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A paksi tisztítótartályban történt üzemzavar megértésére korábban integrális méréseket hajtottunk végre a CODEX 
berendezésen [7]. Ezek a kísérletek jól mutatták, hogy az üzemzavar főbb szakaszai során mi történt a fűtőelemekkel. A 
CODEX mérések reprodukálták a fűtőelemek felfúvódását, oxidációját, hidrogénfelvételét, valamint rideg sérülését a hideg 
vizes elárasztás során. A sérült fűtőelemek illetve a tisztítótartály vizuális vizsgálata során olyan jelenségeket is 
megfigyeltek, amelyekre sem az integrális mérések, sem a numerikus modellek nem adtak választ. Ezért az AEKI-ben további 
méréseket hajtottunk végre a részletek jobb megértéséhez. A két legérdekesebb jelenség – a fűtőelem külső felületén tapasztalt 
spirál és a tisztítótartály fedelén belül látott karcok – értelmezéséhez új kísérleti berendezéseket építettünk. 

 

 

Bevezetés 
A 2003. évi paksi üzemzavar után számos érdekes 
megfigyelés történt, amelyek közül a jelen munkában két 
folyamat megértésére végeztünk kísérleteket. A rugós 
mintadarabokkal végrehajtott mérések rámutattak, hogy az 
oxidálódott fűtőelemek felső szakaszán megfigyelt külső 
spirál a burkolat és a fűtőelemben található rugó bonyolult 
kölcsönhatása során jöhetett létre, amelyben fontos szerepe 
volt a két fémfelület közötti szoros kontaktusnak, a magas 
hőmérsékletnek és a cirkónium oxidációjának.  Rövid 
fűtőelem köteggel végzett méréseink jelezték, hogy a 
tisztítótartály belső felületén tapasztalt karcokat az 
elárasztás során függőlegesen elmozdult kazetták hozhatták 
létre.    

A rugó szerepe a fűtőelemek 
sérülésében 
A paksi üzemzavar után végzett vizuális vizsgálatok egyik 
érdekes megfigyelése szerint a fűtőelem-csövekben 
található rugók néhány rúdból kiestek, míg másokban 
benne maradtak, sőt a rugó mintázata látható volt a 
burkolat külső felületén is. Mindez felvetette azt a kérdést, 
hogy milyen szerepe lehet a rugónak a fűtőelemek 
tönkremenetelében baleseti körülmények között. A Magyar 
Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet 
(AEKI) kísérleteket végzett annak megállapítására, hogy 
létrejöhet-e fűtőelem-sérülés a pálcákban található rugó és a 
burkolat közötti magas hőmérsékleten végbemenő 

kölcsönhatás eredményeként, valamint, hogy milyen 
mechanizmus okozhatta a spirális rugónyom megjelenését a 
fűtőelem-pálcák felső végein [1, 2]. 

A kísérletek előkészítése 

Vizsgálódásaink középpontjába a rugó hőtágulása 
következtében előálló képlékeny deformáció, a rugó és a 
burkolat közötti érintkező felületen esetlegesen kialakuló 
eutektikumréteg, a burkolat oxidáció közbeni 
méretnövekedése, valamint a távtartórácsnak a burkolatra 
gyakorolt közvetlen hatása került. 

A fentiek figyelembevételével 13 egymástól eltérő 
szerkezetű mintadarabot készítettünk el. Tervezésükkor 
törekedtünk arra, hogy a minták és részegységeik 
számunkra fontos fizikális paraméterei és anyagaik a lehető 
legjobban közelítsék a valós fűtőelempálcák azon részének 
paramétereit, melyben a tablettákat egymáshoz szorító rugó 
helyezkedik el (a fűtőelempálcák felső vége). 

Ezért a minták burkolata minden esetben a paksi 
reaktorokban is használt E110 anyagból készült, az UO2 
fűtőelem tablettákat mérethelyes Al2O3 -dal helyettesítettük. 
Egyes mérésékben eredeti, az orosz gyártó által szállított 
rugót, valamint saját készítésű, nagyobb külső átmérővel 
rendelkező rugót is használtunk az intenzívebb rugó-
burkolat kontaktus megvalósítására. Feltételezéseink szerint 
a rács is szerepet játszhat a sérülési mechanizmusban, ezért 
néhány mintadarabon cirkóniumból, illetve rozsdamentes 
acélból készült távtartórács-szegmenst is elhelyeztünk a 
valósághű modellminta megvalósítása érdekében. 
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1. ábra: A hőkezelt, majd oxidált R-6 mintadarab 
 

A tervezett kísérletek az alábbi paraméterekben tértek el 
egymástól: 

− elért maximális hőmérséklet, 

− hőkezelési idő, 

− nyomóerő a rugó és a burkolat között, 

− távtartórács jelenléte, 

− rugó fajtája, elrendezése, 

− atmoszféra (argon vagy argon+vízgőz) 

A minták hőkezelése és oxidációja 

A legyártást követően, a mérések megkezdése előtt minden 
egyes mintadarab átesett egy benzolos, majd alkoholos 
tisztítási folyamaton, amellyel elértük, hogy a minták egyes 
részegységeinek felületén ne maradjon szennyező anyag. 

A kísérleteket a különböző kialakítású mintadarabok 2-5 
órás hőkezelésével kezdtük, amit minden esetben argon 
atmoszférában végeztünk 1000-1200 °C-os hőmérséklet-
tartományban.  

Az elvégzett mérésekből kiderült, hogy a paksi tisztító-
tartályban 2003. áprilisában megsérült kazetták egyes fűtő-
elem-pálcáinak külső felületén megfigyelt bordák kialaku-
lását a minták argon atmoszférában történő hőkezelésével 
nem lehetett előidézni. Ezért további kísérleteket végeztünk 
annak érdekében, hogy a rugó nyoma megjelenjen a burko-
laton. Törekedtünk arra, hogy ezen kísérletek általunk előírt 
paraméterei jobban reprezentálják a tisztítótartályban ural-
kodó szélsőséges viszonyokat. 

A rugónyom előidézése szempontjából legfontosabb három 
paramétert szem előtt tartva (hőmérséklet, hőkezelési idő, 
vízgőz-koncentráció) próbáltunk meg előrébb lépni. Ezért 
több, egymástól független oxidációs kísérletet hajtottunk 
végre a már meglévő - és az egyes hőkezeléseken átesett - 
mintákkal. 

A mintákat 1000 °C hőmérsékleten 4-6 órán keresztül 
oxidáltunk áramló vízgőz-argon atmoszférában, izoterm 
körülmények között. A vízgőzhöz 12 tf%-os, nagy 
tisztaságú argont kevertünk, ami mint hordozó továbbította 
a vízgőzt a vízszintes elrendezésű kemencén keresztül. 

A mérések alapján elmondható, hogy a minták szembetűnő 
duzzadása volt megfigyelhető (az átmérő növekedése), de 
az oxidáció önmagában nem produkált rugónyomot 
éppúgy, mint az argonatmoszférás hőkezelés sem. 

A négy oxidált mintadarab közül csak két burkolaton voltak 
láthatók a rugó okozta deformációk (1. ábra). 

Az R-6-os mintadarab oxidálódott, továbbá az 
átkristályosodásra utaló mintázat is látható volt a felületén. 
Előtűnt a csőmintában lévő rugó nyoma is, amely az 1. ábra 
léptékének 0 és 3 cm-es jelölése közötti részéhez tartozó 
mintaszakaszon felismerhető. A minta legnagyobb átmérője 
9,35 mm, legkisebb átmérője 8,95 mm volt.  

A mintadarab egy 50 mm hosszú, menetes cirkónium 
véglezáró dugókkal ellátott E110 csőből és egy 1 mm 
anyagátmérőjű rugóból állt, ami különböző 
menetemelkedéssel és külső átmérővel készült. A nagyobb 
átmérőjű rugószakasz úgy volt kialakítva, hogy 
összeszereléskor belefeszüljön a cirkónium csőbe, ezzel 
lehetővé téve a megfelelő cső-rugó kontaktust (2. ábra). Ezt 
a mintadarabot az 5 órás, 1000 °C-os oxidáció előtt 5 órán 
keresztül, 1200 °C-on argonban hőkezeltük.   

 

 
2. ábra: Az R-6 mintadarab rajza 
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Morfológiai és elemösszetétel vizsgálatok 

A hőkezelések előtt és után néhány mintadarabról 
radiográfiai és neutron radiográfiai felvételeket 
készítettünk, valamint a mérések után egyes 
mintadarabokról metszetek is készültek a metallográfiai 
vizsgálatokhoz. Részletes SEM+EDX (Scanning Electron 
Microscopy + Energy- Dispersive X-ray spectroscopy) 
vizsgálatokat is végeztünk annak érdekében, hogy meg 
lehessen határozni az acélrugó és a cirkónium burkolat 
közötti kémiai és mechanikai kölcsönhatások jellemzőit 
(eutektikum-képződés és lokális deformáció mértéke). 

A 3. ábra két olyan részletet mutat, ahol a rugódarabok 
közvetlenül érintkeztek a Zr csővel. A képek felső részén a 
világos kontrasztú rész az E110 cső, a cső alsó részén a 
szürkés rész cirkónium oxid, és a csődarab alatti részen van 
egy-egy rugó. A rugódarabok közepe fém, míg a szürkés 
rész vasoxid.  

 

 
3. ábra: Az R-6 mintánál az E110 cső és egy-egy rugódarab BEI 

felvételei  

Látható a BEI (Backscattered Electron Image) felvételeken, 
hogy a rugó jelentős része oxidálódott. Az oxid vastagsága 

230 mikrométertől 400-500 mikrométerig változik 
(valószínűleg deformáció is történt). Nagy repedések is 
vannak a vasoxidban. A cső szélein lévő cirkónium-oxid 
vastagsága 30-70, egyes helyeken kb. 100 mikrométer.  

Az eredmények értékelése 

Vizsgálatainkból egyértelműen kiderült, hogy csak azokon 
a mintákon volt látható a rugó lenyomata, melyeknél 
biztosítva volt a rugó-burkolat közötti megfelelő fémes 
kapcsolat, a mintákat hőkezelésnek vetettük alá, majd 
később oxidáltuk is. Ezeket a feltételeket csak két 
mintadarab teljesítette maradéktalanul. Az összes többi 
kísérleti kondícióban nem állt elő a keresett effektus, 
melynek kialakulási folyamata a következőképpen 
foglalható össze: a magas hőmérsékletű hőkezelés során a 
spirális rugó-cső érintkező felületeken vékony eutektikum-
réteg alakult ki, majd később, a lényegében kétoldali 
vízgőz-atmoszférás oxidáció során a csőminta külső és belső 
felülete is oxidálódott a benne található rugóval együtt. Az 
oxidáció mértéke a rugó-burkolat érintkező felület mentén 
volt a legkisebb, hiszen a vízgőz itt fért legkevésbé hozzá a 
cirkónium felülethez. 

Ahol a gőz hozzáfért a burkolatanyaghoz, ott  reakcióba 
lépett vele, így okozva annak méretnövekedését (csőátmérő-
növekedés). Továbbá a rugó-burkolat érintkező felületek 
mentén az oxidált eutektikumréteg megakadályozta a Zr-
cső megduzzadását. Ezzel magyarázhatóvá vált, hogy miért 
a menetek közötti távolság felénél van a hullámszerű 
mintázat tetőpontja[3, 4]. 

A sérülést megelőző időszakban az esetlegesen felfúvódott 
(creep állapot) és integritását még tartó pálcán rugónyom 
kialakulása nem lehetséges, mert nem biztosított a 
megfelelő rugó-burkolat kontaktus. 

Kísérleteink megmutatták, hogy nem a rugó nyomta ki a 
burkolatanyagot, hanem a burkolatanyag duzzadt meg az 
oxidáció során, ennek mértéke pedig ott volt a legnagyobb, 
ahol rugó nem érintkezett közvetlenül a csővel. 

A kazetták felütközésének vizsgálata 
A paksi üzemzavart követően sor került a tisztítótartály 
eltávolított fedelének vizsgálatára. A fedél belső felületén 
olyan karcolásnyomok voltak találhatók, amelyek 
valószínűleg a kazettáktól származtak. Ehhez a kazettáknak 
függőleges irányban el kellett mozdulniuk eredeti 
helyzetükből [5, 6].  

Jelen munka célja annak meghatározása volt, hogy milyen 
mechanizmus okozhatta a kazetták felütközését a 
tartályban.   

A kísérleti berendezés 

A kísérlet végrehajtásához indukciós kemencét 
használtunk, amelyhez egy argon rendszer csatlakozott. A 
köteg elárasztásához egy gravitációs elven működő, vízzel 
feltöltött tartályt használtunk, amely a köteg aljához 
csatlakozott (4. ábra). A hét rúdból álló köteget egy kvarc 
cső vette körül, alul és felül – szabad függőleges 
elmozdulást megengedő – kerámia tartók rögzítették. 
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4. ábra: A kazetta felütközéshez használt kísérleti berendezés sémája (baloldali kép) és a köteg a mérőszakaszban (jobboldali kép) 
 

 
 

5. ábra: A köteg a kísérlet után 
 

A 350 mm hosszú fűtőelem-pálcákban nem volt tabletta, a 
pálcák le voltak dugózva. A 7 rúdból álló köteget hatszög 
alapú palást (kazettafal) vette körül. A rudak hosszirányban 
három szegmensből álltak. Az alsó és felső szegmens 
normál VVER-440 fűtőelem burkolat volt (ø 9,15 mm). A 
középső szakaszt 10,75 mm átmérőjű Zircaloy csövekből 
állítottuk össze, amely szakasz a felfúvódás következtében 
létrejött áramlási keresztmetszet csökkenést modellezte. A 
köteget VVER-440-es, háromszög osztású rácson állítottuk 
össze 12,3 mm-es rácsmérettel.  A kötegben két távtartórács 
volt elhelyezve a középső szakasz két végén. A köteg tetején 
egy további lemez volt beépítve, ami rögzítette a köteget, és 

további áramlási keresztmetszet csökkenést jelentett. A 
köteg tömege 591 g volt (5. ábra). 

A kísérlet végrehajtása 
A kísérlet során az elárasztáskor betáplált víz a köteg 
belsejébe jutott, és a hirtelen gőzfejlődés a kazetta 
függőleges elmozdulását okozta. A kazetta kiütötte a 
kvarccsövet felülről lezáró kerámia dugót. A kísérletet 
video felvételen rögzítettük (6. ábra). Ennek alapján 
elmondható, hogy a köteg függőleges elmozdulása 9 cm 
volt. 
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6. ábra: A kísérlet során készült felvételek 
 

A kísérlet végrehajtásának fő lépései az alábbiak voltak: 

− A kemencében elhelyezett köteget argon atmoszférában 
felmelegítettük 1050 °C-ra. A hőmérsékletet pirométerrel 
mértük a köteg középső szakaszán (6.a ábra) 

− A köteg elárasztásához 0,6 l vizet használtunk fel, amit a 
köteg aljához képest 1,5 m magasan található tartályból 
engedtünk be. (Ez a vízmennyiség a mérőszakasz 
magasságának feléig tudta volna feltölteni a köteget, ha 
nem forr el.)  

− Amint a víz elérte a köteg alját, látható volt, hogy a felső 
kerámia dugó emelkedni kezd (6.b ábra), majd kilökődik 
a helyéről (6.c ábra), és a köteg a kvarccső felső pereme 
fölé emelkedik (6.d ábra) 

− A felső pozíció elérése után a köteg leesett (6.e ábra), sőt a 
kerámia dugó is visszaesett a kvarccső tetejére (6.f. ábra).  

− A vízbe visszaérkezett forró köteg kölcsönhatásba lépett a 
hűtőközeggel, és ennek eredményeként forró gőz és víz 
távozott a kvarccső felső végén (6.g ábra). 

− A folyamat gyorsaságát jellemzi, hogy a 6.b és a 6.g. 
felvételek között kevesebb, mint egy másodperc telt el. 

− Végül az indukciós kemencét kikapcsoltuk, és a köteg 
lehűlt.  

A kísérlet előkészítésekor azt tapasztaltuk, hogy ha az alsó 
kerámia tartó és a köteg között nagy rés volt, akkor a 
beáramló víz jelentős része ezen a résen keresztül a 
kazettafal és a kvarccső közötti résbe jutott, és a keletkező 
gőz – a fentiekhez hasonló körülmények között – nem 
idézte elő a kazetta elmozdulását.  

Az eredmények értékelése 

A jelen munkában elvégzett kísérletekkel és elemzésekkel 
azt kívántuk megérteni, hogy milyen mechanizmus 
okozhatta a kazetták felütközését a 2003. évi paksi 
üzemzavarban.  

Az eredmények szerint a kazetták felütközését valószínűleg 
több egymást követő folyamat eredményezte.  

1.) Először a fűtőelemek felfúvódása történt meg, ami a 
kazetta áramlási keresztmetszetét lecsökkentette.  

2.) A fedél nyitásakor az alacsony vízszint 
megemelkedett, és a szivattyú által betáplált víz 
elérte a rudak forró felületét a kazettákon belül.  

3.) Végül a hirtelen képződő gőznek a kazettából lefelé 
történő kiáramlása okozta a kazetta függőleges 
elmozdulását. 
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Talán fontos megemlíteni, hogy a fentebb vázolt folyamat 
végeredményét tekintve (kötegelmozdulás) egy nagyobb 
primerköri csőrörés esetén a reaktortartályban esetlegesen 
kialakuló leszáradást követő újraelárasztás során a köteg 
függőleges irányú elmozdulása nem lehetséges 
konstrukciós okok miatt (a kötegek feladatukhoz mérten 
rögzítve vannak). 

A kísérleti és a számításos eredmények alapján 
valószínűsíthető, hogy a paksi üzemzavar során a kazetták 
felütközésére a tartályfedél nyitásakor került sor. Ebben az 
időpontban a kazettáknak csak az alsó része volt vízben, a 
fűtőelemek nagyrészt szárazon voltak és felhevültek (7.a 
ábra).  A fedél és a tartály pereme között létrejött résen gőz-
gáz keverék távozott, és ezért lecsökkent a belső nyomás. 
Így a szivattyú által betáplált és addig by-pass útvonalon 
távozó hűtőközeg beáramlott a kazetták forró – azaz száraz 
– szakaszába. A forró felületen hirtelen keletkezett 
nagymennyiségű gőz nem tudott távozni a kazettából, és 
ezért a kazetta mozdult el az egyetlen olyan irányba, amerre 
nem volt rögzítve. A kazetták elérték a fedelet és 
visszaütköztek róla (7.b ábra). A tartály kinyitása után a 
fedél elmozdult eredeti helyzetéből – ebben a kiáramló gőz-

gáz keverék mellett a kazetták felütközése is szerepet 
játszhatott. Az alsó lemezre visszaeső kazetták (7.c ábra) 
másodszor már nem tudtak felütközni, mivel egyrészt 
bizonyos mértékben lehűltek, mire visszaestek, másrészt az 
első felütközés után a hűtővíz a nyitott alsó lyukakon 
keresztül bejutott a kazetták közötti térbe is, harmadrészt 
pedig megindult a külső víztérből a beáramlás a perem és a 
fedél közötti résen keresztül (7.d ábra).   

A kísérleti köteg és a paksi kazetta elmozdulásának 
modellezése alapján a következő konklúziókat vontuk le: 

− A kisméretű, kísérleti köteg elmozdulásához elegendő 
volt ~0,2 bar túlnyomás, amihez mindössze néhány tized 
g gőz képződésére volt szükség.  

− A tisztítótartályban a kazetta elmozdulásához arányosan 
nagyobb, ~2-3 bar túlnyomásra volt szükség. Ennek 
létrejöttéhez néhányszor tíz gramm vízgőz is elegendő 
lehetett. A magas hőmérsékletű kötegben könnyen 
kialakulhatott olyan hőfluxus, amely nagyon gyors 
gőzképződést eredményezve produkálta ezt a 
gőzmennyiséget.  

     
 a b c d 
 

7. ábra: Kazetták felütközése a paksi üzemzavar során
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