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Gadó János

Köztudomású, hogy gyakorlatilag
valamennyi nukleáris reaktor fûtõ-
elemekbõl áll, ezekben helyezkedik
el a hasadóanyag és a fûtõelemeket
körülvevõ hûtõközeg szállítja el a
fûtõelemekben megtermelt hõt. A
legtöbb, energiatermelésre használt
nukleáris reaktorban a fûtõelemek
pálca kinézetû, kis átmérõjû fémcsö-
vek, amelyek tartalmazzák a kerá-
miatablettákba rendezett hasadó-
anyagot (lásd 1. ábra ). A fûtõelem-
pálcák szabályos négyzet- vagy hat-
szögrácsba vannak elrendezve és ál-
talában 100-400 pálcát együtt moz-
gatható kötegbe gyûjtenek össze. A
paksi atomerõmûben például a pál-
cák aktív hossza 2420 mm, átmérõje
9,1 mm, a pálca burkolatának anya-
ga cirkóniumötvözet, a tabletták át-
mérõje 7,6 mm, hosszuk körülbelül
10 mm, a hatszöges pálcarács rács-
osztása 12,2 mm és 127 pálcapozí-
ciót fognak össze egy kötegbe.

A reaktorok fontos meghatározója
a hûtõközeg. A leggyakoribb hûtõ-
közeg a víz, de alkalmazható a ne-
hézvíz, az olvadt nátrium vagy ólom
és gáz is. Amennyiben a hûtõközeg
víz vagy nehézvíz, akkor a hasadás-
ban keletkezõ nagyenergiájú (E =
1-10 MeV) neutronok termikus ener-
giákra (E < 1 eV) lassulnak, és jórészt
ezen energiákon váltanak ki újabb
maghasadást. E reaktorokat nevezzük termikus reak-
toroknak. Lehetséges a hûtõközeg és a lassító közeg
szétválasztása is: miközben víz a hûtõközeg, a neut-
ronok lassulása grafiton történik. Gyorsreaktorokban a
nagyobb tömegszámú (Na, Pb) vagy kis sûrûségû (He)
atomokból álló hûtõközegen a neutronok a nagy ener-
giákon maradva okoznak újabb hasadást.

Amikor a reaktorokban lejátszódó folyamatokat
akarjuk leírni, akkor modelleznünk kell a neutronok

fázistérbeli eloszlását, valamint a hûtõközeg áramlását
és a hõmérsékleti viszonyokat. Erre a célra csatolt
számítógépi neutronfizikai-termohidraulikai program-
rendszerek alkalmasak. Az adott problémát, például a
reaktor tartós, folyamatos mûködését, vagy egy reak-
torbeli üzemzavar idõbeli lefolyását a fent vázolt bo-
nyolult geometriában kell leírni és számítógépen
lehet modellezni. Ezekben a modellekben a fûtõelem-
pálcák kiemelt szerepet játszanak, hiszen bennük zaj-
lik a maghasadás, azaz a hõenergia termelése, és a
hûtõközegnek el kell szállítania ezt a megtermelt hõt
úgy, hogy a hõátadás a pálcák felületén keresztül
történik. Nyilvánvalóan éppen eléggé bonyolult ez a
probléma akkor is, ha a fûtõelempálcák anyagi para-
métereinek – a változó besugárzási és hõmérsékleti
körülmények miatti – változásaitól eltekintünk.

Ténylegesen azonban a fûtõelempálcák anyagi pa-
ramétereinek változása jelentõs és komolyan hat a
csatolt neutronfizikai-termohidraulikai probléma
megoldására. Ezért alakult ki a neutronfizika és a ter-
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mohidraulika mellett a nukleáris reaktorok modelle-

2. ábra. A burkolat belsõ és a tabletta külsõ sugarának idõfüggése
egy tipikus teljesítménytörténet esetén.
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zésének harmadik diszciplínája: a fûtõelempálcák
termomechanikai viselkedésének leírása. Kétségtelen,
hogy ez a diszciplína csak jelentõs idõkéséssel fejlõ-
dött az 1950-es években már nagyon jó modellalko-
tással rendelkezõ neutronfizikához képest, hiszen a
neutronfizika fejlesztését az atombombaprogramban
nevelkedett, élenjáró tudósok végezték. A termohid-
raulikai modellek fejlõdése lassabb volt, mert a termo-
hidraulika matematikája bonyolultabb és a modellek
rengeteg empirikus tudásra, azaz számtalan kísérleti
eredményre épülnek. Ennek ellenére az 1970-es,
1980-as években a termohidraulika már a neutronfizi-
ka egyenrangú párja lett. A fûtõelemek tanulmányo-
zása ehhez képest is késett. Egyrészt a kísérleti mun-
ka ezen a területen nagyon nehéz: ismert körülmé-
nyek között kell besugározni anyagokat és lehetõség
szerint a besugárzás során, vagy legalább utána kell
mérni a különbözõ anyagi paraméterek változását,
betartva az összes sugárvédelmi elõírást. A késésben
azonban szerepet játszott az is, hogy a fûtõelempál-
cák gyártói mindenképpen tudáselõnyt akartak ma-
guknak biztosítani a felhasználókhoz képest, ezért
méréseik általában nem voltak hozzáférhetõk, ráadá-
sul a mérések eredményeinek kizárólag békés célú
felhasználása a hidegháborús viszonyok közt indokol-
tan vagy indokolatlanul megkérdõjelezõdött (gondol-
junk például arra, hogy a besugárzott urán-dioxid
fûtõelemekben jelentõs mennyiségû plutónium is ta-
lálható). A fûtõelem-viselkedési kísérletek fõ centru-
ma a norvégiai Haldenben mûködõ reaktor volt,
amelynek munkájában 1995-tõl kezdve az MTA EK
munkatársai is részt vettek. (A haldeni reaktor nehéz-
víz hûtésû és moderálású volt, ezért a fûtõelempálcák
rácstávolságát jóval nagyobbra méretezték, mint vizes
reaktorokban, és így mód nyílott a kísérleti anyagok
reaktorzónába való behelyezésére és körülöttük a
kívánt körülmények megvalósítására.)

Az anyagok (legyen szó akár az urán-dioxidról
vagy más, hasadóanyagot tartalmazó kerámiáról, akár
a burkolatanyagként használt cirkóniumötvözetekrõl
vagy acélokról) mechanikai tulajdonságai függvényei
a hõmérsékletnek és a besugárzás mértékének, ezért
a tabletták és a burkolat reaktorbeli mechanikai válto-
zásainak modellezése igencsak bonyolult. Az aláb-
biakban áttekintjük, hogy milyen jelenségeket kell
leírni ahhoz, hogy a fûtõelempálcák reaktorbeli visel-
kedését viszonylag valósághûen lehessen modellezni.

Alapvetõ kérdés a hõmérséklet eloszlása a pálcá-
ban. Tételezzük fel, hogy a csatolt probléma megol-
dásának valamely pillanatában a termohidraulika
megadja a hõmérséklet axiális eloszlását a pálcát kö-
rülvevõ közegben és a probléma tengelyszimmetri-
kus. Tegyük fel továbbá, hogy a neutronfizika ugyan-
ebben a pillanatban megadja a hõtermelés ugyancsak
tengelyszimmetrikus térbeli eloszlását a tablettaosz-
lopban. Ekkor minden axiális szakaszra ki kell számí-
tani a pálca burkolata és a hûtõközeg közti hõátadást,
majd a burkolat és a tabletta hõvezetési tényezõjének
ismeretében meg kell határozni a hõmérséklet elosz-

lását. Sajnos, a hõvezetési egyenlet megoldásához
még valamit tudnunk kell. A tabletták és a burkolat
között kezdetben rés van, a tabletták nem érnek hoz-
zá a burkolathoz. E rés hõvezetése erõsen befolyásol-
ja a tablettán belüli hõmérsékleteket. A rés hõvezeté-
se persze érzékenyen függ a résmérettõl, de a pálcá-
ban lévõ gázkeverék hõvezetési tényezõjétõl is.

Jóllehet a résméret kezdetben adott (a gyártási tole-
rancián belül, ami a számítási bizonytalanság jelentõs
forrása), de a besugárzás során változik. Kicsit egysze-
rûsítve a képet: a tabletták a besugárzás, a sugárkároso-
dás következtében nõnek, átmérõjük egyre nagyobb
lesz. További növekedést okoz a tabletta hõtágulása is.
Ugyanakkor a burkolatot befelé nyomja a nyomás,
mert normális körülmények között a hûtõközeg nyo-
mása meghaladja a pálcában lévõ gáz nyomását. (A
kezdeti belsõ gáznyomást a töltõgáz nyomása adja. A
pálcát éppen azért töltik fel héliummal, hogy a külsõ
nyomás következtében ne roppanjon össze. A belsõ
nyomás részben a hõmérséklet növekedése, részben a
hasadásokban keletkezõ és a tablettákból kiszökõ
gázok megjelenése következtében nõ, de általában
nem éri el a hûtõközeg nyomását.) A tartós nyomáskü-
lönbség miatt a burkolat nemcsak rugalmasan deformá-
lódik, hanem a kúszás jelensége is fellép (a kúszást a
besugárzás is elõsegíti). A kúszás önmagában véve is
komplex jelenség, paramétereinek mérése és a folya-
mat modellezése nem könnyû. Bonyolítja a helyzetet a
burkolat hõtágulása, valamint a besugárzás következté-
ben fellépõ irreverzibilis térfogat-növekedése is.

Amikor egy adott axiális szakaszon a tabletta külsõ
sugara (az érdesség figyelembe vételével) eléri a bur-
kolat belsõ sugarát, akkor a két anyag között kontakt-
nyomás lép fel, amely gyorsan meghaladja a belsõ
gáznyomás értékét és ettõl kezdve a gyakorlatilag
rugalmatlan tabletta méretnövekedése szabja meg a
rugalmas burkolat méretváltozását, amely így kifelé
kúszik. Természetesen ilyenkor a rés hõvezetése és
így a hõmérséklet-eloszlás lényegesen változik.

A 2. ábra ezen folyamatok eredõjét szemlélteti. Az
ábrán a tabletta sugara idõnként jelentõsen visszaesik:
ekkor a reaktort – a fûtõelemkötegek rendes évi át-
rendezésére – leállították.
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Akinek ez a jelenségsorozat nem eléggé bonyolult,

3. ábra. Gázkibocsátás a felterhelési teszt alatt.
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annak érdemes arra is odafigyelnie, hogy a tabletták
gyártása szintereléssel történik, amelynek során folya-
matosan nõ a szemcsékbõl álló tabletta sûrûsége, de
értéke a szinterelés végén sem éri el az urán-dioxid
elméleti sûrûségét. A reaktorbeli besugárzás kezdetén
a hõmérséklet meghaladja a szinterelési hõmérsékle-
tet és a tabletta porozitása tovább csökken, sûrûsége
pedig nõ. Viszonylag hamar azonban a tabletták be-
sugárzás miatti növekedése lesz a meghatározó folya-
mat, de a porozitás ekkor is változik. Mindez nem
csak a méretváltozások miatt érdekes, hanem azért is,
mert a tabletta hõvezetési tényezõje többek közt a
porozitástól is függ. Függ persze a hõmérséklettõl és
a besugárzás mértékétõl is, így a pálca különbözõ
pontjaiban a hõvezetési tényezõ jelentõsen eltérõ
értékeket vehet fel. A hõvezetési tényezõ és paramé-
terektõl való függésének mérése nem könnyû feladat
és a mérési bizonytalanság komolyan befolyásolja az
eredmények valósághûségét is.

Hogy ne legyen minden ilyen világos és egyszerû,
a hasadás következtében jelentõs mennyiségû hasa-
dási gáz (elsõsorban kripton és xenon) keletkezik.
A keletkezõ izotópok jelentõs része gyorsan bomlik,
ezért ezek egyensúlyban vannak, a pálca gázteré-
ben mennyiségük csak keveset változik. A közvetle-
nül, vagy a bomlási sorokban keletkezõ stabil izotó-
pok azonban felhalmozódnak. A gáztérbe való ki-
szökés mértéke erõsen függ a hõmérséklettõl, az-
után a gáz mennyisége és minõsége erõsen befolyá-
solja a rés hõvezetését, ami visszahat a hõmérséklet-
eloszlásra…

Ismeretes, hogy termikus reaktorokban a tabletták
besugárzás miatti átalakulása elsõsorban a tabletta
külsõ pereme közelében történik meg, ugyanis itt a
legnagyobb az urán-238 neutronbefogása, azaz itt
keletkezik a plutónium javarésze. A tablettában befelé
egyre terjedõ peremréteg szerkezete ennek hatására
megváltozik, a nagyobb szemcsékbõl kisebbek lesz-
nek és így az itt keletkezõ hasadási gázok könnyen a
gáztérbe kerülnek. Ezt a jelenséget mindenképpen
figyelembe kell venni.

Talán érdemes megemlíteni, hogy bár a mechani-
kai jelenségek és a hõmérséklet eloszlása axiális sza-
kaszonként követhetõ nyomon, a pálca gázterében
természetes módon összekeveredõ gáz összecsatolja
ezeket az egyébként axiális szakaszonként követhetõ
jelenségeket is.

Mielõtt rátérnénk a fûtõelempálcák biztonsági kér-
déseire, érdemes pár szót szólni a gyorsreaktor-fûtõ-
elemek viselkedésérõl is. A gyorsreaktorok pálcáiban
a hõmérséklet jóval magasabb lehet, mint a termikus
reaktorokéban (1800-2000 °C az 1200-1400 °C he-
lyett). Magas hõmérsékleteken további problémák
lépnek fel és a helyzet nem olyan egyszerû, mint a
termikus reaktorokban.

Az elérhetõ nagyon magas hõmérsékleteken az
urán-dioxid vagy a vegyes urán-plutónium-oxid
(MOX) átkristályosodik. Az átkristályosodás következ-
tében a lokális sûrûség megnõ, mert a pórusok a leg-

melegebb hely, azaz a pálca középvonala felé vándo-
rolnak. Ennek következtében az eredetileg tömör
tablettákban egy középsõ lyuk is kialakulhat. Az át-
kristályosodás csak a tabletta azon belsõ részére ter-
jed ki, ahol a hõmérséklet elegendõen (>1800 °C)
magas.

A magas hõmérséklet hatására nem csak a póru-
sok, hanem a plutónium is migrálni kezd. A gyártás-
kori egyenletes eloszlás megváltozik, a plutóniumato-
mok a magasabb hõmérséklet felé vándorolnak. Is-
tenigazában ezt a jelenséget a neutronfizikai számítá-
sokban is követni kellene, hiszen ennek hatására a
hõtermelés eloszlása is változik.

További tényezõ a sztöchiometria változása. A
MOX üzemanyagú gyorsreaktor tablettáit úgy gyárt-
ják, hogy bennük az oxid-fém arány (O/M) valamivel
kisebb, mint a sztöchiometria szerinti kettõ. Minden-
képpen el kell kerülni, hogy a burkolat mellett, az
azzal esetleg érintkezõ tabletta szélén az O/M megha-
ladja a 2 értéket, mert ez a burkolat belsõ oxidációjára
vezethetne. Az O/M arány lokálisan változik, de en-
nek hajtóereje nem a hõmérséklet, hanem a plutó-
nium vegyértékének lokális különbsége. Az O/M
arány a tabletta szélén mindaddig növekszik, amíg a
tablettában a helyzet kiegyenlítõdik és az anyagban
mindenütt O/M = 2 valósul meg.

A fentiek során mindvégig azzal a hallgatólagos
feltételezéssel éltünk, hogy a hõteljesítmény nem vál-
tozik. Amikor a pálca hosszútávú viselkedését vizsgál-
juk, akkor ez többé-kevésbé igaz is, csak a teljesít-
ményreaktorokban idõrõl idõre szükségessé váló átra-
kások elõtti leterhelést és az átrakások utáni felterhe-
lést kell modellezni. Érdemes tudni, hogy a felterhe-
lési sebességet éppen a pálcák felterhelés során bekö-
vetkezõ hõmérséklet-növekedés miatti mechanikai
változásai korlátozzák.

A felterhelés, azaz a lineáris hõteljesítmény gyors
növekedése persze megnöveli a gázkibocsátást. Erre
mutat példát a 3. ábra, amelyen az látható, hogy egy
haldeni gyors felteheléses tesztben miként változik a
gázkibocsátás a mérések és számításaink szerint.

Eddig egy olyan esettel foglalkoztunk, amikor a
pálca teljesítménytörténete, valamint a hûtõközeg
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hõmérséklet- és forgalomtörténete rendelkezésre áll.
Ténylegesen ezek a VVER-440 reaktor összes pálcá-
jára elérhetõk, akár Pakson a VERONA rendszerben
kiértékelt üzemi mérésekbõl, akár az MTA EK-ban a
KARATE programrendszerrel végzett reaktorfizikai-
termohidraulikai számítások alapján. A pálcák nagy
száma miatt a fûtõelem-viselkedési számításokat
azonban csak a legterheltebb 100-200 pálcára szokás
elvégezni. Manapság, a nagykapacitású, gyors számí-
tógépek birtokában a számításokat a reaktorzóna va-
lamennyi pálcájára el lehet végezni.

Mi a célja ezen számításoknak? Az egyik cél az,
hogy amiképpen a pálcákat a gyártó cég (az orosz
TVEL cég) fejleszt, úgy az új pálcatípusok bevezetésé-
hez hatósági engedély szükséges. Bár a fûtõelem-vi-
selkedési számítások tekintetében az engedélykére-
lem alapját a gyártó cég számításai adják, e számítá-
sok ellenõrzésére alkalmas az MTA EK-ban kifejlesz-
tett FUROM kód [1]. A FUROM számításokat ugyan-
csak felhasználják az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
reaktorfizikusai és elemzõi is, amikor javaslatot tesz-
nek továbbfejlesztési irányokra, vagy egy-egy kiala-
kult problémát vizsgálnak.

A hatósági engedélykérelem pozitív elbírálása ak-
kor lehetséges, ha a fûtõelemek az összes biztonsági
kritériumot kielégítik. Ezek egy része a gyártással
közvetlenül kapcsolatos, teljesülésüket nem model-
lezéssel-számítással, hanem laboratóriumi tesztekkel
igazolja a gyártó. A kritériumok másik része a pálcák
hosszútávú viselkedésére vonatkozik, amelynek során
nem csak a normál üzemben kialakuló viszonyokat,
hanem a feltehetõleg viszonylag gyakran (100 éven-
ként egyszer) bekövetkezõ kisebb üzemzavarok
során kialakuló viszonyokat is fel kell tételezni. E
vizsgálatokra lehet felhasználni a FUROM kódot. A
kritériumok harmadik része azoknak a ritka üzemza-
varok elviselésére vonatkozik, amelyek a reaktor
egész élete során csak 10−2–10−5/év gyakorisággal
következhetnek be. Ezek vizsgálatával ebben a cikk-
ben nem foglalkoztunk, a feladatot az MTA EK az
amerikai eredetû, de a VVER-reaktorokra módosított
FRAPTRAN kóddal [2] tudja ellátni.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a második rész-
hez tartozó biztonsági kritériumokat, amelyek telje-
sülését a FUROM kóddal kell/lehet vizsgálni. A kri-
tériumok teljesítése révén különbözõ szilárdsági, de-

formációs, hõfizikai és korróziós biztonsági célok
elérése tekinthetõ biztosítottnak.

• Ki kell zárni a burkolatban a feszültségkorrózió
miatti repedésterjedést. Ezért korlátozni kell a burko-
latban ébredõ tangenciális feszültséget.

• Normál üzemben ki kell zárni a burkolat képlé-
keny alakváltozását, ami a burkolatban ébredõ effek-
tív feszültséget korlátozza, illetve a kismértékû képlé-
keny alakváltozás csak rövid ideig léphet fel.

• A burkolatot érõ tartós és ciklikus hatások nem
vezethetnek a burkolat anyagának fáradási határérté-
ke túllépéséhez.

• A megbízható hõátadás fenntartása, a pálca meg-
bízható rögzítése a távtartó rácsokban és a burkolat
dörzsölés általi kopásának megakadályozása érdeké-
ben a pálca átmérõváltozásának a határértéken belül
kell maradnia.

• A pálca feje nem ütközhet fel a felsõ tartórácson,
ezért a burkolat axiális nyúlása nem haladhat meg egy
határértéket.

• A tabletták anyaga sehol sem olvadhat meg.
• A pálca belsõ nyomása nem haladhatja meg a

hûtõközeg nyomását.
• A megfelelõ hõátadás és a burkolat rugalmassá-

gának megõrzése érdekében a pálca burkolatának
oxidációja nem haladhat meg egy bizonyos mértéket.

Belátható, hogy e kritériumok teljesülésének ellen-
õrzéséhez a fent vázolt termomechanikai modellezés
teljes egészében szükséges.

Természetesen egy új fûtõelemtípus bevezetése
csak akkor engedélyezhetõ, ha valamennyi kritérium
teljesül. Az engedélyezésnek további lépése tesztkö-
tegek üzemeltetése, és csak ennek sikere után lehet-
séges az új típusú kötegek tömeges használata.

✧
A cikk célja az ismeretterjesztésen túl annak bemu-
tatása is volt, hogy tudomány és a gyakorlat néha
egészen közel tud kerülni egymáshoz. Ez sokszor
van olyan érdekes és izgalmas, mint egy abszolút új
ismeret feltárása.
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Jobb egy mentõötlet mint öt mentõ egylet
– írta Karinthy Frigyes az egyletistápolás margójára.

Ezek az ötletek nem vesznek el,

ha a

linken, az ELFT stratégiai vitafórumán adjuk elõ.

http://forum.elft.hu

Most Társulatunk kér egyletmentõ ötleteket!
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