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Vývoj a motivace
•

Jaderná energie ze štěpení poskytuje kolem 13% světové produkce elektrické
energie v cca 440 reaktorech. Drtivá většina jsou lehkovodní reaktory (VVER,
PWR, BWR) v provozu poprvé v roce 1958.

•

Aktivní zóny a primární okruhy jaderných reaktorů představují pro použité
materiály extrémně náročné prostředí – vysoké teploty, extrémní napětí v
komponentech, chemicky agresivní prostředí a to vše doprovázené silným
ionizujícím zářením.
Základní principy a žádané vlastnosti lehkovodních reaktorů kladou na jaderné
materiály další nároky

•

– neutronová fyzika (udržení štěpené řetězové reakce a omezení transmutace)
– extrémní hustota výkonu – 200 MeV ze štěpení vs. 4 eV pálení uhlí

•

Současné výzvy:
– Dlouhodobý provoz za původní plánovanou životnost a zvyšování výkonu (viz EDU, ETE)
– Zlepšování provozního a havarijního chování materiálů (vyšší vyhoření, prodloužení kampaní,
ekonomická a bezpečnostní motivace, viz např. ATF palivo)
– Nové koncepty – rychlé reaktory, GenIV, fúzní systémy (ITER), urychlovačem řízené systémy
(MYRRHA)
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Degradace palivového systému
Palivový povlak - Hlavní funkce = zadržení štěpných produktů
• Primární chladivo až 320°C; tlak 15,5MPa; agresivní chemické prostředí;
radiolýza…
• Koroze; Nabírání vodíku; Creep povlaku; Kontakt peleta/pokrytí
(relokace, praskání, swelling)
Palivový soubor – Hlavní funkce = zajistit mechanickou stabilitu, integritu
proutků a zlepšit přestup tepla
• Vibrace, fretting, koroze, vodík…
• Cizí předměty, víceosé namáhání…

+ RADIAČNÍ POŠKOZENÍ
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Radiační poškození
Množství různorodých jevů, které se projevují v závislosti na
prostředí (např. provoz vs. suché skladování vs. transport).
V důsledku často vede k omezením životnosti systémů
(napuchání ocelí, stárnutí grafitu v AGR apod.)
• Radiační tvrdnutí (<0.4 Tm, >0.1 dpa)
• Radiací indukovaná precipitace a nestabilita fází (0,3-0,6
Tm, >10 dpa)
• Radiační creep (<0.45 Tm, >10 dpa)
• Objemové napuchání a tvorba dutin (< 0,45 Tm, >10 dpa)
• Vysokoteplotní křehnutí He (>0.5 Tm, 10 dpa)
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Kvalifikace a testování nových jaderných materiálů

• Výpočty/design/výrobní testy
• Out-of-pile exp. ověřování => výzkum/vývoj +
paralelní testování ve výzkumných reaktorech =>
PIE
• Energetické reaktory => LTR/LTA => PIE
Střední doba kolem 20let!!!
• Lze podpořit pokročilým modelováním?
Paralelizací aktivit, rychlejším ozářením (rychlé
reaktory, urychlovače)?
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Projekt TIRCLAD
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TIRCLAD – Temelin Irradiated Cladding
• TIRCLAD – český projekt implementován na pozadí materiálového výzkumného programu
sponzorovaném JSC TVEL a ČEZ
• Řízeno a koordinováno ALVEL; několik českých a ruských organizací zapojeno (CVŘ, ÚJV, ČEZ, ŠJS,
VNIINM…)
• Šest materiálových klastrů + referenční neozářený materiál –slitina E110
• Kampaň – 12 měsíců + přemisťování v rámci AZ ETE; maximální radiační poškození odpovídající
vyhoření 70 GWd/tHM
• Rozsáhlé PIE v horkých komorách ÚJV a CVŘ
2012 –
Začátek
projektu

2015 – Vyvezení
prvního MCA do
BSVP

2014 Zavezení
MCA do ETE

2023 –
Střih a PIE
poslední
sady MCA

2019 – Střih,
přeprava a testy
M1 a M2

2018 – Testování
neozářených
vzorků a vývoj
metodik

2020 – Střih,
přeprava a testy
M3
8

Schéma materiálového klastru

POMA na ETE při střihu
a přípravě transportu

Přejímka a PIE v Řeži
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PIE – mechanické testy
• Tahové zkoušky (významná anizotropie Zr)
– Axiální
– Tranversální

• Tečení
– 20 hours creep + material relaxation afterwards

• Nanoindentace
– Mechanické vlastnosti na mikroúrovni
– Neozářené/ozářené/vliv hydridů

• Fraktografie
• SW modely – mechanické chování Zr pokrytí
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Určení fluence a TIRCLAD databáze
• Data z TIRCLAD projektu
– IFPE formát dle OECD/NEA (International Fuel
Performance Experiments) + SQL

• Určení fluence neutronů=radiačního
poškození
– Výpočetně – dle výkonu a polohy v AZ
– Experimentálně z aktivace monitorů fluence
umístěných ve středu ampulí MCA
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ATF – Accident Tolerant/Advanced
Technology Fuels
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ATF
• Motivace –události ve FukushimaDaiichi => další zvýšení bezpečnosti
LWR => poskytnutí více času před
nevratnou degradací paliva a
únikem RA látek
• Problém – vysokoteplotní reakce
páry/vody se Zr slitinami =>
chemické teplo + výbušný vodík
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FRAMATOME

Westinghouse Electric Company

GNF (varné reaktory)

a. PROtect = Cr PVD coated + Crdopované pelety

EnCore = WEC ATF

ARMOR coating (keramický) – otěr
FeCrAl – stará slitina s novým složením

b. SiC/SiC – dlouhodobý koncept

a. Adopt pelety (Al- a Cr- dopované
pelety) + Cr coated Zr – cold spray
b. SiC/SiC – vyvíjený General Atomics
(WEC to opouští)
c. Pokrytí pro BWR odolné proti otěru

Možnosti In-pile testování
• Různý přístup regulátorů k povolení implementace nových materiálů (aktuální spory k LTA v USA a
tradiční 20 let trvající kvalifikační proces nových materiálů)
• V posledních 30 letech – drtivá většina kvalifikována na datech z Haldenu (06/2018 – ukončen provoz) –
první ATF kandidáti dosáhly vyhoření v řádu 10 MWd/kgU
• Nový rámec pro in-pile testování pod OECD/NEA - FIDES
• Alternativní způsoby ozáření + PIE v dostupných laboratořích (např. IMAGO, TIRCLAD)

Závěry
• Materiály a jejich chování jsou klíčem ke zlepšení provozních parametrů JE, prodloužení životnosti i
vyřazování a zadní části palivového cyklu
• I přes pokrok v oblasti modelování nebo výzkumu na atomární úrovni stále převládá tradiční přístup
vývoje a kvalifikace materiálů pro AZ lehkovodních reaktorů
• TIRCLAD – dlouhodobý výzkumný program řízený společností ALVEL se zaměřením na testování Zr slitin
ozářených ve standardním prostředí reaktoru VVER-1000 (ETE) započatý v roce 2012
– Testování referenčních neozářených slitin a vývoj metodik + materiálových klastrů s radiačním poškozením přes 20 dpa

• ALVEL pracuje na vývoji a podpoře VaV jaderných paliv typu ATF (Accident Tolerant/Advanced
Technology Fuels)
• Ve světě existuje mnoho konceptů se zhruba 5 typy ve kvalifikační fázi tj. ozařování v komerčních
reaktorech
• Pro podporu zavádění ATF a dalších materiálů spustila OECD/NEA rámcový program zastřešující několik
výzkumných programů
– INCA – CVŘ, ÚJV, ALVEL, VTT, CEA – ozařování a studium creepu ATF materiálů + porovnání ozáření z výzkumného
reaktoru (LVR-15) a energetického reaktoru (ETE)
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PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM
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DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A POZORNOST!
OTÁZKY ?

19

