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219 Tamás Novotny, Erzsébet Perezné Feró, Zsolt Kerner  

Corrosion of zirconium cladding autoclave 

Primary circuit operating conditions of high-pressure pressurized water reactor modelling test series were 
performed on corrosion-modeling zirconium rings, type E110 and E110G. Hot and cold leg environments were 
simulated in an autoclave and corrosion rates were compared. Four different solutions – specific to the phases of the 
campaign – were used for the experiment. 

The cladding samples were treated for a maximum of 112 days. There was no significant difference between E110 
and E110G claddings after the same treatment time. It can be stated that the corrosion rate of both alloys was very 
low after the treatment in solutions characterized by the campaign. 

  

220 Zoltán Dankházi, Zsolt Maksa, Ábel Szabó, Gábor Varga, Erzsébet Perezné Feró, Tamás Novotny, Zsolt Kerner, 
István Groma  

Microstructure study of zirconium samples treated in high pressure autoclave 

Reactor operating conditions were simulated in an autoclave at 300 °C and 86 bar. The applied solutions are typical 
for a reactor which has been shut down or for different stages during the cycle. Long-term treatments were 
performed on zirconium (Zr) ring samples of E110, E110G and B523 alloys. Morphological changes of Zr alloys 
exposed to corrosion were investigated by scanning electron microscopy and backscattered electron diffraction 
(EBSD) mapping. Comparative analysis of morphological changes by alloy type and solution type was performed. 
We found that E110 and E110G materials are significantly more resistant than B523 and demonstrated that E110G is 
the most resistant. EBSD tests are still ongoing due to the difficulty of polishing of Zr and the hardness of other 
phases generated on the surface. 
 

221 Richárd Nagy, Márton Király, Lászlóné Horváth, Dániel Mihály Antók, Levente Tatár, Gábor Uri, József 
Cselovszki, Nóra Vér, Áron Horváth, Tamás Novotny, Erzsébet Perezné Feró, Zoltán Hózer  

Research on the plastic properties of nuclear fuel claddings by mandrel test 

In the MTA EK, the plasticity of the E110 and E110G fuel claddings, used in the Paks Nuclear Power Plant, were 
compared. For this purpose, a new measurement was developed, in which a sample was loaded internally by 
mandrels. This arrangement allowed us to model the mechanical interaction between the pellet and the surface of 
the fuel cladding (PCMI). Hydrogenated, heat-treated and oxidized samples were prepared for the mandrel tests. 
The measurement was supported by a finite element simulation, wherein a correlation was found between the 
amount of dissolved hydrogen and the plasticity of claddings. 
 

222 Imre Nagy, Róbert Farkas, Nóra Vér, Zoltán Hózer, Péter Szabó, Gergely Szabó, Pál Kostka, Gábor Lajtha, Zsolt 
Téchy  

The CODEX-NITRO integral severe accident experiment 

The injection of nitrogen from the hydroaccumulators after the break of primary tubes of a nuclear power plant was 
simulated in the CODEX-NITRO experiment with an electrically heated fuel bundle. During the experiment the 
maximum temperature exceeded 1700 °C. Applying low steam flowrate, steam starvation conditions were reached 
in the upper section of the bundle and intense zirconium-nitrogen reaction took place. The numerical calculations 
well predicted the transition of axial power profile in the late phase of the experiment and the formation of 

zirconium-nitrides. 
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223 Zoltán Kis, Boglárka Maróti, László Szentmiklósi  

Nondestructive determination of the axial hydrogen profile in zirconium fuel claddings using neutron-based 
methods  
Following high temperature burst and oxidation, non-destructive neutron-based measurements were completed to 
determine the hydrogen-to-zirconium ratio along the longitudinal axis of E110 and E110G Zr claddings. With 
neutron-imaging-driven prompt gamma neutron activation analysis, about 30 gamma spectra were taken for each 
cladding tube with 5 mm increments. In the LOCA-200 and -E4 experiments the axial profiles of the H/Zr 
mass/atomic ratios can be classified into three groups. In the first group, where only minor deformation or opening 
are visible, the highest mass ratio values fluctuate around some hundreds of ppm. The second group exhibits a 
larger opening, and the corresponding peak values fall within a wider concentration range (200 – 1800 ppm). In the 
third group, with a large visible burst and fracture, we observed the highest concentrations of hydrogen (6000 – 7000 
ppm).  
 

224 Péter Petrik, Alekszej Romanenko, Emil Agócs, Benjamin Kalas, Tivadar Lohner, Erzsébet Perezné Feró, Tamás 
Novotny, Zoltán Hózer  

OPTICAL SURFACE CHARACTERIZATION OF NUCLEAR ZIRCONIUM CLADDINGS 
Based on the change in polarization of light reflected from the surface of nuclear zirconium cladding tubes, many 
important properties of the sample, such as roughness, layer structure or homogeneity, can be examined with great 
accuracy. The thickness of the surface oxide layer can be measured with a nanometer accuracy and its compactness 
with a tenth percent sensitivity. With focused illumination, the surface of the 9-10 mm diameter zirconium tubes can 
be measured within a few seconds at each measurement point, without any special sample preparation and a lateral 
resolution of tenths of a millimeter. On narrow ring-shaped samples, the inner or cross-sectional surface of the tubes 
can also be examined. The optical test can also be carried out during the process of oxidation, so the dynamics of the 
layer growth or corrosion can also be traced. Using mid infrared wavelengths, the possible thicknesses span a broad 
range from sub-nanometer to a few hundred microns. 

 

225 Anna Pintérné Csordás-Tóth, Levente Illés, György Zoltán Radnóczi  

Electron microscope studies of zirconium ring samples oxidised at high temperatures 
Oxide and nitride grains were detected by scanning and transmission electron microscopy and energy dispersive X-
ray microanalysis of E110 and E110G ring samples oxidised in different atmospheres at different temperatures for 
various time periods. Typical sizes and elemental composition of some grains were determined. Nitride aggregates 
consisting of a few tens of nm sized nitride crystallites were observed around the larger sized (a few hundred nm – a 
few µm) zirconia grains. The maximum nitrogen content was found to be 10 mass%, however oxygen was also 
detected. In the zirconia grains a few mass % nitrogen was also found. Newer valuable results were gained for the 
oxidation process of Zr1Nb alloy. 
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Cirkóniumburkolat korróziója autoklávban 

Novotny Tamás1, Perezné Feró Erzsébet1,2, Kerner Zsolt1 

1MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 

2Óbudai Egyetem, Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola 

 1037 Budapest, Doberdó út 6. 

 

Magas nyomású, nyomottvizes atomreaktorok primer köri üzemi körülményeit korróziós szempontból modellező tesztsorozatot 
hajtottunk végre E110 és E110G cirkóniumgyűrűkön. A melegági és a hidegági környezetet modellező körülményeket 
autoklávban állítottuk elő, és összehasonlítottuk a korrózió sebességét. Négy különböző − a kampány bizonyos fázisaira jellemző 
− oldattal végeztük a kísérleteket. 

A burkolatmintákat maximálisan 112 napig kezeltük. Azonos idejű kezelés után az elektrolitikus gyártási technológiával készült 
E110 és a fémszivacsból előállított E110G burkolatok között látható különbség nem volt. Megállapítható, hogy a korrózió mindkét 
ötvözet esetén csekély mértékű volt a kampány fázisaira jellemző összetételű oldatokban. 

 

Bevezetés 
A projekt célja a primer kör üzemi körülményeinek 
szimulálása, majd e körülmények mellett az E110 és E110G 
típusú cirkóniumminták hosszú idejű korróziós vizsgálata, 
valamint a korrózió sebességének az oxidáció időtartamától, 
hőmérsékletétől, a vízkémiai jellemzőktől és az ötvözettől 
való függésének meghatározása. Az Atomenergia 
Kutatóintézetben (AEKI) már végeztek korábban is 
autoklávos kísérleteket [1], amelyeknél az oxidréteg 
minőségének vizsgálata volt a cél. 

A Paksi Atomerőműben a primerköri hőhordozó jellemző 
üzemi hőmérséklete 298/266 °C (meleg-ág/hidegág), 
nyomása 123 bar. A primer körbe bórsavat, kálium-
hidroxidot és hidrazint adagolnak. A bórsav neutronelnyelő 
anyagként szolgál, ennek koncentrációját a teljesítmény-
üzem során közel lineárisan csökkentik 8 g/dm3-ről 
0 g/dm3-ig a reaktivitástartalék csökkenésének ütemében. 
A reaktor leállított állapotában a bórsav koncent-rációja kb. 
15 g/dm3. Teljesítményüzemben a rozsdamentes acél 
korróziójának minimalizálása érdekében lúgosító anyagok 
alkalmazása szükséges. A kampány elején az optimális pH-
értéket kálium-hidroxid szakaszos adagolásával állítják be, 
majd a bórsav kivonásával párhuzamosan ennek 
mennyiségét is fokozatosan csökkentik a primer körben [2]. 

A kampány során a 10B(n,)7Li magreakcióban lúgosító 
hatású lítium keletkezik. Ennek koncentrációja kezdetben 
növekszik, majd a bórsav koncentrációjának csökkenése 
miatt fokozatosan csökken. Szintén a korróziósebesség 
csökkentését szolgálja a primer körben biztosított reduktív 
környezet, amit hidrazin folyamatos adagolásával érnek el. 
A hidrazinból termikus- és sugárbomlás hatására hidrogén, 
nitrogén és köztitermékként ammónia keletkezik. Az utóbbi 
szintén lúgosító hatású. A primerköri hőhordozó összetétele 
a kampány során nem állandó, ezért a modellkísérlethez 
négy jellemző oldatösszetételt választottunk ki a 
cirkóniumötvözetek hosszú idejű kezeléséhez. Ebben a 
cikkben bemutatjuk az újabb korróziós kísérletek 

körülményeit és a kapott eredményeket. 

 

Kísérleti rész 

Vizsgált ötvözetek 

Kísérleteinkhez fémszivacsból előállított E110G (külső 
átmérő: 9,1 mm; falvastagság: 0,67 mm) és elektrolitikus 
gyártási technológiával készült E110 (külső átmérő: 9,1 mm; 
falvastagság: 0,68 mm) típusú cirkóniumötvözeteket 
használtunk. Az üzemanyag-pálcák burkolatát mintázó 
hosszú csövekből 8 mm-es gyűrűket vágtunk le, majd ezeket 
acetonnal zsírtalanítottuk és levegőn szárítottuk. 

A kísérlet tervezése 

A Paksi Atomerőmű egy blokkjának kampánya alapján az 
alábbi négy jellemző oldatösszetételt választottuk ki (1. 

táblázat) vizsgálatainkhoz: 

 a leállított reaktorra jellemző, felbórozott közeget, 

 a kampány elejére jellemző, bórsavat és kálium-
hidroxidot tartalmazó oldatot, 

 a kampány közepét jellemző, alacsonyabb koncentrációjú 
oldatot és 

 a kampány vége előtt kb. két héttel előálló, egészen híg 
oldatot. 

Ezzel a sorozattal a primer körre jellemző pH-tartományt is 
lefedtük. (Megjegyezzük, hogy lúgosító nélküli, felbórozott 
oldattal csak néhány órát – felfűtés és lehűtés alatt – üzemel 
a primer kör.) Összehasonlításként ultratiszta vízben is 
vizsgáltuk az ötvözetek korrózióját. 

Lúgosítóként kálium-hidroxidot használtunk, amivel az 
egyéb komponensek lúgosító hatását is modelleztük.  
Az oldatokat Type I minőségű ultratiszta vízből, analitikai 
tisztaságú vegyszerek felhasználásával készítettük. 
Hidrazin adagolása a statikus kísérlet során nem volt 
lehetséges, de az oldatokat és a tokok gázterét gondosan 
oxigénmentesítettük. Ammóniát – amely üzemi 
körülmények között hidrazinból keletkezik – szintén nem 
adtunk az oldatokhoz, mert a rendelkezésre álló 
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körülmények között nem zárható ki az illékony 
komponensek szivárgása felfűtés és lehűtés alatt, amikor a 
tokok belső és külső nyomása között különbség van. Az 
ammónia lúgosító hatása üzemi hőmérsékleten ugyan 
csekély, ezt a pH beállításánál figyelembe vettük.  

Az ammónia komplexképzőként kismértékben hatással 
lehet a korróziós folyamatokra, de kis koncentrációja miatt 

ez elhanyagolható. 
 

1. táblázat Tesztoldatok összetétele 

oldat  bórsav (g/dm3) KOH (mg/dm3) pH25°C pH300°C 

1. ultratiszta víz 0,0 0,0 7,00 5,71 

2. leállított reaktorra jellemző oldat 15,0 0,0 4,40 5,00 

3. kampány elejére jellemző oldat 7,0 20,1 6,02 6,96 

4. kampány közepére jellemző oldat 3,5 15,8 6,45 7,17 

5. kampány vége előtti oldat 0,2 7,2 7,79 7,45 

A kísérlet végrehajtása 

A vizsgálandó E110, E110G minták tömegét XS205 típusú 
analitikai mérlegen lemértük. Párhuzamos minták 
előállítása céljából egyszerre 2 db, azonos jelű ötvözetből 
származó, de különböző tömegű, 8 mm-es gyűrűt 
helyeztünk az AISI 321 minőségű rozsdamentes acélból 
készült, előzőleg oxidált felületű tokokba (1. ábra).  
A tokokban kialakuló hőmérséklet- és nyomásviszonyok 
megegyeztek az autoklávban mérhetőkkel. 

 
1. ábra: Rozsdamentes acélból készült mintatartó tokok 

Argon atmoszférában, kesztyűs fülkében a cirkónium 
mintákat tartalmazó tokokat kb. félig megtöltöttük a 
különböző összetételű oldatokkal, amelyekből 5.0 tisztaságú 
argon gáz egyórás átbuborékoltatásával kihajtottuk az 
oldott oxigént és szén-dioxidot. A megtöltött tokokat PARR 
4552 típusú nagynyomású autoklávba (2. ábra) helyeztük, és 
a mintákat 300°C és 270°C hőmérsékleten, a hozzájuk 
tartozó telített vízgőz nyomásán (86 és 54 bar) hosszú ideig 
kezeltük. 

300°C-on két kísérletsorozatot hajtottunk végre: az egyik 
esetben 14 napig, a másikban 112 napig tartott az autoklávos 
kezelés. A rövidebb idejű mérési sorozatot azért végeztük el, 
hogy anyagszerkezeti vizsgálatokhoz további mintákat 
állítsunk elő. 

 

   

 
2. ábra: Nagynyomású autokláv nyitott és összeszerelt 

állapotban 

Azért, hogy a hidegági korróziós sebességről is legyenek 
adataink, 270°C-on is történt egy 14 napos méréssorozat. 
Minden oldatba (ill. tokba) 2-2 db mintát helyezve összesen 
60 db mintát állítottunk elő a 2. táblázat szerint. 
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2. táblázat Tesztmátrix 

 270 °C 300 °C 

14 nap 14 nap 112 nap 

1. oldat 
2 db E110 2 db E110 2 db E110 

2 db E110G 2 db E110G 2 db E110G 

2. oldat 
2 db E110 2 db E110 2 db E110 

2 db E110G 2 db E110G 2 db E110G 

3. oldat 
2 db E110 2 db E110 2 db E110 

2 db E110G 2 db E110G 2 db E110G 

4. oldat 
2 db E110 2 db E110 2 db E110 

2 db E110G 2 db E110G 2 db E110G 

5. oldat 
2 db E110 2 db E110 2 db E110 

2 db E110G 2 db E110G 2 db E110G 

 

A tokokat meghatározott kezelési idő után (7, 14, 28, 56 és 
112 nap múlva) kivettük az autoklávból, és kibontottuk. A 
mintákat ultratiszta vízzel leöblítettük, szárítószekrényben 
105°C-on megszárítottuk és a tömegüket lemértük. Ezután a 
cirkóniumgyűrűket visszahelyeztük a mintatartó tokokba, a 
kesztyűs fülkében mindegyiket újra megtöltöttük a 
megfelelő tesztoldattal, és folytattuk az autoklávos kezelést. 

Eredmények 
A különböző összetételű oldatokban, 270°C és 300°C 
hőmérsékleten (54 és 86 bar nyomáson) kezelt E110G és 
E110 burkolatminták kis mértékben oxidálódtak, amit a 
tömegük nagyon kis növekedése is jelzett. Az E110 gyűrűk 
jelölése KOE, az E110G gyűrűké KOG betűkkel kezdődik. 

300 °C-on, 112 napig kezelt minták 

A minták autoklávos kezelése előtti tömegét (0 nap), 
valamint a különböző idejű kezelések után mért tömegeket 
grafikonokon ábrázoltuk. A 4. ábra és az 5. ábra a 300°C 
hőmérsékleten és 86 bar nyomáson különböző 
tesztoldatokban kezelt E110 és E110G minták tömeg-
növekedését mutatja a kezelés időtartamának 

függvényében. 

A minták a 112 napos kezelési idő alatt is csak kis mértékben 
oxidálódtak. Az ábrákon jól látható, hogy az 56. napig az 
E110 ötvözetnél nem volt szignifikáns különbség a 
különböző oldatokban kezelt minták tömegének 
növekedése között. Az 5. oldatban kezelt minták kivételével, 
minden esetben köbgyökös kinetikát tapasztaltunk (t1/3 

lefutás). Trendvonalat illesztve például az E110 minták 3. és 
4. oldatban mért tömegének növekedésére (3. ábra) az 
illesztett görbék egyenletének kitevője 1/3-adhoz közeli 
értéket ad. A 112. napon az 5. oldatban (kampány vége előtti 
oldat) a korrózió jelentős (3-4-szer nagyobb) gyorsulását 
tapasztaltuk. Mivel minden görbén csak ez az egy pont a 
kiugró, célszerű lenne további kísérleteket végezni annak 
eldöntésére, hogy folytatódik-e ez a tendencia, vagy egy 
véletlen kísérleti hiba az oka. 

E110G esetén a tömegnövekedés az 1. oldatban (ultratiszta 
víz) kezdettől fogva folyamatosan nagyobb volt, mint a 
többi oldatban. Az 5. oldatban a minták tömege 
meredekebben, közel lineárisan növekedett (5. ábra). 

 
3. ábra: 300°C hőmérsékleten és 86 bar nyomáson a 3. és a 4. 

oldatokban kezelt E110 minták tömegnövekedésére illesztett 
trendvonal 

 
4. ábra: 300°C hőmérsékleten és 86 bar nyomáson különböző 

oldatokban kezelt E110 minták tömegnövekedése 

 
5. ábra: 300°C hőmérsékleten és 86 bar nyomáson különböző 

oldatokban kezelt E110G minták tömegnövekedése 

A korróziósebességek összehasonlítása 

A korrózió sebessége hőmérséklettől való függésének 
megállapítása érdekében 270°C-on is elvégeztük a 14 napos 
autoklávos kezelést. A 7 és a 14 napos méréseket 
összehasonlítva 300°C-on a korrózió minden oldatban 
gyorsabb volt, mint 270°C-on. A 6. ábra és a 7. ábra 

illusztrálja az 1. és a 4. oldatban mért tömegnövekedéseket. 

Az ultratiszta vízben (1. oldat) mért korrózió sebessége E110 
és E110G ötvözeteknél különböző (6. ábra). A többi oldatban 
a két burkolatanyag oxidációs kinetikájában nincs 
különbség: a tömegük mért növekedésének hasonló a 
lefutása, amint azt példaként a 4. oldat grafikonján (7. ábra) 
bemutatjuk. 
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6. ábra: A 270°C-on és a 300°C-on ultratiszta vízben kezelt 

E110 és E110G minták korróziósebességének 
összehasonlítása 

 
7. ábra: A 270°C-on és a 300°C-on a kampány közepére 

jellemző oldatban kezelt E110 és E110G minták 
korróziósebességének összehasonlítása 

Vizuális megfigyelés 

A 7 és 14 napos kezelés után a mintákról fényképet 
készítettünk. A 8. ábra a különböző összetételű oldatokban 
7 napig kezelt, a 9. ábra pedig a 14 napig kezelt E110G 
minták fényképét mutatja. Viszonyításképpen mindkét 
fotón egy kezeletlen gyűrűt is elhelyeztünk. A 7. nap után a 
gyűrűkön rózsaszínes és zöldes árnyalatú, szürke oxidréteg 
alakult ki, majd a 14. naptól kezdve az összes minta fekete 
lett. A mintákon minden esetben egybefüggő oxidréteg 
keletkezett. Azonos idejű kezelés után az E110 és az E110G 
minták között nem tapasztaltunk különbséget. 

 
8. ábra: Kezeletlen E110G gyűrű és a 7 napig különböző 

összetételű oldatokban kezelt (300°C, 86 bar) E110G 
gyűrűminták fényképe 

 
9. ábra: Kezeletlen E110G gyűrű és a 14 napig különböző 

összetételű oldatokban kezelt (300°C, 86 bar) E110G 
gyűrűminták fényképe 

Összehasonlítva a különböző hőmérsékleteken ugyanannyi 
ideig kezelt minták fényképeit a 270°C-on, 14 napig kezelt 
gyűrűk esetében E110 és E110G ötvözetek esetén zöldes 
árnyalatú oxidréteget láthatunk, míg 300°C-on az összes 
minta fekete (10. ábra és 11. ábra). 

 

 
10. ábra: 14 napig különböző összetételű oldatokban 300°C-on, 

86 bar nyomáson (fent); ill. 270°C-on, 54 bar nyomáson 
(lent) kezelt E110 gyűrűminták fényképe 

 

 
11. ábra: 14 napig különböző összetételű oldatokban 300°C-on, 

86 bar nyomáson (fent); ill. 270°C-on, 54 bar nyomáson 
(lent) kezelt E110G gyűrűminták fényképe 

Színes oxidréteget akkor láthatunk, amikor az oxidréteg 
vastagsága (kb. 100 nm) a látható fény hullámhosszának 
nagyságrendjébe esik. A kétféle úton haladó fény 
útkülönbsége miatt interferencia lép fel, mert a fény egy 
része a külső felületről verődik vissza, a másik behatol az 

oxidrétegbe és a hártya belső felületéről reflektálódik. 

Összefoglalás 
Magas nyomású, nyomottvizes atomreaktorok primerköri 
üzemi körülményeit korróziós szempontból modellező 
tesztsorozatot hajtottunk végre E110 és E110G anyagú 
cirkóniumgyűrűkön. A melegági (300°C, 86 bar) és a 
hidegági (270°C, 54 bar) környezetet modellező 
körülményeket autoklávban állítottuk elő és 
összehasonlítottuk a korrózió sebességét. A burkolat-
mintákat maximálisan 112 napig kezeltük. 300°C-on a 
gyűrűkön egy hét kezelés után sötétszürke, a 14. napot 
meghaladóan pedig fekete, de minden esetben egybefüggő 
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oxidréteg keletkezett. 270°C-on, 14 napos kezelés után a 
gyűrűkön színes oxidréteg keletkezett. Azonos idejű kezelés 
után az elektrolitikus gyártási technológiával készült E110 
és a fémszivacsból előállított E110G burkolatok között 
látható különbség nem volt. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a korrózió miatt 
bekövetkező tömegnövekedés mindkét ötvözet esetén 
csekély mértékű volt különösen a kampány fázisaira 

jellemző összetételű oldatokban történő kezelés után. E110G 
esetén az ultratiszta vízben valamivel nagyobb mértékű 
oxidáció következett be. A 300°C-os, hosszú (112 napos) 
korróziós vizsgálatnál a minták tömegnövekedését 
majdnem minden oldatban köbgyökös oxidációs kinetika 
jellemzi, ami csak az 5. oldatban (kampány vége előtti oldat) 
a 112. napon változik meg: felgyorsul. E110G esetén az 5. 

oldatban a kinetika közel lineáris. 

 

Köszönetnyilvánítás 
A munkát a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta az NVKP_16-1-2016-0014 számú projekt keretében. 
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Nagynyomású autoklávban kezelt cirkóniumminták 
mikroszerkezetének vizsgálata 

Dankházi Zoltán1, Maksa Zsolt1, Szabó Ábel1, Varga Gábor1, Groma István1,  
Perezné Feró Erzsébet2, Novotny Tamás2, Kerner Zsolt2 

1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

2MTA Energiatudományi Kutatóközpont 

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 

 

A reaktor teljesítményüzemi körülményeit autoklávban szimuláltuk 300°C hőmérsékleten és 86 bar nyomáson. A felhasznált 
oldatok a leállított reaktorra, illetve a kampány különböző szakaszaira jellemzőek. A hosszú idejű kezeléseket E110, E110G és 
B523 jelű cirkóniumból (Zr) készült gyűrűmintákon végeztük. Az így korróziónak kitett ötvözetek morfológiai változásait 
vizsgáltuk pásztázó elektronmikroszkóppal és visszaszórt-elektron-diffrakciós (EBSD) térképezéssel. A morfológiai változások 
összehasonlító elemzését ötvözettípus és oldatfajta szerint végeztük el. Megállapítottuk, hogy az E110 és E110G anyagok 
lényegesen ellenállóbbak, mint a B523, közöttük is az E110G ötvözetet találtuk a legellenállóbbnak. Az EBSD vizsgálatok a Zr 
polírozásának nehézsége és a felületen kialakult más fázisok keménysége miatt még folyamatban vannak. 

 

Bevezetés 
A napjainkban üzemelő négy paksi VVER-440 típusú blokk 
reaktorában orosz kutatók által fejlesztett E110 jelű Zr1Nb 
ötvözetet használják fűtőelem-burkolatanyagnak. Az 
erőműben a primerköri hőhordozó-közeg víz, amely 
bórsavat, kálium-hidroxidot és hidrazint tartalmaz. 
Jellemző üzemi hőmérséklete 300°C közelében van, 
nyomása pedig 123 bar. A reaktorok üzemidejének 
meghosszabbítása fokozott terhelést jelent a 
burkolatanyagra: nő a neutronbesugárzás, a hőterhelés és a 
hosszabb ideig tartó kémiai folyamatok is anyagszerkezeti 
változásokat okoznak. A burkolatanyagként használható 
ötvözetek anyagszerkezeti kutatása napjainkban is folyik, 
mert az anyagok különböző tulajdonságait legfőképpen 
azok mikroszerkezete határozza meg [1-4], ez pedig függ az 
előéletüktől. Vizsgálataink során a primer kör üzemi 
körülményeinek szimulálása során létrejött mikroszerkezeti 
változásokat vizsgáltuk és vetettük össze három 
burkolatanyag esetében: a fent említett E110 jelű, az ehhez 
hasonló, de szivacsos szerkezetű cirkóniumból gyártott 
E110G jelű, valamint a kereskedelmi forgalomban kapható 
B523 jelű Zr ötvözetekét. 

A vizsgálat tárgya, eszközei 

Minták és mintaelőkészítés 

A reaktor teljesítményüzemében a szerkezeti anyagok 
korróziójának minimalizálása érdekében lúgosító 
anyagokat alkalmaznak. Mivel a primerköri hőhordozó 
összetétele a kampány során változik, a minták hosszú idejű 
kezeléséhez négy, a kampány egyes szakaszaira jellemző 
oldatot, illetve egy referenciaoldatot használtunk. 
Kísérleteinkhez olyan, fémszivacsból előállított E110G és 
elektrolitikus gyártási technológiával készült E110 típusú 
burkolat-anyagokat használtunk, amelyeket 2015-ben 

bocsátottak rendelkezésünkre a Paksi Atomerőmű 
szakemberei. Az eredeti fűtőelem-burkolat csöveiből 8 mm-
es gyűrűket vágtunk le, majd ezeket acetonnal 
zsírtalanítottuk és levegőn szárítottuk. Az atomerőmű egyik 
kampánya alapján ultratiszta vizet (1. táblázat) és négy 
jellemző oldatot használtunk vizsgálatainkhoz. Ezen 
oldatok:  

 a leállított reaktorra jellemző, felbórozott közeg 
(15,0 g/dm3 bórsav),  

 a kampány elejére jellemző bórsavat és kálium-hidroxidot 
(KOH) tartalmazó oldat (7,0 g/dm3 bórsav és 

20,1 mg/dm3 KOH),  

 a kampány közepére jellemző alacsonyabb koncentrációjú 
oldat (3,5 g/dm3 bórsav és 15,8 mg/dm3 KOH) és  

 a kampány vége előtt kb. két héttel előálló híg oldat 
(0,2 g/dm3 bórsav és 7,2 mg/dm3 KOH). 

Ez a sorozat a primer körre jellemző pH-tartományt is lefedi. 
Összehasonlításként ultratiszta vízben is vizsgáltuk az 
ötvözetek korrózióját. Lúgosítóként kálium-hidroxidot 
használtunk, amivel az egyéb összetevők lúgosító hatását is 
modelleztük. Az oldatok ultratiszta vízből és analitikai 
tisztaságú vegyszerekből készültek. Hidrazin adagolása a 
statikus kísérlet során nem volt lehetséges, de a kezelés 

oxigénmentes környezetben történt. 

A vizsgálandó minták rozsdamentes acélból készült, 
előzőleg oxidált felületű tokokba kerültek, melyekben a 
kialakuló hőmérséklet- és nyomásviszonyok megegyeztek a 
PARR 4552 típusú, nagynyomású autoklávban mérhetővel. 
A minták (1. táblázat) 300°C hőmérsékleten, a hozzá tartozó 
telített vízgőz-víz nyomásán (86 bar) hosszú idejű (112 nap) 
kezelést kaptak. 
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1. táblázat Az autoklávban kezelt minták és a használt oldatok 
azonosítása 

 ötvözet  E110G E110 B523 

 oldat  Minta neve 

1. ultratiszta víz KOG-1 KOE-1 KOB-1 

3. 
leállított reaktorra 

jellemző oldat 
KOG-3 KOE-3 KOB-3 

3. 
kampány elejére 

jellemző oldat 
KOG-5 KOE-5 KOB-5 

7. 
kampány közepére 

jellemző oldat 
KOG-7 KOE-7 KOB-7 

9. 
kampány vége előtti 

oldat 
KOG-9 KOE-9 KOB-9 

Eszközök és módszerek 

A különböző kezelésnek kitett Zr ötvözetek morfológiai 
vizsgálatát az ELTE TTK KKMC SEM/FIB 
laboratóriumában található Quanta 3D FEG típusú, 
kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) 
segítségével végeztük. Jelen kísérletsorozatban szekunder- 
(ETD) és visszaszórtelektron-detektorral (vCD) készített 
képeket, illetve visszaszórtelektron-diffrakciós (EBSD) 
térképezést készítettünk. Az egyes mintákon tapasztalható 
változások könnyű összehasonlítása érdekében minden 
SEM vizsgálat 20 keV elektronenergiával, 4 nA 
(feltöltődésre hajlamos felület és nagyon finom részletek 
esetén 20/50 pA) nyalábárammal történt. Egy-egy mintáról 
legalább két-két helyen, a külső és belső oldalon is 
készítettünk felvételeket. Ezeket ún. "pénzcímlet” sorozat 
nagyításokon (100×, 200×, 500×, 1k×, 2k×, 5k×, 10k×, 20k×) 
10 mm munkatávolságon ETD és a vCD detektorokkal 
rögzítettük. Tekintettel arra, hogy az EBSD mérés a fázis 
meghatározására alkalmas (így az összetételt is megadja), 
külön EDS méréseket nem végeztünk. EBSD vizsgálatoknál 
az átlagos rendszám szerint szükséges munkatávolságot, 
20 kV, 4 nA tulajdonságú elektronnyalábot és az optimális 
70°-os mintadöntést használtunk. 

A készülék részletesebb leírása, az ETD és a vCD detektorok 
képeinek információ tartalma megtalálható az [5] 
hivatkozásban. Az EBSD technika elméletét és felhasználási 
lehetőségeit a [6] és a [7] hivatkozások részletesen 
ismertetik. 

A csődarabokból 2 mm magas gyűrűket vágtunk le, és 
vezető beágyazóba foglaltuk úgy, hogy a friss vágási felület 
a kialakított pogácsa felszínén volt. Az így kialakított mintát 
csiszoltuk, majd políroztuk. A felületi morfológia vizsgála-
tokhoz elengedhetetlen a jól meghatározott minta-
előkészítés. Az irodalomból ismert, hogy a cirkónium 
nagyon nehezen polírozható anyag. Mechanikus 
polírozásnál a minta felületén mindig található vékony 
amorf réteg, aminek az eltávolítására kémiai vagy 
elektropolírozást szoktak használni, de mivel a kezelés 
során hidrogén is keletkezhet, ami a cirkóniumba 
diffundálva új fázis kialakulásához vezethet, olyan 
mechanikus módszer kidolgozása volt a cél, amely elkerüli 
a vegyi eljárás során esetlegesen bekövetkező felületi 
hidrogénabszorpciót. Ezzel párhuzamosan olyan kombinált 
módszer kidolgozásán is dolgoztunk, amely rövid idő alatt 
biztosítja a megfelelő minőségű felületet.  

A SEM vizsgálatok eredményei 
A SEM vizsgálatok végzéséhez a fenti mechanikus polírozás 
(polír-papír majd finomodó szemcseméretet tartalmazó 

szuszpenzió sorozat) megfelelő felületeket adott. 

Ötvözettípusok szerinti összehasonlítás 

A KOG-x minták egységesen az E110G ötvözetből 
készültek. Az alapanyag két skálán strukturált jellege (kb. 

5 m szemcseméret, ill. 100 nm méretű, az átlagnál nagyobb 
rendszámú elemet/elemeket tartalmazó kiválások) 
mindegyik mintán jól megfigyelhető (1/c ábra). Az E110G 

tulajdonsága, hogy benne elnyúlt alakú, 2-3 m méretű 
üregek találhatók, amelyeket részben 500 nm-es szemcsék 
töltenek fel (1/a ábra). Az autoklávos kezelések hatására a 
Zr cső vastagsága jelentősen nem változott, de több esetben 
is a külső vagy a belső felszínről részben leváló felületi réteg 
alakult ki (1/b ábra).  

   
a) KOG-1 minta: vCD, 5 k×         b) KOG-7 minta: ETD, 100× 

 
c) KOG-9 minta: ETD, 20 k× 

1. ábra: KOG-x mintákról készült SEM felvételek 

A rétegek vastagsága (500 nm-70 m) és szerkezete 
(homogén, állandó vastagság, ill. felváló, darabokban 
leszakadó) jelentős eltéréseket mutatnak. Jól megfigyelhető 
ez az 1/b ábrán, ahol a bal oldalon vékony, részben leváló 
réteg figyelhető meg, míg a minta belső ívén (jobb oldal) a 

széles, ~70 m vastag, világosabb árnyalatú sáv látható. 

A KOE-x minták az E110 ötvözetből készültek. A kétskálájú 
strukturáltság ezeken a mintákon is megfigyelhető: a KOG 

mintasorozattal azonos léptékű (5,5±2) m szemcseméret és 
a ~80 nm méretű, magasabb átlagrendszámú kiválások (1/a 
ábra). A csövek vastagsága gyakorlatilag változatlan a 
kezelések hatására, de mindkét oldalon különböző 
vastagságú feldurvulások alakultak ki. Ezekből néhol 
vékony réteg válik le. A feldurvulások és leválások 
kontrasztja a tömbi anyaggal néha azonos, néha attól eltérő. 

A KOB-x minták esetében a csövek hasznos vastagsága 
kicsit csökkent a minták mindkét oldalán bekövetkező 
jelentős feldurvulások miatt. Ez a felületi átalakulás az 

oldalakon 5-20 m nagyságrendű. A kialakult rétegek 
mindkét oldalon több helyen leválhatnak a csőről.  
A kontrasztviszonyok alapján új fázis kialakulása több 
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minta esetében is feltételezhető. A fázisok pontos 
azonosítására EBSD méréseket terveztünk (lásd EBSD 

szakasz). A képek alapján a szemcseméret a 2-7 m 
nagyságrendben van, ami az E110 és E110G anyagokra is 
jellemző. A részben feltöltött üregek itt is megfigyelhetők, 
de számuk lényegesen nagyobb, mint az E110 és E110G 
anyagok esetében. 

  
  a) KOE-1 minta: vCD, 20 k×         b) KOE-5 minta: vCD, 2 k× 

 
c) KOE-9 minta: ETD, 20 k× 

2. ábra: KOE-x mintákról készült SEM felvételek 

  
    a) KOB-3 minta: vCD, 5 k×         b) KOB-5 minta: vCD, 5 k× 

 
c) KOB-9 minta: vCD, 1 k× 

3. ábra: KOB-x mintákról készült SEM felvételek 

Kezelő oldatok szerinti összehasonlítás 

Az ultratiszta víz hatására az E110G minta esetén – 
elsősorban a felületeken (valószínűleg eltérő fázisú) – sávok 
jelennek meg. Ezzel szemben az E110 és B523 minták 
felületén az oldat feldurvulást és a keletkezett rétegek 
leválását okozza. 

A 3. oldattal való kezelésnek is az E110G anyag áll legjobban 
ellen. Míg ez a minta a belső oldalon csak feldurvult, és a 

külsőn más kontrasztú, néhol leváló, kb.1,5 m vastagságú 
réteg alakult ki, addig az E110 mindkét felületén feldurvulás 
és leválás látható. A B523 esetében a feldurvulás még 

jelentősebb: a külső oldalon 4-5 m, míg a belsőn 15 m 
nagyságrendű. 

Az 5. oldat hatására mindhárom minta mindkét felületén 
feldurvulás látható. Míg az E110G belső oldala gyakorlatilag 
sima maradt, és a külső felületen is csak 100 nm-es az 
egyenletlenség, addig az E110 esetében ez 100-100 nm, a 

B523-nál pedig a külső oldalon már 10-15 m, míg a belsőn 

6-8 m. 

A 7. oldat hatásának az E110G és E110 hasonló módon áll 
ellen. Míg az E110G esetében a belső oldalon vékony, 

mintegy 70 m vastagságú, elütő kontrasztú réteg alakult ki, 
és a külsőn csak feldurvulás látható, addig az E110-en 
mindkét oldalon ~ 300 nm vastag feldurvulás és leválás 
figyelhető meg. A B523 jobban sérül: a külső oldalon 10-15 

m, míg a belsőn 4-5 m nagyságrendű a feldurvulás, 
továbbá leválás is látható. 

A 9. oldat estében is az eddigiek ismételhetők. Az E110G 
esetében a legkisebb az átalakult, illetve levált réteg. Az 

E110-en a külső oldalon 1 m, míg a belsőn 5 m 
nagyságrendű a feldurvulás, és leválás is megfigyelhető, 

addig a B523-nál a feldurvulás már 15-20 m a külső oldalon 

és 8-10 m a belsőn. 

Az EBSD vizsgálatok eredményei 
Az EBSD térkép készítéséhez a SEM felület előkészítése 
(mechanikus polírozás) alkalmatlannak bizonyult: a 
polírozott felületen csak elvétve volt található olyan pont, 
amelyből diffrakciós ábrát (EBSP) kaptunk, ezért tovább 
kísérleteztünk a megfelelő felület kialakításához. Az 
irodalmak [8-10] alapján sok polírozó anyagot és 
mechanikus technikát (kézi, forgó tárcsás, elliptikus 
mozgatásos és vibrációs) kipróbálva sem jutottunk 
eredményre. Végül elektro-polírozással kielégítő eredményt 
kaptunk (4. ábra). A felületminőség mérésére a laborunkban 
már bevált IQ (Image Quality – képminőség paraméter, az 
EBSD program szolgáltatja [11]) értékek átlagát használtuk 
azonos mérési körülmények mellett. 

  
                 a) SEM kép                      b) IQ (átlag: 48256) térkép 

 
c) IPF térkép 

4. ábra: A 15 perces polírozási eljárással kialakított mintán (0524-
3 Zr E110) kapott eredmények: a) Mikroszkópos kép;  
b) Image Quality térkép; c) Inverz pólusábra térkép 
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               a) SEM kép                         b) IQ (átlag: 24095) térkép 

 
c) IPF térkép 

5. ábra: Mechanikus polírozási eljárással kialakított mintán 
(KOG-1 Zr E110G) kapott eredmények: a) Mikroszkópos 
kép; b) ImageQuality térkép; c) Inverz pólusábra térkép 

A 4. ábrán látható eredményt a kiindulási, kezeletlen E110 
mintán értük el. Az ennél a mintánál bevált eljárást a 
KOG - 1 mintára alkalmazva az IQ paraméter a felére esett. 
Ez az érték már az orientáció meghatározáshoz sem 
elegendő, ahogy az az 5. ábrán látható. 

A megfelelő polírozási technika kidolgozását tovább 
nehezíti, hogy a cirkónium puha, a hőkezeléssel kilágyított 

anyag Vickers keménysége csak 150 [12], míg az oxidáció 
során keletkező cirkónium-oxidé (ZrO2) 1200-1350között 
mozog [13]. (A teljes kísérletsorozatban szerepelnek magas 
hőmérsékleten, illetve nitrogénes és/vagy vízgőzös 
atmoszférában kezelt minták, ahol oxid, nitrid és hidrid 
fázisok megjelenése is valószínűsíthető. A kialakítandó 
polírozási technikával mindegyik fázis megfelelő 

előkészítését kívánjuk elérni.) 

Összefoglalás 
Megállapíthatjuk, hogy a szemcseméret mindhárom 

anyagban ugyanabban a mérettartományban (2-7 m) van. 
Az E110 és E110G anyagokra kétskálájú strukturáltság 
jellemző: a mátrixban ~100 nm méretű, az átlagnál nagyobb 
rendszámú kiválások is láthatóak. Az E110 és B523 

mintákban elnyúlt alakú, 2-3 m méretű üregek vannak, 
amelyeket részben 500 nm-es szemcsék töltenek fel. A 
csövek vastagsága jelentősen nem változik az oldatokkal 
való kezelés hatására, de több esetben is a külső vagy a belső 
felszínről részben leváló felületi réteg alakul ki. A rétegek 

vastagsága (500 nm-70 m) és szerkezete (homogén, állandó 
vastagság, ill. felváló, darabokban leszakadó) jelentős 
eltérést mutat mind az ötvözet, mind a kezelő oldatok 
tekintetében. Az oldatok hatásának az E110G és E110 
hasonlóan áll ellen. Bár mindhárom minta mindkét felületén 
feldurvulás látható, de amíg az E110G belső oldala 
gyakorlatilag sima maradt, és a külső felületen is csak 100 
nm-es az egyenletlenség, addig az E110 esetében ez 100-100 

nm, a B523-nál pedig már a külső oldalon 10-15 m, míg a 

belsőn 6-8 m. Mindezek alapján a vizsgált ötvözetek közül 
korróziós szempontból az E110G burkolatanyag viselkedése 
a legkedvezőbb. 

A fázisazonosítást lehetővé tevő EBSD vizsgálatokhoz 

további polírozási eljárás(ok) kidolgozása szükséges. 
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A fűtőelemekkel kapcsolatos kutatások legfőbb célja a normál üzemi és az üzemzavari folyamatok mélyebb megértése. Az MTA 
Energiatudományi Kutatóközpontban a Paksi Atomerőműben használatos E110 és az új gyártástechnológiával előállított 
E110G jelű fűtőelem-burkolatok képlékenységi tulajdonságait hasonlítottuk össze. Ehhez új mérési elrendezést alkalmaztunk, 
amelyben több darabból (mandrelből) álló szerszámmal belülről terheltünk a burkolatmintákat, ezzel modellezve az 
atomerőműben előforduló mechanikai kölcsönhatást az üzemanyag-tabletta és a burkolat fala között. Alapállapotú, magas 
hőmérsékletű vízgőzben oxidált, hidrogénezett és hőkezelt minták képlékenységét mértük. A mérést végeselemes szimulációval 
egészítettük ki, melyben összefüggést találtunk a hidrogénezés mértéke és a burkolatanyagok folyási tulajdonságainak 
megváltozása között. 

 

Bevezetés 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett, 
VVER-440 típusú atomerőművekben az urán-dioxid 
kerámia anyagú üzemanyag-tablettákat 1% nióbiummal 
ötvözött cirkóniumból készült burkolat-csövekben helyezik 
el (E110 jelű ötvözet). Az orosz fűtőelem-gyártó kifejlesztett 
egy új, E110G jelű ötvözetet, amely mind normál üzemi, 
mind üzemzavari körülmények között kedvezőbb 
viselkedést mutat [1]. A burkolat feladata kettős: egyfelől 
átadja a tablettában a hasadások által termelődő hőt a 
hűtőközegnek, másfelől megakadályozza a radioaktív 
anyagok kijutását. A Magyar Tudományos Akadémia 
Energiatudományi Kutatóközpontban (MTA EK) az 
atomerőművi fűtőelem-burkolat kutatások egyik témája a 
burkolat képlékenységének vizsgálata.  

Normál üzemi körülmények között a primer körben a 
hűtővíz 300 °C-on és 12,3 MPa nyomáson folyadék 
halmazállapotú. Ilyen körülmények között a burkolat kis 
mértékű tartós folyást szenved (kúszik), az átmérője 
csökken. A tabletta az üzemelés során kezdetben 
összetömörödik, összetöredezik, majd a mérete lassan 
növekszik. A tabletta és a burkolat hőtágulása és üzemi 
hőmérséklete is eltérő. A hőtágulás okozta méretválto-
zások, a tabletta duzzadása és a burkolatcső kúszása 
eredményeképpen a tabletta és a burkolat közötti rés lassan 
bezárul, a tabletta és a burkolat felületei összeérnek, majd 
kialakul a tabletta és a burkolat közötti mechanikai 
kölcsönhatás (PCMI – Pellet-Cladding Mechanical 
Interaction).  

Egy reaktivitás-üzemzavar (RIA – Reactivity Initiated 
Accident) során a teljesítmény pillanatszerűen megnő, a 

többlet hőt a hűtővíz nem képes elszállítani, emiatt a 
fűtőelem hőmérséklete is megnövekszik. A különböző 
módon hőtáguló tabletta és a burkolat nagy erővel 
egymáshoz préselődik. Egy ilyen hirtelen teljesítményugrás 
esetén a burkolat képlékeny vagy rideg viselkedése 
határozza meg, hogy megmarad-e a burkolat épsége. 
Amennyiben a tabletta az olvadáspontja közelébe 
melegedne, akkor (hőmérsékletfüggő) hőtágulási együtt-
hatóval számolva [2] 2800 °C körül 4,5%-os lineáris 
méretváltozást kapnánk. Ezt az értéket egy fűtőelem egy 
reaktivitás-üzemzavar során még nem érné el, de az 
konzervatív becslést ad arra, hogy a tabletta 
nagyságrendileg mekkora méretváltozást szenvedhet el. 
Rideg burkolatanyag esetén abban repedések indulhatnak 
el, a burkolat sérülése során a hűtővízbe kikerülhetnek a 
hasadási termékek és a tabletta egyes részei. A biztonságos 
üzemelés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a 
burkolat anyaga mekkora terhelést képes elviselni sérülés 
nélkül. 

A burkolat és a hűtővíz kémiai reakciója során cirkónium-
dioxid keletkezik a fűtőelem felületén, ami rontja a 
hőátadást, valamint hidrogén is képződik, amely a 
burkolat anyagába oldódhat. A burkolatanyag mechanikai 
jellemzői megváltoznak az oxidáció és a hidrogén felvétele 
következtében. Nagy mennyiségű oldott hidrogén 
növelheti a burkolat anyagának szilárdságát, azonban 
törékenyebbé, ridegebbé is teheti. A magas hőmérsékletre 
hevülő burkolat fázisátalakulást szenvedhet, 
kristályszerkezete és textúrája megváltozhat, a gyors 
lehűtés pedig hőfeszültségeket eredményezhet a fém 

szerkezetében. 
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A mandrel-mérés végrehajtása 
A jelen kutatás célkitűzése egy olyan egyszerű mérési 
eljárás megalkotása volt, amellyel a reaktoron kívül is 
modellezni lehet a tabletta és a burkolat közötti 
kölcsönhatást. Olyan egyedi mérési elrendezést és 
szegmentált elemekből álló szerszámot, úgynevezett 
mandrel-szerszámot terveztünk, amellyel vizsgálható a 
cirkónium anyagú burkolatcsövekből előállított 

gyűrűminták képlékenysége radiális terhelés hatására.  

A kísérlet tervezési alapját a Karl-Fredrik Nilsson és 
munkatársai által az JRC-IET Petten-ben alkalmazott 
geometriában jelöltük ki [3], melyben egy burkolatgyűrű 
belsejében lévő szegmentált szerszám elemei (mandrelek) 
közé ékelődő nyomótüske a cső falát sugárirányban kifelé 
nyomja. Ez a terhelés hasonló a PCMI jelenség során 
fellépő terheléshez. Numerikus szimuláció segítségével 
megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk és 
megállapítottuk, hogy a szegmensek száma meghatározza 
a burkolatanyagból levágott gyűrűminta oldalfalára 
gyakorolt terhelés homogenitását [4]. A kezdeti tervezés 
után próbaméréseket végeztünk alapállapotú 
burkolatokból levágott, 8 mm hosszúságú gyűrűkkel (1. 
ábra) és a tapasztalatok alapján módosítottuk a 
mandreleket [5]. A tervezés, a mérés és ennek végeselemes 
szimulációja az MTA EK Fűtőelemek és Reaktoranyagok 
Laboratóriumában, a Cirkónium Anyagtudományi 

Kutatások (CAK) projekt keretében valósult meg. 

Kísérleti tervet állítottunk fel annak vizsgálatára, hogy a 
képlékenység miként változik adott mennyiségű oldott 
hidrogén hatására, illetve különböző mértékben oxidált 
minták esetén. A tervet E110 és E110G anyagú mintákkal 
egyaránt végrehajtottuk.  

A méréseket három hőmérsékleten is elvégeztük (20 °C, 
150 °C, 300 °C). A magasabb mérési hőmérsékletek 
állandóan tartása egy egyedi kemence tervezését és építését 
is szükségessé tette. A mandrelek köré megépített kemence 
két részből állt: a felső fele a szakítógép keresztfejéhez 
rögzített nyomótüskét és a befogó szerszámot, az alsó fele 
pedig a gyűrűmintát és a befogó szerszámot 
fűtötte (1. ábra).  

  
1. ábra: A próbaméréshez használt első mandrelek a 

szakítógépes mérés közben (balra), valamint a magas 
hőmérsékletű méréshez használt mandrelek a befogó 
szerszámmal és csőkemencével együtt, a mérés kezdeti 
állapotában (jobbra). 

A méréssorozatban több száz, különböző mértékben kezelt, 
E110 és E110G anyagú gyűrűminta vizsgálatát végeztük el. 

Ezek között alapállapotú, kezeletlen gyűrűminták mellett 
különböző mértékben, 600 °C-on hidrogénezett (300-
3000 ppm), 800 °C-os és 1000 °C-os vízgőzben oxidált (1,5-
5% ekvivalens oxidációfok) és inert gázban 700-1000°C 
között különböző ideig (300-1800 s) hőkezelt mintákat is 
vizsgáltunk mindhárom mérési hőmérsékleten. A minták 
előállítása vákuumozható, kvarccső bélésű 
csőkemencékben történt. A minták hidrogéntartalmát vagy 
oxidációfokát tömegméréssel állapítottuk meg. A 
hőkezelést az oxidációval azonos körülmények között, de 
vízgőz helyett inert (argon) atmoszférában végeztük a 
kísérleti tervnek megfelelő időkig. 

A mandrel-mérést Instron 1195 típusú szakítógéppel 
hajtottuk végre: a nyomótüskét a mozgó keresztfejre 
erősítettük, a mandrelek pedig a gép erőmérő cellájához 
rögzített befogó szerszámban kaptak helyet. A mérés 
közben regisztráltuk a nyomóerőt és a keresztfej 
elmozdulását. A tabletta méretváltozását 2 mm/perc 
sebességű keresztfej-elmozdulással szimuláltuk, a mérést 
minden esetben a minták elszakadásáig végeztük. Mivel a 
mérés célja nem a szakítószilárdság vagy a folyáshatár, 
hanem a képlékeny-rideg viselkedés meghatározása volt 
PCMI körülmények között, így a mérés során kapott erő-
elmozdulás értékek csak közelítésekkel alkalmazhatók a 
minták által felvett terhelések becslésére. A gyűrűk átlagos 
átmérőváltozása a keresztfej és azzal együtt a nyomótüske 
elmozdulásából egyszerűen számítható volt a nyomótüske 
gúlaszögének ismeretében (11,4°). A minták képlékenységi 
tulajdonságait a mérés során felvett erő-elmozdulás görbék 
segítségével határoztuk meg. A képlékeny minták nagy 
átmérőváltozást viseltek el, a rideg minták ellenben kisebb 
átmérő-növekedés után hirtelen eltörtek, általában nagyobb 
maximális erő hatására [6].  

A mérés numerikus szimulációja 
Az MTA EK-ban az MSC Marc és Mentat 
programcsomaggal [7] létrehoztunk egy három dimenziós 
végeselemes szimulációs modellt, amellyel modellezhető a 
mandrel-mérés. A modellezett alkatrészek és a minta 
négyszögelemekből épülnek fel (2. ábra). A 
cirkóniumgyűrűt a rugalmas alakváltozáson túl képlékeny 
alakváltozás-modellel jellemeztük, míg az acél 
alkatrészeket csak rugalmas alakváltozást leíró 
egyenletekkel számolva közelítettük. Az alapállapotú 
burkolatminták alakítási keményedését és folyását 
úgynevezett valós anyagmodell segítségével modelleztük, 
amely a statikus folyáshatár értékét meghaladó 
feszültségek esetén alkalmazható. A hidrogénezett minták 
esetén az alapállapotú anyagmodellben alkalmazott, a 

feszültség () és az alakváltozás () összefüggést megadó 
folyásgörbét egy paraméterrel (n) végrehajtott numerikus 
transzformációval módosítottuk, az alábbi módon: 

  









n
 ,n ,

n


 

A számítások során 2 perc valós mérési időt szimuláltunk, 
fél másodperces időlépesekkel. A nyomótüske sebességét a 
méréshez hasonlóan 2 mm/perc értékűnek vettük. Az 
alátámasztás alsó felületére integrált erőt a nyomótüske 
elmozdulása függvényében ábrázolva a szakítógépen mért 
görbékhez hasonló diagramokat kaptunk. A 
modellszámítás során az összes érintkező felületre azonos 
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súrlódási feltételeket definiáltunk. A súrlódási együtthatót 
úgy állítottuk be, hogy a számított erő megfeleljen a mért 
erőnek [8]. A végeselemes szimulációkban a súrlódási 
együttható 0,26 érték esetén adta vissza legjobban a mért 
erő-elmozdulás értéket. 

 
2. ábra: A végeselemes modell hálója. 

A mérés és a számítás eredményei 
Az előzetes numerikus számítások során a mérési 
elrendezést vizsgáltuk, azaz a nyomótüske szögének és a 
mandrelek számának hatását a mechanikai feszültség 
eloszlására [4]. A szimuláció eredményei alátámasztották, 
hogy viszonylag homogén feszültségteret kapunk a 
gyűrűminták mandrellel érintkező részén, hat szegmensből 
álló szerszám esetén.  

Az E110 és az E110G minták hasonlóan viselkedtek, 
azonban az E110G minták esetén a nagyobb 
szakítószilárdság [1] miatt a mért erők 15%-kal nagyobb 
értékeket vettek fel. Az alapállapotú minták képlékeny 
alakváltozást szenvedtek, elszakításukhoz 4000 N nagyságú 
erő kellett, miközben átmérőjük jelentősen, 70-80%-kal 
növekedett. Ez arra utal, hogy a burkolat jelentős képlékeny 
tartalékkal bír. 

A végeselemes-módszerrel számított erőmaximum hasonló 
átmérő-növekedés mellett jelentkezett, mint a mért esetben. 
A 3. ábrán látható, hogy milyen módon torzul egy 
alapállapotú minta alakja a terhelés hatására, mellette pedig 
a numerikus számítás eredménye látható. A valós 
mintaalak és a szimulált minta számított alakja nagyban 
hasonlít. 

  
3. ábra: Egy alapállapotú E110G minta 30% alakváltozás után 

(balra) és a számított alakváltozás (jobbra). A színek a 
mechanikai feszültség irányára és nagyságára utalnak. 

A normál üzemi korróziót meghaladó mértékben oxidált 
minták mérése során kiderült, hogy az 1000 °C-on végzett 
oxidáció közel felére csökkenti a gyűrűk képlékenységét a 
hasonló mértékű, 800 °C-on végzett oxidációhoz képest. A 
vizsgált ötvözetek fázisátalakulási tartománya 780-900 °C 
között van, így a magasabb oxidációs hőmérséklet 
megváltoztatta a minta fáziseloszlását, a kezelés utáni 
hűtés pedig ezt a szerkezetet rögzítette. Ezt támasztják alá 
a hőkezelés eredményei is: a 700-850 °C közötti 
hőmérsékleteken végzett hőkezelés esetén a mért átmérő-
növekedés egyértelműen magasabb volt, vagyis ezek a 
minták képlékenyebbek voltak és nagyobb terhelést 
viseltek el, mint a 850 °C fölötti hőmérsékleten hőkezelt 
minták [9,10]. 

A hidrogénezett minták esetében az oldott hidrogén 
mennyiségével párhuzamosan növekedett a maximális 
mért erő, miközben egyre kisebb méretváltozást bírt ki az 
anyag törés nélkül. Eszerint a minták ridegebbek és 
keményebbek lettek az oldott hidrogén mennyiségének 
növelésével [6]. Az alapállapotú és kevés hidrogént 
(<1000 ppm) tartalmazó minták képlékenyen nyúltak, míg 
a nagy hidrogéntartalmú (>2000 ppm) gyűrűk kis 
elmozdulások után rideg töréssel több darabra 
törtek (4. ábra). A 5. ábrán látható, hogy a maximális elért 
átmérőváltozás jelentősen csökken a hidrogén mennyisé-
gének növelésével mindhárom mérési hőmérsékleten. A 
4,5%-os átmérőváltozáshoz tartozó, fent említett képlé-
kenységi feltételt 1,7 mm nyomótüske elmozdulással el 
lehetett érni. Ezt a feltételt szinte minden minta teljesítette, 
még a nagy mennyiségű hidrogént tartalmazó minták egy 

része is. 

  

 
4. ábra: Hidrogénezett minták szobahőmérsékletű mérése 

képlékenyen (fent, 630 ppm H2) és ridegen viselkedő minta 
esetén (lent, 2060 ppm H2), azonos nyomótüske-
elmozdulásnál. 
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5. ábra: Az E110 minták maximális elért átmérőváltozása a 

hidrogéntartalom függvényében, különböző mérési 
hőmérsékleteken. 

Végeselemes számításokat végeztünk arra vonatkozóan, 
hogy visszakapjuk a cirkónium burkolatban különböző 
mennyiségben oldott hidrogén hatását. A folyásgörbét 
módosító paraméter értékét a mért maximális erő alapján 
határoztuk meg [11]. Az adott hidrogénmennyiségek esetén 
mért maximális erőket és az ezekhez rendelt 
paraméterértékeket mutatja a 6. ábra. A 7. ábrán  láthatók a 
mért és az adott hidrogéntartalomhoz tartozó paraméterrel 
számított erő-elmozdulás görbék. A végeselemes 
számításokkal jó közelítéssel visszakaptuk a nyomótüske-
elmozdulásokhoz tartozó mért erőértéket.  

6. ábra: A hidrogénmennyiséggel arányos paraméter és a mért 
maximális erő alakulása a hidrogéntartalom függvényében. 

 
7. ábra: A mért adatokhoz tartozó számított erő-elmozdulás 

görbék. 

Összefoglaló 
A mandrel-mérés és annak végeselemes szimulációja során 
E110 és E110G jelű, orosz gyártmányú atomerőművi 
fűtőelem burkolatok képlékenységét vizsgáltunk a tabletta-
burkolat kölcsönhatáshoz hasonló körülmények között. 

Az E110 és az E110G minták hasonló viselkedést mutattak. 
Az alapállapotú minták képlékenyen nyúltak a radiális 
terhelés hatására és jelentős képlékenységi tartalékkal 
rendelkeztek. A kis mértékben hidrogénezett minták 
képlékeny alakváltozást szenvedtek a terhelés hatására, a 
2000 ppm feletti hidrogéntartalmú minták azonban rideggé 
váltak és kisebb alakítás után eltörtek. A magas 
hőmérsékletű vízgőzben, kis mértékben oxidált minták 
képlékenysége az oxidáció hőmérsékletétől jelentősen 
függött. A 800 °C-on vízgőzben oxidált minták 
képlékenyebb viselkedést mutattak – mintegy kétszer 
akkora méretváltozás után törtek el, – mint az 1000 °C-on 
oxidált gyűrűk. A hőkezelt minták mérésével kimutatható 
volt, hogy a 850°C fölötti hőmérsékleten hőkezelt, 
fázisátalakuláson átment minták szintén kisebb 

képlékenységet mutattak. 

A mandrel-mérést végeselemes módszerrel is szimuláltuk 
először a mérés tervezési szakaszában, majd a mért adatok 
kiértékelése után. A végeselemes szimulációs modellben 
alkalmazott folyásgörbét egy paraméterrel 
transzformáltuk. A minták mérési adatai alapján 
megtaláltuk az adott hidrogénmennyiségekhez tartozó 
paraméter értékeket, amellyel a szimuláció a mandrel-
mérésben kapott adatokat jó közelítéssel visszaadta. 
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A CODEX-NITRO kísérletben egy olyan atomerőművi balesetet szimuláltak egy hét rúdból álló elektromosan fűtött köteggel, 
amelyben a primerköri csőtörés után a hidroakkumulátorokból nitrogén is beáramlik a reaktor aktív zónájába. A kísérlet során a 
maximális hőmérséklet meghaladta az 1700 °C-ot. A nitrogén jelenléte felgyorsította a cirkónium-komponensek vízgőzös 
oxidációját. Az alacsony gőzforgalom következtében gőzhiányos állapot állt elő, és ebben az időszakban a köteg felső részén 
intenzív nitrogén-cirkónium reakció ment végbe. Az előkészítő számítások jól előre jelezték a hőmérsékletprofil átrendeződését a 
mérés utolsó szakaszában, valamint a cirkónium-nitridek képződését.  

 

Bevezetés 
A Cirkónium Anyagtudományi Kutatások (CAK) projekt 
keretében – számos kisléptékű kísérlet mellett – olyan 
integrális kísérletekre is sor kerül, amelyeket az 
atomreaktor súlyos baleseti állapotát modellezik. A magas 
hőmérsékletű folyamatok a fűtőelemek burkolatát képező 
cirkóniumcsövek jelentős degradációját eredményezhetik. 
A CODEX berendezésen korábban végzett LOCA és súlyos 
baleseti kísérletek folytatásaként az MTA EK olyan 
körülményeket kívánt vizsgálni, amelyek egyrészt 
kapcsolódnak a biztonsági elemzésekben értékelt baleseti 
forgatókönyvekhez, másrészt olyan érdekes folyamatok 
kísérik, amelyek az előző mérésekben nem jelentek meg. 
Az első integrális kísérlet a CODEX-NITRO nevet kapta, 
amelyhez a NUBIKI előkészítő számításokat végzett.  

A modellezett atomerőművi 
folyamat 
Egy hipotetikus atomerőművi súlyos baleset során a 
hidroakkumulátorok kiürülése után, ha lezárásuk nem 
tökéletes, a nyomást biztosító nitrogén bekerülhet a 
primerkörbe, illetve a zónába. Amennyiben erre akkor 
kerül sor, amikor a fűtőelemek már szárazra kerültek és 
felmelegedtek, a nitrogén befolyásolhatja a cirkónium-
vízgőz reakció lefolyását. Ilyen folyamat akkor fordulhat 
elő, amikor a törésen kiáramló közeg mennyisége az első 
pár száz másodperc után képes elvinni a maradványhőt. A 
csőtörés mérete azonban nem olyan nagy, hogy a 
hidroakkumulátorokból a víz gyorsan bejut a primerkörbe, 
hanem a primerköri nyomás lassan csökken, így mindig 
csak annyi víz jut a primerkörbe, amennyi elfolyik. Ahhoz, 
hogy a nitrogén lassan áramoljon át a zónán, és ne szökjön 
el, a törésnek alacsony helyen, a gőzfejlesztőhöz közel, a 
hidegágban, de a hidegági vízzár után kell lennie . A 
NUBIKI számításai azt mutatták, hogy a 73 mm-es csőtörés 

esetén ZÜHR működés nélkül a zóna felmelegedése 
közben várható a nitrogén bekerülése a zónába. A PSA 
(valószínűségi biztonsági) elemzés alapján [1] ez a törés 
abban a mérettartományban van, ami nem elhanyagolható 
hozzájárulást ad a zónasérüléssel járó baleseti 
folyamatokhoz. 

A kiválasztott folyamat tehát egy közepes méretű csőtörés 
volt az atomerőmű primerkörében nitrogénbekerüléssel az 
aktív zónába. A folyamat végén nem következik be vizes 
elárasztás. A tervezett mérés a zóna degradációs 
folyamatának egy közbenső állapotáig terjed, amit lassú 
lehűtéssel lehet megőrizni. 

Előkészítő számítások 
A NUBIKI az ASTEC súlyos baleseti programrendszerrel 
[2][3] elvégezte a meghatározott erőművi folyamat 
számítását. Ennek alapján az MTA EK-val közösen, a 
kísérleti berendezés lehetőségeinek figyelembe vételével 
meghatározták a CODEX-NITRO kísérlet méreteihez 
javasolt kísérleti paramétereket: a zónában keletkező 
maradványhő mennyiségét és a zónába beáramló víz-gőz 
és nitrogén tömegáramát, valamint a hőmérsékletet az idő 
függvényében. 

Elkészítették a CODEX berendezés [4][5] numerikus 
modelljét az ASTEC V2.1.1 kódhoz. A mérőszakaszt axiális 
irányban 58 nódusra osztották. A berendezés teljes 
magassága 1,161 m a -0,065 m és a 1,096 m közötti szintek  
között. A fűtőelem-rudak alsó pontja a 0 m szinten 
helyezkedik el. A központi, fűtetlen és a külső, fűtött 
rudakat (ROD) a kazetta (SHROUD) által körülvett 
központi csatornába (CHANNEL) helyezték. A gázáram 
belépési pontja a csatornába 0,032 m szinten, a kilépés az 
1,066 m szinten van. A modell tartalmazza az alsó és a felső 
szigetelés nélküli tartószerkezetet. A nodalizációt az 1. ábra 



Nukleon 2019. december XII. évf. (2019) 222 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2019  2 

mutatja. A modell a kód alapértelmezett hőátadási 
modelljeit (konvekció, hővezetés, sugárzás) alkalmazza. A 
gőzös közegben történő oxidációt a kódban választható 
’Sokolov’ modellel számolták. A számítás során figyelembe 
vették a cirkónium-nitrogén reakciókat, amit a kód 
gőzhiányos állapotban számol. 

 
1. ábra: A CODEX berendezés nodalizációja a NITRO 

kísérlethez 

Az előkészítő számításokat az alábbi peremfeltételek 
mellett végezték: 

 fűtő rudak fűtési teljesítménye: 600 W a t = 0 s-től a 
számítás végéig (7200 s) 

 védő cső fűtési teljesítménye: 800 W a t = 0 s-től a 
számítás végéig (7200 s) 

 belépő gázok és gőz hőmérséklete: 400 °C 

 argon tömegáram: 0.5 g/s (t = 0 és 1200 + 1320 s között) 
0,05 g/s, ezt követően 

 gőz tömegáram: 0,5 g/s (t = 0 és 1200 + 1320 s között) 
0,05 g/s ezt követően 

 nitrogén tömegáram: 12 mg/s (t = 1200 + 1180 s után) 

 a berendezés kezdeti hőmérséklete 20 °C 

 környezeti hőmérséklet 20 °C 

A felépített modellel az ASTEC kód számolta a szerkezeti 
elemek felmelegedését, a Zr-gőz reakciót, a gőzhiány 
fellépését és az ennek következtében a ZrO-N reakcióból 
keletkező ZrON mennyiségét. Modellezte még a 

fűtőelemek és a védő cső elektromos fűtését, a radiális és 
axiális hővezetést a szerkezetekben, a sugárzásos hőátadást 
a fűtőelem-rudak és a kazettafal között, a hőátadást és 
ezáltal a hőveszteségeket az alsó és felső szigeteletlen 
lezáró szerkezetek felé.  

Az oxidáció a t=2100 s-nál kezdődik, amikor a burkolat 
hőmérséklete a felső részen meghaladja a 650 °C-t (2. ábra). 
Ezt követően az oxidáció lassan halad előre a burkolat felső 
részén. A folyamat 4000 s után gyorsul fel, amikor a 
hőmérséklet meghaladja a 900 °C-t. Az intenzív oxidáció 
miatt a felső részen gőzhiány alakul ki, és megjelenik a 
ZrON réteg (3. ábra), ami a ZrO réteg fogyásával jár. A 
burkolat alsó részén, ahol nincs gőzhiány, az oxidáció 
tovább folytatódik. A nitrogén és gőz hatására a Zr 
oxidációja 1200 °C elérése után tovább gyorsul, és a 
berendezés hővesztesége ellenére is – a reakcióból 
keletkező hő hatására – a burkolat helyenként eléri a 2000 
°C-t, az oxidált Zr-réteg vastagsága pedig megközelíti az 
1 mm-t. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy teljesen 
oxidálódik a fűtőelem burkolata (4. ábra). 

A burkolathőmérséklet az erőművi számításokhoz képest 
lassabban emelkedik főleg a fellépő hőveszteségek és az – 
elsősorban a folyamat második felében – alacsonyabb 

belépő közeghőmérsékletek miatt. 

 
2. ábra: Burkolathőmérséklet (a piros rombuszok az erőművi 

számítás során adódó burkolathőmérsékletet mutatják) 

 
3. ábra:  ZrON keletkezése a burkolatban 



Nukleon 2019. december XII. évf. (2019) 222 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2019  3 

 
4. ábra: Cirkónium-burkolat oxidációja a számítás végén 

A számítás a fűtőelemek alsó részén nagyon jelentős 
cirkónium-oxidációt jósolt, amihez a bejutó nitrogén 
katalizátorként hozzájárulhat. Az előzetes számítások 
alapján a kísérleti berendezésben lejátszódó folyamatok 
hasonlóak az erőműben számolt folyamatokhoz. 

A CODEX berendezés  
A CODEX (Core Degradation Experiment) berendezés 

[4][5] központi eleme a kísérleti köteg, amelyet olyan 

terheléseknek kell alávetni a vizsgálatok során, amilyenek 
tranziens állapotokban várhatóak. A mérési körülmények 
létrehozásához a kísérleti köteghez több részegységet is 
csatlakoztatni kell, amelyek a következők (5. ábra): 

 A mérőszakasz magában foglalja a kísérleti köteget, 
rendelkezik a fűtéshez és a nyomásszabályozáshoz 
szükséges csatlakozásokkal és olyan hőszigeteléssel, ami 
lehetővé teszi a kívánt magas hőmérsékletek elérését; a 
mérőszakaszon külső fűtést is alkalmaztak ebben a 

mérésben.  

 A gőzfejlesztő a mérőszakasz aljához csatlakozik, és 
biztosítja a megfelelő állapotú és összetételű közegek 
beáramoltatását. 

 A kondenzátor a mérőszakasz felső részéhez csatlakozik, 
és fő feladata a kiáramló forró hűtőközeg lehűtése, illetve 
az abban lévő gőz lekondenzáltatása. 

 
5. ábra: A CODEX berendezés fő komponensei  

A mérőszakasz tartalmazza mindazokat az eszközöket, 
amelyek a vizsgált fűtőelem rudakat fizikailag összetartják, 
valamint a valós reaktortechnikai geometriát és a 
hőtechnikai viselkedést a lehető legpontosabban 
modellezik. 

A kísérleti köteg hét darab, elektromosan fűtött fűtőelem-
szimulátorból áll. A modellben a fűtőelem-rudakhoz 
háromfajta burkolatot használtak fel: 

 E110 ötvözet, amelyet jelenleg is használnak a Paksi 
Atomerőműben,  

 E110G ötvözet, ami új, szivacsos technológiával készül, 
és az új, vékony falú fűtőelemekkel együtt várható a 
bevezetése az erőműben a következő években, 

 E110ocs ötvözet, amely a tradicionális eljárással készült, 
de csökkentett hafnium tartalma van. 

A megfelelő geometriai elrendezés kialakításához szintén 
eredeti, az orosz gyártótól beszerzett cirkónium (Zr1%Nb) 
távtartórácsot használtak fel. A köteg alsó végét a 
szerelőtárcsa tartotta fixen, a kötegből így 580 mm szabad 
hossz maradt meg. A kötegben csak a hat külső rudat 
fűtötték volfrám fűtőszállal, a középső rúd fűtetlen volt. A 
nyomásállóság biztosítására a hét cső egyik végét egy-egy 
hegesztett Zr dugó zárta le. A modellben a fűtőelem-
rudakat ZrO2 tablettákkal töltötték fel, amelyek hőtechnikai 
paraméterei hasonlóak az UO2 tablettákéhoz. A kísérleti 
köteget cirkónium (Zr2,5%Nb) köpeny (kazettafal) veszi 
körbe, amit a hőveszteségek csökkentésére Al2O3 szigetelés 
borít. 

A kötegbe közel húsz darab K-típusú és magas 
hőmérsékletű W-Re termoelemet építettek be, amelyek 
pontos adatokat szolgáltattak a köteg különböző részein 
kialakult hőmérsékletekről. A fűtőtestek elektromos 
teljesítményét egy kalibrált, analóg szorzóáramkör 
segítségével mérték. A kötegből kilépő gáz összetételét egy 
quadrupole típusú tömegspektrométerrel mérték. Az 
adatgyűjtő rendszer gyűjtötte és tárolta a mérési 
eredményeket a kísérletek során, valamint részt vett a 
szabályozásban is. 

A CODEX-NITRO kísérlet 
végrehajtása  
A kísérlet előkészítő szakaszában bekapcsolták a 
gőzfejlesztőt, majd megkezdték az argon betáplálást. Ezzel 
párhuzamosan elindították a kondenzátor hűtését, és 
megkezdődött az adatgyűjtés. A forró gőz a berendezés 
jelentős részét 400 °C körüli hőmérsékletre fűtötte fel. A 
kísérlet előkészítő szakasza szándékosan hosszú ideig 
tartott, hogy a berendezés egyenletesen felmelegedjen. 
Ezért a mérés időskáláján nézve – az előkészítő 
számításokhoz képest – kb. 12000 másodperccel később 
kezdődött az üzemzavar modellezése. 

Következő lépésként 5200 s után (6. ábra) bekapcsolták a 
800 W teljesítményű külső fűtést, és megkezdődött a rudak 
belső fűtése alacsony teljesítményen (200 W). A berendezés 
felfűtése 500 °C-on zárta le az előkészítő szakaszt (7. ábra) 
14000 s-nál.  

A vízgőzös oxidáció beindulásához csökkentették az argon 
forgalmát, és megnövelték a teljesítményt. 600°C elérésekor 
(14800 s) a tömegspektrométer már mutatta a hidrogén 
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megjelenését a kilépő gázban (8. ábra), ami a cirkónium 
vízgőzös oxidációjának beindulását jelezte. 

700 °C elérése után (15500 s) megkezdődött a nitrogén 
betáplálása a gőzfejlesztőn keresztül, majd öt perccel 
később elzárták a gőzfejlesztő csatlakozását a 
mérőszakaszhoz. A további hűtőközeg betáplálás (víz, 
argon, nitrogén) közvetlenül a mérőszakasz aljába történt 
előmelegítés nélkül. 

A kísérlet következő szakaszában körülbelül fél óra alatt 
(17200 s) elérték az 1200 °C-os hőmérsékletet a köteg felső 
részében. A további emelkedés is jelentős volt: gyorsan 
(1800 s) 1600 °C fölé emelkedtek a hőmérsékletek (7. ábra). 
Közben a kilépő gázban a vízgőz koncentrációja alaposan 
lecsökkent, és gőzhiányos állapot jött létre a köteg felső 
részében. Gőz hiányában leállt a cirkónium-vízgőz reakció, 
a köteg felső része már nem tudott tovább melegedni. A 
köteg középső és alsó részén viszont intenzív oxidáció 
ment végbe, ezért az axiális hőmérsékletprofil is 
megváltozott, és a maximum hőmérséklet a köteg tetejéről 
annak közepe felé tevődött át. A hőmérsékletprofil 
átrendeződését nagyon jól jelezték az előkészítő számítások 
is (4. ábra).  

A gőzhiányos állapot idején a gázáramban kilépő hidrogén 
mennyisége állandósult, a nitrogéné pedig csökkent (8. 
ábra). Az utóbbi jelezte, hogy 17600 s után a nitridizáció is 
intenzíven mehetett végbe a cirkónium felületeken. A 
középső rúdon 200 mm magasságban jelentkezett a 
maximum hőmérséklet, amelynek értéke 1748 °C volt 
(18500 s, 7. ábra), ami a cirkónium olvadáspontja közelében 
van. 

A mérés utolsó szakaszában a fűtést kikapcsolták, a 
nitrogén és vízgőz betáplálását megszüntették, és 
megemelt argon áramban hűtötték le a berendezést.   

A kísérlet után a köteget műgyantával kiöntötték, és 
50 mm-es darabokat vágtak ki belőle. A vízszintes 
metszeteken – megfelelő polírozás után – metallográfiai 
vizsgálatokat végeztek. A köteg metszetein jól látható, 
hogy a fűtőelemek burkolata és a kazettafal egyaránt 
jelentős mértékben oxidálódott (9. ábra). A magas 
hőmérséklet hatására a kazettafal 200-250 mm 
magasságban szemmel láthatóan deformálódott.     

 
6. ábra: A köteg és a mérőszakasz külső fűtésének elektromos 

teljesítménye a CODEX-NITRO kísérlet során 

 
7. ábra: A mért burkolat hőmérsékletek a CODEX-NITRO 

kísérlet során 

 
8. ábra: A kilépő gáz összetétele a CODEX-NITRO kísérletben 

 
             150 mm                   200 mm                    250 mm 

9. ábra: A CODEX-NITRO köteg metszetei különböző 
magasságokban  

Összefoglalás  
A CODEX-NITRO kísérletet 2018. december 7-én sikeresen 
végrehajtották. A kísérletben egy olyan atomerőművi 
balesetet szimuláltak egy hét rúdból álló elektromosan 
fűtött köteggel, amelyben a primerköri csőtörés után a 
hidroakkumulátorokból nitrogén is beáramlik a reaktor 
aktív zónájába. 

A kísérlet során a maximális hőmérséklet meghaladta az 
1700 °C-ot. A nitrogén jelenléte felgyorsította a cirkónium-
komponensek vízgőzös oxidációját. Az alacsony 
gőzforgalom következtében gőzhiányos állapot állt elő, és 
ebben az időszakban a köteg felső részén intenzív nitrogén-
cirkónium reakció ment végbe.  A CODEX-NITRO kísérlet 
felhívta a figyelmet arra, hogy ha egy reaktorbaleset során 
az aktív zónába nitrogéngáz kerül, akkor a fűtőelemek 



Nukleon 2019. december XII. évf. (2019) 222 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2019  5 

degradációja gyorsabban mehet végbe, és olyan kémiai 
reakciók indulnak be, amelyek tiszta vízgőz atmoszférában 
nem lépnek fel.  Az előkészítő számítások jelentősen 

megkönnyítették a kísérlet tervezését, és több fontos 
effektust (így a hőmérsékletprofil átrendeződését, a 

cirkónium-nitridek képződését) előre jeleztek.  
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Lokális hidrogéntartalom mérése roncsolásmentes neutronos 
módszerekkel cirkónium fűtőelemburkolatok hossztengelye 
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Magas hőmérsékletű felhasadást és oxidációt követően roncsolásmentes neutronos vizsgálatokkal hidrogén-cirkónium 
elemarányt határoztunk meg E110 és E110G típusú Zr fűtőelem-burkolatok hossztengelye mentén. A neutronos képalkotással 
kombinált prompt-gamma neutronaktivációs analízissel mintegy 30 gamma spektrumot vettünk fel az egyes burkolatokon, 
5 mm-es lépésekben. A CODEX-LOCA-200 és CODEX-LOCA-E4 kísérletekben a H/Zr profilok mindkét típusú burkolatnál 
három csoportra oszthatók. Az elsőben csak kisebb deformáció vagy repedés látható néhány száz ppm körüli tömegarány 
értékekkel. A második csoportban közepes mértékű volt a felhasadás, és az értékek széles skálán (200-1800 ppm) mozognak.  
A legmagasabb értékeket (6000-7000 ppm) a nagy repedéssel vagy teljes töréssel rendelkező harmadik csoportban tapasztaltuk. 

 

Bevezetés 
A cirkónium fűtőelem-burkolatokban kialakuló szekunder 
hidridizáció során a hidrogén fokozott jelenlétét 
tapasztalták a burkolat felfúvódott szakaszában. Ez a 
folyamat az anyagot rideggé, törékennyé teszi, csökkentve 
annak mechanikai ellenállóképességét baleseti szituá-
ciókban. Az atomerőművi hűtőközeg-vesztéses 
üzemzavart modellező LOCA (Loss Of Coolant Accident) 
szimulációk során több vizsgálat történt főleg Zircaloy-4 és 
E110 típusú burkolatokkal [1–4].  

A burkolatok hidrogéntartalmának meghatározása 
általában roncsolásos módszerrel, magas hőmérsékletű 
deszorpciós, más néven forró extrakciós eljárással történik. 
A vizsgálat viszonylag gyors, kimutatási határa elérheti a 
0,01 ppmm körüli értéket [5]. Az eredmények szerint a 
hidrogéntartalom axiális eloszlása közelítőleg szimmet-
rikus, jellemzően két maximuma van a felhasadás alatt és 
fölött [2]. A mért értékek az éppen vizsgált (általában 
kisméretű) anyagdarabra vonatkoznak, ezért a minta 
nagyobb térfogatának átlagos koncentrációjára – főként 

inhomogén H-eloszlás mellett – nehezen általánosíthatók. 

Igény merült fel tehát roncsolásmentes, ugyanakkor lokális 
információt is adó vizsgálatok elvégzésére. Ezeket 
neutronradiográfiás vagy -tomográfiás módszerrel végez-
ték néhányszor 10 µm térbeli felbontással [6,7]. A mért 
hidrogénkoncentráció-értékek elérték az 50 ppmm 
pontosságot, és igazolták a felhasadás körüli „gallért”, 
vagyis a hidrogén lokális feldúsulását.  

A képalkotási módszerek – a neutronnyaláb intenzitásának 
gyengítése által – a hidrogén jelenlétére csupán közvetett 
bizonyítékkal szolgálnak, mert a gyengítési együttható 
megváltozását elvileg más nyomszennyezők, ill. kísérleti 
paraméterek is okozhatják. Az elem abszolút ill. a 

cirkóniumhoz viszonyított relatív mennyisége kalibrációs 
eljárással határozható meg. A gyengítés mértéke az 
anyagvastagság és a neutrongyengítési tényező szorzata. A 
tomográfiás rekonstrukció során a lokálisan jellemző ún. 
makroszkópikus neutrongyengítési együttható meghatá-
rozható, amely – elég jó közelítéssel – egyenes arányban 
van a hidrogén lokális atomi sűrűségével, amennyiben 
egyéb tényezők torzító hatásait korrekcióba tudjuk venni. 
A kalibráció során azonban a hidrogén okozta 
gyengítéshez tartozó abszolút hidrogéntartalmat a minta 
roncsolásával járó forró extrakciós eljárással határozzák 
meg. Következésképpen a minta elvész egyéb vizsgálatok 
számára, és csak a hidrogéntartalom térbeli eloszlására 
kapunk megbízható adatokat.  

A prompt-gamma aktivációs analízis (PGAA) ugyanakkor 
roncsolásmentes nukleáris analitikai módszer a minta 
elemösszetételének közvetlen meghatározására. A neutro-
nok befogásakor keletkező prompt gamma-sugárzás 
karakterisztikus, az energiaspektrumban lévő csúcsok 
pozíciója és területe jellemző az összetételre. A mérés 
mintaelőkészítést nem igényel, és ún. panoráma-analízist 
nyújt. A fűtőelem-burkolatok vizsgálatában kifejezetten 
előnyös, hogy a hidrogén jó érzékenységgel mérhető az 

adott Zr mátrixban.  

A Paksi Atomerőmű reaktorblokkjaiban is használt (E110) 
ill. használni tervezett (E110G) cirkónium burkolatokkal 
végzett LOCA (LOCA-200 és LOCA-E4) kísérletek [8,9] 
után végeztünk el az összetételméréseinket. A mérésekből 
a hidrogén cirkóniumhoz viszonyított atom- ill. 
tömegarányának profilját határoztuk meg a fűtőelem-
burkolatok hossztengelye mentén.  
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Kísérleti rész 

A mintadarabok kiválasztása 

Az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban (MTA EK) 
folytatott ún. CODEX-LOCA kísérletek több szempontból 
vizsgálták a fűtőelem-burkolatok viselkedését, pl. 
felfúvódását, felhasadását, oxidációját és a másodlagos 
hidrogénezés jelentőségét [4,8–11]. A hidrogéntartalom 
mérésére kijelölt felfúvódott, oxidált mintadarabok 
kiválasztása az alábbi szempontok szerint történt: 

 legyen lehetőség a hasonlóan kezelt E110 és E110G 
minták összehasonlítására, 

 legyenek különböző mértékben oxidált minták, hogy az 
oxidáció hatása értékelhető legyen. 

A különböző körülmények között végrehajtott kísérletek 
közül a VVER reaktorokra jellemző hexagonálisan kötegelt 
elrendezésű CODEX-LOCA-200 és CODEX-LOCA-E4-ben 
résztvevő darabokat vizsgáltuk. A hét-hét rúd tényleges 
geometriai elrendezését mutatja az 1. ábra. A LOCA-200 
szcenárió a névleges teljesítményen, míg a LOCA-E4 a 
leállás során bekövetkező nagymértékű primerköri 
csőtörés hatását szimulálta. A rudakat előre meghatározott 
időbeli lefolyású hőmérséklet- és nyomásváltozásnak tették 
ki, de a kötegekben az egyes burkolatokon végigvitt 

szcenáriók eltérőek voltak. 

  
a) 

  
b) 

  
c) 

1. ábra: A hidrogéntartalom mérésére kijelölt felfúvódott, oxidált 
mintadarabok: (a) A CODEX-LOCA kísérletek mérési 
geometriája a VVER típusú reaktorokra jellemző 
hexagonális rúdelrendezéssel. (b) A CODEX-LOCA-200 
és (c) CODEX-LOCA-E4 kísérlet 7 – 7 mintája. 

A minták vizsgálata PGAI-NR módszerrel 

A prompt-gamma aktivációs analízis (PGAA) roncsolás-
mentes nukleáris analitikai módszer, amellyel a 
besugárzott mintatérfogat átlagos elemi- és izotóp-
összetétele állapítható meg [12]. A mérés során a mintát 
hideg neutronokkal sugároztuk be, és a keletkező gamma-
sugárzás elemzése alapján következtettünk annak 
összetételére. A neutronok és a gamma-sugárzás nagy 
áthatolóképessége lehetővé teszi kiterjedt minták 

vizsgálatát is. 

Az elemanalízist megelőzően a neutronradiográfiai (NR) 
technikát [13] alkalmaztuk a minta nagy felbontású, térbeli 
megjelenítéséhez. Ezzel gyorsan és egyszerűen megkapjuk 
a tárgyak geometriai jellemzőit, azonban a mért 
neutrongyengülés az elemösszetételről közvetlenül nem ad 
még felvilágosítást. Ehhez szükséges a prompt-gamma-
spektrometria alkalmazása. Ekkor erősen kollimált 
neutronnyalábbal és gamma-detektálással egy kis térrészre 
(izotérfogat) leszűkítjük az analitikai jel forrását. A minta 

vizsgálni kívánt részeit egy xyz mozgatóasztal 
segítségével ide pozícionálva a lokális összetételre jellemző 
gamma-spektrumokat kapjuk. Ezt nevezzük prompt-
gamma aktivációs leképezés (prompt-gamma activation 
imaging, PGAI) technikának [14–16]. 

A méréseket az MTA EK által üzemeltett NIPS-NORMA 
mérőhelyen [17] végeztük, ami a Budapesti Kutatóreaktor 
hidegneutron-forrásához kapcsolódó 3. számú neutron-
vezető végén található. A tárgyon párhuzamosan áthaladó 
neutronokat ún. szcintillációs ernyővel látható fénnyé 
konvertáljuk (vetületi kép), amit egy igen érzékeny CCD 
chipet alkalmazó kamerával digitalizálunk (Andor iKon-M 
934 1024×1024 pixel, 16-bites szürkeskála). Az elért térbeli 
felbontás kb. 500 μm volt. A képmező mérete kb. 
40×40 mm2, ezért az ennél nagyobb tárgyak képe részben 
átlapoló képek sorozatából illeszthető össze.  

A gamma fotonok detektálását ólomvédelemmel és 
Compton-elnyomással ellátott, 23%-os hatásfokú, n-típusú, 
koaxiális HPGe (Canberra GR 2318/S) spektrométerrel 
végeztük, melynek jellemző félértékszélessége 2,2 keV 

1332 keVnél. A mérőhelyen a termikus ekvivalens 
neutronfluxus 2,7×107 n∙cm-2∙s-1 volt.  

A burkolatok befogását speciálisan erre a célra kifejlesztett 
mintabefogóval oldottuk meg. A neutronnyaláb szűkí-
tésére vízszintesen elhelyezett, 4,3×20 mm2 nyílású 6Li-
polimerből készített kollimátort használtunk a mintakamra 
bejövő oldalán, amely a rudak helyén, a nyaláb divergen-
ciája miatt 5 mm-es magasságú besugárzott területet 
biztosított. A besugárzott részek pozicionálása követte a 
felfúvódás elhelyezkedését a rudak mentén. A spektrumok 
átlagos teljes számlálási sebessége 20-30 cps (counts per 
second), aminek következtében a detektor holtideje mindig 
kisebb volt mint 0,05%. A megfelelő statisztikát adó 
időtartamok mérési pontonként 10000 – 17000 s közé estek. 
A burkolatokon 29 egymással érintkező, 5 mm-es 
lépésközű pozícióban vettünk fel spektrumot.  

A H/Zr atom- és tömegarány számítási 
módszere 

A PGAA előnye, hogy a könnyű elemek közül a jelen 
vizsgálatban fontos hidrogén jó érzékenységgel mérhető az 
adott mátrixban, mivel a H és a Zr neutronbefogási hatás-
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keresztmetszetének aránya (H: 0,3326 b; Zr: 0,185 b) 
kedvező.  

A promptgamma-aktivációs analízis a legpontosabb 
eredményeket az elemek relatív mennyiségének 
meghatározásakor (relative mass fractions) szolgáltatja, mert 
ekkor számos, az abszolút mennyiségek számításában 
jelentős, de pontatlan faktor kiesik a számításból [18]. Ezek 
közül legfontosabb, hogy a hidrogént ill. a cirkóniumot érő 
neutronfluxus hányadosa az adott mintaelemen belül 
pontosan egységnyi. A H/Zr atom- és tömegarányt a 

következő két összefüggés szolgáltatja: 

      (1) 

 illetve: 

                        (2) 

A fenti összefüggésekben nX az atomszám, AX a mért 

csúcsterület, tX az adott pontra vonatkozó mérési idő, ,X 
az adott elem parciális gamma-keltési hatáskereszt-

metszete, X a teljesenergia-csúcs hatásfok, fX az 
árnyékolási tényező, a mX a tömeg és MX a móltömeg, ahol 
X a hidrogént ill. a cirkóniumot jelenti. A számolásokban 
az elemek legintenzívebb csúcsának területét használtuk 
fel: H esetén a 2223 keV-es, míg Zr esetén a 935 keV-es 
csúcsot. A csúcsterületekből a mérési idővel történő 

osztással számlálási sebességet kapunk, amelyet a rendszer 
spektrális hátterével és a neutronfluxus időbeli 
változásával korrigáltunk. Az eredmények relatív hibája (a 
detektált események Poisson-eloszlása miatt) csökkenthető 
hosszabb mérési idővel. A besugárzás során keletkező 
gamma-vonalak energiája elég nagy ahhoz, hogy a gamma-
önárnyékolást elhanyagolhatónak tekintsük. A felhasznált 

paraméterek számértékei a 1. táblázatban találhatók.  

1. táblázat Az atom- és tömegarány számításban használt 
mennyiségek összefoglalása. 

 Zr H 

M (g/mol) 91,224 1,00794 

 (barn) 0,125 0,3326 

 (-) 2,07E-04 1,09E-04 

f (-) 1 1 

Eredmények 

CODEX-LOCA-200 

A H/Zr arányának méréséből származó eredmények 
három fő csoportra oszthatók annak függvényében, hogy a 
burkolatok milyen mértékű felhasadást szenvedtek el. A 
szemléletesebb áttekintés kedvéért a következő ábrán (2. 
ábra) a hexagonális elrendezésnek megfelelően ábrázoltuk 
a H/Zr profil eredményeit. 

2. ábra: A VVER reaktorokra jellemző hexagonális elrendezésben mért burkolatok H/Zr profil eredményei a CODEX-LOCA-200 
kísérletből. Az egyes kísérletekben mért értékeket a közvetlen összevethetőség érdekében azonos skálán ábrázoltuk. A pirossal kiemelt 
burkolatokban volt a legmagasabb a H/Zr arány. Az E110G ötvözetből készült 7-es rúd rózsaszínnel kiemelve. 
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Az első csoportba azok a rudak tartoznak (E110G: No. 1, 3, 
5 és E110: No. 6), amelyeken a hossztengely mentén szabad 
szemmel jelentős deformáció, ill. felhasadás nem látható. Itt 
a H/Zr arány nem mutatott kicsúcsosodó profilt. A 
jellemző H/Zr tömegarány a 60-100 ppm közötti 
tartományban ingadozott mindkét burkolattípus esetén.  

A második csoportba tartozó, a kísérlet során a megsérült 
fűtőelem-burkolat (E110G: 7) már két kisebb felhasadással 
rendelkezett, és a H/Zr arány profilja három kisebb csúcsot 
(100-250 ppm) mutatott. Érdekesség, hogy ezt a mintázatot 

korábban nem tapasztaltuk. 

A harmadik csoportba azok a rudak tartoznak (E110: No. 2, 
4), amelyeken a hossztengely mentén szabad szemmel 

jelentős deformáció, ill. felhasadás látható, és a H/Zr arány 
kicsúcsosodó profilt mutatott. A jellemző H/Zr 
tömegarány az E110 típus esetében a 1200-1400 ppm 
közötti tartományba esett. 

CODEX-LOCA-E4 

A H/Zr arányának méréséből származó eredmények 
szintén három fő csoportra oszthatók a burkolatok 
felhasadásának foka szerint. A szemléletesebb áttekintés 
kedvéért a következő ábrán (3. ábra) a hexagonális 
elrendezésnek megfelelően ábrázoltuk a H/Zr profil 
eredményeit. 

 

 

3. ábra: A VVER reaktorokra jellemző hexagonális elrendezésben mért burkolatok H/Zr profil eredményei a CODEX-LOCA-E4 
kísérletből. Az egyes kísérletekben mért értékeket a közvetlen összevethetőség érdekében azonos skálán ábrázoltuk. A pirossal kiemelt 
burkolatokban volt a legmagasabb a H/Zr arány. Az E110G ötvözetből készült 7-es rúd rózsaszínnel kiemelve. 

 

Az első csoportba azok a burkolatok tartoznak (E110G: 
No. 1, 3, 5), amelyek egyértelmű deformációt szenvedtek, 
de rajtuk csak kisebb repedés volt látható. A jellemző H/Zr 
tömegarány – kisebb csúcsokkal – 400-600 ppm körül 
ingadozott. 

A második csoportba az a burkolat tartozik (E110G: No. 7), 
amely csak egy, viszonylag nagy felhasadással rendelkezik. 
A jellemző H/Zr tömegarány egy kisebb csúcsot (1600-
1800 ppm) mutatott magán a nyíláson.  

A harmadik csoportba azok a burkolatok tartoznak (E110: 
No. 2, 4, 6), amelyeken nagy repedés és teljes törés látható. 
Ezek a minták jelentős mértékben oxidálódtak. A jellemző  

H/Zr tömegarány a nyílás körüli hosszú sávban a 6000 –
 7000 ppm tartományba esett, ami a legmagasabb a vizsgált 
burkolatok között. A H-profil a 4. burkolat esetén kettős 
csúcsot mutatott, míg a 2-es és a 6-os burkolat esetén 

viszonylag sima.  

Az eredmények értelmezése 
Az elvégzett mérések eredményei igazolták a PGAI-
technika alkalmazhatóságát. A mért csúcsterületek 
jellemző statisztikai bizonytalansága a magasabb H-
tartalmú pozíciókban akár 5 % vagy az alatti, vagyis az 
eredmények jól használhatók a szcenáriók jellemzésére. 

A H/Zr profilok három csoportra oszthatók, amelyek 
alakja és amplitúdója kapcsolatba hozható az egyes 
burkolatokon végzett kísérletek körülményeivel. 

Az első csoportban a jellemző értékek a kb. 200 ppm alatti 
tartományba esnek, és a burkolatokon nem vagy csak kis 
mértékben látható deformáció, ill. felhasadás. Ezeknek a 
fűtőelemeknek a belső nyomása nem volt elég magas 
ahhoz, hogy a burkolat sérülését idézzék elő, illetve a rövid 
magas hőmérsékleten töltött idő csak kismértékű oxidációt 
eredményezett.  
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A második csoportba tartozó burkolatok kisebb-nagyobb 
mértékű felhasadást szenvedtek, és H/Zr profiljuk 
egyértelmű kicsúcsosodást mutat. Amplitúdójuk széles 
skálát ölel fel (CODEX-LOCA-200 esetén 100-250 ppm, míg 
CODEX-LOCA-E4 esetén az 1600 – 1800 ppm tartományt). 
A hidrogéntartalom korrelált a cirkónium-csövek oxidációs 
állapotával, amely különböző volt a két mérésben. Az 
előbbi mérésnél a maximális hőmérséklet 900°C volt, míg 
az utóbbinál megközelítette az 1100°C-ot.  

A harmadik csoportba a jelentős deformációval, 
felhasadással, ill. töréssel rendelkező burkolatok tartoznak. 
A H/Zr profiljuk egyértelmű kicsúcsosodást mutat vagy 
nagy értékű, de viszonylag kisimult alakú. A CODEX-
LOCA-200 esetén az értékek egy kiemelkedő csúcsot (1200-
1600 ppm) mutatnak a nyílás körül, ami nem az 

irodalomban sokszor leírt kettős csúcs.  

A kettős csúcs hosszabb oxidációs folyamat eredményeként 
jelentkezik. A CODEX-LOCA-200 kísérlet során az 
oxidációs idő rövid volt, ami mindössze három percet 
jelentett 900°C közelében)   

A CODEX-LOCA-E4 esetén az értékek a nyílás körüli 
hosszú sávban viszonylag állandók, de a legmagasabbak a 

vizsgált burkolatok között (6000 - 7000 ppm). A nagyon 
magas hidrogéntartalom az E110 csöveken volt mérhető: 
ezeken leváló, réteges oxidréteg képződött, ami 
megkönnyíti a fém hidrogén felvételét. 

Összefoglaló 
Megmutattuk, hogy a prompt-gamma aktivációs leképezési 
(PGAI) technika alkalmazható a cirkónium fűtőelem-
burkolatokban kialakuló szekunder hidridizációs jelenség 
során felhalmozódott hidrogén mennyiségének 
roncsolásmentes, helyspecifikus mérésére. Bár a mérések 
viszonylag hosszabb időt igényelnek, előnyük, hogy 
megőrzik a minta integritását, ezzel biztosítva a további 
vizsgálatok lehetőségét egyazon mintán. 

A Zr-burkolatok magas hőmérsékletű felhasadását és 
oxidációját követően a H/Zr tömeg- és atomarány 
hossztengelymenti profiljának eredményei alapján a 
vizsgált mintákat három csoportba sorolhattuk. A 
kategorizálás segíthet a folyamatok jobb megértésében, ha 
a burkolatok kísérleti történetét összevetjük a ténylegesen 
kialakult hidrogéneloszlással. 
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A fűtőelemek cirkóniumburkolatának felületéről visszaverődő fény polarizációjának megváltozása alapján nagy pontossággal 
vizsgálható a minta számos fontos tulajdonsága, mint az érdesség, rétegszerkezet vagy homogenitás. A felületi oxidréteg 
vastagsága nanométeres pontossággal, tömörsége tizedszázalékos érzékenységgel mérhető. Fókuszált megvilágítással a 9-
10 mm átmérőjű cirkóniumburkolat felülete különleges mintaelőkészítés nélkül is mérési pontonként néhány másodperc 
sebességgel, tizedmilliméteres laterális felbontással megmérhető. Keskeny, gyűrű alakú mintákon a burkolat belső vagy 
keresztmetszeti felülete is vizsgálható. Az optikai vizsgálat folyamatkövető módon, oxidáció közben is elvégezhető, így a 
rétegnövekedés vagy korrózió dinamikája is nyomon követhető. A középinfra hullámhossz-tartomány használatával a 
vizsgálható rétegek vastagsága a szubnanométerestől a néhány száz mikronosig terjed. 

 

Bevezetés 
A gépészetben használt szerkezeti anyagok vizsgálatának 
számos bevált módja van a röntgendiffrakciótól a 
mechanikai keménységvizsgálatig. Ezek sokszor 
kiegészülnek felületérzékeny módszerekkel (pl. elektron-
mikroszkópia vagy optikai felületvizsgálat). Közlemé-
nyünkben egy olyan optikai eljárást mutatunk be, amely 
nem a laterális morfológiát, hanem a felületi vékonyréteg-
szerkezetet képes nanométeres érzékenységgel 
meghatározni. 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő polarizáció-érzékeny 
spektroszkópiai módszer sebességével, roncsolás-
mentességével és érzékenységével jól kiegészíti a meglévő, 
rutinszerűen használt vizsgálati módszereket. Elterjedtsége 
az 1990-es évek elejétől rohamosan növekszik, és mára a 
mikro- és nanotechnológia egyik fontos módszerévé nőtte 
ki magát [1]. Gépészeti alkalmazásait a minták és az optikai 
számolások összetettsége korlátozza. Az optikai 
méréstechnikák fejlődési ütemét tekintetbe véve számítani 
lehet rá, hogy a gépészeti alkalmazásokban is egyre 
hasznosabbá válnak a különböző optikai rétegvizsgálati 

módszerek. 

Az általunk bemutatott optikai módszer a gépészetben 
jelenleg kis érdességű fémek felületvizsgálatára alkalmas. 
A számos potenciális alkalmazási terület közül (pl. 
gőzfejlesztő csövek felületvizsgálata) ebben a cikkben a 
cirkónium felületvizsgálatának példáján keresztül mutatjuk 
be a módszer alkalmazhatóságát. A cirkónium és oxidjai az 
atomerőművektől [2] a vékonyréteg-eszközökig [3,4] 
számos területen használatosak. Az egyik legfontosabb 
alkalmazási terület minden kétséget kizáróan az, hogy kis 
neutronbefogási hatáskeresztmetszete miatt az 
atomerőművek üzemanyagának burkolati anyaga cirkó-
niumból készül. 

Cikkünkben bemutatjuk a használt optikai módszert és a 
módszer alkalmazhatóságát cirkóniumcsövek felület-
vizsgálatára. Meghatározzuk a különböző kezelési 
paraméterekkel készült minták felületi oxidrétegeinek a 
vastagságát. Demonstráljuk a módszer érzékenységét, és 
megmutatjuk, hogy a minták felülete kezelés közben, 
folyamatkövető módon is vizsgálható. 

Spektroszkópiai ellipszometria 
A méréseinkhez alkalmazott optikai módszer a 
spektroszkópiai ellipszometria, amely ismert polarizációjú 
fénnyel világítja meg a minta felületét, és a visszaverődés 
közben megváltozó polarizációt méri (1. ábra). Mivel képes 
a két polarizációs irány közötti fáziskülönbséget 
meghatározni, ezért a hagyományos reflektometriánál jóval 
érzékenyebb: akár a hullámhossz század vagy ezred része 
is lehet a pontosság. Mivel a mikrométer alatti optikai 
hullámhosszakat használjuk, így ez a pontosság a felületi 
rétegek vastagságára nanométer közeli, az optikai 
sűrűségre (törésmutatóra) pedig 0,001 alatti. 

A mérés egy pontban néhány másodperc alatt elvégezhető 
egy széles spektrális tartományban, ami lehetővé teszi 
összetett rétegszerkezetek modellezését és a paraméte-
reinek a meghatározását. A gyors mérés következtében 
nagyobb felületek térképezésére is lehetőség van belátható, 
reális időtartamok alatt. A berendezés léptetőasztala 
jelenleg 150 mm x 150 mm méretű felületek automatikus 
térképező vizsgálatát teszi lehetővé több beesési szögnél, 
széles (193-1690 nm) hullámhossz-tartományban. A 
mérőnyaláb megközelítőleg 0,2 mm átmérőjű foltba 
fókuszálható (2. ábra), amelynek a leggyakrabban használt 
beesési szögek tartományában akár 2-3-szoros megnyúlása 
is lehet. Igazoltuk, hogy a fókuszáló optikával a nagy 

görbület ellenére akár 9 mm átmérőjű csövek felületén 
(illetve gyűrű alakú minták esetében azok belső felületén) 
is végrehajtható mérés [5]. 
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1. ábra: A mérésekhez használt Woollam M-2000DI 

ellipszométer. Középen a minta látható a 150 mm x 
150 mm tartományban mozgatható mintaasztallal. Fölötte 
a vízszintes tengely körül forgatható goniométer 
baloldalára szerelt fényforrás, jobboldalán pedig a detektor 
kar – baloldalt a háttérben a vezérlő elektronikával. 

 
 

 
2. ábra: Mérés cső felületén fókuszált fénnyel [5]. A palást 

szélén középen látható a fényfolt. 

Rétegvastagság meghatározása 
E110G ötvözetből készült, 9,1 mm átmérőjű oxidált (3. 
ábra), referencia és lapka formátumú Zr minták felületét 
vizsgáltuk több hullámhossz-tartományban, fókuszált és 
kollimált nyaláb használatával egyaránt. A minták felülete 
acetonos tisztításon esett át, az oxidálás gőz atmoszférában 
történt 600 és 800 °C-on. A méréseket Woollam M-2000DI 
forgó kompenzátoros spektroszkópiai ellipszométerrel 
végeztük több beesési szögnél. Fókuszálás alkalmazása 
esetén a nyaláb átmérője megközelítőleg 0,2 mm volt, 
amely az általunk használt nagy beesési szögek esetén 2-3 

szorosára megnyúlik a beesési sík irányában. 

Az ilyen kis átmérőjű csövek felületén végzett 
ellipszometriai mérés módszertana nem kidolgozott, az 
irodalomban nem találtunk rá eljárást és referenciát, ezért 
saját módszert kellett kialakítani fókuszálás 
alkalmazásával. A Woollam M-2000DI ellipszométer 

mintatartó asztala lehetővé teszi, hogy ne csak a minta 
magasságát, hanem dőlésszögét is állítani tudjuk. Ha a 
beesési síkot a cső hossztengelyével egybeeső pozícióba 
állítjuk, akkor megfelelő jusztírozási lépések és iterációk 
sorozatának végrehajtása után a minta döntésével a 
visszavert fókuszált fényfolt a detektorba juttatható (2. 
ábra) [1]. 

 
3. ábra: 9,1 mm átmérőjű, E110 és E110G kódnevű 

cirkóniumötvözetből készült csövek különböző hőmérsékleten 
és különböző ideig oxidálva. 

A Zr törésmutatójára nem találtunk referencia adatokat az 
irodalomban, ezért azokat saját mérésekből határoztuk 
meg. Mivel az ellipszometria rendkívül felületérzékeny 
módszer, az anyagok tömbi törésmutatójának meghatá-
rozásakor elsődleges fontosságú a felület megfelelő 
figyelembevétele. Esetünkben feltételeztük, hogy a 
különböző ideig oxidált minták esetében a tömbi Zr-
hordozó törésmutatója azonos, csak a felületi oxidréteg 
vastagsága különbözik. Ezzel a feltételezéssel olyan optikai 
modellt alkottunk, amelyben a felületi oxidréteg 
törésmutatójának hullámhosszfüggését Cauchy-diszper-
zióval, a Zr-hordozót pedig az úgynevezett B-spline 
modellel írtuk le (4. ábra). Utóbbiban csomópontokat 
veszünk fel a fotonenergia függvényében előre beállítható 
felbontásban (esetünkben 0,3 eV), és a csomópontok között 
a törésmutató diszperzióját polinomokkal írjuk le, melyek 
folytonosan mennek át a csomópontokon (a csomópon-
tokban a kapcsolódó szakaszok meredeksége megegyezik). 
A B-spline modell előnye, hogy tetszőleges törésmutató-
függés leírható vele nagy pontossággal. 

A fenti módon végrehajtott illesztésből a referencia Zr-
törésmutató diszperziója mellett megkapjuk a felületi ZrO2 
törésmutató hullámhossz-függését is, ahogy a 4. ábra 
tetején látható modell is mutatja. A törésmutató így kapott 
diszperziója jól illeszkedik a korábban általunk 
rádiófrekvenciás porlasztással előállított [4], valamint az 
irodalomban megtalálható, különböző előállítású és 
kristályszerkezetű ZrO2 referenciákhoz (5. ábra). 

A referencia Zr és ZrO2 törésmutató-adatok segítségével 
most már meghatározhatjuk a különböző oxidációknak 
alávetett csövek felületi oxidrétegeinek a vastagságát. Ezek 
oxidálási időtől való függését mutatja a 6. ábra. Jól 
megfigyelhető a kezdeti gyors (betét ábra), majd idővel 
lassuló növekedés. 800 °C-on a gyors növekedés miatt 

hamar eljutottunk abba a vastagságtartományba (3 mik-
ron fölött), amelyben a láthatóhoz közeli tartományban 
mérő M-2000DI ellipszométerünk már nem képes pontos 
vastagság-meghatározásra. Vastagabb minták esetén a 
projekt későbbi szakaszában a középinfra tartományban 
fogunk méréseket végezni. 
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4. ábra: A „többmintás” kiértékelési módszerben alkalmazott 

optikai modell (az ábra tetején), és a mért, valamint illesztett 
spektrumok a hullámhossz („Wavelength”) függvényében. 
Psi az egymásra merőleges polarizációjú reflexiós együtthatók 
abszolutértékének arányát, Delta pedig a fázisukat jelöli, 
mindkettő fokokban. Az illesztés két különböző vastagságú 
mintára történik egyszerre, melyek vastagsága 8,2 és 3,0 nm. 
Psi és Delta meghatározásának pontossága egyaránt 0,05º, 
míg a vastagságé néhány tized nanométer. 

 
5. ábra: ZrO2 törésmutatója (n) a hullámhossz („Wavelength”) 

függvényében a többmintás kiértékelési módszerrel 
különböző vastagságú ZrO2 rétegek egyidejű kiértékelésével 
meghatározva („This work”). Referenciaként ábrázoltuk az 
RF-porlasztással leválasztott („RF-sputtered”) nem-hőkezelt 
(„as dep.”) és hőkezelt („800 °C”), valamint anódos 
oxidációval létrehozott („Anodic oxide”) és köbös („Cubic 
ZrO2”) oxidrétegek referenciaadatait is [5]. A törésmutató 
meghatározásának pontossága 10-4 alatti. 

 
6. ábra: 600 és 800 °C-on létrehozott ZrO2 rétegek vastagságai 

(„Thickness”) az oxidálási idő („Time”) függvényében [5]. 
A betétábra a kis oxidálási időkhöz tartozó pontokat mutatja. 
A mérési pontosság jóval kisebb, mint a szimbólumok 
mérete, a legrosszabb esetben is csak néhány nanométer. 

Folyamatkövető mérések 
Kihasználva az ellipszometria mérési sebességét és 
roncsolásmentességét, folyamatkövető mérések végezhetők 
a minták hőkezelése, oxidálása közben. Olyan félhengeres 
mérőcellát konstruáltunk, amelyben több beesési szög 
mellett, a mérőfoltot néhány tized milliméter méretűre 
fókuszálva, több pontban is mérni tudunk, miközben a 
mintát kontrollált közegben és hőmérsékleten tudjuk 

tartani [6].  

 
7. ábra: 9,1 mm átmérőjű, cirkónium-ötvözetből készült cső 

mérése M-2000DI ellipszométerrel fűthető cellában. A 
gyűrű metszeti felületén fókuszálóval akár fűtés közben is 
lehet méréseket végezni. A gyűrű alatt látható fehér 
kerámialapka kontrollálható módon 600 °C-ig felfűthető. 

A 7. ábra a megvalósított cellát mutatja egy gyűrű alakú 
cirkónium-minta mérése közben. A hőmérséklet 600°C-ig 
növelhető szabályozható összetételű gáztérben. A mérőfolt 
a fűthető lapka hossztengelye mentén mozgatható 
hőkezelés közben is mintegy 5 cm-es szakaszon. Így 
különböző referencia-felületek is vizsgálhatók egy fűtési 
művelet közben, biztosítva ezzel a környezeti feltételek 
azonosságát. Az üveghengeren keresztül megvalósított 
fókuszálás nem okoz számottevő mérési hibát, tehát az ex 
situ mérések (4. és 5. ábra) során demonstrált pontosság 
ebben az esetben is tartható. Legfontosabb figyelembe 
veendő hatás a minta törésmutatójának hőmérséklet-
függése. A felület vagy határfelületek hőkezelés során 
bekövetkező esetleges feldurvulását megfelelő optikai 

modellekkel figyelembe lehet venni. 

Az általunk tervezett cella különleges tulajdonsága a 
sokcsatornás mérési lehetőség. „Csatorna” alatt itt mérési 
csatornát értünk, vagyis valós időben a folt mozgatásával 
több felületi pozíciót is mérni tudunk. Ezt többek között a 
nagy mérési sebesség is támogatja, azaz néhány 
másodperces felbontással akár 5-10 felületi pozíció is 
vizsgálható – ezek számának inkább a fókuszált nyaláb 
mérete, mint a mérési idő szab határt. Az általunk vizsgált 
és vizsgálni szándékozott minták esetében ennél jobb 
időfelbontásra egyelőre nem merült fel igény. A 8. ábrán 
egy ilyen folyamatkövető mérés látható E125 
cirkóniumlapok oxidálása közben. 
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8. ábra: In situ ellipszometriai mérés E125 cirkónium-

ötvözetből készült hordozón a 7. ábrán látható 
elrendezésben. A piros görbe a hőmérséklet változását 
mutatja az eltelt idő függvényében. Az ábrán látható kék 

görbék a mért  (fázistolás) ellipszometriai szög változását 
mutatják hőkezelés közben, 500 nanométeres hullámhosszon. 
A vastagabb görbe levegőn (28 °C-on, 41% páratartalom 
mellett), a két vékonyabb (pontozott) pedig argon 
atmoszférában végzett hőkezeléshez tartozik. A hőkezelt 
cirkóniumlapok fotóit ábrázoló betétábrán a különböző 
színek eltérő vastagságú felületi oxid jelenlétére utalnak [6]. 
A Δ meghatározásának és a hőmérséklet szabályozásának 
pontossága rendre 0,05° és 0,1 °C. 

Összefoglalás 
A polarizációérzékeny spektroszkópiai felületvizsgálati 
módszerek alkalmasak a felületi vékonyrétegek 
vastagságának és szerkezetének nagypontosságú mérésére 
(vastagság esetében nanométeres pontosság, tömörség és 
összetétel esetén tizedszázalékos érzékenység). A 
vizsgálható tulajdonságok körének az optikai modellez-
hetőség szab határt. Spektroszkópiai módszer lévén az 
anyagok különböző elektronszerkezetéből következő eltérő 
diszperzió miatt a módszer az anyagtulajdonságok széles 
skálájára érzékeny. Ilyenek többek között a 
szemcseszerkezet, a tömörség, az összetétel, a 
kristálymódosulat, vagy akár a vezetőképesség, amelyek 
elemzésére a korlátozott terjedelem miatt ebben a cikkben 
nem tértünk ki. Ezzel szemben azonban külön 
hangsúlyoztuk és tárgyaltuk a roncsolásmentességből és 
mérési sebességből következő előnyöket, különös 
hangsúlyt fektetve a folyamatkövető mérésekre. A módszer 
továbbfejlesztési lehetőségei sokrétűek. Bővíthető és 
bővítendő a hullámhossz-tartomány, az egyidőben mért 
pontok száma (képalkotó mérés) és nem utolsó sorban a 
modellezési és kiértékelési módszerek, amelyek komplex 
nemlineáris egyenletek numerikus megoldásán és globális 
minimum keresésén alapulnak sokparaméteres 
paramétertérben. 
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Magas hőmérsékleten oxidált cirkónium gyűrűminták 
elektronmikroszkópos vizsgálatai 

Pintérné Csordás–Tóth Anna, Illés Levente, Radnóczi György Zoltán 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 

 

Oxid- és nitridszemcséket mutattunk ki különböző atmoszférákban, magas hőmérsékleteken (1000-1200C), eltérő időtartamokig 
oxidált E110 és E110G jelű Zr1Nb gyűrűminták pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópos, valamint energiadiszperzív 
röntgensugaras mikroanalízis vizsgálatával. Meghatároztuk a különböző mintákban kialakult szemcsék jellemző méreteit és 
elemi összetételét. Megállapítottuk, hogy a néhány tíz nanométer méretű nitridszemcsékből álló néhány mikrométeres halmazok 
körülveszik a nagyobb, több száz nanométeres vagy akár mikrométeres Zr-oxid szemcséket. A nitrid fázis nitrogéntartalma 
maximálisan tíz tömegszázalék körül volt, de oxigént is kimutattunk. A Zr-oxid szemcsékben néhány tömegszázalék nitrogén 
detektálható. Vizsgálataink a Zr1Nb ötvözet oxidációs viselkedéséhez adnak újabb értékes adatokat.  

 

Bevezetés 
Az 1958-ban orosz fejlesztők által az atomerőművi 
gyakorlatba bevezetett E110 jelű Zr1Nb ötvözet kisebb 
módosításokkal ma is nagymértékben használatos az orosz 
fejlesztésű atomreaktorokban. A jelenlegi négy paksi  
VVER-440 típusú reaktorban is ez az ötvözet a fűtőelemek 
burkolatanyaga. A máig tartó kutatásokat az indokolja, 
hogy az atomreaktorok üzemidejének meghosszabbításával 
a megnövekedett kiégés és a hosszú időtartamú 
neutronbesugárzás hatására nem teljesen tisztázott 
folyamatok lépnek fel. Az E110 és a hozzá sok tekintetben 
hasonló, de szivacsos cirkóniumból gyártott E110G 
mikroszerkezetének megismerésére azért van szükség, mert 
az ötvözetek legkülönbözőbb tulajdonságai elsősorban a 
mikroszerkezetükkel, illetve annak különböző paraméterek 
(hőmérséklet, oxigén, nitrogén vagy hidrogén jelenléte) és a 
neutronbesugárzás hatására történő változásaival vannak 
összefüggésben [1-5]. Az E110G ötvözet tulajdonságairól 
kevesebb közlemény számolt be, mint az E110 ötvözetéről, 
ezért érdemes ezeket a tulajdonságokat összevetni a 
hagyományos E110 ötvözet tulajdonságaival. Munkánk 
célja az volt, hogy különböző magas hőmérsékleten (1000- 

1200C) különböző atmoszférákban (levegő, vízgőz, 
nitrogén és vízgőz) oxidált E110 és E110G minták 
mikroszerkezetét megismerjük és összehasonlítsuk. 

Kísérleti rész 

Alkalmazott mérési módszerek és berendezések 

A vizsgálatokra kiválasztott gyűrűminták mikroszerkezetét 
pásztázó elektronmikroszkópiával (SEM) és – egyes minták 
esetén – transzmissziós elektronmikroszkópiával (TEM) 
tanulmányoztuk. Ezek a módszerek régóta széles körben 
használatosak a Zr-ötvözetek vizsgálatára, így nem 
ismertetjük azokat. (Az olvasónak a 2. számú irodalmi 
hivatkozást ajánljuk.) A morfológiai vizsgálatokhoz LEO 
1540 típusú SEM-et használtunk általában 5 kV gyorsító 

feszültséggel. Elemanalitikai vizsgálatokra a LEO 1540 
típusú SEM-hez csatolt Röntec QS-1 típusú vékonyablakos 
EDS-t, valamint a Thermo Scientific Scios2 DualBeam típusú 
SEM-hez tartozó Oxford X-Mac-20 típusú EDS-t 
alkalmaztuk. Az érdekes mintarészletekről mindkét 
készülékkel röntgentérképeket is készítettünk, hogy 
megfigyelhessük a különböző elemek (elsősorban az oxigén 
és a nitrogén) eloszlását. Az EDS vizsgálatokhoz 5-től 30 kV-
ig terjedő gyorsító feszültséget alkalmaztunk. Néhány 
esetben a LEO 1540 típusú mikroszkóphoz csatolt Ga 
fókuszált ionnyalábot (FIB) is felhasználtuk, hogy néhány 
mikrométer mélységű metszeteket állítsunk elő a fontos 
elemek mélységbeli eloszlásának vizsgálatára. TEM 
mintákat a Thermo Scientific Scios2 DualBeam típusú SEM-
hez csatolt Ga ionsugárral készítettünk. A TEM 
vizsgálatokat egy nagyfelbontású Thermo Scientific 
gyártmányú Themis 200 gömbihiba-korrigált TEM-mel 
végeztük 200 kV gyorsító feszültséggel és Super X 
röntgendetektorok alkalmazásával.  

Vizsgált minták, mintaelőkészítés  

Az 1. táblázat a közleményben tárgyalt minták legfontosabb 
paramétereit összesíti. 

A levegőben oxidált EA-5 mintát és a három darab, nitrogén 
és vízgőz atmoszférában oxidált mintát műgyantába 
ágyaztuk, felületüket síkra csiszoltuk és políroztuk. A LEG-
30_2 minta keresztmetszetét beágyazás nélkül csiszoltuk és 
políroztuk. A vízgőz atmoszférában oxidált mintákat 
eredeti állapotukban tanulmányoztuk. Ezeknél a mintáknál 
a gyűrűk keresztmetszetét és a palástot is vizsgáltuk. 
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1. táblázat Néhány vizsgált minta legfontosabb paraméterei 

Minta jele Ötvözet típusa Oxidációs közeg 
Oxidációs 

hőmérséklet (oC) 

Oxidációs idő 

(sec) 

Oxidációs arány 

ECR (%) 

Tömeg- 

növekedés (g/m2) 

EA-5 E110 levegő 1000 1200 40,1 - 

LEG-30_2 E110G levegő 1000 1200  370,2 

AOE-00 E110 vízgőz 1000 800 7,45  

AOG-00 E110G vízgőz 1000 1200 5,76  

VNE-45 E110 50 % N: 50 % vízgőz 1000 690  86,0 

VNE-51 E110 50 % N: 50 % vízgőz 1200 690  168,7 

VNG-47 E110G 50 % N: 50 % vízgőz 1000 1800  163,6 

 

Eredmények 

Levegőben 1000 oC-on oxidált minták 

Az EA-5 jelű gyűrűminta mindkét oldalán változó 
vastagságú (120 µm-től kb. 300 µm-ig), részben leváló, 
repedezett oxidréteg helyezkedett el. Átlagosan a külső 
oxidréteg kissé vastagabb volt, mint a belső (217, illetve 
205 µm). Az oxid rétegeken, több területen végzett EDX 
elemzések spektrumait kiértékelve megállapítottuk, hogy  
 

 

az oxid-fém határfelület felé haladva az oxigéntartalom 
csökkent, míg a nitrogéntartalom növekedett. A legnagyobb 
nitrogéntartalmat (néhány tömegszázalékot) a fémhez közel 
detektáltuk. A minta oxidrétegeiben főként az oxid-fém 
határfelület közelében találtunk nitrogéndúsulást néhány 
µm-től 10-20 µm-ig terjedő szemcsehalmazokban. Ezek a 
nitrides területek közrefogják az oxigénben dús szemcséket 
(1. ábra).  

  
                1000x SEI                         1000x SEI + N (sárga) és O (kék) röntgentérképek 

               

                           10000x SEI: FIB-bel maratott gödör                              10000x SEI + N (sárga) és O (kék) röntgen térkép 

1. ábra: Az EA-5 jelű minta oxid-fém határfelület közeli részeinek SEM felvételei a hozzájuk tartozó röntgentérképekkel 
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A fő elemek, elsősorban az oxigén és a nitrogén eloszlását 
röntgentérképeken jelenítettük meg. Az 1. ábra felső képein 
látható, hogy a nitrogénben dús szemcsék az oxid–fém 
határfelülettől 50-70 µm mélyen benyúlnak az oxidba. A 
repedések megjelenése nagyon jellemző az oxid- és 
nitridszemcsék között, illetve a gyűrű kerületével 
párhuzamosan.  A LEG-30_2 jelű mintában is azt találtuk, 
hogy a nitrogénben dús, maximálisan 8,6 tömegszázalék 

nitrogén, 10,4 tömegszázalék oxigéntartalmú szemcsék az 
oxidszemcsék szélein helyezkedtek el, helyenként 
kidekorálva azokat (2. ábra). Az oxidok oxigéntartalma 
kicsit kevesebb (22,1-24,1 tömegszázalék), mint a 
sztöchiometriai összetétel szerinti. Általában nem 
mutattunk ki bennük nitrogént, kivéve egy olyan 
szemcsében, amelyben csak 18 tömegszázalék volt az 

oxigén. Itt a nitrogéntartalom 3 tömegszázalék volt. 
 

  
                                  Visszaszórt-elektron kép (BEI)                N röntgenkép 

  
                                              O röntgenkép                                               Zr röntgenkép 

2. ábra: A LEG-30_2 minta jellegzetes BEI felvétele a hozzátartozó röntgenképekkel 

Vízgőzben 1000 oC-on oxidált E110 és E110G 
minták 

A két gyűrűminta palástjainak szélein látható oxidrétegek 
vastagsága 15-20 µm volt. Az E110 gyűrűmintán (AOE-00 
jelű) a FIB-bel előállított keresztmetszeteken a felülettől 4-5 
µm mélységben olyan 1 µm szélességű repedést találtunk, 
amelyben kisméretű (100-400 nm) oxidszemcsék 
helyezkedtek el. Ezeknek a kis szemcséknek az alakja nem 
oszlopos, hanem különböző irányokban közel azonos 
méretű. Ezek a szemcsék valószínűleg tetragonális 
cirkóniumoxidok. Volt olyan terület, ahol a Ga FIB-bel 
létrehozott keresztmetszetben két repedést is találtunk 10 
µm mélységen belül. A felső, vastagabb alatt kb. 5 µm 
mélységben húzódott egy vékonyabb, 0,2 µm vastagságú 
repedés. Az E110 ötvözet mintától eltérően az E110G 
ötvözet gyűrűmintáján (AOG-00 jelű) nem találtunk 
repedést az alkalmazott kísérleti körülmények között (3. 
ábra).  
 

 

 

 

 

Az E110G jelű minta oxidrétege tömör,  
repedésmentes homogén réteg. Mindez összhangban van 
azzal az irodalomban található állítással, hogy az E110G 
ötvözet vízgőzben stabilabb az E110-nél [6]. 

 
AOE-00 jelű minta 
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AOG-00 jelű minta 

3. ábra: Az AOE-00 és AOG-00 jelű minta Ga FIB-bel 
létrehozott keresztmetszeteinek SEM felvételei 

50% vízgőz 50% nitrogén tartalmú 
atmoszférában oxidált E110 és E110G minták 

A 4. ábra összehasonlító SEM felvételeket mutat néhány 

vizsgált mintáról. Figyelemre méltó, hogy míg az 1000C-on 
690 másodpercig oxidált E110 (VNE-45 jelű) és ugyanezen a 
hőmérsékleten 1800 másodpercig oxidált E110G (VNG-47 
jelű) mintára leváló oxidréteg és/vagy a gyűrű kerületével 

párhuzamosan futó repedések jellemzőek, az 1200C-on 690 
másodpercig oxidált E110 minta oxidrétege viszonylag 
homogén, kevés benne a repedés. Különösen sok a repedés 

az 1000C-on 1800 másodpercig oxidált E110G minta (VNG-
47) oxidrétegében. A képeken a VNE-45 minta oxidrétege 
kb. 60 µm vastagságú az egybefüggő területen. A VNG-47 
minta oxidrétege kb. 120 µm-es, míg a VNE-51 mintáé 80-90 
µm-es a vizsgált területen. 

 
VNE-45 jelű E110minta 

 
VNG-47 jelű E110G minta 

 
VNE-51 jelű E110 minta 

4. ábra: Három, 50 % vízgőz - 50 % nitrogénatmoszférában 
oxidált minta jellegzetes SEM felvételei 

A VNE-45 jelű gyűrűminta keresztmetszeti csiszolatán a 
fém-oxid határfelület közelében kb. 20 µm vastagságban 
nitrogénben dúsabb, néhány µm-es szemcsék-halmazok 
fordultak elő (5. ábra). A közelítő jellegű mennyiségi 
elemanalízis maximálisan 9,2 tömegszázalék nitrogént és 
10,6 tömegszázalék oxigént mutatott a nitrogénben 
legdúsabb területen. Az oxidszemcsék összetétele 
megközelíti a ZrO2 összetételét, de kevés, 2-3 tömegszázalék 
nitrogént ezekben a szemcsékben is detektáltunk. A fémnek 
az oxidhoz közeli részén 9 tömegszázalék oxigént és kevés 
(2,55 tömegszázalék) nitrogént mutattunk ki. A gyűrűminta 
kiválasztott részletén a Ga FIB-bel végzett maratás egy olyan 
keresztmetszetet tett láthatóvá, amelyen nitrogénben, illetve 
oxigénben dúsabb, maximálisan néhány µm méretű 
szemcsék vagy halmazok fordultak elő (lásd az 5. ábrát). 
Néhány µm-es repedések helyezkednek el a nitrides 
halmazok szélén vagy rajtuk keresztül. 

 

 
5. ábra: A VNE-45 jelű minta keresztmetszeti csiszolatáról 

készített felvétel, a Ga FIB-bel létrehozott keresztmetszet 
röntgen térképekkel együtt 
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Az 1200C-on 690 másodpercig oxidált VNE-51 jelű minta 
vizsgált területén csak oxidot azonosítottunk, nitrogént nem 
találtunk. 

Az 1000 oC-on 690 másodpercig oxidált E110 G (VNG-47 
jelű) minta TEM vizsgálata repedéseket mutatott főleg a 
nagyobb, néhány száz nanométeres oxidszemcsék szélein 
(6. ábra). A minta polikristályos szerkezetű, a kisebb és 
nagyobb szemcseméretű tartományok jól elkülöníthetők. 
Megjegyzendő, hogy a TEM minta rendkívül vékony, így a 
mintának csak nagyon kis részlete látható a képeken. A 6. 
ábra jobb oldalán látható lamellás kristályok ZrOx 
összetétellel vannak jelölve, ami arra utal, hogy az elvégzett 
EDS analízis nem pontosan sztöchiometriai összetételt 
mutatott ki (2. táblázat). Kis mennyiségű nitrogén ezekben a 
lamellákban is előfordult, míg a környező, minimálisan 20, 
maximálisan 70-100 nm-es nitridszemcsék oxigént is 
tartalmaztak (2. táblázat). A kisméretű nitridszemcsék 
körbeveszik a nagyobb oxidszemcséket. 

  

 
6. ábra: A VNG-47 jelű E110G minta TEM-BF felvételei 

Megjegyzések: TEM – világos látóterű felvétel. A felvételeken 
feltüntetett Pt réteg védi a mintát. 

Az ábrán egy nagyméretű és néhány kisebb repedés látható, 
amely néhány száz nanométeres cirkóniumoxid-kristályok 
szélénél halad. A repedések kísérői a Zr-ötvözet 
nitridizációjának és újraoxidálódásának [7]. A 6. ábra jobb 
oldali felvételén látható mintarészlet STEM-HAADF (nagy 
szögű, körgyűrű alakú, sötét látóterű pásztázó 
transzmissziós elektronmikroszkópos) képét és a hozzá 

tartozó röntgentérképeket a 7. ábra mutatja.  

2. táblázat A VNG-47 jelű minta jellegzetes oxid- és 
nitridszemcséinek EDS eredményei 

Szemcse fajtája Elem 
Mennyiség 

(tömegszázalék) 
Hiba (%) 

Oxid O 22,60 5,12 

 N 1,29 0,15 

 Zr 76,10 12,33 

Nitrid N 10,41 1,14 

 O 1,73 0,40 

 Zr 87,86 14,48 

A 7. ábra röntgentérképein jól elkülönül egymástól az 
oxigén és a nitrogén. A cirkóniumtartalom értelemszerűen 
több a nitridben, mint az oxidban.  

 
7. ábra: A VNG-47 jelű gyűrűminta STEM-HAADF felvétele 

és a terület Zr-, O- és N-elem térképei 

Összefoglalás 
Megállapíthatjuk, hogy a vízgőz-atmoszférában oxidált 
E110 gyűrűminta oxidrétegében periódikusan (kb. 4-5 µm-
enként) ismétlődő repedések alakultak ki. A vastagabb 
repedésekben minden irányban azonos méretű, (100-400 
nm-es) oxidkristályok mutathatók ki. A vizsgált E110G 
gyűrűminta nem mutatott repedéseket.  

A levegő és a nitrogén-vízgőz tartalmú atmoszférában 1000 

C-on oxidált E110 és E110G mintákban a fém-oxid 
határfelület közelében kisméretű cirkóniumnitrid-szemcsék 
veszik körül a nagyobb méretű (legalább több száz nm vagy 
µm méretű) cirkóniumoxid-szemcséket. A vizsgált minták 
nagy részében az oxidban néhány tömegszázalék nitrogén, 
a nitridben oxigén is kimutatható. Kisebb-nagyobb 
repedések mindig megjelentek a kétféle szemcse határán, 
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valamint a nagyméretű oxidszemcsék között. Hosszabb 
oxidációs idő esetén (VNG-47 jelű minta) a nitrides 
szemcsék nagyobb távolságra nyúltak be az oxidba. Az 50 % 

nitrogén-50 % vízgőz atmoszférában 1200 C-on 690 
másodpercig oxidált E110 gyűrűminta vizsgált területei 

nagyon tömör oxidréteget mutattak, amelyekben nitrogént 
nem detektáltunk. Úgy tűnik, hogy a repedések megléte 
szorosan összefügg a nitrides szemcsék megjelenésével és 
azok újraoxidálódásával [7]. 

 

Köszönetnyilvánítás 
A munkát a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta az NVKP_16-1-2016-0014. számú projekt keretében. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] C. Lemaignan and A. T. Motta: Zirconium alloys in nuclear applications in B.R.T. Frost (Ed), Material Science and Technology, A Comprehensive 

Treatment Vol.10B, VCH, New York (1994) 1-51 

[2] Friedrich Garzarolli, Ron Adamson, Kit Coleman: Microstructure of Zirconium Alloys and Effects on Performance. ANT International, November 
2015 

[3] D. Olander and A. Motta: Light Water Reactor Materials (2011), 1-41 

[4] N. A. Azarenkov, I.M. Neklyudov, V. N. Voyevodin: REACTOR MATERIALS MODERN STATUS, Journal of Kharkiv National University No. 
1017, 2012 Physical Series „Nuklei, Particles, Fields” issue 3/55 

[5] L. Yegorova, K. Lioutov, N. Jouravkova, A. Konobeev, N. Smirnov, V. Chesanov, A. Goryachev: Experimental Study of Embrittlement of Zr-1%Nb 
VVER Cladding under LOCA-Relevant Conditions, NUREG/IA-0211 (2005) 

[6] E. Perez-Feró, T. Novotny, M. Horváth, M. Kunstár, N. Vér, Z. Hózer: High Temperature Behaviour of E110G and E110 Fuel Claddings in Various 
Mixtures of Steam and Air, WRFPM 2014 Water Reactor Fuel Performance Meeting /Top Fuel/ LWR Fuel Performance Meeting, 14-17 September 
2014, Sendai, Japan 

[7] Martin Steinbrueck, Fabio Oliveira da Silva, Mirco Grosse: Oxidation of Zircaloy-4 in steam-nitrogen mixtures at 600-1200 oC, Journal of Nuclear 
Materials (2017) 490, 226-237 


