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Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetben az elmúlt évek során számos lapító- és felszakítási kísérletet végeztek E110 
anyagú üzemanyag-burkolat csöveken. Az eredmények mélyebb megértése érdekében a méréseket véges elemes szimulációkkal 
követjük. A lapítókísérletek modellszámításai során kimutatjuk, hogy a végeredmények igen érzékenyek a terhelt gyűrűk 
geometriai paramétereire. A felszakítási kísérletek szimulációja során megmutatjuk, hogy az üzemanyag-burkolat csövek 
anyagi inhomogenitása és geometriai imperfekciói jelentős mértékben befolyásolják a csövek felfúvódásának folyamatát.  

 

Bevezetés 
A nyomott vizes atomreaktorok aktív zónájában a 
hasadóanyagot és a hasadási termékeket a két végén lehe-
gesztett, cső alakú üzemanyag-burkolat (üzemanyag-pálca) 
választja el a primerköri hűtőközegtől. Ez a cső a második 
mérnöki gát (az első maga az üzemanyag-mátrix), amely 
megakadályozza a hasadó anyag és a hasadási termékek 
környezetbe történő kijutását. A paksi VVER-440/213 típusú 
reaktorban található burkolat anyaga 99 % cirkóniumot és 
1 % nióbiumot tartalmaz; megnevezése E110. Ez az ötvözet 

amellett, hogy magas üzemi hőmérsékleten is nagy szilárd-
ságú, jól ellenáll a reaktorban uralkodó korrozív közegnek és 
a neutronsugárzásnak. Alapvető biztonsági kérdés, hogy az 
üzemanyag-burkolat baleseti körülmények között is megőrzi-
e az integritását. Kis valószínűségű, potenciális balesetek az 
üzemanyag-burkolat hőmérsékletét és a benne uralkodó 
nyomást megnövelhetik olyan feszültségállapotot hozva létre 
a cső falában, mely annak végső tönkremenetelét 
(integritásának elvesztését) eredményezheti. A helyzetet 
bonyolítja, hogy magas hőmérsékleten a cirkónium és a 
hűtőközeg között kémiai reakciók is lejátszódnak. 

 

 
1. ábra: Gyűrűlapító kísérlet vázlata, a kritikus zónák (a), Jellegzetes kísérleti erőelmozdulás görbék (b) [1] Szívós (gyengén oxidált) gyűrű 

alakja a lapító kísérlet után (c) [1], Rideg (erőteljesen oxidált) gyűrű alakja a lapító kísérlet után (d) [1] 
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2. ábra: Csőfelszakítási kísérlet vázlata (a) [1],és a felfúvódott csövek jellegzetes alakja (b) [1] 

 

Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetben az 1990-es 
évek elejétől kezdve napjainkig az E110 anyagú üzemanyag-
burkolat csöveken számos lapító és felszakítási kísérletet 
hajtottak végre. A kísérletek eredményeit összefoglaló jelen-
tés 2007-ben jelent meg [1]. A mérések során zajló folyamatok 
mélyebb megértése és a jövőben tervezett kísérletek jobb 
megtervezhetősége érdekében a gyűrűlapító és a csőfel-
szakítási kísérleteket az MSC Marc-Mentat véges elemes 
szoftverrel modelleztük, és a szimulációk eredményeit 
értékeltük. 

Kísérletek [1] 
A mechanikai kísérletek előtt a csövek nagyobb hányadának 
felületét állandó térfogatáramú, 500-1200°C hőmérsékletű 
gőz, illetve hidrogénnel dúsított gőz közegben oxidálták. A 
kísérletek célja elsősorban az oxidációs folyamatok kineti-
kájának tanulmányozása volt, másodsorban különböző 
vastagságú oxidréteggel rendelkező próbatesteket szolgáltat-
tak a lapító és felszakítási kísérletekhez. 

A lapító kísérletekhez az alapállapotú üzemanyag-burkolat 
csövekből rövid, gyűrű alakú próbatesteket vágtak ki. Az így 
legyártott minták felületét a fent említett körülmények 
mellett különböző ideig oxidálták, majd a gyűrűket szobahő-
mérsékleten, egy INSTRON 1195 univerzális anyagvizsgáló 
gépen, két párhuzamos nyomólap között, sugárirányban, 
tönkremenetelig terhelték. A „roppantás” során az erőt és a 
keresztfej-elmozdulást mérték. A mérési elrendezés vázlata 
az 1.a ábrán látható. 

Az 1.b ábrán három, a kísérletek során felvett jellegzetes erő-
elmozdulás-görbét mutatunk be. Megfigyelhető, hogy a 
vastagabb rétegben oxidált próbatestek ridegebben visel-
kednek. Az 1.c ábrán egy kis mértékben, az 1.d ábrán egy 
erőteljesebben oxidált próbatest tönkremenetel utáni állapotát 
mutatjuk be. A repedések az 1.c ábrán az egyenlítői zóna 
külső falfelületén, míg az 1.d ábrán a sarki zóna belső 
falfelületén jelentek meg (a zónák jelentése az 1.a ábrán 
látható). A modellezés során erre a jelenségre magyarázatot 
találtunk. 

A csőfelszakítási kísérletekhez az üzemanyag-burkolatból – 
ugyancsak alapállapotban – 50 mm hosszú darabokat vágtak 
ki, majd ezeket is különböző mértékben oxidálták. A csövek 
végeibe zircaloy-4 anyagból készített dugókat hegesztettek. 
Az egyik dugón egy vékonyabb cső kivezetése található, 
melyen keresztül a nyomást szabályozták. A kísérlet megkez-
désekor a próbatestet egy kemencébe helyezték, majd annak 
hőmérsékletét megemelték, és állandó értéken tartották. A 
próbatest hőmérsékletének stabilizálódása után a nyomás 
folyamatos növelésével addig terhelték a csövet, amíg az fel 
nem hasadt. A mérés során a nyomás és a hőmérséklet 
időbeli változását regisztrálták. A mérési elrendezés vázlata a 
2.a ábrán látható. 

A 2.b ábrán azt mutatjuk be, hogy a minták milyen változatos 
alakot mutatnak a felhasadás után attól függően, hogy 
mekkora oxidréteggel jellemezhető próbatesteket, milyen 
hőmérsékleten, mekkora nyomásnövekedési sebességgel 
fújtak fel. 

 
3. ábra: Végeselemes modellek 
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4. ábra: 2D-s és 3D-s számítások erő-elmozdulás görbéinek összevetése (a) és a gyűrű torzult homlokfelülete (b) 

 

Véges elemes modellek 
A gyűrű lapító és a csőfelszakítási kísérletek számításai során 
a kevéssé öregített (vékony oxidréteggel rendelkező, szívós) 
próbatesteket modelleztük, és feltételeztük, hogy a minta 
anyaga homogén és izotróp. Az erőteljesebben oxidált minták 
modellezéséhez nem állt rendelkezésünkre kellő mennyiségű 
információ az oxidfázisok és az oxidréteg vastagságának 
eloszlásáról. Anyagmodellünk lineárisan rugalmas – 
képlékeny-keményedő. Az E110 anyaghőmérséklettől függő 
rugalmassági modulusát és Poisson-tényezőjét az orosz 
gyártó dokumentációjából vettük. A modell folyásgörbéjéhez 
– mivel sem gyártóművi adatok, sem megfelelő mérések 
eredményei nem álltak rendelkezésre – első közelítésben a 
zircaloy (hasonló cirkónium alapú üzemanyag-burkolat 
ötvözet) adatait használtuk fel [2]. A számítások során a nagy 
alakváltozások elméletét alkalmaztuk, ami annyit jelent, hogy 
a modellek geometriailag nem lineárisak. A véges elemes 
hálókat 2D-ben 8, 3D-ben 20 csomópontos, izoparametrikus 
elemekből építettük fel.  

A lapító kísérlet modelljeit 2D-ben (3.a ábra), és 3D-ben (3.b 
ábra) is megalkottuk, melynek során az elrendezés geometriai 

szimmetriáit kihasználtuk. A csőfelszakítási modellekből ten-
gelyszimmetrikusak (3.c ábra) és 3D-sek (3.d ábra) is 
készültek. A modelleken érzékenységvizsgálatokat végez-
tünk, melynek során először a hálózási sűrűség, valamint az 
anyagjellemzők változásainak hatását tanulmányoztuk, majd 
a vizsgálatokat kiterjesztettük a geometriai imperfekciók (tö-
kéletlenségek) és az anyagi inhomogenitások elemzésére is. 

Eredmények 
A gyűrű lapító kísérletek modellszámításai során 
bebizonyosodott, hogy a sík alakváltozás elméletével 
számított 2D-s és a 3D-s modellek nagyon jól egyező erő-
elmozdulás görbéket szolgáltatnak (4.a ábra, a gyűrű anyaga 
itt a későbbiektől eltérően nem E110, hanem acél). Ennek oka 
az, hogy a gyűrű tengelyének hossza a falvastagsághoz 
képest elég nagy, ezért a próbatest térfogatának legnagyobb 
hányadában gyakorlatilag sík alakváltozási állapot jön létre. 
Ugyanakkor a 3D-s számítások rámutattak arra, hogy a 
gyűrű  homlokfelületének környezetében sík feszültségi 
állapot alakul ki, így az eredetileg sík felület eltorzul; ezt 
mutatja a próbatest térbeli alakja (4.b ábra). 

 
5. ábra: Az egyenértékű képlékeny nyúlás eloszlása kisebb és nagyobb nyomólap-elmozdulás esetén 
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Amennyiben a lapítás során a gyűrű alakváltozási állapotát 
végigkövetjük (5. ábra), akkor jól látszik, hogy a nyomólap 
kisebb elmozdulásaikor a gyűrű legterheltebb pontjai a sarki 
zónákban találhatóak. Nagyobb nyomólapelmozdulások 
esetén az egyenlítői zónák válnak a legterheltebbekké (ekkor 
figyelhetjük meg a kezdetben kör, majd ovális kereszt-
metszetű gyűrű alakjának „nyolcassá” torzulását is). Ez a 
jelenség magyarázza meg, hogy a jobban öregített, ridegebb 
gyűrűkön – amelyek tönkremenetel nélkül csak kisebb alak-
változást képesek elviselni – miért a sarki zónában jelennek 
meg a repedések, míg az alapállapotú, vagy a kevésbé 
öregített, szívós minták miért az egyenlítői zónában 
roppannak össze. Megfigyelhetjük, hogy a repedések mindig 
a gyűrű falának húzott oldaláról indulnak el (a sarki zónában 
a belső, az egyenlítői zónában a külső felületről). 

A modellek érzékenységi vizsgálata során először a hálózási 
paraméterek (a gyűrű radiális és tangenciális hálófel-
osztásának) hatását vizsgáltuk meg. Kisebb nyomólap elmoz-
dulás esetén egy ritkább hálózású modell (6.a ábra, csomó-
pontok száma: 1266) egy sűrű hálózású modellel közel 
egyező eredményt szolgáltat (6.b ábra, csomópontok száma: 
3174). Nagyobb elmozdulások esetén a nagy alakváltozást 
szenvedő térrészekben a durvábban hálózott modell 
merevebben viselkedik. Kipróbáltunk olyan modelleket is, 

ahol a hálónak csak a kritikus helyeit (a sarki és az egyenlítői 
zóna) sűrítettük be (6.c ábra, csomópontok száma: 1738). A 
ritka, a sűrű és a vegyes hálózású modellek erő-elmozdulás 
görbéit a 6.d ábrán mutatjuk be. Megállapítható, hogy a hálót 
elegendő a sarki és az egyenlítői zónákban besűríteni, ezzel 
főleg a 3D-s számítások során lehet számottevő számítási időt 
megtakarítani. 

Az érzékenységvizsgálat során tanulmányoztuk a geometriai 
paraméterek ideálistól való eltérésének hatását is. 
Bebizonyosodott, hogy az eredmények leginkább a falvastag-
ság változására érzékenyek. Az üzemanyag-burkolat külső 
átmérőjének névleges értéke és gyárilag előírt tűrése: 

dkülső = 
10,0

05,0
1,9

+

−
mm; míg a belső átmérőé: dbelső =

06,073,7 + mm. 

Az átmérők relatív szórása 1 % körüli, de a falvastagságra 
vonatkoztatva ezek az értékek már 10% nagyságrendet jelen-
tenek. Elvégeztünk 3 olyan számítást, ahol a falvastagság 
értéke névleges, illetve a tűrésen belüli két extrémum volt, 
miközben a modell többi paraméterét rögzítettük. Az 
eredményeket a 7. ábrán láthatjuk. Az erő-elmozdulás gör-
bében a két extrémum között körülbelül 30 % eltérés 
tapasztalható. Ez alapján arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a lapítókísérletek végrehajtása előtt a próbatest falának 
vastagságát igen pontosan (legalább 0,01 mm pontossággal) 
kell meghatározni. 

 
 

6. ábra: Ritka, sűrű és vegyes hálózású modellek és ezek erő-elmozdulás görbéi 
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7. ábra: Gyári tűrésen belül változtatott vastagságú gyűrűk erő-
elmozdulás görbéi 

A csőfelszakítási kísérletek számításai során először olyan 
modelleket vizsgáltunk, melyek geometriája tengelyszim-
metrikus, anyaga pedig homogén és izotróp volt (3.c. és 3.d 
ábra felül). Eredményeink szerint ilyenkor a nyomás növelé-
sének kezdeti szakaszában nem tapasztalható „szemmel 
látható” alakváltozás (rugalmas tartomány). Amikor a 
próbatest falában a belső nyomásból származó feszültség 
eléri az anyag folyáshatárát, akkor a cső elkezd „felfúvódni” 
(képlékeny tartomány). Az egyre növekvő mértékű 
képlékeny alakváltozás során a cső fala fokozatosan 
elvékonyodik, ami egy idő után olyan geometriai lágyuláshoz 
vezet, ami eléri, majd meghaladja az anyag képlékeny 
keményedését. Ilyenkor a felfúvódás instabillá válik, a cső 
felhasad. A 8. ábrán a próbatest közepének sugárirányú 
elmozdulása látható a nyomás függvényében. A legjobban 
igénybevett zóna és a tönkremenetel helye ez esetben a cső 
hossztengelyre merőleges szimmetriasíkjában helyezkedik el. 
Amennyiben ugyanis a cső geometriája ideális, anyaga pedig 

homogén, akkor a számítások során a rendszer szim-
metriaviszonyai nem változnak (nem sérülnek), ezért a 
próbatest alakja a folyamat során végig szimmetrikus marad 
(ilyen alakokat mutatunk be a 3.c és a 3.d ábra alsó sorában). 
Következésképpen ilyen esetben a felfújt cső alakváltozása a 
középsíkban lesz maximális, és ott is megy tönkre. 

 
8. ábra: Csőfelfúvódás menete; A: rugalmas tartomány; B: 

képlékeny tartomány; C: instabil tartomány 

Azonban a kísérletek tanúsága szerint a csövek tönkre-
menetel utáni alakja nem szimmetrikus. Ennek oka a fentiek 
értelmében a geometriai imperfekciók vagy az anyagi 
inhomogenitások között keresendő. Geometriai imperfekción 
a próbatestek alakjának, illetve méretének az ideálistól való 
eltérését értjük. Az anyagi inhomogenitás lehet explicit 
(amikor az anyag viselkedését leíró anyagtörvény explicit 
módon helyfüggő), és lehet implicit is. Utóbbi eset például 
akkor áll fenn, ha a cső hőmérséklete a helytől függ, az 
anyagjellemzők pedig hőmérsékletfüggőek. A melegebb 
helyeken a cső anyaga lágyabban viselkedik, ezért a 
tönkremenetel is a melegebb helyeken várható. 

 
9. ábra: Véletlenszerűen elszórt lágyabb elemek hatása a felfúvódásra (a) és a cső végein meglágyított elemek hatása a felfúvódásra (b) 
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A fentiek kvalitatív igazolása érdekében vizsgálatainkat 
kiterjesztettük inhomogén anyageloszlást tartalmazó 
modellekre is. Az egyik ilyen modellen véletlenszerűen 
kiválasztottuk az elemek kb. 10 %-át (9.a ábra, világosabb 
elemek) és folyáshatárukat a kezdetben feltételezett homogén 
modelléhez képest 3 %-kal csökkentettük. A számítás során a 
cső egy tengelyirányú sávban „hasadt fel”. Egy másik 
modellben a cső végeihez közeli elemeket lágyítottuk meg 
(9.b ábra, a világosabb elemek 5 %-kal, a fehér elemek 10 %-
kal kisebb folyáshatárral rendelkeznek, mint a sötétzöld 
színűek). Feltételeztük, hogy egyes csövek dugóval való 
lezárása során a hegesztés a cső végeinél némileg 
meglágyította az anyagot. A felfúvódás szimulációja során 
meghatározott végső alak így egy „súlyzót” eredményezett 
(9.b ábra). Ilyen súlyzószerű alakot a kísérletek során is 
megfigyeltek (a 2.b ábra, jobb alsó). 

Összefoglalás, következtetések 
A fenti eredmények egy hosszabb távra tervezett kutatás első 
lépésében végzett kvalitatív elemzés-sorozat során születtek. 
A vizsgálatok jelen fázisának célja annak felderítése volt, 
hogy a kísérletek mely releváns jellemzőinek leírására 
lehetnek képesek a makroszkopikus szintű kontinuum-

mechanikai modellek, ha a vizsgált testek geometriáját és 
alakváltozási állapotát magasabb rendű közelítésben írjuk le, 
és az anyagmodellre vonatkozóan pusztán makroszkopikus 
szintű, fenomenológiai megfontolásokat teszünk. A számí-
tások eredményei azt mutatják, hogy a makroszkopikus 
hossz-skálán is megfigyelhető és mérhető geometriai 
imperfekciók és anyagi inhomogenitások az eredményeket 
alapvetően képesek meghatározni még viszonylag egyszerű 
anyagmodellek esetén is. Ez azt jelenti, hogy a kutatások 
során az anyagok mikro- és mezoszerkezetének feltárása, és 
azok hatásának a konstitutív leírásba történő bevonása 
mellett fontos szempont lesz a makroszkopikus anyag-
jellemzők térbeli eloszlásának megfelelő modellezése is. 

További teendők 
Jelenlegi modelljeink továbbfejlesztése során elsősorban 
olyan fejlettebb anyagmodellek bevonását tervezzük, melyek 
az anyag mezoszintű károsodási folyamatait (a magas hőmér-
sékletű csőfelszakítási kísérletek leírása során a viszkózus 
jelenségeket) is figyelembe veszik. Az új anyagmodellek 
alkalmazásával megnyílik annak lehetősége, hogy a mérési és 
a szimulációs eredmények kvantitatívan is a kitűzött 
pontossággal egyezzenek. 
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