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Andrzej Strupczewskj Piotr Marks: Zachowanie się prętów paliwowych reaktorów
chłodzonych wodą w stanach ustalonych i nieustalonych, W pracy przedstawiono wyniki
obliczeń pola temperatur oraz ciśnienia gazu wypełniającego w pręcie paliwowym typu
WWER-440 i WWER-łOOO o małym i głębokim wypaleniu podczas pracy w stanie
ustalonym przy użyciu współczesnych modeli obliczeniowych. Pracę uzupełniono
przeglądem wyników pomiarów temperatury i ciśnienia dla różnych typów paliwa
reaktorów lekko wodnych w warunkach wewnątrzrdzeniowych. Na podstawie obliczeń
i zebranych danych doświadczalnych dokonano oceny zachowania koszulek paliwowych
podczas awarii z dużym i małym rozszczelnieniem obiegu pierwotnego ze szczególnym
uwzględnieniem utleniania i odporności na pękanie.

Andrzej Strupczewski, Piotr Marks: The behaviour of water-cooled reactor fuel rods in
steady state and transient conditions. In this report, the results of temperature field and
filling gas pressure calculations by means of contemporary calculational models for
a WWER-440 and WWER-1000 type fuel rod at low and high burnup operating under
steady-state conditions are presented. A review of in-core temperature and pressure
measurements for various types of LWR fuel is also included. Basing on calculational
and collected measured data, the behaviour of fuel cladding during large and small break
LOCA is estimated with special emphasis on their oxidation and failure resistance.
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1. WSTĘP

W warunkach awarii z utratą chłodziwa w reaktorach energetycznych koszulki prętów
paliwowych mogą ulec rozszczelnieniu. Towarzyszy temu natychmiastowe uwolnienie
znacznej części gazowych produktów rozszczepienia nagromadzonych w szczelinie pod
koszulką, w otworze centralnym i w przestrzeni kompensacyjnej podczas normalnej pracy.
Wydzielenia produktów rozszczepienia z pastylek paliwowych do przestrzeni pod koszulką
zależą od wielu czynników, z których najważniejsze to wypalenie, powodujące zmiany
strukturalne paliwa, i temperatura pastylek paliwowych.

Przy określonym obciążeniu cieplnym - które będzie podawane w kW/m pręta paliwowego -
temperatury w środku pręta zależą w największym stopniu od uskoku temperatury w szczelinie
między pastylką paliwową a koszulką i od różnicy temperatury między środkiem
a powierzchnią zewnętrzną pastylki paliwowej. Zasadniczym czynnikiem, wpływającym na
wielkość tych różnic temperatury, jest przewodność cieplna mieszaniny gazów wypełniających
element paliwowy, zależna od ich składu i ciśnienia, wielkość szczeliny między pastylką
paliwową a koszulką oraz zmiany strukturalne paliwa, zachodzące podczas jego wypalenia.

W niniejszej pracy zajmiemy się określeniem pola temperatury paliwa, występującego w
stanie ustalonym i nieustalonym w prętach paliwowych reaktorów chłodzonych wodą. Jako
reprezentatywny stan nieustalony przyjęto awarię z dużym (DROP) i małym (MROP)
rozszczelnieniem obiegu pierwotnego. Jako przykład obliczeniowy zastosujemy pręt paliwowy
o długości 1 m i średnicy typowej dla paliwa typu WWER, pracujący w następujących
warunkach stanu ustalonego:
• WWER-440, 5 godzin pracy na pełnej mocy;
• WWER-440, jedna kampania reaktora (11 miesięcy);
• WWER-1000, 5 godzin pracy na pełnej mocy;
• WWER-1000, 11 miesięcy pracy.



2. USKOK TEMPERATURY W SZCZELINIE MIĘDZY PALIWEM A KOSZULKĄ

Uskok temperatury w warstwie gazowej między pastylką paliwową a koszulką zależy od
przewodności cieplnej mieszaniny gazów wypełniających szczelinę i od grubości samej
szczeliny.
Szerokość szczeliny w stanie początkowym wynosi:

gdzie: Dw - wewnętrzna średnica koszulki;
dz - zewnętrzna średnica pastylki paliwowej.

Szerokości szczeliny gazowej są różne w prętach paliwowych różnych konstrukcji.
Podstawiając wartości dla reaktora WWER-440: Dw - 7,8 mm oraz dz = 7,55 mm, otrzymamy
60 = 0,125 mm.
Maksymalna szerokość szczeliny, mierzona na średnicy pręta (a więc sumaryczna szerokość
szczeliny po obu stronach pastylki paliwowej), wynosi 0,25 mm. Jest to szerokość występująca
na zimno, przed załadowaniem paliwa do reaktora. Po rozpoczęciu eksploatacji szerokość
szczeliny ulega zmianom, wynikającym z różnic w temperaturach i rozszerzalności cieplnej
paliwa i koszulki, z pękania paliwa poddanego wysokim gradientom temperaturowym, a także
z puchnięcia paliwa pod wpływem wydzielania z ziaren gazowych produktów rozszczepienia.
Na gorąco przy średniej temperaturze paliwa 1300°C i temperaturze koszulki 400°C przy
współczynnikach rozszerzalności cieplnej według MATPRO [1], a mianowicie:

a T (UO2) = 1,06 * 10'5 m/(m °C)
a T (Zr) = 0,67 * 10"5 m/(m °C) dla T < 800°C

grubość promieniowa szczeliny zmniejszyłaby się o:

Ab = ^ * Tpai *aT(U02) ~ ^ - * Tkosz * aT(Zr) = 4,3 * 10"2 mm

i wyniosłaby średnio 0,08 mm na stronę.

W rzeczywistości w miarę wzrostu wypalenia grubość szczeliny maleje wskutek pękania
paliwa, przy którym zewnętrzna powierzchnia pastylki paliwowej zbliża się do wewnętrznej
powierzchni koszulki. Badania metalurgiczne prowadzone z paliwem wypalonym w komorach
gorących wykazały, że przy głębokim wypaleniu pastylka paliwowa styka się z koszulką.
Wyniki badań dla szczeliny o pierwotnej grubości 0,17 mm na stronę przedstawia rys. 1
(wypalenie nie doprowadziło do styku paliwa z koszulką ze względu na grubość szczeliny
większą od nominalnej 0,125 mm).
Aby określić wpływ mocy na wielkość szczeliny, w programie badań doświadczalnych paliwa
prowadzonym przez kraje OECD w reaktorze Halden mierzono wielkość średnicy
hydraulicznej szczeliny między pastylkami a koszulką w drodze pośredniej, przepuszczając
przez pręt paliwowy określony wydatek gazu i mierząc spadki ciśnienia wywołane oporami



hydraulicznymi przy przepływie. Badania takie prowadzono np. dla zestawu paliwowego IF A
504, o początkowej szerokości szczeliny równej 0,2 mm [4],
Pomiary wykazały, że początkowa wartość szczeliny hydraulicznej jest bardzo bliska
nominalnej wielkości szczeliny na średnicy między pastylkami paliwowymi a koszulką. Przy
zwiększeniu mocy od zera do 25 kW/m szczelina maleje liniowo, od 0,2 do 0,13 mm. Po
napromienieniu paliwa zależność wielkości szczeliny od mocy jest mniej wyraźna,
prawdopodobnie wskutek pękania pastylek paliwowych i przemieszczania się pękniętych
fragmentów pastylek na zewnątrz, co daje trwałą redukcję szczeliny nawet po zmniejszeniu
mocy. Zmniejszenie szczeliny wynosi około 20%, z 0,2 mm do 0,16 mm, przy wypaleniu
45 MWd/kg [4],

Gdybyśmy ekstrapolowali te rezultaty do obciążenia liniowego 32 kW/m oczekiwanego
w paliwie reaktora WWER-440, to otrzymalibyśmy zmniejszenie szczeliny nie o 0,086 mm,
lecz o 0,09 mm, tak że jej szerokość w czasie pracy wynosiłaby 0,25 - 0,09 = 0,16 mm,
a szerokość promieniowa b = 0,08 mm.

^dtagość paliwa 2600 mm
powierzchnia UOj po
napromienienki Koszulka paliwowa

powierzchnia UO2 przed \ przed napro- ponapiomi,
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• • * * .
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Średnia grubość szczeliny pod koszulką przed rsapromienieniem

Rys. 1. Zmiany w geometrii szczeliny między paliwem a koszulką w reaktorze WWER-440, stwierdzone

podczas badań wypalonego paliwa w komorach gorących w Studsvik [37j

Podobne wyniki dałoby zastosowanie wzoru określającego względne zmniejszenie szerokości
szczeliny w czasie pracy, sformułowanego w kodzie GAPCON-THERMAL-2, będącym
jednym z podstawowych współczesnych narzędzi obliczeniowych. Wzór ten podany przez
Sairanena w pracy [5] ma postać:



Ab/b0 = k(B) + m(B)q'

gdzie: k(B) = 0,156 + (1 - exp (-0,45 £) *O,5O5;
m (B) = 7,96 * 10"4 exp(-0,38 B)
B - wypalenie, MWd/kg U;
q' - liniowy strumień cieplny, W/cm;
Ab - zmiana szerokości szczeliny powodowana relokacją paliwa;
b0 - grubość szczeliny w pręcie paliwowym po jego wyprodukowaniu.

Po podstawieniu wartości dla paliwa WWER-440 o maksymalnym obciążeniu cieplnym
i dużym wypaleniu otrzymamy:

q' = 327 W/cm; B = 27 MWd/kg U; b0 = 0,125 mm;

m = 2,8 * 10"8

k = 0,66

Ab = 0,125 * 0,66 = 0,083 mm

Szerokość szczeliny według tego wzoru wyniosłaby więc b = 0,042 mm na promieniu tak dla
paliwa WWER-440, jak i WWER-1000.
W przypadku małego wypalenia, np. B = 0,015 MWd/kg U, co odpowiada napromienieniu
paliwa WWER-1000 po 5 godzinach pracy na pełnej mocy, otrzymamy wg wzoru Sairanena
d\aq' = 535 W/cm:

k(B) = 0,156 + [1 - exp (-0,45 * 0,015) * 0,505 = 0,159

m(B) = 7,96 * 10"4 exp (-0,38 * 0,015 ) = 7,92 * 10"4

Ab = (0,159 + 7,92 * 10'4 * 535) * 0,125 = 0,073 mm

b =0,125-0,073 =0,052 mm

Dla świeżego paliwa typu WWER-440 odpowiednie wielkości wyniosą:

B = 0,0092 MWd/kg U

q' = 327 W/cm

k =0,158

m = 7,93 * 10"4

Ab/b =0,158 + 7,93 * 10"4 * 327 = 0,417

Ab = 0,052 mm; b = 0,073 mm.

Tak więc w zależności od obciążeń cieplnych rozpatrywanego paliwa i jego wypalenia można
oczekiwać szczeliny promieniowej od 0,04 mm dla paliwa wypalonego obu typów do 0,05 mm
dla WWER-1000 i 0,07 mm dla WWER 440 przy wypaleniu śladowym przez 5 godzin pracy.
Specjaliści brytyjscy [6], którzy badali zachowanie paliwa z dużymi grubościami szczelin,
stwierdzili, że dodatkowy efekt równoważny zmniejszeniu efektywnej grubości szczeliny
powodowany jest nie tylko przez pękanie paliwa i jego przemieszczanie, ale także przez
mimośrodowość pastylek paliwowych względem koszulki. Obserwację tę potwierdzają wyniki



pomiarów paliwa IFA 432 ze szczeliną o grubości 0,23 mm wypełnioną ksenonem, w którym
w przypadku układu koncentrycznego temperatura środka paliwa była przy obciążeniu
25 kW/m wyższa o 200°C niż w przypadku układu mimośrodowego [4] (rys. 2).
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Rys.2. Porównanie temperatur w środku różnych prętów paliwowych [4].

Powyższe względy sprawiają, że przyjmowanie do obliczeń pełnej grubości szczeliny
w fabrycznie świeżym paliwie jest błędne, bo powoduje duże zawyżenie wyników.
W przypadku paliwa WWER-440 wielkość szczeliny można - jak podawano powyżej - ocenić
w czasie pracy jako równą od 0,07 mm do 0,04 mm.
Uskok temperaturowy na grubości szczeliny zależy od przewodności cieplnej gazu
wypełniającego. W przypadku paliwa świeżego wielkość tego uskoku można opisać zgodnie
ze wzorem podanym przez Tonga [7]:

AT =•
T max

gdzie: gj + g2 - efektywny wzrost grubości szczeliny powodowany przez efekt akomodacji,
przy czym dla helu wartość sumy gj + g2 wynosi 10*5 m [7] przy ciśnieniu
atmosferycznym; dla wyższych ciśnień - zgodnie z modelem proponowanym w kodzie

•5FEMAXI [2] - przelicza się ją jako 10 m * 0,1 MPa I pg;
5r - łączna chropowatość obu powierzchni: wg MATPRO [1] 4,389 urn, w kodzie
FEMAXI [2] przyjęto wartość 6 u,m.

Razem dla/?g = 2,5 MPa otrzymamy gj+g2 + Sr = 6,4 * 10"6 m,
Po podstawieniu wartości dla świeżego paliwa WWER-440 o maksymalnym obciążeniu
cieplnym otrzymalibyśmy dla szczeliny 0,07 mm:



32700
0,32* * 7,8 * 10-3

* (7 * 10"5 + 0,64 * 10"5) = 313°C

Do oceny wielkości uskoku temperaturowego w szczelinie można także wykorzystać wykres
podany przez Tonga, na którym naniesiono obszary danych doświadczalnych (rys.3). Widać,
że przy szerokości szczeliny równej 0,07 mm na promieniu (a więc 0,14 mm na średnicy)
przewodność cieplna szczeliny wynosi 0,4 W/(cm2 °C). Przy strumieniu cieplnym:

f = JL = 327 W/cm a
nd n* 0,78 cm

a 1 3 4 W / c ł n a

wielkość uskoku temperaturowego wyniosłaby zatem 334°C, a więc wynik byłby nieco wyższy
od podanego powyżej.

X, W/m/K
10

0,01 0,3 b, mm

- obszar danych eksperymentalnych

Rys. 3. Przewodność cieplna wypełnionej helem szczeliny między paliwem (UO2) a koszulką w funkcji

szerokości szczeliny [7].

Oczywiście w przypadku zastąpienia helu ksenonem wielkość uskoku temperaturowego
wzrosłaby znacznie. W przypadku paliwa o wypaleniu 27 MWd/kg U frakcja gazowych
produktów rozszczepienia wydzielona z paliwa do szczeliny będzie stanowiła nie więcej niż
10% mieszaniny wypełniającej szczelinę. Pozostałe 90% będzie stanowił hel.
Przewodność cieplna mieszaniny gazów określona jest wzorem

Kgaz ~ K-He

gdzie x - frakcja molowa helu.

Przewodność cieplna helu zależy od temperatury i określona jest wzorem [7]:



= KHe (30°
302

gdzie T- temperatura helu, °C.
Podstawiając KHe (30°C) - 1,536 * 10'3 W/(m * K) otrzymamy:

KHe(550°C) = 0,32 W/(m * K)

W przypadku mieszaniny gazowych produktów rozszczepienia ich przewodność cieplna
określona jest podobnym wzorem, w którym wykładnik x = 0,86, a przewodność
w temperaturze 30°C wynosi Kprr (30°C)= 6,15 * 10'5 W/(m * K). Po przeliczeniu
otrzymujemy:

Kprr (550°C)= 0,0145 W/(m * K)

Po podstawieniu wartości do wzoru określającego przewodność cieplną mieszaniny gazów
otrzymamy:

Kgaz (550°C)= 0,235 W/(m * K).

Wówczas współczynnik przejmowania ciepła przez szczelinę zgodnie z rys.3 dla
b - 0,042 mm wyniósłby dla helu 0,63 W/cm /K, a dla mieszaniny opisanej powyżej

a (pr.r. + He) - 0,63 * 0,235/0,32 = 0,46 W/cm2/K

i uskok temperatury

ATSZCZ = 134/0,46 = 291°C

Jeśli dodamy różnicę temperatur na grubości koszulki, wynoszącą przy przewodności cieplnej
stopu cyrkonu z niobem równej w temperaturze 400°C X — 20,5 W/m/K [14]:

0,65 * 10-3 m = 42° C
k * bZr 20,5 W / m / K

to przy temperaturze zewnętrznej powierzchni koszulki w najbardziej obciążonym cieplnie
przekroju rdzenia równej 315°C temperatura powierzchni zewnętrznej pastylki wyniesie:

Tpai,Zewn= 315 + 42 + 291 = 648°C * 650°C

Podobny wynik otrzymamy stosując zależność określoną eksperymentalnie dla elementów
paliwowych WWER przez OKB Gidropress, pokazaną na rys. 4 [14]. Dla szczeliny pierwotnej
0,25 mm na średnicy elementu paliwowego przy liniowym obciążeniu cieplnym 327 W/cm
otrzymuje się z wykresu współczynnik przejmowania ciepła w szczelinie równy 0,43 W/cm2/K.
Dla strumienia cieplnego 134 W/cm uskok temperatury w szczelinie gazowej byłby w takim
przypadku równy 307°C.



Byłaby to więc wielkość mniejsza od określonej powyżej dla wspóiczynnika 0,4 W/cm2/K.
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Rys.4. Zależność współczynnika przejmowania ciepła w szczelinie gazowej od mocy generowanej w paliwie [14].

Ostatecznie przyjmiemy do dalszych ocen następujący zestaw wartości:

Dla WWER-440:

Temperatura wody chłodzącej: 285°C
Temperatura powierzchni zewnętrznej koszulki: 315°C
Różnica temperatur na grubości koszulki: 42°C
Uskok temperatury w szczelinie pod koszulką: 334°C
Temperatura powierzchni zewnętrznej pastylki paliwowej:

TPai, 2evn = 315 + 42 + 334 = 691°C « 700°C

W przypadku świeżego paliwa WWER-1000 otrzymamy odpowiednio:

1kosz,zewn

ATkosz=69°C

Tkosz.wewn * 400°C



Teraz współczynnik dla szczeliny można ocenić z wykresu Tonga na rys. 3:

a = 0,53 W/cm2/K

lub z wykresu OKB Gidropress (rys. 4) dla pierwotnej szerokości szczeliny na średnicy
2 b = 0,25 mm:

a (OKB GP) = 0,61 W/cm2/K

Przyjmiemy niższą z tych wartości, tj. 0,53 W/cm2/K. Przy strumieniu cieplnym

q" = 535/7t/O,78 = 218 W/cm2

otrzymamy uskok temperatury w szczelinie

AT= 218/0,53 = 412°C

i temperaturę maksymalną zewnętrznej powierzchni pastylki paliwowej w świeżym paliwie:

W przypadku paliwa wypalonego WWER-1000 temperatura zewnętrznej powierzchni pastylki
paliwowej Tz byłaby także mniejsza niż dla paliwa świeżego, podobnie jak wykazano powyżej
dla paliwa WWER-440.



3. TEMPERATURY WEWNĄTRZ PASTYLKI PALIWOWEJ

W pastylce paliwowej o promieniu zewnętrznym r0 i temperaturze powierzchni zewnętrznej Tz

rozwiązanie równania przewodzenia ciepła przy równomiernym rozkładzie objętościowym
generacji ciepła ma postać:

)l{UO2){T)dT = £ [ l - ( r / r 0 ) 2 ]

a temperaturę maksymalną można określić ze wzoru:

\l{UO2){T)dT = -f
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Rys.5. Zależność przewodności cieplnej UO2 od temperatury.
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Wartość różnicy temperatur, stanowiących granice całkowania wyrażenia znajdującego się po
lewej stronie powyższego równania, można łatwo określić znając zależność przewodności
cieplnej dwutlenku uranu od temperatury. Krzywe pomiarowe i obliczeniowe 1(UO2) - f(T)
pokazano na rys.5. Przykład krzywej, pozwalającej na graficzne znalezienie rozwiązania,
przedstawiono na rys.6, zaczerpniętym z pracy Lyonsa [15] dla UO2 o gęstości równej 95%
gęstości teoretycznej. Nie jest to jednak krzywa jedyna, w literaturze cytowane są także inne
krzywe o podobnym charakterze. Zestaw trzech różnych krzywych a, b, c określonych dla
różnych zależności współczynnika przewodzenia ciepła od temperatury w napromienionym
UO2 pokazano według Tonga [7] na rys.7. W przypadku paliwa reaktora WWER-440
możemy napisać:

max 2

JA(UO2)(T)dT - JA(UO2)(T)d'F An

Według rysunku 6 temperaturze powierzchni zewnętrznej pastylki paliwowej 800°C
i maksymalnemu obciążeniu cieplnemu q' = 327 W/cm odpowiada wartość całki

J A(UO2 ){T)dT = 43 W / cm.

Wobec tego

max

\X{UO2)(T)dT =

Tz

• = 43 + ̂  = 69W/cm.

Z rysunku 6 można odczytać, że Tmwc = 1840°C.

100
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20
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y

5OO 1OOO 1S00 2000 3500 2600 3OOO

Rys.6. Zależność {X(T) dT dla pastylek U 0 2 o gęstości równej 95%

gęstości teoretycznej opracowana przez Lyonsa [15].
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Rys.8. Zależność współczynnika samoprzesłaniania/

od wzbogacenia paliwa i promienia pastylki paliwowej

[7]

Pomimo różnic w kształcie krzywych pokazanych na rys. 7 dają one podobne wyniki
z temperaturą maksymalną wynoszącą około 1900°C.
W rzeczywistości rozkład generacji ciepła nie jest równomierny, lecz występuje
samoprzesłanianie paliwa, powodujące obniżenie wartości strumienia neutronów w środku
pastylki. Jest to zjawisko korzystne, ponieważ powoduje obniżenie maksymalnej temperatury
paliwa. Wielkość współczynnika poprawkowego określoną przez Tonga [7] można odczytać
z rys.8. W przypadku paliwa o wzbogaceniu średnim 3% i promieniu pastylki 0,38 cm
współczynnik samoprzesłaniania/= 0,97. Oznacza to, że wartość całki z M}JO2)(Tr) będzie
mniejsza/razy:

\X(UOt)(T)dT = 4-f

i przy wykorzystaniu krzywych z rys.7:

ńT=f* 1100=1067°C;

Wobec tego, że w pastylkach paliwowych typu WWER występuje otwór centralny, różnica
temperatur w pastylce jest mniejsza. Stosunek całek z Z(T') dT w przypadku pełnego pręta
paliwowego i w przypadku pierścienia cylindrycznego równy .jest zgodnie z [10]:

]HUO2 )(T) dT (pień cień)

\X(UO2)(T)dT (pełny wilec)
T

- <p

12



gdzie (p = d(/dz.
Podstawiając dla paliwa WWER średnicę wewnętrzną do = 1,5 mm i średnicę zewnętrzną dz =
7,55 mm otrzymamy <p = 0,2 i stosunek całek

Jx(UO2 )(T )dT(pień cień)

Ii = i + M i i n o,O4 = 0,865
0,96

JA(UO2)(T)dT (pełny walec)
T

Stosując ten współczynnik do wyników z rys. 6 otrzymalibyśmy różnicę temperatur w paliwie
Tmax - Tz = 800°C, a odnosząc do maksymalnej różnicy temperatur odczytanej z rys. 7
z uwzględnieniem samopochłaniania

AT = 1067* 0,865 = 852°C.

Wielkości te dają możność oszacowania wyników. Powyższa ocena temperatur paliwa
WWER-440 znajduje potwierdzenie w pracach czeskich, przedstawionych w ostatnich latach
[21, 22, 23]. Tinka i Kratochvil w pracy [21] podali wzór określający zależność przewodności
cieplnej UO2 od temperatury, w takim przypadku gdy gęstość UO2 równa jest 95% gęstości
teoretycznej:

X (UO2, 95%) = 3800/(403 + 7) + 3,4 * 10"H (T+ 273)4

gdzie [A] - W/m/K, [7] = °C. Wzór ten (jest to krzywa XLA 4 na rys. 5) zgodny jest z bardziej
ogólnym wzorem podanym przez Winochodowa [10], gdzie w pierwszym składniku
4000 * p/pT = 4000 * 0,95 = 3800.
W pracy [22] ci sami autorzy podali zestaw parametrów charakteryzujących paliwo
WWER-440, wśród nich średnicę wewnętrzną koszulki Dw = 7,72 mm i średnicę zewnętrzną
pastylki paliwowej dz - 7,6 mm. Różnica tych średnic daje grubość szczeliny pod koszulką
równą 0,06 mm (0,12 mm na średnicy).
Wobec tego, że w procesie wypalania UO2 jego przewodność cieplna zmienia się, w pracy [22]
podano wykres przedstawiający zależność średniej temperatury paliwa od obciążenia cieplnego
po różnych okresach pracy reaktora. W przypadku obciążenia liniowego 30 kW/m średnia
temperatura paliwa o wypaleniu odpowiadającym pracy przez 40 dni jest o ok. 150°C niższa
niż w przypadku paliwa świeżego i wynosi ok. 750°C (rys. 9).
Temperatury maksymalne określił Tinka [23] dla różnych obciążeń cieplnych w funkcji
współczynnika przejmowania ciepła w szczelinie pod koszulką. Z rys. 10 widać, że dla
a = 5 kW/m /K maksymalna temperatura paliwa WWER-440 przy obciążeniu cieplnym
32,7 kW/m wynosi ok. 1500°C. Wartość tę obliczano ze współczynnikami bezpieczeństwa,
dlatego jest ona wyższa od wartości określanych w pomiarach prowadzonych podczas
doświadczeń reaktorowych z paliwem grzanym jądrowo. Ważniejsze wyniki takich badań
doświadczalnych przytoczymy poniżej.
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Rys.9. Zależność średniej temperatury paliwa WWER-440 od obciążenia cieplnego przy różnych czasach

wypalenia paliwa [22].

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 u.kw/m2fl<

Rys. 10. Zależność maksymalnej temperatury paliwa WWER-440 od współczynnika przejmowania ciepła

w szczelinie pod koszulką dla różnych obciążeń cieplnych [23].
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4. PORÓWNANIE WYNIKÓW POMIARÓW DOŚWIADCZALNYCH
TEMPERATUR PALIWA W PRĘTACH O ŚREDNICH I WYSOKICH OBCIĄŻENIACH

CIEPLNYCH Z WYNIKAMI OBLICZEŃ

Ze względu na decydujący wpływ temperatury maksymalnej paliwa tlenkowego na wydzielanie
produktów rozszczepienia z pastylek paliwowych podczas pracy w stanie ustalonym pomiary
temperatur paliwa prowadzono w wielu ośrodkach. Obszerny, dobrze udokumentowany
materiał doświadczalny zebrano w programie OECD w reaktorze Halden, w którym badano
paliwo o średnicach od 9,5 do 12,5 mm w szerokim zakresie obciążeń cieplnych i grubości
szczelin. W tabeli 1 podano zestawienie części wyników uzyskanych w tych i innych
badaniach, głównie dotyczących paliw pracujących pod obciążeniem cieplnym niższym od
33 kW/m, a więc podobnym jak uzyskiwane w WWER-440. Wobec tego, że w reaktorach
typu WWER-440 pręty paliwowe wypełnia się helem, za najbardziej reprezentatywne należy
uznać wyniki z tabeli 1 dotyczące paliwa z wypełnieniem helowym, ale podano tam również
niektóre dane dla prętów z ksenonem, by zilustrować wpływ gazu wypełniającego na
temperatury paliwa.

Wpływ gazu wypełniającego i obciążenia cieplnego ilustrują rysunki 11 - 13, przedstawiające
wyniki pomiarów prętów w zestawach paliwowych IFA-5Ó4 i IFA-430 scharakteryzowanych
w tabeli 1.

louur

200
0 5 10 15 20 25

Obciążenie cieplne, kW/m

Rys. 11. Temperatury na osi pręta paliwowego w funkcji obciążenia cieplnego prey wypełnieniu pręta
helem, argonem lub ksenonem pod ciśnieniem 0,2 MPa [4]
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Rys. 12. Temperatury na osi pręta paliwowego w funkcji obciążenia cieplnego przy wypełnieniu pręta
helem, argonem lub ksenonem pod ciśnieniem 0,2 MPa [4]

Rys. 13. Temperatura na osi pręta paliwowego IFA-430 przy wypaleniu 9 MWd/kg UO2 dla dwóch różnych

gazów wypełniających [9].

16



Tabela 1. Zmierzone doświadczalnie temperatury w środku prętów paliwowych różnych typów.

Zestaw
prętów

IFA-509

IFA-513

EFA 405,
pręt 105
IFA410
Al
IFA-410
A2
IFA-410
A3
IFA 432-1

IFA430

CE

KWU

IFA 527

IFA 431

IFA 505

IFA 505

IFA 504-1

IFA 504-4

IFA 504-2
po
prze-miesz
czemu
paliwa
IFA 501
IFA 513

Literatura

Sairanen,
HPR-287 [5]

Seppa, HPR-
287 [8]

Seppa, HPR-
287 [8]

Abrahams,
HPR-287 [61

Abrahams,
HPR-287 [61
Appelhans,
HWR-40 [91
Beyer,
HBEP-10
[32]
Beyer,
HBEP-10
[321
Lanning,
HPR-287
[11]
Seppa, HPR-
287 [8]
Seppa, HPR-
287 [8]
Turnbull,
HPR-273 [41
Turnbull,
HPR-273 [41
Turnbull,
HPR-273 [41
Turnbull,
HPR-273 [4]

Średnica
pastylki,
mm

10,7

10,7

10,67
10,67

12,64

12,02

12,12

12,22

10,66

10,6

9,64

9,1

10,7

10,67

10,65

10,65

10,59

10,59/
/3,0
10,59

Szerokość
szczeliny na
średnicy,
mm

0,15

0,225

0,23
0,23

0,06

0,40

0,30

0,20

0,23

0,23

0,22

0,25

0,23

0,23

0,15

0,2

0,2

0,2

0,2

0,23
0,23

Rodzaj gazu
wypełniają-
cego,
ciś-nienie,
MPa
He, 0,1

He, 0,1

He, 0,1

He 77%, Xe
23%, 0,1
He, 0,1

He, 0,1

He, 0,1

He, 0,1

He, 0,1

He, 0,1
He, 0,5
He, 3

He, 0,1

Xe, 0,1

Xe, 0,1

Xe,0,l

Xe;He

He, 0,2

Xe, 0,2

He, 0,2
Xe, 0,2

He
He, 2

Wypalenie,
MWd/kg U

3,9 ~*

3,9

0;0

0

0

0

0

0

9,5

24
21

34
23
12
0

0

0

0

BOC

BOC

BOC

Obciążenie
cieplne,
kW/m

20
30
40
20
30
40
20
30
35
20
30
30
40

20
30

20
30
20
30
24
32
32

36
30

25
26,7
28
14

20,30

30

25

20

20

20

25
25

Temperatura
maksymalna,

°C

885
1200
1500
930
1240
1530
800
1080
1200
940
1200
970
1290
850
1150
800
1050
710
1000
860
1070
1200
1150
1570
1160

1022
1032
1334
1300

1500
1800
1500

1510
1000
800

1400

710
1330

950
900
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Na rys. 14 i 15 przedstawiono wpływ ciśnienia helu na obniżenie temperatury w środku
paliwa. Wzrost ciśnienia helu od atmosferycznego do około 3 MPa powoduje przy obciążeniu
cieplnym 23 kW/m obniżenie temperatury w środku paliwa o około 50°C.

0,1 0,2 0,5 1 2
Ciśnienie helu, MPa

Rys. 14. Obniżenie temperatury na osi pręta w
funkcji ciśnienia helu [9]
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Rys. 15. Wpływ ciśnienia gazu wypełniającego na
temperaturę na osi pręta paliwowego - zestaw IFA-430,
szczelina 0,115 mm [8],

Promieniowy rozkład temperatury przy obciążeniu 32 kW/m - a więc niemal takim samym, jak
maksymalne obciążenie cieplne w paliwie WWER-440 - i wypełnieniu paliwa helem
przedstawiono dla zestawu paliwowego DFA 430 na rys. 16.
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Rys. 16. Rozkład promieniowy temperatury dla różnych ciśnień gazu/? i mimośrodowości pastylki e [9],
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Na rysunkach 17-20 pokazano zależności temperatury maksymalnej od obciążenia cieplnego
w paliwie świeżym w zestawach IF A 509 i 513 (z różnymi gazami wypełniającymi) oraz IF A
431 i 432 z koncentrycznym lub mimośrodowym położeniem pastylki względem koszulki.
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• Pomiary, szczelin* 225 firn
• Pomiary, szczelina 1 Mum
• Pomiary, szczelina 60 Mm
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Obciążenie cieplne,

S0 60

Rys. 17. Temperatura na osi paliwa w zestawie
IFA 509 ze świeżym paliwem wypełnionym
helem (0,1 MPa) [8].
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Rys. 18. Temperatura na osi paliwa w zestawie IFA 513
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Rys. 19. Temperatura na osi paliwa w pręcie paliwowym
zestawu IFA-513 wypełnionym mieszaniną gazów 77%
He + 23% Xe pod ciśnieniem 0,1 MPa [8].
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Rys. 20. Temperatura na osi paliwa w pręcie
wypełnionym ksenonem w badaniach EFA
431/432 [8].
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Na rysunkach 21 i 22 pokazano krzywe chwilowego wzrostu temperatury maksymal-
nej podczas szybkiego wzrostu mocy w paliwie IFA 405 i IFA 509 o wypaleniu
4 MWd//kg U. Wpływ grubości szczeliny ilustrują także wyniki napromieniania zestawu
paliwowego IFA-432 opisane przez Lanninga [20], Pastylki paliwowe w tych
badaniach były płaskie na obu końcach i spiekane do gęstości 95% gęstości teoretycznej.
Wzbogacenie paliwa wynosiło 10% 2 3 5 U . Wewnętrzna średnica koszulki wynosiła 10,909
mm, a grubości szczelin były różne, w zakresie od 2 &0=O,O76 mm do 2 bo = 0,38 mm.

Temperatury w środku pręta mierzone przy różnych wypaleniach w funkcji
obciążenia cieplnego pokazano na rys. 23-25 dla prętów nr 2, 3 i 5. We wszystkich prętach
gazem wypełniającym był hel pod ciśnieniem 0,1 MPa. W pręcie nr 2 o największej szczelinie
równej na średnicy 2 b0 = 0,38 mm temperatury paliwa były największe i dla 30 kW/m przy
wypaleniu zerowym wynosiły do 1230°C, a przy wypaleniu 15 MWd/kg U - 1510°C.
W przypadku pręta nr 3 o najmniejszej grubości szczeliny (2 b0 = 0,076 mm) odpowiednie
temperatury wynosiły 810°C i 1000°C, a w pręcie nr 5 o typowej grubości szczeliny 2 b0 =
0,23 mm 1110°C i 133O°C. We wszystkich prętach temperatury były najniższe w paliwie
świeżym, a następnie, gdy wypalenie rosło od 0 do 6 MWd/kg U, rosły wskutek wydzielania
gazowych produktów rozszczepienia (Kr, Xe) o niższej od helu przewodności cieplnej, po
czym spadały pod wpływem puchnięcia i pękania paliwa powodującego redukcję szerokości
szczeliny.
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Rys.21. Temperatura na osi pręta paliwowego podczas szybkiego wzrostu mocy; badania IFA-405, pręt nr 5 [6].
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Rys.22. Temperatury na osi paliwa w prętach zestawu IFA-509 przy wypaleniu 4 MWd/kg U [8].
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Rys.23. Temperatura na osi paliwa w dolnej części
pręta nr 5 zestawu IFA-432 (szczelina bo = 0,115
mm) dla różnych wypaleń [20].
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Rys.24. Temperatura na osi paliwa w dolnej części
pręta nr 3 zestawu IFA-432 (szczelina bo = 0,038
mm) dla różnych wypaleń [20].
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Rys.25. Temperatura na osi paliwa w dolnej części
pręta nr 2 zestawu IFA-432 (szczelina bo = 0,19
mm) dla różnych wypaleń [20].
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Z wynikami zachodnimi zgadzają się dane radzieckie dla paliwa typu WWER i RBMK podane
w pracach Striżowa [12] i przytoczone w tabeli 2.
Zależności temperatur paliwa od obciążenia obliczone w Ośrodku im. Kurczatowa dla paliwa
WWER pokazano na rys. 26, a wyniki pomiarowe pokazano na rys. 27.

T,4c

2000

1600 •

200 300 400 500 600 q\ W/cm

Rys.26. Zależność temperatury pastylki UO2 i ciśnienia

gazu wypełniającego od obciążenia cieplnego w paliwie

WWER-1000 z maksymalną (linia przerywana)

i minimalną (linia ciągła) szerokością szczeliny [12].
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Rys.27..Zależność temperatury wewnętrznej

paliwa od obciążenia cieplnego w paliwie WWER-

1000 [13]:

pręt nr 1 - szczelina 0,065 mm, He, 0,5 MPa;

pręt nr 2 - szczelina 0,135 mm, He, 2,5 MPa.

Porównajmy wyniki dla pręta EFA-432 nr 5 (rys. 25) i dla pręta nr 2 paliwa WWER-1000
badanego przez Striżowa (rys. 27) dla obciążenia cieplnego q1 = 30 kW/m. W przypadku pręta
IFA-432 nr 2 temperatura w środku pastylki wyniosła na początku napromieniania 1110°C,
a w czasie napromieniania doszła do 133O°C. Uwzględniając poprawkę na ciśnienie helu
według rys. 14 i 15 można stwierdzić, że przyprę- 2 MPa temperatura byłaby niższa o 45°C,
a więc dla średniego wypalenia - 15 MWd/kg U - wynosiłaby w paliwie pełnym 1285°C.
Dodatkową różnicą miedzy paliwem IFA-432 nr 2 a WWER-1000 jest istnienie otworu
centralnego w paliwie WWER. Wpływ tego otworu powoduje zmniejszenie przyrostu
temperatury w pastylce 0,865 razy w stosunku do pastylek o kształcie pełnego walca (patrz
powyżej, rozdział 3). Przy temperaturze powierzchni zewnętrznej pastylki równej 800°C daje
to poprawkę (1280 - 800) * (1 - 0,865) = 87°C.

Ostatecznie po uwzględnieniu u obu efektów, ciśnienia helu i wydrążenia paliwa pomiary
z pręta IFA-432 nr 2 pozwalają oczekiwać w paliwie WWER pod obciążeniem 30 kW/m
temperatury maksymalnej 1200°C.
Taką samą wielkość temperatury można odczytać z wykresu dla paliwa WWER
przedstawionego na rys. 27. Wykres ten będziemy więc stosować jako podstawowy do ocen
temperatury dla prętów paliwowych analizowanych w niniejszej pracy.
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Tabela 2. Zmierzone doświadczalnie temperatury w prętach paliwowych produkcji radzieckiej.

Zestaw

prętów

WWER

-1000

WWER

-1000

RBMK

N10

N13

Literatura

Striżow,

IAE-3564

F121

Striżow,

IAE-3564

[121

Striżow,

IAE-3564

[121

Striżow,

Preston

1988 f131

Striżow,

Preston

1988 [131

Średnica

pastylki,

mm

7,8

7,8

15,06

13,65

13,65

Grubość

szczeliny na

średnicy, mm

0,25

0,18

0,28

0,2

0,36

Rodzaj gazu

wypełniającego,

ciśnienie, MPa

He, 2,5

He, 2,5

He, 0,09

He, 0,1

He, 0,1

Wypalenie,

MWd/kgU

28,3

28,3

Obciążenie

cieplne, kW/m

20

30

40

20

30

40

20

30

40

20

30

40

20

30

40

Tk0SZ,°C

280,400,5

00

440

500

560

400

460

500

600

760

860

1 max> ^

920

1300

1680

840

1240

1600

1000

1560

1960

600

900

1200

810

1200

1600



Przy obciążeniu wyższym, 53,5 kW/m, temperatury w centrum paliwa według ocen
obliczeniowych mogą sięgać 2100°C. Przykładowo, obliczenia takie przeprowadzone dla
świeżego paliwa WWER-1000 przy uwzględnieniu zmienności własności materiałów
z temperaturą:

X(UO2)= 4000 / (130 + 7) * p/pr + 3,4 * W 1 4 7*. [T] = K,
wg Winochodowa [10];

XZr = 7,67 * 10'9 f - 1,945 * 10'5 f + 2,09 * 10'2 T+ 7,51, [T] = °C,
wgMATPRO[l];

kHe = 2,639 * 10-3 70'7085; [T] = K,
wgWulffa[17];

Ar/r0 (UO2)= l,14*10"13 f + 2,581 * 10"9 f + 7,107 * 10"6 T- 4,972 * 10"4; [T] = °C,
wg MATPRO;

Ar/r o (Zr)= 6,721 * 10"6 (7*- 35), [T] = °C,
wg MATPRO;

oraz z uwzględnieniem przyrostu promienia pastylek paliwowych spowodowanego pękaniem
początkowym (brak jest danych o czasie trwania tego procesu, lecz można zapewne uznać go
za zakończony po 5 h pracy paliwa), który zgodnie z modelem kodu FEMAXI [2] wyniesie
30% początkowej grubości szczeliny, tj. 0,0375 mm, dają:

<W=8918W/m/K;

bmi„ = 0,0325 mm;

Po odliczeniu poprawki na zwiększone ciśnienie helu (rys. 15) maksymalna temperatura na osi
pręta wyniosłaby w stanie ustalonym 2040°C. Oceny obliczeniowe wykonane w Ośrodku im.
Kurczatowa [19] wskazują, że pewien wpływ na maksymalną temperaturę paliwa może mieć
obecność szczelin między pastylkami oraz zaokrągleń na krawędziach pastylek.
Przeprowadzone dla obciążeń roboczych (q' = 40 kW/m) obliczenia podają wartość ok. 20°C
jako spodziewany wzrost temperatury w wyniku zaokrągleń pastylki.
W niniejszej analizie przyjmiemy jednak dla uproszczenia, że pastylki paliwowe zostały
wykonane bez zaokrągleń, zatem wprowadzenie tej poprawki pominiemy.
Wyniki doświadczalne wykazały, że maksymalne temperatury w pręcie paliwowym nie
przekraczają 2000°C i to przy ciśnieniu helu pod koszulką na zimno równym 0,1 MPa. Po
uwzględnieniu poprawki temperaturowej zgodnie z rys. 15 otrzymuje się maksymalną
temperaturę paliwa WWER-1000 pod obciążeniem 53,5 kW/m równą 195O°C.
Według aktualnych danych eksploatacyjnych paliwo WWER-1000 pracuje przy obciążeniu
cieplnym 46 kW/m, czemu zgodnie z rys. 24 odpowiada maksymalna temperatura równa:

Tmax (46 kW/m) = 1720°C.
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Rys.28. Wpływ szerokości i wypełnienia szczeliny gazowej na temperaturę paliwa [38].

W analizach przyjmować jednak będziemy dla utrzymania zapasu bezpieczeństwa, że

maksymalna temperatura w środku pastylki wynosi Tmax = 2040°C.
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5. TEMPERATURY W PRĘTACH PALIWOWYCH
PODCZAS AWARII UTRATY CHŁODZIWA

Oczekuje się, że po awarii utraty chłodziwa (AUCH) temperatura koszulki prętów paliwowych
w reaktorach WWER utrzymuje się na skutek zaniku chłodzenia na poziomie 1100°C przez
t = 40 sekund. Po tym czasie moc grzania powyłączeniowego wyniesie 6% mocy nominalnej.
Przyjmując z zapasem bezpieczeństwa, że przed AUCH obciążenie cieplne paliwa wynosiło
<Z 'max ~ 53,5 kW/m, otrzymujemy grzanie powyłączeniowe q'(t) = 3,2 kW/m.

Wobec tego, że temperatura koszulki byłaby bliska temperatury paliwa, zmniejszenie
szerokości szczeliny wynika z różnicy rozszerzalności obu materiałów, a praktycznie tylko
z różnicy punktów odniesienia rozszerzalności (680 i 70°C odpowiednio), i równe byłoby na
promieniu około Ab = 0,025 mm, zatem b - 0,1 mm. Zmieniłby się natomiast współczynnik
przewodności cieplnej gazu i udział promienistej wymiany ciepła.
Oceńmy zastępczy współczynnik przejmowania ciepła drogą promieniowania. Według Wulffa
[17] emisyjność pastylek UO2 wynosi:

<UO2)= Ci + C2 Tz

gdzie Ci = 0,7856; C2 = 1,5263 * 10*5.

co po podstawieniu przewidywanej temperatury powierzchni UO2 równej 1250°C daje:

£(UO2)= 0,7856 + 1,5263 * 10"5 * (1250 + 273)= 0,7856 + 0,0232 - 0,8088 « 0,81

Emisyjność stopu cyrkonu bez warstwy utlenionej jest stała i równa [17]:

Skosz = 0,9151

Przewodność cieplną helu określa wzór [17]:

KHe(T)=A(T)B

gdzie: A = 2,639 * 10"3 W/m/K;
B = 0,7085.

Podstawiając T= 1200°C = 1473 K otrzymamy

KHe (1473 K)= 2,639 * 10"3 * (1473)0'7085 = 0,463 W/(m * K)

Zastępczy współczynnik przejmowania ciepła w szczelinie wyniesie:
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_ kHe{t) „(Tu02 + Tfosz )(TUO2 +

-~W ° L-*L (II -T
^2 ekosz

O 7

czyli po podstawieniu odpowiednich wartości aszcz (t) = 5152 W/m /K * 0,52 W/cm /K
Przy natężeniu strumienia cieplnego odpowiadającym obciążeniu ą' = 3,2 kW/m, tj.

ą = 32 W/cm /(w * 0,765 cm) = 13,5 W/cm2.

otrzymamy uskok temperatury w szczelinie

fl)** 13,5/0,52 = 26°C.

Odpowiadałoby to temperaturze powierzchni pastylki równej 113O°C. Różnica temperatury
między środkiem pastylki a jej powierzchnią zewnętrzną przy obciążeniu cieplnym 3,2 kW/m
nie przekracza 70°C (por. rys. 13, dane dla pręta IFA-430 At = 70°C; rys. 11 i 12, At < 70°C;
rys. 23, At = 70°C; lub według rys. 7). Dla q' = 3,2 kW/m otrzymujemy:

\X{UO2){r)dT - ^ = 0,

co przy zakresie temperatur 1300-1400°C odpowiada wartości ATpai = 100°C. Tę ostatnią
wartość, jako największą, przyjmujemy do dalszych obliczeń.
Podczas AUCH z dużym rozszczelnieniem obiegu pierwotnego (DROP) oczekiwane
temperatury wyniosą zatem:

Tmax = 1230°C;

Tz =1130°C;

=1100°C,

a ze względu na możliwe niedokładności tej oceny, spowodowane szybkozmiennym
przebiegiem awarii, przyjmiemy ostatecznie:

Tmax = 1300°C;

Tz = 1200°C;

Tkosz =1150°C.
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6. CIŚNIENIE I SKŁAD GAZÓW W SZCZELINIE POD KOSZULKĄ
W PALIWIE ŚWIEŻYM I WYPALONYM

W celu określenia zachowania paliwa podczas awarii dużego (DROP) i małego (MROP)
rozszczelnienia obiegu pierwotnego w reaktorach WWER trzeba znać ciśnienie gazów pod
koszulką pręta paliwowego przed momentem awarii.
W pręcie paliwowym typu WWER-1000 początkowe ciśnienie helu, którym wypełnia się
pręty, wynosi 2,5 MPa w temperaturze 293 K. W przypadku paliwa świeżego wkład ciśnienia
wydzielających się przy wypaleniu gazowych produktów rozszczepienia jest pornijalnie mały,
natomiast w pręcie z paliwem wypalonym wydzielenia powstających wskutek rozszczepienia
gazów dają znaczny wkład we wzrost ciśnienia.

Ocenę ciśnienia gazowych produktów rozszczepienia w przestrzeni swobodnej wypalonego
elementu paliwowego można przeprowadzić zgodnie z metodyką podaną w [10]. Masa
rozszczepionych jąder w paliwie wyniesie

G(J = GUO, * ^VIMUO, * B * U l * 1°"3

gdzie: Guo2 - masa paliwa w rozpatrywanym elemencie paliwowym;

My = 238 - masa atomowa uranu;

MUO2 ~ 270 - masa cząsteczkowa UOf,

B - wypalenie, MWd/kg;

1,31 * 10" kg U/MWd - uranowy równoważnik wypalenia.

W przypadku paliwa o maksymalnym obciążeniu cieplnym 53,5 kW/m, pracującym w kanale
o współczynniku rozkładu pionowego kz = 1,37, wypalenie B po 11 miesiącach pracy
wyniosłoby dla pręta o długości 1 m i masie paliwa 0,46 kg:

B = 53,5 kW/m * 1 m * 330 d / (103 kW/MW * 1,37 * 0,46) = 17 MWd/kg U

Dla wypalenia tego masa rozszczepionych jąder wyniesie:

Gazowe produkty rozszczepienia uzyskiwane są z pewnym prawdopodobieństwem Ph zatem
ich łączna masa wynosi:

Gg = GuZP'Mi/235

(0

gdzie Pj - prawdopodobieństwo uzyskania 1 atomu /-tego nuklidu (łącznie z jego
prekursorami) przy rozszczepieniu, podane w tabeli 3 według [16]. W ten sposób obliczane są
tylko zawartości trwałych produktów rozszczepienia, a procesy ich aktywacji i powstawania
w polu neutronów można w pierwszym przybliżeniu uważać za wzajemnie skompensowane.
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Tabela 3. Prawdopodobieństwo uzyskania trwałych i długożyciowych gazowych i lotnych produktów
235rozszczepienia U; dane doświadczalne ZIBJ Dubna [16]

Liczba masowa

81

83

84

85

86

87

127

129

131

132

133

134

135

136

Trwały (*długożyciowy)

produkt rozszczepienia
8 1Br
8 3 Kr
8 4Kr

8 5Kr*
8 6 Kr

^Rb*
127,

1 3 1Xe
1 3 2Xe
1 3 3 Cs
1 3 4Xe
1 3 5 Cs
1 3 6Xe

Prawdopodobieństwo,

% at. na 1 rozszczepienie

0,208

0,537

1,0

0,053

1,96

2,55

0,125

0,695

2,89

4,29

6,70

7,81

6,56

6,23

Po podstawieniu wartości podanych w tabeli 3 otrzymujemy:

Gg = 1,99 * 1(T3 kg.

Wartość tę należy pomnożyć przez frakcję uwolnień z paliwa do przestrzeni swobodnej.
W obliczeniach wykorzystano wzór Beyera-Hanna [3] z uzupełnieniem uwzględniającym
bezpośrednie wyjście na drodze odrzutu produktów rozszczepienia z warstwy paliwa o niskiej
temperaturze Xo przylegającej do powierzchni pastylki.

fk = 0,002 Xo + 0,05 Xj + 0,141 X2 + 0,807 X3 + 1,0 X4

w którym frakcje objętościowe Xt odpowiadają obszarom o temperaturach: Xo - poniżej
1200°C; Xj - od 1200 do 1400°C; X2 - od 1400 do 1700°C; X3 - od 1700°C do temperatury
topnienia UO2; X4 - obszar stopionego paliwa.

Ponadto dla wypaleń B > 20 MWd/kg można dodać poprawkę NRC uwzględniającą wzrost fk

w funkcji wypalenia. Dla wykorzystania tego wzoru trzeba określić pole temperatur w paliwie.

Izotermy w paliwie mają przybliżony kształt elipsoid, a względny obszar przez nie
obejmowany można określić zgodnie z [10]:

X(T>Ti) = i —
- - ,. 2 / / „ 2 2 / /
r z " r O r z " r O
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We wzorze tym:

H = 1000 mm - wysokość aktywnej części pręta paliwowego;

zt - średnia współrzędna pionowa izotermy na osi pręta (w otworze osiowym);

r, - współrzędna promieniowa izotermy T{ w płaszczyźnie środka rdzenia (z = 0),

Otrzymamy wówczas: Xj = X12oo - X140Q, %2 ~ XNOO - Xnoo, X3 - Xnoo- Pole temperatur

w elemencie paliwowym obliczono według założeń przedstawionych w rozdziale 4, a więc:

- przy rozkładzie pionowym strumienia cieplnego w postaci q'(z) - q'(0) cos zl(H + 25),

gdzie 5 = 9 cm - poprawka ekstrapolacyjna właściwa dla reaktora;

- przy spadku temperatury w przyściennej warstwie chłodziwa wynoszącym maksymalnie

30°C i proporcjonalnym do strumienia ciepła (tj. stałych własnościach chłodziwa);

- przy własnościach materiałów pręta zmiennych zgodnie ze wzorami z rozdziałów 4 - 5

z wyjątkiem przewodności cieplnej paliwa przyjętej na podstawie modelu MATPRO według

kodu FEMAXI [2]:

4040 /(190.832 +7) + 7,3022 * 10'3 exp (1,867 * 10'3 7), T < 1823 K,
1,91 + 7,3022 * 10'3 exp (1,867 * 10"3 7), T > 1823 K.

Na tej podstawie uzyskano wartości r, z zależności T (r) według Winochodowa [10]:

T(rJJ £\X(T)dT = -*- *J 4n
ro

I - - V'

a wartości zt otrzymano z rozkładu q'(z) oraz spadku temperatur pomiędzy otworem osiowym
a chłodziwem (tabela 4).

Tabela 4. Współrzędne q, Zj izoterm 1200, 1400, 1700°C w pręcie paliwowym WWER-1000 w stanie

ustalonym

Temperatura, °C

1200

1400

1700

Współrzędna promieniowa r;, mm

2,941

2,631

2,092

Współrzędna osiowa Zi, mm

373

315

207

Wówczas Xo = 0,701, X, = 0,099, X2 = 0,120, X3 = 0,080 i ze wzoru Beyera-Hanna frakcja
uwolnień z paliwa/t = 0,087.
Jest to oszacowanie przybliżone, nie uwzględniające min. zmienności wydzieleń w czasie,
czasu rozpadu prekursorów i transportu osiowego gazów w szczelinie. Ze względu na
stosunkowo mały wkład ciśnienia produktów rozszczepienia w pręcie paliwowym wstępnie
wypełnionym helem pod ciśnieniem 2,5 MPa, możemy w pierwszym przybliżeniu zadowolić
się taką dokładnością naszej oceny.
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Objętość zajmowana przez trwałe gazowe produkty rozszczepienia w przeliczeniu na warunki

normalne wynosi:

Vo

sg = Ggfk VA/M= 3,103 * lCT5 m3

gdzie: VA — 22,4 * 10"3 m3/mol - objętość molowa gazów,
M - średnia masa atomowa (otrzymano M= 126)

Do tego należy doliczyć objętość (w przeliczeniu na warunki normalne) zajmowaną przez
nietrwałe produkty rozszczepienia, według danych [16]:

(i) A i N *

gdzie: A{ - aktywność /-tego nuklidu w paliwie, Bq;

fia - frakcja uwolnienia tego nuklidu z paliwa;

Xi - stała rozpadu /-tego nuklidu, s"1;

NA = 6,022 * 1023 mol"1 - liczba Avogadra.

Podstawiając aktywności gazowych i lotnych produktów rozszczepienia At określone dla
paliwa wypalonego i odpowiadające poszczególnym nuklidom frakcje^ otrzymujemy:

Objętości wewnątrz elementu paliwowego wypełnione początkowo helem pod ciśnieniem
2,5 MPa (w przypadku paliwa typu WWER-1000) przedstawiają się następująco:

AV] = nd^lA * H - objętość otworu centralnego, H - 1000 mm - wysokość części paliwowej
pręta;

AV2 - 7t/4 * (Dj - dz

2) H - objętość szczeliny pod koszulką, gdzie Dw = 7,8 mm, dz ~ 7,55 mm
(przypadek maksymalnej grubości szczeliny)

AVj = TLDW /4 * hk- objętość kompensacyjna na górnym końcu pręta, h^ ~ 88 mm.

Po podstawieniu otrzymujemy:

AV,=

AV2 =

AV3 =

EAV=

1,5

3,1

4,2

8,8

*

*

*

*

1<T

10-6

\<f
10" 6

m3

m3

m3

m3.
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Wartości te ulegają oczywiście zmianom wraz z rozszerzaniem paliwa i koszulki, przy czym
objętość szczeliny promieniowej (AV2) maleje, objętość otworu osiowego AVj dla małych
wypaleń - czyli gdy wpływ puchnięcia jest niewielki - wzrasta, zaś przestrzeń kompensacyjna
AV3 rozszerza się nieznacznie. W polu temperatur obliczonym w rozdziale 4 (paliwo świeże
WWER-1000) otrzymujemy:

AV}=\,6* lO^m3

AV2=l,M* lO^m3

AV3 = 4,22 * 10"6 m 3

Temperatury średnie w tych objętościach określono uwzględniając rozkład promieniowy
temperatur obliczony dla przekrojów z = 0 i z - + 50 cm (tabela 5) oraz rozkład pionowy,
określony dla współczynnika kz - 1,37. Temperatury paliwa na wysokości środka rdzenia
(z = 0) i końca części aktywnej paliwa (z =50 cm) podano dla różnych promieni r w tabeli 5.

Tabela 5. Pole temperatur w pręcie paliwowym typu WWER-1000 przy maksymalnym obciążeniu cieplnym
q' = 53,5 kW/m

Współrzędna promieniowa r, mm

0,7 (otwór osiowy)

1,315

1,93

2,545

3,16

3,775 (powierzchnia pastylki)

3,9 (wewn. pow. koszulki)

4,55 (zewn. pow. pręta)

Temperatura, °C

przekrój środkowy

2040

1974

1777

1457

1056

657

413

336

przekrój końcowy

711

698

664

616

552

480

331

313

Temperatury średnie w przestrzeniach gazowych AV} i AV2 uzyskano przyjmując
w przybliżeniu ich cosinusoidalny rozkład osiowy z charakterystycznymi dla każdej objętości
poprawkami ekstrapolacyjnymi, znalezionymi z porównania rozkładów promieniowych dla
z = 0 i r = + 5 0 cm (różnymi od 9 cm z uwagi na zmienność własności materiałowych).
Temperaturę w przestrzeni kompensacyjnej założono równą średniej między temperaturą
chłodziwa na wylocie i temperaturą zewnętrznej powierzchni pastylki przy z = +50 cm.
Temperatury te podano w tabeli 6.
Średnia temperatura gazów w wypalonym paliwie typu WWER-1000 pracującym przy
maksymalnym obciążeniu cieplnym q'~ 53,5 kW/m wynosi (tabela 6):

Tir,ga2 = 654°C = 927 K.
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Tabela 6. Temperatury gazu w objętościach wewnątrz pręta paliwowego WWER-1000 pracującego pny

maksymalnym obciążeniu cieplnym q' = 53,5 kW/m.

Objętość nr

AV, 10"6 m 3

T ś r, °C

1

1,6

1500

2

1,13

490

3

4,22

408

sama

7,15

654

Ciśnienie gazu w szczelinie pod koszulką jest sumą ciśnień cząstkowych gazowych produktów
rozszczepienia i gazu wypełniającego. Oznaczając ciśnienia i objętości odpowiadające
warunkom normalnym indeksem 0, ciśnienie początkowe gazu w szczelinie indeksem 1,
a parametry robocze indeksem 2 możemy zapisać:

- p,
T

• p.
T

Po podstawieniu wartości otrzymujemy

Pśr,gaz = 2,5 * 927/293 * 8,8 * 10'77,15
= 9,74+ 1,46 = ll,2MPa.

' 6 ' " 1 C * W6 + 0,1 * 927/293 * 3,3 * 10'5/7,15 * 10"6 =

Dominującą rolę gra, jak widać, ciśnienie początkowe helu, zaś wkład ciśnienia produktów
rozszczepienia jest znacznie mniejszy.
W przypadku paliwa świeżego, dla którego po = 2,5 MPa, a wydzielenie produktów
rozszczepienia jest pomijalne, otrzymamy średnie ciśnienie gazu w szczelinie pod koszulką
podczas pracy na pełnej mocy równe:

p(szcz, św) = p0 f-
0

V1 A 7'?° =2,5 * 9211213, * 8,8/7,15 = 9,74 MPa

W paliwie reaktora WWER-440 o początkowym ciśnieniu helu wewnątrz paliwa równym
0,1 MPa i 0,5 MPa sytuacja przedstawiałaby się odmiennie, ponieważ przy głębokim
wypaleniu dla q' = 32,7 kW/m ciśnienie produktów rozszczepienia osiągnęłoby 0,4 MPa,
a ciśnienie helu na gorąco wynosiłoby tylko 0,3 MPa lub 1,6 MPa.
Jednakże w niniejszej analizie zakładamy, że paliwo typu WWER-440 będzie ulegało awariom
także przy wypaleniu śladowym (5 godzin pracy na pełnej mocy), tak że ciśnienie gazowych
produktów rozszczepienia będzie w nich pomijalnie małe.
Ciśnienie pod koszulką w czasie pracy na pełnej mocy w świeżym paliwie WWER-440

wyniesie odpowiednio:

dla prętów o p0 = 0,1 MPa p = 0,32 MPa;

dla prętów o po - 0,5 MPa p - 1,6 MPa.
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Wyniki powyższe są jednak wynikami obliczeniowymi. Należy więc porównać je z wynikami
doświadczeń, by do dalszych analiz przyjąć wartości bezpieczne.
Paliwo typu WWER badano w reaktorze MR. W raporcie [12] dotyczącym obliczeń
parametrów pracy koszulek paliwa WWER pokazano wykres, według którego w wypalonym
paliwie WWER-1000 przy obciążeniu cieplnym 500 W/cm temperatury wynoszą odpowiednio
2000°C w środku i 580°C na powierzchni pastylki paliwowej, przy temperaturze chłodziwa
300°C i szerokości szczeliny między pastylką a koszulką równej na zimno 0,13 mm na stronę
(rys. 26), a ciśnienie wynosi 9,2 MPa.

W pracy [13] przedstawiono wyniki badań prętów paliwowych reaktora WWER-1000
o szczelinie między koszulką i pastylką równej 0,13 mm na średnicy i początkowym ciśnieniu
helu 0,5 MPa (pręt NI) i o szczelinie 0,27 mm i ciśnieniu helu 2 MPa (pręt N2). Temperatury
w środku obu prętów wynosiły około 1700°C. Do pomiarów ciśnienia pod koszulką użyto
pręta N10 o szerokości szczeliny 0,2 mm (na średnicy) i wypaleniu 28 MWd/kg U,
wypełnionego początkowo helem o ciśnieniu 0,1 MPa. Przy końcu okresu napromieniania
ciśnienie gazu pod koszulką przy pracy na pełnej mocy (450 W/cm) wynosiło 3 MPa.
W późniejszym raporcie Ośrodka im. Kurczatowa [24] opisano doświadczalne badania
ciśnienia pod koszulką paliwa z UO2 prowadzone w reaktorze MR z prętami paliwowymi
o następujących parametrach:

- pierwotna gęstość paliwa p0 - 10,42 g/cm3,
- hel pod koszulką pod ciśnieniem wyjściowym p0 = 0,1 MPa,
- wysokość przestrzeni kompensacyjnej hk = 5,5 cm,

- szerokość szczeliny promieniowej między paliwem a koszulką b = 0,19±0,01 mm,

- wzbogacenie paliwa w 2 3 5 U 6,5%,
- średnica zewnętrzna koszulki 13,65 mm,
- grubość koszulki 0,95 mm,
- średnica otworu centralnego w pastylce paliwowej 1,4 mm.

Na rys. 29 pokazano wyniki pomiaru ciśnienia w pręcie ze szczeliną promieniową 0,19 mm
podczas rozruchu reaktora do pełnej mocy w ciągu pierwszych 60 h pracy. Widać szybki
wzrost ciśnienia do 0,7 MPa w ciągu pierwszych 4 godzin z dalszym obniżeniem do 0,25 MPa
w ciągu 2 dni. Zaznaczono trzy wzrosty ciśnienia, odpowiadające kolejnym wzrostom mocy.
Jeśli założyć, że wzrost ciśnienia jest powodowany wydzieleniem gazów technologicznych, to
wzrostowi ciśnienia odpowiada wydzielenie 0,05 cm3/g UO2 gazu zaabsorbowanego
w paliwie.
Na rys. 30 przedstawiono zmiany ciśnienia w okresie inkubacji. Przy wzroście wypalenia od
zera do 0,5 MWd/kg U wystąpił spadek ciśnienia w pręcie paliwowym z 0,25 do 0,21 MPa.
Przy wypaleniach od 0,5 do 1,0 MWd/kg U ciśnienie utrzymywało się na stałym poziomie
przez około 500 h napromieniania, a następnie zaczął się ciągły wzrost ciśnienia.
Przy wypaleniach od 2 do 8 MWd/kg U widać szybki wzrost ciśnienia od 0,24 do 2 MPa,
a przy wypaleniach powyżej 8 MWd/kg U szybkość wzrostu ciśnienia maleje. Przy końcu
okresu napromieniania ciśnienie to stabilizuje się na poziomie 2,9 i 3,1 MPa w prętach
o szczelinie promieniowej odpowiednio 0,19 i 0,09 mm (rys. 31).
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Rys.29. Zmiany ciśnienia w pręcie paliwowym

nr 13 podczas pierwszego wzrostu mocy reaktora

[24]:

1 - ciśnienie wewnątrz pręta,

2 - temperatura chłodziwa,

3 - obciążenie cieplne.
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Rys.30. Zmiany ciśnienia w prętach paliwowych do

wypalenia 2,5 MWd/kg U:

1 - pręt nr 13 [24],

2 - pręt nr 10 [24],

3 - pręt o ciśnieniu początkowym Po = 0,7 MPa [25],

4 - p r ę t o P o = 2,1 MPa [25],

5-pręt o Po = 3,5 MPa [25]
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Rys. 31, Przebieg zmian ciśnienia w elementach paliwowych badanych w reaktorze MR [24]:

1 - ciśnienie w pręcie nr 10; 2- ciśnienie w pręcie nr 13; 3 - ciśnienie po przeliczeniu na To = 293 K;

4 - obciążenie cieplne; 5 - temperatura chłodziwa na wlocie

Można przyjąć, że wzrost ciśnienia powodowany jest przez dwie składowe, mianowicie
grzanie helu wprowadzonego pierwotnie do wnętrza pręta paliwowego oraz wydzielanie
i grzanie gazowych i lotnych produktów rozszczepienia. Z analizy wyników przedstawionych
na rys. 29 - 31 widać, że przy obciążeniu cieplnym q' = 42 kW/m ciśnienie helu rośnie od
0,1 MPa do 0,25 MPa, a dalszy wzrost ciśnienia od 0,25 do 3 MPa odpowiada wydzielaniu
gazowych produktów rozszczepienia. Oznacza to, że składowa ciśnienia pochodzącego od
gazowych produktów rozszczepienia została zaniżona w podanych powyżej ocenach
obliczeniowych. Przeskalowując wyniki doświadczalne na paliwo WWER-1000
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0 początkowym ciśnieniu pod koszulką równym 2,5 MPa i o obciążeniu cieplnym q' - 53,5
kW/m otrzymamy: pHe = 2,5 * 2,5 * 53,5/42 = 8 MPa, pm = 2,75 MPa. Wobec tego, że
zgodnie z wynikami pokazanymi na rys. 31 przy wysokich wypaleniach ciśnienie pod koszulką
dochodzi do wartości nasycenia, nie oczekujemy, by ciśnienie produktów rozszczepienia Pgpr

było większe dla paliwa o obciążeniu 53,5 kW/m niż dla paliwa badanego w MR o obciążeniu
42 kW/m. Ponadto, nawet jeśli założymy, że maksymalne obciążenie paliwa wynosi
53,5 kW/m, to w czasie jego wypalania stosowany jest znacznie mniejszy strumień cieplny.
Ostatecznie dla paliwa głęboko wypalonego przyjmiemy w zaokrągleniu ciśnienie pod
koszulką równe na gorąco:

p (szcz, wyp) = 12,5 MPa

z czego 9,75 MPa to ciśnienie helu, a 2,75 MPa - ciśnienie gazowych produktów
rozszczepienia.
Dokładne określenie składu gazów pod koszulką jest sprawą trudną. Jedyne, znane autorom
z dostępnej literatury wyniki doświadczalne, to pomiary w zestawie paliwowym EFA-432
opisane przez Lanninga [20]. Charakterystyka wymiarowa prętów paliwowych użytych
w zestawie IFA 432 przedstawiona jest w tabeli 7, wypalenie poszczególnych prętów
1 ciśnienie gazu pod koszulką w tabeli 8, a skład gazów zmierzony po ich odessaniu
z wypalonego paliwa w tabeli 9.

Tabela 7. Zmiany objętości przestrzeni kompensacyjnej w prętach IFA-432 [20]

Nr pręta

2

3

4

5

9

Pierwotna

szczelina na

średnicy, mm

0,38

0,076

0,23

0,23

0,18

Maksymalne

wypalenie,

MWd/kgU

44

44

3

46

21

Pierwotna objętość

kompensacyjna, cm3

6,6

3,6

5,1

4,6

Objętość kompensa-

cyjna zmierzona po na-

jąromienieniu^ cm

21
3,9

6,3

5,9

Zmiana objętości

kompensacyjnej,

cm

+1,2

+0,3

+0,8

-0,5

Tabela 8. Ciśnienie gazu pod koszulką po napromienianiu prętów IFA-432 [20]

Nr pręta

2

3

4

5

9

Pierwotna grubość

szczeliny na średnicy,

mm

0,38

0,076

0,23

0,23

0,18

Maksymalne

wypalenie, MWd/kg U

44

44

3

46

21

Ciśnienie po

napromienieniu, MPa

przy 0°C (mierzone po

przebiciu koszulki)

0,17

0,18

0,18

0,51

0,54

Ciśnienie podczas

napromieniania, MPa

przy 0°C, wg czujnika

1,5
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Tabela 9. Analiza składu gazów w prętach IFA-432 [20]

Nr pręta

2

3

4

5

9

H 2

0,002

0,003

0,001

0,002

0,002

He

1,85

1,18

1,75

3,40

9,10

N 2

1,78

1,95

0,22

0,18

0,02

Składniki, % obj.

0 ,

0,05

0,45

0,06

0,002

0,003

Ar

0,05

0,025

0,035

0,016

0,002

CO2

0,008

0,020

0,025

0,014

0,003

Kr

11,6

12,3

10,7

14,1

11,2

Xe

83,7

84,1

87,3

82,3

79,7

Wyniki powyższe nie są jednak w pełni miarodajne, ponieważ weryfikacja ilości helu
zawartego w odessanych gazach wykazała, że jest ona mniejsza od 2 do 30 razy od ilości helu
pierwotnie wprowadzonego do paliwa (tabela 10). Lanning stwierdził więc, że wszystkie
elementy paliwowe były nieszczelne, choć wielkość nieszczelności była różna. W przypadku
prętów 5 i 9, dla których końcowe ciśnienia wynosiły około 0,5 MPa, straty helu były mniejsze
- ilość końcowa helu była odpowiednio 4,8 i 2,15 razy mniejsza od ilości początkowej.
Natomiast dla prętów 2 i 3 o ciśnieniach końcowych rzędu 0,17...0,18 MPa współczynnik
strat wynosi ok. 30.

Tabela 10. Odzysk helu z prętów IFA-432 [20]

Nr pręta

2

3

5

9

Początkowy zasób He,

cm w warunkach

normalnych

6,2

3,3

4,8

4,3

Objętość gazów po

napromienianiu,

cm3 w warunkach

normalnych

13,3

6,9

30,0

22,5

Frakcja objętościowa He

w uzyskanym gazie, %

1,8

1,2

3,4

9,1

Hel odzyskany po

napromienianiu,

cm w warunkach

normalnych

0,2

0,1

1,0

2,0

Tym niemniej wyniki Lanninga są wartościowe. Spróbujmy rozważyć, jaki wpływ na skład
gazów miały nieszczelności. W przypadku pręta nr 9 (współczynnik strat helu 2,15), gdyby
ucieczka produktów rozszczepienia była równa ucieczce helu, to ich ciśnienie na zimno przy
wypaleniu 21 MWd/kg U nie przekroczyłoby (0,54 - 0,1) * 2,15 = 0,95 MPa, a na gorąco dla
średniej temperatury T = 640°C byłoby równe 3,26 MPa. Jeśli natomiast założyć, że
nieszczelności były tak drobne, że wydostał się przez nie tylko hel, to okaże się, że składowa
ciśnienia od gazowych produktów rozszczepienia wyniesie na zimno tylko 0,44 MPa, a na
gorąco w temperaturze 640°C będzie równa 1,52 MPa. Skład gazów dla wariantu
z równomiernym przeciekiem dla helu i gazowych produktów rozszczepienia byłby taki sam,
jak podano w tabeli 9. Natomiast przy założeniu, że przecieki ograniczone są do helu, udziały
objętościowe gazów w szczelinie pod koszulką elementu szczelnego byłyby następujące:
72% Xe, 10% Kr i 18% He.

Dla pręta nr 5 podobne przeliczenie daje dla wypalenia 46 MWd/kg U udziały objętościowe
poszczególnych gazów w szczelnym elemencie paliwowym równe 73% Xe, 12,5% Kr
i 14,5% He.
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W rzeczywistości, wobec tego, że ilość gazowych produktów rozszczepienia w paliwie narasta
liniowo, a przecieki są prawdopodobnie stałe w funkcji czasu, można spodziewać się, że
wypływ gazowych produktów rozszczepienia z paliwa był procentowo dwukrotnie mniejszy
niż wypływ helu. Oznacza to, że jeśli końcowa ilość helu stanowi np. 40% ilości początkowej
(wyciek 60%), to końcowa objętość trwałych gazowych produktów rozszczepienia wynosi
70% ilości wydzielonej pod koszulkę w czasie napromieniania (wyciek 30%).
Dla pręta nr 9 wielkość ucieczki względnej helu wynosiła

V (He)- V (He)
L(He) = 0 ^ _ =

a dla ksenonu wartość ta byłaby przy takich założeniach dwukrotnie mniejsza:

L(Xe) = 0,27

Frakcje gazów w szczelnym elemencie paliwowym byłyby w takim przypadku równe:
75,77% Xe, 10,65% Kr i 13,58% He.
Przenosząc te wyniki na przypadek szczelnego pręta paliwowego WWER-1000
o początkowym ciśnieniu helu pod koszulką równym 2,5 MPa otrzymamy skład końcowy
gazów w pręcie podany w tabeli 11.

Tabela 11. Skład gazów pod koszulką szczelnego pręta paliwowego WWER-1000 o ciśnieniu początkowym

helu 2,5 MPa.

Składnik mieszaniny gazów

He

Xe

Kr

Ocena wg pomiarów w pręcie

IFA-432 nr 9

79,7

17,8

2,5

EFA-432 nr 5

78

19,3

2,7

Jak widać, wyniki w obu przypadkach są dość bliskie. Widać też, że udział gazowych
produktów rozszczepienia w łącznej objętości gazów pod koszulką wynosi około 20%. Jeśli
ciśnienie helu na gorąco wynosi 9,74 MPa, to ciśnienie gazowych produktów rozszczepienia
byłoby równe 2,44 MPa, czyli nieco mniej niż założyliśmy powyżej dla przypadku wypalonego
paliwa WWER-1000. Świadczy to o tym, że przyjęcie maksymalnego ciśnienia pod koszulką
równego 12,5 MPa dla paliwa wypalonego jest założeniem bezpiecznym.

38



7. USZKODZENIE KOSZULKI PODCZAS DROP

Wobec spadku ciśnienia w obiegu pierwotnym, przy jednoczesnym nagrzewaniu paliwa
i związanym z nim wzrostem ciśnienia gazów pod koszulką, duże rozszczelnienie obiegu
pierwotnego (DROP) prowadzi z założenia do pęknięcia koszulki i wydzielenia gazowych
produktów rozszczepienia, znajdujących się w szczelinie między pastylkami paliwowymi
a koszulką.
Różnica ciśnień i temperatur dla typowego przebiegu awarii DROP pokazana jest
schematycznie na rys. 32 zaczerpniętym z pracy Erbachera [32]. Wzrost temperatury koszulki
powoduje zmniejszenie jej wytrzymałości, a rosnące nadciśnienie wewnętrzne prowadzi do
wzrostu średnicy koszulki w drodze pełzania.

1000

Rys.32. Obciążenie koszulki paliwowej podczas AUCH z DROP [32].

Obwodowa prędkość pełzania e w stanie ustalonym zależna jest od naprężeń obwodowych a
i temperatury koszulki T zgodnie ze wzorem:

e(t) = A a(t)" exp
-Q '

kT(t)

gdzie: A - parametr zależny od struktury koszulki;

n - wykładnik prędkości pełzania;

Q - energia aktywacji;

k - stała Boltzmanna-Plancka.

Po wystąpieniu parametrów odpowiadających początkowi pełzania szybkość pełzania rośnie
i rozerwanie następuje niemal natychmiast [33 j . Według [32] przy szybkich zmianach
temperatury koszulki pęknięcie następuje przy wyższych ciśnieniach i temperaturach, niż przy
zmianach powolnych według [31].
Naprężenia obwodowe a wynikają z równowagi sił w rurze cienkościennej i są określone
wzorem:

R= AP
H
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gdzie: Ą? - różnica między ciśnieniem wewnątrz elementu paliwowego po i ciśnieniem
chłodziwa p,

R, H- średni promień i grubość ścianki.

W czasie pełzania naprężenia obwodowe o(t) są określone zależnością podaną przez
Steiningera [33]:

o(/)= CJQ [1 + s(t)T

Rozerwanie następuje, gdy naprężenie obwodowe o(i) przekracza wartość określonego
doświadczalnie naprężenia, przy którym następuje pękanie.
Jednakże dla porównania danych odnośnie pękania, zebranych przez różnych autorów, użycie
naprężeń obwodowych jest niedogodne, ponieważ autorzy ci często nie podają wielkości
odkształcenia koszulki w chwili pęknięcia. Natomiast zawsze możliwe jest porównanie ciśnień,
ponieważ ciśnienie wewnątrz koszulki jest w badaniach albo przyjmowane jako stałe, albo jest
parametrem bezpośrednio mierzonym [33]. Na rys. 33 i w tabeli 12 pokazano zestawienie
temperatur i różnic ciśnienia, przy których następuje rozerwanie koszulek ze stopu ZrNbl.
Najniższe wartości wynikają z korelacji Liebiga [27], który wykorzystywał dane doświadczalne
zmierzone przez OKB Gidropress, cytowane w pracy Bujana [30]. Pomiary to wykonano
grzejąc pęczek 19 prętów WWER o długości 1 m z szybkością ok. 20 K/s w atmosferze
parowej. Są to parametry odpowiadające przebiegowi awarii w reaktorach typu WWER,
z tym, że w tym przypadku grzanie koszulki może zachodzić jeszcze szybciej (ok. 200 K/s).
Pokazane także na rys. 33 dane Solanego [31] uzyskano w badaniach izotermicznych
w zakresie temperatur od 600°C do 1200°C, a także dane stosowane w obliczeniach kodem
TEECZ-M [26]. Są to wielkości znacznie wyższe od danych z prac [27] i [30], ale różnice
występują głównie w niższych temperaturach i maleją w miarę zbliżania się do 1000°C.
W rejonie T = 1000°C wszystkie wyniki praktycznie pokrywają się.

750 800 850 900 950 1000 1050
Dane stosowane w kodzie TIECZ-M (26J "HF3". ° c

Dane Solanego [31]
> » » Pomiary OKB Gidropress [30]

Dane Uebiga [27]
P21. paliwo PWR, szybkość grzania 1 K/s
[32], 10 K/s
[32], 30 K/s

Rys.33. Parametry odpowiadające rozerwaniu koszulki ze stopu ZrNbl.
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Tabela 12. Parametry, przy których następuje pękanie koszulek paliwowych ze stopu ZrNbl.

Temperatura, °C

770

800

850

900

950

1000

1050

1100

Ap, MPa

Liebig [27]

3

2,3

1,75

1,5

1,3

1,2

1,15

Solany[31]

5,2

2,4

1,3

1,0

OKB Gidropress [30j

2,9

2,5

1,4

1,3

TLECZ-M 126j

JLł
3,3

2,1

1,6

1.5

1,0

Według Solanego, opóźnienie momentu rozerwania koszulki w stosunku do momentu
wystąpienia parametrów rozerwania maleje ze wzrostem temperatury i dla Tk = 1050°C wynosi
około 2 sekund [31]. Podobne, choć inaczej sformułowane stwierdzenie przedstawił Erbacher
[32], który wykazał, że przy szybkich zmianach temperatury pękanie koszulki występuje
później niż przy zmianach wolnych. W niniejszej pracy założymy więc, że opóźnienie
rozerwania w stosunku do momentu osiągnięcia parametrów rozerwania wynosi At = 2 s.
Po rozerwaniu koszulki hel i gazowe produkty rozszczepienia wydzielają się do obiegu
pierwotnego, dopóki ciśnienie pod koszulką nie spadnie do wielkości równej ciśnieniu
w obiegu.
Grzanie paliwa maleje zgodnie z krzywą spadku mocy po wyłączeniowej, ale temperatura
koszulki rośnie ze względu na brak odbioru ciepła po stronie zewnętrznej. Według przyjętych
założeń, w przypadku DROP z opóźnionym wtryskiem z UACR koszulka osiąga temperaturę
1100°C i pozostaje w tej temperaturze przez 40 s, a w czasie MROP temperatura koszulki
równa 900°C utrzymuje się przez 1000 s.
W obu przypadkach koszulka ulegnie rozszczelnieniu zgodnie z procesem opisanym powyżej.
Dla stwierdzenia, czy poza rozszczelnieniem wystąpi rozległe pękanie koszulki, sprawdźmy
stopień utlenienia koszulki w ciągu przewidywanego okresu grzania.
W wysokich temperaturach cyrkon ulega utlenieniu przez parę wodną zgodnie z reakcją:

Zr + 2H2O -> ZrO2 + 2H2 + Qutl

Wartość ciepła reakcji utleniania Qutl wynosi około 6420 kJ/kg Zr. Gilby [28] proponuje
zależność od temperatury:

= 6775-0,2457;

która daje wartość 6420 kJ/kg przy T = 1450 K ~ 1180°C, a więc wartości bliskiej do
zakładanej w przebiegu typowej awarii.
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Ilość utlenionego cyrkonu przy stałej temperaturze koszulki T określana jest wzorem:

gdzie:

WZr = *AZr/2Ao

k(T) = B expi-C/RT)

W powyższych wzorach:

WZr - masa utlenionego cyrkonu na jednostkę powierzchni, mg/dm2 ;

/ - czas utrzymywania koszulki w stałej temperaturze T, s;

Azr - masa atomowa cyrkonu;

Ao - masa atomowa tlenu;

k(T) - współczynnik szybkości utleniania cyrkonu, (mg (Vdm2)2 s"1,

B - stała, wyznaczona doświadczalnie,

C - stała, wyznaczona doświadczalnie,

R = 8,314 * 103 kJ/mol/K - uniwersalna stała gazowa,

T temperatura koszulki, K.

«00 1S00 HOO 1300 ttOO WIO T|<C!ttOO

Rys.34. Przedstawienie parabolicznego przyrostu masy koszulki podczas reakcji utleniania parą wodną
w postaci wykresu Arrheniusa [36].

Wartość stałych B i C określało doświadczalnie wielu badaczy. Jednakże badania przebiegu
reakcji utleniania cyrkonu są bardzo utrudnione przez fakt, że ilości wytwarzanego przy tej
reakcji ciepła są duże i powodują samoczynny wzrost temperatury materiału.
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Tym niemniej nowoczesne metody pomiarowe pozwoliły badaczom w różnych laboratoriach
uzyskać wyniki bardzo zbliżone. Typowe dla nich mogą być wartości stałych B i C określone
przez Leistikowa:

B = 5,24 * 109 (mg O2/dm2)2 s"1;
C = 174,3 kJ/mol.

Do najczęściej stosowanych należą ponadto korelacje Klepfera, Cathcarta, Urbanica
i Heidricka oraz Bakera i Justa (rys.34). Badania te przeprowadzono jednak na koszulkach
paliwowych ze stopów Zr-Sn typu Zircaloy i wyniki ich nie muszą odpowiadać parametrom
stopu ZrNbl, stosowanego w zestawach paliwowych WWER.
Przedstawienie parametrów przewidywanych dla analizowanych awarii przy przyjęciu wartości
szybkości utleniania k zgodnie ze wzorem Leistikowa podano w tabeli 13.

Tabela 13. Utlenianie koszulki paliwowej prętów WWER w warunkach awarii utraty chłodziwa.

Awaria

Czas x, s

k*{Tk o s 7),(mg02/(lm2)2/s

Vkx

W 7 r, mg/dm2

WZrAV7.r.0> %

DROP

900

40

17

26

76

1,9* 10"3

DROP bez UACR

1100

40

1215

220

640

1,6* i0 ' 2

MROP

900

1000

17

130,4

380

9,67* 10'3

Tak więc zgodnie z korelacją Leistikowa w przewidywanych przypadkach awaryjnych frakcja
cyrkonu, która ulegnie utlenieniu, pozostawać będzie w granicach od 0,6 do 1% grubości
koszulki. Nawet przy zastosowaniu pesymistycznego wzoru Bakera-Justa frakcje utlenionego
cyrkonu nie przekroczyłyby 1,5%.
Porównajmy tę wielkość z kryteriami odporności koszulki na zniszczenie podczas powtórnego
zwilżania paliwa.
Najbardziej znanym kryterium jest warunek przyjęty w USA i krajach Europy Zachodniej jako
wymaganie dla pracy UACR, mówiący, że stopień utlenienia koszulki nie może w żadnym
punkcie przekroczyć 17% jej grubości. Podobne wymaganie formułują "Przepisy
bezpieczeństwa jądrowego instalacji reaktorowych w siłowniach jądrowych", przyjęte w 1989
r. przez dozór jądrowy ZSRR [29], Zgodnie z nimi kryterium odporności koszulek na pękanie
zawiera trzy elementy:
- temperatura utleniania nie wyższa niż 1200°C;
- łączna grubość utlenionego cyrkonu nie większa niż 18% pierwotnej grubości koszulki
w danym przekroju,
- łączna masa utlenionego cyrkonu na całej długości pręta nie większa niż 1% masy całej
koszulki.
Doświadczenia przeprowadzone w wielu krajach potwierdziły, że koszulki o mniejszym
utlenieniu nie ulegają zniszczeniu w czasie zwilżania paliwa. Przykładem takich wyników jest
zbiór danych japońskich pokazany na rys. 35, przy czym linie oznaczające frakcję utleniania
obliczone były według równania Bakera-Justa, zapewniającego największy zapas
bezpieczeństwa.

43
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Rys.35. Mapa uszkodzeń koszulek po udarze termicznym w stanie naprężonym w funkcji czasu i temperatury
utleniania po rozszczelnieniu w atmosferze pary wodnej.
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Rys.36. Strefy reakcji UO2/Zry-4 i O2/Zry-4
w temperaturze 1020° C w atmosferze Ar + 25% O 2

pod ciśnieniem 4 MPa [32].
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Rys.37. Strefy reakcji UO2/Zry-4 i O2/Zry-4
w temperaturze 1100° C w atmosferze Ar + 25% O 2

pod ciśnieniem 4 MPa [32].

1000 4
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Rys. 3 8. Strefy reakcji UO2/Zry-4 i O2/Zry-4
w temperaturze 1200° C w atmosferze Ar + 25% O 2

pod ciśnieniem 4 MPa [32].
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Naniesienie obu planowanych głębokości utlenienia na wykresie na rys. 35 wykazuje jasno, że
zarówno w czasie awarii typu DROP, jak i MROP utlenienie będzie znacznie mniejsze od
wielkości, przy której następuje pękanie kruche koszulki. Wniosek ten sugerują także krzywe
obrazujące przebieg zmian struktury koszulki w temperaturze 1020°C, 1100°C oraz 1200°C
(rys. 36 - 38) określone przez Hagena i Hofinanna (1986) z uwzględnieniem utleniania
koszulki z dwóch stron, od zewnątrz przez parę wodną, zaś od wewnątrz przez UO2.
Najdokładniejszym ze stosowanych kryteriów odporności koszulki na pękanie pod wpływem
naprężeń mechanicznych i termicznych jest kryterium zaproponowane przez Argonne National
Laboratory (USA). Według niego, pęknięcie (utrata spoistości) koszulki pod wpływem udaru
termicznego przy zwilżaniu (np. przy ponownym zalewaniu pęczka paliwowego) nie nastąpi,
jeżeli grubość warstwy zawierającej mniej niż 0,9% wagowych tlenu będzie nie mniejsza niż
0,1 mm. Przy udarach mechanicznych (np. podczas operacji przeładunkowych) odpowiednie
wartości wynoszą: 0,7% wagowych tlenu i 0,3 mm (rys. 39).

Obliczenia kodem SIMTRAN

! 0,25

0,125
2»w*rtoić
Menu, % wag.

0.12 » Co
i llT -11—1~ - ; 1-1 n 1 1 t«

-0,1 0 0,1 0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Odległość od zewnętrzna!
powierzchni koszulki, mm

Rys. 3 9. Utlenianie w reakcji parowo-cyrkonowej
a pękanie koszulek paliwowych ze stopu cyrkonu -
kryteria pękania [32],

Wobec tego, że cyrkon powyżej 860°C może w zależności od zawartości tlenu przybierać
dwie postaci alotropowe a i P, zapis równania dyfuzji i określenie zawartości tlenu w kilku
warstwach o różnej strukturze i własnościach stają się skomplikowane. Przybliżona ocena
dopuszczalnej z punktu widzenia kryterium ANL zawartości tlenu możliwa jest jednak w inny,
prostszy sposób.

Rysunek 40 przedstawia wykres fazowy stanu układu Zr-0 w zależności od atomowej
zawartości tlenu i od temperatury [34]. Jak wynika z niego, najniższą zawartość tlenu ma faza
P. Po utlenieniu powyżej linii nasycenia fazy P tlenem tworzy się mieszanina faz a + p,
przechodząca następnie w czystą fazę a stabilizowaną tlenem. Oceńmy zatem dopuszczalną
zawartość tlenu w fazach P-Zr i a-Zr(O) + P-Zr, czyli przebieg odpowiednich linii nasycenia.
Wyniki tej oceny wraz z ich przeliczeniem na zawartość wagową przedstawia tabela 14.
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Rys.40. Wykres fazowy Zr-ZK>2 [34].

Tabela 14. Maksymalna zawartość tlenu w fazie (3-Zr i (a + P)-Zr(O) w zależności od temperatury utleniania

[1, 34]

Temperatura, °C

862

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1852

Zawartość tlenu w fazie p

% at.

0

0,5

1,7

3,2

4,5

5,5

6,7

8,2

9,0

10,2

12,0

12,5

%wag.

0

0,09

0,32

0,59

0,80

1,00

1,20

1,41

1,61

1,81

2,902

2,12

Zawartość tknu w fazie a + P

% at.

0

1,5

4,2

6,7

8,5

10,7

12,7

14,7

16,0

17,5

19,0

21,0

% wag.

0

0,26

0,74

1,18

1,49

1,89

2,24

2,59

2,81

3,07

3,33

3,68

1) Temperatura przemiany fazowej a-p.

2) Temperatura topnienia czystego Zr; faza p nasycona tlenem ma temperaturę topnienia ok. 1940°C.

3) Zawartość tlenu na linii nasycenia uzyskano ze wzorów MATPRO [1].

Jak więc widać, do przybliżonej oceny spełnienia kryterium ANL wystarczy, w przedziale
temperatur utleniania do 1250°C, określić grubość fazy P, lub w przedziale do 1050°C fazy
mieszanej a + 3-
Istnieje szereg prostych wzorów, pozwalających określić grubość warstw utlenionych
w zależności od temperatury i czasu trwania reakcji. Wzory takie dla stosowanego w prętach
paliwowych WWER stopu Zr + 1% Nb zaproponował Solany (Ośrodek im. Kurczatowa) [35]
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- mają one postać:
S[ZrO2] = 2,54 * 10"3 exp (-10121/7) * 4~i

Ć[a-Zr(O)] = 5,68 * 10-4 exp (- 6790/ T) * -ft

gdzie [S]=m,[t] = s, [T] = K.
Dla porównania przedstawiono także wyniki, uzyskane za pomocą innych wzorów,
opracowanych dla stopu Zr + 4% Sn (Zircaloy-4), a mianowicie Leistikowa [36]:

[ZrO2 + ot-Zr(O)] = 1,66 * 10'4 / exp (-22086/7);

iCathcarta-Pawla[l]:

ł [ZrO2 + a-Zr(O)] = 7.615 * 10"5 / exp (-24230/7).

Wzory tej postaci pozwalają znaleźć grubość warstw ZrO2 i a-Zr(O). Ponieważ zastosowane
w nich stałe uzyskano zapewne przy założeniach pesymistycznych, prawdopodobnie
uwzględniają one także warstwę a + 3. Pozostała, nie utleniona część koszulki stanowić
będzie zatem fazę P i o ile utlenianie zachodzi w podanym zakresie temperatur, jej grubość
będzie równoznaczna z grubością warstwy wymaganej w kryterium ANL.

Tabela 15. Grubość warstwy |3-Zr pozostałej po utlenieniu koszulki dla różnych założeń warunków awaryjnych

w reaktorze WWER. Początkowa grubość koszulki 0,65 mm.

Czas, s

40

1000

Temperatura, °C

900

1100

900

1000

1100

Grubość P-Zr, rnm, wg wzoru

P51

0,622

0,579

0,511

0,420

0,293

[36]

0,637

0,598

0,583

0,511

0,388

[1]

0,646

0,634

0,632

0,609

0,568

W tabeli 15 zebrano grubości warstwy p, uzyskane trzema powyższymi wzorami dla
spodziewanych warunków awaryjnych w reaktorach WWER przy założeniu dwustronnej
reakcji parowo-cyrkonowej. Jak widać, jedynie wyniki uzyskane ze wzoru Solanego i tylko dla
wariantu utleniania w temperaturze 1100°C przez 1000 s zbliżone są do granicy
dopuszczalności utleniania. W pozostałych zaś przypadkach (zarówno dla wzoiu Leistikowa,
jak i Cathcarta-Pawla) grubość P-Zr, zawierającej w tych temperaturach nie więcej niż 0,6%
tlenu (tabela 14), będzie znacznie większa. Gdyby zatem własności stopu Zr-Nb odpowiadały
własnościom stopów Zr-Sn, można byłoby mieć. pewność, że przy podanych parametrach
awarii koszulka nie ulegnie zniszczeniu nawet podczas operacji przeładunku paliwa. Jedyne
dostępne źródło danych o stopie ZrNbl [35] nie pozwala jednak na uzyskanie tej pewności.
Z drugiej strony wiadomo, że chociaż własności plastyczne stopu Zr-Nb stosowanego do
wyrobu koszulek w reaktorach WWER są lepsze niż własności Zircaloyu w temperaturze
300-350°C, to po podgrzaniu do temperatury wyższej sytuacja ulega odwróceniu. Stop ZrNbl
staje się znacznie bardziej kruchy niż Zircaloy, dla którego dysponujemy danymi
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doświadczalnymi przytoczonymi powyżej. Potwierdza to porównanie wyników
obliczeniowych (tabela 15) uzyskanych dla obu stopów, pozwalające stwierdzić, że
pogorszenie własności mechanicznych związane jest zapewne z bardziej intensywnym
utlenianiem koszulek ZrNbl.

Dlatego przyjmiemy, że tak duże, jak i małe rozszczelnienie obiegu pierwotnego reaktora
WWER może doprowadzić do zniszczenia i rozsypania koszulki paliwowej także w fazie
manipulacji z paliwem (tj. na. zimno, po zalaniu rdzenia).
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8. WNIOSKI

Z ocen obliczeniowych zachowania prętów paliwowych typu WWER-440 i WWER-1000
w stanie ustalonym otrzymano następujące wyniki:

Pole temperatur dla pręta o małym wypaleniu (5 h pracy na pełnej mocy) pracującego
w warunkach stanu ustalonego reaktora WWER-440 przedstawia się następująco:

Temperatura wody chłodzącej: 285°C
Temperatura powierzchni zewnętrznej koszulki. 315°C
Różnica temperatur na grubości koszulki: 42°C
Uskok temperatury w szczelinie pod koszulką: 334°C
Temperatura maksymalna zewnętrznej powierzchni pastylki paliwowej: 691°C

W przypadku świeżego paliwa WWER-1000 otrzymamy odpowiednio:

Temperatura wody chłodzącej: 300°C
Temperatura powierzchni zewnętrznej koszulki: 330°C
Różnica temperatur na grubości koszulki: 69°C
Uskok temperatury w szczelinie: 412°C
Temperatura maksymalna zewnętrznej powierzchni pastylki paliwowej: 812°C

W przypadku paliwa wypalonego temperatura powierzchni zewnętrznej pastylki paliwowej Tz

byłaby mniejsza niż dla paliwa świeżego.
Maksymalna temperatura wewnątrz pastylki paliwowej WWER-440 przy obciążeniu cieplnym
32,7 kW/m wynosi ok. 1500°C. Jest to wartość obliczana ze współczynnikami bezpieczeństwa.
Maksymalna temperatura w środku pastylki w prętach WWER-1000 wynosi Tmax = 2040°C.
Wyniki doświadczalne wykazały, że maksymalne temperatury w pręcie paliwowym nie
przekraczają 2000°C przy ciśnieniu helu pod koszulką na zimno równym 0,1 MPa (jak
w prętach typu WWER-440). Po uwzględnieniu poprawki temperaturowej na zwiększone
ciśnienie początkowe otrzymuje się maksymalną temperaturę paliwa WWER-1000 pod
obciążeniem 53,5 kW/m równą 1950°C.
Temperatury oczekiwane podczas AUCH z dużym rozszczelnieniem obiegu pierwotnego
(DROP) wynoszą:
Tmax=l300°C;
Tz = 1200°C;

W paliwie reaktora WWER-440 o początkowym ciśnieniu helu wewnątrz paliwa równym
0,1 MPa i 0,5 MPa ciśnienie helu w czasie pracy na pełnej mocy w świeżym paliwie WWER-
440 wyniesie odpowiednio:
dla prętów o p0 = 0,1 MPa p = 0,32 MPa
dla prętów o p0 = 0,5 MPa p = 1,6 MPa,
a przy głębokim wypaleniu ciśnienie produktów rozszczepienia osiągnęłoby 0,4 MPa.
Dla paliwa WWER-1000 przyjmiemy, że ciśnienie pod koszulką może osiągnąć 12,5 MPa,
z czego 9,75 MPa to ciśnienie helu w paliwie świeżym na pełnej mocy, a 2,75 MPa - ciśnienie
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gazowych produktów rozszczepienia w paliwie głęboko wypalonym. W zakładanym czasie
awarii typu DROP (40 s) różnica ciśnień między prętem paliwowym i obiegiem chłodzenia nie
powinna doprowadzić do pękania koszulek.
Zarówno w czasie awarii typu DROP, jak i MROP utlenienie koszulek prętów paliwowych
będzie mniejsze od wielkości, przy której następuje pękanie kruche koszulki. Przyjmiemy, że
tak duże, jak i małe rozszczelnienie obiegu pierwotnego reaktora WWER może doprowadzić
do zniszczenia i rozsypania koszulki paliwowej w fazie manipulacji z paliwem (tj. na. zimno,
po zalaniu rdzenia).
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