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1. ROZVOJ A PERSPEKTIVY JADERNÉ ENERGETIKY VE SVĚTĚ A V CSSR

Světová spotřeba prvotních energetických zdrojů /elektřina, tuhá, kapalná a

plynná paliva/ se od roku 1950 do roku 1980 zvýšila o 255 % /I/. Spotřeba elektřiny

se za tuto dobu zvýšila téměř o 100 %. Naopak spotřeba tuhých paliv se v tomto ob-

dobí snížila o 50 %. Tento prudký rozvoj energetiky je ale spojen s vážnými problé-

my ekonomickými, technickými a ekologickými. Jediným technicky dostupným zdrojem

energie, který může v současné době zajistit celosvětově stoupající potřeby ener-

gie, je jaderná energetika.

První jaderná elektrárna na světě začala pracovat v Sovětském svazu v roce

1954. Koncem roku 1965 celkový instalovaný výkon všech elektráren na světě činil

766 192 me a v roce 1975 to bylo 1 618 757 MWe. Jaderné elektrárny se na něm v ro-

ce 1965 podílely 6 456 MWe, tj. O,8 % a v roce 1975 již 75 103 MWe, tj. 4,6 %.

K 31. 12. 19 85 byly provozovány jaderné elektrárny již v 2 6 zemích světa. V provo-

zu bylo celkem 374 bloků jaderných elektráren o celkovém výkonu 248 577 MWe, kte-

ré zajišťovaly asi 15 % světové výroby elektřiny.

V některých zemích dosahuje podíl jaderných elektráren na celkové výrobě

elektřiny 50 až 70 %. Největší podíl výroby elektřiny v jaderných elektrárnách

vykazuje Francie, a to 70 %. Pořadí některých dalších zemí s největším podílem vý-

roby elektřiny v jaderných elektrárnách na konci roku 19 85 bylo následující:

Tchaj-wan/52 %, instalovaný výkon v jaderných elektrárnách byl 4,9 GWe/, Belgie

/51 %, 5,5 GWe/, Švédsko /50 %, 9,7 GWe/, Finsko /41 %, 2,3 GWe/, Švýcarsko /37 %,

2,9 GWe/, NSR /33 %, 21,2 GWe/, Japonsko /23 %, 24,7 GWe/, USA /14 %, 80 GWe/.

Na konci roku 1985 byly ve světě nashromážděny zkušenosti již téměř ze 4 000

reaktor-roků provozu jaderných energetických reaktorů.

V našich palivoenergetických zdrojích v současné době převažují tuhá paliva.

Na výrobu tepla přitom připadá téměř 40 % tuzemské spotřeby prvotních energetic-

kých zdrojů. Podmínky získávání paliv a energie jsou stále složitější a nákladněj-

ší. Naše palivoenergetické zdroje však zároveň negativně ovlivňují kvalitu život-

ního prostředí, jehož odzravování a zlepšování je záležitostí velice složitou a

nákladnou. Navíc jsme zemí s vysokou palivoenergetickou náročností tvorby národní-

ho důchodu. V tomto směru zaostáváme za řadou jiných vyspělých zemí, u nichž je

tato náročnost zhruba poloviční. Proto podstata naší energetické politiky spočívá

v mnohem výraznějším snižování palivoenergetické náročnosti tvorby národního důcho-

du. Musíme palivo a energii výrazně lépe zhodnocovat, lépe s nim hospodařit a sou-

časně s tím dosáhnout rychlejšího tempa změn ve struktuře palivového a energetické-

ho hospodárs'tví. A tady má a bude mít hlavní slovo jaderná energetika /2/.

Koncem roku 1985 bylo v ČSSR provozováno 5 bloků jaderných elektráren typu

WER-440 o celkovém výkonu 2 200 MWe, které pokrývají asi 13 % z celkové výroby

elektrické energie. Do roku 1990 máme uvést do provozu dalších 5 bloků typu

WER-440 o celkovém výkonu 2 200 MWe, takže podíl jaderných elektráren na celkové

výrobě elektrické energie stoupne na 26 %. V roce 2000 má být celková výroba

elektrické energie u nás kryta zhruba z jedné poloviny jadernou energetikou. V tom-

to roce bychom měli mít k dispozici asi 10 000 MWe jaderně energetických výkonŕ

Kromě elektrické energie budou tyto kapacity dodávat i teplo. V tomto posledním ob-

dobí budou uvedeny do provozu 2 bloky typu WER-440 a pět bloků typu W E R 1000.

Ve světě se situace v oblasti jaderné energetiky od světové ropné krize v roce

19 73 vyvíjela velmi paradoxně. Před ropnou krizí byly jaderné elektrárny ve světě



ve velkém počtu objednávány k výrobě elektřiny a to na základe jejich konkurenční

schopnosti s elektrárnami na tuhá a kapalná paliva. Počáteční motivace pro rozvoj

jaderné energetiky zahrnovaly i uchování zdrojů fosilních paliv, zejména ropy a

snížení energetické závislosti /3/.

Výroba prvotních energetických zdrojů v letech 1973 až 1983 zaznamenala v ka-

pitalistických státech podstatně větší přírůstek /15,6 %/ než jejich spotřeba.

V důsledku toho se stupeň jejich soběstačnosti zvýšil ze 64,7 % v roce 1973 na

74,7 % v roce 1983. Do roku 1990 chtějí tyto státy produkci primárních zdrojů zvý-

šit o 20 %. Asi 50 % tohoto přírůstku má připadnout na jadernou energii a zhruba

45 % na uhlí, jehož těžba by měla stoupnout zhruba o 15 % /4/.

Spotřeba elektrické energie z jaderných elektráren v průmyslově vyspělých ze-

mích vzrostla v letech 1973 až 1983 o 350 %. Přesto je zde podíl jaderné energie

na spotřebě prvotních energetických zdrojů stále nízký a v průměru dosahuje 6 %.

Vysoké podíly jaderné energie na spotřebě primárních energetických zdrojů vykazuje

Švédsko /18,7 %/, Francie /17,2 %/ a Švýcarsko /13,7 %/. Do roku 1990 se v průmys-

lově vyspělých zemích počítá se vzrůstem podílu jaderné energetiky na spotřebě

prvotních energetických zdrojů na cca 9 %, kdy se má zvýšit i podíl jaderné energe-

tiky na celkové výrobě elektřiny v průměru na 24 %.

Předpoklady, že ropná krize v roce 19 73 bude všeobecně znamenat urychlený roz-

voj jaderné energetiky, se však nesplnily. Ropná krize v některých zemích spíše

zpomalila, než urychlila rozvoj jaderné energetiky.

V žádné z kapitalistických zemí, s výjimkou Francie, neprobíhala výstavba ja-

derných elektráren takovým tempem, jak se očekávalo začátkem sedmdesátých let. To

platí hlavně o USA jako o největším výrobci i spotřebiteli prvotních energetických

zdrojů na světě včetně elektrické energie.

Celkový instalovaný elektrárenský výkon v USA dosáhl koncem roku 1984 hodnoty

672 000 MWe/přes 30 % instalovaného výkonu všech elektráren na světě/, což předsta-

vuje v posledním roce přírůstek 2,3 % za rok /5/. Jaderné elektrárny se na tomto

výkonu podílely 71 7OO MWe, tj. 10,7 %. V roce 1984 bylo v USA celkem vyrobeno

2 413 miliard kwh elektrické energie, což představovalo zvýšení o 4,5 % proti před-

cházejícímu roku. Jaderné elektrárny se na této celkové výrobě elektrické energie

podílely 325,8 miliardami kWh, tj. 13,5 %.

Mezi nejzávažnější problémy, se kterými se v současné době potýkají američtí

odborníci v oblasti jaderné energetiky, patří zejména neustálý růst investičních

nákladů na výstavbu jaderných elektráren, prodlužování doby jejich výstavby a zvy-

šování požadavků na zajišťování provozní bezpečnosti a spolehlivosti těchto elektrá-

ren. Havárie reaktoru Three Mile Island v březnu 19 79 ve značné míře ovlivnila roz-

voj mírového využívání jaderné energie v USA. Odmítavý postoj veřejnosti k jaderné

energetice, prudký vzrůst nákladů, který vyvolala či iniciovala havárií Three Mile

Island ovlivněná schvalovací praxe, jakož i nízké tempo růstu spotřeby elektřiny

vedly k tomu, že naděje na objednávání nových jaderných elektráren v tomto deseti-

letí se v USA nesplnily /6/. Ještě na počátku roku 1979 byla v USA plánována vý-

stavba 70 bloků jaderných elektráren. Do září roku 1984 bylo 56 z těchto bloků o vý-

konu 110 GWe zrušeno a od konce roku 19 78 nebyly žádné nové objednány. Ani politika

vlády USA v oblasti jaderné energetiky účinně nepřispívala k rozvoji a stabilitě

výstavby jaderných elektráren /!/. V roce 19 77 vydal v USA Státní dozor nad bezpeč-

ností jaderných zařízení /Nuclear Regulatory Commission = NRC/ 238 nových předpisů

včetně jejich revizí. Nové předpisy jsou většinou spojeny s novými přísnějšími poža-
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dávky na projekt, výrobu a provoz jaderných zařízení, kteří se promítnou ve zvýot-

nt'n: počtu hodin inženýrských pracovníků v projekci, ve zvýšení pracnosti výstavby

jaderné elektrárny a tedy i v počtu hodin •':<• l':;V. : i technických pracovníků,

kteří se na ttíto výstavbě podílejí. A to vse se promítá do celkového rastu inves-

tičních nákladů. Např. při výstavbe jednobiokových jaderných elektráren o výkonu

514 až 1285 MWe činila průměrná spotreba hodin řemeslníků v roce 1970 az 1972 koie.T:

5,3 miliónu člověkohodin na tento blok a v období 1982 az 1983 se zvýšila na 31,5

milidnu člověkohodin. Podobná situace byla i u dvoublokých jaderných elektráren,

kde spotřeba člověkohodin vzrostla z původních 14,7 milio'nu v období let 1972 az

1974 až na 50 miliónů člověkohodin v období 1982 až 1983. Rozsah projektové inže-

nýrských služeb se zvyšoval v průměru o 17 % za rok, coz za 10 let predstavuje ná-

růst o 170 %. Tento velký nárůst člověkohodin lze vysvětlit hlavne- tím, že podstat-

ně vzrostla spotřeba stavebních a konstrukčních materiálů jako napr. betonu, arma-

tur, konstrukčních materiálů, potrubí, kabelů atd., zvýšila se pracnost výstavby

jaderných elektráren a zvětšil se i rozsah předělávek v důsledku neustále se mění-

cích požadavků schvalovacích orgánů. Z toho pak vyplynul i celkový rust merných

investičních nákladů, jejichž průběh je pro jednoblokovou jadernou elektrárnu v USA

v závislosti na roku uvedeni do provozu znázorněn na obr. 1. Skutečné průměrné ná-

klady na dokončení jaderné elektrárny vzrostly ze 163 $/kWe v roce 1970 na 2050

#/kWe v roce 1983 a tento vzestup dále pokračuje. V roce 1984 vyžadovala výstavba

1 000 MW jaderné elektrárny v USA investiční náklady ve výši kolem 3,5 miliardy do-

larů. Pracnost inženýrských služeb představovala asi 11 milionů člověkohodin, po-

čet hodin manuálních pracovníků na staveništi přesáhl 32 miliónů člověkohodin a

celková doba realizace byla 14 roků. Proto se dnes jaderná energetika v USA nachází

v období stagnace a ještě v něm patrně určitou dobu setrvá. Na druhé strane sc

však podařilo realizovat výstavbu některýcn významných jaderných elektráren pri

podstatně nižších investičních nákladech a kratší dobe výstavby, než jsou uvetienO

průměrné hodnoty dosahované v elektrárenském průmyslu USA. Napr. u obou stavených

bloků jaderné elektrárny Catawba zůstaly investiční náklady od května 1984 do led-

na 1986 na výši 1703 Č/kWe /8/.

Skutečnost, že v USA se do roku 1990 nepočítá s zadnými objednávkami nových

jaderných elektráren, vsak neznamená, že USA nebudou v příštích Jet-c:; svou jadernou

energetiku dále rozšiřovat.

V roce 198 5 poprvé od počátku sedmdesátých let nebyl v USA ani jeden objedna-

ný projekt jaderné elektrárny zrušen nebo odsunut /9/. Na základě studie A. M.

Weinberga /10/ se od března 1984 v USA rozvinula diskuse o znovuoživení jaderné

alternativy v podobě "druhé jaderné éry" zhruba od roku 2000, která by byla zalo-

žena na vývoji inherentně bezpečných reaktorových koncepcí /li/. Tato koncepce ja-

derné elektrárny by měla umožňovat vysoký stupeň tovární výroby, která by vedla

k vetší záruce jakosti, dosažení kratších dob výstavby i procedury schvalování a

také k vyšší hospodárnosti. Jaderné elektrárny standardní velikosti o výkonu

1300 MWe vyvolaly v důsledku rychle rostoucích investičních nákladů u řady provo-

zovatelů vážné problémy s financováním. V zájmu omezení finančního rizika a vzhle-

dem k pomalejšímu tempu růstu potřeby elektrické energie se nyní v USA, podobně ja-

ko v dalších průmyslově vyspělých zemích, projevuje větší zájem o menší jednotkové

výkony jaderných elektráren v rozmezí 100 až 500 MWe. Diskutuje se o tlakovodním

reaktoru PIUS /Process Inherent Ultimate Safety/ /12/, o malém sodíkem chlazeném

rychlém množivém reaktoru, respektive konvertoru a o vysokoteplotním reaktoru

hlavně na bázi západoněmeckého reaktoru s kulovým ložem. V současné době americké

ministerstvo energetiky /DOE/ za podpory kongresového výboru pro výzkum a techno-



logii uvažuje o výstavbě inherentně bezpečného prototypového reaktoru o výkonu

100 MWe k ověřeni jeho provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Tak by se schvalovací

orgány s tímto systémem seznámily a přesvědčily se o jeho výhodách. Kromě toho se

počítá i s příznivějším postojem k tomuto reaktoru ze strany obyvatelstva.

Samotná skutečnost, že rozvoj jaderné energetiky ve světe pokračoval i

v uplynulém krizovém desetiletí,je důkazem, že technické a ekonomické výsledky a

celkové vyhlídky jaderné energetiky jsou dobré a že počáteční motivy pro její roz-

voj stále platí. Z porovnání nákladů na výrobu elektřiny v uhelných a jaderných

elektrárnách ve světě k 1. lednu 1984 vyplývá, že s výjimkou USA a Kanady, kde je

v některých oblastech k dispozici velmi levné uhlí, jsou náklady na výrobu elektři-

ny v jaderných elektrárnách podstatně nižší, než v elektrárnách uhelných /13/.

Poměr nákladů na výrobu 1 kWh mezi elektrárnami uhelnými a jadernými byl v někte-

rých zemích následující: USA /I,09 - 0,79/, Kanada /I,42 - 0,61/, Finsko /I,27/,

Japonsko /I,37/, V. Británie /I,40 - 1,70/, Belgie /I,60/, NSR /I,68/, Francie

/I,81/. Ekonomická výhodnost jaderných elektráren je tak velká, že si udrží schop-

nost ekonomické soutěže i v případě velkého zvýšení investičních čí palivových ná-

kladů.

Na rozdíl od USA nedošlo v ostatních kapitalistických státech k hromadnému ru-

šení objednávek jaderných elektráren. Největší pokrok ve výstavbě jaderné energeti-

ky zaznamenala Francie, která se během několika let stala druhým největším produ-

centem jaderné energie na světě. Jen za období sedmnácti měsíců /od března 198O do

srpna 1981/ bylo do veřejné sítě připojeno 15 bloků jaderných elektráren o jednot-

kovém výkonu 900 MWe, jejichž celkový instalovaný výkon byl 13 5OO MWe /14/, Fran-

cie disponuje poměrně malými zásobami ekonomicky využitelné ropy, plynu a uhlí. Vod-

ní elektrárny kryjí asi 20 % celkové výroby elektrické energie a kapacita vodních

zdrojů je zde prakticky vyčerpána. Proto v budoucnu bude další rozšíření využití

vodní energie zaměřeno jen pro líčely skladování energie /přečerpávací elektrárny/

a ne přímo pro zvýšení výroby elektrické energie. Francouzský Komisariát pro ato-

movou energii /CEA/ si od svého založení v roce 1945 byl vědom, že právě jaderná

energie může Francii zajistit energetickou nezávislost. Jeho vývojové a výzkumné

programy se od začátku zabývaly zkoumáním všech možností mírového využití jaderné

energie a připravovaly podmínky pro rozvoj francouzského průmyslu, který by byl

schopen zabezpečit celý palivový cyklus od těžby uranu až po přepracování paliva.

Koncem roku 1985 instalovaný výkon jaderných elektráren ve Francii činil 37,5 GWe

a v roce 1990 se má zvýšit na 60 GWe, takže má plně nahradit výkon veškerých kon-

venčních tepelných elektráren. Tento ambiciózní jaderný program podnítil rozvoj

velké části francouzské ekonomiky a mohl být splněn pouze za předpokladu cílevědo-

mého úsilí, zaměřeného zejména na unifikaci a standardizaci konstrukčních prvků

jaderných elektráren a s tím související organizační a strukturální změny v prů-

myslové sféře. Standardizace a unifikace spočívala ve volbě jediného typu reaktoru

PWR a ve volbě dvou hodnot jeho instalovaného výkonu /900 a 13OO MWe/, takže vý-

stavba jaderné energetiky byla realizována v několika se'riích identických bloků.

Výstavba 46 bloků, které mají být od roku 19 73 uvedeny nejpozději do roku 1990 do

provozu, je rozdělena do čtyř se'rií. Dvě se'rie reaktorů jsou o výkonu 900 MWe

/celkem 34 bloků/ a dvě o výkonu 1300 MWe /celkem 20 bloků/. Po dokončení výstavby

34 bloků o jednotkovém výkonu 900 MWe a 20 bloků o výkonu 1300 MWe bude dále reali-

zována výstavba technicky zlepšeného a spolehlivějšího bloku označení N4 o výkonu

1400 MWe cistě francouzské konstrukce, jehož základem byl blok o výkonu 1300 MWe,

označení P4 a P "4, vyráběný v licenci firmy Westinghouse /15/. Stavba prvního blo-
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ku N4 byla zahájena v roce 19b4, druhého v roce 1-jfco s odpovídaj ícíin dokonce:, mi

v roce 1990 a 1992. Podle plánu EdF /Electriciué de France/ Lylo v roce I'.'OL. I.J

pojeno k síti ..;est nových jaderných elektráren o celkovém výkonu 72i" MWe.

Přednosti sériové výstavby francouzských štandardizovaných jaderiiy.-íi

ren jsou následující:

- Vývojoví práce se mohou soustředit na klíčové probičmy spojuj, se

provozní spolehlivosti a bezpečnosti, na zdokonalení radiační ochrany a zvyser.i

výkonu.

- Objednávky větších sérií komponent jaderných elektráren uiiioziíujj' výrobcu:-., vca:-. o..

vybavit potřebnými výrobními prostředky a co nejekonomičtěji rozplánovat výrjuu.

- Stavební termíny jsou krátké /u bloků 900 MWe to je nyní 5 roků/, protože výstav-

ba se provádí podle prakticky stejné výrobní dokumentace.

- Je usnadněn výcvik obsluhy jaderných elektráren, snižují se náklaay na údržbu

včetně potřebných časů na prováděné opravy.

Určité konstrukční rozdíly se u jednotlivých bloků vyskytují hlavne co do

přizpůsobení místním specifickým podmínkám zvolené lokality, k nimz patrí napr.

možnosti chlazení nebo riziko zemětřesení.

Podle francouzských zkušeností vyžaduje výstavba jaderné elektrárny se ctyrmi

bloky o jednotkovém výkonu 900 MWe pracovní zapojení az 6 000 lidí po dobu de-

seti roků.

Francouzská státní elektrárenská společnost EdF uzavřela obchodní ruk 196r>

poprvé s čistým ziskem 900 miliónů franků. To překonalo optimistické očekávání,

protože ztráta EdF vlivem vysokých investic do jaderného programu činila v roce

1982 ještě 8 miliard franků, v roce 1983 celkem 5,4 miliardy a v roce J.yc-3 a.^i

900 miliónů franků. Výrobní náklady na výrobu elektriny ve francouzských jdJvr:ýci.

elektrárnách se pohybují kolem 0,2 3 franku/kwh a v uhelných elektrárnách kolem

O,33 franku/kWh /16/.

Výstavba francouzských jaderných elektráren vyžaduje méně pracovních hodin,

než je tomu u jaderných elektráren amerických. Pracovníci amerického Ústavu pro

výzkum elektrické energie /EPRI/ došli ve své studii k závěru, ze pracnost činností

spojených s kompletním zajištěním výstavby s výjimkou řemeslnických profesí činí ve

Francii pouze 35 až 50 % ve srovnání s odpovídajícími elektrárnami v USA /!/•

Cílevědomě se rozvíjí jaderná energetika i v ostatních průmyslové vyspelých

kapitalistických státech. To platí hlavně o NSR a Japonsku, které patří k zemím

s největším podílem výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách i k předním

výrobcům na světě vůbec.

V NSR bylo od roku 1956 vynaloženo na výzkumné a vývojové práce pro využívání

jaderné energie ze státních prostředků přes 20 miliard marek a z prostředků prů-

myslu pres 6 miliard marek. Západoněmecké hospodářství investovalo do jaderných

elektráren, které jsou v provozu nebo ve výstavbě,, přes 60 miliard marek /17/. Bez

současného využívání jaderné energie by NSR musela dovážet energetické suroviny

v hodnote kolem 10 miliard marek ročně.

První energetický lehkovodní reaktor Kahl v NSR typu BWR o výkonu Z6 MWe byl

uveden do provozu v roce 1961 a dnes je ještě stále provozován Po výstavbě něko-

lika jaderných elektráren o jednotkovém výkonu reaktorů 300 až 600 MWe typu PWR se

od roku 1965 vývoj reaktorů ustálil na výkonu 1200 MWe a později na standardním vý-

konu 1300 MWe. Tento vývoj byl spojen s velice pozoruhodným technickým a bezpečnost-
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ne technickým pokrokem. V NSR byly jaderné <• J < _-k t r árny od j>oi-.jkk j staveny na klíč,

Ldkze celková odpovědnost včetně zú'ruk spc/iv.j :i.i ;._ji.rh •ricľCi. V důsledku spe-

cifického povolovacího řízení scv prakticky IIL"J;;IÍ]Ľ zjváutjí jioví poznatky ve vede

i bezpečnostní technice v dohode me/i pesu/c •/ -iti J (.•::;, sĽiiva ! ova c,'mi úiady 3 výrob-

cem do každé novo jaderné elektrárny. Naproti tuir.u je tím n-.imoi áune ztížena stan-

dardizace techniky jaderných elektráren /lc/. Vhodným prostitd.Keii. K zajištění nutné

plánovitosti ve vytěžování pracovnica kapacit u výrobce, provozovatele, posuzovate-

le a povolovacího orgánu je skupinové posuzování projektů, Které je založeno na

úplné tochnicíL. shodě jaderných elektráren plánovaných k výstavbe-. Platí zde zása-

da nepřipustit ^ozdily v souboru, které nejsou vyvolány specifickými podmínkami lo-

kality. Výrobce nesmí provádět ani malé zmeny na konstrukci <J ani posuzovatel nesmí

požadovat bud jen formálne odlišné technické podklady napr. o predbežných zkouškách/

aby se tak zabránilo nekontrolovatelnému růstu rwíkladú na inženýrské práce u výrob-

ce i posuzovatele. Jen tak je r.̂ zno rabránit opakovanému posuzování téže skutečnos-

ti a místo toho přejímat posudky či jejich části, důkazy a technické podmínky

z předcházejících projektů. Jak U'c-hnnltyiu' , tak i l.ez^ecnostn í technika západone-

meckých jaderných elektráren s lohkovodními reaktory typu PWP tvorí solidní zákla-

dy konsolidované techniky, která bude jisto úd li: zdokonalována, ale pro budoucnost

je přijatelná.

Koncem roku 19 85 bylo v NSR v provozu 19 jaderných elektráren o celkovém výko-

nu 17 213 MWe, které zabezpečovaly více nez 30 í spotřeby elektrické energie /19/.

Výrobu elektřiny pomocí jaderné energie v NSR lze označit jako úspešnou, ekologicky

nezávadnou a hospodárnou. Výrobní náklady v jaderných elektrárnách byly v roce 1985

o 3 až 5 feniků na jednu kwh nižší než v uhelných elektrárnách, což za tento rok

představovalo úsporu nejméně 4 miliardy marek /za rok 1984 to bylo 3 miliardy ma-

rek/. Pritom jaderné elektrárny v NSR patrí k provozně nejspolehlivějším a nejbez-

pečnějším s velmi vysokou pohotovostí, která přesahuje mezinárodní průměr.

V Japonsku byly v roce 1985 v provozu jaderné elektrárny o celkovém instalova-

ném výkonu 24 6 86 MWe, které se na celkové výrobe elektrické energie podílely více

než 25 %. Do roku 1990 má instalovaný výkon jaderných elektráren vzrůst na 34 OOO

MWe a do roku 1995 na asi 48 000 MWe. Jaderné elekerárny by se v roce 1995 měly na

celkové výrobě elektřiny podílet asi 35 % /20/.

Podobné trendy lze pozorovat i u ostatních průmyslově vyspělých kapitalistic-

kých států.

Na mezinárodním sympoziu o pokrocích v pohotovosti, v přizpůsobenosti k údržbě

a v provozu jaderných elektráren, které se konalo v květnu 1985 v Mnichově /21/F

bylo konstatováno, že náklady na výstavbu jaderných elektráren jsou všude vysoké a

rostou v důsledku uplatňování stále složitější techniky, speciální kusové výroby,

prodlužující se doby výstavby a složitých povolovacích postupů. Budoucnost jader-

ného průmyslu závisí do značné míry na jeho schopnosti dále optimalizovat využití

jaderných elektráren dosažením vyšší pohotovosti a využití výkonu, aby dodávaná

elektrická energie byla co nejlevnější.

Prosazovaná standardizace a unifikace jaderných elektráren ve Francii a spe-

ciální postup pro povolování jaderných reaktorů téměř identické konstrukce v NSR

se ukázaly jako úspěšné při zpomalení růstu investičních nákladů, aniž by to bylo

na dkor provozní spolehlivosti a bezpečnosti.
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2. POUŽÍVANÉ TYPY JADERNÍCH ENERGETICKÝCH REAKTORŮ VE SVÉTE

Uváděných 374 jaderných reaktorů o celkovém čistém výkonu 248 577 MWe, ktaré

byly na celém světě v provozu koncem roku 1985, bylo tvořeno následujícími reakto-

rovými systémy: 188 bloků s tlakovodními reaktory /PWR/ o celkovém výkonu

145 860 MWe /59 '„/, 80 bloků s varnými reaktory /BWR/ se 60 572 MWe /24 %/, 28

s lehkou vodou chlazenými cjrafitem moderovanými reaktory /LWGR/ s celkovým výkonem

15 616 MWe /6 %/, 24 bloků s reaktory s tlakovou těžkou vodou /PHWR/ s 12 054 MWe

/5 %/, 3 3 s plynem chalzenými reaktory /GCR/ o celkovém výkonu 6 722 MWe /3 %/,

10 b.cků s pokročilými plynem chlazenými reaktory /AGR/ s 5 686 MWe /2 %/, 6 bloků

s rychlými reaktory /FBR/ o celkovém výkonu 1 188 MWe /O,5 e/, 3 s plynem chlaze-

nými grafitem moderovanými vysokoteplotními reaktory /HTGR/ s 639 MWe /O,25 %/ a

dva neoznačené reaktorové bloky o výkonu 240 MWe /22/.

V šestnáci evropských zemích bylo v provozu celkem 211 energetických jaderných

reaktorů o celkovém výkonu 138 265 MWe /56 %/. Z toho bylo 145 jaderných reaktorů

provozováno v jedenácti západoevropských zemích o celkovém výkonu 99 796 MWe a '

v šesti socialistických zemích bylo provozováno celkem 66 reaktorů o celkovém vý-

konu 38 669 MWe.

Na celém světě je ve výstavbě celkem 16 3 bloků jaderných elektráren o celkovém

výkonu 157 800 MWe a objednáno je 75 bloků o výkonu 77 328 MWe- Trvale již bylo od-

staveno 20 jaderných elektráren o celkovém výkonu kolem 2 OOO MWe.

Z provedeného přehledu je zřejmé, že téměř 60 % ze všech instalovaných jader-

ných elektráren ve světě tvoří tlakovodní reaktory /PWR/. Na tomto typu reaktorů

je také založena výstavba jaderných elektráren v ČSSR. V další části se proto za-

měříme na zahraniční zkušenosti z provozu reaktorů typu PWR ve světě ve vztahu

k jejich provozní spolehlivosti a bezpečnosti.

11



3. SCHÉMA A CHARAKTERISTIKY JADERNÉ ELEKTRÁRNY S REAKTORY PWR A JEJICH HLAVNÍCH

KOMPONENT

Jaderná elektrárna s reaktory PWR je tvořena dvěma oddělenými vodními systémy,

a to primárním a sekundárním, které se setkávají v parním generátoru /obr. 2/. Par-

ní generátor je vlastně výměník tepla, který se skládá asi z 3 000 teplosménných

trubek. Tyto trubky procházejí trubkovnicí a jsou uzavřeny v ocelové válcové nádo-

bě.

Zdrojem tê .la je štěpení jaderného paliva uloženého ve spodní časti aktivní

zóny reaktoru. Palivo se sem vkládá ve formě palivových článků, které jsor. tvořeny

jednotlivými palivovými elementy. Délka aktivní zóny je 4 m a šířka kolem 3,4 m.

Palivové elementy jsou složeny ze sintrovaných tablet UOj, které jsou uloženy

v obalové trubce pro zabránění styku paliva s chladicí vodou.

Při použití normální vody jako chladivá i moderátoru musí být použito alespoň

mírně obohacené palivo. Lehkovodní moderátor s krátkou migrační délkou neutronů ve-

de ke zhuštění palivové mříže, takže potom není technicky možné vyvést jednotlivé

palivové kanály z tlakového prostředí aktivní zóny a umožnit tak kontinuální výměnu

paliva. Proto je zde zavedena kampaňová výměna paliva s horší palivovou ekonomií.

Reaktor PWR může mít dva, tři nebo čtyři chladicí okruhy, kde každý okruh má

svůj parní generátor a jedno nebo dvě cirkulační čerpadla. Podle toho je nazýván

dvou, tří nebo čtyřsmyčkovým okruhem. Takový čtyřsmyčkový okruh je znázorněn na

obr. 3.

Primární systém reaktoru PWR pracuje za podmínek, za kterých ve vodě, prochá-

zející aktivní zónou reaktoru, nedochází k varu. Tlak chladicí vody v reaktorové

tlakové nádobě a primárním okruhu je kolem 15,5 MPa, který umožňuje ohřátí vody

až na 317 °C bez jejího uvedení do varu. Od palivových článků v aktivní zóně ohřá-

tá voda prochází trubkami parogenerátoru, kde předává své teplo sekundárnímu okru-

hu, ve kterém vzniká pára o teplotě až 297 °C a tlaku 7 MPa. Tato pára pohání tur-

bínu spojenou s elektrickým generátorem.

Aktivní zóny lehkovodních reaktorů mají výborné autoregulační vlastnosti, pro-

tože při použití chladivá i jako moderátoru sleduje moderátor veškeré výkonové změ-

ny parametrů chladivá. V určitých údobích kampaně se však musí kompenzovat velké

přebytky reaktivity /na vysoké vyhoření, na velké výkonové koeficienty reaktivity/.

Prostorová kompaktnost aktivní zóny však vyžaduje velice pečlivé vyrovnání

neutronového toku po celém jejím objemu. Spojení požadavků na kompenzaci velkých

přebytků reaktivity, objemové vyrovnání neutronového toku a zároveň zachování zápor-

ného výkonového koeficientu reaktivity i na začátku palivové kampaně vedlo u reak-

toru PWR k velice složitému systému regulace a kompenzace pomocí absorpčních tyčí,

vyhořívajících absorbérů, různého stupně obohacení palivových článků a měnící se

chemické otravy moderátoru.



4. PŘÍSTUPY K ZABEZPEČENÍ PROVOZNÍ SPOLEHLI VOSi 1 A Ž 1 V'JTNoSTl ..ADĽr̂ E' ELĽKTRÄRNY

Provozní spolehlivost a životnost jaderno elektrárny je ivortua spolehlivostí

a životností jejích jednotlivých komponent. Zajištění r.oLo zlepšeni provozní spo-

lehlivosti komponent a jejich materiálů musí vycházet z rozboru provozních zkuše-

ností odpovídajícího nařízení nebo posledního provedeni' jauuriié elektrárny. Vychází

se ze statistického rozboru technických provozních údajj elektrárny, a to zvláště

poruch, které vedly k vyřazení elektrárny z provozu. JĽUÍH'-'P z c ech t c důležitých

nástrojů je pečlivé sledování a rozbor údajů o faktoru ponotovosti ci vytížení

elektrárny. Faktor pohotovosti se získá jako procentiáiní pomer mezi čistými ekvi-

valentními hodinami ve výrobě elektřiny na plném výkonu jaderné elektrárny a cel-

kovými hodinami, které byly k dispozici za příslušné o^uuuí.

V USA se faktor pohotovosti všech jaderných elektráren s reaktory PWR v roce

1968 až 1981 pohyboval kolem 62 i a v letech 1982 az 19Ó4 kolem óu . /23/. Provoz-

ní zkušenosti ve světě i v USA potvrzují, že je možno dlouhodobé dosáhnout 7 5

pohotovosti jaderných elektráren, v literature se uváaí, ze zlepšení pohotovosti

jednotlivé jaderné elektrárny o 1 % v USA znamená v průměru úsporu nákladů 1 milio-

nu amerických dolarů za rok za zajištění náhradních zdrojů výroby elektřiny. Proto

se ve světě statisticky velmi pečlivě sledují všechny príčiny poruch jednotlivých

komponent, které vedly k odstavení nebo snížení výkonu jaderné elektrárny a vytváře-

jí se podmínky k odstranění výskytu těchto poruch a ke zlepšení provozní spolehli-

vosti příslušných komponent. Podíl jednotlivých komponent na výskytu poruch ame-

rických jaderných elektráren v roce 1968 až 1984 je uveden v tabulce 1.

Jednotlivé případy, které vedly ke snížení pohotovosti jaderné elektrárny ̂ sa-

jí být podrobně specifikovány a statisticky sledovány.

V USA byl také v poslední době pomocí počítače proveden podrobný rozLor pro-

vozních zkušeností s jadernými elektrárnami s reaktory PWR pro období od roku 19c 9

do roku 1982, a to na základě formulářů hlášení poruch, které vyplňují koncesionári

jaderných elektráren /Licensee Event Reports/. Tento rozbor /24/ byl zaměřen na

časově závislé jevy /stárnutí/, které ve svých důsledcích mohou vést ke snížení bez-

pečné funkce mechanických, konstrukčních a elektrických systémů i komponent, vý-

sledky rozboru jsou uvedeny v tabulce 2. S použitím programu RECON bylo identifiko-

váno 3098 případů, které vedly k poruše či vyřazení komponenty z provozu v důsled-

ku stárnutí. Tyto případy tvořily asi 11 % ze všech hlášení od roku 1969 do roku

1982. Údaje sice nejsou úplně statisticky přesné, ale pomáhají identifikovat kompo-

nenty a systémy s četnější degradací vlivem stárnutí.

Pohotovost jaderných elektráren je tedy ovlivňována všemi vynucenými náhlými

nebo plánovanými vyřazeními elektráren z provozu včetně porušení komponenty,

inspekce, oprav a výměny paliva. Podrobný rozbor statistických údajů provozní spo-

lehlivosti jaderných elektráren naznačuje, že porušení materiálu klíčových kompo-

nent jako je aktivní zóna /porušení palivových elementů/, primární potrubí

/trhliny/, parní generátor a kondenzátor /netěsnost trubek/ a parní turbína /poru-

chy rotorů nebo disků/ se nevyskytuje často, ale když k němu opravdu dojde, vyřa-

zení elektrárny může trvat několik měsíců.

Integrita dané komponenty může být s dostatečnou spolehlivostí zajištěna je-

dině tehdy, jestliže v příslušném čase a s dostatečnou přesností známe skutečné

mechanické charakteristiky materiálu, ze kterého je komponenta vyrobena,včetně

vlivu pracovního prostředí na tyto charakteristiky, známe skutečnou velikost a
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rozdělení napětí v této komponentě během všech fází jejího provozu a dále velikost

a prostorové rozložení defektů v komponente během celé její provozní životnosti.

Každá komponenta, bez ohledu na pečlivost konstrukce a výroby, obsahuje vady.

V použitých kovových materiálech se velikost těchto vad může pohybovat od prostých

dislokací atomárního měřítka přes struskové inkluze a nedostatečné průvary ve sva-

rových spojích až do velkých trhlin, které vznikly při výrobě komponenty, nebo

byly iniciovány během jejího provozu od působícího namáhání.

Provozní spolehlivost všech komponent jaderné elektrárny je životní nutností a

podílejí se na ní všechny realizační etapy elektrárny, tj. konstrukce či projekce,

výroba či výstavba a provoz. Aby jaderná elektrárna pracovala spolehlivě nejen při

svém uvádění do provozu, ale během celé projektované životnosti bez ohledu na de-

gradaci vlastností použitých materiálů vlivem provozního prostředí, každá komponen-

ta musí pracovat s určitou mírou či rezervou bezpečnosti. Tato rezerva bezpečnosti

zahrnuje i naši nepřesnou znalost vlivu pracovního prostředí na tuto degradaci.

Uplatňuje se zde hlavně vliv koroze, neutronového záření, eroze a způsobu krátkodo-

bého i dlouhodobého namáhání na příslušnou komponentu za různých teplot a v různém

prostředí. Čím lépe a přesněji známe nejen vlastnosti použitých materiálů ve výcho-

zím stavu, ale i časový průběh degradace těchto mechanicko-metalurgických charakte-

ristik materiálu vlivem pracovního prostředí, tím přesněji či úžeji může být zvole-

na příslušná rezerva bezpečnosti při konstrukci či projekci komponenty/ a tím ekono-

mičtější je i vlastní využití daného materiálu při zajištění dostatečné spolehli-

vosti této komponenty i celé iaderné elektrárny. Na druhé straně nedostatečná re-

zerva bezpečnosti, způsobená bud chybnou znalostí vlastností materiálu či nespráv-

nými závěry z působení pracovního prostredí, může vést k predčasnému porušení kom-

ponenty nebo její součásti, k odstavení jaderné elektrárny pro nutnou opravu či vý-

menu a tedy k nežádoucím ekonomickým ztrátám. V této oblasti pak spočívá velká ne-

zastupitelná úloha výzkumných a vývojových pracovišti, které musí poskytovat údaje

pro lepší porozumění chování materiálu příslušných komponent v daném pracovním

prostředí, včetně přesnější specifikace a optimalizace materiálových i provozních

podmínek dané komponenty na základě modelového chování i degradace vlastností ma-

teriálu v příslušném prostředí. Degradace materiálů komponent jaderné elektrárny

během jejího provozu je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mohou omezovat

účinnost a životaschopnost jaderné energetiky. Rozsáhlé zkušenosti z provozu z běž-

ných průmyslově vyráběných jaderných energetických reaktorů demonstrovaly potřebu

dokonalejšího porozumění a zvládnutí některých materiálových jevů hlavně ve vztahu

ke korozi a ozáření i potřebu lepších analytických postupů při přenášení ze zkou-

šek získaných informací do skutečného provozu.

Bezpečné využívání jaderné energetiky je prakticky ve všech státech na světě

podřízeno národní legislativě pro jadernou bezpečnost a radiační ochranu. Její sou-

částí je i řada podrobných zákonných norem, předpisů, kódů, kritérií a doporučení,

kterými se musí řídit všichni projektanti, konstruktéři, výrobci zařízení, stavi-

telé a provozovatelé jaderných elektráren včetně příslušných státních dozorných

orgánů. Ve většině západních států za základ zákonných předpisů a norem ve využívá-

ní jaderné energetiky sloužily předpisy amerického státního dozoru nad bezpečností

jaderných zařízení /NRC/, které byly přizpůsobovány podmínkám a zvyklostem jednot-

livých států. Tak např. zásady pro projekt či konstrukci jaderných elektráren jsou

obsaženy v kódu ASME /25/ i v předpisu federální vlády 1OCFR5O /26/. Pravidla pro

stanovení mezních tlaků chladivá v reaktorové tlakové nádobě jako funkce teploty

během spouštění a odstavování jaderné elektrárny jsou obsaženy v /27/. Přípustností



radiačního poškození materiálu reaktorové tlakové nádoby se zabývá Dodatek G /26/

a H /28/. Postup pro stanovení radiačních účinků v materiálu reaktorové tlakové

nádoby je popsán v Průvodci 1.99 /29/. Pravidla pro provozní prohlídky komponent

jaderných elektráren jsou uvedeny v kódu XI /30/. A to je jen malá část z existu-

jících předpisů a norem.

4.1. Postup pro zajištění komponenty jaderné elektrárny proti porušení

Postup zajištění bezpečnosti komponenty proti porušení sestává ze dvou kroků:

1. z analýzy možnosti vzniku trhliny /únavovým zatěžováním, korozí ap./ komponenty

bez výchozích trhlin;

2. z posouzení odolnosti komponenty proti porušení při existenci trhlin /hypote-

tických nebo skutečných/.

Součástí takového postupu je rovněž "systém zajištění jakosti" /Quality

Assurance System/.

Takový postup je klíčovým faktorem v provedení dané komponenty či součásti i

její spolehlivosti, třebaže je nepravděpodobné, že by se tyto vady materiálu daly

plně eliminovat. A kdyby se to přece jen podařilo, pak z působení pracovního pro-

středí, jako je časově se měnící napětí a tepelné zatížení, koroze a neutronové

záření, může být iniciován vznik vad nových, nebo jim odpovídajících trhlin.

Jestliže postup stanovení velikosti vad je příliš konzervativní, bude příliš mnoho

času věnováno na zbytečnou inspekci a opravy. Jestliže postup je nekonzervativní,

může v provozu dojít k neočekávanému porušení komponenty a dlouhodobému vyřazení

jaderné elektrárny z provozu v důsledku potřeby opravy nebo výměny.

Základem pro kvantitativní stanovení velikosti vad je postup pro zajištění

komponenty jaderné elektrárny proti porušení, který je ve zjednodušeném tvaru sche-

maticky uvedon na obr. 4. V tomto postupu jsou zahrnuty všechny faktory, které by

mohly vést k potenciálnímu porušení, včetně zatížení /skutečnému nebo fiktivnímu/,

počáteční velikosti defektu, materiálové charakteristiky, jako např. lomová houžev-

natost, únavová životnost, creep, deformační napětí a analytické postupy ke stano-

vení nestability defektu.

Přesnost a spolehlivost postupu zajištění komponenty proti porušení budou zá-

viset na použitých analytických postupech a materiálových vlastnostech. Jakékoliv

chyby nebo nepřiměřenosti v jedné z nich se budou promítat do celého postupu. Dá-

le je třeba též respektovat pravděpodobnostní podstatu klíčových vstupních údajů

do postupu, jako jsou např. zjištěné velikosti a rozložení defektů při provozních

prohlídkách, rozdělení defektů před prohlídkou, pracovní cyklus komponenty, veli-

kost i rozložení stanovených napětí a chování materiálu. Proto postup pro zajiště-

ní komponenty jako je např. reaktorová tlaková nádoba proti porušení či pro zacho-

vání její celistvosti, je v podstatě problémem výpočtu statistické pravděpodobnos-

ti výskytu trhlin kritických rozměrů v této komponentě.

4.2. Metody postupu

Při zatížení komponenty, vyrobené z kovového materiálu, může dojít k jejímu

porušení dvěma způsoby, ze kterého vyplývají i dvě metody postupu pro zajištění

komponenty proti porušení, a to pomocí rozboru napětí působícího v komponentě a

pomocí přístupu na principech lomové mechaniky.
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4.2.1. Metoda rozboru napětí

Komponenta se může porušit proto, že napětí překračuje maximální hodnotu, kte-

rou může materiál snést bez nedefinované plastické deformace. Při tomto typu poru-

šení, nazývaném tvárný lom, se ovlivněné oblasti deformují postupně a oblast ne-

soucí zatížení se zmenšuje až do porušení. Při dané mezi pevnosti materiálu a na-

pětí, kterému bude vystaven, je možno předpovědět, zda dojde k porušení tímto způ-

sobem. Použitím materiálu s dostatečnou pevností může být potom komponenta zkon-

struována tak, *e vyhovuje provozním požadavkům. V tomto postupu se předpokládá,

že materiál je homogenní a bez defektů typu trhlin, jako jsou např. struskové

vměstky ve svarech, nebo se defekty prostě ignorují. Potom se počítají prostorově

rozložená napětí a deformace pro spouštění a odstavování jaderné elektrárny a pro

vybrané přechodové provozní podmínky. Kde je to možné, používá se metody výpočtu

konečných prvků pro uvažované elastické nebo elasticko-plastické chování materiálu.

Na obr. 5 je nakreslen průběh závislosti jednoosého tahového napětí na pro-

dloužení pro elastické chování a na obr. 6 pro elasticko-plastické chování včetně

vyjádřených zákonitostí, kterými se tyto závislosti řídí. Na obr. 7 je znázorněna

křivka tečení /creep/ materiálu jako závislost deformace na čase při konstantním

napětí a teplotě materiálu včetně rovnic pro jednotlivá stadia tečení.

Metoda rozboru napětí při elastickém chování je založena na jednoduchém vztahu

přímé úměrnosti mezi napětím a prodloužením /obr. 5/. Složitější situace je při

elasticko-plastickém chování materiálu, kde na obr. 6 a 7 uvedené závislosti a

vztahy byly odvozeny v laboratorních podmínkách. Ty se ale mohou značně lišit od

provozních podmínek dané součásti či komponenty, kde se většinou s časem mění jak

teplota, tak i velikost namáhání či napětí. Pro tyto neelastické podmínky byla vy-

vinuta řada komplikovaných trojrozměrných rovnic s časové se měnící teplotou a na-

pětím /31, 32/. Mohou být též založeny na výpočtových kódech s použitím metody ko-

nečných prvků /33/.

4.2.2. Metoda lomové mechaniky

Při hodnocení celistvosti komponenty jaderné elektrárny a zvláště u reaktorové

tlakové nádoby je velmi důležitý odhad přípustných velikostí vad či jim odpovídají-

cích trhlin při různých podmínkách zatížení. Lokální napětí v blízkosti hranic

trhlin jsou mnohem vyšší, než jsou odpovídající hodnoty v materiálu bez těchto vad.

Za určitých podmínek zatížení mohou být trhliny dostatečně velké k tomu, aby byla

překročena základní koheze materiálu. Toto nekontrolovatelné /samovolné/ zvětšení

již dříve existujících trhlin vlivem aplikovaného zatížení se obvykle nazývá netvár-

ný nebo křehký či rychlý lom. Při vyšších teplotách je však tento lom spojen s de-

formací, vyplývající z tvárnosti daného materiálu.

Tyto dva modely představují dva krajní případy typu lomu. K netvárnému či

křehkému lomu v ocelích tlakových nádob dochází snáze při nízkých teplotách,

kdy je doprovázen pouze malými zónami plastické deformace v blízkosti kořene trhli-

ny. Houževnatý lom je obvykle spojen s vyššími teplotami a s rozsáhlou plastickou

deformací. Při těchto vyšších teplotách /zpravidla nad 100 °C/ mohou trhliny růst

stabilně, přičemž se zvyšuje zatížení nosného průřezu, dokud můstek už není scho-

pen dále snášet stoupající zatížení. Mezi těmito dvěma krajními případy existuje

přechodový typ, kdy trhliny rostou stabilním způsobem a pak může náhle dojít k po-

rušení nestabilním způsobem.
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Provozními prohlídkami zjištěné vady v komponentách jaderných elektráren musí

být v souladu s předpisovým kódem /30/ převedeny na rovinné trhliny určité geomet-

rie /fiktivní trhliny/, kdy se předpokládá, že interakce mezi vadou a komponentou

je elastická. Potom je možno tuto interakci počítat pomocí lineární elastické lo-

mové mechaniky. V tomto případě musí být splněn další předpoklad, že plastická zó-

na kolem špičky trhliny je malá vzhledem k velikosti trhliny a tloušťce součásti.

Základním principem aplikace lomové mechaniky na lomový proces je popis intenzity

napětového pole před špicí trhliny faktorem intenzity napětí K , který je dán nomi-

nálním napětím (J , velikostí trhliny "a" i geometrií celého tělesa či komponenty

a trhliny, vyjádřenou parametrem "Y". Faktor intenzity napětí K lze obecně vyjád-

řit rovnicí

K 1 = Y . ď - a 1 / 2 /I/

U křehkolomového procesu šíření trhliny se při kvantitativním řešení předpokládá,

že k iniciaci nestabilního šíření trhliny dojde v okamžiku, kdy faktor intenzity

napětí Kj dosáhne kritické hodnoty K , t j. K_ ̂ > K I c- Hodnota Kj. je materiálovou

vlastností a je nazývána lomovou houževnatostí. Podmínka K > K_ může být také

vyjádřena pomocí kritické velikosti defektu "a ", která se vypočítá z hodnoty K ,
C X C

přiloženého napětí a geometrie tělesa a trhliny. Trhliny větší než kritické

/a >• a / vyvolají lom za daných podmínek.
O

Hodnoty lomové houževnatosti K_ jsou nej častej i zjišťovány na tělesech pro

zkoušku excentrickým tahem dle obr. 8. Podmínky, které musí být splněny pro "plat-

ná" měření hodnot K_ ,jsou definovány různými národními normami včetně ASTM /34/.

Zkoušky mnoha materiálů v různém prostředí ukázaly, že rychlost růstu únavové

trhliny da/dN se v širokém rozmezí řídí mocninovou funkcí rozkmitu faktoru inten-

zity napětí A Kj

da/dN = C (AKj.)n /2/

kde konstanta "C" a "n" závisí na materiále a prostředí /35/. Rovnice /2/ byla

použita jako základ referenčních křivek pro predikci rychlosti růstu únavové

trhliny ve stěně tlakové nádoby reaktoru typu PWR pod teplotou tečení materiálu i

pro studium mechanismu rychlosti šíření trhliny v podmínkách korozní únavy /36/.

Předpoklad, že deformace je jen elastická a k nestabilitě komponenty či sou-

části obvykle dojde v okamžiku, ve kterém faktor intenzity napětí K vlivem apli-

kovaného zatížení překročí K , kdy dochází k iniciaci růstu trhliny, vyhovuje asi
X c

pro 60 až 70 % všech technických případů praktického významu. V dalších asi 20 %

případů dochází před nestabilitou komponenty k výrazné plastické deformaci. V těch-

to případech jsou výsledky hodnocení pomocí elastické lomové mechaniky nadměrně

kor.zervativní,a proto zde musí být aplikována elasticko-plastická lomová mechanika

za použití kritického rozevření trhliny /COD/, nebo J-integrálu. "iritoni se před-

pokládá, že lze v tělese připustit podkritický růst až do velikosti 6 % délky

trhliny nebo nosné šířky tělesa, aby podmínky pro stanovení J-integrálu nebyly po-

rušeny. Tato metodika byla v posledních letech tak podrobně rozpracována, že je

v řadě zemí součástí norem /37/. Nejuspokojivější se jeví metoda použití mnoha tě-

les, která vyžaduje alespoň čtyři tělesa s únavovými trhlinami. Tato tělesa jsou

zatěžována na různé hodnoty přírůstku A a, odtížena, ohřátá na okysličení nové lo-

mové plochy, vzniklé přírůstkem A a, a potom dolomena při nízké teplotě, aby se
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zjistila hodnota tvárného dokritického růstu trhliny, vyznačeného okysličeným po-

vrchem pro A a. Pro každou zkoušku se stanoví hodnota J-integrálu ze záznamu za-

tížení - posunutí a přírůstek délky trhliny A a se změří opticky. Řada těchto zkou-

šek dovoluje sestrojit závislost J - A a nazývanou R-křivkou. Z R-křivky lze určit

hodnotu J-integrálu pro iniciaci růstu tvárné trhliny. Také se pro tyto účely po-

užívá metoda zkoušení jednoho tělesa /metoda poddajnosti « compliance method/,

i když zde existovaly určité pochybnosti o tom, zda získané hodnoty odpovídají hou-

ževnatosti pro iniciaci růstu tvárné trhliny /38/.

4.3. Materiálové vlastnosti a účinky provozního prostředí

Jak bylo ukázáno na obr. 4, o integritě komponenty jaderné elektrárny rozhodu-

jí mechanické vlastnosti jejího materiálu spolu s velikostí a rozdělením defektů a

působícím napětím. Všechny tyto tři faktory jsou různě ovlivňovány provozním pro-

středím. Působení neutronového a chemického prostředí vedlo ke vzniku nových jevů,

jako je radiační zpevnění a zkřehnutí, radiační tečení /creep/, korozní únava a ko-

roze za napětí.

Údaje o mechanických vlastnostech materiálů komponent byly původně získávány

jen jako funkce napětí /deformace/ a teploty. Proto se často nazývají "základní

údaje". Teprve potom byly ještě stanovovány jako funkce ozáření a chemického

prostředí.

4.3.1. Vlastnosti spojené s plastickou deformací

Běžně jsou používány zkoušky při zatěžování statickým jednoosým tahem s kon-

stantní rychlostí prodlužování a zkoušky při konstantním zatížení nebo napětí a

vyšší teplotě, nazývané zkouškami tečení /creep/. Tyto zkoušky charakterizují ča-

sově nezávislé a časově závislé vlastnosti materiálů jaderných elektráren, které

jsou spojeny s plastickou deformací materiálu, jak ukazuje obr. 6 a 7. Základními

údaji ze zkoušky statickým tahem /obr. 6/ je mez kluzu v tahu /R 0,2/, mez pevnosti

/R /, rovnoměrná tažnost /AJJ/, stanovená podle prodloužení do meze pevnosti, celko-

vá tažnost /A/ a kontrakce /Z/. Pevnostní vlastnosti mají dané komponentě zajistit

takové rozměry, aby bezpečně odolávala projektovému napětí. Plastické vlastnosti

musí dovolit nahromadění deformací.

Při zkoušce tečení nás zajímají vlastnosti z primární a sekundární oblasti

tečení /obr. 7/. V terciární oblasti dochází rychle k porušení materiálu, a proto

pro provozní poměry nepřichází tato oblast v úvahu.

Mechanismus plastické deformace je silně závislý na velikosti napětí, teplotě

a neutronovém ozáření.

4.3.2. Vrubová a lomová houževnatost

Vlastnosti materiálů komponent jaderných elektráren a svarů jsou odvozovány

ze zkoušek ve statickém tahu a prostých zkoušek houževnatosti zkušebních těles

s vruby. Vlastnosti, zjišťované při zkouškách těles s vruby, jsou používány pro za-

jištění odolnosti materiálu proti vzniku křehkého lomu. Mezi tyto vlastnosti patří

teplota nulové tažnosti / T N D T / , která je stanovována na základě Pelliniho zkoušek

s padajícím závažím a určitá indexová teplota vrubové houževnatosti, zjištovaná při

různých teplotách pomocí rázových zkoušek tyčí Charpy-V na kyvadlových kladivech.
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Feritické oceli používané na komponenty jaderných elektráren jsou charakterj-

zovány tranzitním přechodem od houževnatého do křehkého lomu /obr. 9/. Príslušná

komponenta by v žádném prípade neměla pracovat v oblasti křehkého lomu. V technic-

kých podmínkách materiálu je pak předepisována spodní mez pro maximální hodnotu

nárazové práce /upper shelf/ či vrubové houževnatosti v houževnaté oblasti krivky

a nejvyšší hodnota tranzitní indexové teploty, definované napr. pro nárazovou ener-

gii 41 J /TT 4 1 J/.

Jak je dále zřejmé z obr. y, hodnoty vrubové houževnatosti závisí na směru

šíření lomu ve zkušební tyči vzhledem k převládajícímu směru tváření materiálu,

čili na orientaci zkušební tyče. Vlastnosti materiálu nejsou ve všech směrech stejnč-

a toto musí být při odběru zkušebních tyčí pro zkoušky pečlivé evidováno a respek-

továno.

Uvedené dva typy zkoušek jsou vzhledem ke své jednoduchosti velice vhodné ke

kontrole jakosti materiálu či výrobků. Experimentální studium závislosti houževna-

tosti na metalurgických faktorech, jako je např. chemické složení, mikrostruktura,

čistota a tepelné zpracování, stejně jako na velikosti neutronového ozáření, je na

kyvadlových kladivech i na padostrojích prováděno zcela bežne a v tomto směru

existuje na světě obrovské množství cenných experimentálních výsledků. 0 dalším

používání těchto zkoušek v tomto směru včetně kontroly jakosti není žádných pochyb.

Výsledky ze zkoušek vrubové houževnatosti a na stanovení teploty nulové taž-

nosti však nemohou být přímo použity ve výpočtech pomocí lomové mechaniky ke stano-

vení kritických velikostí defektů. Vybraná metoda pro předpověď kritických veli-

kostí trhlin je, jak bylo už dříve řečeno, lineární elastická lomová mechanika,

u které je materiálovým parametrem hodnota lomové houževnatosti K . závislost lo-

mové houževnatosti na teplotě je schematicky nakreslena na obr. 10. Jakmile trhli-

na začne růst, pak podle teorie bude tento růst pokračovat a komponenta by se po-

rušila, jestliže by faktor intenzity napětí ve špičce trhliny neklesl pod hodnotu

houževnatosti pro zastavení trhliny K , který je rovněž považován za materiálovou
xa

vlastnost. Často je pomocí dynamických zkoušek stanovována dynamická lomová houžev-

natost K I d, která vlastně vyjadřuje citlivost lomové houževnatosti materiálu k de-

formační rychlosti. Hodnota K , je velmi blízká K . Pro stanovení K T jsou vyví-

jeny různé metody měření a jejich výsledky jsou porovnávány. V současné době nebyla

dosud mezinárodně přijata žádná standardní metoda pro stanovení K .
X cL

V ideálním případě jsou požadovány spolehlivé hodnoty K T , K T, a K T pro
X C IQ la

všechny stavy materiálu, které se v dané komponentě vyskytují, jako jsou všechny

vývalky, výkovky, svarové kovy, teplem ovlivněné zóny, pro všechny odpovídající

oblasti teplot, rychlosti zatěžování, neutronové fluence a teplotní a deformační

stárnutí. Přímé měření parametrů lomové houževnatosti je však obtížné obzvlášť!

v houževnaté oblasti materiálu /upper shelf/, určeného pro komponenty jaderných

elektráren. Je to hlavně proto, že pro stanovení platných měření musí být použita

tělesa o tloušťce nad 500 mm, aby byla splněna podmínka rovinné deformace s omeze-

nou plastickou zónou na špici trhliny, která musí být dostatečně malá vzhledem

k odpovídajícím rozměrům tělesa. Proto část III kódu ASME, příloha G /27/ doporu-

čuje při projektování použít křivku referenční lomové houževnatosti K T O. Tato
X K

křivka je vlastně tvořena spodním pásmem hodnot K I c, K^.^ a K I a příslušného materiá-

lu. Vzájemný vztah mezi těmito různými parametry je schematicky nakreslen na obr.

10. Základním předpokladem zde je, že teplotní změny houževnatosti jsou vzhledem

k teplotě nulové tažnosti T „ stejné pro všechny stavy materiálu. Potom může být
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výpočtová hodnota houževnatosti skutečného materiálu, použitého v komponentě, sta-

novena prostě z měření T N D T - Referenční křivka lomové houževnatosti K pro oceli

A533-B a A5O8 jako funkce relativní teploty, vztažené k referenční teplotě nulové

tažnosti R T N D T , je nakreslena na obr. 11. Postup pro stanovení RT bude vysvětlen

později.

4.3.3. Únava

Všeobecně se uznává, že ve skutečných provozovaných komponentách je únava nej-

rozšířenější příčinou porušení. Únavová trhlina je obvykle iniciována na volném

povrchu z malých vad, vrypů, nebo jiných koncentrátorů napětí.

Z experimentálního hlediska je obecně únava dělena na vysokocyklickou únavu,

nízkocyklickou únavu a šíření únavové trhliny. U vysokocyklické únavy je napětí

čistého průřezu součásti pod mezí kluzu materiálu a únavová životnost je zhruba

10 až 10 cyklů. Nízkocyklická únava se často vyskytuje u komponent lehkovodních

reaktorů a je charakterizována přítomností makroskopické cyklické plastické defor-

mace a obvykle je omezena na méně než 10 cyklů.

I když lze předpokládat, že rychlost růstu defektu bude záviset na plastické

deformaci v kořeni trhliny, většina postupů je založena na použití lineárně elastic-

ké lomové mechaniky a koreluje rychlosti růstu trhlin s hodnotami rozkmitu souči-

nitele intenzity napětí A K J Í A K J . «= K i m a ~ K I ' '̂ vY v°l a ného změnami cyklického

napětí podle dříve uvedené rovnice /2/.

Podstatným aspektem stanovení spolehlivosti komponent, namáhaných vnitřním

přetlakem, jako jsou tlakové nádoby, je schopnost předvídat růst jakékoli trhliny,

vzniklé ve stěně bučí během výroby nádoby, nebo během jejího provozu. Takové před-

povědi jsou účinné pro podpovrchové trhliny, které nepřicházejí do styku s chladi-

vém, protože v inertním prostředí je rychlost růstu cyklické trhliny závislá hlavně

na rozkmitu faktoru intenzity napětí A K a velice málo závisí na vlastnostech ma-

teriálu, prostředí a mechanických proměnných. Naproti tomu růst povrchových trhlin,

které jsou během provozu vystaveny účinkům chladivá, se předpovídá velice obtížně.

Experimentální výsledky ukázaly, že rychlost růstu potom závisí nejen na A K , ale

i na frekvenci cyklu, koeficientu asymetrie cyklu R (R - K_.„ /K„„ )., tvaru zá-
lLU.il • lUclX *

těžné vlny, počátečním A K , mikrostruktuře materiálu, chemii vody aj.

Ve výsledcích rychlosti růstu únavových trhlin existují mezi jednotlivými la-

boratořemi podstatné rozdíly, protože ne vždy byly respektovány všechny faktory, kte-

ré se na tomto procesu podílejí. Velmi omezené jsou i údaje o vlivu průtoku vody

v simulovaném vodním prostředí reaktoru PWR na růst únavové trhliny ocelí pro

reaktorové tlakové nádoby.

Anglické výsledky ze studia závislosti rychlosti růstu únavové trhliny základ-

ního materiálu a teplem ovlivněné zóny oceli A 5 33-B v simulovaném vodním prostředí

reaktoru PWR s vysokým průtokem vody v porovnání s doporučenými průběhy dle ASHE XI

jsou uvedeny na obr. 12 /39/. Odpovídající křivka pro mokré prostředí dle ASME XI

však byla stanovena při nízkém průtoku vody, který výrazněji ovlivňuje výslednou

rychlost růstu trhliny.

Pro dnes vyráběnou ocel A 533-B s dobře řízeným normálním průtokem vody, odpo-

vídajícím primárnímu okruhu reaktoru PWR, se nepředpokládá, že by rychlost růstu

trhliny při korozní únavě byla větší než čtyřnásobek rychlosti, která byla stano-

vena v inertním prostředí při téže teplotě /38/.
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Je dobře známo, že životnost inženýrských konstrukcí nebo komponent může být

omezena růstem původně podkritických trhlin do kritických rozměrů vlivem provoz-

ních podmínek. Může se jednat o růst v inertním prostředí působením cyklického na-

máhání, tj. vlivem únavy kovů, růstem v chemicky aktivním prostredí vlivem cyklic-

kého namáhání /korozní únava/, nebo vlivem nominálního statického tahového namáhání

/koroze za napětí /. V současné době se již ustupuje od ostré hranice mezi korozní

únavou a korozí za napětí a začíná se prosazovat společný název "růst vyvolaný

nebo urychlený prostředím", který tuto situaci lépe vystihuje /38/. Monotónně po-

malu se zvyšující napětí, která jsou nevýznamná z hlediska únavy, mohou snížit od-

povídající prahy koroze za napětí a změnit rychlosti šíření trhlin. Podobne mohou

být při korozní únavě pozorovány zvláštnosti šíření trhliny, spojené s korozí za

napětí , i když předtím nebyla pozorována žádná citlivost ke statickému zatížení

v daném prostředí. Lze říci, že existuje kontinuální spektrum v chování trhlin v

daném prostředí, ve kterém může hrát větší nebo menší úlohu poměr cyklického a střed-

ního napětí, dynamická deformační rychlost, kinetika rozpouštění a repasivace mate-

riálu v daném prostředí, přítomnost nebo nepřítomnost kyslíku a citlivost nebo ne-

citlivost materiálu k vodíku. Nehledě však na tyto skutečnosti jsou experimentální

údaje dosud vztahovány buS ke korozní únavě, nebo ke korozi za napětí. Ke hlubšímu

poznání účinků uvedených proměnných na rychlost růstu povrchových trhlin byla v ro-

ce 1978 založena mezinárodní skupina, která má koordinovat výzkum únavy materiálů

tlakovodního systému lehkovodních reaktorů v této oblasti.

4.3.4. Koroze

Chemické prostředí v tlakovém okruhu reaktoru PWR jaderné elektrárny je poměr-

ně dost agresivní, protože je zde používána řada různých kovů /elektrochemické

účinky/ a existuje zde mnoho štěrbin, kde se mohou chemikálie snadno koncentrovat.

Korozní produkty, vznikající v primárním okruhu parního generátoru, potrubí a reak-

torové tlakové nádobě, jsou transportovány přes aktivní zónu reaktoru /obr. 2/, kde

se vlivem neutronového ozáření stávají radioaktivními. Jejich následné usazování

v různých komponentách primárního systému způsobuje značné problémy při údržbě ce-

lého systému. Nejpronikavější účinky koroze jsou na rozhraní voda - kov.

Účinky chemického prostředí na materiál se projevují ve dvou hlavních směrech:

1. v urychlení mechanických procesů, jako je únava a růst trhlin, tj. v urychlení

korozní únavy a koroze za napětí,

2. koroze snižuje tlouš£ku stěn komponent, a to bud lokálně /důlková koroze - pitting,

korozí vzniklé vruby = denting aj./, nebo rovnoměrně po celé ploše /korozní ze-

slabení = wastage/. Lokální nebo rovnoměrné účinky koroze, které mají za násle-

dek zeslabení nosného průřezu působícího zatížení, jsou vyvolány chemickou reak-

cí bučí mezi prostředím a nečistotami, nebo některými slitinovými složkami mate-

riálu /lokální napadení/ nebo mezi prostředím a základním materiálem /rovnoměrné

napadení/.

Podobně, jako je tomu u elektráren na tuhá paliva a elektráren vodních, je i

u jaderných elektráren koroze jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících je-

jich provozní spolehlivost.

Pokud se týká vlastního procesu i vlivu provozního prostředí na iniciaci a

růst trhlin, nazývaného bud korozní únavou /cyklické zatěžování/ nebo korozí za

napětí /statické nebo cyklické zatěžování/, je možno celý proces rychlosti růstu

trhliny rozdělit na tři etapy v závislosti na faktoru intenzity napětí K, či veli-
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kosti juhu rozkmitu á K /40/ dlo obr. 1 J . K Jji.iciacx u počátečnímu růstu v I- eta-

pe dochází nad určitou prahovou hodnotu K , /nebo K ,, - koroze za napětí/. V té-

to fázi se uplatňuje silná závislost na aplikovanom nepětí. K únavovému šírení

trhliny významné velikosti /asi nad 3 irini/ dochází VĽ II. etape, kdy trhlina strbil-

iic roste o malý přírůstek na každý t-/:'.ht, za pomernú slabé závislosti na napětí. To

pokračuje Lak dlouho, ai irhJinu popoiosto na takovou velikost /III. etapa/, kdy

dojde k nestabilnímu lomu za uplatnení silné závislosti na napětí.

Iniciace trhliny a její růst závisí na historii zatěžování. Obvykle se délka

stadia prodluzu,,. cyklickým zatěžováním Snížení frekvence cyklu zatížení čili pro-

dlouženi' působení konstantního zatížení vede k síření trhliny korozí za napětí. V

V rade komponent dochází k iniciaci trhliny korozní únavou, ale jejímu šíření ko-

rozí za ..apetí.

Některé materiály jsou pro dané provozní prostředí vybírány proto, že jsou

schopny na svém povrchu vytvorí*, stabilní soudržný oxidický film, který potom dále

chrání materiál před působením tohoto prostredí. Toho se využívá např. u povlaků

palivových elementů ze slitiny Zircaloy 2 n Zircaloy 4, kdo průběh jejich koroze

je uveden na obr. 14 /41/'. Z počátku provozu se vytváří tenký, černý, těsně při-

léhající korozní film na äákladé v obrázku uvedené kubické závislosti. Vyšší expo-

zice odpovídá lineární závislosti od určitého tranzitního místa. Při vysoké expo-

zici dochází k porušení celistvosti tohoto filmu, čímž se otvírá prostor pro pokra-

čující korozi. V extrémním případě může dojít k rozšíření koroze přes celou

tlouštku povlaku, nebo k porušení steny povlaku lomem.

Mnohaleté zkušenosti ukazují, že dlouhodobé zachování celistvosti pasivačního

oxidického filmu /např. nerezavějících ocelí, niklových a titanových slitin/,

v prostředí jaderné elektrárny je obtížné až nemožné . Napětím nebo zářením vyvola-

né vady či slabá místa pasivačního filmu se rychle stávají místem iniciace trhlin

a změny korozního potenciálu mohou změnit oxidační proces v kinetiku růstu s urych-

leným úbytkem kovu bez jakékoliv pasivační ochrany.

4.3.5. Radiační účinky

Zdrojen záření v jaderné elektrárně je štěpná reakce v palivu, které je

umístěno v aktivní zóně tlakové nádoby jaderného reaktoru. Při štěpení jednoho jád-

ra uranu 2 35 vzniká průměrně 2,5 rychlého neutronu s energií kolem 2 MeV, záření

gama, částice beta a neutrina i vysokoenergetické štěpné fragmenty o celkové ener-

gii asi 192 MeV. Kinetická forma energie všech druhů částic a záření se bržděním

při průchodu okolní hmotou mění na tepelnou a v této formě se zužitkuje.

Záření, kterému jsou v aktivní zóne reaktoru materiály vystaveny, je tedy

směsi neutronů různých energií /neutronové spektrum/, paprsků gama, částic beta

a štěpných zbytků. Teorie radiačního poškození je podrobně zpracována ve speciál-

ních monografiích /42/ nebo článcích /43/. Nás z praktického hlediska tohoto

příspěvku bude zajímat hlavně radiační poškození spojené s degradací vlastnosti

materiálů součástí a komponent jaderných elektráren, které ovlivňují jejich pro-

vozní spolehlivost a životnost. V tomto smyslu působí pouze neutronové záření a

štěpením vyvolané poškození paliva. V dalším se proto omezíme jen na tyto iSčinky.

Při ozařování kovových konstrukčních materiálů vysokoenergetickými neutrony

dochází k rozrušení povodního uspořádání atomové mřížky kovu srážkami mezi atomy

jeho mřížky a neutrony různé energie i ke vzájemným srážkám mezi vyraženými atomy
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kovu s určitou kinetickou energií s atomy sousedními na principu kulečníkových kou-

li. •/ důsledku těchto srážek dochází ke vzniku mřížkových poruch, které působí jako

bariéry proti pohybu dislokací. Deformační pohyb dislokací v kovu s více prekážkami

vyžaduje vyšší napětí, které se v technické praxi projevuje jako zvýšené deformač-

ní napěti nebo zvýšená mez kluzu. Tento jev má velký technický význam zvláště pro-

to, že toLo tzv. radiační zpevnění je doprovázeno mnohem menším zvýšením meze pev-

nosti materiái-u za současného snížení deformačního zpevnění, čímž dochází k význam-

nému poklesu rovnomerne deformace.

Dalším velice důležitým jevem těsně spojeným s radiačním zpevněním je radiač-

ní zkřehnutí, které způsobuje v materiálech, jako jsou napr.feritické oceli, pod-

statné zvýšení tranzitní teploty, pod kterou dochází k porušení materiálu křehkým

lomem /obr. 9/. To je vysvětlováno tím, že v důsledku ozářením zvýšené meze kluzu

se před významným kluzem uplatní křehké /štěpné/ lomové napětí. Tento jev je velmi

důležitý při výpočtové bezpečnostní analyze tlakových nádob pro lehkovodní jaderné

reaktory.

Jestliže rychlost tečení materiálu v radiačních podmínkách je vyšší než za

stejných podmínek bez radiační expozice, potom tento jev nazýváme radiačním tečením

/radiační creep/. Za určitých podmínek se může uplatnit u všech materiálů při všech

vhodných teplotách až do výskytu "dutinkového narůstání objemu" /void swelling/,

které se vyskytuje jen při zvýšených teplotách v rozsahu /O,3 - 0,5/ teploty ta-

vení materiálu T , a to hlavně u rychlých množivých reaktorů v povlacích z nereza-

vějící oceli. Zdá se, že nukleace těchto dutinek může být usnadněna u neutronových

reakcí vznikajícími plyny /v podstatě hélia z reakce n - <x / a že jejich růst je

ovlivňován větší přitažlivostí interstitických atomů k dislokacím, takže zbylé

volné vakance se mohou připojit k těmto dutinkám /4 3/ a vytvářejí tak vakancemi

přesycené dutinky. Doprovodným jevem dutinkového narůstání objemu je změna tvaru

materiálu. Když k němu dochází bez aplikovaného napětí, je nazýván "radiačním

růstem" /radiation growth/. Ten se výrazně uplatňuje i v hexagonálních zirkoniových

slitinách, používaných v aktivní zdně lehkovodních reaktorů, kde jsou provozní

teploty jednotlivých komponent příliš nízké pro širší uplatnění dutinkového na-

růstání objemu. Zdá se, že příčina radiačního růstu spočívá v anizotropii jak

základní krystalické struktury kovu, tak v rozdělení Burgersových vektorů jeho

dislokací.

Na vysvětlení mechanismu radiačního creepu byla navržena řada hypotéz /44-46/,

ale dosud žádná z nich nebyla plně přijata. Těžko lze totiž očekávat, že v celém

širokém rozmezí působícího napětí a teplot by mohl být převládajícím procesem je-

diný mechanismus.

Při ještě vyšších teplotách /nad 0,5 T / se v nerezavějících ocelích /nad

580 °C/ uplatňuje tzv. heliové zkřehnutí /helium embrittlement/, které způsobuje

podstatné snížení jejich houževnatosti s intergranulárními lomy v důsledku preci-

pitace heliových bublin na hranicích zrn. Tento jev re však už neuplatňuje u leh-

kovodních reaktorů.

Rozdělení teploty v palivových elementech je řízeno procesem štěpení za vzni-

ku plynných a pevných produktů štěpení, které způsobují bobtnání /swelling/ paliva,

změny jeho fyzikálních a mechanických vlastností i chemické napadání povlaku.

Termomechanické a termochemické chování palivového elementu je tedy ve značném

rozsahu určováno štěpným procesem.
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5. MATERIÁLY AKTIVNÍ ZÓNY REAKTORŮ PWR

Klíčovou komponentou jaderného reaktoru je palivový element, složený ze sintro-

vaných tablet UOj/ mírně obohacených U J , které jsou chráněny obalovou trubkou ze

zirkoniové slitiny Zircaloy 4 /obr. 15/. Ostatní materiály aktivní zóny slouží ja-

ko nosná konstrukce a pro řízení jaderné reakce. Jejich chemické složení, množství

a geometrie jsou velmi pečlivě voleny, aby byla zajištěna maximální účinnost štěp-

né reakce.

5.1. Palivo a jeho povlak

Celkové uspořádání palivového článku v provedení firmy Westinghouse je uvede-

no na obr. 16. Podobné uspořádání používají firmy Combustion Engineering, Kraftwerk

Union, Babcock and Wilcox a Framatome. Typické parametry palivového článku i aktiv-

ní zóny jsou shrnuty v tabulce 3. Pokrytí či povlak hermeticky odděluje palivo od

chladivá a tak zabraňuje jednak průniku štěpných produktů do chladivá, jednak che-

mickému působení chladivá r.a palivo. Po vložení tabiet a ostatních součástí do

obalové trubky /obr. 15/ je palivový element evakuován, naplněn héliem o určitém

přetlaku a obalová trubka je plynotesné svařena s koncovkami na obou koncích po-

vlakové trubky. V horní části palivového elementu je přetlaková komůrka na štěpné

plyny a tlačná spružina, která stlačuje celý sloupec palivových tablet.

Palivový element reaktorů PWR je vzhledem k působícímu přetlaku v aktivní zó-

ně reaktorové tlakové nádoby navrhován na principu tlakové nádoby podle kódu

AMSE III /47/.

Palivový článek je nejexponovanější částí jaderného reaktoru, protože pracuje

ve specifických těžkých podmínkách aktivní zóny jako je intenzívní reaktorové zá-

ření, vysoké tepelné toky, vysoké teploty, teplotní napětí, hluboké vyhoření, che-

mické působení okolí, vysoká dynamická namáhání aj. Za takových těžkých podmínek

musí palivové články pracovat bezpečně a spolehlivě za všech provozních stavů.

Vlastnosti palivových článků tedy v podstatě určují a limitují technické a ekono-

mické parametry celé jaderné elektrárny.

Počáteční problémy s provozem palivových elementů, k nimž docházelo počátkem

70. let, spočívaly v nadměrné interakci tablety s povlakem, která byla vyvolána

hydridací povlaku, lokálním zborceníra povlakových trubek, špatnou kvalitou svarů

a neočekávaným růstem a vydíráním palivových elementů za provozu.

K difúzi vodíku do povlaku, a tím ke vzniku hydridů, dochází jak ze strany

chladivá, tak ze strany paliva. Hydridace z vnitřní strany povlakových trubek je

způsobována nedokonalým odstraněním nečistot, obsahujících vodík /vlhkost/ při

výrobě paliva.

K lokálnímu zplošťování či zborcení povlakových trubek docházelo v axiálních

mezerách mezi jednotlivými tabletami paliva. Příčinou bylo zhutňování /densifikace/

paliva s následným axiálním smršťováním tablet, kde v důsledku tečení povlakové

trubky vlivem vnějšího přetlaku došlo k jejímu zploštění ve vzniklé mezeře, což

zabraňovalo dosedání celého sloupce tablet jako celku působením tlačných pružin

v palivovém elementu /obr. 15/. Tím docházelo k lokálnímu zvýšení teploty v místě

vzpříčení tablety, které vedlo až k porušení těsnosti obalové trubky paliva.

Príčina nadměrného růstu palivového elementu souvisela s texturou použitého

paliva a vydírání či nadměrné opotřebení povlaku třením /vydíráním/ souviselo

s nevhodnou konstrukcí palivového článku-
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Dodavatelé paliva řešili tyto nedostatky zmenami v technologii výroby paliva

a palivového článku i zmenami v konstrukci palivového článku podle koncepce firmy

Combustion Pngineering. Zavedli predLlakování obalové trubky palivových tablet

héliem, zlepšili svařování koncovek zirkoniových povlakových trubek, optimalizova-

li poměr délky tablety paliva k průměru, vyhloubili cela a srazili hrany na obou

koncích tablety. Provedené úpravy se velice osvědčily a jejich zavedení vedlo

k podstatnému zlepšení spolehlivosti palivových článků.

Dříve uvedené provozní problémy s palivem vedly v 70. letech ke ztrátě fakto-

ru pohotovosti jaderných elektráren s reaktory PWR v USA ve výši 1,4 %. Po zavede-

ní příslušných úpr-iv se tato ztráta snížila na 0,1 s /tabulka 1/. Provozní zkuše-

nosti v USA s jadernými elektrárnami ze začátku 80. let s reaktory PWR ukazují,

že při běžném provozu jaderné elektrárny je rychlost porušení palivovýcn elementů

nejvýše 0,05 % na reaktor za rok, což je maximálně 15 palivových elementů z cel-

kového počtu 30 000 /48/. Dnešní zájem na zlepšení spolehlivosti palivových článků

se soustředuje na nepravidelné, méně početné případy porušení paliva, které pravde-

podobne silně závisí na provozních podmínkách aktivní zóny, týkající se mechanicko-

-hemické interakce mezi tabletami paliva a povlakovou trubkou obecne nazývanou

interakce tableta-povlak. Výskyt porušení v důsledku interakce tableta-povlak zá-

visí na absolutním tepelném zatížení palivového elementu, na velikosti a rychlosti

zvyšování tohoto tepelného zatížení, na předcházejícím časovém průběhu tepelného

zatížení a na vyhoření paliva. Existuje určité mezní tepelné zatížení, pod kterým

k porušení palivového elementu nedochází. Praktické využití tohoto jevu je ale

dost nehospodárne, protože se nevyužívá plného výkonu reaktoru, takže stoupají ná-

klady za náhradní zdroje výroby elektřiny. Na nákladech, které vyplývají z poruše-

ní palivových článků, se podílejí následující složky: neúplné vyhoření paliva,

snížení faktoru pohotovosti v důsledku odstavení reaktoru pro inspekci a výměnu

poškozeného palivového elementu a přemístění paliva, náklady za náhradní zdroje

elektřiny, uskladnění dobrého i vadného paliva, posouzení příčin porušení, zpra-

cování nových plánů zavážení paliva, zvýšená údržba a větší radiační expozice

pracovníků. Např. v roce 1975 a 1976 činily v USA ztráty na faktoru pohotovosti

v důsledku omezení rychlosti zvyšování tepelného zatížení podle předpisů dodavate-

lů paliva v průměru 1 % pro reaktory PWR, což odpovídalo nákladům ve výši asi 15

až 30 milio'nu amerických dolarů na náhradní výrobu elektřiny. Nehledě na to, že

v poslední době se spolehlivost paliva zvýšila a jeho porušování snížilo, ekono-

mické stimuly jsou stále hnacím motorem k odstranění dosud se vyskytujících poruch

palivových článků zlepšením jejich konstrukce a provozních podmínek. Zájem výzkumu

se v posledních letech proto zaměřil na řešení problémů interakce tableta-povlak

a na korozi povlakové slitiny Zircaloy 4 při vysokém vyhoření ve styku s vodou.

5.1.1. Interakce tablota-povlak

Při ozařování paliva v lehkovodních reaktorech vznikají plynné štěpné produk-

ty krypton, xenon a dále jód v množství více než 125 atomů na 100 štěpení. Plyny

jsou v podstatě v pevném palivu nerozpustné, a proto precipitují jako bubliny. Při

vysokých teplotách během dlouhodobého provozu paliva tyto plyny migrují palivem a

po dosažení jeho volných povrchů, jako jsou hranice zrn a trhliny,unikají z paliva

do volného prostoru palivového elementu. Toto uvolňování štěpných plynů do atmosfé-

ry palivového elementu ovlivňuje výkon a bezpečný provoz jaderné elektrárny dvěma

zásadními způsoby. První účinek spočívá ve zvýšení vnitřního tlaku plynu v pali-

vovém elementu, čímž je podstatně ovlivňováno mechanické i tepelné namáhání povla-
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ku při normálních a přechodových režimech provozu. Uvolnené stopne plyny snižují

tepelnou vodivost a zhoršují přestup tepla v mezeře mezi tabletou a povlakem. Dru-

hé nepříznivé účinky spočívají v tom, že některé štěpné piynv mají krátký poločas

rozpadu, který je doprovázen pronikavým zářením. Vysoká pohyblivost plynů v tom-

to prípade vyžaduje vhodnou biologickou ochranu.

Provozní a experimentální výsledky ze studia uvolňování ál.opných plynů uka?u-

je, že tento jev je hlavně ovlivňován provozní teplotou paliva, stupněm jeho vyho-

ření a jeho mikrostrukturou /velikostí zrna/. Působení těchto a případně i dalších

faktorů na uvolňování štěpných plynů však není dosud kvantitativné zpracováno.

Zkušenosti ukazují, že předtlakování héliem stabilizuje tepelné poměry /přestup

tepla/ mezi tabletou paliva a povlakem. Tím je eliminováno potenci.ální výrazné zvý-

šení teploty paliva a uvolňování štěpných produktů, ke kterým dochází u palivového

elementu bez použitého předtlakování. Tímto opatrením se snižuje uvolňování step-

ných plynů pod 1 % i při velmi vysokém vyhoření 26OO GJ/kg paliva /30 MWd/kg/.

Interakce tableta-povlak je hlavním mechanismem pro potenciální porušení

povlaku během normálního provozu reaktoru. Na začátku provozu reaktoru je zirko-

niový povlak houževnatý a existující dostatečná mezera mezi tabletou paliva a po-

vlakem je schopna snadno pojmout tepelně expandovanou tabletu. Ta později trochu

popraská, rozepne se a těsněji doléhá k povlaku. S přibývající délkou provozu se

zirkoniový povlak stává křehčím v důsledku intenzivního ozáření neutrony vysoké

energie, zatímco mezera mezi tabletou a povlakem se stále zmenšuje vlivem pokra-

čující expanze tablet, způsobené štěpnými produkty vyvolanou změnou objemu i teče-

ním povlaku od přetlaku chladivá- Jestliže za těchto okolností je tepelné zatížení

palivového elementu dále zvyšováno, lokální změny tepelného zatížení mohou být tak

velké, že dojde k přímé interakci mezi tabletou U0_ a zirkoniovým povlakem, mající

za následek deformaci a možné porušení povlaku. V souhlase s tím, co bylo dříve

řečeno o korozi za napětí, i nedávné výsledky výzkumu vycházejí z předpokladu, že

interakcí tableta-povlak vyvolané porušení palivového elementu je následek koroze

zirkoniové slitiny za napětí /49/.

Schematické znázornění mechanismu porušení palivového elementu se zirkoniovým

povlakem interakcí mezi tabletou paliva a povlakem je znázorněno na obr. 17. Při-

tom tableta paliva je zde jak zdrojem zatížení povlaku, tak i zdrojem štěpných

produktů chemického prostředí.

Porovnání provozního chování palivových elementů i výsledků ozařovacích expe-

rimentů ve zkušebních reaktorech s laboratorními zKouškami za použití jódu /štěpný

plyn/ jako elementu, podporujícího zkřehnutí povlaku, ukázalo na podobné charakte-

ristiky vzniku trhlin jako následek koroze za napětí. Hlavní společné rysy tohoto

mechanismu dle obr. 17 jsou následující /50/:

- vzniklé trhliny jsou kolmé k povrchu povlaku;

- je pozorována celá řada menších trhlin v počátečním stadiu, které se vyznačují

malým rozevřením}

- trhliny procházející celou tloušťkou povlaku nevykazují žádné známky celkové de-

formace či zaškrcení povlaku;

- lomové povrchy jsou většinou štěpné; smykový lom se vyskytuje jen v blízkosti

vnějšího pláště povlaku.

Studium mechanismu koroze slitiny Zircaloy 4 za napětí bylo a je zaměřeno na

stanovení charakteristického průběhu procesu za účasti jódu a jeho ovlivnění meta-

lurgickými faktory, na mezní rychlosti nebo kritické stupně procesu a na stanovení
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mechanicko-chemických podmínek důležitých pro proces, zvláště podmínek prahových.

Experimentální výsledky /40/ potvrdily existenci určitého prahového napětí, které

je v daném prostředí ovlivňováno určitou koncentrací jódu, jak znázorňuje obr. 18.

Pod prahovou koncentrací jódu /I f 3/ x 10 gl̂ /rn nebyly žádné trhliny ve zkouma-

ném povlaku pozorovány /51/.

Korozí za napětí vyvolané trhliny se tedy mohou v povlaku iniciovat a šířit

v širokém rozmezí mechanicko-chemických podmínek. Působící napětí se může měnit od

vysokého při nízké dostupnosti štěpných produktů /jódu/ až po nízké při vysoké

dostupnosti štěpných produktů.

Výsledky studia neutronového ozáření slitiny Zircaloy 4 ukázaly, že vliv

metalurgických proměnných a vliv chemického složení na korozi za napětí jsou prak-

ticky zanedbatelné ve srovnání s daleko výraznějším vlivem záření /52/.

Druhým klíčovým aspektem procesu interakce tableta-povlak je existence agre-

sivních štěpných produktů na vnitřním povrchu povlaku. Podrobnější informace o pro-

cesu, kterým se řídí výskyt štěpných produktů na vnitřní stěně povlaku, nejsou do-

sud k dispozici. Je pouze známo, že interakcí tableta-povlak vzniklé trhliny na

vnitřním povrchu povlaku souvisejí s přítomností štěpných produktů v těchto místech

/53/.

Novětjší práce ukázaly, že v tomto smyslu se k zirkoniovému povlaku nejagre-

sívněji chová jód, cesium a kadmium, které jsou uvolňovány ve formě par z oblastí

s vysokou teplotou paliva /50, 53/. Tyto páry potom migrují a vytvářejí sloučeniny,

jako např. Csl, které kondenzují na chladnějších místech vnitřního povrchu povlaku.

Aby dodavatelé paliva snížili možnost porušení paliva v důsledku interakce

tableta-povlak na minimum, zavedli model procesu poškození paliva, kde pravděpodob-

nost porušení je funkcí maximálního tepelného zatížení, rychlosti změn tohoto zatí-

žení, vyhoření atd. Predikce porušení interakcí tableta-povlak je tedy primárně

založena na empirických nebo semikvantitativních modelech. Tyto modely statisticky

zpracovávají iídaje z reaktorů jaderných elektráren, zkušebních reaktorů i z labo-

ratorních zkoušek a slouží k predikci pravděpodobnosti porušení palivového elemen-

tu /52, 54, 55, 56/.

Výsledky radiačních experimentů s palivovými elementy v řadě komerčních jader-

ných reaktorů však naznačují /57/, že provozní teplota paliva je klíčovým faktorem

v uvolňování štěpných plynů. Vliv vyhoření se uplatňuje až na druhém místě přinej-

menším až do vyhoření kolem 2600 GJ/kg /30 MWd/kg/.

5.1.2. Interakce povlak-chladivo

Na korozní proces slitin typu Zircaloy ve vodním prostředí reaktorů PWR ne-

jsou dosud zcela jednotné názory. Podle Douglasse /56/, Keyse a j. /59/ je postup-

né urychlené narůstání a odpadávaní korozní /oxidické/ vrstvy slitin Zircaloy 2 a

4 ve vodním prostředí schematicky znázorněno na obr. 19. Nejdříve se vytváří ten-

ký, černý, těsně přiléhající povlak /I/, jehož tloušťka se další provozní expozicí

postupně zvyšuje /2/. Působením vysokého namáhání i neutronového ozáření se pozdě-

ji ve slabších místech povlaku iniciují trhliny /3/, které působením volného kyslí-

ku z radiolýzy chladivá získávají v kořeni trhliny hříbkovitý /čočkovitý či nodu-

lární/ profil /4/. Difúze kyslíku probíhá kolmo ke stěnám trhlin /5/, takže se

zde zvyšuje saturace kyslíku na úroveň okolí trhlin. V polarizovaném světle se

tento oxid jeví jako bílý, což odpovídá stechiometrickému oxidu. Tento vnější
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stechiometrický oxid se odděluje od vnitřního nestechiometrickóho oxidu, který má

černou barvu /6/. Tento proces je zakončen vytvořením zdvojeného povlaku /!/, kde

a vrchní vrstvy dochází k jejímu drolení či odlupovaní.

Podle Robertse /60/ jsou tedy rychlosti oxidace ve vodním prostredí chladicí-

ho systému reaktorů PWR u uvedených zirkoniových slitin pravdepodobne zvyšovány

působením radiačního prostředí. Tato koroze v podstatě probíhá ve třech fázích.

Nejdříve se vytváří slabá, rovnoměrná kohezxvní vrstva o tloušťce 1 až 10 Aim, kde

tato tloušéka po desetileté expozici není větší než asi 10 (Aim. Na ni navazuje nodu-

lární koroze jako lokální napadení až do tloušťky kolem 200 Axm a zvýšená rovno-

měrná oxidace, kde se oxidická vrstva začíná odlupovat při tlouš€ce kolem 70 Aim a

vyšší.

Některé experimentální údaje ukazují, že rychlost koroze slitiny Zircaloy 4

za normálních podmínek /přetlak vodíku a použití hydroxidu lithndho/ byla v reak-

toru PWR zvýšena pouze nepatrně ve srovnání s podmínkami mimo reaktor /61/.

Nedávno získané ddaje z nedestruktivního a destruktivního měření tlouštky oxi-

dického filmu v energetických reaktorech PWR však potvrzují, že rovnoměrná oxidace

je v reaktoru vyšší, než mimo něj, jak ukazuje obr. 20 /62/. Existuje zde velký

rozptyl výsledků měření, a to zvláště při vyšším vyhoření, kde byla zaznamenána

oxidická vrstva tloušťky až 50 Aim při průměrném vyhoření palivového elementu

3268 GJ/kg /38 MWd/kg/. Nejsilnější oxidická vrstva je vytvářena v horní třetině

výšky palivového elementu v důsledku vzrůstající teploty chladivá v axiálním směru

aktivní zóny. Korozní rychlost v reaktoru v důsledku ozáření byla v experimentech

dle obr. 2O zvýšena až 3,6krát.

V reaktorech PWR je korozní chování, kromě neutronové expozice, ovlivňováno

hlavně tepelnou vodivostí oxidického filmu a chemickým složením chladivá /hydroxid

lithný/ /48, 6 3/. U silnější korozní vrstvy dochází k poklesu tepelné vodivosti se

změnou struktury povlaku a s iniciací a rozvojem obvodových trhlin, jak naznačuje

obr. 19. Horší přestup tepla vzniklé oxidické vrstvy v reaktorech PWR může vést ke

zvýšené teplotě mezi touto vrstvou a povlakem a tím k dalšímu urychlení oxidace.

Podobně může docházet ke zvýšení koroze u silnějších oxidických filmů za přítom-

nosti hydroxidu lithného, jestliže pH je vyšší než 11,3 /62/. Nicméně výsledky

uváděných experimentů naznačují, že zvýšená koroze slitin Zircaloy 2 a Zircaloy 4'

v reaktorech PWR je v prvé řadě funkcí lokálního snížení tepelné vodivosti rozpras-

kaného oxidického filmu. Dále výrazněji závisí na teplotě povlaku spíše než na

fluenci rychlých neutronů.

Všeobecně však převládá názor, že koroze zircaloyového povlaku palivového ele-

mentu ve vodním prostředí reaktorů PWR není limitujícím faktorem v provozní život-

nosti těchto palivových elementů /60/.

Dalším procesem, který se uplatňuje u povlakových materiálů ze slitin Zirca-

loy 2 a Zircaloy 4, je radiační růst. Ten je sice evidován u více materiálů, ale

největší technický význam v jaderných elektrárnách má u uvedených zirkoniových sli-

tin, které jsou široce používány jako povlakové a konstrukční materiály v aktivní

zóně lehkovodních reaktorů. Závislost radiačního růstu žíhaných slitin Zircaloy 2

a Zircaloy 4 na neutronové fluenci je znázorněna na obr. 21. Projevuje se zde též
25 2slabá a neurčitá závislost na ozařovací teplotě. Kolem fluence 5x10 n/m byla

zaznamenána deformace až 0.. 1 %, která se dále při ještě vyšší expozici už nezvyšo-

vala. Došlo ade tedy k určité saturaci radiačního růstu.

28



Mezi radiačním růstem slitiny Zircaloy 2 a Zircaloy 4 nebyly zjištěny žádné

podstatné rozdíly.

Mechanismus radiačního růstu byl popsán několika matematickými modely, které

jsou založeny na dislokační teorii. Jejich vývoj však ještě není zdaleka dokončen,

protože jsou proti nim vznášeny vážné výhrady /43/.

Provozní problémy radiačního růstu jsou eliminovány u používaných zirkoniových

slitin hlavně vhodnou konstrukcí příslušných komponent. Při výrobě a zpracování

těchto materiálů a komponent je kladen důraz hlavně na ty postupy, které nepodpo-

rují vznik textury.

5.1.3. Hospodárnější využití paliva a zabezpečení provozní spolehlivosti palivových

článků

Při vývoji v současné době provozovaných energetických reaktorů se předpoklá-

dalo, že vyhořelé palivo bude přepracováno a zbylé nespotřebované štěpné materiály

budou využity. Později se ukázalo, že přepracování vyhořelého paliva v řadě zemí,

včetně USA nepředstavuje v dohledné době životaschopnou variantu, a proto se vý-

voj palivového cyklu přeorientoval na zvyšování množství energie, které lze získat

z daného objemu vloženého paliva.

Provozovatelé jaderných elektráren na celém světě usilují o snížení nákladů

na výrobu elektřiny, a proto začínají ve větší míře uplatňovat pokročilé postupy

hospodaření s palivem v aktivní zóně reaktorů včetně zvýšeného vyhoření, delších

dob palivové kampaně i postupů s nízkým únikem neutronů. To vše je spojeno s roz-

sáhlými výzkumnými programy dodavatelů paliva, jejichž cílem je prokázat, že tyto

postupy nebudou mít nepříznivý vliv na provozní spolehlivost paliva /64, 65/.

Hospodárnějšího využití paliva v aktivní zóně reaktoru může být tedy dosaženo

jednak zvýšeným vyhořením paliva, prodloužením intervalu mezi odstávkami pro výměnu

paliva a údržbu, čímž se zvýší pohotovost jaderných elektráren, jednak snížením ná-

roků na takové položky palivového cyklu, jakými jsou uranová ruda, separační práce,

výroba paliva a kapacity pro skladování vyhořelého paliva.

5.1.3.1. Zvýšení vyhoření paliva a prodloužení doby kampaně palivového cyklu

Vyhoření vyjímaného paliva je jedním z důležitých parametrů, které ovlivňují

využití uranu a náklady palivového cyklu. U prvních komerčních tlakovodních reak-

torů se vyhoření vyjímaného paliva pohybovalo mezi 864 až 129 6 GJ/kg /10 až 15

MWd/kg/, které se postupně zvětšovalo, a kolem roku 19 80, po získání uspokojivých

zkušeností s provozními charakteristikami paliva při postupně zvyšovaných úrovních

vyhoření, se v průměru dosahovalo vyhoření 2592 až 2851 GJ/kg /30 až 33 MWd/kg/.

Kolem roku 19 85 byly v USA /65/ poskytovány záruky na vyhoření paliva pro

reaktory PWR od 2850 do 3110 GJ/kg /33 až 36 MWd/kg/. Tyto záruky na mezní vyhoře-

ní paliva platily ještě v nedávné době, třebaže omezené množství palivových souborů

ze standardních výrobních linek pracovalo úspěšně s vyhořením přes 4320 GJ/kg

/50 MWd/kg/ /66/, respektive přes 4572 GJ/kg /55 MWd/kg/, což ještě není mezní vy-

hoření tohoto paliva /6 7/.

Aby bylo možno spolehlivě využívat vyhoření paliva nad uvedené používané meze,

byly v USA u nejdůležitějších dodavatelů iniciovány a realizovány široké vývojové

programy, které by měly experimentálně ověřit závislosti vyššího vyhoření paliva

na čtyřech hlavních aspektech provozních charakteristik:
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- korozi mezi povlakem a chladivém;

- uvolňování štěpného plynu z paliva;

- porušení palivového elementu vlivem interakce tablota-povlak;

- rozměrové stabilitě či ohýbání palivového elementu nebo palivového souboru.

Za podpory amerického ministerstva energetiky /Department of Energy - DOE/

jsou tyto problémy v USA intenzívně studovány hlavními dodavateli paliva /Babcock

and Wilcox Company, Combustion Engineering, Exxon Nuclear Company, General Electric

Company a Westinghouse Electric Corporation/ a také Ústavem pro výzkum elektrické

energie /Electric Power Research Institute - EPRI/ /65/. Maximální počet sledova-

ných radiačně exponovaných palivových elementů je u těchto některých dodavatelů až

přes 250 000 za rok.

Provozovatelé jaderných elektráren si dobře uvědomují, že prodloužení doby

kampaně palivového cyklu nad již tradiční roční výměnu paliva by mohlo značne sní-

žit výrobní náklady na výrobu elektřiny díky zvýšené pohotovosti jaderných elektrá-

ren a nižším nákladům na náhradní zdroje elektrické energie. Delší období mezi

odstávkami pro výměnu paliva vede ke snížení nákladů na výměnu paliva, protože je

menší počet kampaní. Pokud by bylo zachováno konvenční vyhorení paliva 2592 až

2851 GJ/kg /30 až 33 MWd/kg/, mělo by to za následek ztrátu v nákladech palivového

cyklu vzhledem k větší spotřebě uranu a separační práce, které jsou spojeny s delší

dobou kampaně palivového cyklu.

Zůstane-li zachována velikost dílčí vsázky paliva a doba kampaně vzroste z 12

na 18 měsíců tak, že vyhoření vyjímaného paliva se zvýší z 2592 na 3888 GJ/kg

/z 30 na 45 MWd/kg/, dosáhne se snížení spotřeby uranu o 5 %. Spotřeba separační

práce při 18nesíčním cyklu je však asi o 6 % vyšší, než při ročním cyklu. Tyto

dvě složky nákladů palivového cyklu se vzájemně vykompenzují a nižší náklady na

výrobu paliva, skladování vyhořelého paliva a přepravu paliva z aktivní zóny posky-

tují při vyšším vyhoření výhodu v celkových nákladech palivového cyklu oprcti ob-

dobnému cyklu se standardním vyhořením.

Množství údajů o vnější korozi zircaloyových povlaků se nyní značně rozšířilo

díky aplikaci nových nedestruktivních metod pro měření korozních tlouštěk v mnoha

demonstračních programech se zvýšeným vyhořením. Rovněž byly zahájeny programy pro*

hlubší poznání vlivu provozních podmínek a chemie chladivá na proces koroze. Na

základě dosavadních výsledků demonstračních procesů s vyšším vyhořením se ale ne-

očekává, jak už bylo dříve řečeno, že by vnější koroze povlaku bránila dosažení

potřebného vyššího vyhoření paliva. Pro další pokrok ve vyšším vyhoření paliva však

může být lepší znalost korozních jevů velmi prospěšná.

Množství uvolněných štěpných plynů vzrůstá s vyhořením paliva. Proto všichni

dodavatelé paliva vypracovali, nebo používají modely pro predikci závislosti uvol-

ňování štěpných plynů na vyhoření. Řada dodavatelů zahrnula také do svých programů

konstrukční změny, které by měly vést ke snížení uvolňování štěpných plynů, pokud

by se to ukázalo nutné pro dosažení optimálních úrovní vyhoření. Mezi tyto kon-

strukční změny patří prstencové palivo, kde menšího uvolnění je dosahováno nižší

teplotou paliva a větším volným objemem pro hromadění uvolněných plynů, použití

paliva s větší velikostí zrn, což vede k lepšímu zadržování štěpných produktů

v mřížce paliva a používání další mezivrstvy mezi tabletou a povlakem pro snížení

interakce tabletP-povlak.

Interakcí taoleta-povlak vyvolané poruchy palivových elementů byly odstraněny

dříve uvedeným předtlakováním palivového elementu héliem, optimalizací poměru délky
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tablety paliva k průměru, vyhloubením čel tablet a sražením hran těchto čel. Je

však třeba prověřit, zda se nebude odolnost proti vzájemnému působení tablet s po-

vlakem zmenšovat se zvyšujícím se vyhořením vlivem možného většího počtu rychlých

změn výkonu v důsledku delší doby využití paliva v aktivní zóné a většího zatížení

štěpnými produkty.

Snad jediný mechanismus, který by mohl skutečně ohrozit délku experimentů

s demonstračními soubory pro vyšší vyhoření paliva, je rozdílný radiační růst

zircaloyových komponent, použitých v těchto souborech /66/. Tyto rozdílné rychlosti

růstu jsou způsobeny zmenami v provozním prostředí /neutronová fluence, ozarovací

teplota a interakce tableta-povlak/, změnami ve struktuře slitiny /krystalogra-

fická orientace a stupeň přetvoření za studena/. Rozsah těchto změn múze být omezen

či odstraněn zkrácením doby setrvání souboru v miste s vysokým gradientem neutrono-

vého toku, zlepšeným zpracováním materiálu i kontrolou jeho struktury během výroby

a hlavně vhodnými konstrukčními úpravami. Ve většině případů však zmena průměru i

větší deformace /ohýbání/ palivových elementů byly v souladu s extrapolovanými

hodnotami z nižších vyhoření paliva /67/.

V USA je v posledních šesti letech v jaderné enerqetice velmi výrazný trend

směrem k delším cyklům a vyššímu vyhoření. Převážná většina reaktorů PWR je v USA

nyní provozována nebo alespoň plánována s dlouhou dobou kampaně palivového cyklu

18 měsíců a vyhoření vyjímaného paliva se zvyšuje na 3283 až 36 30 GJ/kg /38 až 42

MWd/kg/. Přitom stupeň vyhoření se postupně dále zvyšuje v souladu s dosaženými

výsledky z demonstračních programů vyhoření paliva.

5.1.3.2. Hospodaření s palivem, materiálové a konstrukční změny

Tradiční hospodaření s palivem v reaktorech PWR spočívá v použití tří dílčích

vsázek paliva v aktivní zóně, kdy čerstvé palivo je umisťováno na obvodu aktivní

zóny a částečně vyhořelé palivo z předcházejících cyklů uvnitř aktivní zóny. Toto

rozdělení vsázek paliva obvykle vykazuje minimální špičky vývinu tepla a poskytuje

největší rezervu v tepelné bezpečnosti. Takový postup paliva z obvodových partií

dovnitř aktivní zóny má však za následek vysoký celkový únik neutronů z aktivní

zóny, zvýšené ozáření přilehlé stěny reaktorové tlakové nádoby k aktivní zóně rych-

lými neutrony a z toho i vyplývající vyšší radiační zkřehnutí tlakové nádoby či

jejího nejkritičtějšího místa, kterým je svarový kov. Aby došlo ke snížení úniku

neutronů z aktivní zóny, a tím i k ekonomickému zisku včetně snížení fluence rych-

lých neutronů na stěnu reaktorové tlakové nádoby, musí být na periférii aktivní zó-

ny umístěno vysoce vyhořelé palivo a uvnitř aktivní zóny palivo čerstvé. Při tomto

uspořádání paliva s nízkým únikem neutronů je však třeba v palivovém souboru po-

užívat vyhořívající absorbéry, které mají regulovat reaktivitu a hustotu vývinu

tepla čerstvého paliva, umístěného uvnitř aktivní zóny, aby nedocházelo k výrazné-

mu snížení rezervy v tepelné bezpečnosti. V palivových souborech s nízkým únikem

neutronů je potom výsledkem podstatně nižší vývin tepla v pozicích na okraji aktiv-

ní zóny ve srovnání se stejnými pozicemi souboru s vysokým únikem.

Dalšího snížení úniku neutronů lze dosáhnout vkládáním paliva s vyhořením ze

dvou či tří kampaní v podstatě do všech pozic na okraji aktivní zóny. Nerovnoměr-

nost vývinu tepla je v tomto případe o několik procent vyšší oproti konvenčnímu

hospodaření s palivem s nízkým únikem, ale dosáhne se snížení neutronového toku na

stěně nádoby zhruba na polovinu.
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Výhoda hospodaření s palivem s nízkým únikem neutronů spočívá ve velkéin sní-

žení ctohacení při prvém využití tohoto postupu a menším snížení obohacení při

každém dalším cyklu výmeny paliva.

Většího snížení neutronového toku na stenu nádoby približne na pétinu původní

hodnoty bylo např. dosaženo u 2. bloku jaderné elektrárny H. B. Robinson v USA

s použitím odstíněných palivových souborů s úsekem v délce kolem 1 m bez paliva

do vybraných obvodových pozic aktivní zóny proti kritickému svarovému spoji. Dosa-

huje se toho ale při ještě vyšších nerovnoměrnostech vývinu tepla.

Zisk na reaktivitě při hospodárení s palivem s nízkým únikem je získáván ze

dvou složek. První část zisku pochází ze skutečného snížení úniku neutronů z aktiv-

ní zóny. Druha část vyplývá z umis£ování čerstvého paliva uvnitř aktivní zóny, kde

se jeho přítomnost v tomto smyslu projeví pronikavěji, než na periferii aktivní

zóny.

V USA se přibližně u 75 % provozovaných reaktorů typu PWR používá nebo plánu-

je v palivovém hospodářství určitá forma hospodaření s nízkým únikem neutronů.

Hlavním cílem bylo většinou snížení nálrladů palivového cyklu, ale u některých star-

ších reaktorových tlakových nádob se svarovými spoji se sníženou radiační odolností

v důsledku hlavně zvýšeného obsahu mědi v tomto svarovém kovu bylo neméně důležitým

cílem dosažení menšího radiačního poškození svarového kovu snížením jeho radiační

expozice výše uvedenými opatřeními. Jinak by muselo dojit ke zkrácení původně plá-

nované životnosti příslušné reaktorové tlakové nádoby, nebo k jejímu regenerační-

mu vyžíhání.

U většiny reaktorů PWR se v aktivní zóně na nosnou konstrukci paliva /vodicí

trubky, mřížky, pružiny, výztužné části pro fixaci palivových elementů apod./

používají materiály s vysokou parazitickou absorpcí neutronů typu Inconel, jejichž

chemické složení je uvedeno v tabulce 7. Průkopníkem v používání celozircaloyovych

konstrukcí materiálů v aktivní zóně reaktoru byla v USA firma Combustion Engine-

ering, která už od roku 1971 zavedla palivové soubory celozircaloyové konstrukce.

Úspěšný provoz více než 4000 takových palivových souborů vyvolal obdobné řešení i

u ostatních dodavatelů paliva. Firmy Westinghouse i Babcock and Wilcox použily ob-

dobnou konstrukci mřížek jako Combustion Engineering. Firma Exxon však používá

mřížku ze dvou kovů, v níž je použito inconelových pružin spolu se zircaloyovými

pásky. To značně snižuje celkové množství Inconelu v mřížce, čímž se dosáhne pod-

statné části zisku ze zavedení celozircaloyové konstrukce.

V současné době jsou u všech reaktorů PWR v USA standardním řešením vodicí

trubky ze slitiny Zircaloy-4.

Dalších úspor v obohacování palivového souboru řádově 0,1 hmotnostních %
2 35

U , což představuje úsporu v celkových nákladech na palivový cyklus kolem 1,5 %,

je možno v aktivní zóně dosáhnout použitím axiálních plášťů z přírodního uranu.

Tyto pláště v délce kolem 15 cm jsou zaváděny na základě optimalizačních studií

nad a pod aktivní délku paliva, čímž se sníží axiální únik neutronů v důsledku sní-

žení vývinu tepla na koncích palivových elementů. Za dosazení tohoto zisku v ná-

kladech palivového cyklu je nutno zaplatit nerovnoměrností vývinu tepla a s tím

spojenou nižší úrovní tepelné rezervy či bezpečnosti aktivní zóny.

Ke snížení nákladů palivového cyklu byly také zaměřeny práce na vývoji pali-

vového elementu menšího průměru a na prstencové palivové tablety. Obé tyto úpravy

zvyšují poměr vody k palivu, což vede k více termalizovanému spektru neutronů a
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jím doprovázené vyšší reaktivitě paliva. Vyšší reaktivita paliva je spojena se
O "3 Q

snížením epitermální absorpce v U , což vede k nižší konverzi uranu na plutonium.

Vcelku to však vede k určitému čistému zisku jak ve využití uranu, tak v nákladech

palivového cyklu, když neuvažujeme přepracování vyhořelého paliva.

Při použití stejného počtu palivových elementů v souboru má palivo se zrnenše-

nýiri průměrem elementu vyšší tepelný výkon /W/s.m / oproti palivu se. standardním

průměrem elementu. To může mít u provozovaných reaktorů typu PWR negativní vliv na

tepelnou bezpečnost, vyjádřenou poměrem ke krizi varu. Výhodou prstencového paliva

je nižší teplota paliva, čímž je získána dodatečná rezerva do tavení paliva v ose

elementu a snižuje se uvolňování štěpných plynů při současném zvýšení volného obje-

mu pro akumulaci uvolněných štěpných plynů. Prstencové palivo tedy umožňuje vyšší

vyhoření před překročením mezních hodnot vnitřního přetlaku. Palivo se zmenšeným

průměrem elementu i prstencové palivo však vyžadují použití většího počtu elementů

s vyhořívaj íčími absorbéry.

Palivové soubory s menším průměrem elementu zavedly u provozovaných reaktorů

PWR firmy Westinghouse a Exxon Nucleare /6 4, 6 7/. Koncepce elementů s prstencovým

palivem byla ověřována firmami Combustion Engineering, Babcock and VJilcox a Exxon

Nuclear. Výsledky demonstračních procesů zatím nenaznačují, že by u reaktorů PWR

bylo větší vyhoření paliva bezpodmínečně spojeno se zavedením prstencového paliva

i s použitím mezivrstvy mezi tabletou a povlakem.

Budou-li tedy současné trendy ve vývoji zdokonalených postupů hospodaření

s palivem v aktivní zóně reaktorů PWR, včetně zvýšeného vyhoření a delších dob kam-

paní pokračovat, dosáhne většina elektrárenských podniků ve svých jaderných elek-

trárnách vyšší pohotovosti o několik procent. Při vyhoření vyjímaného paliva nad

3456 GJ/kg /40 MWd/kg/ spolu s hospodařením s palivem s nízkým únikem neutronů a

s použitím zircaloyových mřížek by se měly náklady palivového cyklu snížit alespoň

o 10 %.

5.2. Materiály řídících tyčí a jejich životnost

Řízení výkonu jaderného reaktoru se provádí změnou reaktivity jeho aktivní

zóny. Základním systémem pro ovládání reaktivity, a tedy pro řízení reaktoru, jsou

řídící tyče, což jsou v podstatě zasouvající se nebo vysouvající se absorbátory

neutronů, které působí v aktivní zóně. Tyto absorpční materiály tvoří bu3 samostat-

né řídící tyče, nebo jsou součástí palivového souboru jako vyhořívající absorbéry.

5.2.1. Materiály řídících tyčí

Nejčastěji používaným materiálem na řídící tyče je karbid bóru B 4C, který je

bud ve formě prášku nebo tablet uložen v obalové trubce, vyrobené v případě reak-

toru PWR ze slitiny Inconel.

životnost řídících tyčí s karbidem bóru závisí na množství uvolňovaného

he'lia a na narůstání objemu /swelling/ karbidu bóru /68/, což může vést ke zvýše-

nému namáhání obalové trubky a jejímu případnému porušení. Množství uvolněného ply-

nu je nepřímo úmšmé hustotě i velikosti zrna a přímo úměrné poměru B/C. Třebaže ně-

které řídící tyče z B.C ve tvaru destiček úspěšně pracovaly v reaktoru BWR až 16

let /předpokládaná životnost je 7 až 10 let /, současný trend směřuje k jejich

výměně za 4 až 7 let /69/. Teoretická životnost řídících tyčí závisí na rychlosti

vyhoření 1 0 B , která může být při exploataci v místě vysoké neutronové expozice

aktivní zóny jen 2 až 3 roky. Proto firma General Electric v USA vyvinula alterna-
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tivní absorpční materiál na bázi hafnia, který má delší projektovou životnost, a to

kolem 40 let . Řídící tyče z hafnia úspěšné pracovaly v jaderné elektrárně Shipping-

port s reaktory typu PWR a v reaktorech ponorek na jaderný pohon.

U dříve používané slitiny Ag-In-Cd na řídící tyče reaktorů PWR s obalovou trub-

kou z Inconelu 627 /jeho podobné chemické složení je v tabulce 7/ se životností ko-

lem 1O let se hlavně z ekonomických důvodů přechází na karbid bóru a hafnium.

5.2.2. Vyhořívající absorbéry

Jestliže se provozovatel jaderné elektrárny rozhodne pro provoz s delší dobou

kampaně a pro hospodaření s palivem s nízkým únikem neutronů, je takové rozhodnutí

zároveň spojeno s používáním vyhořívajících absorbérů. Tyto vyhořívající absorbéry

jsou součástí mřížky palivového souboru, což umožňuje snadné umístění paliva

s absorbéry do pozic řídících tyčí. Další výhodou je jednodušší konstrukce souboru

a snazší manipulace při výměně paliva.

Při dlouhých dobách palivové kampaně jsou vyhořívající absorbéry používány pro

získání přijatelných, např. záporných součinitelů reaktivity od teploty moderátoru

na počátku kampaně.

V případě hospodaření s palivem s nízkým únikem musí být vývin tepla v čerst-

vém palivu uvnitř aktivní zdny potlačen, dokud není dosaženo dostatečného vyhoření.

V současné době lze používané vyhořívající absorbéry rozdělit do tií základ-

ních kategorií:

- tyže z A1 2O 3-B 4C

- palivové elementy s U0_ a Gd_O

- palivové elementy s U0. a povlakem boridů.

Nejvíce zkušeností bylo získáno s tyčemi A1.0--B.C, kde firma Combustion

Engineering uvedla do provozu více než 20 tisíc těchto tyčí v reaktorech PWR. Tyto

tyče obvykle obsahují 3,5 až 6,9 objemových % B.C ve formě tablet s měrnou hmot-

ností menší než 90 % teoretické měrné hmotnosti. Aby nedocházelo k porušení zirca-

loyového povlaku v důsledku hydridace, jako tomu bylo u řady palivových souborů

firmy Combustion Engineering, bylo zde třeba přijmout podobná opatření, jako u pa-

livových elementů se stejným problémem, uvedeným dříve.

Koncepce gadolinium - uran /Gd^O^-UO-/ je akceptována a vyvíjena všemi doda-

vateli paliva v USA pro reaktory PWR. V nedávné době bylo asi 2000 těchto elementů

ozařováno v osmi reaktorech PWR firmy Exxon Nuclear. Podobný vývoj probíhá i u fir-

my Combustion Engineering, Babcock and Wilcox a Westinahouse.

Zdá se, že v budoucích cyklech výměny paliva nalezne své uplatnění každá

z koncepcí vyhořívajících absorbérů v závislosti na délce kampaně, zbytkové reakti-

vitě a konkrétních provozních podmínkách reaktoru.

Charakteristiky průběhu reaktivity v závislosti na vyhoření tří typů elementů

s vyhořívajícími absorbéry jsou nakresleny na obr. 22, který vlastně znázorňuje

množství reaktivity potlačované vyhořívajícím absorbérem jako funkci vyhoření sou-

boru. Z uvedených charakteristik různých vyhořívajících absorbérů nabízí Gd_0, - U0,

pravděpodobně největší přizpůsobivost různým způsobům hospodaření s palivem a ši-

rokému rozsahu délek kampaně. Rychlost vyhořívání gadolinia je totiž závislá na

jeho počáteční koncentraci. Lze tedy projektovat jak roční, tak prodloužené provoz-

ní cykly s nízkou zbytkovou ztrátou reaktivity na konci palivové kampaně. Od původ-
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ně používaného přídavku jednoho hmotnostního procenta gadolinia do palivového ele-

mentu, použitého v roce 1978 v americké jaderné elektrárně Palisades, se nyní pře-

šlo k přídavkům až několika hmotnostních procent /70/.

Pro kampane delší než 18 měsíců se také pravděpodobně Al-C^-B-C osvědčí jako

vhodná varianta. Elementy s povlaky z boridů asi naleznou nejširší využití v krát-

kých kampaních s nízkým únikem nebo při konvenčním hospodaření s palivem z vnějš-

ku aktivní zóny dovnitř /6 7/.
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6. REAKTOROVA TLAKOVÁ NÁDOBA

Prvotní funkcí reaktorové tlakové nádoby je spolehlivě krýt aktivní zónu a

primární chladivo, a to jak za normálního a abnormálního provozního režimu reakto-

ru, tak i za havarijních podmínek.

V jaderné elektrárně plní reaktorová nádoba vlastně dvojí funkci. Jednak

udržuje pracovní médium, kterým je v tomto případě lehká voda,na požadovaných

pracovních parametrech /tlak až 15,5 MPa, teplota kolem 300°C, fluence na vnitř-

ním povrchu stěny nádoby na konci životnosti kolem 2x10 n/m > 1 MeV/ a jednak

zabraňuje úniku vysoce radioaktivních zplodin do okolí. Případná havárie tlakové

nádoby by mohla vést k nepřípustnémuohrožení veřejnosti uvolněnými radioaktivními

produkty, nebo v nejlepším případě k nežádoucím ekonomickým ztrátám.

Reaktorová tlaková nádoba je již dlouho považována za jednu z nejspolehlivěj-

ších komponent tlakového okruhu jaderné elektrárny. Podle amerického poradního

výboru pro reaktorovou bezpečnost /U.S. Advisory Committe on Reactor Safeguards/

je pro nádobu přijatelná rychlost porušení 10 na nádobu za rok /7/. I když je

tedy případná havárie reaktorové tlakové nádoby velice nepravděpodobná, existuje

zde ještě speciální sekundární kontejnment, který raá zabránit úniku radioaktiv-

ních produktů do ovzduáí, kdyby k němu skutečně došlo.

6.1. Požadavky na oceli pro reaktorové tlakové nádoby a jejich vývoj

Tlakové nádoby reaktorů PWR jsou mohutná ocelová válcová tělesa, která pra-

cují ve složitých provozních podmínkách. Jejich výroba je velice náročná a ve

světovém měřítku ji zvládlo jen několik států. Vyrábí se z několika navzájem

svařených sekcí ocelových výkovků, nebo dříve z válcovaných tlustostěnných plechů-

Volba materiálu se řídí mnoha činiteli, jako jsou vhodné fyzikální a mechanic-

ké vlastností, dobrá svařitelnost, zpracovatelnost, reprodukovatelnost výrobní

technologie, odolnost proti působení provozního prostředí a přiměřené výrobní

náklady. Každý nový materiál musí před zavedením pro výrobu reaktorových tlakových

nádob prokázat požadované mechanické vlastnosti i podstatný hospodářský a technic-

ký přínos. Tento opatrný přístup je uplatňován v jaderné energetice po celou dobu

vývoje ocelí pro tlakové nádoby reaktorů PWR v zájmu jejich provozní spolehlivosti.

Požadované použití oceli s vysokou houževnatostí, odpovídající pevností a

svařitelností ve velkých tlouštkách spolu s vyhovujícím chováním za provozu zužuje

široký výběr na několik nízkolegovaných ocelí na bázi mangant:, molybdenu , niklu

a chrómu.

I když celkový objem výroby ocelí pro reaktorové tlakové nádoby v jaderné

energetice není v porovnání s ostatními průmyslovými obory velký, jejich vývoj

měl na celý ocelářský hutní průmysl zásadní kladný vliv. Za příklad může sloužit

výroba ocelí s velmi nízkým obsahem nečistot včetně síry a fosforu, nebo výroba

výkovků mohutných rotorů o hmotnosti až 570 tun.

Chemické složení, výrobní postupy a mechanické vlastnosti, požadované v USA

pro reaktorové tlakové nádoby, výkovky a svarové spoje, jsou specifikovány v

normách ASTM, Kódech ASME pro kotle a tlakové nádoby, Část IX, III a IX, v materiá-

lových předpisech a ve Federálních požadavcích 10CFR50 /U.S. Federal Requirements/.

Americký systém přijala s různými úpravami většina západních států.
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Na oceli reaktorových tlakových nádob jsou podle uvedených norem a kódů kla-

deny velice přísné požadavky, které se v zájmu co největší spolehlivosti a bez-

pečnosti provozu nádob soustavně posuzují a revidují, což staví před výrobce

ocelí velice složité výrobní problémy.

Volba oceli pro tlakové nádoby prvních reaktorů PWR se opírala o provozní

zkušenosti s tlakovými nádobami hlavné v petrochemickém průmyslu. Proto u prvních

reaktorů Saxton a Indian Point-1 byla v USA ~a materiál válcovaných tlustých ple-

chů pro reaktorové tlakové nádoby zvolena normalizovaná uhlík-manganová ocel

A 212-B a na výkovky ocel A 35O-82 a A 1O3. Jejich chemické složení je uvedeno v

tabulce 4. Pro větší reaktorvé tlakové nádoby byla potom použita mangan-molyb-

denová ocel A 3O2-D s vyšší pevností /tab. 4/, která později byla modifikována

přísadou 0,40 az '. ,0 ••; niklu a přeznačena do dvou jakostí, a to A 533-B /O,4O - 0,70

Ni/ a A 533-C /O,70 - 1,0 % Ni/. Ocel A 533-B a západoněraecká 20MnMoNi55 jsou

přibližně ekvivalentní a v široké míře se používají k výrobě tlakových nádob

reaktorů PWR /tab.4/.

Vývoj oceli na výkovky probíhal obdobným způsobem jako u válcovaných tlus-

tých plechů. Zpočátku se používaly výkovky z již uvedených ocelí A 105 i

A 350-82 a také A 182 /tab.4/, které byly později nahrazeny niklem a molybdenem

modifikovanou ocelí A 336. Ta má zhruba stejnou prokalitelnost jako A 533-B a

později byla přeznačena na A 508 třídy 2 /tab.4/. V roce 1961 byla na výkovky

francouzské jaderné elektrárny Chooz použita ocel složením podobná A 302-B s

přísadou niklu a mírně sníženým obsahem uhlíku a molybdenu vzhledem k A 508

třídy 2. Tato ocel byla poději označena jako A 508 třídy 3 se zmenšeným obsahem

chrómu proti A 508 třídy 2 /tab.4/. Chemické složení oceli A 508 třídy 3 je velmi

blízké A 533-B třídy 1. Proto všechna doporučení vyplývající z experimentálního

studia oceli A 533-B třídy 1 jsou použitelná i na ocel A 508 třídy 3. Specifikace

oceli A 508 třídy 3 poskytuje poměrně široké rozmezí obsahu uhlíku, ale ve Francii

a NSR se běžně předpisuje pouze 0,16 % uhlíku v zájmu lepší svařitelnosti a sníže-

ní náchylnosti ke vzniku trhlin v tepelně ovlivněné zóně svarového spoje /38/.

Postupný vývoj ocelí pro tlakové nádoby reaktorů typu PWR se zatím zastavil

u A 533-B pro vývalky a A 508 pro výkovky. Předepsané mechanické vlastnosti ve

statickém tahu při 20°C jsou pro dnes používané oceli uvedeny v tabulce 5 spolu

s dříve používanými ocelemi.

6.2. Pokroky ve výrobě oceli a reaktorových tlakových nádob, spojené se zlepšením

jejich provozní spolehlivosti a bezpečnosti

V současné době se tedy na stavbu tlakových náwiob reaktorů PWR v kapitalis-

tických státech používá Mn-Mo-Ni ocelí typu A 533-B pro vývalky a A 508 pro vý-

kovky. Tyto nádoby jsou vyrobeny z ingotů, jejichž hmotnost se během 20 let

zvýšila z 220 tun až na dnešních 570 tun /72/. Z takových ingotů vyrobené součás-

ti či komponenty reaktorových tlakových nádob mají tlouštku stěny až téměř

6OO mm, kde se však požadují homogenní mechanické vlastnosti po celém průřezu

výrobku bez ohledu na široký interval rychlostí ochlazování v tomto průřezu

během tepelného zpracování.

Pevnost a houževnatost oceli závisí rozhodujícím způsobem na její mikro-

struktuře a ta zase na chemickém složení a tepelném zpracování. Aby byla zaruče-

na poměrná necitlivost mechanických vlastností k rychlosti ochlazování, musí
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ocel vykazovat hlubokou prokalitelnost. Té se dosahuje vhodnou volbou slitinových

přísad a zjemňováním zrna. Vhodných charakteristik transformace se dociluje pří-

sadou molybdenu a niklu ve spojení s manganem, což tvoří základ stávajících ocelí

pro tlakové nádoby.

Zdokonalováním technologie tavení, odplyňování a odlévání se podstatně zlepši-

la chemická stejnorodost a izotropie mechanických vlastností. Průběh mechanických

vlastností kovaného kombinovaného hrdlového a přírubového prstence tlakové nádoby

Cockerill z oce 1! A 508 třídy 3 po tlouščce 560 nun ukazuje obr. 23. /72/. Rozdíly

v mechanických vlastnostech ve střední partii a na povrchu přírubového prstence

jsou při tak velkém průřezu poměrně malé. Rychlost chladnutí přírubového prstence

při kalení do vody se pohybovala od 160 C/min na povrchu do 5°C/min ve střední

části průřezu /73/.

Na oceli A 533-B s různou rychlostí ochlazování z autenitizační teploty v

rozmezí 2200 C/min do 10 C/min byly po krátkodobém nízkoteplotním popouštění

zjištěny rozdíly ve všech mechanických vlastnostech /74/. Po popuštění, kdy para-

metr p podle Larson - Millerova vztahu

P p = T p ( 20 + log t p ) /3/

/T je hodnota popouštění v K a t je doba popouštění v hod./ byl větší než

19 O00, byly zjištěny jen malé rozdíly v mechanických vlastnostech ze zkoušky sta-

tickým tahem a v hodnotě horního plata vrubové houževnatosti /upper shelf/. Pouze

indexová tranzitní teplota na křivce teplotní závislosti vrubové houževnatosti byla

vždy nejnižší pro nejvyšší rychlosti ochlazování. Podobné chování je vidět i na

obr. 23 pro hodnoty vrubové houževnatosti.

Při tepelném zpracování ocelových komponent reaktorové tlakové nádoby se pro-

to musí používat dostatečné doby výdrže na příslušné popouštěcí či žíhací teplo-

tě, aby byla dosažena co největší izotropie mechanických vlastností po celém

průřezu komponenty.

Běžné tepelné zpracování používaných ocelí A 533-B a A 508 pro reaktorové

tlakové nádoby je ohřev na austenitizační teplotu 870 až 900°C, prudké ochlazení

a popouštění při 650 až 6 75°C s výdrží minimálně 1 hodinu na každých 25 mm

tlouštky. Po svařování ještě následuje žíhání na odstranění pnutí při teplotě

kolem 610°C. Malé rozdíly existují v mezioperačním žíhání, které se v Evropě

provádí při 500 až 55O°C, kdežto v USA také při 610°C.

Kontrola požadovaného celkového chemického složení je nezbytnou, avšak ne r,2ně

postačující podmínkou pro získání kvalitního výrobku. Při tuhnutí ingotu nevyhnu-

telně dochází v určité míře k makrosegregaci a mikrosegregaci přísad a nečistot,

což vede k chemické nestejnorodosti, a tím i k lokálním odchylkám v mechanických

vlastnostech. Celkové rozložení makrosegregací ve velkých ingotech z plně aezo-

xidovaných nízkolegovaných ocelí je znázorněno na obr. 23. Segregace typu A a V

jsou bohatší na legující prvky a nečistoty, takže mají rozdílné transformační

charakteristiky a menší houževnatost než ostatní základní materiál. Segregáty

typu A obsahují i velké vměstky MnS. Segregace slitinových přísad a nečistot

je omezována na nejmenší míru používáním vysoce čistých surovin při výrobě oceli

a speciálními postupy odlévání, k nimž patří i dezoxidace uhlíkem ve vakuu /76/.
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Kromě toho se u vysoce náročných výrobků oblasti maximální pozitivní agre-

gace před kováním odstraňují, stejné jako hlava a dno ir.gotu. Obdobne se oastraiu

i centrální jádro ingotu, je-li v této oblasti problematická segregace vmestků,

což je případ reaktorové tlakové nádoby. Výsledné využití ingotu s přijatelným

chemickým složením a vlastnostmi finální kované komponenty múze potom být méné

než poloviční. Tak například tlaková nádoba z několika kovaných prstenců pro

reaktor PWR o výkonu 1300 MWe má konečnou hmotnost kolem 550 tun a skládá se z

několika sekcí o výchozí celkové hmotnosti ingotu přes 1600 tun.

Mikrosegregace se projevuje v mnohem jemnějším merítku než makrosegregace ,

a to jako následek lokální redistribuce v roztoku rozpustených látek před fron-

tou tuhnutí. Mikrosegregace vede k lokálním odchylkám kinetiky transformace,

které mohou vést ke vzniku trhlin v důsledku vznikajících transformačních pnutí

/76/. V tomto smyslu největší rozdíly v maximální a minimální koncentraci v tuhém

roztoku vykazoval molybden, následovaný manganem a křemíkem. Stupeň mikrosegrega-

ce lze podstatně snížit použitím vyšší austenitizační teploty při tepelném

zpracování a kování oceli /77/.

Provozní zkušenosti s konvenčními tlakovými nádobami v běžném průmyslovém

použití ukazují, že katastrofální porušení tlakové nádchy za provozu je možné

a dochází k němu navzdory dodrženým vysokým požadavkům na kvalitu použitého mate-

riálu. Tyto požadavky tedy nejsou samy o sobě zárukou dostatečné věrohodnosti o

nemožnosti katastrofálního porušení nádoby. Většina katastrofálních lomů komponent

byla iniciována ve svarových spojích, kde výskyt zkřehnutí nebo vznik defektů

typu trhlin je nejpravděpodobnější, čímž jsou vytvářeny podmínky pro jejich poten-

ciální porušení /78/. Toto nebezpečí se zvyšuje, jestliže se zde uplatňuje

korozní napadení.

Významnou součástí ochrany reaktorové tlakové nádoby proti norušení je tedy snaha

zajistit, aby neexistovaly nepřípustné defekty již před zahájením provozu a aby

požadavky na provoz reaktoru byly takové, že brání růstu defektů do významné veli-

kosti během provozu. Proto Část III Kódu ASME požaduje nedestruktivní kontrolu ,

všech svarových spojů během jednotlivých fází výroby nádoby a Část XI Kódu ASME

se zabývá provozními prohlídkami a požaduje periodické kontroly.

Proto úsilí konstruktérů, dodavatelů materiálů i komponent se zaměřuje na

zlepšení provozní spolehlivosti hlavních komponent jaderných elektráren zmenšením

celkové délky svarů, vhodnější konstrukci komponent z hlediska svařování a existu-

jícího namáhání, na použití vhodnějšího základního materiálu i svářecích drátů

či elektrod, které by nebyly citlivé k degradaci vlastností a poškození jako

následek výrobních operací, jako je svařování a tepelné zpracování, i jako násle-

dek působení provozních podmínek na tyto komponenty. Takové směry byly cílevědomě

systematicky uplatňovány od roku 1972 hlavně v NSR v rámci národního programu

Integrity komponent /79/. Na tomto programu se podílelo asi 30 významných domá-

cích i zahraničních laboratoří a jeho cílem bylo prokázat rezervu bezpečnosti

jednotlivých komponent i za limitních provozních podmínek. Výsledky tohoto pro-

gramu byly akceptovány průmyslem a lze je demonstrovat na nové progresivní kon-

strukci tlakové nádoby PWR dle obr. 25. Výhody nové progresivní konstrukce jsou

následující:

- délka svarů na reaktorová tlakové nádobě se zmenšila z původních 122 m na

61 m použitím výkovků o vysoké hmotnosti, čímž se snížilo potenciální nebezpečí

iniciace a šířeni trhlin z původního velkého objemu svarových spojuj
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- je dosahováno nízkých nominálních a lokálních napětí v důsledku jednodušších

hladších tvarů s minimálními diskontinuitami, které by jinak byly koncentrátory

napětí;

- zesílení hrdel je provedeno přímo ve stene nádoby místo v nátrubcích či hrdlech;

- podélné svary jako nejslabší místa na nádobě v radiačně exponované oblasti byly

vynechány a příslušné komponenty byly nahrazeny výkovky;

- svary jsou umístěny mimo kritická místa s ohledem na mechanická a tepelná zatí-

žení a maximální radiační expozici;

- usnadnily se a zlepšily nedestruktivní zkoušky /detekce defektů, stanovení jejich

velikosti a interpretace/ v důsledku zjednodušení a zpřístupnění exponovaných

míst.

Podobný přístup byl aplikován i na tlakovou nádobu japonského reaktoru

Tsuruga-2 typu PWR o výkonu 1200 MWe dle obr. 26. Na této nádobě byl prvně nahra-

zen svařovaný hladký prstenec v okolí aktivní zóny dostatečně velkým prstencem

kovaným /čistá hmotnost 109 tun/, takže obvodový svar je na nádobě umístěn mimo

aktivní zónu s minimální neutronovou expozicí /72/. Tím bylo na nádobě eliminováno

nejkritičtější místo /obvodový svar/ z hlediska radiačního zkřehnutí stěny reakto-

rové tlakové nádoby.

IJádoby tlakovodních reaktorů jsou opatřeny výstelkou o tlouštce 5 až 7 mm

z nerezavějících materiálů, aby nedocházelo ke korozi vnitřního povrchu nádoby.

Tato výstelka se na vnitřní stěnu tlakové nádoby navařuje speciálními postupy za

použití několika drátových nebo pásových elektrod. Přesné postupy svařování

i podrobnější údaje o použitých přídavných materiálech patří do oblasti málo sdě-

lovaných skutečností.

Velká část v USA vyrobených tlakových nádob reaktorů typu PWR pracuje s

výstelkou z nestabilizované austenitické" nerezavějící oceli AISI 3O8 /6o, 8o/.

Později se přešlo ke dvouvrstvé výstelce, kde první /spodní/ vrstva je z nestabili-

zované austenitické nerezavějící oceli AISI 309 /81/ a horní dva průchody z oceli

AISI 308. Jejich chemické složení je uvedeno v tabulce 1. Po navaření výstelky

následuje žíhání nádoby při 62O°C po dobu 40 hodin, často byla používána i ocel

AISI 304 /80/, nebo jí podobné oceli národní provenience, některé tlakové nádoby

mají výstelku z Inconelu /80/. V MSR se na výstelku také používá stabilizovaných

austenitických nerezavějících ccelí s lepší odolností proti vzniku mezikrystalic-

kých trhlin /78/.

Potenciálním problémem provedení výstelky v reaktorové tlakové nádobě navařo-

váním jsou podnávarové trhliny. V roce 1970 byly v hrubozrnné tepelně ovlivněné

zóně základního materiálu feritické oceli prvně nalezeny necelistvosti typu

trhlin. Tento problém byl později podrobně studován Vinckierem a Pensem /82/,

kteří zjistili tyto podnávarové trhliny do hloubky 4 až 5 mm. Podle těchto autorů

mají různé feritické oceli i různou náchylnost ke vzniku podnávarovýcL trhlin.

Oceli A 508 třídy 2 a 22NiCrMo37 vykazují vysokou náchylnost ke vzniku podnávaro-

vých trhlin s velkými rozdíly mezi jednotlivými tavbami. Oceli A 533-B třídy 1,

A 508 třídy 3 a 20MnMoNi55 projevují nízkou náchylnost k podnávarovým trhlinám.

Rozborem rozdílů v chemickém složení ocelí se zjistilo, že méně náchylné materiály

měly nižší obsah uhlíku, chro'mu a fosforu a vyšší obsah manganu a křemíku než

více náchylné tavby. Podrobný výzkum ukázal, že vznik podnávarových trhlin je

spojen s žíháním na odstranění pnutí po svařování, nebo při opětném ohřevu od

dalšího návaru při teplotách 600 až 700°C, kdy přetvářná schopnost při tečení
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tepelně ovlivněné zóny není dost vysoká, aby vykompenzovala plastickou deformaci,

která je vyvolána relaxací zbytkových pnutí od svařování. Podnávarové trhliny

se tvoří podél hranic původních austenitických zrn ve výše uvedeném teplotním

rozmezí. Jsou dlouhé 0,2 až 10 mm a leží vůči směru svařovaní pod úhlem 45 až 90 .

Vznik podnávarových trhlin lze téz podstatně snížit používáním techniky

dvojvrstvé výstelky s nízkým tepelným příkonem při svařování /82/. Pro první

vrstvu se používá chrómniklová ocel s obsahem 24%Cr a 13%Ni a pro druhou vrstvu

potom 21%Cr a 10%»ii.

Flavenot aj. /83/ pomocí cyklického namáhání zkoumali rychlost síření

/da/dN/ podnávarových trhlin /studených-vodíkových/ vzniklých při navařování

výstelky v oceli A 508 třídy 3. Získané cenné výsledky potvrdily dřívější konzer-

vativní záver Snrietta /84/, že podnávarové trhliny neohrožují integritu reaktorové

tlakové nádoby /85/.

V literatuře neexistuje žádný údaj o tom, že by podnávarové trhliny byly

po navařování výstelky zjištěny ve svarovém kovu či návaru.

Rozsáhlý pozoruhodný výzkum vzniku trhlin ve spojení s odstraňováním pnutí

po svařování byl proveden v HSR pod vedením Kussmaula /86,87,88/. Přesným podrob-

ným zmapováním tepelně ovlivněné zóny, svarového kovu a základního materiálu v

různých rovinách dle obr. 27 byly zjištěny trhliny okolo 0,5 mm v tepelně ovliv-

něné zóně, která je citlivá na vznik podnávarových trhlin. Ve svarovém kovu a

základním materiálu nebyly tyto trhliny zjištěny. Výzkum se prováděl na skuteč-

ných výkovcích a byly při něm na jedné polovině z 50 zkoumaných taveb oceli

A 508 třídy 2 zjištěny drobounké trhliny, kdežto na 60 tavbách z oceli A 508

třídy 3 nebyly zjištěny žádné /87/. Ukázalo se, že náchylnost ke vzniku trhlin

při znovuohřátí na teplotu pro odstranění vnitřního pnutí /óOO - 700°C/ se

zvětšovala se stoupajícím obsahem mědi, fosforu, síry, arzenu, hliníku, dusíku,

molybdenu a kobaltu /88/. Molybden a kobalt patrně snižují přetvářnou schopnost

při tečení tím, že podporují tvorbu karbidů v hrubozrnné tepelně ovlivněné zóně,

zatímco ostatní prvky jsou přítomny na hranicích zrn, čímž snižují jejich

kohézni pevnost. Autoři práce došli k závěru, že uvedený vznik trhlin při uvolňo-

vání vnitřního pnutí znovuohřátím zřejmě ve větší míře závisí na kumulativních

účincích, než na selektivním účinku jednotlivých prvků. Stanovili mezní koncen-

trace nečistot, stopových a karbidových prvků, jejichž překročení u dvou prvků

může podporovat vznik těchto trhlin /tabulka 8/. K podobným limitním obsahům ne-

čistot a stopových prvků, které podporují vznik trhlin při znovuohřátí na te-

plotu pro odstranění pnutí po svařování ocelí pro reaktorovt 'ilakové nádoby, došel

Brear a King /89/. Podle těchto autorů bude docházet ke vzniku uvedených trhlin,

nebude-li splněno následující kritérium, kde obsah jednotlivých prvků je v hmot-

nostních %:

(0,21Cu + 0,19S + 0,lAs + P + l,18Sn + l,49Sb)<0,03 /4/

K výskytu těchto trhlin dochází při větší velikosti původního austenitického

zrna /82/ a při svařování s použitím vyššího elektrického příkonu /90/. Zvyšová-

ním elektrického příkonu při svařování se zvětšuje hrubozrnná tepelně ovlivněná

zóna, ale nemusí nutně růst velikost původního austenitického zrna.

Podle japonských pramenu /72,91/ lze zlepšení kvality svarů bez vzniku

trhlin při uvolňování pnutí znovuohřátím dosáhnout snížením karbidotvorných
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přísad v oceli podle následující rovni'je:

G = Cr + 3,3Mo + 8,IV - 2 /5/

kde obsahy prvků jsou ve hmotnostních %. Je-li G > 0, bude docházet k tvorbě

uvedených trhlin a při G < 0 nebude.

Ze všech výše uvedených důvodů je v současné době použití oceli A 508 třídy

2 na výkovky nahrazováno ocelí A 508 třídy 3 a u moderních ocelí na reaktorové

tlakové nádoby se v zájmu přísného dodržení obsahu všech důležitých nečistot

jejich koncentrace pohybují dosti hluboko pod nejvýše přípustnými hodnotami, než

je uvedeno v tabulce 8. Typické chemické složení moderních ocelí na reaktorové

tlakové nádoby je uvedeno v tabulce 6.

Moderní výroba ocelí v zásaditých elektrických pecích spolu s rafinací v

pánvi včetně vakuového zpracování a vhodnějšího výběru čistých výchozích surovin

na výrobu ocelí umožnila snížení nečistot na následující hodnoty:

O 2 < 40 ppm; H 2 < 1 ppm; P < 0,004% ; S < 0,004%

(P + S + As + Sn + 10 Sb) < 0,05 %.

Nízký obsah síry souvisí s dosažením co nejvyšší hodnoty vrubové houževnatosti

v horním platu křivky /upper shelf/, což má velmi příznivý vliv na provozní spo-

lehlivost a životnost neutronovým ozářením zkřehlé reaktorové tlakové nádoby i na

odolnost proti korozní línavě.

Zlepšení houževnatosti ocelí tlakových nádob s postupným zaváděním nových

progresivních způsobů výroby ve spojení s rafinací a odplynením v pánvi i zpraco-

váním ingotu je zřejmé z obr. 28 /39/. Dosažené zlepšení charakteristik lomové

houževnatosti podle roku výroby ocelí A 533-B a A 508 je zcela přesvědčivé.

Z toho, co bylo výše řečeno, se předpokládá, že v tepelně ovlivěné zóně

a svarovém kovu nízkolegovaných ocelí existují tři potenciální mechanismy vzniku

trhlin. V tepelné ovlivněné zóně to jsou:

a/ likvační trhliny

"b/ trhliny vznikající při znovuohřevu

c/ vodíkové trhliny.

Podle probíhajícího procesu při svařování se u svarového kovu nejedná o

likvační trhliny, ale o trhliny kryštalizační, které vznikají při krystalizaci

roztaveného svarového kovu.

O výskytu krystalizačních trhlin a trhlin vznikajících při znovuohřevu ve

svarovém kovu reaktorových tlakových nádob neexistují žádné zprávy, takže se dá

předpokládat, že používané a vyráběné reaktorovo tlakové nádoby v Evropě a USA

mají dostatečnou odolnost proti vzniku takových trhlin /38/. Pokud by se objevily,

lze snadno upravit příslušné materiály a postupy svařování, protože příčiny jsou

dostatečně známy. Proto se dále zaměříme jen na potenciální mechanismus vzniku

trhlin v tepelně ovlivněné zóně.

- Likvační či horké trhliny se šíří po hranicích zrn a objevují se při zvýše-

ných teplotách během prvního teplotního svařovacího cyklu, tj. před tepelným

zpracováním svarového spoje. Jsou spojovány se slabými oblastmi u hranic zrn

se sníženým bodem tání a zvýšenou koncentrací nečistot, zvláště síry.

Objevují se hlavně v lokalizovaných oblastech pozitivní segregace. Výskyt

těchto trhlin lze omezit zlepšením celkové i lokální čistoty materiálu.

Technika svařování a teplotní příkon mají druhotný význam.
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- Vznik trhlin při znovuohřevu je vážným otevřeným teoretickým problémem. Přes širo-

ký výzkum v této oblasti v posledním desetiletí nejsou dosud plně pochopeny

všechny řídící faktory tohoto jevu. Existuje jen obecný souhlas s kvalitativní-

mi faktory mechanismu vzniku těchto trhlin a s náchylností jednotlivých typů

ocelí ke vzniku těchto trhlin. Je to jev vysokoteplotního porušení hranic zrn,

které nastává při teplotách pod 700°C. Vznik trhlin se pozoruje častej i v ma-

teriálu s hrubšími austenitickými zrny a relativně vyšším obsahem nečistot před

opakovaným ohřevem nebo žíháním na odstranění pnutí a u oceli se zvýšenou odol-

ností proti odpevnění při zvýšených teplotách vlivem rozpuštěných stabilních

karbidů. Výskyt těchto trhlin lze tedy omezit zjemněním zrna pomocí nitridů hliníku,

zmenšením hrubozrnné tepelně ovlivněné zóny minimalizací tepelného příkonu při

svařování a omezením obsahu nečistot /tabulka 8/ a stabilních karbidotvorných

prvků dle rovnice /5/, včetně niobu a titanu.

- Vodíkové trhliny vznikají při teplotách pod 200 C. Jsou spojeny s vysocepevnost-

ními ocelemi nebo i s vyšší lokální pevností oceli ve stavu po svařování, kdy

zde ještě zůstávají vysoké hladiny napjatosti a vodík do oceli nadifundoval

během svařování. Ihned po svařování je tedy tepelně ovlivněná zóna náchylná ke

vzniku vodíkových trhlin, a proto by měla být držena na zvýšené teplotě

/asi nad 25O°C/, aby vodík mohl difundovat z oceli ven. I když by vodíkové trhli-

ny mohly být nebo byly ojediněle ve svarovém kovu i tepelně ovlivněné zóně nale-

zeny /podnávarové vodíkové trhliny v oceli A 508 třídy 3 v hrdlech reaktorové

tlakové nádoby a trubkách parogenerátorů/, v současné době převládá názor, že

existuje dostatek znalostí, jak upravit výrobní postupy tak, aby se jejich vzni-

ku zabránilo /38/.

První dva typy trhlin jsou též často označovány jako "horké" trhliny, kdežto

vodíkové jako "studené".

V nízkolegovanych ocelích se dále může uplatitit vratná popouštěcí křehkost,

která se projevuje posunutím křivek teplotní závislosti vrubové houževnatosti smě-

rem k vyšäím teplotám při pomalém ohřevu nebo ochlazování ocelí přes kritické

teplotní rozmezí 300 až 600°C. Příčinou zkřehnutí je opět segregace stopových

prvků /nečistot/ buS při výrobě komponenty, nebo při jejím provozu.

Běžné mangan-molybden-niklové oceli A 533-B třídy 1 a A 508 třídy 3 pro

reaktorové tlakové nádoby vyrobené moderní technologií s nízkým obsahem nečistot

s jemnozrnnou strukturou však vykazují velmi nízkou citlivost k popouštěcí

křehkosti po dlouhodobém /5000 h i více/ izotermálním žíhání při teplotě 300

až 55O°C /92/. Stupeň zkřehnutí by se vsak mohl zvyšovat se zvětšující se velikosti

zrna. Tento případ by mohl přicházet v iívahu u zhrublé tepelně ovlivněné zóny

svarového spoje, která proto vyžaduje větší kontrolu chemického složení i sváře-

cího postupu během výroby reaktorové tlakové nádoby.
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6.3. Degradace vlastností ocelových reaktorových tlakových nádob během jejich

provozu

Tlaková nádoba si musí zachovat svou celistvost nejen při normálním i

abnormálním provozu, ale i za případných havarijních podmínek jaderné elektrárny.

Proto její ocel a s ní spojené svarové spoje musí vykazovat dostatečně

vysokou pevnost, houževnatost a odolnost proti nepřijatelně vysokému stupni

zhoršení vlastností vlivem provozních podmínek po celou dobu životnosti, která

se většinou plánuje na 40 let.

Během provozu reaktoru může docházet k nežádoucím změnám ci degradaci

mechanických vlastností ocelové tlakové nádoby vlivem únavy materiálu, teplotního

a deformačního stárnutí a neutronového ozáření.

6.3.1. Vliv únavy

Reaktorová tlaková nádoba je během své životnosti vystavena působení měnícího

se napětí jako následek jak normálních provozních podmínek a zkoušek, tak i

abnormálních provozních podmínek, které se mohou obejvit během její životnosti.

Už při konstrukci a výpočtech nádoby se počítá s tím, že bude podrobena určitému

množství provozních přechodových režimů, které zahrnují změny tlaku i teploty

chladivá. Dále se musí předpokládat, ze přes důkladnou mezioperační nedestruktiv-

ní kontrolu polotovarů během výroby tlakové nádoby i po jejím svařování a tepelném

zpracování mohou v kritických místech, jako je svarový spoj, existovat přípustné

nebo neindikované malé trhliny. Publikované odhady absolutního počtu trhlin v

jednotce objemu svarů velkých reaktorových tlakových nádob se pohybují mezi

0,4 m~ až 40 m /38/. Kromě toho se provádějí periodické provozní prohlídky kritic-

kých míst reaktorové nádoby, jak předepisuje Kód ASME XI. Oblasti pfedprovozní

či základní ultrazvukové kontroly reaktorové tlakové nádoby podle Kódu ASME XI jsou

znázorněny na obr. 29.

Provozní periodické nedestruktivní kontroly jsou zaměřeny především na de-

tekci a stanovení velikosti defektů, vzniklých během provozu, ale též na sledování

přípustných defektů, detekovaných během výroby a provozu. I když detekovaná trhli-

na či jí odpovídající defekt nemusí být dostateční velká, aby způsobila porušení

nádoby, může za specifických podmínek zatěžování vlivem únavy nebo korozní

únavy růst, takže porušení může nastat později. Proto je třeba provést rozbor, zda

podkritické defekty, které v nádobě existují, by nemohly narůst ao kritické veli-

kosti vlivem únavy procesem pomalého růstu trhliny. Věttíina takových rozborů

je založena na experimentálně stanovených za'vislostech rychlosti růstu trhliny

pro konkrétní materiály, faktory provozního prostředí a na hodnotách rozkmitu

součinitele intenzity napětí A K = K_ - K . , vyvolaného změnami cyklic-

kého napětí podle vzahu /2/ r uvedeného v kapitole 4.2.2.

Kritická velikost trhliny, stanovená na základě zákonitostí elastické lomové

mechaniky dle vztahu /I/ bude funkcí přiloženého napětí a parametrů materiálu,

zvláště lomové houževnatosti K_ a meze kluzu.

Z experimentálních údajů bylo sestrojeno značné množství závislosti

rychlosti růstu únavové trhliny na rozkmitu napětí, avšak ne vždy pritom byly

respektovány důležité faktory provozního prostředí i faktory materiálové, jejichž

významný vliv byl v některých případech poznán teprve v poslední době.
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Podle současných znalostí je tedy rychlost růstu únavové trhliny ve vodním

prostředí ocelové reaktorové tlakové nádoby typu PWR ovlivňována následujícími

faktory:

- mechanického namáhání /koeficientu asymetrie cyklu R, frekvence cyklů a tvar

napětové či zátěžné vlny/;

- pracovního prostředí /teplota, obsah kyslíku, chlóru a jiných rozpustných

plynů, elektrochemický potenciál, průtok vody/;

- materiálovými /obsah a rozdělení legujících prvků a nečistot, mikrostruktura,

mechanické vlastnosti/ a to zvláště pevnost a houževnatost/.

Tak např. důležitý význam elektrochemického potenciálu, průtoku vody a obsahu

síry v oceli na experimentálně stanovené rychlosti růstu únavové trhliny v oce-

lích a svarech pro reaktorové tlakové nádoby byl poznán teprve v poslední době.

Proto řada dříve získaných výsledků z experimentálního studia rychlosti růstu

únavové trhliny má jen velmi omezenou platnost a zkoušky musí být opakovány s vy-

užitím všech známých faktorů, které by mohly výsledky ovlivňovat.

Pro vlastní proces růstu korozní únavové trhliny má velký význam elektro-

chemický potenciál ve špičce trhliny, který závisí na obsahu efektivního kyslíku

a teplotě použitého prostředí /93/.

Vliv průtoku vody na růst únavové trhliny je patrný i z obr. 12 pro základní

materiál a tepelně ovlivněnou zónu oceli A 533-B. Experimentální výsledky byly

získány v anglických laboratořích při vysokém průtoku vody 45 l/min., zatímco

křivka ASME XI pro mokré prostředí byla získána při malých průtocích vody /39/.

Podle těchto výsledků se tedy zdá křivka ASME XI pro mokré prostředí poněkud konzer-

vativní. Podobné výsledky pro základní materiál a svarový kov oceli stejného che-

mického složení jsou uvedeny na obr. 30. Křivky byly získány za stejných experi-

mentálních podmínek jako na obr. 12. I když lze v obou obrázcích zaznamenat

mírné zvýšení rychlosti růstu trhliny proti křivce ASME XI pro suché prostředí,

všechny naměřené rychlosti růstu zůstávají podstatně pod křivkou ASME XI pro

mokré prostředí a vysoké R. Nebyly zjištěny průkazné rozdíly mezi rychlostí růstu

základního materiálu, tepelně ovlivněné zóny a svarového kovu použité oceli dle

obr. 12 a 30.

Obdobné průkazní výsledky s rozdílným průtokem vody byly získány na stejném

typu oceli pro reaktorovou tlakovou nádobu při nízkém průtoku /Westinghouse/ a

vysokém /Harwell/ průtoku vody, které jsou uvedeny na obr. 31 /94/. Při vysokém

průtoku vody byl růst trhliny pouze slabě urychlen oproti křivce ASMS XI pro sucht

prostředí.

Vliv různého obsahu síry /O,004 a 0,026 hmotnostních %/ v oceli A 533-B na

růst únavové trhliny v simulovaném vodním prostředí reaktoru PWR je znázorněn

na obr. 32. Zkušební tělesa byla orientována tak, že síla působila ve směru

šířky T /orientace je vyznačena na obr. 33/ a trhlina se šířila ve směru válco-

vání L. U oceli s nejvyšším obsahem síry byla také zaznamenána nejvyšší rychlost

růstu trhliny, zatímco pro nejnižší obsah síry byla změřena nejmenší rychlost

růstu únavové trhliny.

Ve vzájemném vztahu s obsahem síry je i orientace vměstků, protože vlivem

válcování či přetváření se značná část MnS zeslabuje a prodlužuje do směru tváření

oceli. S tím je spojen problém, zda v určitém směru či orientaci přetvářené

oceli se nebude únavová trhlina sířit rychleji. Proto byl také zkoumán /94/ vliv
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orientace zkušebních těles typu CT na rychlost síření únavové trhliny pri

vysokém /O,026 %S/ a nízkém /O,004 %S/ obsahu síry. Výsledky jsou uvedeny na

obr. 33 a 34. Z hlediska zachování integrity nádoby nás hlavně zajímá šíření

trhliny stěnou reaktorové tlakové nádoby, tj. orientace L-S dle obr. 33. Z porov-

nání obr. 33 a 34 vyplýva, že u oceli s nejvyšším obsahem síry se účinek orien-

tace projevuje nejvýrazněji /obr. 33/. Dále je vidět, že rychlost šíření

trhliny pro orientaci L-S, tj. po tloušĚce stěny nádoby, je ekvivalentní zbývají-

cím dvěma orientacím T-L a L-T, což je z hlediska spolehlivosti reaktorové tlako-

vé nádoby velmi důležitý závěr.

V jiné práci /95/ byl zkoumán vliv zvýšeného množství rozpuštěných síranů

v rozmezí 72 až 974 ppb a chloridů v rozmezí 35 až 306 ppb v simulovaném vodním

prostředí reaktoru PWR při teplotě 325°C na rychlost růstu únavové trhliny tepel-

ně ovlivněné zóny obloukového svaru pod tavidlem oceli A 508 třídy 3. Rovina vrubu

zkušebního tělesa 2T CT byla orientována rovnoběžně s podélnou osou svaru ve vzdále-

nosti 5 mm od roviny natavení svarového kovu směrem do základního materiálu.

Výsledky jsou uvedeny na obr. 35. Z pečlivého faktografického studia lomových

ploch zkoušených těles a ze znalosti rozdelení nekovových sirníkových vméstků do-

šel autor práce J.K.Bulloch /95/ k záveru, že počáteční výskyt prostředím podporo-

vaného růstu trhliny je nejvíce ovlivňován interakcí mezi prostředím na čele

rostoucí únavové trhliny a velkými shluky sirníkových vměstků v oceli. Tato

interakce daleko převyšuje účinky všech ve vodním prostředí rozpuštěných síranů

nebo chloridů.

Při uvažování horní hranice rychlosti šíření trhliny při korozní únavě

v tlakové nádobě reaktoru PWR, které jsou založeny na hodnotách změřených na v

současné době vyráběných kvalitních ocelích v podmínkách odpovídajících primár-

nímu okruhu reaktoru PWR s vysokým průtokem vody, došla Marshallova skupina /38/

k následujícím závěrům co do nárůstu existujících trhlin v reaktorové tlakové

nádobě: U defektů o výchozí výšce 50, 37,5 a 25 mm ve stěně tlakové nádoby

proti aktivní zóně reaktoru PWR dojde během životnosti 40 let k nárůstu defektů

o 8, 5 a 3 mm. V rádiu vstupního hrdla by u stejných defektů tento nárůst

činil 5, 4 a 2 mm. Přitom byly uvažovány podmínky za normálního a abnormálního

provozu reaktoru s tloustkou steny 219 nim.

Podle uvedené Marshallovy skupiny může ve výstelce reaktorové tlakové ná-

doby z austenitické nerezavějící oceli velmi rychle dojít ke korozi za napětí

v okysličené vodě, zvláště za přítomnosti iontů chloridů. Takový proces porušení

je však v okysličené vodě reaktorů PWR velmi nepravděpodobný. Proto je nepravdě-

podobné, že ve výstelce z nerezavějící oceli tlakové nádoby v dobře kontrolované

vodě primárního okruhu reaktorů PWR dojde bu3 ke korozi za napětí nebo k urychle-

né rychlosti šíření únavové tuhliny vlivem prostředí.

Provedené omezené experimenty šíření únavové trhliny předem ozářených ocelí

pro reaktorové tlakové nádoby ve skutečnosti neprokázaly v suchém prostředí /96,

97/ a ve vodním prostředí autoklávu /98/ významnější vliv ozáření na rychlost

růstu únavové trhliny.

Dosud nebyly publikovány žádné výsledky z experimentálního studia rychlosti

šíření únavové trhliny ocelí přímo v reaktorovém vodním prostředí. Vzhledem k již

dříve naměřeným rozdílům v rychlosti šíření únavové trhliny v suchém a vodním

prostředí v neozářeném stavu však v současné době probíhá technicky velmi náročný

radiační experiment v reaktoru Kahl, NSR /99/, jehož cílem je změřit rychlost
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šíření únavové trhliny oceli v reaktorovém vodním prostředí. Zkušební tělesa

typu CT o tlouišEce 40 mm jsou vystavena cyklickému namáhání přímo v reaktorovém

vodním prostředí. Každé z pěti v sérii uspořádaných těles CT je opatřeno dvěma

radiačně odolnými diferenciálními snímači k měření rozevření trhliny. Získané

údaje poskytnou údaje ke kompliačnímu vyhodnocení závislosti da/dN - f(AK),jak

je uvedeno v rovnici /2/. Tato metoda je používána při vyhodnocování velikosti

růstu trhliny.

I když nejsou dosud známy účinky neutronového záření na rychlost růstu

únavové trhliny oceli reaktorové tlakové nádoby v reaktorovém vodním prostředí,

nepředpokládá se, že by byly pronikavě výrazné /38,95/. Všeobecně se předpokládá,

že by měly být prakticky zanedbatelné.

6.3.2. vliv teplotního a deformačního stárnutí

0 fenomenologických rysech popouštěcí křehkosti se již hovořilo dříve v sou-

vislosti s tepelným zpracováním po svařování. Tento mechanismus zkřehnutí se může

uplatňovat i za provozních podmínek, protože typické tlakové nádoby reaktorů PWR

pracují při teplotě stěny okolo 3OO C po dobu asi 32 efektivních roků na plném

výkonu. Proto by se zde mohlo projevit teplotní stárnutí použité oceli. Tento

proces by ještě mohl být urychlován neutronovým zářením, které by mohlo podporovat

segregaci stopových prvků na hranicích zrn, nebo precipitaci karbidů. Béhem žíhání

na odstranění pnutí sice precipitují karbidy, ale část uhlíku zůstává v tuhém

roztoku. Při dlouhodobém setrvání na provozní teplotě nádoby může dojít k další

precipitaci karbidů, což by mohlo způsobit slabé zvýšení meze kluzu a malé

zkřehnutí hranic zrn. To by mohlo způsobit měřitelné posunutí tranzitní teploty na

teplotním průběhu křivky vrubové houževnatosti.

Při studiu mikrostruktury neozářené a ozářené oceli A 3O2-B (2x10 n/in > 1 MeV:

29O°C) Lott a spolupracovníci /100/ zjistili, že v ozářené oceli došlo ke snížení

počtu velkých jehlicových precipitátů Mo-C o velikosti 0,15 pm, které se rozpadly

za vzniku většího množství drobných precipitátů "/ < 2 0 nra/. Přitom četnost a veli-

kost velkých karbidů Fe,C se ozářením neměnily.

Naproti tomu u ozářené oceli A 533-B (8x10 n/m > 1 MeVj 290 C) nebyly

zaznamenány žádné podobné změny ve velikosti zrna nebo v rozdělení karbidů /101/.

Zdá se, že u tak komplikované struktury, jako má nízkolegovaná ocel, může

hrát velice důležitou úlohu statistické zpracování výsledků, které musí být vždy

podloženo dostatečnou četností.

Celkové hladiny prvků, které mohou vyvolat zkřehnutí při 300°C,jsou mnohem

menší, než je tomu při vyšších teplotách, i když jejich segregace probíhá s rela-

tivně malou rychlostí.

1 když se předpokládá, že mangan-molybden-niklové oceli jsou k popouštěcí

křehkosti daleko méně náchylné než ostatní nízkolegované oceli, přesto existují

důkazy o určitém stupni jejich zkřehnutí. Toto měřitelné zkřehnutí se zvětšuje

s růstem velikosti primárních austenitických zrn a s obsahem přítomných nečistot,

a to zvláště fosforu. Arzdn, antimon a cín však také toto zkřehnutí podporují,

i když v menší míře. Proto mezi potenciálně náchylnější oblasti v tomto smyslu

patří hrubozrnná oblast tepelně olivněné zóny a oblasti segregace blízké vnitřnímu

povrchu prstencových výkovků. Velikost takového posunutí tranzitní křivky vlivem
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popouštěcí krehkosti je dost neurčitá, ale nepředpokládá se, ze by na konci život-

nosti reaktorové tlakové nádoby byla vetší než 30Jc / řV-

Deformační stárnutí a dynamické deformační stárnutí vznikají v ocelích jako

následek interakce mezi dislokacemi, atomy kovů a intersticiiilníini íitorny uhlíku

a dusíku. Způsobují zvýšení meze kluzu a deformačního napětí, pokles tažnosti a hou-

ževnatosti jak horního., tak dolního plata vrubové houževnatosti a posunutí tran-

zitní teploty na teplotním průběhu vrubové houževnatosti k vyšším teplotám.

V ocelící, reaktorových tlakových nádob, jako je A 533-B a A 508, je obsah

rozpustného dusíku nízký /pod 20 ppm/. Deformační stárnutí bylo zaznamenáno

pouze po stárnutí při teplotách nad 200 C, pokud bylo přítomno dostatečné ranož-

ství dusíku v roztoku. Svarový kov je k tomuto jevu před tepelným zpracováním

náchylnější v důsledku vysokých hladin volného dusíku od svařování. Po tepelném

zpracování je jeho chování v tomto smyslu obdobné jako u základního materiálu.

Předpokládá se, ze vzrůst tranzitní teploty vlivem deformačného stárnutí

během celého provozu reaktorové tlakové nádoby nepřesáhne 20° C /3a/.

Spojené účinky deformačního stárnutí a neutronového ozáiení /oxlo n/iti >X Me V;

T = 288 C/ na posunutí tranzitní teploty zkušebních toles Charpy-V z oceli

A 533-B zkoumal Little /103/. Zjistil, ze neutronové ozáření zmenšilo velikost

původního posunutí, vyvolaného pouze dusíkovým deformačním stárnutím. Účinky

deformačního stárnutí a neutronového ozáření nejsou tedy prosté aditivní. Z těchto

výsledků by vyplývalo, že dříve uváděné odhady posunutí tranzitní křivky vlivem

popoustěcí křehkosti a deformačního stárnutí by pravdepodobne mohly být příliš

konzervativní.

6.3.3. Vliv neutronového záření na degradaci mechanických charakteristik oceli

reaktorové tlakové nádoby a minimalizace těchto účinků

Wejvětší nežádoucí změny či degradace mechanických charakteristik oceli

reaktorové tlakové nádoby jsou béhem provozu způsobovány neutronovým ozářením.

Tyto změny se projevují v radiačním zpevnění a zkřehnutí těch částí ocelové nádo-

by, které jsou vystaveny významné neutronové expozici /nad 1x10 n/m > 1 MeV/.

Jsou to tedy ty partie nádoby, které jsou bud nejblíže k aktivní zóne reaktoru,

nebo se nacházejí v místech maximálního neutronového toku po výšce aktivní zóny.

I když mezi radiačním opevněním / A R / a zkřehnutím / ATT/ existuje vzá-

jemný vztah a experimentálně stanovená závislost, jak jsou naznačeny na obr. 3ó

a 37 /43, 80/, z praktického, technického i historického hlediska je hlavní

důraz kladen na stanovení radiačního zkřehnutí. Jeho velikost se vyjadřuje posu-

nutím určité indexové tranzitní teploty na teplotním průběhu vrubové houževnatos-

ti k vyšším teplotám.

štěpné napětí v obr. 36 je považováno témer za nezávislé na zkušební teplo-

tě a velikosti ozáření. Průsečík štěpného napětí s mezí kluzu v neozářeném stavu

definuje tranzitní teplotu T. pro neozářenou ocel bez trhliny či vrubu a T^ je to-

též i ro ozářenou ocel. Velikost posunutí ATT je dána rozdílem mezi T_ a 1' .

Závislost na obr. 37 je zatížena poměrně velkou chybou a platí jen pro kon-

krétní materiál po neutronovém ozáření za naprosto stejných podmínek pro zkušební

tělesa Charpy-V a pro zkoušku ve statickém tahu.
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Vliv neutronového záření na průběh křivky teplotní závislosti nárazové

energie /KV/ zkušebních těles Charp- V /nebo vrubové houževnatosti KCV/ je podle

teoretického průběhu znázorněn na obr. 38 /102/. Indexové tranzitní teploty se

stanovují napr. pro hodnotu nárazové energie zkušebních těles Charpy-V odpovída-

jící 41 nebo 68 J. Tyto hodnoty mají rovněž své technické a historické opodstat-

není. Mezi posunutím, vyjádřeným dle obou kriterií, existuje přímo úmérná závislost,

kde posunutí ATT.g by melo dávat poněkud vyšší hodnoty než ATT., . V řadě pří-

padů to bylo pozorováno i statisticky /104/ nebo náhodně jako např. v obr. 45,

ale dosti často vůbec ne. V USA Dodatek G Federálního kódu 1OCFR5O požaduje stano-

vení posunutí tranzitní teploty podle hodnoty nárazové energie 68 J nebo příčného

rozšíření, odpovídající hodnotě 0,89 mm,a to podle vyšší teploty z obou kritérií.

Naproti tomu Standard ASTM doporučuje pro tyto účely používat tranzitní teplotu,

odpovídající 41 J /1O5/.

Protože někdy může neutronové ozáření pronikavě snížit hodnotu horního

plata i pod hodnotu 68 J, ve vétšině případů se dává přednost kritériu pro 41 J.

Teoreticky by se měl ozářením rovněž zmenšovat sklon tranzitní oblasti

křivky, ale ve skutečnosti to není vždy pozorováno. Má na to vliv určité kolísání

či rozptyl řady důležitých faktorů, jako např. ozařovací teploty, neutronové

fluence i homogenity materiálu, což se vztahuje i k dříve uváděnému, ne vždy

naměřenému vyššímu zkřehnutí podle kritéria 68 J proti 41 J.

Jedno z největších radiačních zkřehnutí oceli pro reaktorové nádoby bylo

naměřeno u výkovku z mangan-niklové oceli ASTM A 35O-LF3, kde po ozáření fluencí

7xlO23n/m2 > 1 MeV při teplotě 116°C bylo naměřeno posunutí ATT.. =3O3°C

/106/. Tato ocel byla použita na reaktorovou tlakovou nádobu amerického armádního

reaktoru SM-lA o výkonu kolem 5 MWe s teplotou stěny nádoby 224°C a měla nepří-

znivý obsah niklu /I,71 %/ ve spojení s 0,09 % mědi. Horní plato se z původní

hodnoty nárazové energie 125 J vlivem uvedeného ozáření snížilo na 57 J.

Tento výkovek však nebyl přímo použit na tlakové nádobě tohoto reaktoru.

Změny mechanických charakteristik ocelí reaktorových tlakových nádob

vyvolané neutronovým zářením, dopadajícím na stěnu nádoby, by tedy za určitých

nepříznivých okolností mohly být tak rozsáhlé, že by ve svých důsledcích vedly ke

zpochybnění otázky dalšího zachování integrity nádoby. Proto je za každou cenu

třeba toto radiační zkřehnutí minimalizovat, a to za pomocí faktorů, které ho ovliv-

ňují- Aby k takovému nepřiměřenému radiačnímu zkřehnutí při provozu reaktorové

tlakové nádoby nemohlo dojít, je stupeň radiačního zkřehnutí podle předpisů NRC

v USA /27, 29/, a podobně i v jiných státech, omezen dvěma způsoby:

a/ posunutím stanovené indexové tranzitní teploty nad zadanou hodnotu;

b/ minimální hodnotou nárazové energie zkušebních těles Charpy-V horního plata

alespoň 6 8 J.

Dodatek G k 1OCFR5O /2 7/ dále požaduje, aby provedení reaktorové tlakové

nádoby umožňovalo vyžíhání, když předpokládaná referenční teplota nádoby RT „

po ozáření přesáhne 93°C /200°F/, nebo když nemůže být prokázána dostatečná

rezerva její provozní bezpečnosti.

Z obou kritérií tedy vyplývá, že radiační poškození ocelové reaktorové

tlakové nádoby musí být, vzhledem k zachování její provozní spolehlivosti a

bezpečnosti, za každou cenu udrženo v přijatelných mezích, neboli musí být minima-

lizováno. To se děje omezováním působení těch faktorů,které toto radiační poškození

podporují.
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6.3.3.1. Faktory ovlivňující radiační poškození ocelí reaktorových tlakových

nádob

Na radiační poškození ocelí reaktorových tlakových nádob mají rozhodující

vliv tři základní faktory:

6.3.3.1.1. Jaderné prostředí

6.3.3.1.2. Provozní prostředí

6.3.3.1.3. Metalurgie oceli

6.3.3.1.1. Jaderné prostředí a minimalizace jeho účinků

Jaderné prostředí je charakterizováno spektrem neutronů podle energie

a neutronovým ^okem. V různých místech aktivní zóny je v důsledku zpomalování

rychlosti neutronů interakcí s prostředím v této zóně neutronové spektrum odlišné

od spektra štěpného. Proto se také většinou lisí průběh neutronového spektra na stene

tlakové nádoby reaktoru PWR a v místě expozice sond se zkušebními tělesy v materiá-

lových či zkušebních reaktorech. Neutronové spektrum se počítá podle různých

fyzikálních kódů.

Neutronový tok /n/m .s/ popisuje intenzitu daného neutronového prostředí.

Velikost neutronových toků v materiálových reaktorech je zhruba o dva řády vyšší,

než je na vnitřní stěně tlakové nádoby energetických reaktorů.

Časový integrál neutronového toku je neutronová fluence /n/m /, která

bere v úvahu neutrony od určité energie. Projektovanou fluenci na vnitřní stěně

tlakové nádoby energetického reaktoru / ~ 2x10 n/m > 1 MeV/ ke konci životnosti

/40 let/ lze v materiálovém reaktoru získat za několik týdnů, a proto se někdy

nazývá urychlenou expozicí. To je jeden z velmi podstatných rozdílů mezi radiač-

ními experimenty v materiálovém reaktoru a expozicí ocelové stěny tlakové nádoby

v energetickém reaktoru.

Přesnější vyjádření neutronové expozice je podle počtu přemístění na atom

/displacement per atom = dpa/, které bere v úvahu i potenciální možnosti poškoze-

ní neutrony různé energie. V současné době se pro vyjádření neutronové expozice

doporučuje používat obě hodnoty /107/.

Neutronová fluence má na radiační poškození ocelí zásadní vliv. Průběh

radiačního zkřehnutí oceli A 3O2-B v závislosti na neutronové fluenci při oza-

řovací teplotě T < 232°C je nakreslen na obr. 39. Hejvětší rychlosti radiačního

zkřehnutí se dosahuje při nižších fluencích a se zvětšující se fluenci rychlost

poškození klesá.

I když experimentálně bylo potvrzeno, že v materiálových reaktorech je uva-

žování neutronů nad 1 MeV vyhovující /10S/, doporučuje se při porovnávání radiač-

ního poškození mezi materiálovými a energetickými reaktory uvažovat neutrony

s energií nad 0,1 MeV.

Snížení účinků jaderného prostředí lze dosáhnout pouze zmenšením neutrono-

vých toků, které dopadají na stěnu nádoby. Toho se dosahuje již dříve uvedeným

hospodařením s palivem se sníženým únikem neutronů včetně náhrady alespoň části

délky palivového elementu neštěpnými kovy na periférii aktivní zóny. Další mož-

ností zeslabení toků neutronů na stěně nádoby je zvětšení vrstvy vody mezi okrajem

aktivní zóny a vnitřním povrchem stěny reaktorové tlakové nádoby, kde je to tech-

nicky a ekonomicky možné. Tímto opatřením v NSR /109/ snižili neutronovou fluenci
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na vnitřním povrchu stěny raktorové tlakové nádoby zhruba o jeden řád, tj. na

5xlO 2 2n/m 2 > 1 MeV.

6.3.3.1.2. Provozní prostředí

K těmto parametrům náleží provozní teplota, fyzikální prostředí a způsob

namáhání dané komponenty.

Dalším základním faktorem, který má na radiační poškození oceli reaktorové

tlakové nádoby zásadní vliv, je ozařovací teplota, což je v našem případě provozní

teplota stěny nádoby. Fyzikální prostředí, jako např. voda, vzduch nebo hélium

nemá na radiační poškození oceli tlakové nádoby přímý vliv. Vliv prostředí se

uplatňuje u korozní únavy, jak už bylo o tom hovořeno.

Někteří autoři /110, 111/ se zabývali spojenými účinky neutronového záření

a během ozařování působícího mechanicky vyvolaného statického namáhání v ozařo-

vaných zkušebních tyčích oceli na její radiační zkřehnutí. Velikost působícího

napětí se pohybovala až k mezi kluzu exponované oceli. Nebyl zaznamenán měřitelný

vliv působícího namáhání na výsledné radiační zkřehnutí oceli A 3O2-B, nebo A 533-B.

Závislost radiačního zkřehnutí pro tři různé materiály pro tlakové nádoby na

ozařovací teplotě je nakreslena na obr. 40. Svarový kov oceli 22NiMoCr37 měl nejen

nejvyšší obsah mědi, ale též nejvyšší obsah chrómu, niklu a manganu ve srovnání

s oběma zbývajícími materiály /99/. Rozdílný stupeň zkřehnutí je u použitých ma-

teriálů vysvětlován i různou schopností k zotavení či anihilaci nebo interakci

zářením vyvolaných defektů v důsledku rozdílného chemického složení použitých

ocelí při různé ozařovací teplotě.

Se stoupající ozařovací teplotou obvykle dochází nad určitým teplotním prahem

i k menšímu radiačnímu zkřehnutí či poškození v důsledku uplatnění tepelně

aktivovaných procesů, které se projevují ve zvýšené anihilaci či interakci záře-

ním vyvolaných defektů s defekty mřížky kovu. Pro radiační zkřehnutí a zpevnění

ocelí reaktorových tlakových nádob je tato prahová teplota kolem 200 až 235°C

/112/. To znamená, že při ozařování oceli pod 200 C nejsou žádné změny radiačního

zkřehnutí a zpevnění přímo vyvolány měnící se ozařovací teplotou. Působení

tepelně aktivovaných procesů je při nižších teplotách velice omezeno. Při oza-

řovací teplotě kolem 29O°C již dochází k výraznému snížení radiačního zkřehnutí

touto teplotou zvýšenou anihilaci a interakcí zářením vyvolaných mřížkových

poruch, takže radiační zkřehnutí je již značně minimalizováno, jak to ukazuje

obr. 4O. Velmi aktivně se přitom uplatňuje i vliv chemického složení oceli,

jmenovitě mědi. V závislosti na chemickém složení pak v nepříznivém případě, tj.

u oceli se zmenšenou odolností k radiačnímu zkřehnutí, může docházet při menších

odchylkách v ozařovací teplotě k poměrně výrazným rozdílům v naměřeném radiač-

ním zkřehnutí. To má velký praktický význam, jak při experimentálním stuaiu radiač-

ního poškození ocelí reaktorových tlakových nádob ve zkušebních či materiálových

reaktorech, tak i v reaktorech energetických /svedečné programy a stěna nádoby/.

V Harwellu bylo zkoumáno radiační zkřehnutí základního materiálu ocelí A 5O8

třídv 3, A 533-B a jejich svarových kovů za použití normálních moderních svařova-

cích postupů. V jednom svarovém kovu, označeném UKW, byl záměrně zvýšen obsah

mědi až na 0,21 %. Radiační experimenty proběhly při ozařovací teplotě 250 a

29O°C /113/ a výsledky jsou překresleny na obr. 41. Japonský svarový kov JW

a základní materiál z francouzského výkovku /FF/, které si odpovídaly co do
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chemické čistoty, vykázaly po stejném ozáření při teplotě 250 C v průměru o 16 C

vetší radiační zkřehnutí oproti ozařovací teplote 290 C. U radiačné citlivějšího

svarového kovu UKW činil tento rozdíl 30°C.

Odette a Lukas /114/ uvádějí, že podle jejich dlouholetých zkušeností je

treba pri radiačních exprimentech počítat s tím, že snížení ozařovací teploty

o 1 C způsobí vyšší posunutí tranzitní teploty v průměru o 0,4 až 2°C. Podle

Stallmannových zkušeností /115/ činí tento rozdíl v posunutí tranzitní teploty

v průměru 0,5 až 1,5 na 1 C rozdílu v ozařovací teplotě. Podle údajů z obr. 41

by toto posunutí činilo 0,4 až 0,75 c na 1 C ozařovací teploty.

M podstatě to jsou sice jen orientační údaje, protože radiační zkřehnutí

závisí jak na neutronové fluenci, tak na ozařovací teplotě. Nicméně uváděné

hodnoty jsou velice přesvědčivé a jasně zdůrazňují potřebu co nejpřesnějšího

stanovení ozařovací teploty i fluence zkušebních těles při všech radiačních expe-

rimentech. To platí i pro případnou extrapolaci naměřených výsledků na stěnu ná-

doby energetického reaktoru.

Další rozdíly mezi radiačními experimenty při urychlené expozicí a provozní

expozicí stěny tlakové nádoby reaktoru PWR spočívají hlavně v časově velice

rozdílném působení ozařovací a provozní teploty na tepelné aktivované procesy

radiačního poškození oceli. A to i za předpokladu, že v obou případech je oza-

řovací teplota naprosto stejná.

6.3.3.1.3. Metalurgie oceli

Citlivost oceli k radiačnímu zkřehnutí může být ovlivňována chemickým slo-

žením, nečistotami, tepelným zpracováním, mikrostrukturou a způsobem výroby

polotovaru /válcování, kování, svarový kov, tepelně ovlivněná zóna/. Jednotlivé

účinky závisí na ozařovacích podmínkách a z nich hlavně na ozařovací teplotě.

Vliv chemického složení a nečistot

Na laboratorních tavbách oceli A 302-B s nízkým obsahem nečistot /měď,

fosfor, síra, arzén, antimon, cín/ bylo zjištěno, že se tím při ozařovací

teplotě 288°C značně zvýšila odolnost k radiačnímu zkřehnutí /116/. Později se

potvrdilo, že ze všech legujících prvků a nečistot má nejpronikavější účinky

na zhoršení radiační odolnosti oceli hlavně měčl. To už také naznačovaly obr. 40

a 41. Do oceli se měa dostávala hlavně při svařování, kde přídavný drát byl pokryt

povlakem z mědi, jejíž obsah se tím zvyšoval hlavně ve svarovém kovu. Proto také

dříve vyrobené reaktorové tlakové nádoby mají ve svarovém kovu zvýšený obsah mědi

a nejkritičtějším místem nádoby z hlediska radiačního zkřehnutí je nejčastěji

svarový kov. Škodlivý účinek mědi na radiační odolnost oceli byl poznán koncem

šedesátých let a teprve po roce 1972 byl vydán v USA a ostatních státech před-

pis o používání materiálů na reaktorové nádobě v okolí aktivní zóny s omezeným

obsahem nečistot.

Vliv zvýšeného obsahu mědi /O,21 %/ na radiační zkřehnutí svarového kovu
23 2A 533-B z obr. 41 po ozáření fluenci 8,9x10 n/m s energií nad 1 MeV při teplotě

29O°C je znázorněn na obr. 42. Radiační zkřehnutí po málo vyšším ozáření

9,3x10 n/m > 1 MeV velice podobného svarového kovu japonské výroby ze stejného

obr. 41 se sníženým obsahem mědi /O,037 %/ je uvedeno na obr. 43. Anglický svaro-

vý kov měl ještě zvýšený obsah niklu /I,56 %/ oproti japonskému svarovému kovu

/O,87 %/. Jinak jejich chemické složení bylo velice blízké. I když se na vyšším

radiačním zkřehnutí anglického svarového kovu mohl částečně podílet i zvýšený obsah niklu zvýšený
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obsah medi má nejpronikavt. j si účinek. Proto její obsah v oceli se připouští maxi-

málně do 0,10 1. Zde platí zásada, že čim je obsah mědi v oceli nižší, tím má

ocel lepší odolnost k radiačnímu poškození.

Uz před rokem 1982 bylo předpokládáno a potom v roce 1982 bylo potvrzeno /117/,

«-c- ve vývoji citlivosti oceli k radiačnímu poškození existuje mezi slitinovými

přísadami a mědí jako nečistotou synergismus. Ten se projevuje tím, že např.

škodlivý účine]: .medi na radiační zkřehnutí oceli se zvětšuje, jestliže obsah niklu

je vyšší než asi 0,4 o. Synergistické účinky mědi a niklu jsou pro různé tavby

ocelí na bázi A 302-B a A 533-B znázorněny na obr. 44. Jak bylo očekáváno, ocel

s nízkým obsahem mědi vykazuje vysokou radiační odolnost. Zvýšení obsahu mědi

7. 0,05 % na 0,15 % vedlo k pronikavému zvýšení radiačního zkřehnutí, které se ještě

dále zvětšilo s obsahem 0,30 % mědi. Protože oceli s nízkým obsahem mědi vykazují

stále nízké radiační zkřehnutí bez ohledu na obsah niklu a oceli s vyšším obsahem

mědi vykazují zvýšené radiační zkřehnutí při obsahu niklu nad 0,4 % oproti ocelím

se stejným obsahem mědi, ale nižším obsahem niklu než 0,4 %, jsou tyto výsledky

jasným potvrzením svnerqismu mědi a niklu.

Protože u starších jaderných elektráren v USA i jinde jsou reaktorové tlakové

nádoby vyrobeny z ocelí A 3O2-B se zvýšeným obsahem niklu i mědi, bude v připravo-

vané revizi Průvodce 1.99 vedle vlivu mědi na radiační zkřehnutí oceli /obr. 49 až

52/ ještě uvažován i synergistický účinek niklu.

Kromě interakce měS-nikl se ještě v oceli předpokládají daláí.a to mezi médi

a ostatními slitinovými prvky jako je např. mangan, molybden a chróm. Možné inter-

akce mezi slitinovými prvky a fosforem jsou zatím dost nejasné. V zájmu upřesnění

připravované revize Průvodce 1.99 i v zájmu hlubšího poznání radiačního poškození

svědečných těles byl proto US NRC financován další rozsáhlý výzkum možné vzájemné

interakce mezi nečistotami v oceli, k nimž patří hlavně meči, a slitinovými prvky

s potenciální možností interakce.

Byla vyrobena série sedmj ^ákl=idních laboratorních taveb, které chemickým

složením odpovídaly specifikaci pro A 302-B nebo A 533-B. Ka^dá základní tavba

byla rozlita na čtyři menší tavby s odstupňovaným obsahem sledovaného slitinového

prvku a nečistoty. Získané ingoty byly vyválcovány na plechy tlouštky liš mm. Potom

následovalo tepelné zpracování, které simulovalo mikrostrukturu v 1/4 tlouštky

plechu s celkovou tloušťkou 150 mm /lltV* P r o ozáření byla použita zkušební těle-

sa Charpy-V a tělesa pro zkoušku statickým tahem. Radiační experimenty probíhaly

při teplotě 288°C s dosaženou fluencí kolem 2x10 n/m > 1 MeV /119/. Jejich chemické

sĹozcní je v Lab. 9.

Na obr. 45 byl studován vliv rozdílného obsahu fosforu při vysokém a nízkém

obsahu médi na radiační zkřehnutí ocelí typu A 533-B z laboratorních taveb.

Fosfor ovlivňuje citlivost oceli k radiačnímu zkřehnutí, ale jeho příspěvek závisí

na obsahu medi v oceli, škodlivý vliv fosforu je nejpronikavější při nízkém

obsahu mědi. Při vysokém obsahu medi je vliv fosforu téměř neznatelný. U nových

zlepšených ocelí pro reaktorové tlakové nádoby s nízkým obsahem medi se musí

brát v úvahu i vliv fosforu na výsledné radiační poškození ocelí.

Vliv rozdílného obsahu fosforu na radiační zkřehnutí mangan-nikl-molybdenových

ocelí při dvou rozdílných úrovních niklu a mědi je zpracován na obr. 46. Příspě-

vek rozdílné úrovně fosforu není tedy v tomto případě závislý na obsahu niklu v

oceli. I zde se opět prosazuje výraznější vliv fosforu při nižším obsahu mědi na

radiační poškození.
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Vliv nízkého a vysoké obsahu manganu a molybdenu při nízkém obsahu niklu

a dvou úrovních medi /O,18 a 0,33 %/ na radiační zkřehnutí dalších laboratorních

taveb ocelí je znázorněn na obr. 47 a 48. Vyssí obsah molybdenu sice poněkud

snižuje velikost radiačního zkřehnutí /ATT,. /, jak ukazuje obr. 47, ale zároveň

zvyšuje tranzitní teplotu ve výchozím /neozareném/ stavu /obr. 48/f takže výsled-

ná tranzitní teplota po ozáření /TT.,./ je u vyššího obsahu molybdenu a vyššího

obsahu médi mnohem vyšší. Podobné se u vyššího obsahu medi projevil nepříznivě

i vyssí obsah manganu /obr. 47 a 48/. Při nižším obsahu mědi /O,18 %/ ale vyšší

obsah molybdenu a manganu zlepšil radiační odolnost ocelí /obr. 47 a 48/.

Byla ještě zkoumána radiační odolnost dalších laboratorních taveb s různým

obsahem arzénu, cínu a chrómu /119/. Změna obsahu arzénu z méně než 0,01 % na

0,035 % neměla vliv na radiační odolnost zkoumaných taveb, ľ^yšení obsahu cínu

z 0,004 % na 0,024 % snížilo radiační odolnost, což se projevilo hlavně ve sníže-

ní houževnatosti horního plata. Zmena obsahu chrómu z 0,003 % na 0,50 % neovliv-

nila radiační odolnost téchto laboratorních taveb.

Všechny tyto výsledky potvrzují, že v pozorovaném radiačním zkřehnutí nízko-

legovaných ocelí pro reaktorové tlakové nádoby existují důležité interakce mezi

jednotlivými elementy chemického složení, které často mají synergistické účinky.

Tato interakce múze pravděpodobně mít velký podíl na pozorovaných, někdy aost

významných, ale těžko vysvětlitelných rozdílných výsledcích radiačního poškození

různých taveb zkoumaných ocelí včetně svodecných těles. Proto je třeba i z tohoto

hlediska vidět velký výz-nam takového studia vlivu chemického složení na radiační

poškození ocelí reaktorových tlakových nádob.

Velmi podrobne byl zkoumán i vliv dusíku na radiační poškození oceli.

Dusík, rozpuštěný v tuhém roztoku, nepříznivé ovlivňuje radiační zkřehnutí oceli

při ozařovací teplotě pod 250 C /12O,121/. Účinek dusíku spočívá v jeho interak-

ci se zářením vyvolanými defekty a ve vytváření stabilních komplexů poruch při
o

téchto nižších teplotách. Při ozařovací teplotě kolem 290 C se však vliv dusíku

na radiační poškození vůbec neprojevil. Při těchto teplotách se stabilnější

komplexy poruch nevytvářejí, ale spíše se rozpadají; a dusík se vrací do roztoku,

což je doprovázeno pozorovaným zmenšením radiačního zkřehnutí.

Příznivý vliv menší velikosti zrna na radiační poškození' ocelí se rovněž

projevil jen při ozařovací teplote pod 25O°C /123/. Při ozařovací teplotě kolem

288°C však různá velikost zrna oceli A 533-B výsledné radiační poškození neovliv-

nila. Z hlediska radiačního poškození má u zušlechtěné nízkolegované oceli veli-

kost feritického zrna menší význam než u ocelí nízkouhlíkových, protože se zde

více uplatňuje vliv rozdělení karbidů /124/. Snaha o dosažení maximální jemno-

zrnnosti oceli při jejím zpracování je spojena s potřebnou vysokou houževnatostí

včetně dosazení do nejnižší referenční teploty nulové tažnosti už ve výchozím

s tavu.

Podobný teplotní práh v ozařovací teplote se projevil i při studiu vlivu

metalografické struktury nízkolegovaných ocelí na jejich výsledné radiační poško-

zení. Při ozařovací teplotu pod 25O°C byl zaznamenán velmi výrazný vliv metalogra-

fické struktury na výsledné radiační zkřehnutí nikl-chróm-molybdenové a nikl-manga-

nové oceli /123/. Jemnozrnná struktura popuštěného martenzitu nebo horního bainitu

u téchto ocelí vykazovala větší odolnost k radiačnímu zkřehnutí než produkty,

vznikající při vyšší teplotě transformace, jako je ferit nebo ferit-perlit.

54



Naproti tomu po ozáření při teplotě kolem 288°C nebyl u nikl-molybden-chromové

oceli BH 70 žádný vliv rozdílné metalografické struktury na radiační zkřehnutí

zaznamenán /126/. Podstatné rozdíly byly zjištěny hlavně v tranzitní teplotě

jednotlivých struktur ve výchozím stavu, ale jejich posloupnost se po ozáření
23 2

fluencí 7,3x10 n/m > 1 MeV vůbec nezměnila. Při vyšší ozařovací teplotě se již

patrně uplatňují jiné tepelně aktivované procesy, ve kterých již rozdílná metalo-

grafická struktura zřejmě nehraje významnější íílohu.

Při hodnocení ovlivnění výsledného radiačního zkřehnutí ocelí reaktorových

tlakových nádob způsobem výroby polotovaru se nejcastěji zjištuje horší radiační

odolnost svarového kovu ve srovnání se základním materiálem i tepelně ovlivněnou

zónou. To je způsobeno hlavně vyšším obsahem nečistot, z nichž největší vliv má

mě3. Avšak u správně provedeného svarového spoje s nízkým obsahem nečistot v tomto

svarovém kovu jako u základního materiálu by svarový kov měl mít v podstatě stej-

nou radiační odolnost jako základní materiál /112/.

Při porovnávání radiační odolnosti základního materiálu oceli A 508 třídy 2

a A 533-B byla většinou zaznamenána poněkud lepší odolnost u oceli A 508 třídy 2

/119/. Příčinou by mohl být bu3 vyšší obsah chrómu v oceli A 508, nebo rozdílná

technologie tváření kováním, nebo by se zde mohly uplatňovat oba faktory.

Mezi zkušebními tělesy Charpy-V, vyrobenými z válcovaného plechu, výkovku

a svarového kovu stejné oceli, vykazují poněkud lepší radiační odolnost výkovky.

6.3.4. Svědečné programy radiačního poškození reaktorových tlakových nádob

Už dříve bylo zdůrazněno, že při ozáření ocelí tlakových nádob při urychle-

né expozici v materiálovém reaktoru a ozařováním při provozní či snížené expozici

v jaderných elektrárnách existují rozdíly v ozařovacích podmínkách. Ty spočívají

hlavně v rozdílných neutronových tocích zhruba o dva řády, v rozdílném spektru

neutronů podle energie a v časově značně rozdílném působení ozažovací teploty. Jak

dalece mohou tyto rozdílné ozařovací podmínky ovlivnit získané experimentální

výsledky, není v současné době přesně známo. Proto vzhledem k mimořádně vysokým

požadavkům na provozní spolehlivost reaktorových tlakových nádob i z toho vyplýva-

jícím požadavkům na co nepodrobnější znalost stavu materiálu nádoby po celou dobu

jejího provozu, je u každé novější nádoby reaktoru PWR zaveden svědečný program

radiačního poškození nádoby. Pro tento program se používá povinně zkušebních či

svédečných těles typu Charpy-V a těles pro zkoušku statickým tahem. Doporučuje

se i použití těles pro stanovení charakteristik dle lineární elastické lomové

mechaniky. Tato tělesa, vyrobená z reprezentativního materiálu reaktorové tlakové

nádoby, zahrnující základní materiál, svarový kov a teplem ovlivněnou zónu , jsou

ozařována v co nejtěsnější blízkosti stěny nádoby, kde i ozařovací podmínky co

nejvíce odpovídají podmínkám na vnitřním povrchu stěny nádoby. Doporučuje se, aby

neutronový tok pro exponovaná svědečná tělesa nebyl vyšší než trojnásobek odpo-

vídajícího toku na vnitřním povrchu stěny reaktorové tlakové nádoby. Potom faktor

urychlení je maximálně trojnásobný.

Svědečná tělesa jsou periodicky vyjímána, vyhodnocována, a tak dávají obraz

či svědectví o radiačním poškození reaktorové tlakové nádoby v průběhu celé její

životnosti. Postup pro návrh programu, realizaci a jeho vyhodnocování je v USA

řízen závaznou normou ASTM £ 185-82 /2G/, která je součástí Dodatku U k federál-

nímu kódu 10CFR50. Tato norma je základem předpisů o svědeer.ých programech i v

ostatních kapitalistických státech. Obsahuje podrobné směrnice pro sestavování
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svědečných programů v povinném minimální rozsahu, směrnice pro výběr a odebírání

materiálu pro svědečná tělesa, pro používání neutronových a teplotních detektorů

a způsob jejich vyhodnocování. Hlavním úkolem svědečných programů je v libovolném

čase zajistit nejvhodnější monitorování ozářením vyvolaných změn mechanických

charakteristik ocelí tlakových nádob v okolí aktivní zóny energetického reaktoru

pro nejnepříznivější předpokládané zkřehnutí exponovaného materiálu.

Experimentálně zjištěné neutronovým ozářením ovlivněné mechanické charakteris-

tiky oceli reaktorové tlakové nádoby slouží jako výchozí podklady při zabezpečo-

vání spolehlivého provozu nádoby při normálních a abnormálních podmínkách provozu

jaderné elektrárny v souladu s požadavky příslušných kódů a předpisů. Podle

těchto předpisů musí být pro svědečný program vybrán takový materiál, u něhož

se předpokládá, že na konci životnosti tlakové nádoby bude mít nevyšší hodnotu

referenční teploty nulové tažnosti RT„ , nebo nejnižší hodnotu nárazové energie

horního plata. Standard ASTM E 185-82 vyžaduje posouzení obou těchto hodnot.

Snaha o zajištění spolehlivého provozu jaderných elektráren vedla americkou

komisi pro řízení jaderných záležitostí /NRC/ ke statistickému zpracování výsledků

časového vývoje či trendových křivek radiačního zkřehnutí a poklesu nárazové

energie horního plata AKV /29/. Tyto trendové křivky slouží k předpovídání

či predikaci radiačního zkřehnutí oceli reaktorových tlakových nádob v různém

časovém období jejich provozu po celou dobu životnosti. Podle nich je rovněž

vybírán "kritický" materiál s předpokládaným největším radiačním poškozením pro

svědečný program.

(Jdaje trendových křivek pro nižší neutronové fluence jsou založeny hlavně

na experimentálně vyhodnocených svědečných tělesech v roce 1973 /127/. Údaje pro

vyšší neutronové fluence jsou založeny na experimentálních výsledcích z materiálo-

vých reaktorů při odpovídající expozici. V té době ještě svědečná telesa nebyla

dostatečně dlouho ozařována, aby tak poskytla vstupní údaje i pro vyšší expozice.

Porovnání ze svědečných těles naměřených hodnot radiačního zkřehnutí podle

posunutí tranzitní! teploty, obsahu mědi a získané fluence s předpovídanými hodno-

tami dle Průvodce 1.99 je provedeno pro základní materiál na obr. 49 a pro svaro-

vý kov na obr. 50. Pro pokles hodnot nárazové* energie horního plata svědečných

těles je podobné porovnání nakresleno na obr. 51 pro základní materiál a na

obr. 52 pro svarový kov /128/. Na všech obrázcích trendové křivky dle Průvodce

1.99 nejsou úplné. Ne vždy je možno pozorovat dobrou shodu mezi experimentálně

naměřenými výsledky a předpovídanými změnami dle Průvodce 1.99. Většinou je tren-

dovým křivkám dle Průvodce 1.99 vytýkáno, že právě při vyšších neutronových

expozicích jsou příliš konzervativní a že neberou vůbec v úvahu důležité synergis-

tické účinky mědi a niklu při vyšším obsahu niklu, jak byl tento jev dokumentován

na obr. 44.

V Průvodci 1.99 je posunutí tranzitní teploty založeno na referenční teplotě

nulové tažnosti RT i r v r, která byla už citována u obr. 11. Referenční teplota

nulové tažnosti R T

N D T

 s e u r ^ u 3 e podle předepsaného postupu následovně:

a/ Normou předepsaným postupem se určí teplota nulové tažnosti T„ „, na padostroji

a předepsaných zkušebních tělesech o rozměrech 16x50x130 mm. Tento postup je

popsán i v navrhované normě ČSN 42 0349.

b/ Při teplotě T N D T + 33°C se určí nárazová energie či vrubová houževnatost a

příčné rozšíření na zkušebních tyčích Charpy-V.
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c/ Jestliže pri teplote T - j D T

 + -*3°C je hodnota nárazové energie KV ^ 68 J, či

vrubová houževnatost KCV >̂ 85 J/cm a prícné rozšíření je rovno nebo vétší

než 0,89 mm, potom RT — T . Pokud tyto podmínky nejsou splněny, potom z ce-

lého teplotního průběhu nárazové etwrqie či vrubové houževnatosti a příčného

rozšírení SJ arci teplota T , při které jsou uvedené podmínky splněny.

Potom Hr^ — T - 33 C. Teplota T je vyšší hodnota z obou požadovaných

údajů.

Posunutí referenční teploty nulové taznosti ART. n̂,T, se podle Dodatku G k

IOCFK5O stanovuje na základe posunutí indexové teploty pro nárazovou energii

41 J ( A T T 4 1 J ) .

Nova kritéria ASME jsou všechna založena na přístupu podle lineární elastic-

ké lomové mechaniky, a to pruvážne na lomové houževnatosti při statickém zatě-

žování K . Pro požadované výpočty je třeba znát K_ v závislosti na teplotě.

Tyto závislosti však nejsou pro jednotlivé polotovary a stavy materiálu vždy

k dispozici, jak už o tom bylo hovořeno v kapitole 4.3.2. Tento problém byl překonán

korelováním všech dostupných výsledků K , dynamické lomové houževnatosti K . a

lomové houževnatosti při zastavení trhliny K k referenční teplotě nulové

taznosti RT*,™ zkoušeného materiálu. Spodní obalová krivka hodnot K , K , a

K , jak bylo naznačeno na obr. 11, byla nazvána referenční křivkou lomové houže-
X a

vnatosti K . Teplotní poloha křdvky K je založena na referenční teplotě nulové
1 K 1H

taznosti RT , která se tak stala velice důležitým faktorem ve všech bezpečnost-

ních výpočtech tlakové nádoby po celou dobu její životnosti, včetně jejího ovliv-

nění neutronovým zářením. RT je tedy parametr, který charakterizuje stav hou-

ževnatosti reaktorové tlakové nádoby po celou dobu jejího provozu.

ASMK III z roku 1972 požaduje, aby RT byla určována během výroby nádoby. Poža-

dují se jak zkoušky na padostroji /T^™/, tak zkoušky zkušebních těles Charpy-V

na kyvadlovém kladivu / T T ^ .. Před rokem 1972 však byly na materiálu reaktorové

tlakové nádoby prováděny jen zkoušky zkušebních těles Charpy-V. Proto US HRC při-

pouští, aby v tomto případe byla RT určena jen ze zkoušky zkušebních teles

Charpy-V, odpovídající hodnote nárazové energie 41 J /TT,. /. Takto získaná

RT však ale nemůže být nizsí než -18°C, což je další konzervatismus v tomto

prístupu.

Rozsáhlý overovací program správnosti přístupu podle K I R probíhal v Japonsku

/12y/. Bylo provedeno a vyhodnoceno asi 3000 zkoušek pro stanovení K , K , a

K na tělesech CT s tlous£kou až 25O mm z ocelí a svarů A 533-B třídy 1 a A 506

třídy i a výsledky byly porovnány s krivkou K dle ASME III. Záverečné porovnání

je ve zjednodušené forme uvedeno na obr. 53. Bylo zjištěno, že všechny výsledky

z merení K , K . a K jsou ve všech případech nad křivkou K T dle ASMiJ III,

takže tent i postůj: poskytuje kvalitní, bezpečné a spolehlivé lídaje o lomové

houževnatosti ocelí reaktorových tlakových nádob. Spodní obalová krivka K , je

v dobrém souhlasu s kuvkou K J R dle ASMĽ III pod T-RT.JDT = 50°C. Hodnoty K

podle ASTM doporučeného postupu ze; zkušebních těles typu CT potvrdily jeho

oprávněnost pro stanovení K . Dále bylo potvrzeno, že spodní obalová křivka

K přepočtených údajů z JT pro flastiok' i-plastické podmínky byla v dobrémc J ic
souhlasu s platnými K z velkých těles CT o tloušťce 250 mm.

Když je tedy výchozí hodi.ota R T

N D T príslušné komponenty stanovena dříve

uvedenými postupy, je třeba určit posunutí této teploty ART. R T vlivem provozního

prostředí, což je hlavně neutronová fluence. To lze provést buď z vyjmutých a
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vyhodnocených svědečných těles z příslušné reaktorové tlakové nádoby, nebo za

použití trendových křivek, které vyjadřují závislost ART na obsahu nečistot

/Cu,P/ a na neutronové fluenci. Získané hodnoty slouží jako vstupní údaje při

stanovení provozních křivek mezních tlaků a teploty chladivá pro príslušnou tla-

kovou nádobu při spouštění a zastavování reaktoru. Dále slouží pro provedení roz-

boru provozní bezpečnosti tlakové nádoby pro případ tepelného tioku v natlakované

nádobě nebo pro výskyt trhlin v nádobě, které v ní byly zjištěny při provozní

prohlídce a také k provedení rozboru vlivu regeneračního žíhaní reaktorové tla-

kové nádoby na její provozní bezpečnost, pokud se o tomto žíhání uvažuje.

Provozní bezpečnost každé reaktorové tlakové nádoby je ohrožována hlavně při

přechodových či nestacionárních režimech provo2u elektrárny, kdy dochází k časo-

vým změnám teploty a tlaku chladivá v primárním okruhu. Změny teploty chladivá

vyvolávají u tlustostěnné nádoby výrazné teplotní gradienty v této stěně, které

jsou doprovázeny významnými teplotními napětími. Ta se potom mohou superponovat

se základním membránovým napětím ve stene nádoby od přetlaku chladivá, a tak mohou

výrazným způsobem ovlivňovat celkové namáhání nádoby. Tyto přechodové režimy jsou

jednak plánované, jako je napr. spouštění a zastavování jaderné elektrárny,

rychlé zastavování reaktoru při různých poruchách, změnách výkonu podle zátěže a

podobné. Dále může dojít k mimořádným poruchám, které sice nebyly v projektu před-

vídány, ale byly zvládnuty zásoby operátorů a ochranných systémů, kdy je po

provedených opravách reaktor opět uveden do provozu. Konečne múze dojít i k ha-

varijním situacím, jako je např. náhlé porušení potrubí primárního okruhu většího

nebo menšího průměru, doprovázené podstatným únikem chladivá, nebo k porušení hlav-

ního parovodu. V téchto havarijních případech jde hlavne o zabránení nekontrolo-

vanýr.i únikům vysoce radioaktivních produktů do životního prostředí.

Při řešení situace se všemi typy přechodových režimů primárního okruhu je

úsilí projektantů i operátorů reaktoru zaměřeno především na to, aby teplota stěny

reaktorové tlakové nádoby zůstala pokud možno v oblasti houževnatého chování

materiálu nádoby a aby rychlost teplotních změn při ohřevu a zvláště pak při

ochlazování nádoby nepřekročila určité přípustné meze. Snahou je za každou cenu

zabránit vzniku takových režimů, kdy by mohlo dojít k porušení nádoby křehkým

lomem se všemi z toho vyplývajícími katastrofj 1 nimi důsledky.

U nízkolegovaných ocelí používaných na reaktorových nádobách dochází ke

zméně způsobu lomu od houževnatého ke křehkému při poklesu teploty v tranzitním

rozmezí kolem 60°C /130/. Poloha tohoto tranzitního rozmezí je identifikována pomo-

cí RT _ Proto by reaktorová tlaková nádoba mela být za každých okolností provo-

zována při teplotě stěny nad odpovídající RT v příslušném masovém období, tj.

i po přičtení příslušného posunutí referenční teploty vlivem provozního prostředí.

V tomto případe bude eventuální šírení trhliny velmi nepravděpodobné, protože ocel

se nachází v houževnatém stavu.

Při výpočtech potřebných ke stanovení provozních křivek mezních tlaků a

teploty jsou předpokládány defekty typu trhlin bučí na vnitřním, nebo vnějším

povrchu nádoby. Defekty na vnitřním povrchu nádoby se nejvýrazněji prosazují při

ochlazování či snižování teploty steny reaktorové tlakové nádoby, protože při-

tom dochází k superpozici teplotních napětí a membránového napětí od přetlaku

chladivá. V Lonto směru se nejnebezpečnější podmínky pro iniciaci a šíření trhliny

vytvářejí behom tepelného šoku v natlakované nádobě, kdy dochází k prudkému ochla-

zení stěny nádoby z provozní teploty kolem 288°C studenou vodou vstřikovanou
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dovnitř nádoby z havarijního chladicího systému. Jestliže v tomto okamžiku se

reaktorová tlaková nádoba již nachází ve stavu značného radiačního zkřehnutí

a provozní teplota stěny je tedy pod R T , T D T ' odpovídající tomuto radiačnímu zkřeh-

nutí, potom je zde reálné nebezpečí síření trhliny i poměrné malé velikosti pres

celou stěnu nádoby. Tepelný šok v natlakované nádobě múze být iniciován pri pomerne

malé nehodě v primárním i sekundárním systému /130/. V primárním systému nejpravdě-

podobnější příčinou může být jakákoliv malá LOCA /nehoda se ztrátou chladivá/.

Defektv na vnéjiírn povrchu nádoby jsou spojeny s ohřevem či stoupající teplo-

tou ve stěně nádoby při spouštění reaktoru nebo pri zvyšování jeho výkonu. Vzhle-

d.'rr. k vyššímu celkovému napětí při ochlazování nádoby /zastavování či snižování

výkonu reaktoru/ i největšímu radiačnímu poškození vnitřního povrchu nádoby je z

hlediska bezpečnostního rozboru nádoby tento případ mnohem důležitéj si nez

případ druhý, spojený s ohřevem a výskytem trhlin na vnějším povrchu nádoby.

V poslední dobe však byla při provozní prohlídce tlakové nádoby reaktoru typu PWR

jaderné elektrárny Indian Point-2 v USA zjištěna trhlina i na vnějším povrchu

nádoby /107/. Proto znalost lomové houževnatosti v okolí vnějšího povrchu se

stává velmi důležitou pro posouzení možné iniciace a síření takové trhliny i z

vnějšího povrchu stěny nádoby směrem dovnitř. Velký význam při tom má extrapola-

ce radiačního zkřehnutí nebo neutronové fluence z vnitřního povrchu stěny nádoby

přes její tlouštku na vnější povrch.

Už dříve bylo uvedeno, že se doporučuje velikost neutronového ozáření vyja-

dřovat jaJ. v n/m pro energii nad 1 MeV, /nebo nad 0,1 MeV/ tak i v dpa počtu

přemístění na atom. Při tlouš€ce stěny nádoby 200 mm je zeslabení podle dpa

poloviční než pro fluenci vyjádřenou v n/m > 1 MeV. Změna spektra neutronu

podle energie při průchodu stěnou nádoby je velmi významná. Pro zeslabení neutro-

nové fluence F stěnou tlakové nádoby doporučuje US MRC /131/ na základě nejnověj-

ších výpočtů následující vztah:

\ - ľ.,!--**
kde F je neutronová fluence v n/m > 1 MeV v hloubce X od vnitřního povrchu stěny

ID. Hloubka X je vyjádřena v palcích.

Při vyjádření hloubky X od nitřního povrchu ID v mm

*X = (FID)*-°'01

Velikost posunutí (ÍRT n_ v různé hloubce X od vnitrního povrchu steny ID

při vyjádření X v palcích je dána vztahem

a při vyjádření hloubky X v mm

T ,ďRT e /9/
TNDTx ! = ( ° R T N D T , I D )

Připravovaná a jiz zmíněná revize Průvodce 1.99 je založena na statistickém

zpracování experimentálně zjištěného radiačního zkřehnutí <jRT v energetických

reaktorech exponovaných svědečných těles. Celkem bylo vyhodnoceno kolem 65 výsled-

ků (JRT tranzitních křivek z ozářených svarových kovů a asi 150 ze

základního materiálu /131/. Nové trendové křivky budou zpracovány odděleně

pro základní materiál a pro svarový kov. Radiační poškození bude vyjádřeno jako

funkce chmeického složení těch nečistot a prvků v oceli, které významné přispí-

vají k radiačnímu poškození /Cu, Ni/ a také jako funkce neutronové fluence.
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Pro základní materiál bylo napr. radiační zkřehnutí vyjádřeno vztahem

O"RTNDT--(-38+5a6Cu+48OCu.tanh O,3o3 - g - ) p0,266-0,0449.lnF /10/

se standardní odchylkou 10 C.

Pro radiační zkřehnutí svarového kovu bylo použito vztahu

ď R T N D T = (624CU - 331V&UŇ7 + 251.WÍ) ( F 0' 232~° ' ° 4 0 9 - l n F ) /li/

se standardní e ichylkou 16 C.

V návrhu revize Průvodce 1.99 se teay uvažují pouze účinky mědi a niklu,

íleuvazuje se vliv fosforu. Všechny údaje v těchto nových trendových krivkách

budou založeny pouze na výsledcích z vyhodnocených svedečných těles. Výsledky ze

studia radiačního poškození ocelí v materiálových reaktorech při urychlené expo-

zici zde nebudou vůbec zahrnuty, protože v současné době existují nejistoty v ko-

relaci naměřených výsledků v těchto reaktorech s naměřenými výsledky na svedečných

tělesech, které byly exponovány v energetických reaktorech. Rozdílné chování stej-

ných zkušebních teles po ozáření v materiálovém reaktoru /MR/ a energetickém

reaktoru /ER/ je pro ocel A 3O2-B nakresleno na obr. 5 4.. a to jak podle experimentál-

ních výsledků, tak i podle výpočtových modelů. Je vidět, že stejná expozice v

energetickém reaktoru způsobila daleko nižší radiační zkřehnutí než v materiálo-

vém reaktoru /132/. Výsledky z energetických reaktorů jsou však založeny na zcela

nedostatečném množství statistických údajů.

Postupy výpočtů pro sestrojení provozních křivek mezních tlaků a teploty jsou

v USA i v ostatních kapitalistických státech běžně prováděny podle základního

návodu vypracovaného firmou Westinghouse /133/. Podrobnější popis postupu přesa-

huje rámec této práce.

ó-3.5. Regenerační žíhání radiačné zkřehlých reaktorových tlakových nádob

Radiační poškození oceli reaktorové tlakové nádoby se tedy může projevit bu3

příliš velkým posunutím tranzitní teploty ART ~, nebo nadměrným poklesem ná-

razové energie horního plata až pod 68 J, či oběma případy současní;. Prakticky

dochází dříve ke druhému případu, jak se to ukazuje u asi 20 dříve zmíněných pro-

vozovaných jaderných energetických reaktorů v USA, a to k poklesu hodnoty horního

plata pod 68 J. Když tento případ nastane, pak podle Federálního kódu 10CFR50 je

třeba realizovat následující akce:

a/ Provést kompletní nedestruktivní vyšetření oblasti reaktorové tlakové nádoby,

přiléhající k aktivní zónu, na výskyt dcíektů v souladu s Kódom ASMtí XI.

Toto vyšetření by mělo poskytnout záruku, ze zde nejsou přítomny velké

trhliny či jim odpovídající defekty.

b/ Provést další zkoušky ke stanovení radiačního zkřehnutí materiálu reaktorové

tlakové nádoby při uryhlené expozici za pomoci archivovaného materiálu

příslušné reaktorové tlakové nádoby.

c/ Provést konzervativní rozbor možného porušen/ nádoby, který by prokázal existu-

jící bezpečnostní rezervu houževnatosti nádoby pro případný pokračující provoz.

Pokud tato rezerva nebude prokázána, může se v provozu pokračovat jen po

obnovení dostatečné houževnatosti materiálu reaktorové tlakové nádoby regene-

račním vyžíháním.
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K nesplnění Kodem 1OCFR5O požadované minimální hodnotě horního plata 6tí J

může vlivem neutronového ozáření dojít při teplotě stěny nádoby v rozmezí kolem

9O až 340 C /134/. Zkoušky lomové houževnatosti ocelí v tomto rozsahu teplot jsou

spojeny s vyšší plastickou deformací na čele trhliny, než připouštějí podmínky

lineární elastické lomové mechaniky. To znamená, že provedený rozbor pomocí tohoto

přístupu by byl zatížen velkou chybou, a proto je pro tyto účely těžko použitelný.

Proto pro rozbor bezpečnosti nádoby nad tranzitní oblastí by měla být použita me-

toda elasticko-plastické lomové mechaniky. Tento postup se vsak nachází teprve ve

stadiu rozpracování a nikde zatím není součástí státních norem či předpisů.

Pro stanovení kritéria nestability trhliny byla v USA /134/ zvolena koncepce

"nestability trhání" za podmínek "řízeného růstu J-integrálem". Metodika je spoje-

na s použitím J-R křivek, které jsou jediným prostředkem pro kvantitativní stanove-

ní lomových charakteristik pro oblast nad tranzitní teplotou. Dále se při tomto

postupu stanovuje bezrozměrný parametr T, který je nazýván modulem odporu proti

trhání /tearing modulus/. Tento parametr se získá derivací J-integrálu podle "a".

T =

da

Kde E je modul pružnosti a R je průměrná hodnota ze součtu meze skluzu a pevnosti.

Porovnání průběhu lomové houževnatosti K , stanovené přepočtem z údajů J_

pro elasticko-plastické podmínky svarového kovu obloukového svaru pod tavidlem

oceli A 533-B a průběhem nárazové energie zkušebních těles Charpy-V je provedeno

na obr. 55. V tomto připadá vykazuje křivka K _ i KV v oblasti vyšších teplot

konstantní hodnotu horního plata, které se dále s teplotou nemění. V některých

případech se u jiných ocelí zjištuje pro K _ při vyšších teplotách inverzní zá-

vislost na teplotě /134/.

Intenzívně ne studuje korelace mezi J a horním platem nárazové energie

zkušebních těles Charpy-V, která je znázorněna na obr. 56. Kdyby se podařilo tuto

korelaci statisticky dokázat, bylo by možno ve svědečných programech, které

neobsahují vhodná tělesa pro stanovení charakteristik lomové houževnatosti, tento

nedostatek překlenout prostřednictvím této korelace. Všechny tyto pokusy se však

nacházejí teprve ve stadiu vyhledávacího výzkumu a jejich aplikace musí být proto

prováděny s velkou opatrností.

Když se tedy při existenci ozářením vyvolaného poklesu nárazové energie hor-

ního plata materiálu nádoby pod 68 J nepodaří výpočtovým rozborem prokázat dosta-

tečnou bezpečnostní rezervu její houževnatosti, zbývá poslední možnost, a to bud

regenerační vyžíhání nádoby pro zotavení z jejího radiačního poškození, nebo

odstavení nádoby z provazu.

S možností regeneračního vyžíhání reaktorové tlakové nádoby počítá již

dříve zmíněný Dodatek G k 10CFR50, když požaduje, aby provedení tlakové nádoby

umožňovalo její vyžíhání, když její předpokládaná R T N D T po ozáření přesáhne 93°C,

nebo když nemůže být prokázána dostatečná rezerva její provozní bezpečnosti /2 7/.

Regenerační žíhání nádoby spočívá v dostatečném ohřátí nádoby, nebo jen její

radiačně zkřehlé části, což je obvykle oblast kolem svarového kovu po výšce

aktivní zóny na teplotu dostatečně převyšující provozní teplotu stěny nádoby.

Pro dplné zotavení z radiačního poškození je třeba, aby žíhací teplota byla nej-

méně o 100°C vyšší, než je provozní teplota stěny nádoby. Jinak dochází jen k

částečnému zotavení, kde stupeň zotavení závisí hlavně na teplotě žíhání při
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dostatečně dlouhé výdrži na této teplotě /168 hodin/. Při použité žihací teplotě

dochází k uplatnění tepelně aktivovaných procesů, jejichž výsledkem je zotavení

materiálu nádoby z radiačního poškození v důsledku anihilace a interakce zářením

vyvolaných mřížkových poruch.

Dnes existují poměrně dobré znalosti o zotavení materiálu ozářeného svarové-

ho kovu, teplem ovlivněné zóny i základního materiálu na žihací teplotě a době

výdrže i o jeho chování při různých cyklech spojených s opakovaným ozářením již

jednou ozářeného a vyžíhaného materiálu. Většina prací v oblasti regeneračního

žíhání však byla zaměřena hlavně na stanovení stupně zotavení mechanických cha-

rakteristik materiálu nádoby a jen velice malá část byla věnována studiu technic-

kých a mechanických aspektů žíhání. Podrobněji nebyly např. dříve studovány problé-

my velikosti z lokálního ohřevu vznikajících teplených a mechanických napětí a

deformací, které mohou způsobit zkroucení a porušení souososti komponent, způsoby

umístění a vyjímání ohřívacího systému, jestliže není použito samoohřevu z reakto-

rových zdrojů. Dále nebyla podrobněji studována problematika kontaminace ovzduší,

jestliže by bylo použito suchého způsobu žíhání s případnou nucenou cirkulací

vzduchu a kritéria pro vydání nového provozního povolení pro nádobu i elektrárnu

včetně důkazu o stupni zotavení příslušné mechanické charakteristiky nádoby.

Další problémy mechanicko-metalurgických aspektů žíhání jsou spojeny s důka-

zem, že navržený časový a teplotní režim žíhání nádoby je v souladu s předpoklá-

daným vývojem a stupněm zotavení požadované mechanické charakteristiky materiálu

nádoby, že velikost zotavení, které bylo určeno ze svědečných těles nebo jiných

ozářených zkušebních těles odpovídá skutečnému materiálu na nádobě i jeho vlast-

nostem a že existuje dostatečná jistota ve znalostech o rychlostí radiačního po-

škození opakovaně ozářeného a vyžíhaného materiálu nádoby. Přitom není zaned-

batelná podrobná finanční rozvaha o předpokládaných finančních nákladech i výsled-

ném finančním efektu z provedeného regeneračního žíhání.

Ve skutečnosti existují tři možné způsoby regeneračního žíhání tlakové nádo-

by reaktorů PWR:

a/ Mokré žíháni bez vyjmutí aktivní zóny

b/ Mokré žíhání s vyjmutím aktivní zóny

c/ Suché žíhání s vyjmutím aktivní zóny

a/ Mokrý způsob žíhání bez vyjmutí aktivní zóny

Primární chladivo zůstává v nádobě a jaderného tepla z palivových článků

se používá k ohřevu nádoby na žihací teplotu. Pro průmyslově vyráběné reaktory

PWR je možno takto dosáhnout maximální teplotu žíhání 343°C. Nehledě na některé

bezpečnostní aspekty, spojené např. s tlakem chladivá kolem projektované hodnoty

a potřebným natlakováním sekundární strany parogenerátoru inertním plynem, je

dosažená teplota nízká, takže stupeň zotavení je rovněž poměrně malý.

Tímto způsobem byla vyžíhána tlaková nádoba malého prototypového amerického

armádního reaktoru SM-lA o výkonu kolem 5 MWe /135/. Jeho nádoba o tlouščce stěny

60 mm byla vyrobena z kovaných prstenců oceli A 35O-LF1 a provozní teplota stěny

nádoby byla 224°C. Pro nadměrné radiační zkřehnutí nádoby, kde předpokládané

posunutí mělo být kolem 180°C, se přikročilo k jejímu vyžíhání při teplotě 3O2°C

po dobu 143 hodin. Bylo dosaženo asi 70% zotavení z radiačního zkřehnutí.

Důvodem žíhání tedy nebyla nižší hodnota nárazové energie horního plata než 68 J.

Provozní teplota stěny nádoby však byla o 64°C nižší než u dnešních průmyslových

reaktorů jaderných elektráren. Zíhací teplota byla o 78 C nad provozní teplotou

62



stěny nádoby. U dnešních průmyslových reaktorů by mohla být pro tlakovou nádobu

v nejlepším případe použita žíhací teplota o 55 C vyšší, než je provozní teplota

stěny jejich nádoby 288 C. Tomu by odpovídal i velice nízký stupeň zotavení z ra-

diačního poškození nádoby.

b/ Mokrý způsob žíhání s vyjmutou aktivní zónou

Při tomto způsobu žíhání zůstává chladivo v nádobě, ale jeho ohřev nevyvo-

lává jaderná reakce v palivu, ale pouze provoz hlavních čerpadel. Také může být

použit jiný nejaderný zdroj tepla. Aktivní zóna je vyjmuta z reaktoru. Při tomto

způsobu žíhání lze opět dosáhnout teploty maximálně 343°C a tlak chladivá se bude

blížit projektovým hodnotám.

Tímto způsobem byla v poslední době vyžíhána tlaková nádoba prototypového

reaktoru BR-3 o výkonu 11 MWe, provozovaného v Belgii od roku 1962 /136/. Nádoba je

vyrobena z oceli A 3O2-B a provozní teplota Stěny je 26O°C. Tlaková nádoba má

vnější průměr 1700 mm a tloušťka stěny je 111 mm. Žíhání bylo prováděno při teplo-

tě 343°C s výdrží 168 hodin. Bylo dosaženo 60 až 70% zotavení z radiačního

zkřehnutí. Kritickým místem byl v tomto případe z hlediska radiačního zkřehnutí

vertikální svarový kov s obsahem 0,19 % mědi a 0,70 % niklu. Neméně důležitým

posláním tohoto experimentu bylo získání zkušeností pro možnou aplikaci při

žíhání tlakových nádob běžných průmyslových energetických reaktorů. Provedeného

experimentu se zúčastnilo 11 významných specialistů ze zahraničí.

e/ Suchý způsob žíhání s vyjmutou aktivní zónou

Jestliže regenerační žíhání vyžaduje teplotu nad 343°C, lze pro tyto účely

použít jen suchého způsobu žíhání s vyjmutou aktivní zónou,i když jeho realizace

je nejobtížnější. Lze ho však použít až do teploty kolem 45o°C, což je jeho vel-

kou výhodou, protože se stoupající teplotou žíhání vzrůstá i jeho účinnost.

Tento postup byl vyvíjen, kromě USA, a měl být použit v NSR firmou KWU /137/

pro plánované regenerační vyžíhání reaktorové tlakové nádoby v jaderné elektrár-

ně Stade o výkonu 600 MWe a Obrigheim o výkonu 345 MWe. Provozní teplota stěny

obou tlakových nádob je 288 C. Tyto plánované žíhací experimenty se však nerea-

lizovaly, protože se podařilo aplikací způsobu hospodaření s palivem s nízkým

únikem neutronů a za použití odstíněných palivových souborů na periférii aktivní

zóny snížit neutronovou expozici na stěně nádoby na přijatelnou úroveň.

Protože z hlediska radiačního poškození je kritickým materiálem ve většině

reaktorových tlakových nádob svarový kov, který se nachází v těsné blízkosti

aktivní zóny, je také nejčastějším experimentálním materiálem jak v ozařovacích,

tak i v žíhacích experimentech.

Z hlediska samotného regeneračního žíhání je třeba znát nejen citlivost

ozářeného materiálu k regeneračnímu žíhání či k zotavení z radiačního poškození,

ale i jeho citlivost k radiačnímu poškození při jeho opakovaném ozáření po pro-

vedeném vyžíhání. Pro tyto účely připravila firma Combustion Engineering tři sva-

rové kovy, které měly rozdílné hodnoty nárazové energie horního plata, rozdílné

výchozí hodnoty TT..Jf rozdílný obsah mědi a částečně i křemíku. Svary byly prove-

deny na oceli A 533-B třídy 1. Chemické složení svarových kovů a jejich základní

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 10. Cílem tohoto výzkumného programu bylo

zjistit chování těchto svarových kovů po jejich ozáření, po vyžíhání a po opako-

vaném ozáření. V experimentu byly použity tři typy zkušebních těles, a to Charpy-V,
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pro zkoušku statickým tahem o aktivním průměru 6,35 mm a měrné délce 20 mm a také

tělesa 0,57 CT pro měření J podle normy ASTM E 813-81. Zkušební telesa byla

ozařována při teplotě 288-17°C ve dvou cyklech, kde v každém cyklu byla zkušební
22 2tělesa exponována fluencí 8x10 n/m > 1 MeV. Regenerační žíhání bylo prováděno

při teplotě 250 až 45O°C s výdrží 168 hodin /138/.

Výsledky z žíhání ozářených zkušebních těles Charpy-V v závislosti na teplote

žíhání jsou pro zotavení z radiačního zkřehnutí / ATT ., / uvedeny na obr. 5 7 a pro

zotavení z poklesu nárazové energie horního plata /KV / na obr. 58.

Prázdné symboly se týkají expozice v 1. cyklu a vyplněné symboly expozice ve 2.

cyklu. Z porovnání obou obrázků vyplývá, že zotavení horního plata bylo větší

než zotavení z ATT. , a to pro všechny použité žíhané teploty. Po žíhání

při teplotě 454 C byla dokonce naměřena vyšší hodnota nárazové energie XV než v

neozářeném stavu.

Průběh zotavení pro mechanické charakteristiky ze všech použitých zkušebních

těles, a to ATT.. , A R , modulu odporu proti trhání T a ozářením snížené
p 22 2

hodnoty horního plata pro J_ a KV po ozáření 8x10 n/m při teplotě žíhání 371

a 454 C je uveden na obr. 59. Hodnoty J_ a T v tomto obrázku představují průměr

z opakovaného měření na horním platu. Nejmenší zotavení bylo vždy naměřeno pro

horní plato Jj a největší pro horní plato KV. a to pro obě žíhací teploty.

Velikost zotavení modulu odporu proti trhání T odpovídá zotavení meze kluzu R a

tranzitní teploty zkušebních tyčí Charpy-V A T T 4 1 J . I když žíhací teplota 371 C je

o 83°C vyšší než použitá ozařovací teplota zkušebních tyčí, je stupeň zotavení

všech sledovaných vlastností po aplikovaném žíhání při této teplotě většinou ne-

dostatečný. Pro praktické použití se tato teplota jeví jako nedostatečná.

Radiační odolnost všech tří svarových kovů, vyjádřená podle změny horního

plata KV a J._ pro obě použité neutronové fluence je nakreslena na obr. 60.

Průběh zotavení podle KV i J je v obou případech velmi podobný. Dříve už bylo

uvedeno, že podle US NRC /134/ se doporučuje vyhodnocovat horní plato houževna-

tosti ocelí reaktorových tlakových nádob při vyšších teplotách z J-R křivek. Potom

výsledek by měl být závislý jak na hodnotě J , tak na T. Při studiu zotavení

ocelí z radiačního poškození se však ukazuje dle obr. 59, že velikosti zotavení

horního plata podle KV a J_ si neodpovídají. Horní plato KV se zotavovalo nejsná-

ze, zatímco J nejhůře. Proto založení hodnocení horního plata lomové houževna-

tosti J T na prosté korelaci s nárazovou energií zkušebních těles Charpy-V horního

plata bude velice problematické. V obr. 60 se oba parametry zotavují s podobným

průběhem, ale interpretace tohoto výsledku je velmi obtížná vzhledem k variabilitě

vlastního měření hodnot J , /138/.

Jestliže dojde k vyžíhání nadměrně radiačně zkřehlé tlakové nádoby, nesmí

rychlost radiačního křehnutí v důsledku dalšího ozařování být příliš veliká, aby

prodloužení životnosti nádoby bylo efektivní. Účinky opakovaného ozáření vyžíha-

ných dříve ozářených zkušebních těles byly studovány pouze na tělesech pro zkouš-

ku statickým tahem a tělesech Charpy-V.

Průběhmeze kluzu v tahu tří svarových kovů před ozářením, po neutronovém

ozáření, vyžíhání a opakovaném ozáření je vidět na obr. 61. Čísla v obrázku

označují teplotu žíhání po prvním ozáření. Zotavení z radiačního poškození při

teplotě žíhání 427°C bylo zhruba 50 % a při teplotě 454°C činilo asi 75 %. Mez

kluzu R po opakovaném ozáření byla ve všech případech nižší než před aplikova-

ným žíháním.
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Průběh tranzitní teploty TT., pro všechny tri neozářené kovy po jejich

ozáření, vyžíhání a opakovaném ozáření je znázorněn na obr. 62. Čísla v obrázku

opět označují žíhací teplotu po prvním ozáření. Chování tranzitní teploty po

opakovaném ozáření se podobá chování meze kluzu. To svědci o tom, že vzájemné

vztahy uvedené dříve na obr. 36 a 37 jsou objektivní. Rychlost křehnutí po

opakovaném ozáření byla prakticky srovnatelná s rychlostí křehnutí nezíhaných

zkušebních těles. Pozoruhodné rozdíly v TT^ 1 J i v její změně vlivem záření A T

je možno u tohoto obrázku zaznamenat u svarového kovu označení EP-19 a ĽP-23

vzhledem k KP-24, který měl nejnižší obsah křemíku. Zdá se, že příčinou nejvyšší

TT.. ve výchozím stavu u taveb EP-19 a EP-23 by mohly být synergistické účinky

křemíku a manganu, kde zvýšený obsah křemíku při určitém obsahu manganu způsobu-

je zvýšení výchozí tranzitní teploty a snížení nárazové energie horního plata /obr. 63/.

U nárazové energie horního plata KV,._ nebyla však vždy zaznamenána menší

rychlost radiačního poškození po žíhání a opakovaném ozáření, jak to naznačuje

obr. 63 ve srovnání s předcházejícím chováním u R a A í T ^ j : u svarového kovu

označení EP-19 a EP-24 lze pozorovat zhruba stejnou rychlost radiačního křehnutí

po opakovaném ozáření jako u materiálu nežíhaného. Svarový kov označení EP-23

s nejnižším obsahem mědi vykázal zřetelně nižší rychlost radiačního křehnutí

po opakovaném ozáření než nežíhaný svarový kov. Třebaže mechanismus poklesu

horního plata nárazové energie zkušebních těles Charpy-V vlivem záření není zcela

znám, výsledky žíhání a opakovaného ozáření ukázaly, že zde existuje významný

rozdíl mezi tímto mechanismem a mechanismy dalšími, které se prosazují při

radiačním zpevnění / A R / a zkřehnutí / ^ T T 4 i j / "

Dosud tedy nikde na světě nedošlo k regeneračnímu vyžíhání tlakové nádoby

skutečného energetického reaktoru většího výkonu. Vyžíhány byly jen dvě náaoby

prototypových reaktorů malého výkonu s nižší provozní teplotou stěny nádoby, než

mají dnešní energetické reaktory.

Na základě teoretických a experimentálních výsledků studia regeneračního

žíhání zkušebních těles a svarových kovů pro reaktorové tlakové nádoby se zdá, že

nejvhodnější žíhání tlakových nádob energetických reaktorů velkého výkonu by bylo

možno realizovat suchým způsobem při teplotě kolem 45O°C s výdrží 168 hodin /139/.

Velikost zotavení z radiačního křehnutí / ATT., /je při tomto postupu 80 až

100 %. Rychlost radiačního poškození po vyžíhání dříve ozářeného materiálu není

při pokračující neutronové expozici větší než u původního nežíhaného materiálu.

Tepelné výpočty v místech žíhání tlakové nádoby prokazují zachování její

rozměrové stability. Zbytková pnutí po suchém způsobu žíhání při teplotě 450 C

nejsou u použitých ocelí zvlašt významná. Problémem zůstává plastický ohyb

primárního'potrubí, který vyžaduje další řešení, protože se nedá odstranit

zvýšením šířky ohřívaného pásma v oblasti hrdlového prstence pro snížení teplot-

ního gradientu v o.kolí hrdel.

V praxi se pravděpodobně lépe uplatní elektrický odporový ohřev s několika

teplotními zónami, který by také umožňoval poměrně snadnou montáž uvnitř nádoby

a zaručoval by dodržení teploty 45O°C s přesností +14°C.

Tento suchý způsob žíhání by měl být realizovatelný u většeny provozovaných

tlakových nádob energetických reaktorů. V každém případě však bude vyžadovat

specifický bezpečnostní rozbor pro danou elektrárnu.

V USA se předpokládá, že celý postup regeneračního žíhání vyřadí příslušný

energetický reaktor z provozu na 60 dní a celkové náklady s tímto žíháním spoje-

né se odhadují na 60 miliónů amerických dolarů /130/.
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7. POTRUBf

V reaktoru PWR o výkonu 1300 MWe je ve velmi omezeném prostoru zabudováno na

100 000 m potrubí /140/, na kterém je namontováno více než 17 000 uzavíracích šou-

pat a ventilů. Tyto uzavírací armatury se v období let 1975 - 1981 podílely 15 %

na celkovém snížení faktoru pohotovosti jaderných elektráren v NSR /141/ a 12 %

v letech 1982 - 1985. Přitorr; jenom na potrubí z korozivzdorné oceli je kolem

6 OOO svarů.

Materiál potrubí musí zaručovat dostatečné pevnostní vlastnosti při používané

provozní teplotě, dobrou korozní odolnost v daném prostředí,.vyhovující svařitel-

nost a odolnost proti nízkocyklovému porušení i proti teplotním rázům.

Cyklické namáhání je vyvolováno opakovaným působením velkých dilatačních a

ohybových sil od mohutných tuhých komponent primárního okruhu na potrubí. K těmto

komponentám patří hlavně tlaková nádoba, parogenerátor a kompenzátor objemu.

Materiálem potrubí reaktoru typu PWR je často jak korozivzdorná nestabilizo-

vaná austenitická ocel typu AISI 304 a 316/její chemické složení je v tabulce 7/,

tak i feritická uhlík - manganová ocel ASTM 516-70. Tato ocel svýjn složením odpo-

vídá oceli A 212-B uvedené v tabulce 4.

V NSR se na potrubí používá titanem a niobem stabilizovaných korozivzdorných

ocelí X6CrNiTi 181O /AISI 321/, X6CrNiNb 1810 /AISI 34 7/ a na odlitky G-X5CrNiNb

189 /CF8C/. Jejich chemické složení je uvedeno v tabulce 7. Primární potrubí je

vyrobeno z nízkolegované oceli, kde kolena nejsou navařována, ale celé potrubí je

ohýbáno pomocí indukčního ohřevu. Vnitřek potrubí má navařenou výstelku ze stabi-

lizovaných korozivzdorných austenitických ocelí.

Obvyklá praxe je, že potrubí menšího průměru /asi pod 500 mm/ se vyrábí

z austenitické korozivzdorné oceli. Potrubí většího průměru je pak vyráběno z nízko-

legovaných ocelí co do chemického složení velmi blízkých ocelím používaným na tla-

kové nádoby. Toto potrubí je opatřeno výstelkou z navařené korozivzdorné austeni-

tické oceli.

Feritické oceli se používají na potrubí parní a pro napájecí vodu.

Závažným problémem potrubí je provozním prostředím ovlivněná koroze. Koroze

ocelí ve vodním prostředí je obecně ovlivňována vnitřními a vnějšími faktory.

K vnitřním faktorům patří chemické složení a struktura materiálu, stav jeho po-

vrchu a přítomnost pnutí ve spojení s velikostí nebo rychlostí deformace. Vnější

faktory se vztahují k fyzikálnímu stavu vlastního provozního prostředí, jeho che-

mickému složení, hodnotě pH, teplote, tlaku ap.

Odolnost oceli proti korozi se zvyšuje přísadou vhodných prvků, jako je chróm

a nikl.

Z hlediska struktury oceli jsou homogenní slitiny korozně stálejší než he-

terogenní. Jednotlivé složky heterogenních slitin mohou mít rozličný potenciál,

což vede ke vzniku lokálních elektrochemických článků, a tím i k lokální korozi.

To platí o výskytu vměstků, karbidů, intermetalickych fází, včetně dříve uvedené

mikrosegregace jednotlivých slitinových prvků v oceli. Heterogenita povrchu ocelí

může být též způsobena nerovnoměrným mechanickým namáháním, které vede k lokální

plastické deformaci a případně i ke vzniku trhlin.

66



Leštěním povrchu oceli se zmenší skutečná velikost povrchu a v důsledhu toho

se sníží i korozní úbytky, které se ve skutečnosti vztahují k jednotce zdánlivého

povrchu.

Nejdůležitější korozní účinky v primárním i sekundárním systému reaktoru PWR

spočívají v reakci mezi vodou PL parou na jedné straně a ocelovým povrchem potrubí

či jiné komponenty na straně druhé. Austenitické korozivzdorné oceli mají velmi

dobrou odolnost proti korozi ve vodě a syté páře v širokém intervalu hodnot pH.

V přítomnosti kyslíku a chloridových iontů však podléhají korozi za napětí. Rozsah

tohoto poškození roste se zvyšující se koncentrací obou těchto látek a zvláště pak

chloridů. Stejný účinek jako kyslík mají také ostatní látky, které se snadno redu-

kují včetně iontů Fe . Proto koncentrace kyslíku a chloridových iontů nesmí ve

vodním prostředí reaktoru PWR přesáhnout přípustnou hranici. Obsah kyslíku je to-

lerován nanejvíš do několika ppm a koncentrace chloridových iontů nesmí být vyšší

než 0,1 mg/l.

Také přítomnost vyloučeného feritu v austenitickych chrómniklových ocelích sni-

žuje oblast jejich pasivace za přítomnosti chloridů. Na druhé straně zvýšený obsah

feritu ve struktuře austenitické oceli zlepšuje její odolnost ke korozi za napětí.

Austenitické korozivzdorné oceli mohou podléhat korozi za napětí také v pros-

tředí páry. V tomto směru jsou nejvíce ohroženy ty partie komponenty, které jsou

střídavě smáčeny a zase vysoušeny. Vlivem lokálního vypařování vody může zde dochá-

zet k lokálnímu zvýšení obsahu chloridů na kritické koncentrace, které potom vedou

ke korozi za napětí.

Problém koroze za napěli po hranicích zrn austenitickych korozivzdorných oce-

lí byl v NSR vyřešen /109, 142/ používáním ocelí, stabilizovaných titanem nebo

niobem. Během 201etého provozu komponent jaderných elektráren vyrobených z těch-

to materiálů nebyl tento druh poškození v NSR zaznamenán jak u reaktorů typu PWR,

tak i u BWR.

Vliv pH na korozi je třeba v každém jednotlivém případě posuzovat samostatně.

Žádné obecně platné pravidlo v tomto směru neexistuje.

Zvýšení rychlosti promíchávání nebo proudění korozního' prostředí vede u ně-

kterých korozně méně odolných materiálů /perlitické oceli/ ke zvýšení rychlosti

koroze.

Průběh koroze je ovlivňován i teplotou korozního prostředí. S růstem teploty

se zvyšuje i rychlost probíhajících anodických procesů.

Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá, že při provozu jaderných elektráren

s reaktory PWR je nezbytně třeba provádět průběžnou kontrolu čistoty vody. Účinnost

demineralizace se měří podle obsahu kysličníku křemičitého a celkové elektrické vo-

divosti. Dále se měří obsah kyslíku a hodnota pH. Netěsnosti v trubkách se kontro-

lují měřením elektrické vodivosti a podle koncentrace příslušných iontů.

Dalším vážným problémem jsou svarové spoje na potrubí, a to nejen proto, že

mohou být nejčastějším místem výskytu defektů. Potrubí se přivařuje ke komponentám

se značně rozdílnou hmotností, což je často spojeno se složitými geometrickými pře-

chody ve svaru. To vede i ke složitým tepelným a mechanickým namáháním v místě těch-

to přechodů. Proto v celém světě se v zájmu zvýšení provozní bezpečnosti jaderných

elektráren snižuje celková délka svarů i na potrubí, jak už o tom bylo hovořeno

v souvislosti s reaktorovou tlakovou nádobou.
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V podobném geometrickém přechodu mezi napájecím potrubí vody z korozivdorné

oceli AISI 304 k parogenerátoru byly zjištěny trhliry u více než 20 reaktorů PWR.

K iniciaci a šíření trhlin docházelo nejspíše korozní únavou. Únavové namáhání bylo

vyvoláváno hlavně při spouštění reaktoru s nízkým průtokem chladivá, které mělo za

následek kolísání teploty. Úprava geometrie napájecího potrubí v místě připojení

k parogenerátoru spolu s modifikací provozních podmínek a instalací tepelného di-

fuzoru vedly k podstatnému snížení výskytu těchto trhlin.

Bezpečnostní analýza potrubí je založena na stejném interakčním procesu mezi

trhlinou a komponentou, který je uveden na obr. 5. Pro tuto analýzu je opět treba

znát velikost působícího zatížení /jak skutečného, vyvolaného působícím tlakem

chladivá a teplotními změnami ve stěně potrubí, tak i hypotetického, které je mož-

no očekávat při abnormálním provozu a nehodách/, dále velikost a rozložení existu-

jících defektů typu trhlin /opět skutečných nebo hypotetických/ a mechanické cha-

rakteristiky použitého materiálu v příslušném časovém období. Doporučené postupy

dle kódu ASME III a XI jsou založeny na lineárně elastické lomové mechanice, kde

se předpokládá, že komponenta se až do porušení deformuje pouze elasticky, a k to-

muto porušení dochází křehkým či katastrofálním způsobem. Ačkoliv lineárně elastic-

ká lomová mechanika je velmi úspěšná při popisu podkritického růstu trhliny při

únavě, korozní únavě a korozi za napětí, v případě její aplikace na potrubí jsou

výsledky vysoce konzervativní. Porušení potrubí totiž předchází značná plastická

deformace. Rozbor bezpečnosti potrubí musí být proto založen na dosud málo propra-

covaných zásadách elasticko-plastické lomové mechaniky. Tento přístup bere v úva-

hu nejen krite'rium iniciace trhliny, ale i její stabilní šíření. Proto se pro po-

trubí místo lomové mechaniky často používá přístupu "netěsnost před lomem"

/leak-be fore-break/.
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8. PAROGENERÄTOR

V reaktoru typu PWR je primární a sekundární systém oddělen tenkostennými

IX,2 mm/ teplosměnnými trubkami parogenerátoru. Parogenerátor je tedy výměník

tepla, který obsahuje asi 3000 trubek ve tvaru U, které jsou nejčastěji vyrobeny

z nikl-chrómové slitiny typu Incoloy. Trubky jsou upevněny ze dvou stran v trub-

kovnici /obr. 64/ a po celé své délce jsou ještě přidržovány opěrnými deskami.

Dříve byly trubky do trubkovnice utěsňovány zaválcováním. V poslední době se pře-

šlo k exploznímu způsobu utěsňování a ke svařování, nebo k oběma způsobům. Tím se

odstranily štěrbiny mezi trubkou a trubkovnicí.

Samotný parogenerátor je mohutné těleso o výšce kolem 20 m a průměru kolem

4 m s celkovou hmotností 310 tun. Ve všech západních státech se téměř výhradně po-

užívají vertikální parogenerátory, a to většinou recirkulačního typu, uvedeného na

obr. 64. Jednosměrný průchozí typ parogenerátoru i/yrábí v USA pouze firma Babcock

and Wilcox.

Daleko nejpoužívanějším materiálem trubek parogenerátoru je Inconel 600, a to

u více než 80 % ze všech parogenerátoru. V NSR se hlavně používá Incoloy 8O0 se

zlepšenou korozní odolností oproti Inconelu 600 /143/. Proti specifikaci ASTM

/tabulka 7/ se v NSR pro Incoloy 800 používá nižší obsah uhlíku než 0,0. % a mírně

zvýšený obsah chrómu a niklu pro zlepšení korozní odolnosti. Jeho podíl na vyrobe-

ných parogenerátorových trubkách se proto stále zvětšuje. Také se používá korozi-

vzdorná austenitická ocel typu 300 /4 %/ a Monel 400 /7 %/.

Trubkovnice a opěrné desky byly dříve vyráběny z nízkolegované oceli/, což se

z korozního hlediska ukázalo jako nevyhovující řešení. Proto se přešlo na korozi-

vzdornou feritickou ocel s 12 a 13 % chrómu.

Poruchami parogenerátoru bylo v období 1971-1982 v důsledku výpadku jaderných

elektráren ztraceno téměř 80 TWh elektrického výkonu. Příčinou více než 80 % poruch

parogenerátoru byla koroze teplosměnných trubek, takže u sedmi reaktorů musely být

předčasně vyměněny celé parogenerátory. V případě poruchy trubek může být vadná

trubka zaslepena až do odstavení celé jaderné elektrárny. Opravy uvedených poruch

včetně provedené inspekce, ale bez uvažování nákladů za náhradní zdroje výroby

elektřiny a výměnu parogenerátoru v sedmi reaktorech, si vyžádaly přímé náklady ve

výši 5OO miliánu amerických dolarů /144/.

Předpokládá se, že ročně dojde ke ztrátě faktoru pohotovosti jaderných

elektráren o 1 až 2 i vlivem nutné inspekce a oprav korozí porušených trubek pa-

rogenerátoru jejich zaslepováním. Z toho vyplývá i velké potenciální nebezpečí

předčasného vyřazení celého parogenerátoru z provozu. Celkové náklady na takovou

výměnu se v USA odhadují na 1OO až 300 milionů amerických dolarů na jadernou

elektrárnu. V tom jsou zahrnuty i náklady na náhradní výrobu elektřiny. V současné

době se připravuje výměna parogenerátoru v jaderné elektrárně Ringhals-2 ve Švédsku

za velice spolehlivé parogenerátory od firmy KWU z NSR 1X431.

Během roku 1983 bylo zaslepeno 3291 trubek parogenerátoru ve 47 energetických

reaktorech /35,6 % z celkově sledovaných/, což je 0,18 t z celkového počtu provo-

zovaných trubek parogenerátoru. V roce 1984 bylo zaslepeno 3335 trubek parogenerá-

toru v 63 reaktorech, což odpovídá 0,16 % z celkového počtu provozovaných trubek

ze 42,6 % sledovaných reaktorů. Koncem roku 1984 bylo takto sledováno 148 reaktorů

s celkovým výkonem 111 GWe, ve kterých bylo v provozu 2,1 milionu trubek parogene-

rátoru. Z tohoto počtu bylo 124 reaktorů PWR.
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8-i. Poruchy parogenerátora od roku ly7^ a jejicw príčiny

V první polovine sedmdesátých let ijyjo hlavní priciricu porúch parogenerátorú

kurozní ci fosfátové zeslabení /wastage/ trubek /obr. 64/. Proto v sekundárním

okruhu se z fosfátového způsobu úpravy vody pomoci fosforečnanu sodného prešlo na

úpravu vody hydrazinem a amoniaki-in /AMI/, i'o-.'et. poruch vlivem fosjrátove'no zeslabe-

ní se potom značne zmenšil.

Je vsak treba po7i:ariiĽ;,at, ze v jaderných ciektr.'ímách At ucha, BiĽlis A a Ľ,

liorssele, GKK "eckar a KK;j Staie, které pracovaly s nízkofosfatovou úpravou /pod

t) JIKJ Po,/kg vody/, nedocházelo k poruchám způsobeným (>F:J1OV;III celkovým zosla-

bením trubek. Skutečnost, ze v parogenerátorech s nízkofjsfJLovou úpravou nedochá-

zelo ke zvýšené fosfátové celkové korozi, naznačuje, ze tento aru:: chemické úpravy

je reálnou alternativou k úprave AVT.

Ve druhé polovine sedmdesátých let byi hlav.ií príčinou âtíl-'i or.í trubek paro-

generátorú korozní vznik vrubu /denting/, který byl způsoben průnikem chlaaicí vo-

dy z kondenzátoru ze strary ^orské, nebo poloslané vody. Experimentální studium

oblasti korozně vzniklých vrubů na skutečných defektníc'n trubkách, vyjmutých z pft-

rogenerátorú ukázalo, ze lokální koncentrace chloridu v místi- vrubu presahuje

4OOO ppm.

Provozní zkušenosti také ukázaly, ze lze tezko udržet h ; adinu chloridů pod

doporučenou mezí 0,1 mg Cl/kg vody pomocí odkalování, ]esliizo doidc ke vr.i -inu t í

poloslané či morské vody do parogenerátorú. Tuto mez lze dosáhnout hlavne vhodným

udržováním hermetičnosti kondenzátoru.

Celkove se ukazuje, ze nízkofosfátová úprava nebo úprava AVT s demineraliza-

cí kondenzátu jsou nejlepší zárukou proti korozi materiálu parogenorátoru v prípa-

de- vniknutí chlad JU-í vody- Jestliže se tyto dve úpravy nepoužívají, jsou materiály

parogenerátorú náchylné ke korozi, pokud se nečiní opattení k zamezení netěsností

kondenzátorů.

Korozní vznik vrubů byl tedy překonán zlepšenou tesností kondenzátoru a prís-

nejší specifikací chemického složení vody sekundári,íbo okruhu. Kromě toho byla

zlepšena konstrukce trubkovnice, aby zcie nedocházelo k usazování nečistot a kalů.

V roce 1981 mela na porušení trubek parogenerátoru největší podíl důlková ko-

roze /pitting/. Dochází k ní na volné části trubky v chladnejší vetvi nejcasteji

mezi trubkovnicí a první opěrnou deskou trubek parogenerátoru. V<- vyšších patrech

se její výskyt se stoupající teplotou rychle zmenšuje. Důikovákoroze je spojována

s usazováním medi na povrchu trubek za přítomnosti kyslíku a chloridů. Med se do

okruhu dostává z mosazných kondenzátorových trubek. Na trubkách ze slitiny

Inconel 6OO a Incoloy 800 byla důlková koroze pozorována pri teplote lOO az 200 °C.

V průběhu let 1983 a 1984 hlavní príčinou vyrazení trubek byJo korozní praská-

ní za napětí z primární strany a korozní prask.íní za napětí ci j.nterkrystalické na-

padení ze sekundární strany. Príčinou asi 70 % zaslepených trubek v tomto období

byly tyto dva mechanismy.

Ke koroznímu praskání :'.a napětí docházelo v cistd vod< nebo vode primárního

okruhu trubek z Inconelu feOO v místu velkých zbytkových nebo provozních pnutí. Byl

to hlavné U-ohyb ve vnitrní radě trubek s malým poloměrem ohybu a oblast trubky

přiléhající k trubkovnici, která byla ovlivněna zaválcováním do této trubkovnice.

V nových parogenerátorech se proto přistoupilo ke zlepšenému tepelnému zpracování
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trubek. Ve stávajících parogenerátorech může být tento problém U-ohybu trubek ře-

šen jen zaslepením trubek v první a druhé řadě.

Citlivá tranzitní oblast trubek od zavalcování u trubkovnice, kde již došlo

ke vzr.iku trhlin, je opravována částečným vnitrním vyvložkováním. Není to snadná

operace, protože obe trubky musí být napred opracovány honováním. U citlivých tru-

bek, kde ješu- I.-.-UOÍIJ ke vzniku trhlin, může být jejich životnost prodloužena vy-

voláním tlakovLi.o napětí na vnitřním povrchu trubky místo zde existujícího napětí

i .Viovúho, které po-lporuje korozní praskání za napětí. To se déje zpevňováním

vnitrního povrchu trubky bud rotačním kováním nebo tryskáním jemnými broky ze sli-

tiny Inconel. Tato metoda je úspěšně používána formou Framatom ve Francii /145/.

Korozní praakání za napětí ze sekundární strany a interkrystalické napadení

je pravdepodobne- způsobeno vysoce alkalickým prostředím v okolí trubky, které se

vytváří koncentrací hydroxidů z velkého množství sekundární vody. Obvykle k němu

dochází ve štěrbině mezi trubkou a trubkovnicí v nakupeném kalu nad trubkovnicí.

Nedávno bylo zjištěno i ve štěrbině mezi trubkou a opernou deskou. Nápravné akce

spočívají v očištění trubkovnice od kalu tryskající vodou. Tato úprava byla zave-

dena prakticky ve všech parogenerátorech.

Otryskání vodou je rovněž íeinné při odstraňování zbytko\ých fosfátů, medi a

jiných nežádoucích chemikálií.

Další účinná nápravná opatrení spočívají v odstranění uvedených štěrbin, po

pečlivém očištění vnitřku štěrbiny, plastickým rozepnutím trubky po celé tloušťce

'rubKovnice bud válcováním, nebo expanzním způsobem. Tento postup byl zaveden i

a nových parogenerátorů.

Velký význam má zjištěné korozní praskání za napětí ze sekundární strany a

interkrystalické napadení trubek u opěrných desek, které bylo prvně v roct 1981

zjištěno v Japonsku. V roce 1983 bylo evidováno i v USA. Jeho velký význam spo-

čívá v tom, že se může vyvinout velice rychle během 1 až 2 lot do stavu, kdy vý-

mena celého parogenerátorů je nejpřijatelnějším řešením.

Koroze ze sekundární strany může být zmírněna pečlivou kontrolou sekundární

vody a zamezením netesnosti kondenzátoru. Úprava sekundární vody se provádí hydra-

zinem a amoniakem /AVT/, která je často účinně spojována s průtočnou demineraliza-

cí kondenzátu.

ti.2. Metody inspekce parogenerátorovych trubek

Většina provozovatelů jaderných elektráren kontrolovala alespoň část paroge-

nerátorovych trubek pomocí manuálního, ale ve většině případů pomocí automatického

zařízení na zkoušku vírivými proudy. Pritom se zpravidla používá frekvence 400 kHz

K detekci vrubů a jiných korozních jevů a frekvence 25 kHz k měření výšky kalu.

Nekteri provozovatelé užívají i dalších metod, jako je např. kalibrace průměru tru-

bek, vláknová optika a ultrazvuková defektoskopie.
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9. KONDENZÁTOR

Kondenzátor jaderné elektrárny s reaktory PWR má prakticky stejné uspořádání,

jako u klasické elektrárny na uhlí a kapalná paliva. Kondenzátorové trubky jsou

upevněny do trubkovnice zaválcováním nebo přivařením podobně jako u jiných výmě-

níků tepla.

Klíčovým problémem je výběr materiálu na kondenzátorové trubky. Tento ma-

teriál se i v jednotlivém kondenzátoru může měnit podle místa použití v jeho

různých funkčních sekcích. Nejčastěji se používá speciální mosaz, korozivzdorná

ocel, hliníková bronz a titan.

Hlavním provozním problémem kondenzátoru je udržení těsnosti kondenzátoro-

vých trubek, která může ovlivnit spolehlivost provozu jaderné elektrárny. Poruše-

ní těsnosti kondenzátorových trubek vede k pronikání chladicí vody do čistého

kondenzátu, což může vést až k jeho úplnému znehodnocení a k zastavení jaderné

elektrárny. Stupeň znehodnocení kondenzátu závisí na průtoku pronikající vody

a na chemickém složení chladící vody. "*

K porušení kondenzátorových trubek může docházet různým způsobem , závi-

sejícím jak na vlastním materiálu trubek, tak na provozním prostředí.

Všechny slitiny na bázi mědi jsou velmi citlivé ke korozně erozívníro

účinkům vody a mají malou odolnost ke korozi ve vodě s rozpuštěnými sirníky.

Porušení těsnosti kondenzátorových trubek se podílelo na ztrátě faktoru

pohotovosti nejméně O,S %, což bylo způsobeno nutným snížením výkonu reaktoru,

aby bylo možno opravit či zaslepit vadné trubky kondenzátoru.

• K velkým změnám ve volbě materiálu kondenzátorových trubek došlo v posledním

desetiletí u jaderných elektráren, které na chlazení používají mořskou vodu.

Kondenzátorové mosazné trubky zde byly rychle nahrazeny titanovými, které

mají výbornou odolnost proti korozi v mořské vodě. I některé jaderné elektrárny

na sladkou a polosladkou vodu přešly na používání kondenzátorových trubek z

titanu. Podíl titanových trubek v kondenzátoru byl v roce 1984 více než 50 %,

zatímco v roce 1978 ježte nebyly žádné titanové trubky používány.

V jaderných elektrárnách s polosladkou vodou se také ještě v tomto smeru

uplatňovala nová korozivzdorná ocel AL6X s vysokým obsahem chrómu a molybdenu.

Používáním titanových nebo ocelových korozivzdorných trubek v kondenzátoru

bude značně eliminován nepříznivý vliv mědí na korozní procesy v parogenerátoru

a podstatně by se měla zlepšit i potřebná hermetičnost kondenzátorových trubek.
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Tabulka 1 Podíl jednotlivých komponent na snížení faktjru pohotovosti /í.p./

amerických jaderných elektráren s reaktory PWR v roce 1968 až 1934

Komponenta /příčina/

Palivo

Chladicí systém reaktoru

Parní generátor

Uchycení potrubí a opatření proti zemětřesení

Turbína

Elektrický genera'tor

Kondenzátor a chemie napájecí vody

Výměna paliva

SíE velmi vysokého napětí

Ekonomické důvody

Jiné' důvody

ztráta

1968-1981

1,1
3,8

4,3

4,6

3,5

1,0

6,1

10,9

0,2

1,4

1,1

36,7 %

f.p. v %

1982-1984

0,1

5,2

7,2

4,3

1,1

2,3

4,7

13,6

0,5

3,2

0,7

39, 7 %

Tabulka 2 Počet případů a příčiny stárnutím vyvolaných poruch či vyřazení

v jaderných elektrárnách v roce 1969 až 19S2 v 1'SP,

Příčina poruchy či vyrašení

Opotrebení /monitorovací systém/

Koroze /potrubí, ventily, svary/

Vnitřní znečištění /armatury/

Vnější znečištění /ventily, čerpadla ap./

Únava /tepelné a mechanické zatížení/

Vznik trhlin /potrubí, čerpadla, ventily/

Konec životnosti /monitory požáru a radiace,
filtry/

Znečištění elektrických kontaktů

Vibrace

Koroze za napětí

Eroze

Jiné

Počet případů

522

114

382

331

324

259

226
205

165

110

102

58

309 8

i podíl

16,9

13,5

12,3

10,7

10,4

8,4

7,3
6,6

5,3

3,5

3,3

1,8

100 %

Tabulka 3 Typické parametry palivových článků i aktivní zóny reaktoru PWR

Průměr tablet v mm

Poměr délky tablety k průměru

Měrná hmotnost tablety v % teoretické hmotnosti
/1O,96 g/cmV

Materiál povlaku

Tlouštka povlaku v mm

Vnější průměr palivového elementu v mm

Mezera na průměru mezi palivem a povlakem v mm

Celková délka tablet v mm

Předtlakování palivového elementu v MPa

Počet palivových elementů v palivovém souboru

šířka palivového souboru v mm

Počet palivových souborů

Výška aktivní zóny v mm

Šířka aktivní zóny v mm

9,0

1,0 - 1,3

94

Zircaloy 4

0,6

10,4

0,2

3700

2

176 /14xl4/
264 /17xl7/

270

177 až 217

4000

3400
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Tabulka 4 Předepsané chemické složení použitých ocelí na tlakové nádoby energetických reaktorů typu PWR

pl
ec

hy
vý

ko
vk

y

Označení
oceli

A 212-B

A 3O2-B

A 533-B

20MnMoNi55

22NiMoCr37

A 105

A 182

A 350-82

A 336

A 508 tř.2

A 508 tř.3

20MnMoNi55

22NiMoCr37

Výr.

USA

USA

USA

NSR

NSR

USA

USA

USA

USA

USA

Fr.
Jap.

NSR

NSR

Chemické složení ve hmotnostních %

C

max
0,31
max
0,25
max
0,25
0,17
0,23
0,16
0,21

max
0,35
max
0,30
max
0,30
max
0,27
max
0,27
0,15
0,25
0,17
0,23
0,17
0,25

Mn

0,85
1,20
1,15
1,50
1,15
1,50
1,20
1,50
0,50
1,00

max
0,90
1,25
1,50
max
1,35
0,50
0,80
0,50
0,90
1,20
1,50

1,20
1,50
0,50
1,00

Si

0,15
0,30
0,15
0,30
0,15
0,30
0,15
0,30
0,15
0,30

max
0,35
0,15
0,30

0,15
0,35
0,15
0,35
0,15
0,35
0,15
0,30
max
0,35

P

max
0,035
max
0,035
0,035
0,012
max
0,010
max
0,020

max
0,05
max
0,035
max
0,040
max
0,040
max
0,025
max
0,025
max
0,012
max
0,025

S

max
0,040
max
0,040
0,040
0,015
max
0,015
max
0,010

max
0,05
max
0,040
max
0,050
max
0,050
max
0,025
max
0,025
max
0,015
max
O,025

Ni

0,40
0,70
0,50
0,83
0,50
0,90

max
2,0
0,50
0,90
0,50
1,0
0,40
1,0
0,45
0,80
0,60
1,0

Cr

max
0,20
0,20
0,50

0,25
0,45
0,25
0,45
max
0,25
max
0,20
0,30
0,50

Mo

0,45
0,60
0,45
0,60
0,45
0,60
0,45
0,70

0,55
0,70
0,55
0,70
0,45
0,60
0,45
0,60
0,50
0,80

Cu

max
0,10
max
0,10
max
0,20

max
0,10
max
0.20

V

max
0,05

max
0,05
:nax
0,05
max
0,02
max
0,0Ľ

jiné

max
0,030Ti
max

0,030Ti

max
0,03Ti

Rok
použití

1955

1953
1967
1967
dosud
1974
dosud
1964
dosud

1955
1956
1955
1956
1955
1956

1965
dosud

1961
dosud
1974
dosud
1964
dosud
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Tabulka 5 Předepsané mechanické vlastnosti ve statickém tahu při 20

ocelí na plechy a výkovky reaktorových nádob

C prvních a dnes používáný ch

>«

š.

Označení
oceli

A 212-B

A 302-B

A 533-B tř.l

20MnMoNi55

A 1O5

A 508 tř.2

A 508 tř.3

20MnMoNi55

22NiMoCr37

Typ
oceli

C-Mn

Mn-Mo

Mn-Mo-Ni

Mn-Mo-Ni

C-Mn

Mn-Mo-Ni

Mn-Mo-Ni

Mn-Mo-Ni

Mn-Mo-Ni

Tepelné
zpracování

normalist. žíhání

zušlechtění

zušlechténí

lullechtění

normaliz. žíhání

zuilechtění

zuálechtění

zuělechtění

zušlechtění

Min.

v 2

MPa
262

345

345

440

248

345

345

440

44O

MPa

483 - 586

552 - 689

620 - 793

590 - 740

min. 483

550 - 725

550 - 725

590 - 740

590 - 740

Min.
prodlouž.
na 50 nun

%

22

20

18

18

22

18

18

18

18

Tabulka 6 Typické chemické složení zlepšených ocelí pro tlakové nádoby reaktorů PWR

Označení
oceli

A 533-B tř.l

A 533-B tř.l

A 508 tř.2

A 5O8 tř.2

A 5O8 tř.3

20MnMoNi55
A 508 tř.3

Výr.

USA

Jap.

USA

Jap.

Jap,

NSR
Pr.

Chemické složení ve hmotnostních %

C

0,21

0,20

0,21

0,20

0,20

0,16

Mn

1,36

1,37

0,68

0,80

1,40

1»34

Si

0,23

0,24

0,28

0,23

0,34

0,23

P

0,009

0,007

0,006

0,006

0,007

0,010

S

0,014

0,006

0,011

0,006

0,0O7

0,010

Ni

0,54

0,61

0,60

0,84

0,75

0,72

Cr

0,07

0,13

0,37

0,37

0,09

0,19

Mo

0,54

0,52

0,59

0,58

0,50

0,50

Cu

0,11

0,05

0,040

0,048

0,05

0,06

As

0,025

0,009

0,007

0,016

Sn

0,007

0,008

0,008

0,011

Sb

0,008

0,002

Co

0,002

0,010

0,O09

0,017



Tabulka 7 Chemické složení některých vysoce legovaných nikl-chrdmových slitin

a korozivzdorných ocelí

Značka

slitiny

Chemické složení ve hmotnostních %
Cr

14,0
17,0

19,0
23,0
17,0
20,0

16,5
18,5
16,5
18,5
19,0
21,0
22,0
24,0
17,0
19,0
17,0
19,0
18,0
20,0

Ni

min
72,0

32,5
35,0
8,5
10,0

10,5
13,5
11,0
14,0
10,0
12,0

12,0
.15,0

9,0
11,5

9,0
11,5
9,0
U,O

Mn Si jiné

Inconel 6OO

Incoloy 8OO

AISI 3O4

AISI 316

AISI 316L

AISI 308

AISI 3O9

X6CrNiTi 1810

X6CrNlMo 1810

G-X5CrNiNb 189

max
0,010

max
O,050
max
0,07

max
O,07
max
0,03
max
O,O8
max
0,20
max
0,06

max
O,04

max
0,06

max
1,00

max
1,50

max
2,0

max
0,50

max

max
1,0

max
0,015

max
O,O15

max
0,030

0,50Ti
0,50Cu

0,60Ti
O,75Cu

2,0Mo
2,5Mo

2,0Mo
2,5MO

max
O,55Ti

max
O,65Nb

max
O,65Nb

Tabulka 8 Koncentrace nečlmtot a B tepových prvků, nad kterou dochází u ocelí

22NiHoCr37 a 2OMnMlMoS5 k většímu výskytu trhlin při uvolňování

vnitrního pnutí 1 segregaci

Způsob
vzniku
trhlin

Uvolňování vnitrního
pnutí

Segregační

Nečistoty a stopové prvky
ve hmotnostních t

Cu

0,12

0,13

Sn

0,011

0,011

P

0,008

0,007

S

O, 008

0,008

As

0,013

0,046

N

0,012

Karbid.
prvky

Mo

0,62

83



Tabulka 9 Chemické složení plechů z laboratorních taveb ocelí A 302-li 508

Cis.
tav.

1

•7

4

t

•J

tis.
des.

66A
66B
66C
66D

67A
67B
67C
67D

63A
68B
68C
6BD

69A
69B
69C
69O

70A
70B
7OC
7OO

71A
71B
71C
710
72A
7 2 8
72C
72D

C

0,24

0,23

0,23

O.23

0,23

0,24

0,23

Mn

1,30

1,31

1.31

1,23

0,88
O,8«
0,88
1,62
0,67
1,63
1.63
1,63
1,31

P

0,018

O.OO3
0,015
0,025
O.O25
O.OO3
O,O16
0,028
0,028
O.O16

0,004

O,OO3

0,020

S

0,018

0,018

O,O17

0,018

0,018

0,019

0,019

Chemické s ložení

S i

0.21

O.2O

0,22

0,24

O.22

0,21

0,21

Cu

0,16
0,16
0,32
0,32
0,002

0,30

0,19

0,18
0.18
0,33
O,33
0,18
O,18
0,32
0,32
O,33

Ni

0,002

O.7O

0,70

0,30
0,30
0,70
0,70
0,005

0,002

O,25
0,71
0,71
O, 71

ve hmoLnostních %

Cr

0,00 3
0,25
0,25
0,52
0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

O,003
0,003
O.SO
O, 50

MO

0,52

O, 51

0,52

0,53

0,37
0,66
0,66
0,66
0,36
0,36
0,36
0,67
O,52

As

_

_

0.01O
0,010
0,010
0,033

_

_

0,010
o.olo
0,010
0,035

Sn

0,004

0,004
0,004
0,004
0,024
0,004
0,004
0,004
0,023
0,004
0,021
0,021
0,021
0,004

0,004

O,OO4

N

0,010

0,009

0,010

0,010

0,O08

0,009

0,009

B

0,0005

O,0004

0,0006

0,0005

0,0005

O,0006

O.O004

Tabulka 1O Ch««lcké «ložení tři r&zných svarových kovů oceli A 533-B tŕ. 1

a jejich TT 4 1 J a KVjMot v neozáf. stavu

Tavidlo
Charpy-V TT 4 1 J

Charpy-V K V ^
haotn. t Nl
haotn. t Cu
haotn. % Mn
tunotn. t S
tmotn. t SI

EP-19

Linde 80
-16 °c

83 J
0,59
O,4O
1,36
0,013
0,50

EP-23

Linde 60
-21 °C

91 J
0,59
0,23
1,40
O,O13
0,50

EP-24

Linde OO91
-69 °C
180 J
0,59
0,35
1,30

,0/010
0,17
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Obr. 1 Vývoj měrných investičních nákladů jaderných elektráren v USA podle roku

zahájení provozu elektrárny

KONOtMZATOŘ.

Obr. 2 Schema uspořádání jaderné elektrárny s tlakovodnía reaktormi typu PWR
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Obr. 3 Schematické uspořádání čtyřsayčkového systéau reaktoru PWR
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Obr. 4 Schematické znázornění postupu pro zajištění konponenty jaderné elektrár-
ny proti poruiení
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krehký lom

deforaace

Obr- 5
Závislost skutečného napětí
ve statickém tahu na skutečné
de f onuci při elastickém chování
materiálu

Obr. 6
Závislost skutečného napětí ve statickém
tahu na skutečné deformaci při elasticko*
plastickém chování materiálu

u
e
L.
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(?« konst. T

r primární oblast
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sekundárni

Číiii t

houževnatý
lom

/
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Obr. 7 Křivka tečeni materiálu
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Obr. 8 Téleso typu CT pro zkoušku excentrickým tahem

NJSO

a

Z

o
S

•\ 53.'*-H

plne li 152MM /

/

lat

horní plato

Obr. 9 rávislost nárazové energie KV na teplotě pro ocel A 533-B s podélnou
osou tyčí Charpy-V ve saéru válcování plechu /a/ i ve aněru příčném /b/
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referenční teplota

Obr. 10 Scheaatické znázornění průběhu charakteristik lomové houževnatosti

v závislosti na referenční teplotě

O
- UH>

- Kl
Mil

Obr. 11 Porovnání průběhu křivky referenční lomové houževnatosti X_R s experi-

na tělesechmentálně zjištěným průběhem lomové houževnatosti K J c

typu CT oceli A 533-B a A 508 až do tloušťky 250 mm
CJ
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Obr. 12 Závislost rychlosti růstu únavové trhliny základního materiálu a teplen

ovlivněné zóny oceli A 533-B v simulovaném vodním prostředí PWR o teplo-

tě vody 268 C s vysokým prfltokem v porovnání s doporučenými křivkami

dle ASME XI

tr
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n
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c
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Obr. 13 Schematické znázorněni procesu rychlosti růstu trhliny při dnavě, ko-

rozní dnavě a korozi za napětí
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Obr. 14 Schematické znázornění časového průběhu koroze

povlaku ze slitiny Zircaloy-2 a Zircaloy-4

v teplotním rozmezí 26O - 400 °C

Obr. 15

Schematický řez palivovým

elementem reaktoru PWR

usporidání
řidičích
ty£l

palivový
eleaent

vodící trubky
ab»orpiních tyti

spodní
hlavice

absorpční
ty6

horní
hlavice

distanční
•rliky

oblast
tlumení

Obr. 16 Celkový pohled na palivový článek

reaktoru PWR v provedení firmy Westinghouse
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ilŕftni
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/ korozí pod napětím

čerstvá
povrchová
trhlina.

zkřehnuti uvolnénýai
itépnýai produkty

Obr. 17 Schematické znázornění mechanismu porušení palivového elementu se

zirkoniovým povlakem interakcí mezi tabletou paliva a povlakem
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Obr. 18 Vliv neutronového ozáření na odolnost trubek ze slitiny Zircaloy-2 a-4,

namáhaných vnitřním přetlakem, k jódem vyvolanému lomu při teplotě

35O - 360 "C
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(2)

(7)

Obr. 19 Schematické znázornění postupného urychleného narůstání a odpadávaní

korozní vrstvy slitiny Zircaloy-2 a Zircaloy-4
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Obr. 20 Tlouštka oxidické vrstvy zircaloyových povlaků palivových elementu

reaktorů PWR v místě maximální koroze v axiálním směru v závislosti na

vyhoření paliva
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Obr. 21

Radiační růst žíhaných slitin Zircaloy-2

a Zircaloy-4 v závislosti na neutronové

fluenci

? 10
n/m >\ McV

,26

5O()

na pa i lvový soubor
""" -— ~" I'O., s povlaky boridů. 1/4 pal. cl.
— • — • — líd̂ Ô -UO.,. 8 na palivový soubor

2500 G J/k f)

10 2O MWd/kg
střední vyhoření palivového souboru

Obr. 22 Množství reaktivity potlačované různými vyhořívajícími absorbéry

v závislosti na vyhoření paliva

0 JOO 200 3OO 400 500 mm

vzdálenost od vnitřního povrchu

Obr. 23 Průběh mechanických vlastností kovaného kombinovaného hrdlového a

rubového prstence tlakové nádoby reaktoru Cockerill z oceli A 5O8

da 3 po tlouštce 560 mm

pří-

tří-
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chlazená zóna -
jemná rovnboseť
krystaly

sloupkovitá dendritícká
struktura

větvená dendritick,
struktura

rovnooaý růst
krystalď

STRUKTURA TUHNUTÍ

pozitivní segregace
bohatá na legující prvky

segregace typu "V"

segregace typu "A"

negativní segregace -
niiií obsah legujících
prvkfi /bohatá na sili-
káty, pokud si dezoxiduje
křemíkem/

TYPY SEGREGACÍ

Obr. 24 Schematické znázornění struktury tuhnutí a makrosegregace velkých, plně

dezoxidovaných ocelových ingotů

483

699

611

215

stará provedení

750

zlepšené provedení

Obr. 25 Běžné a zlepšené provedení tlakové nádoby reaktoru PWR o výkonu

1300 MWe v NSR
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Obr. 26 Tlaková nádoba japonského reaktoru Tsuruga-2 typu PWR o výkonu 1200 MWe

TOZ (hrubozrnná zóna + zóna transformace)

mikrotrh1iny
rovina N-T

horké trhliny praskání při uvolňování pnutí

Obr. 27 Studium podnávarových trhlin ve svarovém spoji ocelí pro reaktorové

tlakové nádoby pomocí různě orientovaných metalografických výbrusů
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Obr. 28 Porovnání teplotního průběhu lomové houževnatosti ocelí A 533-B a

A 508 podle roku jejich výroby

obvodový tvar vrchllku vlka

•var vevafenl
priaárniho hrdla do
hrdlováno pritenec

•var připojeni
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Obr. 29 Oblasti předprovozní a provozní ultrazvukové kontroly reaktorové tlako-
vé nádoby podle Kódu ASME XI

97



co
-o

•Vysoký průtok 45 l/min
R = 0,7 1 c/min.

• A 533-B plech
o SK A (svarový kov)
Ô SK B
x SK C

10 '

10"

10

ASME X
mokré
R>0,65

Obr. 30

Závislosti rychlosti růstu únavové

trhliny základního materiálu a sva-

rových kovů oceli A 533-B v simulovaném

vodním prostředí reaktoru PWR o tep-

lotě 288 °C s vysokým průtokem vody

. ASME XI
% I suché pr.

10

A.K / MPa'mV
100

Z 50mm CT

~ Westinghouse Harwell
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\
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Obr. 31 Rychlosti růstu únavové trhliny

zkušebních těles 2T CT z oceli A 533-B

v siraulovacím prostředí PWR při různém

průtoku vody 10' 5

orientace L-S

R = 0,7

1 c/min

ASMC XI
mokré
R>0,65

J I
10

/MPa-.mV
100
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A 533 - B (plech)
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R = 0,2

1 c/min

288°C

2T CT
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ASME XI
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Obr. 32 Vliv různého obshu síry v oceli A 533-B na růst únavové trhliny v simu-

lovaném vodním prostředí reaktoru PWR
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Obr. 33 Vliv orientace zkušebních těles 2T CT na rychlost růstu únavové trhliny

oceli A 533-B s vysokým obsahem síry v simulovaném vodním prostředí

reaktoru PWR

100



E

"D

T3

>-3

10',-4

1O-5

A 533-B (plech)
0,004 % S
K = 0,2
288°0

1 c/min

rW-4 (L-I)

nv-l (T-L)

TW-7 (L-S)

ASML X
mokré
RSO,25

ASME XI
suché

I I I I I

Obr. 34

Vliv orientace zkušebních těles 2T CT

na rychlost růstu únavové trhliny

oceli A 5333-B s nízkým obsahem síry

v simulovaném vodním prostředí

10 100
A K /MPa-mV

\
a

•a

co

10-3

í O-4

Obr. 35

Vliv zvýšeného obsahu rozpuštěných

síranů a chloridů v simulovaném vodním

prostředí reaktoru PWR na rychlost růstu

iínavové trhliny v tepelně ovlivněné zóně

obloukového svaru pod tavidlem oceli

A 508 třídy 3
10 - 5

° zkouška A

D zkouška C

•zkouška E

ASME
mokré

vysoké R

ASME XI
suché

10 2O 40

A K



Q.
ta
c

rN

A.

R
. / *

p
1

V 1
\ 1

>

1

\
U 0

p

oz.

štěpné nupět

ARpO

,2 neoz.

í

, 2

1 2 teplota

Obr. 36 Schematické znázornění vzájemného vztahu mezi radiačním zpevněním a
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Obr. 37 Experimentálně stanovená závislost mezi radiačním zpevněním a zkřehnutím
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Obr. 38 Schematické znázornění vlivu neutronového záření na teplotní průběh ná-

razové energie zkušebních těles Charpy-V z ocelí pro tlakové nádoby
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Obr. 39 Radiační zkřehnutí oceli A 3O2-B v závislosti na neutronové fluenci při

ozařování při teplotě < 232 °C
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Obr. 44 Synergistické dčinky mědi a niklu při radiačním zkřehnutí ocelí na bázi

A 302-B a A 533-B
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Obr. 45 Vliv rozdílného obsahu fosforu při vysoké a nízké úrovni mědi na radiač-

ní zkřehnutí oceli typu A 302-B a A 533-B
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Obr. 46 Vliv rozdílného obsahu fosforu při dvou
drovních niklu a mědi na radiační zkřehnutí ocelí
typu A 3O2-B a A 533-B

Í5O

100

so

TAVBA 70

o,ooí%Ni

TAVBA 71

Hi i 0,005%
O,ooh%P

zeerc

o.fňCu O.SiCu O.KCu
~; o,66Mo 1 I

I I
1,6 2Mn 0,36Mo

O,87Mr>

A 8 C 0 A 8 C D

TAV&A
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Obr. 49 Porovnání experimentálních výsledků radiačního zkřehnutí ze svědečných

těles základního materiálu ocelí reaktorových tlakových nádob podle

obsahu mědi s trendovými křivkami dle Průvodce 1.99
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Obr. 50 Porovnání experimentálních výsledků radiačního zkřehnutí ze svědečných

těles svarového kovu ocelí reaktorových tlakových nádob podle obsahu

mědi s trendovými křivkami dle Průvodce 1.99
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Obr. 51 Porovnání experimentálních výsledků neutronovým zářením vyvolané změny

nárazové energie horního plata svědečných těles základního materiálu
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0.30 Cu

i i i i i •

10
•I MeV

24
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Obr. 55 Porovnání průběhu lomové houževnatosti K_j» která byla stanovena pře-

počtem z údajů J_c pro elasticko-plastické podmínky svarového kovu
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Zotavení tří svarových kovů oceli A 533-B z radiačního zkřehnutí
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Obr. 58 Zotavení tří svarových kovů oceli A 533-B z neutronovým ozářením vyvola-

ného poklesu nárazové energie horního plata v závislosti na žíhací tep-
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Obr. 60 Neutronovým ozářením vyvolané změny horního plata J^ a KV pro všechny

tři svarové kovy oceli A 533-B

Obr. 61 Mez kluzu v tahu R tří svarových kovů z oceli A 533-B v neozářeném sta-

vu, po ozáření, vyžíhání a opakovaném ozáření
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Obr. 62 Tranzitní teploty TT.._ tří svarových kovů oceli A 533-B v neozářeném

stavu, po ozáření, vyžíhání a opakovaném ozáření
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Obr. 6 3 Nárazová energie horního plata KV tří svarových kovů oceli A 533-B

v neozářeném stavu, po ozáření, vyžíhání a opakovaném ozáření
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Obr. 64 Kritická místa porušování trubek, ke kterým dochází během provozu verti-

kálního recirkulačního parogenerátoru jaderné elektrárny s reaktory PWR


