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BEVEZETÉS
folytatására vonatkozó döntések megalaAtomerőművek nyomástartó berendezéseit
pozása.
rendszeres időközönként roncsolásmentes vizsgáAz első cél az atomerőmű biztonságos, a málatokkal ellenőrzik. Az időszakos ellenőrzés keresodik
a gazdaságos üzemeltetését szolgálja. Az 1.
tében végzett roncsolásmentes vizsgálatok (Inábra
a
szerkezeti integritás elemzésének sémáját
service Inspection / Non-destructive Examination,
mutatja.
A szerkezeti integritás az adott nyomástovábbiakban ISI / NDE) célja kettős:
tartó berendezésnek vagy csővezetéknek olyan
állapota, amelyben képes ellátni alapfunkcióját,
1. folytonossági hiányok detektálása, lokalizáazaz biztosítja a nyomás határolását és tartását;
lása és méretük meghatározása, azaz inaz egyéb terhelések (erők, nyomatékok) és a
formáció szolgáltatása a vizsgált berendekörnyezeti hatások (hőmérséklet, korrozív közeg,
zés szerkezeti integritásának az elemzéséneutronsugárzás, stb.) elviselését; és a megfelelő
hez,
keresztmetszetet és térfogatot a közeg áramlásához és tárolásához.

Kiváltó események

Mechanikai és hőfizikai
anyagtulajdonságok,
geometriai adatok
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Repedések

Roncsolásmentes
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nk = f (üzemállapot)
1. ábra. A szerkezeti integritás elemzésének általános sémája
nyokon (repedéseken) túlmenően az elemzéshez
Látható az ábrából, hogy a folytonossági hiászükség van a terhelési körülmények és az
anyagtulajdonságok ismeretére. A terhelésből
*Paksi Atomerőmű Zrt.,
számítható a szükséges törésmechanikai paramé** Trampus Mérnökiroda Kft.
ter értéke (az ábra a KI feszültségintenzitási
tényezőt tünteti fel, mint a lineárisan rugalmas
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törésmechanika alapvető paraméterét). Az anyagtulajdonságok esetében ennek kritikus értékét, a
K Ic kritikus feszültségintenzitási tényezőt (törési
szívósságot) tüntettük fel, ami az esetlegesen
fellépő öregedési mechanizmus (pl. sugárkárosodás) hatására változhat. A szerkezeti integritás
értékelésének kritériuma magába foglalja az
üzemállapottól függő biztonsági tényezőt.
Az ISI / NDE tevékenységet az atomerőmű
üzemeltető országok jogszabályban szabályozzák. Magyarországon az Országos Atomenergia
Hivatal Nukleáris Biztonsági Szabályzata [1] írja
elő a vizsgálatok végzését. A végrehajtás részletei általában szabványokból vehetők ki. A legelterjedtebb ezek közül az Amerikai Gépészmérnökök
Egyesülete által kidolgozott szabványsorozat –
Kazánok és nyomástartó berendezése kódja - XI.
kötete (ASME Boiler and Pressure Vessel Code
Section XI) [2]. Ezt az amerikai jogszabály meghivatkozza, és alkalmazása így válik kötelezővé. Az
ASME XI és a hasonló szabványok részletesen
ismertetik a vizsgálandó berendezéseket, a vizsgálati helyeket, a vizsgálatok terjedelmét, módszerét, és az elfogadási szinteket. Követelményeket fogalmaznak meg továbbá a vizsgáló személyzet és a komplett vizsgáló rendszer minősítésére vonatkozóan. Vagy a jogszabály vagy a
szabvány írja elő a vizsgálatok végzésének ciklusidejét.
Mindezek alapján kijelenthető, hogy az ISI /
NDE tevékenység rendszere jól szabályozott.
Időről időre mégis történnek meghibásodások,
események, amelyek ráirányítják erre a területre a
figyelmet. Az előadás célja az, hogy az ISI / NDE
során tapasztalt néhány meghibásodás kapcsán
bemutassa és értékelje az időszakos ellenőrzések
rendszerének működését, erősségét és esetleges
gyenge pontjait.

600) készült átvezetést építenek be. Ennek a
szerkezeti anyagnak a fő ötvözője a króm és a
vas (Cr = 14-17 %, Fe = 6-10 %), és tapasztalatok
azt mutatják, hogy az ebben a környezetben
kialakuló üzemi hőmérsékleten hajlamos a primerköri feszültségkorrózióra (Primary Water
Stress Corrosion Cracking, PWSCC).
Az első meghibásodást 1991-ben észlelte az
akusztikus szivárgásdetektáló rendszer a francia
Bugey atomerőmű egyik reaktortartályán, az első
tízéves időszakos ellenőrzési ciklus lezárásaként
végrehajtott nyomáspróba alatt. A tömörtelenség
becsült értéke 1 l/h volt. A későbbi vizsgálatok
kimutatták, hogy az átvezetésen hosszirányú
átmenő repedések keletkeztek, amelyek kiindulási
pontja az Alloy 182 hegesztési varrattal szemben
lévő csőszakasz volt, lásd a 3. ábrát. Miután
korábban nem találtak bórkirakódást a reaktortartály fedelén, ezért valószínűsíthető, hogy üzem
közben nem volt szivárgás. Az eseményt követő
években
valamennyi
PWR
üzemeltető
roncsolásmentes vizsgálatnak vetette alá a fedél
átvezetéseket. 2002-ig az összesen 7384 átvezetésből 6373 vizsgálata fejeződött be, és 318
átvezetés esetében találtak repedés jellegű indikációkat, ami kb. 5 %. A legtöbb indikáció a
francia atomerőművekben volt (itt a vizsgálatok
terjedelme 100 % volt), de svájci, svéd és USA
atomerőművekben is találtak repedéseket. A
francia adatok nélkül a meghibásodások aránya
egy nagyságrenddel jobb (kb. 0,5 %).

NEMZETKÖZI MEGHIBÁSODÁSI PÉLDÁK
A reaktortartály konstrukciójának függvényében a tartályfenéken vagy a fedélen számos
átvezetést alakítanak ki a szabályozó rudak,
valamint a hőmérséklet- és neutronfluxus mérő
műszerek kábelei számára. Az átvezetések
általában kritikus helyei a reaktortartálynak, mert
konstrukciójuk geometriai kialakítás és a hegesztett kötésekhez alkalmazott anyagok szempontjából egyaránt bonyolult. Egyáltalán nem meglepő,
hogy az ismert reaktortartály meghibásodások
ezeken a tartályelemeken fordultak elő.
A 2. ábra a nyomottvizes reaktorok
(Pressurized Water Reactor, PWR) tartályai
szabályozó rúd átvezetésének tipikus konstrukcióját mutatja be [3]. A ferrites szerkezetű nyomástartó fal furatába nikkelbázisú ötvözetből (Alloy
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3. ábra: Az átvezetés belső faláról kiinduló hosszirányú repedések [4]
Ahhoz, hogy a PWSCC károsodásra elméletileg
érzékeny Alloy 600 átvezetésben ténylegesen is
feszültségkorróziós repedések keletkezzenek,
húzófeszültségnek kell jelen lennie az anyagban.
Az Alloy 182 anyagú varrat készítésekor maradó
feszültségek keletkeznek az átvezetésben, amelyek – miután a varrat nem tengelyszimmetrikus,
azaz jelentős tömegeltérés van a kerülete mentén
- a varrat kerületének a fedél kerületéhez legközelebbi pontjában veszik fel maximális értéküket.
Arra, hogy miért a francia reaktortartályok átvezetéseinél jelent meg tömegesen a meghibásodás,
az átvezető csöveknek a többi gyártótól eltérő
gyártástechnológiája ad magyarázatot. A francia
gyártók kovácsolt rúdból forgácsolással alakították
ki az átvezetést, míg a többiek általában csőből. A
forgácsolás egy igen vékony hidegen alakított
réteget hoz létre az anyag felületén, ami egyrészt
felkeményedik, másrészt maradó nyomófeszültségeket is visz az anyagba. Mindezzel a francia
gyártó esetében egy alacsonyabb hőkezelési
hőmérséklet is párosult, ami magasabb folyáshatárt és PWSCC-re érzékenyebb anyagszerkezetet
eredményezett.
Az esemény a reaktortartály fedelek tömeges
cseréjéhez vezetett. Franciaországban a homogén
atomerőmű flotta élettartam gazdálkodásának
stratégiáját szem előtt tartva, 1994-ben arról
döntöttek, hogy valamennyi 900 és 1300 MW
teljesítményű reaktortartály fedelét (összesen 54
darabot) kicserélik [4].
Az amerikai Davis Besse atomerőműben a
2002 évi tervezett főjavítás során került sor a fedél
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átvezetéseknek - a francia meghibásodás következményeként az amerikai nukleáris hatóság által
elrendelt - célzott ellenőrzésére. Az ellenőrzés
során a 3. sz. átvezetésnek a fedél kerülete felé
eső oldalán egy 180 mm hosszú és 100-120 mm
széles krátert észleltek. A fedél vastagsága ezen a
helyen 168 mm, amit a kiáramló bórsav csaknem a
plattírozásig feloldott. A plattírozás vastagsága 6,5
mm, és lényegében már csak ez állt ellen a primerköri nyomásnak, lásd a 4. ábrát. A vizsgálatok
összesen öt átvezetésen találtak repedéseket,
amelyek közül egyedül a 3. sz. átvezetés esetében
alakult ki jelentős hűtőközeg kiáramlás.
Az alkalmazott szerkezeti anyagok itt is azonosak voltak a francia reaktoroknál alkalmazottakkal
(átvezetés: Alloy 600, varrat: Alloy 182); a meghibásodás oka is megegyezett a korábban ismertetett okkal. Feltételezhető, hogy a PWSCC repedések évekkel korábban alakultak ki az átvezetésekben és a 3. sz. átvezetésnél már korábban szivárgáshoz vezettek. A fedél ferrites anyaga a bórsavtartalmú hűtőközeggel történő hosszúidejű érintkezés eredményeképpen bórsavkorróziót szenvedett.
A bórsavkorrózió ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok esetében lép fel, ha azok bórsavtartalmú közeggel érintkeznek, és az anyag feloldódásához vezet. Alacsony koncentrációjú bórsav
esetén a korrózió lassú lefolyású; a telítésihez
közeli koncentráció és 100 °C-nál magasabb
hőmérséklet esetén az anyagelhordás azonban
elérheti a 100 mm-t évenként. A Davis Besse
reaktortartály fedelére az átvezetések csonkjainak
ismételt és tartós szivárgása következtében az
esemény felfedezését megelőző években bórsav-
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kristályok rakódtak ki, amelyeket az évenkénti
ellenőrzések során nem távolítottak el tökéletesen.
Ennek következtében a bórsavkorrózió elkerülése
céljából végzett szemrevételezések sem lehettek
tökéletesek; ilyen körülmények között ellenőrizték
utoljára a 3. sz. csonkot 1996-ban. 1998-ban
barnás elszíneződést észleltek a későbbi kráter
helyén, amit akkor „öregedési hatás”-ként interpretáltak. Tény, hogy az először hófehér bórsavkirakódás idővel sárgás színűre vált [6].

Mindkét bemutatott esetben maguk az átvezetésen keletkezett repedések ugyan nem veszélyeztették közvetlenül a reaktortartály nyomástartó
funkcióját, de az amerikai példában az ennek
eredményeként bekövetkezett bórsavkorróziós
károsodás már igen. Továbbá a repedések kedvezőtlen orientációja esetében csonk leszakadás és
szabályozó rúd kilökődés sem kizárható, ami már
hűtőközeg vesztéses üzemzavarhoz vezethet. (A
Davis Besse fedél esetében a 2. sz. átvezetésen
nem axiális, hanem kerületirányú repedések
voltak!)

a) a kráter felülnézetének fényképe

b) a kráter keresztmetszetének rajza
4. ábra: Korróziós kráter a Davis Besse reaktortartály fedélen [5]
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PAKSI MEGHIBÁSODÁSI PÉLDÁK
IMPULZUS CSÖVEK MEGHIBÁSODÁSAI
Az atomerőműben impulzus csőnek azokat a
kisátmérőjű, jellemzően ausztenites szerkezetű
korrózióálló acélból készült csöveket nevezik,
amelyek funkcionálisan nem aktív részei a nukleáris gőzfejlesztő rendszernek vagy egyéb biztonsági
funkciót betöltő rendszernek, hanem ezekhez a
rendszerekhez kapcsolódóan különböző mérő,
monitorozó vagy más segédrendszereknek az
elemei. Az impulzuscsövek közé tartoznak például
a szivárgás ellenőrző rendszerek csővezetékei,
amelyek a primerköri főberendezések peremes
kötéseinek tömítő hornyai közötti térben elhelyezett furat és a mérést végző műszer közötti kapcsolatot biztosítják. Ezeknél a csöveknél, a pangó

tér, illetve a különböző okokból helyenként fellépő
erőhatások miatt, fennáll a feszültségkorróziós
károsodás veszélye. Ezért a szivárgás ellenőrző
vezetékek feszültségkorróziós veszélynek kitett
hegesztési varratain illetve azokaknak környezetében
a
főjavítások
alkalmával
tervezetten
roncsolásmentes vizsgálatokat végeznek, amelyeket az ISI / NDE programok tartalmaznak. Példaként említhető a reaktortartály főosztósik vizsgálatának terjedelme, amelybe beletartozik a szivárgás
ellenőrző vezeték reaktortartályhoz csatlakozó
szakaszának vizsgálata is, lásd az 5. ábrát (a 4.3
jelű helyet kell vizsgálni). Ezen ellenőrzések során,
már több esetben mutatta ki a folyadékbehatolásos
vizsgálat a repedés jelenlétét. Ez a nem megfelelőség a sérült csőszakasz cseréjével javítható.

5. ábra: Reaktortartály főosztósík szivárgás ellenőrző vezeték
A rendkívül nagy számban beépített impulzus
vezetékek tömeges roncsolásmentes ellenőrzése
azonban nem megoldható, de nem is indokolt,
hiszen e csővezetékek meghibásodásának nincs
közvetlen nukleáris kockázata. A paksi atomerőműben azonban jelentkeztek olyan impulzuscső
meghibásodások, amelyeknek tanulságai, mind
üzemviteli, mind anyagvizsgálati szempontból
megelőző intézkedéseket vontak maguk után. Az
egyik ilyen eset az 1. sz. víztisztító dozimetriai
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mintavételi rendszeren tapasztalt meghibásodás,
amely az elmúlt két évben 1. és a 4. blokkon is
előfordult. 2010-ben az üzemelés alatt lévő 4.
blokkon a mintavevő rendszer impulzus vezetékének visszatérő ága és a hozzá csatlakozó Ø108
mm-es csővezeték találkozásánál a nagyobb
csővezeték átrepedt, lásd a 6. ábrát. Ez tömörtelenséget okozott, amit az erőmű műszerei észleltek. A szivárgás elhárítása, a tömörtelenség pontos helyének és okának megállapítása érdekében
a blokkot leállították, mivel a meghibásodás helye
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a hermetikus téren belül volt. A blokkot teljesen
lehűteni nem kellett, de olyan üzemállapotba
hozták, amely mellett
lett a meghibásodás helyszíne
megközelíthetővé vált. A meghibásodás nem

jelentett nukleáris biztonsági veszélyt, azonban a
4. blokk több napra kiesett a villamos energiate
energiatermelésből, ami jelentős gazdasági hátránnyal járt.

A

6. ábra: Sugárvédelmi mintavevő rendszer impulzus cső meghibásodása
A sérült csőszakaszt kicserélték, majd a kivákiv
gást követően megvizsgálták. A vizsgálat megállamegáll
pította, hogy az Ø108 mm-es
es cső belső felületén
egy kb. 50 mm hosszú, szabálytalan vonalú reperep
dés fut, de a fő repedés mellett a varrathoz közeköz
lebb, még az alapanyagban, friss repedés indul. A
repedés nem hozható összefüggésbe a hegeszheges
téssel, a cső alapanyagában fut, és nem érinti sem
a varratot,
ot, sem a hőhatásövezetet. A kis átmérőjű
csonk behegesztésénél a beömlő folyadék vöröses
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színű lerakódást okozott, 7. ábra. A töretfelület
jellege arra utalt, hogy az alapanyagban fáradásos
repedések keletkeztek. A repedések a pirosan
elszíneződött területen
ten találhatók, és az anyag
keresztmetszetén áthaladva hozták létre a tömö
tömörtelenséget.
lenséget. A repedések kialakulását a hőfáradás
okozta, a hőfáradás pedig a nagy hőmérsékletk
hőmérsékletkülönbségű közegek keveredése miatt alakult ki (8
ábra).
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7. ábra. Az Ø108 mm-es cső és az impulzus vezeték becsatlakozásánál keletkezett repedések
távolabb beépített kifolyás gátló környezetében
Ugyanilyen dozimetriai mintavevő rendszeren, az
alakult ki, 8. ábra. Mindkét esemény a blokk rövid
1. blokkon is történt meghibásodás, két esetben is,
ideig tartó leállítását eredményezte, hasonlóan,
de itt a tömörtelenség a nagy átmérőjű csőtől
mint ahogy az a 4. blokk esetében is történt.

8. ábra. Az 1. blokki impulzus vezetéken lévő kifolyás gátlóknál keletkezett repedés
A repedések kialakulásában itt is szerepet játszott a különböző hőmérsékletű közegek keveredésére, de az üzemelési körülmények ebben az
esetben kedveztek feszültségkorrózió kialakulásának is. A meghibásodást követően elvégzett
anyagvizsgálatok megállapították, hogy az impulzuscsövek meghibásodását feszültségkorróziós
repedések okozták, amelyek a belső felületen
található megmunkálási nyomokból indultak ki.
A fenti meghibásodások kivizsgálása során valószínűsítették, hogy az események közös kiváltó
oka a nagy átmérőjű technológiai vezetékekben
áramló 240÷260 °C és az impulzus vezetékekben
folyó 30÷50 °C hőmérsékletű közegek keveredése
következtében hosszú időn keresztül fennálló
hőfeszültség. Ugyanis a dozimetriai mintavétel
céljából a technológiai rendszerből kivett közeget
(mintát) előmelegítés nélkül juttatják vissza a
rendszerbe. Ezek a paraméterek azonban kezdetektől fogva fennálltak, és a tervező számolt a
hatásukkal a blokkok tervezett üzemidejére vonatkozóan. A keveredés az eredeti tervezési paraméterek szerint a kifolyásátlókban megy végbe (ott
ahol ez be van beépítve), és bár a kedvezőtlen
hatások itt is fennállnak, a kifolyás gátlók méretezése, kialakítása biztosítja, hogy a keveredés
helyén, a mértékadó feszültség keresztmetszetében elegendő mennyiségű tartalék álljon rendelkezésre egy esetleges repedés felszínre kerülésének a megakadályozására. A sugárvédelmi ellen-
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őrző rendszeren 2008-ban indított rekonstrukció
következtében az 1. sz. víztisztító mintavételénél
az elvett minta mennyisége megváltozott, és az
ebből adódó fizikai paraméterváltozások is hozzájárulhattak a tartós hőfeszültség következtében
kialakuló repedések kifejlődésének felgyorsulásához, illetve a repedés várható helyének az áthelyeződéséhez. A mértékadó igénybevétel az 1.
blokkon a kifolyás gátló zárótest utáni csőszakaszra helyeződött át, lásd a 8. ábrát. A 4. blokk esetében az impulzus cső Ø108-as vezetékhez való
becsatlakozás környezetében következett be a
károsodás, itt azonban kifolyás gátló nem volt
beépítve, de az átalakítás következében bekövetkezett paraméterváltozás valószínűsíthetően itt is
közrejátszott a károsodási folyamat felgyorsulásában.
Az ismertetett impulzus cső meghibásodásokkal kapcsolatban kijelenthető, hogy ezek a meghibásodások az atomerőmű biztonságát nem veszélyeztették, viszont minden esetben néhány napos
termelés kiesést okoztak, ami gazdaságilag nem
elhanyagolható veszteséget jelentett. Ezen rendszereknek az időszakos anyagvizsgálata nem volt
tervezve, így károsodási folyamat a tömörtelenség
tényleges bekövetkezéséig nem volt azonosítható.
Az események keletkezésének kiváltó oka két
csoportra osztható, ami érvényes akkor is, ha
figyelembe vesszük a paksi atomerőműben eddig
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történt összes impulzus vezetékekkel kapcsolatos
meghibásodást:
1. Nem megfelelő paraméterek melletti üzem
miatti meghibásodások. Ezek elsősorban
hőmérséklet-, vagy nyomásviszonyok esetleg a közegáramlás sajátosságaival (erózió,
kavitációs jelenségek) összefüggő problémák. Ebbe a kategóriába tartoznak a dozimetriai mintavevő rendszer ismertetett
meghibásodásai
2. Helytelen kialakítás miatti meghibásodások.
Ebbe a csoportba sorolható minden olyan
meghibásodás, amely a csövek rezgésével,
feszülésével, egymáson, vagy más felületen való súrlódásával, rálépéssel vagy tárgyak ráterhelésével, szerelés során kialakított feszültségkoncentráló hegesztési varratokkal, stb. kapcsolatos.
A fent említettekhez hasonló, tömörtelenséggel
járó üzemzavarok megelőzése érdekében az
erőmű egyedi roncsolásmentes vizsgálati programot dolgozott ki, amelynek célja a primerkör ki
nem zárható részén található impulzus csövek
vizsgálata volt. A vizsgálati terjedelem kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az ismert meghibásodásokhoz hasonló körülmények között üzemelő impulzus csövek (nagy hőmérséklet különbségű közegek keveredése, rezgésnek esetlegesen
kitett szabad csőszakaszok) vizsgálata megtörténjen. A vizsgálati program keretében az erőmű 4
blokkján a főkeringtető szivattyúkhoz, a főelzáró
tolózárakhoz valamint a dozimetriai mintavevő
rendszerekhez kapcsolódó csővezetékeken öszszesen 437 hegesztési varrat és környezetének
roncsolásmentes vizsgálatát végezték el döntően
vizuális, folyadékbehatolásos illetve radiográfiai
módszerekkel. A radiográfiai vizsgálatok száma
kevesebb volt (307) mint a felületi módszerekkel
végzett vizsgálatoké, mert a vizsgálandó hegesztési varratok egy része sarokvarrat volt. A kifolyás
gátlók környezetében nyolc esetben ultrahangos
vizsgálatot is végeztek; ezekre a vizsgálatokra
külön vizsgálattechnológia került kidolgozásra.
TURBINA KONDENZÁTOR HŐÁTADÓ CSÖVEINEK
MEGHIBÁSODÁSAI

A paksi atomerőműben 1998-99-ben kicserélték
az eredetileg beépített rézcsöves turbina kondenzátorokat. Az új kondenzátorokba modulonként
10970 db, ausztenites szerkezetű korrózióálló
acélból készült, hosszvarratos hőátadó csövet
építettek. A csere fő okai a következők voltak:
egyrészt a gyakori csőlyukadások következtében
fellépő vízbetörések következtében a szekunderköri vízüzem kémiai paraméterei nehezen voltak
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szinten tarthatók, különösen a feszültségkorróziós
ágensek tekintetében, másrészt a cserével sikerült
megszüntetni a szekunderköri berendezésekben,
csővezetékekben lerakódó réz forrását. Mindkét
folyamat (feszültségkorrózió, rézlerakódás) jellemzően a gőzfejlesztő szekunder terében, a gőzfejlesztő hőátadó csöveken okozott (és okozott volna
a későbbiekben) meghibásodásokat. Az új kondenzátorokon az időszakos roncsolásmentes
vizsgálati program alapján évente kell örvényáramos vizsgálatot végezni, a hőátadó csövek 10%ára kiterjedően.
A 4. blokk 2008/2009-es kampánya során, a
tervezett főjavítás kezdete előtt 2 héttel kondenzátorszivárgást tapasztaltak. Sikerült behatárolni,
hogy a 4. blokkhoz tartozó 8 db kondenzátor
modul közül a szivárgás a C modulban jelentkezett. A tervezett leállás során héliumos tömörségvizsgálat végrehajtására került sor szivárgás
forrásának megállapítása céljából. A héliumos
vizsgálattal sikerült behatárolni a csőfalnak egy
függőlegesen kb. 300 mm széles sávját, mint a
szivárgás lehetséges helyét. A héliumos tömörségvizsgálat által kijelölt sávban a hőátadó csövek
100%-os örvényáramos vizsgálatára került sor
annak érdekében, hogy a szivárgás pontos helye
behatárolható legyen. Az örvényáramos vizsgálat
7 cső esetében talált indikációt; ezek közül 5
esetben az indikáció nagysága a dugózási kritériumot (a falvastagság 75%-át) is meghaladta, és 1
cső esetében átmenő hibát detektáltak, 9. ábra.
A dugózandó csövek közül 3 db-ot kivágtak
(köztük az átlyukadt csövet is) vizsgálat céljából. A
11. ábrán látható kivágott kondenzátorcsövön az
örvényáramos vizsgálat falvastagság csökkenést
állapított meg. A cső felületét több helyen összefüggő fekete színű réteg borítja. A cső külsején
pontszerű kiemelkedések figyelhetők meg, melyek
sorokba rendeződve találhatók, 12. ábra
Azon a csövön, amelyiken az örvényáramos
vizsgálat átmenő hibát talált, a szivárgás szabad
szemmel is látható volt, miután vízzel nyomáspróbát végeztek rajta, 13. ábra. A cső felületén ~80
mm hosszon cikk-cakk vonalú felhasadás látható,
és az alapanyag behullámosodott. A pontszerű
kiemelkedések itt is láthatók voltak. A nyomáspróba, illetve a kihúzás közben elszenvedett mechanikai igénybevétel miatt a csövön lévő felszakadás
jóval nagyobb mértékű, mint az az üzemelés
közbeni szivárgás során volt. A mechanikai igénybevételre utal a repedés behullámosodása, és a
repedés melletti rész berogyása.
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11. ábra: Kihúzott kondenzátorcső felülete

9. ábra. Meghibásodott csövek a kondenzátor gőzoldala felől nézve
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10. ábra: Meghibásodott csövek a kondenzátor C moduljában
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12. ábra: Kihúzott kondenzátorcső felülete közelebbről

13. ábra. A szivárgó cső felülete

14. ábra: Hőátadó csövek keresztmetszete
falvastagság csökkenés figyelhető meg; itt köve
követA kondenzátorcsövek keresztcsiszolatai láthaláth
kezett be a felhasadás. A kép jobb oldalán a
tók a 14. ábrán. A baloldali kép mutatja a szivárgó
cső keresztmetszetét. Egy kis szakaszon jelentős
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hegesztési varrat is látható, aminek nem volt
szerepe a meghibásodás kialakulásában.
A jobb oldali képen, a cső felületén található falvastagság csökkenés jelentős, de átlyukadás még
nem következett be. Az elvékonyodott falon megfigyelhető a meghibásodásra jellemző kúpos kiemelkedés, amely valójában nem „kiemelkedés”,
hanem a csőfal eredeti keresztmetszete, amit a
gőz eróziója kívülről nem koptatott le.
A vizsgálatok összefoglaló megállapítása szerint a
kondenzátorcsövek meghibásodását a gőz eróziós
hatása okozta. A meghibásodott csövek a csőköteg egy külső során helyezkedtek el, az indikációk
pozíciója a csöveken, illetve a távolságuk a csővégektől megközelítően azonos volt. A csövek külső
felületére áramló gőz megkoptatta, és egy esetben
átlyukasztotta a csőfalat. Ezek alapján eddig a
következő intézkedések megtételére került sor:






A kihúzott csövekből olyan beállító testet
(referencia próbatestet) készítettek, illetve az
örvényáramos vizsgálati technológiát oly módon alakították át, hogy segítségükkel ez a
speciális természetű meghibásodás, a gőzoldali erózió az örvényáramos vizsgálat során
megbízhatóbban detektálhatóvá vált. A meghibásodás 2009. évi „felfedezése” előtt az örvényáramos vizsgálat a korróziós (pl. pitting)
jellegű meghibásodások detektálására fókuszált.
A csőköteg fölé terelő lemezeket építettek be a
gőz erodáló hatásának kiküszöbölésére, az örvényáramos vizsgálat eredményei alapján veszélyeztetettnek ítélt területeken.
Az örvényáramos vizsgálat terjedelmét (10%)
ugyan nem növelték, de a gőz okozta erózió
által potenciálisan érintett helyek, a csőköteg
periférikus részei nagyobb arányban szerepelnek a vizsgálati térképen.

térfogatkiegyenlítő tartály, gőzfejlesztő primer
oldala, főkeringtető vezeték és a benne található
szivattyúk és szerelvények, a tervezése és tervezett időszakos ellenőrzése elegendő biztonsági
tartalékkal rendelkezik, azaz elegendően konzervatív. Ezeken a berendezéseken ugyanis elvétve
jelentkeznek meghibásodások. A kiemelten fontos
berendezések esetében további biztonsági tartalékot hoz be a vizsgálatminősítés. Nem mondanak
ellent ennek a kijelentésnek a reaktortartály fedélen történt meghibásodások sem, miután azok
következtében – ahogy ismertettük – nem a berendezés szerkezeti integritása, hanem tömörsége
sérült, és a meghibásodások nem nukleáris biztonsági, hanem rendelkezésre állási következményekkel jártak.
Valamennyi bemutatott meghibásodás olyan
helyen keletkezett, amelyik nem része az ISI /
NDE programnak. A kondenzátor csövek vizsgálatát egyértelműen az erőmű rendelkezésre állása
biztosításának az érdekében végzik (nemcsak
Pakson, hanem más országok atomerőműveiben
is, ahol egyáltalán van ilyen vizsgálat), de a vizsgálat egyetlen szabványos ISI / NDE programnak
nem része.
A jelentkezett meghibásodások minden esetben
termeléskieséssel jártak, ezért későbbi elkerülésük
érdekében megtörtént az ISI / NDE program
kiterjesztése ezekre a területekre is, vagy a korábbi program célirányos módosítása. A reaktorfedél
meghibásodások miatt végrehajtott fedél cserék a
termeléskiesésen túlmenően jelentős anyagi
ráfordításokat is igényeltek.

A gőzoldali erózió utóbbi időben történő megjelenésében, illetve felgyorsulásában esetleg szerepet
játszhat a blokkok teljesítménynövelésének a
hatása, ami a turbinákról érkező gőz mennyiségének, illetve nedvességtartalmának növekedését
vonta maga után.

A kiterjesztett vizsgálatokat általában szabványos
vizsgálati módszerekkel (szemrevételezés, folyadékbehatolásos, radiográfiai, ultrahangos, örvényáramos) végzik. A bemutatott példák közül egyedül
a reaktortartály fedél átvezetések vizsgálata igényelte speciális vizsgálati technológia kifejlesztését. Annak érdekében ugyanis, hogy az átvezető
csövek vizsgálatát a szabályozó rudak kiemelése
nélkül is el lehessen végezni, olyan ultrahangos
fejeket kellett kifejleszteni, amelyek egy rendkívül
szűk résben (vastagsága néhány mm) meg tudják
közelíteni a vizsgálati helyet.
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