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2Küçükçekmece

Özet- Nükleer endüstri üstün özelliklere sahip malzemelerin seçimini gerektirir. Halen dünya çapında elektrik
üretiminin % 15’ ini oluşturan 440’ tan fazla ticari nükleer reaktör vardır. Dünyanın nükleer güç santralleri filosu
20 yaşından büyüktür. Bu nükleer güç santrallerinin dizayn ömrü tipik olarak 40 yıl olsa bile çoğu nükleer güç
santrali daha uzun çalışabilecektir. Bu çok iyi operasyonel geri bildirimin sebeplerinden biri, bu santrallerin
dizayn aşamasında orijinal olarak seçilen malzemelerin mükemmel davranışları ile ilgilidir. Nükleer tesisler için
malzeme seçiminde birinci öncelik güvenli ve ekonomik operasyonun sürdürülmesini sağlamak olmuştur ve
devam etmektedir. Uzun vadede; daha ileri malzemeler ve reaktör sistemlerinin gelişmesine ihtiyaç vardır.
Nükleer ortamlarda korozyonun bazı özelliklerinin kapsamlı belirlenmesinden sonra, ana alaşımlar (zirkonyum
alaşımları, grafit, düşük karbonlu çelikler, paslanmaz çelikler, nikel alaşımları) nükleer özellikler için onların
farklı uygulamaları ve korozyon meseleleri ile belirlenir. Ayrıca ışınlama; alaşımın dönüşümünü (mikroyapının
ve mekanik karakterin gelişimi) başlatan radyasyon seviyesine göre belirli özellikli ve nötron akışı ile uyumlu
alaşımların seçimine yol açar. Bu çalışmada bütün bu etkiler göz önüne alınarak konuya ışık tutulması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler- Alaşım, nükleer, reaktör, tesis

CORROSION IN NUCLEAR FACILITIES
Abstract- The nuclear industry requires a selection of materials having outstanding properties. Currently, there
are more than 440 commercial nuclear reactors, accounting for about 15% of electric power generation
worldwide. The world’s fleet of nuclear power plants is, on average, more than 20 years old. Even though the
design life of these nuclear power plants is typically 40 years, many nuclear power plants will be able to operate
for longer. one of the reasons for this very good operational feedback is related to the excellent behaviour of the
materials originally selected during the design phase of these plants. The first priority of materials selection for
nuclear facilities has been and remains to ensure continued safe and economic operation. In the longer term there
is a need to progress to more advanced materials and reactor systems In addition, irradiation leads to a selection
of alloys with specific properties with respect to radiation level which induces alloy transformation (evolution of
microstructures, of mechanical characteristics, etc.) and compatibility with neutron flux. After a generic
description of some specificities of corrosion in nuclear environments, the main alloys (zirconium alloys,
graphite, low alloy steels, stainless steels, nickel alloys, etc.) for nuclear facilities are described with their various
applications and a summary of the corrosion issues. In this study, it is aimed to make clear the nuclear corrosion
taking care the total effects.
Keywords- Alloy, nuclear, reactor, facility.
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1. GİRİŞ
Halen
dünya
çapında
elektrik
üretiminin % 15’ ini oluşturan 440’ tan
fazla ticari nükleer reaktör vardır.
Dünyanın nükleer güç santralleri filosu 20
yaşından büyüktür. Bu nükleer güç
santrallerinin dizayn ömrü tipik olarak 40
yıl olsa bile çoğu nükleer güç santrali daha
uzun çalışabilecektir. Bu çok iyi
operasyonel geri bildirimin sebeplerinden
biri, bu santrallerin dizayn aşamasında
orijinal olarak seçilen malzemelerin
mükemmel davranışları ile ilgilidir.
Nükleer tesisler için malzeme seçiminde
birinci öncelik güvenli ve ekonomik
operasyonun sürdürülmesini sağlamak
olmuştur ve devam ediyor. Uzun vadede;
daha ileri malzemeler ve reaktör
sistemlerinin gelişmesine ihtiyaç vardır.
Uranyum yakıt kaynağını tamamen
kullanan hızlı reaktörler de dahil olmak
üzere daha basit daha sağlam güvenlik
sistemlerine sahip daha fazla verimlilik
için (IV. Nesil reaktörler) nükleer
santrallere
yönelik
gelişmeler
öngörülmektedir. Gelecek için daha
spekülatif ama yine de önemli fikir çok
yüksek sıcaklık ve ışınlama şartları ile
yüzleşmek zorunda olduğu güç üretimi için
füzyon teknolojisinin gelişimidir.



Nükleer endüstri; farklı ve bazen
çok özel çevreler için üstün özelliklere
sahip malzemenin seçimini gerektirir.
Ayrıca ışınlama; alaşımın dönüşümünü
başlatan radyasyon seviyesine göre belirli
özellikli ve nötron akışı ile uyumlu
alaşımların seçimine sebep olur. Nükleer
endüstride kullanılan malzeme üç ana
kategoriye ayrılabilir:




İlk kategori, nükleer uygulamalar
için
özellikle
geliştirilen
malzemeleri içerir. Onlar yakıt
malzemelerini ve özel nükleer
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nötron emici özellikler için
kullanılan
alaşımları
içerir.
Bunların çoğu reaktör çekirdeğinde
kullanılır.
Fisil
malzemeler
(uranyum, plütonyum) oksitler ve
zincir reaksiyonu kontrol etmek
için kullanılan nötron emiciler
(gümüş, indiyum ve kadmiyum
temelli alaşımlar) içerirler. Bu
malzemelerin
davranışı
temel
olarak ışınlama prosesine ve
ışınlama altındaki gelişimlerine
bağlıdır. Bu malzemeler, esas
meseleleri korozyon olmadığı için
burada anlatılmayacaktır, çünkü
akan
soğutuculara
maruz
değillerdir. Jeolojik depolama
esnasında harcana yakıtın uzun
vadede davranışı, muhtemel oksit
yakıtın su girişiyle bozunması
dikkate alınması gereken bir
istisnadır.
İkinci kategori, nükleer araştırmalar
için geliştirilen veya geliştirilmekte
olan
ancak
sadece
nükleer
endüstride kullanılmayan birkaç
özel alaşımı içermektedir. Bunlar;
grafit (gaz soğutmalı reaktörlerde
moderatör
olarak
kullanılır)
zirkonyum alaşımları (hafniyumsuz
zirkonyum
alaşımları;
düşük
yakalama nötron kesitleri nedeniyle
nükleer güç santrallerinde sadece
kaplama
malzemesi
olarak
kullanılsa
bile)
IV.
Nesil
reaktörlerin
kaplanması
için
geliştirilen
oksit
dağılım
mukavemetlendirilmiş
(ODS)
ferritik paslanmaz çelikler veya
füzyon sistemler için vanadyum
alaşımlarını içermektedir.
Üçüncü kategori, sadece nükleer
çevrelerde değil aynı zamanda çok
sayıda diğer endüstriyel çevrelerde
kullanılan standart alaşımları içerir.
(Paslanmaz çelikler, alüminyum
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alaşımları ve nikel esaslı alaşımlar).
Bu alaşımlar nükleer tesislerde özel
olmayan sistemlerde kullanılırlar
(yani
soğutma
çevrimlerinde
kullanılan alaşımlar). Bu alaşımlar
daha çok nükleer kullanım için
optimize edilse de özellikle nükleer
endüstri için geliştirilmemişlerdir.
Bunlar yapısal ve ışınlama hasarı
ile yüz yüze kalmak zorunda olsalar
bile reaktör çekirdeği olarak geniş
şekilde kullanılırlar (mesela buhar
jeneratörlerinde
nikel
temelli
alaşımlar)
Bütün nükleer sistemlerde
malzemeler
uygulanan
tarafından yönlendirilen
bozulma süreçlerine maruz
[1]

oluşumu ve özel kimyasal çevrelerde uzun
vadeli davranış.

2.1.1. Suyun Radyolizi
Radyoliz; fonon, elektron veya ağır
iyonlar gibi ışınlama partiküllerinin
iyonize olarak ve yeni kimyasal türlere yol
açarak molekülleri bozmasını içeren bir
dizi olayı kapsar. Radyoliz, ışınlama
altındaki ortamlarda meydana gelir. Bu
ortamlar: Nükleer güç santrallerinde (NPP)
soğutucu olarak su veya çimento (nükleer
atık yönetimi için kullanılır), katran
(nükleer atık) ve polimerler (izolatör ve
nükleer attıklar)

bileşen
yükler
çeşitli
kalırlar

Suyun radyolizi; bazı nonstabil
−
türler arasında (solvated elektron 𝑒𝑒𝑞𝑢
gibi)
−
−
hem yükseltgen (𝐻2 𝑂2 , 𝑂2 , 𝑂𝐻 , 𝑂2 ) hem
de indirgen türlere neden olur; diğerleri
stabil moleküllerdir (𝐻2 𝑂2 , 𝑂2 , 𝐻2 )Stabil
moleküller,
suyun
oksitlenme
ve
redüklenme özelliğini sadece ışınlama
altında değil aynı zamanda bu suyun
transfer edildiği alanlarda etkileyecektir.
Su güç reaktörlerinde, soğutma suyunun
kimyasal koşullandırması suyun radyolizi
ile bağlantılıdır. Basınçlı su reaktörlerinde
(PWR)
birincil
suyun
kimyasal
koşullandırması reaktivitenin kontrolü için
bor ilavesine (bor suyun radyolizine
katkıda bulunur) ve radyolizin hafiflemesi
için hidrojen ilavesine (25-50 cm3STP/kg)
bağlıdır. Bu yüzden birincil PWR su daha
güçlü redükleme karakteri sergiler. Kaynar
su reaktörlerinde (BWR), radyoliz
yükseltici ortamlara yol açar bu da
paslanmaz çelik borularda gerilmeli
korozyon çatlağının sık durumlarını ve
BWR’ nin başlangıçtaki zirkonyum
kaplamasının hızlı korozyonunu açıklar.
Besleme suyuna hidrojen girişinin
sağlanmas başarı ile uygulanan hafifletme
prosedürü olmuştur (hidrojen su kimyası,
AWC). Nükleer atıkların uzun süreli

2. NÜKLEER KOROZYON

Şekil 2.1. Nükleer reaktörün şeması [2]
2.1. Nükleer Ortamlar
Korozyon
olayı
doğal
ve
endüstriyel çevrelerde sıkça gözlenir ve
nükleer sistemlerde meydana gelenler de
bundan farklı değildir. Yine de birkaç
önemli
özellik
nükleer
korozyonu
karakterize eder: ortamdaki nükleer
reaksiyonlar (radyoliz), ışınlama yüzünden
malzemenin kendisinde yeni türlerin
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bertaraf edilmesi için kullanılan beton
suyunun ve jeolojik suların radyolizi,
gözeneklilik ve diğer çözünmüş iyonlarla
etkileşimler nedeniyle daha karmaşıktır.

reaktörlerinin ilk yıllarında benzer arızalar;
iyot gibi uçucu elementlerin salınımını
artıran seramik yakıt içindeki yüksek
sıcaklık yüzünden keskin arızaları takiben
meydana gelmiştir. Bugün güç artış
oranları ve anlık lokal güç seviyeleri
sınırlıdır.

2.1.2. Organiklerin Radyolizi

Hızlı nötron reaktörlerinde, daha
yüksek sıcaklıklara yakıt seramiği içinde
ulaşılır ve paslanmaz çelik kaplamanın iç
yüzeylerinde iyot yoğuşması ve teleryum
gibi elementler bulunur. Eğer dikkat
edilmezse kaplamanın içinde iç korozyon
olabilir. RAPSODIE hızlı üretken deneysel
reaktörün yeniden yüklenmesi esnasında
çok sayıdaki pinleri sadece birkaç gün
ışınlamadan sonra kabuk bozunmaları ile
etkilenir. Bu korozyon; kabuğun içindeki
bazı
noktalardaki
korozif
fisyon
ürünlerinin
(iyot
ve
teleryum)
konsantrasyonu yüksek termal oksit
durumuyla birlikte bunların serbest
bırakılmasına müsaade edilmesi sebebiyle
oluşmuştur. O zamanlar bu yıkıcı
korozyona karşı benimsenen ve daha sonra
tekrar HENIX reaktörü için kullanılan
çözüm, yakıt aşılaması yapmaktı. Bu
metot; iyot ve teleryum izotopunun göçünü
sınırlamak için birkaç gün boyunca yakıt
termal durumunu modüle etmekten oluşur,
böylece iyot ve teleryum izotopları ile
kararlı bileşikler oluşturan sezyum ve
rubidyumun bozulmasına ve üretilmesine
yeterli zamanı verir (CsI ve Cs2Te).

Organik moleküller gibi kompleks
moleküllerin olduğu ve ışınlama altında
meydana gelen reaksiyonlar basit su
molekülü için olandan daha komplekstir.
Kullanılmış yakıtın yeniden işlenmesi;
uranyum ve plütonyumun ayrılması için
parafin hidrokarbon ile seyreltilmiş trubul
fosfatın (TBT) kullanımını kapsar.
Çözücünün uzun süreli ışınlanması sadece
ekstrasyon verimliliği için değil aynı
zamanda malzeme davranışı için de
dikkate
alınmalıdır.
Atıkların
iklimlendirilmesi için katranın şişmesi,
gazlı türlerin radyoliz ile üretilmesi ile
ilgilidir ve paketin korozyon davranışını
etkileyebilir. Polimerler (alkenler, epoxi)
de ışınlamaya karşı hassastır ve radyolize
maruz kalırlar. Burada aynı zamanda
korozyon
değerlendirmelerinin
tamamlanması gerektiği zaman yeni
moleküllerin oluşumu dikkate alınmalıdır.

2.1.3. Malzeme Türleri İçinde Yeni
Türlerin Oluşumu
Yakıt malzemelerinde (uranyum
oksitler) fisyon reaksiyonları, yakıt
seramiklerinin ve metalik kaplamanın
davranışını etkileyen yeni kimyasal türlerin
oluşumuna yol açar. Su soğutmalı
reaktörlerde, örneğin yeni oluşan türler
arasında; iyot büyük rol oynar çünkü
zirkonyum
alaşımlarında
gerilmeli
korozyon çatlamasına neden olabilir ve
dolayısıyla kaplamanın bozulmasına neden
olabilir. Bazı durumlarda ise sezyumun
sıvı metal gevrekleşmesinin nedeni olması
beklenebilir. PWR, BWR ve CANDU

Yapı malzemelerinin kimyasal
kompozisyonu,
ışınlama
yüzünden
değişimlere maruz kalır. Segregasyonu
başlatan radyasyon östenitik paslanmaz
çelik için iyi bilinir tane sınırlarında
silisyum, fosfor ve nikel zenginleşmesine
ve demir ve kromun tüketimine yol açar.
Krom içeriği paslanmaz çeliğin korozyon
direncinin büyük bir parametresi olduğu
için kromun lokal düşüşü tanelerarası
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korozyona ve/veya tane sınırı boyunca
çatlağın ilerlemesine neden olur.

malzemesi
olarak
kullanılmalarının
muhtemel sebebidir [3].
Zirkonyum, Zr ve Zr alaşımlarının
endüstriyel işlenmesi için zorluklar
oluşturan oksijene karşı çok yüksek
afiniteye sahiptir. Bu yüzden, su veya hava
ile temasta, agresif -özellikle çok asidik
veya bazik olan- olduğu düşünülen pek çok
ortamda korozyona karşı mükemmel
korozyon direnci veren koruyucu oksit
tabaka (pasif film) ile derhal örtülür.
Korozyon direnci, performansı iyileştirmek
veya bakım işlemlerinde tasarruf sağlamak
için tercih edilen bir malzeme haline
getirir. Bu bağlamda yeniden işleme
tesislerinde nitrik asit kullanma durumunda
ve özellikle karşılaşılan nitrik ortamlarda
bir model olarak kullanılabilir. Zirkonyum,
paslanmaz çeliklerin korozyona karşı
yeterince dayanıklı olmadığı durumlarda
kullanılır.[4]

2.1.4. Yeni Kimyasal Çevreler
Nükleer yapı malzemeleri diğer
endüstrilerde kullanılmayan kimyasal
çevrelerde çalışmaktadır. Örneğin PWR
birinci su kimyası; 150 bar basınç ve 280320oC sıcaklıklardaki radyolize karşı borik
asit (nötronik özellikler) olarak borun, pH
(hafif temel ortam) artırmak için lithin
(LiOH) olarak lityum ve hidrojenin ilavesi
ile karakterize edilir. İkincil su bile
oldukça sıra dışıdır. Ayrıca PWR’ deki
buhar jeneratörlerinin özel dizaynı
(tüplerin içindeki birincil basınçlı su ve
tüplerin dış tarafındaki su buharı, ısı
transfer yüzeyinde yerleşen (tüp ve tüp
levhası arasında) çatlaklar demektir.
Yeniden işleme santrallerinde; yüksek
oksitleme iyon konsantrasyonlu yüksek
sıcaklıktaki kaynar nitrik asitin kullanımı
oldukça özgündür. Bu yüzden, yeni
gelişmelerle bu ortamlara karşı dayanıklı
alaşımlar bulmaya ihtiyaç duyulur.

2.2.2. Grafit
Grafit, karbon atomlarının paralel
hegzagonal tabakalarda dizildiği karbonun
allotropik şeklidir. Grafit; yüksek erime
noktasına ( ̴ 4700K) yüksek süblimasyon
noktasına ( ̴ 2500K) yüksek termal
iletkenliğe ve yüksek sıcaklıklarda iyi
mekanik dengeye sahiptir. Atom numarası
düşüktür (12) ve çok düşük yakalama
kesiti ölçülülük için iyi bir aday yapar.

2.2.
Nükleer
Tesislerde
Kullanılan Metalik Malzemeler ve
Korozyon Davranışları
2.2.1. Zirkonyum Alaşımları

Grafit; dünyadaki 100’ den fazla
nükleer güç santralinde pek çok araştırma
ve plütonyum reaktörlerinde, nötronlar için
reflektör malzemesi ve yavaşlatıcı olarak
kullanılmaktadır.
Bazı
reaktör
sistemlerinde farklı soğutucularla birlikte
nötron yavaşlatıcı olarak kullanılır: doğal
uranyum
grafit
gazı
sistemleri
karbondioksit veya ileri gaz soğutma
reaktörü (AGR) sistemlerde, su soğutma
reaktörde
veya
yüksek
sıcaklık
reaktörlerde (HTR) veya helyum soğutmalı
çok yüksek sıcaklıklı reaktör (VHTR) gibi

Zirkonyum alaşımları çok sayıdaki
özelliklerinden dolayı farklı nükleer
uygulamalar için tercih edilmektedir:
PUREX prosesi ile yeniden işleme
tesislerinin bazı aparatları için (yakıt
çözücüler ve nitrik asit geri kazanım gibi)
iyi mekanik özellikli özel nitrik asit
şartlarında korozyona karşı çok yüksek
dirence ihtiyaç duyulurken, yüksek
sıcaklıktaki suda iyi korozyon davranışla
birlikte sahip olduğu düşük termal nötron
tesir kesiti, hafif su reaktörlerinde kaplama
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reaktör sistemlerde. Grafit malzemeler, en
yüksek plazma yüklemelerini atan, yani
sınırlayıcı ve saptırıcı levhalarda, eşsiz
özelliklerinden dolayı, kap duvarları için
ITER gibi geleceğin fizyon cihazlarında
kullanılması planlanmaktadır. Helyum
soğutmalı reaktörler hakkında (HTR ve
VHTR, IV. Nesilin ilk adımının iki seçili
kavramı), çekirdek içinde yakıt demetleri
malzemesi olarak (prizmatik bloklar veya
çakıltaşı yataklı reaktör) ve reflektörlerin
yanı sıra ve çekirdek destekleyici yapılar
için kullanılırlar. Son olarak helyum
soğutmalı reaktörlerde, grafit termal
bariyer rolü oynar. Nükleer uygulamalar
için uygun olmayan doğal grafit ile
kıyaslandığında hammadde olarak yüksek
saflığa ihtiyaç duyulur. Düşük enerjili
nötronların absorpsiyonu ve istenmeyen
radyoktif türlerin üretiminden kaçınmak
için de yüksek saflığa ihtiyaç duyulur.
Nükleer grafit, genellikle 1300-1400oC’ de
ısıtılan kömürün dönüşümünden elde
edilir. Bu tam bir şekilde kontrol edilen
düşük konsantrasyonlu bor, kobalt, kükürt
ve diğer nötron absorbırlara sahip yüksek
saflıkta grafit sağlar. Son ürün çok yüksek
sıcaklıkta uzun işlemden sonra elde edilir.
(uçucu
türlerin
uzaklaştırıldığı
ve
yoğunluğun arttığı 2800oC).

reaksiyonu yapısının
fonksiyonudur [5]

ve

sıcaklığının

Üç sınırlı adıma göre üç alan
tanımlanır:






Grafit, reaktör çevrelerinde inert
malzeme değildir. Soğutucu olarak
kullanılan CO2, grafit ile reaksiyona
girebilir ve helyum soğutma gazında (H2O,
CO2, H2 vb izleri) mevcut impruteler
yüksek sıcaklıkta oksidasyona karşı daha
az direnç gösteren grafit ile etkileşime
girer. Bu yüzden korozyon davranışı hem
normal
operasyonda,
yani
düşük
konsantrasyonlu oksitleyici türler içeren
helyumda, hem de kaza durumunda, yani
bir konteynır arızasını takiben ana
soğutucu sistemine hava akışı durumunda
özellikle önemlidir. Grafitin oksidasyon
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Düşük sıcaklıklarda (500-600oC nın
altında) kinetikler yüzey kimyasal
reaksiyonları ile kontrol edilir.
Reaktanlardaki ve ürünlerdeki
konsantrasyonlar;
gözeneklerdekinden
ve
gaz
ortamındaki çekirdekten daha çok
veya daha az homojendir. Malzeme
gözenekliliğin içinde homojen bir
şekilde oksidize edilir.wq<
Sıcaklık arttığı zaman (1000oC’ye
kadar) reaksiyon hızı difüziteden
daha hızlı bir şekilde artar;
gözeneğin içine nüfuz eden
herhangi reaktan molekül, gözenek
duvarı ile temas eder etmez
tepkimeye girer. Reaksiyon hızı
böylece gözenek difüzyonu ile
kontrol edilir. Dâhili oksidasyon
bileşeninin özelliklerinin homojen
bozulması ile meydana gelir.
Daha
yüksek
sıcaklıklarda
o
(1000 C’nin
üstü)
reaksiyon
kimyasal
türlerin
reaktivitesi
yüzünden grafitin dış yüzeyinde
meydana
gelir.
Reaksiyonun
kinetiği,
sadece
bileşenin
yüzeyindeki oksidanın beslenmesi
ile kontrol edilir. Bu oksidasyon
modu
katının
geometrik
boyutlarında
bir
değişiklik
gerektirir. Toplam reaksiyon hızı
yüzeydeki
gaz
yenilenmesine
bağlıdır (yüzeydeki reaktanın iç
akışı ve reaksiyon ürünlerinin dış
akışı).
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tanımlanır. Günümüzde ışınlama kaynaklı
bakırca zengin çökeltilerin oluşumunun
gevrekleşmeyle bağlantılı olduğu kabul
edilmektedir. Niyobyumun sinerjik etkisi
yüksek Ni ve Cu içeriği için
gözlenmektedir. İmpruteler için P ve S’ ün
zararlı rol oynadığı bilinir.

2.2.3. Karbon Çelikleri ve Düşük
Alaşımlı Çelikler
Karbon çelikleri ve düşük
alaşımlı çelikler (LAC) muhtemelen
nükleer endüstride en yaygın kullanılan
alaşımlardır. Konteynırlar için boru ve
soğutma sistemi ekipmanlarında; yapısal
malzemeler için, betonarme donatıları,
civatalar ve somunlar için kullanılırlar. Bu
farklı uygulamalar, farklı çelikler ve
bozulma proseslerine çoğu endüstrilerde
karşılaşılır ve özel koşullarla ilgili değildir.

Ferritik-perlitik karbon mangan
çeliklerinin yanısıra baynitik düşük
alaşımlı çelikler buhar-jeneratör dış
kaplamaları için hem geleneksel hem de
nükleer
buhar-yetiştirme
tesislerinde
yaygın olarak kullanılır. Şekil değiştirme
kaynaklı korozyon çatlağı 1980’ lerde
yüksek artık kaynak gerilmeleri ile birlikte
büyük
termal
geçişler
sebebiyle
gözlenmiştir. Su geçişleri, özellikle oksijen
girişi gözlenen çatlaklara bağlanmıştır.
Buhar jeneratörü (SG) ve ana metallerin
klor ve bakır içeren çamur içinde
oksitleyici şartlardan daha fazla GKÇ
gözlenmiştir. İkinci yan çamurların
varlığında tüp tabakasının genel korozyonu
bazı SG tüplerinin deformasyonuna ve
GKÇ’ nın ilerlemesine neden olmuştur.
Düzeltmeler hem ikinci suyun kimyasal
işlemini (tüp kabuğu çatlakları içindeki
alkali
şartlarda
o
çeliğin
genel
korozyonunu önlemek için borik asit
eklenir) hem de malzeme seçimini (tüp
kabukları için operatörler tarafından
seçilen krom içeren çelik türleri)
birleştirmiştir.

Hafif su reaktörleri (LWR) nin
reaktör basınç kapları için kullanılan
ferritik ve baynitik çelikler, bazı
farklılıklarla diğer endüstridekilere pek
benzemezler. Benzer çelikler temperlenmiş
baynitik mikroyapıya sahip reaktör basınç
kapları için büyük nükleer ülkelerde
kullanılır. Rus VVER reaktörlerinde; daha
yüksek krom (%2-3) ve molibden (%0.5-1)
miktarına sahip düşük alaşımlı çelikler
basınç kaplar için kullanılırlar, çünkü
mekanik
özellikleri
sıcaklıkla
çok
değişmez (akma mukavemeti= 480±65
MPa 25oC’ta). Basınçlı kaplar tarafından
desteklenen boyut ve yük nedeniyle;
reaktör basınç çeliklerinin ışınlama
sebebiyle sertleşmesi ve gevrekleşmesi
nükleer santral ömür değerlendirmesi için
büyük öneme sahiptir. PWR’ lerde ve
BWR’ lerde bu çelikler su sebebiyle
meydana gelen genel korozyondan
korunmak için paslanmaz çelik tabaka ile
kaplanır. Bu yüzden ana parametre gevreksünek geçiş sıcaklığı olacaktır. Basınçlı
kap çeliğinin nötron akışına maruz kalması
gevrekten süneğe geçiş sıcaklık (DBTT)
değerinde ilerleyen artışa yol açar. Bu
çelikler uzun yıllardan beri çok büyük
ışınlama programları esnasında büyük
incelemelere konu olmaktadır. Radyasyon
sertleşmesi
ve
gevrekliğinin
ana
parametreleri arasında maruziyet sıcaklığı,
çelik kimyası ve ışınlama dozu kolayca

Karbon çelikleri ve düşük alaşımlı
çelikler hem nükleer hem klasik buhar güç
santrallerinde su/buhar sistemlerinde geniş
şekilde kullanılmaktadır. Rapor edilen
kazalar temele hızlı akış korozyonu (FAC)
yüzündendir. PWR’ ün ikinci suyundaki
çok düşük oksijen seviyesi, ikinci suya
baskı yapan alkali şartlar göz önüne
alındığında bile hızlı akış korozyonuna
karşı çelik üzerinde zararlı etkiye sahiptir.
Son düzeltmeler; bu şartlarda korozyon
direnci üzerinde önemli etkiye sahip
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olduğu gösterilen çeliğin krom içeriğinin
artırılmasını kapsar.

2.2.4. Paslanmaz Çelikler

Yüksek mukavemetli martenzitik
ve maryaşlanmış çelikler çok sayıda dış
bağlantı
elemanı
uygulamalarında
kullanılırlar. Bu elemanların bozulması ile
ilgili çok sayıda korozyon rapor edilmiştir.
Çok yüksek mukavemetli çelikler ( > 1000
MPa) uygulanan çok yüksek gerilmeler ve
bileşenlerin alt bölümleri de ıslak veya
nemli ortamların kombinasyonu yüzünden
çatlar. Böyle durumlarda çatlamadan önce
pittingler meydana gelir. Daha düşük akma
mukavemetine sahip çelikler zayıf ısıl
işlemden dolayı çok bozulurlar. Sertlik
seviyesi
kabul
kriterini
(<350HV)
belirleyerek
genellikle
hidrojen
çatlamasından kaçınılır. Diğer cıvata
bozulmaları kategorisi kapak flanşları ve
vanalarla ilgilidir. Bu olayların çoğu
su/buhar devresi ve atmosfer arasında
basınç farkı yüzünden su sızıntısı
nedeniyle erozyon korozyonuna bağlıdır;
sülfit içeren yağlayıcıların varlığı ile
artırılır. Bu tip bozulmalardan korunma bu
yağlayıcıların kullanımından vazgeçilerek
ve flanşlarda conta tasarımını geliştirerek
sızıntının önlenmesi ile sağlanır. Düşük
alaşımlı çeliklerin borik asit korozyonu
nadiren gözlenmiştir. Bu olay lokal borik
asit
konsantrasyonunun
umulmadık
artışından dolayıdır. Yüksek mukavemetli
çeliklerin yanısıra düşük alaşımlı çelikler;
orta ve yüksek sıcaklıkta borik asit
konsantre ortamlarda korozyona karşı
duyarlıdır. Oksijen girişi veya klorürlerin
varlığının korozyonun hızını artırdığı
gözlenir. Borik asit korozyonu, karbon
çelik bileşenleri etkileyen birincil su
sızmalarının sonuçlarını tahmin etmede
düşünülmek zorundadır.

304 ve 316 tipi östenitik çelikler
geri işleme santralleri ve nükleer güç
santrallerini içeren nükleer tesislerde
kullanılan temel paslanmaz çeliklerdir: Bu
alaşımlar BWR’ lerin basınç sınır
borularının ve PWR’ lerin ana devrelerinin
alaşımlarıdır.
Basınç
kaplarının
iç
yüzeyleri 308/309 paslanmaz çeliği kaynak
bindirme ile kaplanmıştır. Aynı zamanda
sodyum hızlı-soğutma reaktörlerinde geniş
şekilde kullanılırlar (birinci ve ikinci
devrelerde- 304 Ti). VVER’ lerde östenitik
çelikler; östenitik paslanmaz çelikten
(=AISI’ e eşdeğer % 18 Cr % 10 Ni Ti ile
stabilize edilen) yapılan buhar jeneratörü
tüplerini de kapsayarak, geniş şekilde
kullanılırlar. VVER basınçlı kaplar iki adet
dahili paslanmaz çelik kaynak katmanı ile
kaplanmıştır. İç tabaka stabilize edilmemiş
paslanmaz çeliktir ve niyobyum ile
stabilize edilmiş paslanmaz çelik soğutucu
ile temas halindedir. Nükleer tesislerde bu
paslanmaz çeliklerin kullanımı üniform
korozyona karşı mükemmel dirençleri ve
çalışma
şartlarında
iyi
mekanik
özelliklerinden
dolayıdır.
Östenitik
paslanmaz çeliklerin düşük karbon tipleri;
kaynakta ısıdan etkilenen bölgelerde krom
karbür çökelmesi yüzünden; tane sınırında
krom fakirleşmesi yoluyla hassasiyet
riskini minimize etmek için kullanılır. Yine
de böyle hassaslaşmış malzemeler eski
reaktörlerde mevcuttur. Pratik tecrübe,
PWR birinci sudaki gibi hidrojene olmuş
redükleyici ortamlarda böyle hassaslaşmış
malzemelerde
tanelerarası
gerilmeli
korozyon çatlağının meydana gelmediğini
gösterir. Bu oksijene olmuş normal su
kimyasına sahip BWR’ lerdekinin tersi bir
durumdur.

Karbon çelikleri, aynı zamanda
çoğu ülkede yüksek radyoaktif nükleer
atıkların büyük miktarda paketlenmesi için
aday malzemelerdir.

Ancak nükleer güç santrallerinde,
çekirdeğe yakın alaşımlar yüksek-enerjili
nötron akışlarına maruz kalır. Nötron
ışınlaması,
boşluk
oluşturan
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yerdeğiştirmeler, dislokasyonlar, tane
sınırları ve çökelti ara yüzeyleri gibi
kusurlara ya difüze olan ya da birleşen
aralıklara (hata) neden olur. Nötron
ışınlamasından sonra soğuk işlem görmüş
östenitik paslanmaz çeliklerde mevcut
başlangıç dislokasyon ağı, tipik olarak
800-1100 MPa akma mukavemetine sahip
malzemelerde sertleşme gözlenir. Tane
sınırlarındaki yığılma kusuru bu tane
sınırlarının elemental kompozisyonunda
değişimlere yol açar, bu olay radyasyon
indüklemeli segregasyon olarak bilinir:
tipik olarak krom, demir ve fosfor
zenginleşmesi gözlenirken nikel,silisyum
ve fosfor için 3 ve 10 katı kadar
zenginleşme gözlenir. Tane sınırı kimyasal
kompozisyonunun
bu
modifikasyonu
özellikle krom fakirleşmesinin, redükleyici
ortamlarda (PWR) IA-GKÇ’ na yol açan
ana parametre nöron ışınlanması yüzünden
sertleşiyorken,
oksitleyici
çevrelerde
(BWR) ışınlama destekli gerilmeli
korozyon çatlağının (IA-GKÇ) başlangıç
ve yayılması için önemli olduğu
gösterilmiştir. Sertleşme ve tane sınırı
segregasyonuna ilaveten diğer ışınlama
hasarı östenitik paslanmaz çeliklerde
meydana gelir: temel kompozisyondaki
değişimlere,
nükleer
transmutasyon
reaksiyonları neden olur. Bu, (n,p)
reaksiyonları ile ((n, α) reaksiyonları ile
helyumun yerinde oluşumuna müsaade
eden nikel) hidrojen ve helyum için
sebeptir ve kabarcıklar oluşturabilir. IAGKÇ direnci üzerinde olumsuz bir etkiye
sahiptir.

büyük şişme (yakıtın) 300 dpa üzerinde
meydana gelir. Bu şişme hasarı kritik
meseledir, çünkü o sodyum-soğutmalı
reaktör çekirdeklerinin geometrisini ve
performansını direk olarak etkiler. Yakıt
pimi kaplaması için paslanmaz çeliklerin
şişmesini minimize etmek için; 15/15 Ti
paslanmaz çelik gibi yeni malzemeler, Si
ve P gibi minör elementlerin hafif
modifikasyonları ile 9 Cr martenzitik
çelikler (sarma uygulamaları) ve % 9-17
Cr’ lu oksit dağılım mukavemetlenmiş
çelik
ile
büyük
gelişmeler
kaydedilmektedir.
Aktivasyon
problemlerinden dolayı; Co içeriği, SFR
çekirdek malzemelerinde kullanılan bu
çelikler için sınırlanır.
Yüksek mukavemetli paslanmaz
çeliklerde, su reaktörlerinde civatalar,
yaylar ve vana sistemi gibi bileşenlerde
yaygın şekilde kullanılır. Temel olanları
A410 ve 17-4 PH gibi martenzitik
paslanmaz çelikler ve A 286 çökelmeyle
sertleştirilmiş
östenitik
paslanmaz
çeliklerdir. Onlar az sayıda kısmi gerilmeli
korozyon çatlağı ve hidrojen gevrekliğine
maruz
kalarak
kırılmıştır.
Çoğu
durumlarda, bozulmalar impruteler ile
şiddetlenmiş çok yüksek sertlik değerleri
ile ilişkilendirilmiştir. ( 350 HV yi aşan).
Vana
donatısı
gibi
birincil
su
bileşenlerinde
kullanılan
yüksek
mukavemetli paslanmaz çelik; birincil su
veya borik asit çözeltileri (ölü bacaklar)
içinde GKÇ’ na karşı hassas olabilirler. Bu
çelik tiplerinin hassasiyeti düşük başlangıç
yaşlanma sıcaklığı seçildiği zaman
oluşması planlanan martenzitik fazın
işletme yaşlanmasından büyük ölçüde
etkilenir. Yeterli termal ısıl işlem şartları
PWR’ lerdeki saha deneyimlerinden elde
edilmiştir.

Sodyum-soğutmalı
hız
reaktörlerinde, östenitik paslanmaz çelikler
(316 tipi); hızlı nötron spektrumunda
düşük tesir kesitine sahip olması sebebiyle
yakıt kaplama boruları (hafif su
reaktörlerindeki
gibi
zirkonyum
kullanılmaz) dahil yakıt demetleri için
kullanılır. Fakat mikroyapısal gelişim ve

Soğuk işlenmiş östenitik paslanmaz
çelikler BWR ve PWR şartlarında GKÇ’
na karşı hassas olabilirler. BWR’ deki
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soğuk işlenmiş östenitik paslanmaz çeliğin
GKÇ’ ı iyi bilinen bir olaydır fakat PWR’
leri redükleyici ortamındaki soğuk işlenmiş
östenitik paslanmaz çeliğin GKÇ, yakın
zamanda sadece; çatlağın oluşması için
gereken büyük başlama süreleri ve yüksek
soğuk
işlem
değerleri
yüzünden
gözlenmiştir. [3]

için geleneksel olarak kullanılır. Bu
yüzden helyum soğutmalı yüksek sıcaklık
reaktörlerinde (HTR), temel olarak alaşım
800 ve Co ve/veya Mo ile takviye edilmiş
(örneğin Alaşım 617) kromca zengin nikel
alaşımları kullanılmaktadır. Gaz soğutmalı
reaktörler (çok yüksek sıcaklı reaktörleri
VHTR) IV. Nesil reaktörler için, önceden
HTR’ lerdekinden çok daha büyük
sıcaklıklara maruz kalacaktır. Diğer tipler
yüksek sıcaklıkta daha iyi performansa
sahip olmanın ön koşulu farzedilir,
özellikle optimize edilmiş kayma dirençleri
(yani tungustenle takviye edilmiş nikel
alaşımları (tipik olarak Alaşım 230 ve
740),
oksit
dağılımı
ile
mukavemetlendirilmiş
(ODS)
nikel
alaşımları). Bu yeni Ni-temellli alaşımlar
iyi sürünme kopması özelliklerine ve
yüksek sıcaklık mukavemetine sahiptir. Nitemelli alaşımların ana problemleri nötron
radyasyon ortamında radyasyon gevrekliği,
şişme ve faz dengesizliğidir. Onların
uygulanabilirliği radyasyon etkilerinin
minimal olduğu bileşenlerde
(yani
türbinler, buhar jeneratörleri) daha
muhtemeldir.

2.2.5. Nikel Alaşımları
Nikel
alaşımları;
gerilmeli
korozyon çatlağına karşı iyi direnci
(paslanmaz çeliklere kıyasla) ve yüksek
mekanik özelliklerinden dolayı buhar
jeneratörlerinde
tercih
edilmektedir.
Inconel olarak bilinen % 15 Cr içeren
(Alaşım 600) ve % 30 Cr’ lu (alaşım 690),
Ni alaşımları, temel olarak PWR’ lerde SG
tüpleri, bazı reaktörlerin basınç kaplarının
üst ve alt kapaklarında soğuma sistemi
kaynaklarında kullanılır. Ni temelli alaşım
olmayan fakat % 33 Ni % 22 Cr ve % 4045 Fe içeren Alaşım 800 (Incolay 800) de
SG tüpleri için başlıca kullanılan
malzemelerdir. Gerçekte 1960’ larda SG
tüpleri için US’ de ilk seçilen 600 ve 182
alaşımları, basınçlı reaktörlerin birincil ve
ikincil sularında SG çatlağına karşı çok
hassas olduğu kanıtlanmıştır. SG tüpleri
basınçlı kap başlık penetrasyonları ve
basınçlandırma nozulları gibi elemanların
oldukça hızlı çatladığı gözlenmiştir. Bu
çatlaklar
ve
sızıntılar
onarımlara
(basınçlandırıcı
nodüller)
veya
yerdeğiştirmelere (SG’ ler RPV üst başlık)
karşı; ikame alaşımlar (690, 52, 152)
GKÇ’na karşı çok dirençlidir ve bu
muhtemelen
daha
düşük
nikel
içeriklerinden dolayıdır. Alaşım 800
birincil su şartlarında GKÇ’ na karşı
bağışıktır ve genel ikincil şartlarda GKÇ’
na karşı oldukça dirençlidir.

2.2.6. Kobalt Alaşımları
Çoğunlukla stallite denen kobalt
alaşımları aşınmaya karşı çok dirençlidir
ve valfler gibi geniş yüksek sıcaklık
bölgelerinde yüksek mukavemet ve farklı
aşınma şekillerine karşı iyi dirence sahip
olduğu bazı özel bölümler için tercih
edilen malzemelerdir. Nominal kimyasal
kompozisyonu % 27-32 Cr, % 4-6 W, %
0.9-14 C eser miktarda Ni, Fe, Si, M ve
Mo ve geri kalanı Co olan Stallite 6 hem
erozyon hem de korozyona karşı
mükemmel direnç gösteren bir krom
karbür minör fazına sahip iki fazlı bir
alaşımdır. Bu eşsiz özellikler, genellikle
aşınma/korozyon şatlarına maruz kalan
hafif su nükleer reaktör bileşimlerinde
kullanıma yolaçmıştır. Çok hafif su reaktör

Ni-temelli
alaşımlar
pekçok
endüstride yüksek sıcaklık uygulamaları
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ortamlarında iyi korozyon davranışı esasen
alaşımın
yüksek
krom
içeriğinden
dolayıdır ve oksit film içindeki güçlü
geliştirilmiş krom konsantrasyonu ile
bağlantılıdır. Genellikle PWR/ BWR’ de
seçilen Stallite 6 standart şartlarda
korozyona karşı bir hayli dirençlidir ve
bozulmanın çoğu uygulanan büyük
mekanik gerilmelere ve imalat kusurlarına
bağlıdır. Sulu ortamlarda bu alaşımların
üniform korozyonu düşük olsa da yine de
biraz Co dolaşan suya bırakılır ve Co-59
(CO’ ın tek doğal izotopudur) reaktörün
çekirdeğinde nötron akışı ile 5 yıllık yarı
ömre sahip olan ve enerjik gama ışınları
serbest bırakan Co-60 radyoizotopuna
dönüşür. Bu yüzden nükleer güç
santralindeki çekirdek devresindeki o
alaşımlarının
değiştirilmesi,
çekirdek
devresinin kirliliğini ve böylece nükleer
çalışanın maruziyetini minimize etmek için
bir önceliktir. Demir temelli alaşımların
(NOREM) ile stallitenin yerdeğiştirmesi
III. Ve IV. Nesil güç santrallerinde
planlanan bazı nükleer güç santrallerinde
planlanan bazı nükleer güç santrallerinde
zaten kullanılmaktadır [3].

için yeni gelişmelere ihtiyaç duyulur.
Örneğin çekirdeğinin fisyonundan (sınır)
kaçınmak amacıyla kaplama yapmak için
yeni malzemeler (refrakter malzemeler)
üretilmelidir veya EPR reaktöründeki
kabuk (corium) reküparatör gibi çevrenin
kirinden kaçınmak için özel cihazlar
yerleştirilmelidir.

Derin jeolojik atık depolarının
fizibilitesi sürekli araştırmanın konusudur
ve korozyon süreçleri ile ilgili temel
bilgilerimizin ve milyonlarca yıllık
korozyon davranışının doğru tahmin
oranının artmasını gerektirmektedir.

Üstelik; çevre bilincinin artışı ve
güvenlik meseleleri ile bağlantılı global
enerji talebindeki artış; yeni nesil nükleer
enerji sistemlerini harekete geçirmiştir. IV.
Nesil yüksek sıcaklık reaktörleri, fisyon tip
reaktörlerin yüzyılın sonunda olması
umulurken, gelecek içindir (ilk prototip
2020’ de planlanır). Bu uluslararası
insiyatiflerin başarısı temel olarak halkın
kabulüne bağlıdır ki o; sadece normal
operasyon esnasında değil aynı zamanda
alaşımların
fisyonunun
meydana
gelebildiği yüksek sıcaklıklarda daha
agresif ortamlarda kaza olaylarında ayakta
durabilen uygun malzemelerin gelişimine
bağlıdır.

Nükleer
enerji
teknolojisinde
devam eden ilerlemeler ileri malzemelerin
gelişimine ve ileri reaktör sistemler için
yakıtlara dayanır.

Malzeme yaşlanması ve korozyon
yönetimlerinin iyi dizayn edilmesi
gereklidir.

3. SONUÇ

Nükleer tesislerin güvenli ve
ekonomik
işletilmeleri,
yapımında
kullanılan
malzemelere
ve
yakıtın
başarısına büyük oranda bağlıdır. Nükleer
sistemin ömrü süresince, ki 40-60 yıl hatta
80 yıldır, malzemeler yüksek sıcaklıklara,
korozif ortamlara ve fisyon esnasında açığa
çıkan
yüksek
enerjili
partiküllerin
saldırılarına maruz kalırlar. Tecrübeler
göstermiştir ki; günümüzde çalışan tesisler
için malzeme seçimleri nominal ve olası
durumlar için iyi yapılmalıdır. 11 Mart
2011’ de deprem ve tsunamiden sonra
Fukuşima kazası esnasında yüz yüze
kalınan
uzun
zaman
peryotlarında
soğutucu kaybı gibi beklenmeyen olaylar
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