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Abstract
Radiation Damage and íts Mitigation in Reactor Pressure Vessel
Steels. Reactor pressure vessel integrity is crucial for the long term
operation of nuclear power plants. Delicacy of the problem is given due
to radiation damage of the vessel structural materials. The article is sum-

marizing the major elements of the radiation damage phenomena; the
ways of monitoring and forecasting of radiation damage; and the possible mitigating measures. Since the sole Hungarian nuclear power plant
intends to extend its service life, special attention is paid on the aspects
of VVER type reactors (Russian design pressurized water reactors)
being in operation in Hungary.

Bevezetés
A világ folyamatosan növekvő villamos energia igényének kielégítésében jelentős szerepet játszik az atomenergia. Az atomerőművek ellentmondásos megítélésének következtében jelenleg a figyelem az új
atomerőművek építéséről átkerült az üzemelő atomerőművek tervezési
élettartamon túli üzemeltetésére. Az élettartam gazdálkodás egyik kulcskérdése a nyomástartó berendezések és csővezetékek — és ezen belül
elsősorban a reaktortartály - szerkezeti integritásának biztosítása hoszszú távon. A reaktortartály szerkezeti integritása elemzésének különlegességét a tartály övzónáját érő neutronsugárzás adja. A neutronsugárzás ugyanis megváltoztatja a tartály szerkezeti anyagának mechanikai
tulajdonságait: csökkenti az anyag szívósságát és növeli a képlékenyrideg átmeneti hőmérsékletét, fokozva ezzel a tartály ridegtörési érzékenységét. Jelen tanulmány célkitűzése az, hogy áttekintést adjon a
reaktortartály falát érő sugárzás anyagszerkezetet károsító hatásáról, a
mechanikai tulajdonságok megváltozásáról, a sugárkárosodás vizsgálatáról és előrejelzéséről, valamint a sugárkárosodás hatásának csökkentési lehetőségeiről. A tanulmány aktualitását a Paksi Atomerőmű
üzemidő hosszabbítási szándéka húzza alá, ezért fokozott figyelmet
szenteltünk a paksival azonos típusú reaktoroknak.

Areaktortartály falának sugárkárosodása
Több mint fél évszázaddal ezelőtt Wigner hívta fel először a figyelmet
a neutronok azon tulajdonságára, hogy az anyagokkal kölcsönhatásba
lépve megváltoztatják azok tulajdonságait, megalapozva ezzel a sugárkárosodás fogalmát [1]. Nyomottvizes atomerőművek esetében a reaktor magjában (aktív zónájában) keletkező neutronspektrumnak három fő
összetevője van; a gyors neutronok (ezek E energiatartománya kb. 0,1
Mev-től 15 MeV-ig terjed), a közepes energiájú neutronok (E s 0,5 eV 0,1 MeV) és a termikus neutronok (E c 0,5 eV). A károsodást a gyors
neutronok a reaktortartály falának az aktív zónával szemben lévő tartományában okozzák. A neutronfluxus a zónától a reaktortartály falának
külső felületéig 3-4 nagyságrenddel csökken, továbbá a spektrum is változik a falvastagság mentén a szerkezeti anyaggal való kölcsönhatás
eredményeképpen.
Különös figyelmet érdemel a reaktortartály övzőnájában található hegesztési varrat lamennyiben van). Ennek oka, hogy a varratanyag — durvább mikroszerkezete és nagyobb nemfémes szennyeződése következtében - érzékenyebbnek mutatkozik a neutronsugárzásra, mint a
hengerelt vagy kovácsolt alapanyag. Mindezeken túlmenően a hegesz-

tési varratokat általában úgy tekintjük, mint a repedések és repedéshez
vezető folytonossági hiányok (pl. összeolvadási hibák) legvalószínűbb
helyeit. A Pakson üzemelő VVER-440/V-213? típusú atomerőmű reaktortartálya esetében a zóna alsó széle fölött kb. 220 mm magasságban
található egy körvarrat. A varratot a maximális fluxus értékének 66-689ea terheli.
A gyors neutronok a szerkezeti anyag atomjaival tugalmas ill. rugalmatlan kölcsönhatásba kerülnek: a rugalmas ütközés atomi elmozdulásokat, a rugalmatlan ütközés nukleáris reakciókat hoz létre. Amennyiben
a rugalmas ütközés folytán a rácsatomnak átadott energia meghalad
egy küszöbértéket (E,2 40 eV), akkor az atom kimozdul a rácsban eredetileg elfoglalt helyéről és egy Frenkel-hibapárt (egy üres helyet és egy
intersztíciós atomot) hoz létre. Amennyiben az ütközési energia lényegesen magasabb, mint néhány keV, úgy a kimozdított atom a környeze-

tében hasonló elmozdulások özönét indítja el (elmozdulás kaszkád). Az

így keletkezett rácshibák jelentős része sem elektrokémiailag, sem

mechanikailag nem stabil és ezért az ütközést követően azonnal vissza-

jut stabil helyzetébe, vagy rekombináció útján kioltja egymást.
A károsodás leírásához leginkább a kaszkád által létrehozott ponthibák számát lehet felhasználni [2], ami az alapját képezi az atomok
helyelhagyási gyakoriságával jellemzett károsodási paraméternek, a
dpa-nak (displacement per atom). Károsodási paraméterként — főleg a
reaktortartály felügyelet területén — elterjedt még az adott küszöb energiaszint feletti F neutronfluencia érték használata is. A küszöb energiaszint nyugati reaktorok esetében E - 1,0 MeV, a VVER reaktorok esetében ugyanez 0,5 MeV. VVER reaktorokra a tervezési élettartam végéhez rendelhető fluencia -0,01-0,1 dpa-nak felel meg. A spektrum sugárirányú lágyulása a tartályfal belső felületétől a külső felület irányába haladva viszonylag kisebb dpa csökkenést idéz elő, mint ugyanitt a filencia (E5 1 MeV) csökkenése, ami azt jelenti, hogy a fluencia használata
a károsodás becslésére kevésbé konzervatív, mint a dpa használata [3].
A sugárzás előidézte ponthibák egy részének diffúzióképessége a
besugárzás hőmérsékletén — azaz a reaktor üzemi hőmérsékletén (7, z
250-300 9€) - fokozódik, ami a mikroszerkezet további, rendkívül finom
méretű módosulásainak létrejöttét segíti elő. Ezek jellemző előfordulási
sűrűsége 1029 mr és sugaruk 1 nm vagy kisebb [4]. A legáltalánosabb
módosulások az alábbiak:
- nagyobb diszlokáció hurkok képződnek a ponthibák kitüntetett helyekre vándorlása eredményeként és megindul a diszlokációk ún. dekorációja, fürtökbe rendeződése (5], ami a mátrix közvetlen károsodásának
az alapja;
-— a kaszkád magjában üres helyekben feldúsult terület (cluster), e
körül pedig intersztíciós atomok halmozódása alakul ki [6];
- rézben, továbbá mangánban és nikkelben gazdag ötvözet kiválások, ill. karbonitrid és foszfid kiválások alakulnak ki a túltelített szilárd
oldatból (7], amely folyamat tovább növeli a mátrix felkeményedését;
- a foszfor szegregál a szemcsehatárok mentén, valamint a szemcsén belül a második fázis és a mátrix ill. a sugárzás okozta kristályhibák
határán [8], ami az adott helyeken a szilárdság lokális csökkenéséhez
vezet.
Az 1. ábra összefoglalja a sugárkárosodás előzőekben vázolt folyamatait, jelezve az egyes folyamatok szerepét a mechanikai tulajdonsá-

gok megváltozásához való hozzájárulásuk szempontjából. Az ábra nem
tartalmazza a könnyűvizes reaktorok üzemi hőmérséklet-tartományát

2 VVER - könnyűvízhűtésű, vízmoderátoros, energiatermelő reaklor; V-213 - a
1 Dr., a műsz. tud. kandidátusa, TRAMPUS Műszaki Tanácsadó Bt.,
trampusp(dtrampus.axelero.net
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A mikroszerkezet besugárzás hatására történő megváltozásának
szorosan

összefügg

az elméleteket

igazoló vizsgálati

technika és a szimulációs módszerek és eszközök fejlődésével. Az 50es és 60-as években rendelkezésre álló elektronmikroszkópia hozzájárult a kaszkádok kialakulása transzportelméleti magyarázatának igazolásához. A 70-es és 80-as években az atomi mozgások számítógépes
szimulációja területén végbement fejlődés teremtette meg a lehetőséget
a korábbinál mélyebb vizsgálódásra és az elméletek finomítására. Két
numerikus szimulációs modell terjedt el; a molekuláris dinamikai modell
sok atom mozgásának egyenleteit integrálja egy időben, míg a másik
modell két atom ütközéseinek sorozata alapján írja le a folyamatot [9]. A
mikroszerkezet leírásának ezen a szintjén van szerepe a Monte Carlo
szimulációs módszernek. A még több atomot tartalmazó testek viselkedésének szimulációs módszere a végeselem-módszer, majd elérjük a
kontinuum-mechanika eszköztárát. A 2. ábra az idő és a vizsgált atomok
számának függvényében foglalja össze a legismertebb módszereket

[11].

a szívósság csökkenése és a képlékeny-rideg átmeneti hőmérséklet növekedése. Az említett tulajdonságok növekedése ill. csökkenése a fluencia függvényében monoton és nemlineáris. A mechanikai tulajdonsá-

gok észrevehető változásához szükséges minimális besugárzási dózis

Finn 5 1-2 10? nm? (E 5 0,5 MeV). A keményedést hagyományosan
arra vezetik vissza, hogy a finomeloszlású kiválások és a kiterjedt méretű hibák akadályokat gördítenek a diszlokációk mozgásával szemben
(Orowan-mechanizmus), ami a sugárkárosodás klasszikus elmélete
[13].
Kísérleti eredmények ennek az elméletnek az átértékeléséhez és új
modellekhez vezettek. Ezek egyikének a lényege, hogy a besugárzás
hatására létrejövő kaszkádképződés körülményei között a Frank-Reedforrások többségét egy saját intersztíciós atomokból álló felhő veszi körül (Cottrell-atmoszféra) és a képlékeny alakváltozás megindulásához
szükséges diszlokációknak először el kell szakadniuk ettől az atimoszférától. Ehhez egy bizonyos feszültség szintet kell legyőzniük, ami a folyáshatár növekedésében nyilvánul meg [14]. Prohászka szerint a besugárzás okozta elridegedés szoros kapcsolatban áll a sugárzás által
0,35 homológ hőmérséklet alatt létrehozott diszlokációs hurkokkal és a
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sugárzás által létrehozott kiválások is hatással vannak a szívóssági jellemzők megváltozására (15], amely magyarázat az előbb említett mindkét elméletből merít.
Amennyiben a szívósággal kapcsolatos mérőszámokat a Charpyféle ütve hajlító vizsgálatból vesszük, ami a hagyományos megközelítés
alapja, akkor ez a képlékeny-rideg átmeneti hőmérséklet görbe
eltolódását (47), a felső energia értékének csökkenését (AFE),
valamint a görbe meredekségének megváltozását (a görbe lefekvését)

ms

Idő
2. ábra. A mikroszerkezet vizsgálatának különböző
szimulációs módszerei [11]
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Atomok száma

amely a változásért felelős

elsődleges fizikai folyamatok leírására jellemző értékektől (10-? m és
10-15 s) a reaktortartály integritására vonatkozó globális előrejelzés
értékeiig (109 m és 109 s) tart.
A szimulációs eljárásokat egyre fejlettebb mikroszerkezet vizsgáló
technikák támogatják, mint pl. a kisszögű neutronszórás vizsgálata
(2 -8 nm), a nagy felbontású téremissziós pásztázó elektronmikroszkópia, az atompróba tomográf (2 -1 nm és összetétel) és a pozitron
annihilációs spektroszkópia (-1 nm). E technikák kombinációja lehetővé
teszi a sugárzás által megváltoztatott mikroszerkezet különféle sajátosságainak a megfigyelését, valamint — az elméletet ill. a fizikai alapokon nyugvó modelleket is felhasználva — segítséget nyújt a kísérletek
tervezéséhez és az eredmények interpretálásához.
A besugárzás eredményeként az előzőekben vázolt módon kialakuló
mikroszerkezet komplex változásokat idéz elő a reaktortartály acélfalának mechanikai tulajdonságaiban. Ezen változások közül a legalapve-

tőbb a folyáshatár (és természetesen a szakítószilárdság) növekedése,

1. ábra. A sugárkárosodás elemeinek vázlatos összefoglalása

megismerése

egyes moduljainak a fizikai modelljei kompatibilisek egymással és úgy
épülnek egymásra, hogy a számítógépes kód átfogja a geometriai mé-

besugárzatlan

FE

Külön megemlítjük a szimulációs eszközök jelenleg talán legmagasabb szintjét képező ún. virtuális reaktor-t [12]. Ennek — a jelenleg
még fejlesztés alatt álló eszköznek - az a különlegessége, hogy az

gs
besugárzott

4

3 Érdemes megemlékezni róla, hogy az első publikáció a Monte Carlo-módszer
gyakorlati alkalmazásáról Teller és szerzőtársai nevéhez fűződik [10].
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3. ábra. Képlékeny-rideg átmeneti hőmérséklet görbék jellegzetességei
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Elfogadható korreláció mutatható ki a folyáshatár besugárzás
hatására történő megnöveketése (AR) és a Charpy-féle ütve hajlító
vizsgálattal meghatározható paraméterek (AT, ill. AE) között, azonban
sem AT, , sem AFE nem áll egyszerű lineáris kapcsolatban AR vel
[16]. Ezt a nemlineáris kapcsolatot mutatja a képlékeny-rideg átmeneti
hőmérséklet eltolódása esetében a Ludwig-Davidenkov-diagram, 4.
ábra. Az átmeneti hőmérséklet eltolódását a besugározatlan acélra

jellemző és a besugárzás hatására megnőtt folyáshatár hőmérsékletfüg-

gését leíró görbék és a törési szilárdság görbe metszéspontjai jelölik ki.
Látható, hogy dA /dT csökkenő hőmérséklet esetén növekszik, így A7,
függ az átmeneti hömérséklet kiinduló értékétől (To) és AR től. Miután

a koncepció szerint Tg a 10 J ütömunkához rendelt hőmérséklet, így a

41 J-hoz tartozó átmeneti hőmérséklet növekedése az alábbi módon
fejezhető ki egy empirikus korreláció segítségével;

AT 7AT TAT,

1

als

ahol AT, az eltolódásnak az átmeneti hőmérséklet görbe meredekségének csökkenéséből adódó növekménye.
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használatos empirikus trendgörbék -nagy többségét szinte kizárólag
kutatóreaktorokban folytatott kísérletekreredményei alapján vették fel. A
kutatóreaktorokban több nagyságrenddel nagyobb fluxusban történő
gyorsított besugárzás károsító hatása azonban nem egyenértékű az
atomerőmű reaktortartály falának sugárkárosodásával, és ahogy korábban említettük, a fluxus hatásának figyelembe vétele több tényező
együttes ismeretét igényli. A reaktortartály felügyeleti program, amelynek alkalmazását a nukleáris biztonságtechnikai hatóságok az első generációs reaktorokat követően kötelezően előírták, mindig tartalmaz
Charpy-féle ütve hajlító próbatesteket. A paksi reaktortartályokat sugárkárosodásuk és termikus öregedésük ellenőrzéséhez az ún. Loviisatípusú próbatest készletekkel látták el [17].
Az átmeneti hőmérséklet eltolódásával jellemzett elridegedési folyamat kinetikájának leírására különféle matematikai közelítéseket javasoltak. A trendgörbék legáltalánosabb alakja a következő:

AT, - A(KÖ, T, D)F" a C,

(2)

ahol A a kémiai összetételtől (KÖ), a T besugárzási hőmérséklettől és a
b gyorsneutron-fluxustól függő paraméter, F a gyorsneutron-Íluencia, n
a kitevő és C egy állandó.
A trendgörbék fejlődése magán hordozza a reaktortartály acélok
gyártástechnológiája fejlődésének következményeit: az első generációs
reaktortartályok acéljainak szennyező-tartalma — az idevonatkozó elégtelen ismeretek következtében -— lényegesen nagyobb volt, mint az azt
követő generációk tartályanyagaié. Ezen túlmenően különbség mutatkozott például az amerikai és az orosz tartályacélok között abban, hogy
amíg az amerikai acélokban a réz volt a jellegzetes szennyezőelem,
addig az orosz acélokban a foszfor, aminek elsősorban technológiai okai
vannak [18]. A kémiai összetétel figyelembe vétele a trendgörbe egyenletekben az említett körülményekkel van összhangban: a vonatkozó
amerikai előírás [19] a Cu és Ni szerepét tekinti mértékadónak a sugárkárosodásra nézve, a VVER reaktortípusra vonatkozó szilárdsági számítások szabályzata [20] viszont a P és a Cu hatását veszi figyelembe
és a következő összefüggést javasolja a VVER-440 acélja hegesztési

4. ábra. A folyáshatár növekedés hatása az átmeneli hőmérsékletre

A sugárkárosodás monitorozása és
előrejelzése

A reaktortartály szerkezeti anyagainak élettartam kimerülési folyamatának ismerete és előrejelzése az erőmű hosszú távú üzemeltetésének egyik alapvető követelménye. A sugárkárosodás előrejelzése általában a Charpy-féle ütve hajlító vizsgálattal meghatározott átmeneti
hőmérséklet értékek felhasználásával történik. Az összetartozó átmeneti
hőmérséklet eltolódás és íluencia értékekre illesztett trendgörbe paraméterként a sugárkárosodásra jelentős hatással lévő ötvöző- vagy
szennyezőelem tartalmat veszik figyelembe. A trendgörbék ráilleszthetők a mért átmeneti hőmérséklet eltolódás értékekre, vagy — ezek hiányában - elsősorban a szerkezeti anyag kémiai összetételét figyelembe
vevő empirikus közelítésekkel írhatók le. A kísérleti eredményeket a
trendgörbék felvételéhez a következő források szolgáltathatják:
" kutatóreaktorokban végrehajtott kutatási programok;
" atomerőműi felügyeleti programok;
" atomerőművekben folytatott besugárzási kísérletek;
" üzemen kívül helyezett reaktortartályok falából kimunkált próbatestek; és

" üzemelő atomerőművek reaktortartályainak belső felületéről kivett
miniatűr próbatestek.
A AT, átmeneti hőmérséklet eltolódása és a fluencia közötti korreláció leírásához elegendő kísérleti eredmény az első három forrás valamelyikéből nyerhető. A kísérletekhez a reaktor kritikus szerkezeti anyagaival megegyező anyagból készített, megegyező kiinduló mechanikai
tulajdonságú próbatesteket helyeznek a kutatóreaktorokba vagy a reaktortartály besugárzó csatornáiba, ahol azonban a tartályfal belső tartományára jellemző neutrontértől eltérő viszonyok uralkodnak. A ma
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varratai elridegedésének leírására:

AT, -800(C,-0,07€.)FV,

(3)

ahol C, ill. Co, a foszfor ill. réz súlyszázalékban és F a gyorsneutron-fluencia (E 5 0,5 MeV) 1022 n/m? mértékegységben kifejezve. Tekintettel

arra, hogy ennek a trendgörbének az alapjául is főleg kutatóreaktorokban végzett besugárzási kísérletek szolgáltak, Nikolaev et al. szerint
ez a megengedhetőnél kisebb konzervativizmushoz vezet [21].
Az ötvöző- és szennyezőelemek egy része közvetlen hatással van az
elridegedésre. Ezek hatása elsősorban szilárd állapotban történő korlátolt oldhatóságukkal és a túltelített szilárd oldatból történő kiválásuk formájával függ össze. Ilyen elernek egyebek között a réz, a foszfor, a nikkel és a mangán. A nikkel hatása a VVER-1000 reaktortartály acélok
esetében - bizonyos Ni-tartalom felett — igen jelentős (22].! Más elemek
(pl. szilícium) önmagukban nem vesznek részt a sugárkárosodás folyamatában, csak az előzőekben felsorolt elemek valamelyikének jelenlétében és ilyenkor annak hatását fokozzák. Egyéb szinergia hatások is
érvényesülnek: pl. a nikkel és a réz esetében 0,79o Ni-tartalom felett, de
pl. a mangán és a szilícium is fokozhatja a nikkel ridegítő hatását [23].
Különösen erősnek mutatkozik a nikkel és a mangán együttes hatása a
sugárkárosodási érzékenységre úgy a nyugati típusú (pl. A533B minőségjelűj, mint a VVER-1000 reaktortartály acél esetében [24]. Elsősorban orosz reaktortartály acélokon végzett kísérletek eredményei alapján, a foszfor szemcsén belüli fázishatár menti szegregációja tehető felelőssé az elridegedésért és csak elenyésző részben a szemcsehatár
mentén történő foszforkiválás (8, 25].
A meghatározó folyamatok a besugárzás körülményeitől, azaz a
§ Ez annál is inkább fontos, mert a VVER-1000 típusú reaktor felügyeleti programja olyan tervezési hiányosságokkal rendelkezik, amelyek megkérdőjelezik
az eredmények reprezentativitását.
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neutrontér jellemzőitől (6 neutronfluxus, F fluencia és E energiaspekt-"rum), valamint a 7, besugárzási hőmérséklettől függenek; A flvencia.hatása a meghatározó, miután fizikailag ez váltja ki a károsodást, a többi
tényező a paraméterének tekinthető. Bizonyított, hogy a nagyobb energia nagyobb károsodást idéz elő és amagasabb besugárzási hőmérséklet — elősegítve az ön-megújulást — csökkenti a sugárkárosodást. A
fluxus hatása nem ilyen egyértelmű, hanem függ a besugárzott anyag
kémiai összetételétől, a besugárzás hőmérsékletétől és a fluencia tartománytól, A mátrix felkeményedésében szerepet játszó instabil ponthibák
a besugárzás hőmérsékletén rekombinációra képesek. Nagy fluxus esetén egy nagyobb instabil ponthiba sokaság egyrészt akadályozza a
rézben feldúsult precipitátumok keményítő hatását, másrészt viszont
maga is elősegíti a keményedést. Ezért ennek a két egymással ellentétes folyamatnak az egyensúlya határozza meg, hogy a fluxus növeli-e
vagy csökkenti a keményedést [4, 26]. VVER-440 reaktortartály acélok
esetében 0,13 94 Cu-tartalom felett lehet (luxushatással számolni (27].
Bármilyen képlet alapján rájzoljuk fel az átmeneti hömérséklet megváltozásának görbéjét a (luencia függvényében, a görbék közös jellemzöje az, hogy a neutronok hatékonysága a fluencia növekedésével arányosan csökken, azaz egy telítődési folyamat figyelhető meg. A telítődés
azzal magyarázható, hogy a besugárzási folyamat haladásával párhuzamosan az elmozdulás kaszkádok — miután sűrűségük egyre növekszik
- közösen válaszolnak a neutronok bombázó hatására és így mérséklik
a kialakuló károsodást, A telítődési jelenségnek igen nagy a jelentősége
az élettartam gazdálkodásban, mivel irányt mutat arra nézve, hogy az
üzemidő hosszabbítása szempontjából mikor hatékonyak az intézkedések. Az 5. ábra a Paksi Atomerőmű 1. blokk rektortartálya hegesztési
varratának görbéjét mutatja be. Az ábrán feltüntettük a felügyeleti próbatest eredményeket is.
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5. ábra. Átmeneti hőmérséklet változása a gyors neutron fluencia
függvényében

A trendgörbék alapjául szolgáló összefüggések többnyire empirikus
jellegűek és nélkülözik a folyamat fizikai tartalmának ismeretét. Miután
megalkotásuk az első generációs reaktorok anyagaihoz köthető, ezért
valószínűsíthető, hogy ezeknek a leírására jobban alkalmazhatók, mint
a később gyártott, kisebb szennyezőelem tartalmú tartályacélok elfidegedésének leírására. Ez egyúttal arra is utalhat, hogy a sugárkárosodás
mechanizmusa nem azonos a kis és a nagy szennyező-tartalom esetében. Az is megfigyelhető, hogy a nagyobb szennyező tartalmú acélak
esetén a (2) összefüggés n kitevője 0,3 körüli, míg a tisztább" acélok
esetében a folyamat jobban leírható egy 0,5 értékhez közeli kitevővel
[28].
A modellek továbbiejlesztése két irányban folyik. Egyrészt nagyobb
adatbázisok statisztikai feldolgozása kínál a korábbiaknál pontosabb közelítést beleértve a felügyeleti próbatéstek eredményeit is (21). Miután
ez az út nem lép túl a trendgörbe egyenletének empirikus közelítésén,

A sugárkárosodás roncsolásmentes eszközökkel történő közvetlen

mérésére is folynak kísérletek. Ezek a kísérletek ma még — amelyekhez
elsősorban a felügyeleti próbatesteket használják fel — felölelik mindazokat a módszereket, amelyek elméletileg alkalmasak lehetnek a sugárzás hatására kifejlődő mikroszerkezeti változások érzékelésére és a
károsodás halmozódásának követésére. Eredményekről számolnak be
az ultrahang hullámok terjedési sebességét, valamint az anyag csillapítási tényezőjét [31], a mágneses Barkhausen-zaj tulajdonságait, a
mágneses permeabilítást, koercitív erőt vagy a termoelektromos erőt
[32-34] mérő módszerek alkalmazása területén. A kísérleti roncsolásmentes módszerek közé szokták sorolni a mikrokeménység mérést is.
Elmondható azonban, hogy ezek az eljárások ma még csak laboratóriumi körülmények között szolgáltatnak eredményeket [35]. Miután a reaktortartályok döntő többségének teherviselő acélfalának belső felületén 610 mm vastagságú korrózióvédő plattírozás található, ezért a módszerek széles skálájából azokat célszerű kiválasztani, amelyek képesek a
plattírozás alatti anyag vizsgálatára. Egy amerikai kutatási program az
ultrahangos és bizonyos mágneses módszereket sorolta az ígéretes
módszerek közé [36]. Meg kell jegyezni, hogy az alkalmazott roncsolásmentes technikák nem tartoznak a hagyományos technikák közé.

A regeneráló hőkezelés és
az újra elridegedés

A VVER-440/V-2305 típusú reaktortartályok esetében bebizonyosodott, hogy a besugárzási hőmérsékletet 150-200 "C-kal meghaladó
hőmérsékleten, 72-150 óra idejű hőntartással végrehajtott hőkezeléssel
az átmeneti hőmérséklet kiinduló értékéhez képesti növekményének 8010090-a megszüntethető [37]. Ezzel nem egyenértékű a Kg statikus törési szívósság kiinduló értékének a visszanyerése. A hőkezelési technológia paramétereit kísérleti úton határozták meg, ennek elméleti igazolása a lejátszódó mikroszerkezeti mechanizmusok teljes megismerését követően még előttünk áll,
A hőkezelés után ismételten besugárzott anyagok újra elridegedésének leírására jelenleg, pusztán elméleti megfontolások alapján, több
modellt javasoltak. A modellek mindegyike levezethető az első besugárzás ismert elridegedési folyamatából. Amennyiben az eredeti elridegedés görbéjét, lásd az 5. ábrát, a hőkezelést követően, a hőkezelés
eredményeként lecsökkent átmeneti hőmérséklet értékről változtatás
nélkül újraindítjuk, akkor az ún. konzervatív modellt kapjuk. Ha a görbét
az Új átmeneti hőmérséklet értéktől úgy folytatjuk, hogy önmagával
párhuzamosan függőleges irányban eltoljuk, akkor egy szélsőségesen
nem-konzervatív megközelítést alkalmazunk. Egy közbenső modellt úgy
kapunk, ha feltételezzük, hogy az újra eltidegedés kinétikáját egy olyan
görbe írja le, amelyik az eredeti elridegedési görbe azon átmeneti hő-
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ezért nem is tűnik perspektivikusnak. Ezért megjelentek a: mikroszerke-

zetben lejátszódó változásokat önálló additív tagokként figyelembe vevő
előrejelzési modellek, amelyeket félmechanisztikus (semi-mechanistic)
modelleknek neveznek (29]. Az Európában elterjedt modell alkalmazhatónak bizonyult VVER-440 reaktoracélok sugárkárosodásának előrejelzésére is [30].

se

F,
Fluencia

6. ábra. A hőkezelés utáni újra elridegedés modelljei

5 V.230 - a VVER-440 típusú (440 MW névleges villamos teljesítményű) reaktor
ún. első generációja
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mérséklet értékétől indul — annak vízszintes irányú eltolásával —, amelyik
megegyezik a hőkezelés utáni értékkel. Ez utóbbi modell, amelyet laterális eltolásnak neveznek, tűnik ma legalkalmasabbnak a folyamat jellemzésére, 6. ábra (38]. A modell mögött nincs fizikai megalapozás.

A sugárkárosodás hatásának

csökkentése

A sugárkárosodás folyamatának lassítása

A 7. ábra a reaktortartály élettartam kimerüléséért első helyen felelős
igénybevételt leíró paraméter, a K, feszültségintenzítási tényező és a
hozzátartozó anyagjellemző, azaz a K (vagy K,) törési szívósság változását szemlélteti. Az ábrából látható, hogy a kezdeti biztonsági tartalék
az üzemidő előrehaladtával folyamatosan csökken, aminek oka alapvetően a reaktortartály szerkezeti anyagainak sugárkárosodás okozta
szívósság vesztése. Az ábrából levezethétők az élettartam gázdálkodás
ill. üzemidő hosszabbítás elvi és gyakorlati lehetőségei. A következőkben áttekintjük ezeket a lehetőségeket, a teljesség kedvéért röviden
megemlítve azokat is, amelyek nem szorosan a sugárkárosodás Csökkentését célozzák.
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7. ábra. A törési szívósság és a feszültségintenzitási lényező
összefüggése

A tartályfal igénybevételének csökkentése

Az igénybevétel csökkentésére a reaktortartály sugárkárosodásnak
kitett övzónája esetében a legnagyobb lehetőséget a tartály épségére
nézve legkritikusabb igénybevétel, azaz a nyomás alatti hősökkő (préssurized thermal shock, PTS) paramétereinek enyhítése kínálja. Döntő
szerepe a tartályfal belső felületi hőmérsékletének és a kialakuló nyomásnak van. A hőmérséklet vezérli ugyanis a falkeresztmetszetben
kialakuló járulékos hőfeszültség eloszlását, ami a K, feszültségintenzitási
tényező meghatározója. A PTS tranziens enyhítése az üzemzavari hűtőközeg hőmérsékletének megnövelése útján érhető el a legegyszerübb

módon, A névlegesen 20 "9C (a valóságban -45 "C hőmérsékletű hütö-

közeg felmelegítése 55-90 "C-ra a tartályfal belső felületén kialakuló
hősokk (A T) értékét 2596-kal is csökkentheti. A hőfeszültségek csökkentésének egy másik módja lehet az üzemzavari hűtés betáplálásának a
reaktor hidegágából a melegágba történő áthelyezése, ami a tökéletesebb keveredést biztosítja.
A repedés instabilitás feltételeinek fenntartásában a tranziens folyamán helyreálló belső nyomás szerepe jelentősebb, mint a hősokk előidézte járulékos hőfeszültségé. Ezért egy esetleges PTS esemény során
kialakuló nyomás értékének csökkentése legalább olyan fontos, mint a
hőfeszültségért felelős hőmérsékletkülönbség mérséklése. A nyomás
értékének csökkentése a szekunder oldal megfelelő átalakításával
6 Ennek az üzemzavar eredményeként kialakuló átmeneti üzemállapotnak az a
sajálossága, hogy a tartályfal belső felületének gyors lehűlésével egyidejűleg nő
a tartályban uralkodó nyomás, ami meghaladhatja az üzemi nyomás értékét is.
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Az élettartam kimerülés folyamatait öregedésnek is nevezik és az
anyagtulajdonságoknak azt az időfüggő változását (leromlását) értik
alatta, amely a normál üzemi igénybevétel és a normál üzemtől eltérő
tranziensek hatására következik be. A reaktortartály anyaga szempontjából szóba jöhető öregedési mechanizmusok; a sugárkárosodás, a termikus öregedés, az anyagkifáradás (kisciklusú) és a korrózió.
Már utaltunk rá, hogy a tartály szerkezeti épségét (integritását) egy
esetleges repedés inslabilítása veszélyezteti, Ez azt jelenti, hogy egy
repedés vagy repedésjellegű hiány rideg törés szempontjából kritikus
méretűvé növekedhet korróziós vagy kifáradási folyamat következtében,
vagy a szerkezeti anyag mechanikai tulajdonságai romolhatnak le neulronsugárzás, termikus eltiűegedés vagy kifáradás eredményeként oly
mértékben, hogy az anyag ridegtörési érzékenysége megengedhetetlen
mértékben megnő. Az öregedési folyamatok közül a sugárkárosodás a
meghatározó. Termikus öregedés a nyomottvizes reaktorok üzemelési
hőmérséklet tartományát tekintve nem számottevő, a korróziót és a kifá-

z

hőkezelést követően

érhető el, A reaktortartály hideg állapotban történő túlterhelése ugyan
nem jár nagy hőfeszültségekkel, de a.sugárzás okozta elridegedés előrehaladott szakaszában, ez is jelentős igénybevételt jelenthet a tartályra
nézve. A reaktortartály igénybevétele csökkentésének tehát egy további
lehetséges módja a reaktor felmelegítési és lehűtési folyamatainak
összehangolása a biztonságos üzemelés paramétereivel.

radást pedig, ebben az összefüggésben nem úgy kell tekinteni, mint a
képlékeny alakváltozások halmozódását, hanem mint a repedés keletkezését elősegítő mechanizmusokat.
Az élettartam kimerülési folyamatok lassításának több lehetősége

adott. Ezek közül talán a legkézenfekvőbb a reaktor teljesítményének a

csökkentése (számottevő eredmény érdekében 10-2094 csökkentéssel

mindenképpen számolni kell), ennek megvalósítására vonatkozó irodal-

mi hivatkozást nem találtunk.
A reaktortartály-fal sugárterhelése a kisebb gyorsneutron-fluxust biztosító speciális zónaelrendezéssel (ún. kis neutronkiszökésű zónával)
csökkenthető. A kis kiszökésű zóna perifériális pozícióiba alacsony dúsítású vagy kiégett fűtőelem kötegeket helyeznek el, amelyek inkább
visszaverik vagy elnyelik a neutronokat, mint továbbengedik a tartályfal
felé. Ezzel az eljárással a fluxus harmadára-ötödére csökkenthető anél-

kül, hogy a reaktor teljesítménye csökkenne. A tartályfal védelme tovább

fokozható árnyékoló fűtöelem kötegeknek az aktív zóna szélső pozícióiba történő helyezésével. VVER-440 reaktortartály esetében 36 árnyékoló köteg elhelyezése az összes perifériális pozícióba nemcsak a reaktortattály falát érő fluxus jelentös csökkentését eredményezi, hanem

eltolja a — zóna hatszög elrendezése következtében eredetileg kialakult

— fluxus maximumok helyét is kb. 15"-kal az eredeti maximumok két-két
oldalára. Bizonyos esetekben a gyorsneutron-fluxus csökkentése céljából árnyékoló elemeketis beépíthetnek a zóna és a tartályfal közé, ami
azonban a reaktor belső szerkezeti elemeinek átalakítását igényli (39].
Az öregedési folyamatok — általánosságban - felújításokkal vagy teljes berendezés cseréjével is mérsékelhetők. Reaktortartály esetében a
csere nem reálisan szóba jöhető lehetőség. A sugárkárosodás következtében lecsökkent szívóssági jellemzők eredetihez közeli értékének
visszaállítása céljából elvégezhető — jelenleg ismert egyetlen — felújítási
lehetőség az övzóna hőkezelése. A 7. ábrán feltüntettük a hőkezelést
követően kialakuló törési szívósságra jellemző referenciagörbét. Eddig
tizenöt VVER-440 reaktortartályon végeztek el hőkezelést ún. száraz
technológiával [38], és ezek közül a tartályok közül tíz a mai napig üZemel.7 A tizenöt tartály V-230 típusú, kivéve a finn Loviisa 1 reaktortartályt,
amely névlegesen azonos típusú a paksi reaktortartályokkal, a valóságban azonban a szerkezeti anyagainak szennyező tartalma a V-230 reak7 A már nem üzemelő reaktorok leállításának oka egyik esetben sem a reaktortartály szerkezeli anyagainak az állapota volt. Kísérleti jelleggel a végleges leállítása után egy VVER-210 típusú reaklort (Novovoronyezs 1) - ami a VVER-440
típus elődje - is hőkezeltek [40].
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tortípussal egyezik meg. A nyugati világban eddig egy sikeres kísérleti
hőkezelést hajtottak végre polgári célú; inaktív reaktortartályon [41]; a
további kísérleteket pénzügyi fedezet és a hőkezelés iránti igény tényleges hiánya miatt törölték.
A reaktortartály hőkezelése során keletkező hőfeszültségek miatt az
eljárás kockázatos, főleg akkor, ha a hevített tartomány nagy. Ez elsősorban olyan esetben fordulhat elő, amikor a reaktortartályt nem kovácsolt övekből, hanem hengerelt lemezből gyártják és tengelyirányú hegesztési varratokat is ki kell alakítani. A VVER reaktorok esetében nincs
tengelyirányú varrat, ami lassú felhevítési és lehűtési sebességeket alkalmazva (maximum 20 "C/h) lehetővé teszi a falban kialakuló hőmérséklet gradiens megengedhető értéken tartását, és ezzel az eljárás kockázatának elfogadható értékét.

Az élettartambecslés megbízhatóságának növelése
A reaktortartály ún. maradék élettartamának (azaz a műszakilag még
lehetséges üzemidőnek) a becslése egy rendkívül összetett vizsgálati,
számítási és elemzési feladat. A PTS elemzés módszerében rejlő lehetőségek egyik legígéretesebbike a valódi törési szívósság értékek alapján felvett referenciagörbe (ún. mestergörbe) alkalmazása a hagyományos alsó határgörbe típusú referenciagörbe helyett. Ehhez a felügyeleti
próbatestek statikus hajlító próbatesteinek az eredményeit kell megfelelő módon feldolgozni ill. besugárzott és elütött Charpy-próbatestek
maradványaiból, ún. rekonstrukciós eljárással, vizsgálatra alkalmas statikus hajlító próbatesteket kell készíteni.
Kézenfekvő, hogy minden olyan tevékenység, amely csökkenti a
becslési (mérési és számítási) folyamat valamelyik lépésének bizonytazájárul az élettartambecslés pontosításához. Ezen lehetőségek keretébe tartozik például a sugárkárosodást ellenőrző próbatestek besugárzási
paraméterei mérési és számítási hibáinak csökkentése, a felügyeleti
próbatesten mért eredmények tartályfal pozícióba történő átszámítási
módszerének tökéletesítése, az átmeneti hőmérséklet görbék felvételéhez szükséges vizsgálati eredmények számának növelése, valamint a
neutrontér azonosságára való törekvés a kiegészítő felügyeleti program
tervezésekor.
Mindenütt jelentős erőfeszítéseket tesznek a felügyeleti programok
tökéletesítése érdekében. A VVER reaktorok esetében említettük már a
VVER-1000 eredeti felügyeleti programjának problémáit. Ezek felismerése megtörtént és kiküszöbölésük folyamatban van [42]. A VVER440 reaktorok esetében egy nemzetközi kutatási program eredménye
megerősítette, hogy nincs szükség hőmérséklet korrekcióra a tartályfalra történő átszámítás során, mert a próbatestek túlmelegedése nem haladja meg a 4-5 C"-ot [43]. A közelmúltban üzembe helyezett VVER440/V-213 atomerőművek felügyeleti programja számos olyan megoldást tartalmaz, ami hozzájárul az eredmények megbízhatóságának
növeléséhez [44].

A paksi reaktortartályok szerkezeti
integritása hosszú távú biztosításának

lehetőségei

A 8. ábra összefoglalja az üzemidő hosszabbítás gyakorlatban megvalósítható műszaki lehetőségeit. Az ábra vízszintes tengelyére jelképesen az üzemidőt vittük fel és a lehetőségeket (intézkedéseket) az üzemidő azon szakaszához rendeltük hozzá, amikor végrehajtásuk optimális.
Az optimum keresésének ebben az esetben az a célja, hogy az intézkedés a tőle elvárt hatást a legkisebb ráfordítás mellett biztosítsa. Ennek a
kérdésnek a megválaszolását műszaki-tudományos oldalról a sugárkárosodás kinetikájának ismerete segíti. A sugárkárosodás állapotáról a
reaktortartály eredeti felügyeleti programja első próbatest készletének
eredménye nyújt először tájékoztatást az erőmű üzemeltetője számára.
Ezt követően minden egyes készlet kiértékelése az előzetes eredmény
megerősítését szolgálja, majd ez a folyamat az eredeti felügyeleti program komplex kiértékelésével zárul.
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8. ábra. A reaktortartály üzemidő hosszabbítási lehetőségei az üzemidő
függvényében

Az intézkedések megválasztásának és végrehajtásuk időzítésének
másik szempontja az élettartam gazdálkodás célkitűzéséből következik.
A Paksi Atomerőmű esetében az üzemidő meghosszabbítása a cél,
aminek egyik feltétele a vonatkozó törvény által előírt hatósági engedélyezési eljárás sikeres lefolytatása. Az engedélyezési eljárás időzítését a
blokkok tervezési élettartama és az erőmű használati engedélyének
egyéb szempontok szerinti megújítási kötelezettsége határozza meg. Az
üzemidő hosszabbítás másik feltétele az erőmű tulajdonosának rendelkezésére álló és a műszaki intézkedésekre fordítható források
nagysága. Az optimumkeresés tehát műszaki-tudományos, jogi és gazdaságossági szempontok együttes figyelembe vételével kell, hogy
történjék. A 8. ábra abszcisszáján tájékoztatásul feltüntettük az előzőekben említett szempontokkal összefüggő eseményeket.
A tartályfal igénybevétel csökkentése a PTS paramétereinek enyhítésével érhető el. Az ezt célzó átalakítások, amelyek közül az üzemzavari hűtőrendszer módosítása a leghatékonyabb és viszonylag egyszerűen megvalósítható, bármikor elvégezhetők, mert az intézkedéssel elért eredmény független a sugárkárosodás kinetikájától. Amennyiben
döntés születik ennek a lehetőségnek a kihasználásáról, akkor nem célszerű megvárni az átalakítással a sugárkárosodás előrehaladott állapotát. Az üzemzavari hűtőközeg hőmérsékletének meghatározása érzékenységi vizsgálatokkal történhet.
Az élettartam kimerülés (károsodás) folyamatának lassítását célzó
intézkedések kiválasztása és végrehajtása mindenképpen a trendgörbe
figyelembe vételével kell, hogy történjék. A reaktortartály falát érő fluxus
csökkentése érdekében végrehajtandó zónamódosításoknak csak az
üzemidő első néhány évében van számottevő hatásuk az öregedési folyamat lassítására. Amennyiben akkor ezek nem történtek meg, később
már nem hatékonyak. A Paksi Atomerőmű reaktor tölteteit — az első
kampányok kivételével — a kis neutronkiszökés elve alapján tervezik.
Részben ezért, részben az erőmű jelenlegi üzemidejét figyelembe véve,
ezzel a műszaki lehetőséggel nem kell foglalkozni.
A károsodás lassításának leghatékonyabb eljárása a reaktortartály
övzónájának megújító hőkezelése. Miután a hőkezelő eljárás kockázattal jár, továbbá költséges eljárás, ezért érdemes először az igénybevétel
csökkentésnek az élettartambecslés megbízhatóságának növelése
terén kínálkozó valamennyi lehetőséget végigelemezni, majd ennek az
elemzésnek az eredménye ismeretében dönteni a hőkezelésről. A döntést — akár szükség van a hőkezelésre, akár nem — meg kell hozni az

üzemidő hosszabbítás elvi engedélykérelmének a nukleáris biztonságtechnikai hatósághoz történő benyújtása előtt. A végrehajtás időpontját,
amennyiben az erőmű a hőkezelés végrehajtását szükségesnek tartja,
úgy kell megválasztani, hogy a megcélzott üzemidő során lehetőleg ne
kelljen ismételt hőkezelést végrehajtani (kockázat, műszaki bizonytalanságok az ismételt hőkezelést és újra elridegedést illetően, költség). Az
újra elridegedés folyamatának tanulmányozására célszerű az elride-
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gedés után hőkezelt mintákat bevonni a kiegészítő felügyeleti program
terjedelmébe, mert azok eredménye is segíthet a hőkezelésről hozandó
döntésben (természetesen csak akkor, ha az eredmények időben rendelkezésre állnak).
Az élettartambecslés megbízhatóságának növelése az erőmű állandó feladata. Ez lehet egyrészt az eredeti mérési eredmények újraértékelése új szempontok figyelembe vételével, a számítások megismétlése
új algoritmusok és/vagy fejlettebb kódok felhasználásával vagy új tudományos eredmények alkalmazása a törésmechanikai elemzés során.
Ezen lehetséges intézkedések egyike kiegészítő sugárkárosodás felügyeleti program kidolgozása és alkalmazása. A paksi reaktorokhoz korábban kifejlesztett és alkalmazott új hazai ellenőrző program [45] megerősítette a korábban becsült károsodás trendjét, de nem adott választ

azokra a kérdésekre, amelyeket ma teszünk fel, Ennek részben az oka,
hogy az új hazai ellenőrző program kifejlesztésekor nem volt az erőműnek üzemidő hosszabbítási elképzelése, de természetesen az elmúlt évtized során született tudományos eredmények sem kerülhettek figyelembe vételre. Az eddigi elemzések (pl. AGNES projekt [46]) rámutattak
arra, hogy van olyan paksi reaktortartály, amely esetében nem zárható
ki a reaktortartály megújító hőkezelése. Ennek tükrében célszerű a kiegészítő felügyeleti programot korszerűsíteni. Ahogy már korábban említettük, a korszerűsített felügyeleti programban helyet kell, hogy kapjanak a hőkezelés utáni újra elridegedés monitorozására szolgáló próba-

testek is.
Az új tudományos eredmények legjelentősebbike a mestergörbe
kidolgozása és alkalmazása az alsó határgörbe típusú referencia görbék
helyett. Alkalmazhatósága a VVER reaktorok esetében is bizonyított, és
Brumovsky szerint a teljes tervezési élettartamra vonatkoztatva pozitív
hatású: akár 40 "C-kal is eltolhatja az 599 törési valószínűséghez tartozó
görbét az alacsonyabb hőmérséklet irányába a szabvány szerinti általános referenciagörbéhez viszonyítva [47].

Összefoglalás, kilátások
A rektortartály szerkezeti anyagának sugárkárosodása területén a
következő kérdésekre kell, hogy választ adjanak a jelenleg folyó kutatások.
A reaktortartály szerkezeti anyagaiban lévő egyes ötvöző- és
szennyezőelemek szerepe, különös tekintettel a szinergia jelenségre,
nem teljesen tisztázott a sugárkárosodás folyamatában. Az eredmények
a károsodási folyamat fizikai alapjainak jobb megértésén túl a felügyeleti
próbatest eredményének magyarázatához is hozzájárulnak.
További kutatások szükségesek a gyorsneutron-fluxus hatásának,
valamint a tartály szerkezeti anyaga kémiai összetételével való összefüggésének a tisztázásához.
Miután az élettartam kimerülés folyamata lassításának egyik szóba
jöhető módja a tartály övzőnájában lévő hegesztési varrat és környezete
regeneráló hőkezelése, és a jelenlegi alkalmazott hőkezelési technoló-

gia kidolgozása empirikus alapon történt, kutatási feladat a hőkezelés és
az azt követő újra elridegedés folyamán lejátszódó fizikai folyamatok
megismerése.
A hosszú távú feladatok közül kiemelhető a reaktortartályon
ténylegesen alkalmazható roncsolásmentes vizsgálati módszer kifejlesztése a sugárkárosodás folyamatának mérésére.
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