

av badkarskurvan (utslitningsdelen, 3 > 1). Man utgår från

att felintensiteten är konstant. Feldata med förhöjd stress-

nivå är också ej särskilt vanliga.

Då det gäller komponenter med hög tillförlitlighet är det ej

praktiskt och ekonomiskt möjligt att prova under så långa

tider som behövs för att fel skall uppkomma i samtliga exem-

plar som används vid provningen. Det är därför vanligt att

man istället provar under viss, fastställd tid eller till dess

ett visst antal fel erhållits. Tillförlitlighetsdata från så-

dana prov benämns "censored".

För att bestämma felintensiteten ur avbrutna prov måste man

utgå från ett antagande om felfördelningen. Fel som uppträder

i seriekopplade element, dvs i en svag länk i en systemkedja

vars felfunktion leder till att systemet ej fungerar tillfreds-

ställande är i allmänhet Weibullfördelade, dvs

feltätheten f(t) = AB(Xt)6"1 e" ( A t ) (7.9)

där A är felintensiteten vid 0 « 1.
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Den andel av de provade komponenterna som felat vid tiden t är

då lika med

Q(t) = 1 - R(t) = 1 - e l A t | (7.10)

a = j är 63,2-percentilen för fördelningen, oberoende av 3,

och benämns karakteristisk tid till fel. Vid tiden t = a har

således 63,2% av komponenterna felat.

Fel som förekommer i parallellkopplade element, t ex trådar i en

kabel, är i allmänhet gammafördelade, dvs

feltätheten f (t) = -—^zjfj " (7.11)

n = det antal parallella element i ett system som vid fel ger

upphov till totalfel hos systemet (t ex det antal trådar i en

kabel som måste skadas för att kabeln ej längre skall fungera

på avsett sätt).

(n-1)i = (n-1)*(n-2) 2*1 = gammafunktionen för n

Den andel av de provade komponenterna som felat vid tiden t är

då lika med

Q(t) = 1 - R(t) = 1 - ( A t ( n l
e (7.12)

Lognormal fördelningsfunktion svarar ej mot någon speciell fy-

sikalisk situation men passar väl in på feldata från prov på

bl a halvledare. Den tillämpas ofta på accelererade tillför-

litlighetsprov och är genom sin nära anknytning till normal-

fördelningen lätt att använda för olika former av anpassning

av experimentella data till funktionssamband (maximum likeli-

hood och minsta kvadratmetoden). För lognormal feltäthet gäller

-dn t - y) 2



IFM AKUSTIKBYRÄN AB TR 5.299 03 39

Om man vid experimentell bestämning av felintensitet bryter prov-

ningen innan alla provobjekten felat är det viktigt att man har

gjort ett korrekt antagande om fördelningsfunktionen. Oftast

har man antagit en exponentialfördelning, dvs konstant felinten-

sitet. Om detta antagande är felaktigt ger resultaten oftast en

underskattning av miljöstränghetens inflytande och man betraktar

komponenten som mer åldrad än den i själva verket är.

Ett mål för kvalificeringsprogrammet är att definiera realistisk

kvalificerad livstid. I 5 utreds hur max. kvalificerad livstid

kan bestämmas ur tillförlitlighetsdata.

Den tid under vilken konstant felintensitet råder vid en viss

stressfaktor som motsvarar normala driftförhållanden bör vara

ett konservativt mått på kvalificerad livstid. Vid den tidpunkt

då felintensiteten ökar med tiden har komponenten ändrats på

sådant sätt att risken för fel ökar, vilket ofta tolkas som att

komponenten åldrats i ett eller annat avseende.

Detta betraktelsesätt är relevant endast om man vill bestäm-

ma kvalificerad livstid utan hänsyn till krav på att kompo-

nenten skall klara haverimiljön. Det faktum att man nått

tidsgränsen där komponentens felintensitet ökar betyder ej

med nödvändighet att man nått den tidpunkt då den ej längre

klarar ett haveri. Kan man dra slutsatsen att en komponent,

vars felintensitet vid en stress motsvarande normal drift-

miljö ej börjat öka vid en tidpunkt motsvarande önskad

kvalificerad livstid, ej åldrats på ett märkbart sätt under

denna tid? I så fall skulle man kanske kunna fastslå att

föråldring före haverimiljöprov ej är nödvändig för en

sådan komponent. Därmed skulle man kunna använda den stora
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tillgången på tillförlitlighetsdata för en första koll av

behovet av föråldring för komponenttypen ifråga.

Tyvärr kan en sådan slutsats ej utan \idare dras. Komponen-

ten åldras i själva verket från första stund. Eftersom

haverimiljön skiljer sig från den normala driftmiljö för

vilken felintensiteten bestämts kan haverimiljö komma att

resultera i att komponenten på extremt kort tid kommer in i en

snabbt ökande felintensitet.

Betrakta förenklat endast en stressfaktor vid normal drift

S1 (t ex temperaturen vid normal drift - antag a*-1 den är kons-

tant) och motsvarande enkla stressfaktor S~ vid haveri (t ex

en förenklad konstant temperatur). Stressfaktorn K(S) kan t ex

vara en Arrheniusfunktion (se kap 10.2). Kvoten

X2

är enligt 5 lika med -r— för en exponentialfördelad felfunk-

tion, dvs lika med kvoten mellan felintensiteten vid stressnivå

Sj och vid stressnivå S1.

(Följande diskussion står för rapportförfattaren och återfinns

ej i den litteratur som studerats)

Vid den högre stressnivån tar det kortare tid till dess

komponenten når en ålder då felintensiteten ökar. Båda fak-

torerna illustreras i figur 7.1 nedan.
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Felint. A tressnivå S_ (have-
rimiljö)

| stressnivå S1 (normal-
, driftmiljö) '

*_ » - • 1'

-•--••"•r i

A O _ L _

tid

tid

Figur 7.1 Illustration av förbrukning av resterande livs-
tid i haverimiljö på grund av långtidsverkan av
normaldriftmiljö

Antag att ett haveri, dvs stressnivå S-, inträffar vid tid-

punkten t1. Ur degradationssynpunkt har komponenten då nått

tidpunkten t.för stressnivå S2. Om en"färsk" komponent utsätts

för stressnivå S_ tar det tiden tQ innan felintensiteten ökat

till värdet \Q medan det för komponenten som under tiden t.

utsatts för stressnivå S.. tar tQ - t ..innan felintensiteten nått

värdet XQ. XQ antas utgöra den felintensitet där risken för fel

i någon av de redundanta komponenterna under haveri blir otillå-

tet hög.

Om twsom i figur 7.2, befinner sig vid en tidpunkt då felintensi-

tetun ökar snabbt vid stressnivå S. (normal driftmiljö) närmar

sig också t. snabbt den tid då felintensiteten ökar snabbt vid

stressnivån S2 och risken att nå felintensiteten AQ i samband
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med haveri ökar (dvs tn -
X
A,

t blir litet)

V

j.-:

tid

Figur 7.2 Resterande livstid i haverimiljö då väsentlig
del förbrukats i normal driftmiljö

Detta starkt förenklade exempel illustrerar det förhållandet

att man ej okritiskt bör acceptera tesen att en komponent,

för vilken felintensiteten är konstant vid tidpunkten t,upp-

träder på samma sätt vid denna tidpunkt som då den är hy.

Däremot bör ett stort avstånd mellan denna tidpunkt och den

tidpunkt då felintensiteten börjar öka med tiden ändå kunna

ses som en indikation på att man ej förbrukat någon större

del av komponentens livstid.

7.4 Slutsatser

Carfagno har i 5 ägnat stort utrymme åt att beskriva

relationen mellan tillförlitlighetsdata och åldring som

ett led i kvalificeringen av kärnkraftskomponenter. Han

kommer fram till slutsatsen att data om felintensiteter,

som återfinns för de flesta komponenttyper och material

i diverse handböcker (fr.a. i MIL-HDBK-217B), ej är lämp-

liga att användas för beräkning av stressaccelerations-

faktorer för åldring i samband med komponent-kvalificering.
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Samtidigt bör påpekas att även om tillförlitlighetsdata

ej kan utnyttjas direkt för komponentkvalificeringen är

tillförlitlighetsmetodiken ett synnerligen betydelsefullt

hjälpmedel. Data från tillförlitlighetsundersökningar ger oss

uppgifter som kan läggas till grund för en kvalitativ bedömning

av komponenters väntade felmoder och felbenägenhet vid olika

stressfaktorer. Vidare förser oss tillförlitlighetstekniken med

metoder ur sannolikhetsläran som är nödvändiga för att vi rätt

skall kunna använda och bedöma relevansen hos deterministiskt

baserade metoder för forcering av miljöverkan i samband med

provning. Se även 27.

JB_- Kemiska och fysikaliska processer som påverkar

åldringen av organiska material

8..1. Allmänt

Den slutliga effekten av åldring hos ingående material i kompo-

nenter är att komponentens förmåga att fungera på avsett sätt,

t ex vid ett haveri, nedsätts. I första hand är det organiska

material soiu åldras, gummi, plaster, smörjmedel etc. Detta leder

till försämrad täthet, nedsättning av isolationsresistanser

(t ex i kablar) och ökad risk för spänningsöverslag, kärvning

hos rörliga delar m.m.

Då det gäller metaller är det främst korrosion och mekanisk ut-

mattning som kan vara en konsekvens av miljöns långtidsverkan.

Halvledare påverkas bl a av joniserande strålning och temperatur.

Bakom de förändringar som leder till nedsatt funktionsförmåga

ligger kemiska och fysikaliska förändringar hos i komponenterna

ingående materials egenskaper. Som framgår längre fram i denna

rapport är det väsentligt att känna till vilka processer som do-

minerar miljöns långtidsverkan för att man skall kunna applicera
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metoder att på begränsad tid försätta komponenten i åldrat till

stånd. De viktigaste processerna redovisas nedan.

8.2.1 Tennisk degradering

Hög temperatur kan orsaka kemiska förändringar hos material

genom termisk aktivering av ett antal reaktioner. Hit hör

bl a 28 :

- depolymerisation, väsentligen inversen till den enklaste

polymerisationsprocessen. Depolymerisation leder således

till att de viktigaste molekylkedjorna bryts.

- tvärbindningar (crosslinking) mellan molekylkedjorna.

- reaktioner hos de enskilda delarna i molekylkedjorna.

S.k. termiskt stabila polymerer bibehåller sina mekaniska egen-

skaper bättre än andra polymerer. Dit hör aromatiska polyamider,

t ex aromatiskt nylon (Normax nylon) som har lägre töjbarhet

initialt än t ex 700 Nylon men som bibehåller sin töjbarhet i

stort sett oförändrad efter 1000 h vid 175°C medan 700 Nylon de-

graderar mycket kraftigt.

En omfattande utveckling har också skett av aromatiska polyimider

(t ex Kapton H-film tillverkad av du Pont), en viktig grupp av

termiskt stabila polymerer.

8.2.2 Oxidation

Alla organiska ämnen är känsliga för inverkan av molekylärt syre.

Liksom termisk inverkan kan inverkan av syre leda till att mole-

kylkedjor splittras och till tvärbindningar mellan molekylkedjor.
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Reaktionen är en funktion av syrekoncentrationen upp till vissa

nivåer. Vid höga syrekoncentrationer är reaktionen ej längre be-

roende av syrekoncentrationen.

Oxidation kan katalyseras t ex genom existens av kopparoxider.

Oxidationshastigheten är hos de flesta polymera material mycket

låg vid normal rumstemperatur. Det beror på långsam produktion

av fria radikaler. Hastigheten ökar med ökad temperatur eller

genom joniserande strålning.

Små mängder peroxider, syreinnehållande ämnen och föroreningar

i polymererna kan påtagligt öka oxidationshastigheten.

Oxidation av polymera material leder till nedsättning av fysi-

kaliska egenskaper. Tvärbindningar leder till Ökad styvhet och

skörhet. Oxiderade polymerer har lägre mekanisk styrka och elekt-

riska isolationsegenskaper medan dielektricitetskonstant och

konduktivitet ökar.

För att minska inverkan av oxidation används olika stabiliserande

tillsatser såsom antioxideringmedel, peroxidnedbrytare etc.

Termisk degradering och oxidation kan antas ske oberoende av

varandra.

8.2.3 Hydrolys

I jämvikt med omgivningen innehåller ett material en mängd absor-

berat vatten som är proportionell mot relativa fuktigheten hos

atmosfären och maximalt möjlig vattenabsorption i materialet.

Vattnet i materialet kan reagera med materialet med degradering

som följd. Denna process benämns hydrolys. Hydrolys angriper i

första hand molekylkedjor av estrar och är betydelsefullt för

degraderingen av bl a polyestrar, polyamider och polyimider.
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I linjära polymerer, t ex PET (polyetylénterephtalat) orsakar

hydrolys stokastisk splittring av polymerkedjor, vilket leder

till snabb minskning av molekylarmassan. I polymerer av nätverks-

typ (t ex anhydrid-härdad epoxyharts som innehåller ett stort

antal esterkedjor) leder splittring av några kedjor ej till ob-

serverbara effekter hos materialegenskaperna. Dessa polymerer

har stor tålighet mot hydrolys.

8^3 ?YSi?S5iiska_grocesser_somjeåverkar_åldringen

8.3.1 Ändringar i molekylordning

Ändringar i molekylordning är betydelsefullt i halvkristallina

och orienterade polymerer såsom PET, eftersom reaktioner där ak-

tiva gaser deltar (oxidation, hydrolys) fortskrider med olika

hastighet i ordnade och i amorfa områden. Reaktionen är vanligen

mycket långsammare i kristallin fas än i amorf fas.

Eftersom den termodynamiska jämvikten mellan kristallin och

amorf fas beror av temperatur, bör åldringsprov på delvis kristal-

lina material utföras så nära drifttemperaturen som möjligt28

8.3.2 Diffusion

Diffusion av aktiva gaser in i material är ibland den faktor som

kontrollerar åldringshastigheten. Åldringen försiggår med olika

hastighet på olika djup i materialet. Forcering genom temperatur-

ökning, ökning av gaskoncentration etc kan normalt ej simulera

gradienten. En diffusionskontrollerad reaktion kan dock tas i be-

aktande vid användning av EAP-metoden, se nedan, kap 10.6

8.3.3 FÖrångning (avdunstning)

Åldring av organiska material kan även ske genom att additiver av

olika slag, i första hand mjukgörare, avdunstar.
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jK Accelererad åldring. Generella riktlinjer

9^1 Accelererad_åldrin3_som_ett_led_i_kvalificeringen

Den vanligaste metoden att kvalificera kärnkraftskomponenter

för miljöns långtidsverkan är att på ett eller a;inat sätt

genom onaturligt hög stresspåverkan på kort tid försätta kom-

ponenten i åldrat tillstånd (end-of-life condition). Risken

att på så sätt åldrad komponent uppvisar fel vid gemensam stör-

ning (common mode failure) undersöks därefter genom haverimiljö-

prov och/eller seismiska prov.

2S beskriver lämplig metodik på följande sätt (step-by-step):

I. Identifiera erforderlig säkerhetsfunktion hos komponenten.

Fel vid gemensam störning (av icke stokastisk karaktär) som kan

orsakas av konstruktionsstyrande händelse (haveri, jordbävning)

identifieras.

II. Ta reda på miljön som är relevant för åldringen. Externa

påkänningar (värme, joniserande bcrålning m.m.) såväl som in-

terna påkänningar (egenuppvärmning, elektriska påkänningar etc)

identifieras. Föroreningar kan vara externa (atmosfäriska) eller

interna (utgasning).

III. Ta fram provningsdata om felmoder. Ta genom prov på del-

komponentnivå reda på de felmoder som dels har betydelse för

säkerhetsfunktionen, dels uppträder innanför de miljögränser

som kan förekomma.

IV. Utveckla ett program för accelererad provning baserat på

informationerna enligt I-III ovan.

Accelererad åldring förutsätter en modell för livslängdens be-

roende av den applicerade miljösträngheten. Dessa modeller dis-

kuteras längre fram i rapporten. De inkluderar bl a
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- Eyring och Arrhenius modeller för att beskriva livs-

längdens beroende av temperatur (för Eyrings modell

även andra faktorer, t ex fukt)

- Larsen- Millers och Prot - modeller för att beskriva

livslängd hos metaller

- Inverse Power Law för komponenters livslängd vid

accelererade spänningsprov

- Palmgrens ekvation för livslänqd hos lager.

relatign-till_krav_gå_tåli3het_vid_konstruktions-

9.2.1 Allmänt

Aldringsprov har traditionellt använts för att studera felmoder

och felintensiteter. Åldring för att placera en komponert i end-

of-life tillstånd före kvalificering för konstruktionsstyrande

händelse kräver delvis annan metodik än den som används vid

traditionella åldringsprov.

9.2.2 Skattning av osäkerheter vid livslängdsprov

Traditionella åldringsprov utförs med förhöjd stressnivå under

tid tills "fel" uppträder. Fel kan t ex vara icke acceptabel

nedsättning i hållfasthetsegenskaper/ isolationsresistanser etc

eller rena fmktionsfel, mekaniska brott o dyl. Genom att ta fram

tid till fel för ett antal olika, accelererade, stressnivåer och

extrapolera denna information till normal stressnivå kan livs-

längden predikteras. Härvid tas endast hänsyn till åldringsbe-

tingade fel, ej stökastiska fel.
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tid till fel

predikterad livslängd "

49

"s!j Si sl stressnivå
(ex temperatur)

Figur 9.1 . Extrapolering för bestämning av livslängd ur
prov (t ex temperatur).

I figuren 9.1 ovan har en logaritmisk extrapolering skett,

dvs man har antagit att livslängden avtar exponentiellt med

stressnivån. Extrapoleringen är naturligtvis beroende av den

degradationsmode11 som antagits (i detta fall Arrhenius).

Extrapoleringsfel kan uppkomma genom att spridningen i prov-

ningsresultat är stor eller genom att den valda modellen för

stress-livslängdsberoendet ej är lämplig.

3 0 redovisar närmare hur man kan beräkna det antal prov som

måste utföras för att spridningen skall bli accepterad. En

kortfattad redogörelse bifogas i Appendix 2.

Som framgår av Appendix 2 krävs ett betydande antal experiment

för att stress-livslängdsberoendet skall kunna skattas med be-

gränsad spridning. En målsättning att hålla skattningen på samma

godhetsnivå som spridningen hos experimenten (som bl a speglar

olikheter hos komponentexemplar) leder till att ett

stort antal komponenter måste provas.
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9.2.3 Tillämpning av osäkerhetsskattning vid bestämning

av tid till dess komponenten ej längre klarar

konstruktionsstyrande händelse

Eftersom fel är en följd av att komponenters egenskaper ändrats

på grund av åldringen bör likartade härledningar kunna till-

lämpas på osäkerheten vid användning av accelererad åldring

för att försätta komponenten i ett visst (end-of-life) till-

stånd.

Sambanden i Appendix 2 bör således kunna tillämpas på predik-

terad tid till visst tillstånd hos komponenten vid driftsmiljö

ur bestämning av samma tillstånd vid accelererat prov, se figur

nedan.

1
S- stressnivå

Figur 9.2 Extrapolering för bestämning av tid till end-of-life
ur prov.

Tiden t. är här den tid komponenten klarar att utsättas för

stressnivå S, utan att degradera så långt att den ej förmår att

klara haveri (eller jordbävning). S^f S2 och S., är accelererade

stressnivåer, SQ driftnivå. tQ är således den sökta tiden till

end-of-life.

Osäkerheten hos ur accelererade prov bestämd tid till end-of-life

bör således kunna skattas med hjälp av Appendix 2, formel (A2.1).
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För att man skall kunna fastställa tiden till end-of-life med

rimlig säkerhet ur accelererade prov krävs således:

- lämpligt samband stressnivå/livslängd kan ansättas

- antal prov i accelererad miljö, fördelade över flera

stressnivåer, är tillräckligt stort för att dels medge

en bestämning av standardavvikelser för provresultaten,

dels enligt Appendix 2, formel (A2.1) begränsa spridningen

i fastställd tid till end-of-life.

Han måste konstatera att de flesta accelererade prov på säker-

hetsrelaterade elkomponenter utförs på ett mycket ringa antal

exemplar (ofta enbart ett ex) och ofta vid en enda stressnivå.

Av redovisningen ovan framgår att osäkerheten i bestämningen

av tid till end-of-life därmed är mycket stor.

81 redovisar accelererade åldringsprov på idealiserat prov-

objekt (solar module), som visar att accelererade prov kräver

betydande statistiskt underlag. Enligt 31 krävs ofta prov vid

mer än 5 stressnivåer och provningen blir mycket dyrbar vid

korrekt utförande.

Vad som sagts ovan gäller accelererad provning med en stress-

faktor S,. Accelererad åldring av kärnkraftskomponenter sker

oftast i sekvens av de stressfaktorer (temperatur, joniserande

strålning, vibration etc) som anses ha betydelse för åldringen.

Om man önskar försätta komponenten före haverimiljöprov i ett

tillstånd som efter 20 års drift utsätter man den för accelere-

rade prov motsvarande 20 år i vardera stressfaktorn.

I vissa fall görs åldringen simultant i flera stressfaktorer för

att ta hänsyn till samverkan mellan dessa (synergieffekter).

Detta behandlas för faktorerna temperatur och joniserande strål-

ning längre fram.



IFM AKUSTIKBYRÄN AB TR 5.299.03 52

Man kan fråga sig om osäkerhetsproblemen enligt kap 9.2 ovan

ökar vid simultan applicering av flera stressfaktorer jämfört

med dem som erhölls vid en stressfaktor. Enligt 30 gäller

dock snarare motsatsen. Spridningen i skattad livslängd minskar

för samma antal experiment om flera stressfaktorer ingår i

provningen, speciellt om stressfaktorerna är oberoende av var-

andra .

Han borde således vara på den säkra sidan om man skattar sprid-

ningen i end-of-life enligt Appendix 2, formel (A2.1) för den miljö-

faktor som ger upphov till största standardavvikelsen hos resul-

taten av accelererade proven.

9̂ 4 Stegastress_grövning

Step-stress, dvs successiv ökning av miljösträngheten tills fel

uppträder, tillämpas ofta vid livslängdsprovning. Vid prov för

att försätta komponenter i end-of-life tillstånd före haveri-

miljöprov ger step-stress prov inga väsentliga fördelar.

Användningen av redundanta system medför att en större spridning

hos den ur accelererade prov skattade tiden till end-of-lifé

kan accepteras. Sannolikheten att alla parallella system skall

utgöras av komponenter som har en tid till end-of-life mindre

än medelvärdet av skattningen minskar ju med ökat antal paral-

lella system.

Motsatsen gäller hos seriekopplade system. Om accelererade prov

utförs för att försätta en kabel i end-of-life tillstånd före

haverimiljöprov sker detta på en begränsad kabellängd (sample).

Den i driftmiljön använda kabeln är åtskilliga gånger längre.
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För att kabeln skall fungera felaktigt räcker det att någon

del av kabeln skadats. Som nämnt i tidigare avsnitt kan Wei-

bull-fördelningen användas för att bestämma den ökade felris-

ken hos seriekopplade system. Om den provade kabeln har en

begränsad längd L* som är avsevärt kortare än den installerade

kabeln (med längden L>>L*) visar följande formel att betydligt

färre enheter felar vid tiden t för den provade kabeln än för

den installerade kabeln.

F = 1 - exp[- e K-'] 1
där F = andelen enheter som felat vid tiden t under konstant

stress S (£

rerat prov)

stress S (S_ = stress vid drift, S = stress vid accele-

p är en positiv parameter som är karakteristisk för

material och provningsmetod

B är formparametern i Weibullfördelningen

32 behandlar dessa samband och betydelsen av att ett kabelsample

endast utgör en begränsad del av den använda kabeln.

Vi har ej i den genomgångna litteraturen funnit någon redovisning

av hur redundanser påverkar skattningen av tid till end-of-life

men beräkningarna av denna tid vid redundanser kan göras

med hjälp av allmän statistisk teori.

Vi har ej heller funnit att man vid utvärdering av prov på

kabel i samband med kvalificering för kärnkraftverk tar hänsyn

till dessa faktorer.
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10 . Forcering av långtidsverkan av termisk miljö

1Q.2.1 Allmänt

Den miljöfaktor som oftast används för accelererade åldrings-

prov är temperaturen. Det är välbekant att de flesta kemiska

och biologiska processer sker snabbare vid högre temperaturer.

Till detta kommer också att temperaturkammare är relativt enkla

provningsutrustningar och att därmed själva provningskostnaden

är relativt låg även vid långvariga exponeringar.

3 3 framhåller att vid termisk åldring står kostnaden för prov

enligt nuvarande praxis ej i proportion till den grad av säker-

het hos komponenterna som kan fastställas genom provningen.

Ett antal skäl anges till att korrelationen vanligtvis är låg

mellan den degradation som produceras av accelererad termisk

åldring och den degradation som erhålls vid normal drift. Dessa

skäl och andra komplikationer med accelererad termisk åldring

berörs längre fram i kapitel 10.5.

Vid SFEN-SEE symposium i Paris i maj 1984 betonade flera före-

dragshållare riskerna med okritisk användning av traditionella

accelererade tenniska åldringsprov, vilka utnyttjar Arrhenius

samband mellan degradation och temperatur.

Trots alla invändningar ingår förhöjd temperatur för närvarande

i stort sett i alla accelererade åldringsprov. En diskussion

baserad på genomgången litteratur, studiebesök och diskussioner

med involverade forskare redovisas nedan för att belysa fördelar

och risker med använd teknik samt dess begränsningar.

Grunden för all kinetik är att "hastigheten med vilken ett sys-

tem närmar sig sitt jämviktstillstånd är proportionell mot av-

vikelsen från jämviktstillståndet". Hastighetsekvationen kan
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generellt beskrivas som en hastighetskonstant gånger poten-

tialen (dvs avvikelsen från jämviktstillståndet).

Exempel på tillämpningar är allt från pendelrörelse och visko-

elastisk deformation till kemisk reaktionshastighet.

I Z. Physik. Chem. nr 4 år 1889 publicerade Svante Arrhenius

sin teori för reaktionshastighetens temperaturberoende. Han

presenterade där följande samband för reaktionshastigheten K

d In K _
£ a c* (10.1)

dt

AE
act
RT

som kan skrivas K = Ae

där T = temperaturen i K

AE = aktiveringsenergin *) (J/mole)
aCu

R = gaskonstanten (= 8,314 J/mol K)

A = en konstant

Arrhenius antog därvid att endast molekyler som förvärvat en

energi £ AE . kunde delta i reaktionen. Denna tolkning gäller

ännu i dag.

Ekvationen(10.1) ovan antyder att den del av molekylerna som

når sin kritiska energinivå ökar snabbt med ökande temperatur.

Vid accelererade prov där " Hr väsentligt högre än i driftmiljön

kan en betydande andel molt Ler nå en högre energinivå än den

som är karaktäristisk för driftmiljön.

Arrhenius modell beskrevs ursprungligen med utgångspunkt från

empiriska grunder men har senare kunnat motiveras ur enkla

Mått på energin per molekyl.
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kinetiska kollisions- och reaktionsteorier. Sambandet

ovan beskrivs numera vanligen i formen:

_ ±
kT

r = Ae KX (10.2)

där aktiveringsenergin betecknas med <j> och anges i eV per

molekyl (1 eV per molekyl = 9,648 • 104 J/mol).

P
k = Bolzmans konstant = — , där L är Avogadros tal

(6,022 • 10 2 3 mol"1) och R är (den molara) gas-

konstanten ovan.

k är således lika med 1,381 • 10~ 2 3 J/K eller

0,8617 • 10~4 eV/K.

Sambanden mellan storheterna ovan beskrivs närmare i Appendix 3.

Konstanten A är typisk för de material som är inblandade i

reaktionerna och benämns ofta frekvens fak t o m .

En fullständig härledning av Arrheniussambandet ur teori för

partikelkollisioner och reaktioner finns i 5, kap 8. Man

utgår ifrån att ett föremåls mekaniska och elektriska egen-

skaper beror av en instabil kemisk substans B som reagerar med

en annan substans C (t ex syre) och bildar en ny produkt A.

Reaktionen [B] + [c] -*• [A] antas endotermisk och fordrar visst

antal energienheter för att fullföljas. Med antagandet att B och

C är homogent blandade och fria att reagera blir reaktionshas-

tigheten proportionell mot

(väntat antal kollisioner mellan B- och C-partiklar)

x (medelreaktionshastigheten hos blandningen)

Med hjälp av Bolzmanns fördelning för hastighetsfördelningen

hos A och B kan kollisionshastigheten bestämmas. Man kan enligt

ovan anta att en reaktion inträffar så snart rörelseenergierna

vid kollisionen är > <J>. Genom att sannolikhetsfunktionen ovan
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för kollision integrerar över området där kollisionerna leder

till reaktioner kan man L>estämma reaktionshastigheten vilken

då visar sig få formen

. A.
kT *

Ae K 1

För den som är intresserad av den detaljerade härledningen hän-

visas till 5, kap 8.

* är som ovan nämnts den energi som behövs för att driva reak-

tionen. Således gäller

- ju högre $ desto svårare att driva reaktionen.

- ju lägre <j> desto längre tid behövs för att med för-

höjd temperatur accelerera reaktionen (åldringen).

10^3 ^£henius_formel_då_mer_än_en_reaktion_är_inblandad

En viss degradation uppträder vid ett visst värde på rt, som

enligt(10.2)kan skrivas

. A.
kT

rt = Ate = konstant (10.3)

In rt = In At - j | = konstant (10.4)

dvs In t = ̂  + B (10.5)

där B är en funktion av <t>

För ett givet värde på <J> är således log t en linjär funktion

av ip. Detta illustreras i figuren nedan (<J> bestäms således

genom bestämning av den räta linjens lutning).
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log t

•=•-

Figur 1Q. 1 Degradationens beroende av t, = och <|>.

Om mer än en oberoende reaktion är involverad i degradationen

modifieras Arrheniussambandet till

(10.6)

Antag att två oberoende reaktioner är inblandade med reak-

tionshast ighe ter r1 resp r~ och aktiveringsenergier $. resp

r =

11
kT kT

(10.7)

lim A, e
T -*• oo 1

kT
= A,

(10.8)

Vid höga temperaturer domineras således r. av A.. Vid ett givet

värde på <J>. och T ärr, * A, . Vid höga temperaturer dominerar

således den reaktion scm har högsta värdet på konstanten A^.
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lim A. e k T = 0 (10.9)
T-»- 0

Vid låga temperaturer dominerar således den reaktion som har

lägsta värdet på <j>.. Sambandet illustreras i figur 10.1 ovan

av den heldragna linjen som utgör den sammansatta Arrhenius-

kurvan.

Om <j» i figur 10.1 bestäms med prov vid hög temperatur erhålls

värdet <J>2, vilket således är högre än 4>1 som kan antas repre-

sentera <j) vid normal drifttemperatur. Om accelerationsfaktorn

baseras på <f> = <J>2 leder detta till en Överskattning av accelera-

tionsfaktorn inom ett mer måttligt temperaturintervall i närheten

av drifttemperaturen. Därmed riskerar man att ett visst accele-

rerat prov bedöms på ett icke konservativt sätt, dvs livslängden

vid normal drifttemperatur överskattas.

20^4 Accelerationsfaktorn_vid_grovning_i_förhöid_temgeratur

§nli2t_Arrheniussambandet

Ur Arrhenius formel (10.2)erhålls accelerationsfaktorn K T med

lätthet. Om drifttemperaturen är T., (mätt i K) och provning

sker vid temperaturen T. gäller för reaktionshastigheterna

_
kT

r1 = A e 1 (10.10)

~ 1™22
r2 = A e (10.11)

Accelerationsfaktorn K,_ är lika med kvoten mellan reaktions-

hastigheterna / dvs

T, " T2J
KT = ~ - e ' * (10.12)
T r1
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En tumregel som Ibland används är att tiden till dess en viss

degradering skett minskar med faktorn 2 då temperaturen ökar

med 10°C. Nära rumstemperatur (T = 300 K) gäller detta för

aktiveringsenergin <f> = 0,56. Om denna regel används t ex vid

drifttemperaturen +50°C (323 K) med provtemperaturen +100°C

(373 K) motsvarar tumregeln däremot <f> £ 0,84. En enkel tumregel

av detta slag bör således ej användas.

26 redovisar ett exempel på prov för kvalificering av isoler-

materialet Zytel. I detta fall motsvarar ett prov med beräknad

aktiveringsenergi (1,49 eV) vid +80°C under 695 h en livstid av

40 år vid +50°C medan tumregeln ovan leder till en kvalificerad

livstid med samma prov av endast ca 1,3 år.

Som framgår av nästa avsnitt finns en rad osäkerheter vid an-

vändning av sambandet(10.12)ovan för skattning av accelerations-

faktorn vid prov vid förhöjd temperatur. I de fall det trots

dessa osäkerheter bedöms lämpligt att applicera sambandet (10.12)

på accelererad termisk provning är det viktigt att man väljer

det för ingående processer lägsta representativa värdet på <J>

som grund för bedömning av accelerationsfaktorn. Som exempel kan

nämnas att Westinghouse enligt 6 använder <J> = G,5 som ett

konservativt värde.

1.0.5.1 Kriterier för att Ar r-henius sambandet skall gälla

Bedömningen av tillämpbarheten av Arrheniussambandet för acce-

lererad åldringsprovning varierar starkt. En rad tveksamheter

till metoden redovisades vid i ref 6 rapporterat studie-

besök i USA. Vid IEEE symposium on Nuclear Power Systems i

San Francisco i oktober 1983, liksom i maj 1984 vid SFEN-SEE

"International symposium on aging in tests of safety equipment

for nuclear plant" i Paris varnade flera föreläsare för en okri-

tisk användning av accelererade åldringsprov. En allmän uppfatt-
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ning är att skillnaden mellan provningstemperatur och drifttem-

peratur ej bör vara alltför stor, dvs att måttliga accelera-

tionsfaktorer bör tillämpas.

33 uppger att korrelationen är dålig mellan degradering produ-

cerad med termisk åldring och den termiska åldring som sker i

driftförhållanden, bl a av följande skäl:

- skillnader i aktiveringsenergier hos material och kompo-

nent er,för vilka data är ti11gängliga,och aktiverings-

energierna hos de material och komponenter som skall

provas.

- osäkerhet om i vad mån korrelationen mellan fysikaliska

egenskaper mätta för att bestämma aktiveringsenergier är

representativa för de egenskaper som påverkar funktionen

hos komponenterna.

- osäkerheter beroende av att förhållandena ej är lika vid

bestämning av aktiveringsenergier vid provning och vid

drift.

De kinetiska härledningar som refererats ovan gäller system nära

jämviktsläget. Erfarenheten visar dock att linjär kinetik är

tillämpbar på de flesta system och blir oanvändbar endast vid

mer extrem avvikelse från jämvikt. Följande villkor måste dock

vara uppfyllda enligt 3<i för att formlerna för termisk åldring

skall gälla:

- alla möjliga processer och kombinationer av dessa måste

beaktas.

- processerna och kombinationerna av dessa måste förekomma

över hela det betraktade temperaturområdet, dvs både vid

provningstemperaturen och vid representativa drifttempe-

raturer. Drastiska ändringar, typ fasändringar, mekanisk

deformation, kemiska reaktioner, får ej äga rum.
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- aktiveringsenergierna för samtliga processer måste

antingen vara oberoende av temperaturen eller variera

på ett känt sätt med temperaturen.

I de flesta fall är inget av villkoren ovan helt uppfyllt.

"* påpekar dessutom att Arrheniussambandet ej ger korrekt

information om mer än en signifikant reaktion deltar i åld-

ringsprocessen och aktiveringsenergierna för de olika reak-

tionerna ej är identiskt lika. Paloniemi har dock sökt lösa

detta problem med sin "equalized aging process (EAP)"-metod,

se nedan.

10.5•2 Problem då fler än en degradationsprocess är signifikant

Om flera degradationsprocesser är signifikanta för åldringen

av en komponent eller ett material ligger det nära till hands

att anta att den med största aktiveringsenergin <j> är den me-

kanism som först leder till felfunktion. Detta är emellertid

ej alltid fallet. Vilken typ av fel som inträffar beror också

på i vad mån degradationsprocessen på ett tidigt stadium på-

verkar en svag länk i konstruktionen. 35 belyser detta i bl a

ett exempel på intermetallisk tillväxt i guld/aluminium-för-

bindningar, en process med högt <J> men som kan ta lång tid att

orsaka felfunktion.

En metod som använts vid framställningen av Mil-Hdbk-217C är

att ta fram felintensiteter vid olika temperaturer (ur fält-

erfarenheter eller laboratorietester) och ur dessa bestämma

ett "ekvivalent" värde på 4> som på så sätt representerar en

sammanvägning av de aktiveringsenergier som är kopplade till

olika felmekanismer. Se figur 10.2 nedan.
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felintensitet

A (T)

AX
ÄT

temperatur T

Figur 10.2 Bestämning av <j> ur felintensitet vs temperatui.

Det sammanvägda värdet på <j> är lika med lutningen hos linjen

för sambandet mellan felintensitet och temperatur. Förutsätt-

ningen är dock att sambandet är linjärt, vilket ofta ej är fal-

let. Om mer än en reaktion är av betydelse för degraderingen,

dvs om två eller fler reaktionshastigheter med olika temperatur-

beroende är inblandade, är logaritmen för degradationen ej

längre en linjär funktion av ^. Se figur 10.3 nedan.

In D D = degradation

1/T

Figui 10_.3 Arrheniussambandet då två reaktionshastigheter
är signifikanta. Skattad degradation D' vid
prov vid hög temperatur (litet 1/T) och antagande
att $ = $^.
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Reaktionshastigheterna är

-11
r1 = A1 e

 k T (10.1)

r2 = A2 e
 k T (10.2)

Antag att <f>.. > <|>2/ dvs lutningen hos linjen för reaktionen

med <(> = <j>1 är större än den hos linjen för reaktionen med

Vdi höga värden på temperaturen T ökar degradationen snabbt

när T ökar. Vid lägre värden nära drifttemperaturen TQ ökar

degradationen långsamt när T ökar. Om prov utfört vid hög

temperatur extrapoleras till drifttemperaturen leder detta

till ett antagande om en degradation D' som är en underskatt-

ning av den verkliga motsvarande degradationen DQ vid tempera-

turen T..

Två slutsatser kan dras:

- prov med ett antagande om ett för högt värde på <$>

innebär underprovning.

- om man bestämmer $ genom att mäta degradationen vid

ett antal höga temperaturer och därur ta fram lutningen

hos linjen för sambandet In D(^) kan detta leda till

ett högre värde på <$> än det för extrapolering till drift-

temperatur relevanta värdet.

Omvänt gäller att om <t>2 är känd och provning sker vid förhöjd

temperatur erhålls en överskattning av degradationen, se figur

10•4 nedan.
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In D

1/T

Figur 10.4 Skattad degradation D* vid prov vid hög tempe-
ratur och antagande att <J> = <t>2.

Ett sätt att undvika underprovning är således att bestämma <j>

inom hela temperaturområdet inklusive drifttemperaturen och

använda det lägsta värdet. Detta är av praktiska skäl ofta

ej möjligt eftersom en bestämning av <}> vid drifttemperatur är

mycket tidskrävande.

Möjligen skulle man kunna använda sig av accelererade prov för

bestämning av felintensitet med hjälp av ett stort antal prov-

objekt/ varvid man på rimlig tid kan få fram sambandet i figur

10.2 inom ett brett temperaturområde ner till drifttemperaturen.

Författaren har ej funnit några exempel på detta. En osäkerhet

är i hur stor utsträckning de fel som uppträder (stökastiska

fel) har någon koppling till de fel som orsakas av åldring. En

experimentell studie av denna möjlighet kan vara motiverad.

Ovan har antagits att kurvan för In D(=) är konkav då två reak-

tionshastigheter är inblandade. Detta gäller i allmänhet för

en rad reaktioner. Om diffusion är av betydelse för degradations'

hastigheten erhålls däremot i allmänhet en konvex kurva. Diffu-

sion kan leda till att syre i materialet förbrukas snabbare än

det ersätts. Se figur 10.5 nedan.
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'2 in

P

t
°2in - 02 ut

J2 ut

Figur 10.5 Principen för diffusion.

I punkten P råder jämvikt om °2 i n
 = °o t' d v s l i k a m v c k et

syre tillförs i punkten P per tidsenhet som den mängd som

förbrukas. Om materialet är tjockt, dvs d stort, ökar risken

att syret förbrukas snabbare än det ersätts. Därmed minskar

syremängden i P med tiden (diffusion).

Aktiveringsenergin för diffusion är låg (typiskt värde ca

0,5 eV) medan den i'x betydligt högre för termisk oxidation

(typiskt värde 0,8-1,6 eV). I de fall diffusionen är betydel-

sefull för reaktionshastigheten (degradationen) gäller oftast

att ökad temperatur ger ökad betydelse av diffusion, jämfört

med termisk oxidation och In D(«) får ett utseende enligt

figur 10.6 nedan.

In D Oxidation

Diffusion

77ÖL 1/T

Figur 10.6 Skattad degradation Dl vid prov vid hög tempera-
tur för det fall diffusion är betydelsefullt för
degradationen.
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I detta fall gäller således ömvändningen till det mer allmänna

fallet beskrivet ovan av figur 10.3 och 10.4, dvs om provning

och bestämning av $ görs vid hög temperatur erhålls en konser-

vativ bedömning (överprovning) . Om <j> bestäms nära driftempe-

ratur och provning sker vid förhöjd temperatur erhålls däremot

en underprovning. Minskad diffusion vid ökad temperatur minskar

således åldringen i dessa fall.

Syreunderskottet i P och därmed den minskade diffusionen vid

höga temperaturer kan undvikas vid materialprovning genom att

tunnare provbitar används, dvs genom att minska d i figur 10.5

I en del fall uppträder diffusionsbegränsad degradering redan

i driftmiljön/ t ex när en gas eller vätska omger ett tjockt

glasaktigt material. I dessa fall måste man vara speciellt ob-

servant på diffusionsegenskaperna när man skall konstruera

accelererade åldringsprov.

Diskussionen ovan är delvis hämtad ur 36 Samma källa visar

att för permanenta gaser fungerar Arrheniussambandet även för

sorption. Aktiveringsenergin för sorption har visat sig vara av

samma storleksordning som den för termisk oxidation.

För kondenserbara gaser är sorptionsisotermerna mer komplexa

än för permanenta gaser. Vid sorption av vatten (från fuktig

atmosfär) i t ex polyuretan-pottingmassa gäller ej Arrhenius-

sambandet. Se vidare under kapitlet om fuktåldring.

Som framgått ovan är det ej möjligt att konstruera ett accele-

rerat åldringsprov som ger ett korrekt åldringsförlopp i det

fall flera reaktioner med olika temperaturberoende hos reak-



IFM AKUSTIKBYRÄN AB TR 5.299.03 68

tionshastigheterna är siguifikanta. Eftersom detta är fallet i

de flesta sammanhang är det angeläget att finna en metod att

komma runt problemet.

Paloniemi har utvecklat en sofistikerad tennisk åldringsteknik

som tar hänsyn till samtidiga diffusionskontrollerade reaktioner

och homogena reaktioner (termisk oxidation, hydrolys). Han har

i åtskilliga publicerade experiment belyst metodens tillämplig-

het. Följande beskrivning av metoden är väsentligen hämtad ur
28 , där en mer detaljerad redogörelse finns för bl a kinetiken

bakom metoden.

Paloniemis metod bygger på att man vid accelererad åldring an-

passar omgivningsmiljön (syrehalt/ relativ fuktighet etc) på

ett sådant sätt att accelerationsfaktorerna för de olika reak-

tionerna blir lika. Metoden benämns EAP - Equalized Aging Process.

Följande grundförutsättningar måste vara uppfyllda för att EAP

skall vara tillämpbar:

- aktiveringsenergin för de dominerande reaktionerna i

åldringsprocessen är känd

- reaktionerna är i stort sett oberoende av varandra

- accelerationsfaktorn för varje reaktion kan regleras

med något metod så att de blir lika för alla betydel-

sefulla reaktioner.

För att kunna uppfylla det tredje villkoret antar man att endast

en reaktion dominerar inom resp reaktionsgrupp (t ex en termisk

degradation, en oxidation, en hydrolytisk reaktion).

Som tidigare nämnts påverkas termisk oxidation av syremängden

(upp till en viss mängd syre). Vidare påverkas hydrolytiska

reaktioner av omgivningsatmosfärens halt av vattenånga.
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Antag att för en viss åldringsprocess dominerar en oxidation,

en tennisk degradation och en hydrolytisk reaktion och att

resp reaktionshastigheter som funktion av temperaturen i in-

tervallet TQ till T., illustreras av figur 10.7 nedan.

In r

Si

•H

Lo
ns

ha
s

•P
X
a>
u

• "

. — . —

T

• oxidation

termisk de

hydrolys

temp

Figur 10.7 In r som funktion av T för ett antaget fall.

Reaktionshastigheten för oxidation kan minskas genom att om-

givningsatmosfärens syrehalt minskas (t ex genom tillförande

av kvävgas). Hydrolysen kan ökas genom ökning av vattenång-

halten i omgivningsatmosfären. På så sätt kan reaktionshastig-

heten för oxidation och hydrolys som funktion av temperaturen

fås att följa de streckade, med termisk degradering parallella,

linjerna i figur 10.7.

EAP-metoden förutsätter således mätning av reaktionshastighe-

terna för resp processer och bestämning av dessas beroende

av styrparametern i omgivningsatmosfären. Den utgör ett steg

mot en mer korrekt metod för accelererad åldring men är rela-

tivt komplicerad och bygger fortfarande på vissa grundförut-

sättningar, som redovisats ovan.
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Paloniemi visar med hjälp av kinetisk härledning att

- om två processer är lika, blir accelerationsfaktorn

för förändringar i fysikaliska materialegenskaper

lika.

- likformigheten hos åldringsprocesserna enligt ovan

vid konstanta förhållanden bibehålies under hela livs-

längden om processerna startats likformiga.

Exempel på avvikelser som medför att EAP ej fungerar:

- koncentrationen av olika produkter är temperatur-

beroende, vilket kan vara fallet i samband med rever-

sibla åldringsreaktioner. Termisk degradation och

hydrolys kan vara reversibla - i praktiken uppför de

sig dock oftast som icke reversibla reaktioner.

- mer än en reaktion dominerar i varje reaktionsgrupp

(t ex mer än en diffusionskontrollerad reaktion).

Avvikelser från EAP-uppförande kan noteras i samband med

accelererad provning på följande sätt:

1 Koll av lineariteten hos Arrheniussambandet (genom

plottning i Arrheniusdiagram, Appendix 4). Olinjäritet

tyder antingen på dominans av två reaktioner med olika

temperaturberoende eller övergång till diffusionskontrol-

lerad reaktion.

2 Om åldringsprov utförs vid två temperaturer med samma

referenstemperatur (drifttemperatur) skall den observe-

rade accelerationsfaktorn överensstämma med den ur mät-

ningar av reaktionshastigheter beräknade.

Förberedelserna för EAP-provning kan kort beskrivas så här:

1. Välj en eller två referenstemperaturer
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2. Stabilisera provobjektet (konditionering i konstant miljö)

3. Mät reaktionshastigheten (se kap 10.7, där några metoder

beskrivs) för resp reaktion

4. Mät diffusionskonstanten (med olika tjocklek hos provbitar

av aktuella material)

5. Beräkna lämplig anpassning av omgivningsatmosfären.

Tekniken beskrivs på ett illustrativt sätt i del III i ref 2 8

1.0̂ 7 Metoder_att_mäta_aktiveringsener2ier

Data om aktiveringsenergier för olika material finns rappor-

terade i en lång rad rapporter och sammanställningar. En

mycket omfattande sammanställning av aktiveringsenergier för

material och komponenter redovisas i 5. Diagrammet nedan

återger fördelningen av aktiveringsenergier för en stor mängd

material cch komponenter som används i kärnkraftverk. Diagram-

met är hämtat ur 5.

si
o
o

n)
•H

u u
6 Q)
c

rH 0
J Q

•P 6
c oax

10

0 •

»-t4 8 12 16 20 24 28 32 x10
aktiveringsenergi (eV)

Figur 10«8 Fördelning av aktiveringsenergier för material
och komponenter använda i kärnkraftverk

Mätning av aktiveringsenergier sker vanligen med metoder som

utvecklats inom materialläran och som söker mäta molekylära

reaktioner, varvid reaktionshastigheten vid yttre stresspå-

verkan (hög temperatur) jämförs med reaktionshastigheten utan

sådan påverkan (referensmaterial), Metoder för mätning av ak-
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tiveringsenergier finns beskrivna i ASTM-normer, utarbetade

inom ASTN Committee E-27, bl a 37.

Den vanligaste metoden är Termogravimetri (TGA). Materialet upp-

hettas till hög temperatur och viktändringen mäts (samtidigt

analyseras i allmänhet kolresterna). Metoden innebär att reak-

tionerna sker vid temperaturer långt över drifttemperaturerna

och de värden på aktiveringsenergin som erhålls kan skilja sig

kraftigt från de som är relevanta vid normal drift. Termogra-

vimetri har som huvudsakligt användningsområde bestämning av

sammansättning hos gummimaterial.

I 38 beskrivs TGA som en metod att utvärdera isolationsmaterial

genom att mäta viktförlust som funktion av temperatur i speci-

ficerad miljö. Metoden är användbar för screening av material

men sambandet mellan TGA-data och termisk åldring måste fast-

ställas.

37 angê r i "Scope" att TGA ej avses att direkt användas för

att fastställa termiska livslängdsjämförelser mellan isola-

tionsmaterial. Det poängteras också i avsnittet "Interpreta-

tion of TG Data" att TGA endast mäter viktsförlust och att andra

termiskt beroende parametrar kan vara betydelsefulla.

Differential Scanning Calorimetry (DSC) används för att bestämma

hur länge en stabiliserad polymer är intakt i en oxiderande

miljö vid olika förhöjda temperaturer. Provbiten förs in i

instrumentet och uppvärms i kvävgas till förhöjd temperatur.

Kvävgasen byts sedan ut mot syrgas och en timer startas. Efter

några minuter indikerar DSC att provbiten degraderar exotermiskt,

En tredje metod är Termokemisk analys (TMA), där man mäter

ändringar i volym och deformerbarhet som funktion av temperatur.

Metoderna ovan har fördelen av att ge ett snabbt svar men rele-

vansen hos uppmätta värden på aktiveringsenergin i relation

till termisk åldring vid normala driftsbetingelser ifrågasätts
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starkt av flera forskare.

En mer direkt bestämning av aktiveringsenergierna för de pro-

cesser som leder till fel hos den berörda komponenten är givet-

vis att föredra. Ett Arrheniusdiagram uppritas med tid till dess

en viss degradering har skett som funktion av T , där tempera-

turen T mäts i Kelvin. Ur data vid förhöjda temperaturer görs

en extrapolering till normal drifttemperatur. Aktiverings-

energin kan beräknas ur linjens lutning, se exempel ur 5 kap 7,

vilket återges i något modifierad form i figui 10.9 nedan.

veckor

öl
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u
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n
(B
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-P
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-o
•H
•p

1000 -

100

10

In 10J - In 10 = 4,61

2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 10'

Figur 10.9 Tid till mätbar syreabsorption i 40 mil polyeten
film i luft som funktion av temperatur

Linjens ekvation i exerolet kan skrivas

In t = B • ] + C (10.3)

Tiden till mätbar syreabsorption är omvänt proportionell mot

reaktionshastigheten, dvs enligt Arrhenius:

"1 r = A e
4_
KT

dvs t = A1 e KT

(10.4)

(10.5)
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Genom logaritmering av (10.5) erhålls

In t = j | + In A1 (10.6)

vilken kan identifieras med (10.3)där

B = A
K

C = Ln A1

Lutningen hos linjen B är således ett mått på <J> . I exemplet

ovan är

B - 4'61 . och • = Bk - 4,61 • 0,87 - H T 4
 = Q 6?

0,58 • 10 J 0,60 • 10

Som framgått ovan utgör Arrheniuskriteriet en bekväm och prak-

tisk metod att termiskt accelerera åldringsprocesser. Tilltron

till metodens användbarhet har dock minskat på senare år allt-

eftersom data har erhållits som tyder på dålig korrelation mellan

utförd accelererad åldring enligt Arrhenius och åldring i kärn-

kraftverk.

En gemensam uppfattning är att Arrheniuskriteriet bör användas

försiktigt, varvid det framför allt understryks att

- felmekanismerna måste klarläggas

- konseivativa (låga) värden på aktiveringsenergier

bör användas

- man bör begränsa sig till måttliga accelerations-

faktorer/ dvs använda så långa provningstider som

möjligt.
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Ju mer komplicerad en komponent är i form av antal felmekanis-

mer och antal ingående material/ desto tveksammare är det om

ett enkelt Arrheniusprov har någon relevans.

11. Långtidseffekter av joniserande strålning

11 .J

Strålningen från en kärnkraftsreaktor utgörs av gammastrålning

(elektromagnetisk strålning med våglängder < 1 A ) , snabba och

långsamma (termiska) neutroner, fissionsprodukter och beta-

strålning. Elkomponenter utsätts för bestrålning endast i sam-

band med haveri, varför denna typ av strålning ej är relevant

i samband med åldring.

I metaller överförs gammaenergier till de fria elektronerna.

De exciterade elektronerna faller dock snabbt tillbaks '-ill

sina normala nivåer emedan energin avges i form av värme.

Metallen påverkas således ej på annat sätt än att den uppvärms.

Metallerna förändras ej heller vid den neutronstrålning som kan

vara aktuell för elkomponenter i kärnkraft srk. Wignereffekter,

dvs förskjutning av atomer från sitt normala läge i strukturen,
19 ikräver mycket höga flöden (ca 10 n/cm ) av enabba neutroner.

39 beskriver åldring av polymerer under inverkan av jonise-

rande strålning. Polymerernas mekaniska egenskaper försämras

oftast om de under längre tid utsätts för joniserande strålning.

Vanligast är att de förlorar sin elasticitet, blir hårda och

spröda och därmed känsliga för mekanisk påverkan.

I ett fåtal fall blir polymererna istället mjuka och degartade

då de utsätts för joniserande strålning. De mekanismer som le-

der till materialförändringar under Inverkan av joniserande

strålning liknar de som är verksamma under inverkan av andra

miljöfaktorer, t ex förhöjd temperatur och mekanisk påverkan.
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Degraderingsmekanismerna i kommersiella plaster kompliceras

av inblandningen av antioxidationsmedel, färgpigment, mjuk-

görare, fyllnadsmaterial etc. De mekanismer som styr degra-

deringen av additiver är ej särskilt väl kartlagda.

Polymerer och andra organiska material är typiska "svaga länkar"

i elkomponenter med avseende på åldring i joniserande strålning.

Även halvledare kan vara känsliga för joniserande strålning.

7 recovisar en bearbetning av en litteraturstudie av Bruce

och Davis avseende känslighetströskeln för joniserande strål-

ning hos ett 50-tal plaster, elastomerer, adhesiver och oljor.

Studien visar att strålningsnivåer under 10 rad ej ger upphov

till signifikant degradering av material eller elektriska egen-
4

skaper. Undantag är teflon, för vilket doser ner till 10 rad

kan ge uppnov till påtaglig degradering.

I 7 dras slutsatsen att för komponenter som exponeras för mind-

re än totalt 10 rad under sin livstid, behöver joniserande

strålning ej inkluderas i åldringssekvensen i samband med veri-

fierande provning. Studien visar även att synergieffekter (med

hög temperatur) kan försummas vid dessa låga doser. I vad mån

även doshastighetseffekter (se nedan) kan försummas vid dessa

låga totaldoser framgår ej av studien.

I NUREG 05881" sägs dock för Category I utrustning (dvs

sådan utrustning som kvalificeras enligt IEEE 323-1974): "Eqiip-
4

ment that may be exposed to radiation doses belew 10 rads

should not be considered to be exempt from radiation qualifica-

tion, unless analysis supported by test data is provided to

verify that these levels will not degrade the operability of

the equipment below acceptable values."

22^2 -Ganunastrålning_kontra_neutrgnstrålnin2

Vid simulering(provning) av den joniserande strålningsmiljöns

inverkan på komponenter antas oftast att neutronflödets infly-
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tände ej är väsentligt och att en Co 60 gammastrålkälla ger en

god simulering av strålningsmiljön. Vid normal drift är gamma-

dosnivån i allmänhet högre än neutronfludesnivån, men i vissa

delar av reaktorinneslutningen kan förhållandena vara sådana

att det är nödvändigt att inkludera neutronstrålning då åld-

ringen skall simuleras.

17 redovisar jämförelser som visar att effekten av Co 60 gamma-

strålning kan vara mer än 100 gånger mindre än den som med

samma dos erhålls i miljön i ett kärnkraftverk (bl a på resis-

torer, kondensatorer, dioder, integrerade kretsar och operations-

förstärkare) . 17 varnar därför för alltför långtgående slut-

satser av Co 60 - prov och pekar på behov av ytterligare stu-

dier av r'en totala strålningsmiljöns inflytande.

3 9 påpekar också att gammastrålkällor vanligen används för

åldringssimulering, bl a därför att de är bekväma att använda.

Beta- och neutronstrålning kan väntas ge upphov til] samma typ

av degraderingsmekanismer men skillnaden i fördelningen av ab-

sorberad energi hos olika strålningsslag kan medföra olika

åldringspåverkan. Systematiska studier av åldring orsakad av

neutron- och beta-innehållet i strålningsmiljön saknas enligt
3 9

21,5,3

Dosenheten rad (radiation absorbed dose) är ett mått på hur

mycket energi som absorberas per viktsenhet hos exponerat

material. Det har länge varit ka'it att inverkan av joniseran-

de strålning på organiska material och polymerer ej enbart

beror av den totala stråldos materialet erhåller. Även be-

atrålningstiden inverkar.

Figur 11.1. visar tre fall. Kurva f 1 ) illustrerar det fall där

degraderingen är cberoende av doshastigheten (exponerir.gstiden)

oca enbart beror av totaldosen. Kurva( 2 ) illustrerar det fall
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där degraderingen är oberoende av doshastigheten utom för höga

doshastigheter för vilka degradationen för en och samma total-

dos minskar. Kurva( 3 Jillustrerar det fall där degradationen

för en och samma totaldos avtar snabbt med doshastigheten för

låga doshastigheter men är oberoende av doshastigheten vid hög-

re doshastigheter.

degradation
vid viss
totaldos \.

0

doshastighet rad/h

Figur 11.1 Doshastighetsberoende.

Den vanligaste doshastighetseffekten är den som illustreras av

kurva ( 2 J . Degradering av pciymera material påverkas i allmän-

het av tillgången till syre i materialet, dvs av oxidation av

materialet. Oxidationer» sker snabbast i ytskiktet av materialet

där tillgången till syre från omgivningen är störst. Vid höga

doshastigheter förbrukas det syre som diffunderar in i materia-

let innan det når längre in i materialet. Oxidationen och där-

med degraderingen minskar därför med avståndet till ytan, se

figur 11.2 nedan, hämtad ur 6.

Nedbrytning
(oxidation) låg doshastighet

Nhög doshastighet

Figur 11.2
avstånd från ytan

Illustration av doshastighetens betydelse
för oxidationsgradienter i polymera material.
Totaldosen förutsätts lika för båda kurvorna.
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Av figuren ovan framgår också att doshastighetseffekter av

detta slag är mindre vid tunna samples av materialet.

Man har länge ansett att begränsning av syrediffusionen vid

höga doshastigheter är den enda betydelsefulla mekanism som

leder till doshastighetseffekter. Enligt 3 9 gäller dock att

även andra mekanismer är betydelsefulla för doshastighets-

effekter i kommersiella polymerer.

Som framgår ovan kan man eliminera doshastighetseffekter på

grund av reducerad syrediffusion genom att utföra prov på

mycket tunna samples. Försök har gjorts där man på detts sätt

eliminerat diffusionseffekter och funnit belägg för att man

fortfarande har doshastighetseffekter hos ett antal material.

Några förklaringar som ges i 39 till andra doshastighets-

effekter:

- skillnader i längden hos de reaktionskedjor

(oxidation) som sätts igång vid olika doshastigheter

- vateperoxidnedbrytning

- kopparkatalyserad oxidation

Doshastighetsberoendet varierar starkt för olika polymerer,

olika fabrikat etc. Försök har gjorts sLL finna formler för

samband mellan totaldos, doshastighet och degradation. Det

förefaller dock ej möjligt att hitta sådana jenerella samband

som medger att kompensera hög doshastighet mea f> ~jd total-

dos. Även om man kunde beräkna hur mycket man måste öka total-

dosen för att nå samma degradering mätt i materialet enligt

figur ".', .3 nedan, leder detta till icke önskad degradations-

grad i ytskiktet.
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nedbrytning
(oxidation)

hög doshastighet,
id totaldos

låg (aktuell) dos-
hastighet, aktuell
totaldos

•t
Sterlalet

F-igur 11.3 Kompensation av hög doshastighet med hög totaldos

Japanska forskare har gjort försök med att istället öka syre-

innehållet genom att prova under högt syretryck. Man har

lyckats påvisa viss korrelation mellan ökat syretryck och

minskning av diffusionsrelaterade oxidationsgradienter.

Genom att studera betydelsefulla materialegenskapers (t ex

hårdhet, brottöjning) förändring vid lika totaldoser men olika

doshastigheter kan man få fram ett doshastighetsberoende. I

vad mån detta kan extrapoleras ner till aktuella doshastig-

heter under normal drift beror i första hand av om de mekanis-

mer (t ex syrediffusion) som bestämmer doshastighetseffekten

är desamma vid den lägsta applicerade doshastigheten och den

under drift aktuella doshastigheten.

Figur 11.4 nedan är baserad på en figur i 39 som redovisar

syreupptagning (i cm /g) per Mrad för polyetylen vid 80 °C

som funktion av doshastighet. Totaldosen i exemplet var 10

Mrad resp 20 Mrad.
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syreupptagning
per Mrad

era /g

100

10

1-

*,* = experimentella
punkter

totaldos 20 Mrad

^otaldos 10 Mrad

10 30 102 103 10 10" 10 doshast, rad/h

Figur 11.4 Syreupptagning per Mrad för polyetylen vid 80 C
som funktion av doshastighet

Antag att man önskar åldra för en tid av 40 år med medeldoshas-

tigheten 30 rad/h, vilket ger en totaldos om ca 10 Mrad. Om

man tillåter sig att extrapolera kurvan för 10 Mrad ner till

30 rad/h fås en syreupptagning av 100 cm /g. Vid doshastig-

heten 2*10 rad/h krävs drygt 20 dygn för att nå totaldosen

10 Mrad. Syreupptagningen blir dock endast ca 1 cm per Mrad,

dvs 100 ggr lägre än vid aktuell doshastighet.

Om man således ej nått ner till så låga doshastigheter i för-

söken att man kan visa om och hur kurvan planar ut vid lägre

doshastigheter kan man tvingas att kompensera hög doshastighet

med mycket stora totaldoser, vilket kan ge upphov till skador

av annat slag än syrediffusionsberoende skador. Problemet att

kompensera för doshastighetseffekter är således komplext.
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Försök med realistiska (aktuella) doshastigheter är av prak-

tiska skäl sällan möjliga på grund av att degradationen då

sker mycket långsamt, varför det tar flera år att nå en signi-

fikant, mätbar degradation. Genom att jämföra tillståndet hos

känsliga material (t ex kabelisolering), som varit placerade

under lång tid i olika delar av reaktorinneslutningen med olika

strålningsnivåer, kan man få en uppfattning om doshastighets-

beroendet vid låga doshastigheter. Tyvärr varierar även tempe-

raturen i olika delar av reaktorinneslutningen, vilket gör det

svårt att separera ut effekten av olika doshastigheter.

Ett exempel som brukar citeras då det gäller erfarenhet i

praktiken av doshastighetens btydelse gäller en pumpventil i

Savannah Rivers K-reaktor i Aiken, Sydkarolina. Polyetylen-

isoleringen hos en kontrollkabel var spröd och starkt degra-

derad. Kabeln hade en sammansättning som framgår av tvärsnittet

i figur 11 .5 nedan.

kopparledare

PE-isolering

nylonstrumpa

PVC-hölje

Figur 11 .5 Tvärsnitt av kontrollkabel

Den dos kabeln utsatts för var högst 2,5 Mrad under en drift-

tid av 12 år. Prov vid rumstemperatur och hög doshastighet visade

att kabeln tål 2C0 Mrad utan nämnvärd degradering. Prov för att

utröna effekten av synergi temperatur/joniserande strålning och

doshastighetseffekt hos polyetylen och PVC redovisas av Clough

och Gillen i **° . Båda faktorerna har spelat en betydande roll

i detta fall. (Temperaturen i reaktorinneslutningen varierade

mellan 32°C och 43°C.)
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I svenska kärnkraftverk är reaktorinneslutningen av säker-

hetsskäl fylld med kvävgas under drift. Detta inne-

bär att degradationen oftast sker långsammare än i luft. Lika-

så bör det innebära att nedbrytningen ej beror av oxidation

och därmed att doshastighetseffekter på grund av syrediffusions-

gradienter ej uppträder.

En del undersökningar har redovisats som belyser hur tillgången

till syre i omgivningsatmosfären påverkar degradationen av kom-

ponenter vid LOCA-prov. Undersöknincur som visar åldringen i

joniserande strålning då omgivninc-satmosfären består av kvävgas

är relativt få. I l*° redovisas bl a nedanstående figur 11.6 som

visar ett exempel på hur prov i kvävgas har helt försumbar

inverkan jämfört med prov i luft.

l,0f

e/e

0.0

Figur 11.6 Exempel på effekten av kvävgas på långtidsverkan
av joniserande strålning. Doshastighet 5 krad/h,
temperatur 80 C. Ur , figure 6.

21̂ .5 §Y2§£9i..l}ög_teingeratur_-_2oniserande_strålning

Ett stort antal undersökningar i bl a USA, Japan och Frankrike

redovisar synergieffekter på åldringen av komponenter från kom-

bination av hög temperatur och joniserande strålning. Som

framgått tidigare sker provning enligt IEEE 323 och andra re-

kommendationer oftast i sekvens med hög temperatur före joni-

serande strålning. Denna sekvens kan ifrågasättas, eftersom
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flera studier redovisar provningsresultat där såväl den omvända

sekvensen som kombinationen ger upphov till väsentligt större

degradation.

IAEA har bildat en rådgivande grupp kring "Radiation Degrada-

tion of Organic Materials as Relates to Nuclear Safety", som

startade sitt arbete i maj 1982. Gruppen är sammansatt av

forskare kring dessa frågor från USA, Frankrike, Schweiz, Japan,

Västtyskland och Österrike. I 39lämnar gruppen en redovisning

av läget betr provningsmetodik för accelererade prov med joni-

serande strålning på organiska material. Beträffande kombination

joniserande strålning - hög temperatur konstateras att bety-

dande synergieffekter redovisats, bl a i l*1 och "2. Vidare no-

teras att strålning följt av hög temperatur vanligen är mer

förstörande än motsatt sekvens.

Vid SFEN (Société Francaise d'Energie Nucléaire) konferens i

Paris i maj 1984 beskrev bl a Okada från Japan samt Chenion

från Frankrike prov för att studera synergieffekter av tempera-

tur och strålning. Chenions m fl prov redovisas i en artikel i

konferensrapporten *•3. Till de material som provats hör Hypalon,

EPDM, Polyamid-imid m fl. Genomgående konstaterades att strål-

ning följt av termisk åldring var betydligt mer förstörande

än motsatt sekvens.

En utmärkt redovisning av prov på synergieffekter finrs.; även

i ""• från samma konferens. Åtta olika kabelmaterial har provats

vid Sandia, bl a EPR, som är en EPDM-produkt samt Tefzel. Pro-

ven omfattade:

A. Strålning 16h med 65krad/h vid 70°C följt av temperatur-

åldring 16h vid 120°C

B. Strålning 16h med 65krad/h vid 27°C följt av temperatur-

åldring 16h vid 120°C

C. Temperaturåldring 16h vid 120°C följt av strålning 16h med

65krad/h vid 70°C
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D. Temperaturåldring 16h vid 120 C följt av strålning 16h med

65 krad/h vid 27°C

E. Simultan åldring 16h vid 120 C och doshastigheten 65 krad/h

För samtliga provade material utom Tefzel visade sig sekvensen

strålning-temperaturåldring ha störst effekt på töjningsegenska-

perna. Tefzel degraderades mer vid den motsatta sekvensen. Figur

11.7 nedan visar e/eQ för CSPE och EPR1, skarv- resp isolations-

material. 1.2 -

1.0
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0.6

0.4 -

0.2 -

0.0

1 »- 1 p —

1

^ r - * - — i l
_ \^<

\ j

I
1 1 1 L_

CSPB _ ^ -

o-»:H 1 T — T -

• - I t MIM

_

>s. 9

• i l l
0 100 200 300 400 500 600 700 800 000 hour*

1.2

•/•o

0.0

T T 1 1

EPR1
• • A : Uro-^T
o - • : *»T-"-T
D - C: T-*-«To

. . i l l I 1 1 1 1 .

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 *****

Figur 11.7 e/eQ för CSPE och EPR1 vid olika provningssekvenser
och vid kombinerade prov (ur ** ** )

För CSPE erhölls den typiska degraderingskurvan, där degrade-

ringen i kombinationen strålning - hög temperatur under 16h
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blir av samma storleksordning som vid sekvensen strålning -
hög temperatur. Sekvensen hög temperatur - strålning ger mindre
effekt.

För EPR 1 ger åldring i hög temperatur snarast en positiv
effekt på e/eQ, speciellt efter strålning. Det framgår klart
att ju lägre temperaturen är vid strålningen desto snabbare
sker degraderingen. EPR 1 är således ett exempel på en omvänd
synergieffekt, där det svåraste fallet är strålning vid
rumstemperatur.

De slutsatser som kan dras ur redovisade försök är således:

- prov med sekvensen joniserande strålning - temperatur-
åldring ger oftast en degradering som är större än vid
motsatt sekvens och av samma storleksordning som vid
kombination av joniserande strålning och temperatur-
åldring

- i enstaka fall(ex Tefzel) kan det omvända gälla, dvs sek-
vensen temperaturåldring - joniserande strålning ger en
degradering som är större än vid sekvensen joniserande
strålning - temperaturåldring

- omvänd synergi förekommer, dvs hög temperatur kombinerat
med eller i sekvens med strålning är lindrigare än
strålning i rumstemperatur.

Enligt 9 skall synergieffekter beaktas vid kvalificering av
1E- utrustning, där sådana effekter kan tänkas ha signifikant
inverkan på komponenternas funktion.

Den praxis vi tillämpar vid kvalificering av komponenter för
svenska kärnkraftverk av kokarreaktortyp är sekvensen jonise-
rande strålning - t-emperaturåldring. Detta förefaller i all-
mänhet riktigt med hänsyn till state-of-the-art. Man bör dock
observera avvikelserna ovan.
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12 . Långtidseffekter av '"ukt

Fukt når fuktkänsliqd *elar hos elkomponenter genom diffusion,

absorption cch ac\i\,tulation. Mekanismerna härför är väl beskriv-

na i läroböcker oh annan litteratur. Långtidseffekterna av

fukt kan upp'\- -AS i

a. graden • fuktinträngning till känsliga komponent-

delar vid långtidsexponering mot fuktig atmosfär

b. degradation som resultat av att känsliga delar ut-

sätts för fukt under längre tid

Vatten (vätskefas) har förmågan att lösa de flesta substanser.

Vattendroppar kan ej tränga in i små sprickor i torra ytor.

I gasfas tränger fukt lätt in i dessa sprickor. Vattenmolekylen,

som är mycket liten, penetrerar alla organiska material.

Under relativt konstanta yttre temperaturförhållanden tränger

fukt in till mikrokretsar längs ledare och direkt genom diffu-

sion genom "skyddande" plast (t ex coating). Fukt kan också

ha absorberats och inkapslats i samband med tillverkningen av

mikrokretsen. Coating skyddar på längre sikt endast mot parti-

kelinträngning, ej mot fukt. Lösta salter förhindras t ex i

stor utsträckning att passera genom polymerlagret.

Den mängd vatten som behövs för att degradera mikrokretsar är

mycket liten - kanske endast ett molekyllager. Antalet joner

som behövs för att korrosion skall initieras är också mycket

litet.

De ingredienser som behövs för elektrolytisk korrosion är fukt

och joner för att bilda en elektrolyt, metaller för att bilda

elektroder och ett elektriskt fält. Om endera saknas erhålls

ingen korrosion.
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I elektronik i fuktig atmosfär finns normalt dessa ingredien-

ser. Jonerna som fordras kan antingen följa med fukten eller

lakas ur plastmaterialen. Mängden joner i plasten beror bl a

på inblandning av brandinhibitorer. Metallöverdrag och kon-

takter finns som bildar elektroder. Även i under normal drift

icke spänningsatta komponenter kan galvaniska celler i en

krets (t ex guld-aluminiumkontakter) generera tillräcklig po-

tential.

En källa till att fukt och vatten når känsliga komponentdelar

är fuktackumulering genom delvis täta höljen. Mekanismerna för

fuktackumulering är utredda och visar att den beror på tempera-

turändringar vid hög fuktighet. Fuktackumulerande händelser kan

vara nedkylning och uppvärmning vid revisioner.

I komponenter som under normal drift är egenuppvärmda till tem-

peraturer väsentligt över daggpunkten är risken för långtids-

degradering på grund av fukt ringa. Med lämplig coating kan man

öka det elektrolytiska motståndet och ev stoppa anod- och katod-

reaktioner.

Korrosion uppkommer normalt ej i miljöer där relativa fuktig-

heten är mindre än 50-60%.

Hygroskopiska material har förmåga att ta upp och avge fuktig-

het. Drivkraften är skillnaden i ångtryck mellan vattenångan

i omgivningsatmosfären och i materialet. Vid hög relativ fuktig-

het kan hygroskopin leda till reducering av resistansen hos

elektriska isolationsmaterial. Hos vissa plaster kan dessutom

höga fuktkvoter ge upphov till dimensionsförändringar.

,12̂ 2

"5 innehåller en bra sammanfattning av de modeller för degra-

dationens beroende av fuktparametrar som förekommer i littera-

turen.
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12 .2.1 Angtrycksmode11

Några källor visar att om man ritar log av medellivslängden

som funktion av fuktstressnivå i log av ångtryck erhålls ett

rätlinjigt samband, se figur 12.1 nedan. Sambandet kan således

skrivas

In t 5 Q = A l n l eller t 5 Q = A' • ± (12.1)

där teQ = medellivslängden

V = ångtrycket

Metoden ger i de experiment med olika metoder lf5 beskriver

ett mer konservativt resultat än Reich-Hakim och Eyrings

modeller.

1000.

ångtryck i
mm Hg

1001

10
100 1000 10000 100000 medellivs-

längd, h
Figur 12 .1 Medellivslängden som funktion av ångtryck enligt

ångtrycksmodellen

12.2.2 Reich-Hakim modell

Reich-Hakim presenterade sin modell för fuktåldring bl a i {*z

Enligt denna erhålls ett rätlinjigt samband mellan In av

medellivslängd och temperatur i °C plus relativ fuktighet ( i%)

dvs

In t 5 Q = A(x +RH) eller - e
A ( T + RH) (12.2)
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Ett exempel på resultat av tester på plastinkapslade kompo-

nenter ur k 5 visas nedan

220 200

Figur 12.2
re * RH%

Resultat av prov på plastinkapslade komponenter.
Kurva A avser fenolinkapsling, kurva B epoxyinkaps-
ling

Likheten med Arrheniuskriteriet framgår av formeln ovan. An-

satsen har ifrågasatts då det gäller dess fysikaliskt-kemiska

bakgrund. Nodellen antyder att korrosionen beror av exponenten

av temperaturen och andra stressfaktorer, t ex fukt, vilket

har en koppling till Eyrings modell.

12.2.3 Eyrings modell

Eyring har föreslagit en modell för kemisk reaktionshastighet

som bygger på Arrhenius modell men tar hänsyn till flera para-

metrar som är relaterade till termodynamiska fenomen. Modellen

kan därmed användas för att ta hänsyn till andra parametrar än

temperatur, t ex fukt.

Om medellivslängden (t5Q) är ett mått på korrosionshastigheten

kan processen skrivas i Eyring-form

'50 Ae
4.1
K T F • F

RH *
(12.3)
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där $ = aktiveringsenergi

T = temperatur i K

F-u = fuktstressfaktor
Kxl

Fv = elektrisk spänningsstressfaktor

*.±
K T

Första termen Ae är Arrheniussambandet. ytkonduktiviteten

har av Pech-Zierdt och Koelmans visats ha ett Arrheniusberoende

av temperaturen. Om korrosionshastigheten är proportionell mot

ytkonduktiviteten har således korrosionshastigheten ett Arrhe-

niusberoende av temperaturen, se exemplet i figur 12.3 nedan.

'50

1/T (T uttryckt i K)

Figur 12.3 t5Q för konstant relativ fuktighet.

Koelmans har visat att log för ytkonduktiviteten växer linjärt

med relativa fuktigheten vid konstant temperatur i området

20-80% RH och växer snabbare än linjärt över 80% RH. Flood har

istället visat att log för t^Q växer linjärt med inversen till

relativa fuktigheten. Koelmans data följer detta samband väl i

intervallet 60-95% RH. För detta intervall, som är det som är

av störst intresse, har fuktstressfaktorn således formen

RH
RH (12.4)

där B och C är konstanter.
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*5 anger att spänningsstressfaktorn kan beskrivas med inver-

sen till det elektriska fältet i korrosionsytan E_-, dvs

FV = ECA

Hela sambandet ovan kan således skrivas

A. + A
KT RH 1

t5Q = A'e - ~

där A* och B är konstanter

4> = aktiveringsenergin i eV

K - Bolzmans konstant i eV/K

RH relativa fuktigheten i %

E( v - det elektriska fältet i korrosionsytan

Accele tionsfaktorn vid prov med förhöjda parametervärden är

som i digare

t50 i driftmiljö
acc-faktorn = r

i provningsmiljö

dvs O.N E. ej accelereras:

acc-faktorn = —

e
 K T2 { R H )2 (12.7)

k1 beskriver ett antal prov som gjorts för att bestämma

accelerationsfaktorer vid förhöjd temperatur och fukt. De sam

band man funnit överensstämmer främst med Eyrings modell.
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Nan fann bl a att fuktaccelerationsfaktorn i allmänhet är

mindre för kapslade provföremål än för okapslade provföremål.

Paloniemi visar i experiment på lackerade koppar- och aluminium-

trådar att ökad fukthalt (absolut fuktighet) accelererar de-

graderingen, mätt vid töjningsprov. En faktor 4 erhölls i de-

lec
3

gradering mellan prov i 10 g/m absolut fuktighet jämfört med

i okontrollerad fuktighet som varierade mellan 2 och 10 g/m*

Fuktprovning ingår som ett led i åldring av komponenter i sam-

band med kvalificering för sträng miljö i kärnkraftverk i Frank-

rike enligt en rad föredrag vid "International Symposium on

Aging in Tests of Safety Equipment for Nuclear Plant" i Paris

15-16 maj 1984. I USA är det ej praxis att alltid låta fukt-

provning ingå. De fuktprov som görs i Frankrike är i allmänhet

relativt kortvariga och man söker spåra begynnande fuktackumu-

lering och korrosion för att kunna dra slutsatser oir. i vad mån

fuktmiljön kan tänkas påverka åldringen.

Det är således ej vanligt att man med hjälp av sambanden ovan

genomför accelererade fuktprov som syftar till att simulera

effekter av lång tids drift i fuktig miljö.

De diffusionsprov1*8 och cykliska fuktprov119 som finns standar-

diserade av IEC i dess Publication -58 syftar också till att

undersöka objektens benägenhet att klara fuktmiljön snarare än

att simulera långtidsverkan av fukt.

13. Långt ids verkan av mekanisk miljö

13 A

Mekaniska påkänningar i elektrisk utrustning i kärnkraftverk

kan vara ett resultat av att komponenterna utsätts för vibra-

tioner genom placering på eller i nära anslutning till vibra-



IFM AKUSTIKBYRAN AB TR 5.299.03 9 4

tionskällor (motorer, generatorer etc). Påkänningar i form av

stötar och slag i samband med revisioner kan också förekomma.

Effekterna av de senare kan försummas som del av åldringen om

man i typprov eller på annat sätt förvissar sig om rimlig

mekanisk tålighet hos komponenterna. De enstaka händelser

i form av hårda slag och annan extrem mekanisk påverkan som

kan förekomma och som kan överskrida tålighetsgränsen, täcks

rimligen genom redundanser och kontroller.

Mekaniska påkänningar kan också vara ett resultat av termiska

spänningar (t ex i närliggande, sammankopplade material med

olika värmeutvidgningskoefficient). För de flesta placeringar

varierar dock temperaturen endast långsamt under drift eller i

samband med revisioner. Snabba temperaturändringar och därmed

risk för större termiska spänningar förekommer i första hand

i samband med haveri.

Variation i temperatur kan vara ett resultat av egenuppvärm-

ningens fluktuationer vid tillslag och franslag eller då kraft-

tillförseln ändras till spänningssatta komponenter.

Polymerer kan bidra till termiska mekaniska problem där de är

i nära kontakt med metalliska material. Skillnaden i temperatur-

utvidgningskoefficient är så stor som en faktor tio för kisel-

chips och aluminiumledare. Ännu större skillnader kan finnas

där polymerer används tillsammans med metallers o

Manövrering, till- och franslag av reläer etc kan också inne-

bära mekaniska påkänningar och slitage, se kapitel 14.

Mekaniska skador inträffar oftast i geometriska konfigurationer

där spänningskoncentrationer uppträder, &åsom diskontinuiteter,

repor, förbindningar och hopkoppling av deformerbara och spröda
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material. Till spröda material som har kritiska funktioner i

mikrokretsar hör keramiska material, kiselchips, oxider, nit-

rider och tjockfilm.

Av speciellt intresse i samband med långtidsmiljön är synergi

mellan mekanisk påverkan och kemisk påverkan (korrosion). För

vissa material kan också en hög grad av synergi föreligga

mellan mekanisk påverkan och temperatur. Vanligast är dock

synergi med låg temperatur, vilket ej är aktuellt i detta sam-

manhang.

Utmattning av metaller och polymerer utsatta för cyklisk stress

(t ex vibration) beskrivs vanligen i ett S-N diagram enligt

figur 13.1 nedan (ur 5 0 ) :

amplitud

spänningskorrosion

antal cykler till fel

Figur 13.1 S-N kurva för metaller och polymerer.

Om materialet korroderar (t ex på grund av fuktmiljön) och

samtidigt kontinuerligt eller intermittent utsätts för vibra-

tion kan utmattning uppnås på betydligt korcare tid och med

1'igre vibrationsamplituder än vid enbart vibration.

1̂ 3 L3 M§toder-att_accelerera_åldringon_i_vibration

Liksom vid acceleration av övriga miljöfaktorer är det av vikt

att accelererad vibrationsprovning medför samma typer av på-
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känningar som den verkliga miljön. De metoder som används

baserar sig på Minor's hypotes för komulativ utmattning.

Strukturelement som utsätts för vibration ackumulerar hela

tiden en viss grad av utmattning. Om den ackumulerade ut-

mattningen blir tillräckligt stor leder den till brott. Seis-

misk miljö och haverimiljö kan leda till stora mekaniska

påkänningar som tillsammans med den vid normal drift ackumu-

lerade utmattningen kan resultera i felfunktion på grund av

mekaniska skador.

Accelerationsfaktorer för kumulativ utmattning behandlas bl a

i *x och 5 2 . Utmattningskurvor enli<

kan enligt 51 beskrivas med sambanden:

och 52 . Utmattningskurvor enligt figur 13.1 ovan

För sinusvibration

S = AN S
 3 (13.1)

där S = stressnivån (amplituden) i ksi

A = skärningen med y-axeln i log-logdiagram av S-N-kurvan

Ng= antal cykler till fel

$ = lutningsparameter

För brusvibrationer (normalfördelat brus)

o = CN e (13.2)
ro

där o = rms-värdet av stressnivån (i ksi)

C * skärningen med y-axeln i log-logdiagram av S-N-kurvan

Nm = medelantal cykler (definierbara vid resonans)
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Följande samband gäller

AC = ~
/2 [2-T]

(13.3)

Observera att sambanden egentligen gäller responser hos det

objekt som utsätts för vibrationer och S resp o skall represen-

tera dessa responsnivåer, vilka normalt är högst vid resonanser.

Följande samband gäller mellan stressnivå o och accelerationens

rms-värde a

o = B a r (13.4)

där B är en konstant och r är en dämpparameter

Accelerationsfaktorn bestäms av hur många cykler vid olika stress-

nivåer som åtgår för att leda till skada.

Om den aktuella vibrationen under drift har en rms-nivå vid en

kritisk resonans lika med ä. och accelererat prov utförs med

motsvarande rms-nivå lika med a2 gäller enligt (13.2) och (13.4)

för antal cykler till fel:

L - ' — - '
N m ~ -3 - -Srm 2 o2 a 2

T Nm
- 1 - - 1 (13.6)
2 m

där T1 = tid till fel vid nivån

T2 = tid till fel vid nivån
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T1Accelerationsfaktorn K = =- ==2
(13.7)

Omvänt gäller om man önskar den accelerationsnivå a~ som

krävs för att nå accelerationsfaktorn K

• -i ii)
k

Om vibrationen är sinusvibration erhålls samma samband som ovan

men med a ersatt av sinusvibrationens amplitud å, dvs (13.8) skrivs

då:

l2

1

För deformerbara material (koppartråd, alumuniumlegeringar,

mjuka lödningar etc) är 0 = 9. För spröda (hårda) material är

B s 22 ett typiskt värde (t ex för magnesiumlegeringar).

r varierar med typ av dämpning:

Linjär dämpning (viskös dämpning) r - 1,0

Inre dämpning (hysteresis) r = 0,833

Icke-linjär fjäder (progressiv) r * 1,2

Friktionsdämpning (Coulombsk) r = 1,5

Exempel: Kritiskt strukturelement koppartråd. Aktuell vibra-

tionsnivå kontinuerligt vid drift å1 =10 m/s
2. Drifttid 20 år

(175 200 h). Noggrannt värde på koppartråd för 0 är 9,28.

r =» 0,833.

Provning utförs under 6 h i resp vibrationsriktning.

önskad accelerationsfaktor K = 175 200 s 2 9 2 0 0

o

1

Ur(13.9)erhålls å2 = 10 • (29 2 0 0 ) 9 / 2 8 ' ° ' 8 3 3 = 37,8 m/s2

Provningen bör således utföras med en accelerationsaraplitud
ca 40 ro/s (- 4 g) .
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Mindre defekter i form av sprickor kan finnas i strukturele-

ment som resultat av materialdefekter, tillverkningsskador

eller monteringsskador. Accelerationsfaktorn för detta fall

(fracture mechanics) får då en mer komplicerad form, beskri-

ven i 51 . Allmänt kan sägas att accelerationsfaktorn blir

väsentligt lägre, dvs det krävs antingen väsentligt högre

vibrationsnivå eller väsentligt kortare provningstid för att

simulera effekter av långtidsmiljön. Exemplet i 51 visar

för ett fall (Al-legering) att tre gånger så hög accelera-

tionsnivå krävs för samma accelerationsfaktor som utan ini-

tialsprickor.

För det fall spänningskorrosion är inblandad i utmattningen

gäller som tidigare sagts att formlerna ovan ej utan vidare

kan tillämpas.

Ett karaktäristiskt drag hos utmattningskurvan (S-N kurvan) är

att den planar ut mot ett visst värde på stressfaktorn vid

stort antal lastväxlingar, oftast vid N = 10 - 10 . Ett van-

ligt sätt att prova för att täcka mycket långa vibrations-

tider är därför att prova tills minst 10 cykler (sinusvibra-

tion) har uppnåtts vid kritiska (resonans-)frekvenser. Om

ingen skada därvid uppkommit drar man slutsatsen att kompo-

nenten tål den provade vibrationsnivån under oändligt lång tid.

Man kan då prova med nivåer lika med de som erhålls vid ak-

tuell drift.

Exempel: Om en kritisk resonansfrekvens är 100 Hz provar men i
4

minst 10 s, dvs 3 h vid denna frekvens.

Komponenter i reaktorinneslutningen skall enligt IEEE 323-1974

åldras före haverimiljöprov. Seismiskt prov för att simulera

jordbävning tas därför lämpligen in i provningssekvensen efter

åldringen.
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Om komponenter som sitter i mild miljö (utanför inneslutningen)

åldras före seismiska prov är mera tveksamt. 7 refererar en

undersökning som gjorts på ca 2000 komponenter, nya och åldrade.

För de komponenter som provats visade sig åldring ej av bety-

delse för tåligheten mot seismiska vibrationer. Detta gällde bl a

kondensatorer, motstånd, dioder/ transistorer och integrerade

kretsar. Reläer uppvisade vissa skillnader. En andra fas pågår,

där man provar brytare, motorer och solenoider. Vid dessa prov

inkluderas även naturligt åldrade komponenter.

ss refererar praxis i Frankrike, där man för mild miljö ej

anser det meningsfullt allt åldra komponenterna före seismisk

provning om komponenternas lägsta egenfrekvenser är högre än

100 Hz.

14. Acceleration av funktionsparametrar

Mekaniska, elektriska och elektromekaniska komponenter utsätts

inte enbart för yttre miljöpåkänningar som påverkar deras livs-

längd. Tillslag, franslag och andra operationer som bestäms av

funktionssättet leder till slitage och kan på sikt nedsätta

komponentens tålighet mot miljöpåkänningar i samband med hän-

delser typ haverier.

Den vanligaste metoden att inkludera dessa operationer i den

accelererade åldringen är att genomföra ett stort - mot hela

livstiden svarande - antal operationer på relativt kort tid

som en del av provningssekvensen, oftast efter termisk åldring

och åldring i joniserande strålning (se bl a IEEE 323-1974

och 1983).

Som påpekas bl a i 5<* kan metoden ifrågasättas i en del fall,

där det finns risk att en ökning av antalet operationer per

tidsenhet påverkar antalet totala operationer till fel eller

degradering. Så kan vara fallet t ex då en ökning av hastig-

heten hos cykliska operationer leder till lokalt väsentligt
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högre temperaturer än de som kan förekomma vid normal drift.

Minskning av intervallen mellan cykliska operationer kan ock-

så leda till ökad mekanisk stress i plastiska strukturer då

återhämtningen mellan operationerna påverkas.

Exempel på metoder att istället öka belastningen vid varje

enskild operation och därmed minska antalet operationer vid

provningen ges i 5k , bl a i sambänd med prov på solenoid-

ventiler. Det torde dock i allmänhet vara tillräckligt att man

är observant på problemet och väljer intervaller mellan ope-

rationer med hänsyn härtill.

Som framgått tidigare påverkar elektrisk fältstyrka och spän-

ning livslängden hos spänningsmatade komponenter. Man kan där-

för accelerera åldringen hos dessa genom att prova med högre

spänning än den som gäller under driftförhållanden.

Prokopowicz m fl har visat att spär.ningsaccelerationsfaktorn

Fy i Eyrings modell (formel (12.3) i kap 12.2) för keramiska kon-

densatorer följer sambandet

F =F-2FV [v

där V. = förhöjd spänning vid accelererad åldring

V1 = normal driftspänning

Ett ofta använt värde på n är n = 3, se bl a 5 5 och 5 6.

Sambandet kan även appliceras på tantalkondensatorer.

Acceleration med hjälp av förhöjd spänning måste användas för-

siktigt (57 liknar 1% över jonisationsspänningen med 1% ovan-

för kokpunkten).



IFM AKUSTIKBYRAN AB TR 5.299.03 102

Minskad spänning har således gynnsam inverkan på livs-

längden hos komponenten. 58 redovisar bl a en jämförelse

av livslängdsdata hos mikrokretsar vid olika grader av dera-

ting. Livslängden ökade 3 till 70 ggr vid en derating till

halva spänningsnivån. Minskad spänning leder också till minskad

egenuppvärmning med en effekt på livslängden som är relaterad

till Arrheniuskriteriet.

15. Miljömätningy underhåll och fortlöpande kvalificering

som ett led i hänsynstagande till miljöns långtids-

verkan

De metoder för acceleration av åldringsprocessen som redovisats

ovan har påtagliga begränsningar. Tillämpbarheten på kompli-

cerade system betvivlas på många håll; framförallt varnas för

att man förlitar sig på prov med mycket stora accelerations-

faktorer. Bilden kompliceras dessutom av brist på kunskaper

om olika miljöfaktorers och funktionsmoders samverkan.Prov-

ningen är med nödvändighet helt begränsad till ett mindre

antal miljöfaktorer. 33 understryker vikten av att nå balans

i ansträngningarna att åldra i olika miljöfaktorer som ett led

i kvalificeringsarbetet och ej som nu sker lägga ner den över-

vägande delen av energin och kostnaderna på åldring i termisk

miljö. Tillfälliga händelser som har nedsatt livslängden

beaktas ej. Miljön kan också visa sig variera på ett sätt som

man ej förutsett vid kvalificeringsarbetet.

På senare tid har man därför sökt olika vägar för att kom-

plettera kvalificeringen med observationer på installerad

utrustning i drift och med uppföljande fortlöpande kvali-

ficering (on-going qualification). Som ett led i underhålls-

verksamheten söker man också metoder att "mäta" hur långt

åldringen framskridit vid tillfället för översyner.
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Ett försök att lista beståndsdelarna i ett mer komplett

åldringsprogram görs nedan.

- Utökade observationer i samband med korttidsprov och

försiktigt accelererade åldringsprov. Åldringsproven

bör inriktas på begränsad livstid, säg 5-10 år. Proven

bör ske med längsta praktiskt och ekonomiskt möjliga

provningstider för att minimera accelerationsfaktorn.

- Kontinuerlig registrering av miljön under drift,

revisioner etc.

- Väl uppbyggt och planerat underhåll, tillståndskontroll.

- Fortlöpande kvalificering för utökning av kvalificerad

livstid.

- Uppföljning av erfarenheter hos andra användare och del-

tagande i FoU och metodutveckling på området med åter-

matning av de rön som kommer fram.

Som nämnts i tidigare avsnitt omfattar typprovningen av kärn-

kraftskomponenter åldring och provning i korttidsverkände

miljöer inkl haverimiljöprov på komponenter i reaktorinneslut-

ningen. I samband med dessa prov kan man "lära känna" komponen-

tens reaktion på miljöpåverkan. Genom att mäta och observera

förändringar i bl a:

Funktionsparametrar (drift, noggrannhet, erföderliga

vridmoment)

Elektriska egenskaper (isolationsresistans, spännings-

hållfasthet) .
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- Mekaniska egenskaper (elasticitet, brotthållfasthet,

ändring hos resonansfrekvenser, tendens till sprickbildning)

kartläggs miljoberoendet hos dessa parametrar och eventuella

riskfaktorer vid förlängd miljöpåverkan. Arkivering av dessa

data och analys av kopplingen till miljöpåverkan behövs för

framtida jämförelser med tillståndsdata och registrerade miljö-

data .

Kvalificeringen genom typprov utförs mot bakgrund av an-

taganden om miljön vid drift, revisioner etc. Genom att

registrera den lokala miljön kring komponenten kan man efter-

hand stämma av dessa antaganden mot verkligheten och verifiera

eller korrigera bedömd kvalificerad livslängd.

Oe parametrar som i första hand bör registreras är temperatur,

joniserande strålning och relativ fuktighet. För komponenter

installerade i vibrerande struktur kan det vara av intresse

att periodvis registrera vibrationer. För komponenter som

är lätt utsatta för tillstötning, slag etc kan det vara lämpligt

med givare av den typ som används för att registrera skador i

förpackningar i samband med transporter.En parameter som kan

vara lämplig att dokumentera i våra aggregat av kokartyp är

luftens syre- och kvävehalt för att man skall få klart för sig

hur stor del av den totala tiden atmosfären kring komponenten

bestått av kvävgas.

Underhåll_och_tillståndskontroll

De observationer som gjorts i samband med typprovning och den

kännedom man därvid fått om olika parametrars miljöberoende kan

läggas till grund för intermittent kontroll av komponenternas

tillstånd, grad av åldring etc i samband ned underhåll (revision).
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Car'%gno vid Franklin Research Center har för närvarande i

uppdrag av NRC att sammanställa befintliga metoder för till-

ståndskontroll. Sådan kan omfatta observation av förändringar

i funktionsegenskaper, elektriska och dielektriska egenskaper

samt mekaniska egenskaper, se 15.2 ovan.

39 beskriver metoder för matchning av degraderingskurvor

vid accelererade prov med motsvarande degraderingskurvor

under drift. Detta har använts bl a för beskrivning av foto-

kemisk åldring. Om man mäter de tillståndsparametrar som

registrerats i samband med de accelererade åldringsproven

vid typprovningen kan en motsvarande kurvmatchning göras i

efterhand. Hänsyn kan då tas även till avvikelser i miljön

i förhållande till den predikterade. Metodiken illustreras

i figur 15.1 nedan.

res. av acc. prov, omräk-
till uppmätt miljö

res. av acc. pr^v,
predikterad miljö

0,0
tid,h

kurvmatchning
A= resultat av tillst.kontroll

(registrerat e/eQ vid tiden t.)

Fiaur 15.1

tid,h

Applicering av matchning mellan resultat av
accelererad åldring med verkligt utfall av
miljö och degradering
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Om det är möjligt att vid typprovningens åldring och vid

tillståndskontroller i samband med drift täcka alla till-

ståndsparametrar, vars förändringar kan innebära risk för

felfunktioner i samband med haveri, bör denna typ av upp-

följning vara tillräcklig. Tyvärr är det ofta svårt att

täcka alla betydelsefulla tillståndsparametrar. Om man

kompletterar eller ersätter tillståndskontrollen och miljö-

registreringen med fortlöpande kvalificering kommer man

förbi detta problem.

On-going qualification nämns som ett sätt att täcka lång

livslängd med måttligt långvariga prov utan att använda

alltför höga accelerationsfaktorer.

Metoden innebär att man i samband med typprovningen kvali-

ficerar för relativt kort tid, säg 5 år. Efter 5 år tas

komponentexemplar, som suttit i representativ miljö, ut och

genomgår ett komplett åldringsprogram för ytterligare 5 år,

följt av haverimiljöprov. Om detta prov klaras utan anmärk-

ning anses resterande installerade exemplar kvalificerade

för ytterligare 5 år osv.

Vid fortlöpande kvalificering kan hänsyn tas till den erfaren-

het man fått om miljön för komponenterna genom miljöregistrering

De komponentexemplar som tas ut ur driftmiljön för fortlöpande

kvalificering kan utgöra speciellt installerade extra exemplar

som utsätts för identiskt lika miljö- och driftförhållanden

som de ordinarie komponenterna. En annan möjlighet är att ta

ut en av de ordinarie komponenterna, som därvid ersätts med

nytt, identiskt exemplar. Detta kan förutses t ex genom att

ett antal komponentexemplar lagerhålls i kontrollerad, mild

förrådamiljö(torrt)förråd med normal rumstemperatur).
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\6. Nå^ra synpunkter på behov av FoU och erfarenhetsuppbyggnad

beträffande iwiljon* Zångtidsverkan i svenska kärnkraft-

verk

Avsnitt 15 visar vägar att med nuvarande kunskaper skapa ett

system för kvalificering av komponenter,som täcker miljöns

långtidsverkan. Det bygger på försiktig användning av acce-

lererade prov kombinerat med en påbyggnad med erfarenhet efter

hand som komponenterna ackumulerar drifttid. Vid åldring i samband

med typprövningen kan man dessutom använda parallellprovning

(pacing) för att nå relativt långa kvalificeringstider med accep-

tabla accelerationsfaktorer.

Vid pacing genomför man fullständigt typprov med måttlig acce-

lerationsfaktor och kvalificerar preliminärt för relativt kort

tid, säg 2 år, varefter man accepterar att komponenttypen in-

stalleras. Genom att utföra prov på identiska exemplar med väsent-

ligt längre åldringstider utan att öka accelerationsfaktorn

utsträcks sedan kvalifikationstiden, säg till 10 år. Denna prov-

ning kan genomföras under den tid komponenttypen används i kärn-

kraftverket, dock så att det är slutfört i god tid innan den

preliminärt kvalificerade tiden (2 år) utgått.

Som framgått av state-of-the-art redovisningen i denna rapport

bedrivs undersökningar på en rad håll med syfte att få fram

mer erfarenhet av accelererade prov, synergieffekter, doshas-

tighetseffekter etc. Av störst vikt för svenskt vidkommande

är enligt förf. mening att utröna vilka metoder för verifiering

av tålighet, mot miljöns långtidsverkan (accelererad provning,

Miljömätning, tillståndskontroll, fortlöpande kvalificering etc)

som bör ges prioritet vid fastställande av kvalificeringsprogram.

Ett Fou-program bör därför genomföras med sikte på att prova

och utvärdera dessa metoder och därmed ge underlag till ett

tekniskt och ekonomiskt optimalt kvalificeringsarbete. Av spe-

ciellt intresse vid kvalificering av elkomponenter i våra

kokarreaktorer är att kartlägga vilken inverkan kvävgas i

stallet för luft har på åldringen vid normal drift.
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APPENDIX 1. Tillförlitlighetsfunktioner

Nedan sammanfattas de funktioner ur tillförlitlighetsläran

som används i rapporten. Definitionerna är i allmänhet hämtade

ur * .

Tillförlitlighet R(t) = sannolikheten för funktion vid ti-

den t, dvs sannolikheten att inga fel

inträffar före tiden t.

Kumulativ felfunktion Q(t) = sannolikheten för fel vid tiden t;

dvs sannolikheten att fel inträffar

före tiden t.

Feltäthet f(t) = sannolikheten för fel i tidsinter-

vallet t till t + dt.

Felintensitet, hazard h(t) = tidsberoendet hos sannolikheten för

function fel före tiden t.

Relation till tillförlitlighetsprovning: Antag att N identiska

exemplar av en komponent utsätts för identiska förhållanden under

tiden t och att fel erhållits i Nf exemplar fram till tiden t.

N = N - Nf är det antal exemplar som vid tiden t är felfria.

För funktionerna ovan gäller då:

Nc(t)
R(t) = -f—

N-(t)
Q(t) = - I —

. dN-(t)
f (t) = i f

h(t) =

N dt

dNf(t)

) • 3t

Funktionerna ovan är relaterade till varandra; bl a gäller:
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Q(t) = 1 - R(t)

f ( f l _ dQ(t) _ dR(t)fit) - d t - - ^

-4-^ • dR(t) -STtT dt "

För Weibullfördelade fel gäller A(t) = h(t)
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APPENDIX 2. Bestämning av spridningen (variansen) vid

accelererade prov (ur s0)

Enligt Draper och Smith 1983 gäller

V(LQ) = N + N~

1 = 1

(so-s>2
(A2.1)

där v(LQ) = skattad spridning hos förväntad livslängd

vid stressnivån SQ (driftnivå)

N = totala antalet datapunkter (dvs prov till "fel")

= skattad standardavvikelse hos upprepade be-

stämningar av tid till fel

= medelvärdet av stress över alla datapunkterna

S± = stress, vid vilken tid till fel bestämts

v(L.) avtar som synes med N - man kan således godtyckligt be-

gränsa spridlingen genom att öka antalet observationer.

Av intresse kan vara att se på antalet experiment som krävs

för att spridningen v(£Q) skall vara mindre än eller lika med

standardavvikelsen o , dvs

v(L)
¥ = -=-2- < 1 (A2.2)

52 -

Antag att man utfört prov vid två stressrlvåer, S. och S~

(S2 > S.) med samma antal prov vid vardera nivån. Normalisera
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stressnivåerna genom att sätta

s - i
—

As
, i = 0, 1, 2 (A2.3)

s2 - s _ s + s
där As = — *- och S = — -

Enligt (A2.1) gäller då

v(£A) = o
2

N N
(A2.4)

där 4>0 = normaliserad stress vid drifts ~
v-hållanden

Lll
As

. 0

= 1 (erhålles ur (A2.3) genom insättning av def. av As och S

Således gäller

V (V 2 (A2.5)

För att i|> skall vara < 1 krävs således att

N > 1 + (A2.6)
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Exempel

Antag att vi bestämt tid till fel för stressnivåerna

och S2=80. Vi vill extrapolera till stressnivån S-=50

4S . 100^80 . ,0 g . 100^80 . 90

4
0 10

Ur (A2.6) erhålls således N>17, dvs ca 8 försök vid vardera

stressnivån krävs för att spridningen hos skattningen av livs-

längden skall vara mindre än standardavvikelsen hos försöks-

resultaten.
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APPENDIX 3. Samband mellan parametrar i Arrhenius formel

Arrhenius formel

—i.
kT

r = A e K 1 (A3.1)

r = reaktionshastighet

<t> = aktiveringsenergi (per molekyl)

k = Bolzmanns konstant

T = temperatur i K

Formeln kan även skrivas

r = Ae " ' W (A3.2)

där AEo = aktiveringsenergin (per mol)
cl

R = molara gaskonstanten

k = r där L - Avogadros tal
Xi

AEa$ är således lika med -=•=

Konstanternas värden

R = 8f314 J mol"
1 K"1

L = 6,022 • 10 2 3 mol"1

k - 1,381 ' 10"23 JK"1
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AE har dimensionen J mol~

har dimensionen J
AEaär således lika med = =rr

6,022 • 10 J

Ofta anges 4> istället i eV per molekyl, varvid

1 eV per molekyl « 9,648 • 104 J mol"1

(1 eV = 1,602 • 10~19 J).

k anges därvid i eV • K , varvid

k = 0,8617 • 10~4 eV • K~1.
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APPENDIX 4. Arrheniusdiagram

Arrhenius samband mellan temperatur T (i Kelvin) och tid t

till en viss degradering eller till dess fel uppkommer he.r

enligt (10.5) formen

In t - 1 + B

där B är en funktion av aktiveringsenergin. För ett fixerat

värde på aktiveringsenergin är därmed log t en linjär funk-

tion av 1/T. Sambandet mellan t och 1/T representerar därför

en rät linje i ett lin-log diagram.

Av praktiska skäl föredrar man dock att avsätta t som funktion

av temperaturen i °C. Ett diagram härför kallas Arrhenius-

diagram och har det utseende som illustreras i figur A4.1 nedan.

Vid prov på ett antal samples av den materiel som skall kvalifi-

ceras bestäms tid till visst fel (t ex visst värde på e/e0).

Provningen utförs med olika samples vid ett antal temperaturer.

Tiden till fel och motsvarande temperatur markeras i diagrammet,

här med en punkt. Om sambandet är av Arrheniustyp skall kryssen

ligga på en rät linje. En försiktig extrapolering till lägre

temperaturer kan då göras.
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