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W referacie omówiono podstawowe stale stosowane do budowy zbiorników ciśnieniowych
reaktorów wodnych, ich własności oraz wpływ promieniowania na degradacją własności stali
w procesie eksploatacji.

1. WPROWADZENIE

Zakup elektrowni jądrowej jest uzależniony od wielu czynników, miedzy innymi od
polityki rządu, możliwości finansowych (kredyty i cena oraz związany z nimi offset),
akceptacji społeczeństwa i innych. W dniach 18-19 maja 2006r. Stowarzyszenie Elektryków
Polskich i Polskie Towarzystwo Nukleoniczne organizują międzynarodową konferencję nt.:
„Reaktory jądrowe dla Polski", na której będą prezentowane oferty producentów elektrowni
jądrowych. Wydaje się, że najpewniejszy będzie zakup elektrowni z jądrowym reaktorem
energetycznym typu PWR: AP-1000 produkcji amerykańskiej firmy Westinghouse lub EPR-
1600 produkcji konsorcjum krajów europejskich - obydwa na etapie projektu. Mało
prawdopodobne jest zakupienie reaktora o bardzo wygórowanych parametrach,
wymagającego stosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych o specjalnych
własnościach.

Nas interesują przede wszystkim reaktory wodne, ponieważ w Polsce, jeżeli zapadnie
taka decyzja, najprawdopodobniej będzie budowany właśnie taki reaktor. Są to bowiem
reaktory bezpieczne, pracujące stabilnie, a przede wszystkim długotrwale eksploatowane w
wielu krajach, co powoduje, że ich wady są dobrze znane i większość usterek zastała już
skorygowana.

Spośród reaktorów wodnych najczęściej stosowane są termiczne reaktory typu PWR
(radziecki WWER), w których funkcje moderatora, chłodziwa i reflektora spełnia
demineralizowana i dejonizowana woda lekka pod ciśnieniem dochodzącym do ok. lóMPa,
odprowadzająca ciepło ze strefy aktywnej do wytwornicy pary. Woda jest dobrym i tanim
oraz bezpiecznym chłodziwem, a także skutecznym moderatorem neutronów. Paliwem w
reaktorach tego typu jest uran wzbogacony w izotop 2 3 5 U do stężenia 3-e4%. Wadą wody jako
chłodziwa jest jej silne oddziaływanie korozyjne na większość metali.

Reaktory PWR składają się ze zbiornika ciśnieniowego wypełnionego wodą o
wymaganej czystości i zanurzonego w nim rdzenia, tj. zbioru kaset, lub zestawów
paliwowych, o masie dochodzącej do lOOt, opartego na dolnej płycie oporowej zawieszonej
na obudowie zbiornika. Rdzeń otoczony jest cylindryczną obudową ze stali odpornej na
korozję, która silnie osłabia promieniowanie y i neutrony prędkie, zmniejszając tym samym
skłonność do powstawania dodatkowych naprężeń cieplnych w ściankach zbiornika.

Elektrownia jądrowa z reaktorem PWR pracuje w systemie dwu-obiegowym wodno-
parowym. Podstawowe urządzenia obiegu pierwszego tj. reaktor, stabilizator ciśnienia,
wymienniki ciepła i wytwornice pary oraz główne pompy cyrkulacyjne są połączone
rurociągami wykonanymi ze stali odpornej na korozję, lub ze stopu Inconel 600. Obieg ten
jest zamknięty, ze względu na obecne w wodzie zanieczyszczenia produktami reakcji
rozszczepienia jądrowego. W obiegu panuje ciśnienie ok.l5MPa i temperatura ok.323°C, przy
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czym maksymalna temperatura chłodziwa nie może przekroczyć temperatury wrzenia wody
pod danym ciśnieniem tj. 343 °C.

Z uwagi na ograniczoną moc pomp, układ chłodzenia składa się zwykle z kilku pętli
(w reaktorach PWR 2 lub 4, a w reaktorach WWER 2 do 8). Woda chłodząca pierwszego
obiegu przechodzi do wytwornicy, w której powstaje para o ciśnieniu 3,3 do 7,5 MPa i
temperaturze 240 do 300°C. Sucha para po rozprężeniu w turbinie gazowej napędzającej
generator prądu skrapla się w skraplaczach i jest zawracana do wytwornicy pary.

Reaktory PWR pierwotnie były przeznaczone do celów wojskowych i były
instalowane na atomowych łodziach podwodnych. W energetyce jako pierwszy został
zbudowany taki reaktor w Stanach Zjednoczonych w 1957r., a w Związku Radzieckim
(WWER) w 1964r. Od tego czasu reaktory PWR są najliczniejszymi źródłami energii o mocy
do 1000MW instalowanymi w elektrowniach jądrowych.

2. WPŁYW PROMIENIOWANIA NA WŁASNOŚCI METALI

2.1. Rodzaje promieniowania jądrowego

W strefie aktywnej reaktora, oprócz wysokiej temperatury i ciśnienia, panuje silne
promieniowanie. Wszystkie te czynniki wpływają w istotny sposób na własności materiałów
znajdujących się w tej strefie, tj. na własności paliwa i materiałów konstrukcyjnych.
Promieniowanie w reaktorze składa się z promieniowania a, p, y, strumienia neutronów i
produktów rozpadu. Współdziałanie różnych rodzajów promieniowania z metalami podano w
tabeli 1.

Tabela 1. Oddziaływanie różnych rodzajów promieniowania jądrowego z materiałami

Rodzaj promieniowania

Elektrony —
promieniowanie |3

Promieniowanie y -
fotony

Cząstki a -jądra helu

Protony

Neutrony

Efekt podstawowy

Jonizacja

Jonizacja

Jonizacja

Jonizacja i przemieszczenia
atomów

Przemieszczanie atomów

Efekt możliwy

Przemieszczanie atomów
(przy dużej energii)

Przemieszczanie atomów
(przy dużej energii)

Przemieszczanie atomów

Przemieszczanie atomów

Jonizacja

Wzbudzenie elektronów i jonizacja atomów, będące skutkiem promieniowania P i y,
mają niewielki wpływ na własności metali. Natomiast ciężkie cząstki (a, neutrony i protony)
o dużej prędkości, oraz produkty rozszczepienia jądrowego, powodują uszkodzenia struktury
krystalicznej poprzez tworzenie defektów radiacyjnych, które są w dalszej konsekwencji
przyczyną zmian własności mechanicznych materiałów. Należy tu wymienić zmniejszenie
plastyczności z równoczesnym wzrostem wytrzymałości (tzw. umocnienie radiacyjne),
zwiększenie kruchości materiału i przesunięcie temperatury przejścia w stan kruchy w stronę
temperatur wyższych. Ponadto pod wpływem promieniowania mogą występować zjawiska
pełzania radiacyjnego i kruchości wysokotemperaturowej (helowej), pęcznienie radiacyjne i
przyspieszenie korozji. Spośród wszystkich rodzajów promieniowania największe znaczenie
ma promieniowanie neutronowe, szczególnie neutrony prędkie, cechujące się dużą masą i
przenikalnością.
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2.2. Wpływ na własności mechaniczne

Promieniowanie neutronowe powoduje zmianę własności wytrzymałościowych i
plastycznych metali. Na rys.l pokazana jest krzywa rozciągania otrzymana w próbie
rozciągania statycznego. Widać, że promieniowanie zwiększa moduł sprężystości, granicę
plastyczności i wytrzymałość przy jednoczesnym zmniejszeniu wydłużenia w momencie
pęknięcia.
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Rys. 1. Wpływ napromienienia neutronami na przebieg krzywej rozciągania
A, A' - granica sprężystości, B, B' - granica plastyczności,
C, C - wytrzymałość na rozciąganie

Zjawiska takie nazywane umocnieniem radiacyjnym wyraża się stosunkiem umownej
granicy plastyczności R= do wytrzymałości na rozciąganie Rm. Stosunek ten po
napromienieniu neutronami może wzrastać z jednoczesnym wzrostem twardości i spadkiem
wydłużenia i przewężenia, w wyniku czego materiały stają się bardziej kruche.

Oprócz wielkości promieniowania również temperatura, w której ten proces zachodzi
ma istotny wpływ na własności materiałów konstrukcyjnych. Wynika to z faktu, że
uszkodzenia radiacyjne powstające pod wpływem neutronów przekształcają się w wyniku
dyfuzji w pętle międzywęzłowe i dyslokacje o różnej konfiguracji, pory i inne defekty
sieciowe, które w wysokiej temperaturze mogą zanikać.

Dla przykładu na rys.2 pokazano wpływ temperatury na przebieg wykresów a - e dla
wysokostopowej stali austenitycznej (348 AISI, stal chromowo-niklowa stabilizowana Nb i
Ta) rozciąganej w temperaturze 350°C. Na rys.3 pokazano podobny wykres dla próbek tej
samej stali poddanej przed napromienieniem wyżarzaniu w temperaturze 980°C w czasie
1 godziny.
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Rys.2. Wpływ temperatury na rozciąganie stali austenitycznej 348.
1 - stal nie napromieniona,
2 — napromieniona: 3.1021n.cm'2, T=400°C
3 - napromieniona: 4,4. lO^n.cm"2, T=650°C
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Rys.3. Wpływ temperatury na rozciąganie stali austenitycznej 348 wyżarzonej przed
napromienieniem.

1 - stal nie napromieniona,
2 - napromieniona: 3.1021n.cm'2, T=400°C
3 — napromieniona: 4,4. lO^n-cm"2, T=650°C
4 - napromieniona: 4,6. lO^nxm"2, T=650°C
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Z przytoczonych wykresów, że przy podobnych własnościach wytrzymałościowych
stal napromieniona ma znacznie mniejszą plastyczność, nawet po wyżarzeniu w wysokiej
temperaturze.

Napromienienie neutronami wywiera podobny wpływ na twardość stali. Na rys.4
pokazano wpływ temperatury napromienienia i dawki neutronów (E>0,lMeV) na twardość
stali niskostopowych.
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Rys.4. Wpływ temperatury napromienienia i dawki neutronów na twardość stali
1 -stal: 0,22%C, 0,25%Si, l,44%Mn, 0,51%Mo, 0,63%Ni
2 - stal: 0,19%C, 0,18%Si, 0,22%Mn, l,57%Cr, 0,51%Mo, 3,88%Ni, 0,2%V

Umocnienie radiacyjne pociągające za sobą spadek plastyczności i odporności na
pękanie jest szczególnie istotne dla stali konstrukcyjnych przeznaczonych na zbiorniki
ciśnieniowe reaktorów lekkowodnych. Stale te, jak wszystkie metale o sieci regularnej A2
mają dobre własności plastyczne i dobrą odporność na pękanie w temperaturach wyższych od
tzw. temperatury przejścia w stan kruchy (Tp). Jest to temperatura, w której następuje
gwałtowna utrata plastyczności i odporności na pękanie spowodowana zmianą mechanizmu
pękania z ciągliwego na kruchy. Stanowi ona dolną granicę temperatury przydatności stali
jako materiału konstrukcyjnego. Wyznacza się ją najczęściej na podstawie badań udarności,
zarówno stali jak i jej połączeń spawanych, stosując próbki Charpy V. Ocenia się przy tym
udział przełomu kruchego w funkcji temperatury badania. Jako kryterium Tp przyjmuje się
temperaturę, w której udarność stali i połączeń spawanych wynosi 35Jcm'2 (energia łamania
próbki Charpy V równa 27J), a udział przełomu kruchego nie przekracza 50% (rys.5).

Napromienienie neutronami stali konstrukcyjnych powoduje niekorzystne
podwyższenie temperatury Tp zależnie od składu chemicznego oraz dawki neutronów. Wpływ
ten pokazano na rys.6. Jak wynika z pokazanego wykresu stal niskowęglowa mająca, w stanie
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Rys.5. Wyznaczanie temperatury przejścia w stan kruchy na podstawie badań udarności
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Rys.6. Wpływ dawki neutronów prędkich w zakresie temperatur 160-200'C na T p stali
zawierającej 0,2%C.

1 - stal nie napromieniona, 2 - po dawce 2,7.1018n.cm"2,
3 - po dawce 1.1019n.cm'2, 4 - po dawce 1.1 O ^ 2
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Stwierdzono, że duży wpływ na Tp stali ma obróbka cieplna, mianowicie stal
konstrukcyjna niskostopowa w stanie ulepszonym cieplnie ma znacznie niższą Tp niż stal w
stanie normalizowanym i odpuszczonym. Również przesunięcie temperatury Tp stali
normalizowanej po napromienieniu jest znacznie większe niż dla stali ulepszonej cieplnie.

Mając na uwadze, że bezpieczna praca elektrowni jądrowej jest uwarunkowana
zachowaniem należytej odporności na pękanie materiałów konstrukcyjnych urządzeń, należy
w czasie całego okresu eksploatacji zachować takie warunki, aby temperatura przejścia w stan
kruchy była o wiele niższa od temperatury pracy. Jest to powód, dla którego do oceny
odporności na pękanie zarówno materiałów rodzimych, jak i ich połączeń spawanych, oprócz
określenia udarności lub energii łamania stosuje się metody wywodzące się z liniowo-
sprężystej i sprężysto-plastycznej mechaniki pękania, tzn. wyznacza się krytyczne wartości
współczynnika intensywności naprężeń Kic, krytyczne rozwarcie karbu COD lub krytyczną
wartość całki Reice'a - J.

Oprócz wpływu na zmianę omawianych własności, promieniowanie jądrowe
wywołuje również zjawisko pełzania radiacyjnego. Pełzanie radiacyjne jest zjawiskiem
złożonym i dotychczas nie do końca wyjaśnionym, a polega ono na ciągłym odkształcaniu
plastycznym materiału, z niewielkimi prędkościami, pod wpływem stałego obciążenia i
promieniowania neutronowego. Niekorzystny wpływ pełzania radiacyjnego dotyczy przede
wszystkim stali austenitycznych odpornych na korozję, z których wykonywane są platery
wewnętrznych powierzchni zbiorników oraz rurociągi pierwszych obiegów chłodzących.
Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku reaktorów prędkich powielających, w
których stale austenityczne są podstawowym materiałem konstrukcyjnym a temperatury pracy
są wysokie (rzędu 700°C).

3. STALE PRZEZNACZONE NA ZBIORNIKI REAKTORÓW CIŚNIENIOWYCH

Materiały konstrukcyjne powinny zachowywać stabilne własności wytrzymałościowe
i odporność na pękanie w warunkach pracy reaktora. Do czynników wpływających na
degradację własności należy wymienić ciśnienie i temperaturę panujące podczas eksploatacji
reaktora, cykle chłodzenia i nagrzewania występujące podczas włączania i wyłączania
reaktora, naprężenia własne, wynikające z gradientu temperatury na przekroju elementu i
różnych współczynników rozszerzalności materiału zbiornika (stal niskostopowa) i plateru
(stal kwasoodporna), oraz wpływ środowiska. W tym ostatnim przypadku należy brać pod
uwagę nie tylko wpływ korozyjny środowiska chłodzącego, ale również trzeba uwzględnić
promieniowanie jądrowe, o którym wcześniej była mowa. Ujemne oddziaływanie
wymienionych czynników na pogarszanie własności materiałów jest uwzględniane na etapie
projektowania i kompensowane przez wprowadzenie do obliczeń projektowych tzw.
współczynnika bezpieczeństwa.

Wśród własności, które powinny posiadać materiały konstrukcyjne należy także
wymienić mały przekrój czynny na pochłanianie neutronów, ponieważ od jego wielkości
zależy odpowiednia ekonomia neutronów w strefie aktywnej reaktora. W przypadku zbyt
dużego przekroju czynnego trzeba zwiększać objętość tej strefy lub stosować paliwo jądrowe
o większym stopniu wzbogacenia.

Wśród stali konstrukcyjnych na zbiorniki ciśnieniowe reaktorów lekkowodnych
stosowane są powszechnie niskostopowe stale żarowytrzymałe.

Własności wytrzymałościowe stali konstrukcyjnych zwiększają się ze wzrostem
zawartości węgla i są stabilne do ok.320°C. Jednak w wyższych temperaturach stale węglowe
podlegają zjawisku pełzania, i z tego względu ich zastosowanie jest ograniczone. Dlatego
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zawartość węgla ogranicza się zwykle do maksimum 0,3%, a wymagane własności uzyskuje
poprzez dodawanie składników stopowych.

Oddziaływanie pierwiastków stopowych na strukturę i własności stali jest różne. Na
przykład krzem, mangan i aluminium są wprowadzane w celu odtlenienia stali. Dyspersyjne
cząstki azotków i tlenków aluminium sprzyjają powstawaniu struktury drobnoziarnistej.
Mangan tworzy siarczki i zapobiega kruchości stali na gorąco i poprawia jej odporność na
pełzanie.

Dodatek chromu podnosi odporność stali na korozję i żarowytrzymałość (odporność
na utlenianie w temperaturach podwyższonych). Zwiększa również wytrzymałość i
ciągliwość stali oraz jej hartowność, szczególnie w temperaturze pokojowej.

Nikiel wyraźnie zwiększa wytrzymałość i odporność na pękanie stali, szczególnie przy
zawartości powyżej 1%. Wprowadza się go w ilości ok.4% do stali żaro wytrzymałych
ferrytycznych i bainitycznych w celu zwiększenia ich odporności na pełzanie.

Prawie do wszystkich stali stopowych wprowadza się molibden (w ilości ok. 0,4%),
który zwiększa hartowność i zmniejsza skłonność stali do kruchości odpuszczania. Zwiększa
również własności wytrzymałościowe oraz odporność na pękanie i ścieranie w temperaturach
podwyższonych, szczególnie gdy jest dodawany wraz z chromem i niklem. Zawartość
molibdenu w ilości 0,5 do ok.3% poprawia odporność stali żarowytrzymałych na pełzanie.
Podobny wpływ wykazuje dodatek wolframu.

Wanad wprowadza się do stali żarowytrzymałych w ilościach do ok. 0,5% w celu
poprawienia odporności na pełzanie zmniejszenie skłonności do rozrostu ziarn austenitu
podczas obróbki cieplnej. Dyspersyjne węgliki wanadu wydzielające się podczas
odpuszczania stabilizują strukturę oraz własności wytrzymałościowe tych stali w
temperaturach podwyższonych, szczególnie gdy zawierają one 0,5 do 1% molibdenu.
Podobnie na własności stali żarowytrzymałych wpływa dodatek niobu, wprowadzany w
ilościach do 1%.
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