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ÖZET

Nükleer Yakrt tasarımı, reaktör tipine ve yakıtların performansından elde edilen
deneyimlere sıkıca bağlıdır. Tasarımın üç önemli hedefi güvenilirlik, güvenlik ve ekonomidir.
Nükleer yakıt tasannu, disiplinlerarasi bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışma en azından nükleer
tasarım, termohidrolik tasarım, mekanik tasanm ve malzeme tasanmı konularını kapsamak
zorundadır.

Tasanm için takip edilecek yol, Tasanm Prosesi Kalite Güvencesinde tanımlanır.
Burada en önemli 4 adım vardır: 1) Tasanm tanımları veya girdileri, 2) Ön tasanm, 3) Esas
tasanm, 4) Tasanmın verifikasyonu.

Tasarım tanımları veya girdileri adımında, ürün performansı, çevre faktörleri ve
güvenlik gerekleri olarak kullanıcı (müşteri) ve düzenleyici otorite tarafından tanımlanan
hedefler ve şartnameler belirlenir.

Ön tasanm adımı, kabul edilen varsaytmlan, alternatifleri, mühendislik analizlerini
kapsar. Esas tasanm adımı, teknik spesifikasyonlar, çizimler, kalite güvencesi programı, ürün
kabul kriterleri gibi unsurlan kapsar. Tasanm çıktılannda, başlangıçta tanımlanan tasanm
girdileri izlenebiliri olmalıdır. Verifikasyonun en önemli şekli, tasanmın kalifiye bağımsız
tetkikçiler tarafından tetkik edilmesidir. Tetkikin kapsamı ve amacı, tasanmın spesifik
karakteristiğine bağlıdır. Verifıkasyon için bir çok yöntem kullanılır.

ABSTRACT

Nuclear fuel design is strictly dependent on reactor type and experiences obtained from
performence of nuclear fuel?. The objectives of the design are reliability, safety, and economy.

Nuclear fuel design requires an interdisciplinary work which has to cover, at least,
nuclear design, thermalhydraulic design, mechanical design, and material properties.The
procedure of design, as described in the quality assurance, consists of a number of steps. The
most important parts are: Design description or inputs, preliminary design, detailed design and
design output, and design verification. .

The first step covers objectives and requirements, as defined by the customer and by
the regulatory authority,for product performance, environmental factors, safety, etc. The
second describes assumptions and alternatives, safety, economy and engineering analyses. The
third covers technical specifications, design drawings, selection of QA program category, etc.

The most important form of design verification is design review by qualified
independent internal or external reviewers. The scope of the review depends on the specific
character of the design work. Personnel involved in verification and review do not assume
prime responsibility for detecting errors. Responsibility for the design remains with the
personnel involved in the design work
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GİRİŞ

Nükleer Yakıt tasarımı, reaktör tipine ve yakıtların performansından elde edilen
deneyimlere sıkıca bağlıdır. Tasarımın üç önemli hedefi güvenilirlik, güvenlik ve ekonomidir.
Nükleer yakıt tasarımı, disiplinlerarast bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışma en azmdan şu
konuları kapsamak zorundadır:

nükleer tasarım,
tennohidrolik tasarım,
mekanik tasarım ve
malzeme tasarımı.
Tasarım işlemi, değişik yakıt tasarım şartnamelerinden başlar ve bunları karşılayacak

teknik işlemlerle yakıt elemanı tasarımı tamamlanır.

Nükleer Tasarım Şartnamesi

a) Elemanın lineer gücü merkezde erimeye sebep olmamalıdır.
b) Yakıt yönetimi stratejileri, geçiş halleri dahil bütün normal işletme şartlan altında yakıt

yüzeyinin ıslak kalmasını güvencede tutmalıdır.
c) Demet gücü ve geçişlerdeki güç artışları, yakıt hatas; eşiğinin altında kalmalıdır.

TASARIM KALİTE GÜVENCESİ

Tasarım için takip edilecek yol, Tasarım Prosesi Kalite Güvencesinde tanımlanır.
Tasarım planlamasında tasarım ve tasarım verifıkasyonu belli çalışma paketlerine bölünür ve bu
paketler ardışık veya paralel işlem görecek şekilde düzenlenir. Şekil-1'de adımlar gösterilmiştir.
Burada en önemli adımlar şunlardır: 1) Tasanm tanımları veya girdileri, 2) Ön tasarım. 3) Esas
tasarım.

Tasarım tanımları veya girdileri adımında, ürün performansı, çevre faktörleri ve
güvenlik gerekleri olarak kullanıcı (müşteri) ve düzenleyici otorite tarafından tanımlanan
hedefler ve şartnameler belirlenir. Müşteri ile şu konularda anlaşmaya varılır:

- Şartnameler nasıl karşılanacaktır?,
- Proje geliştirme ve mühendislik anaiizi ihtiyaçları,
- Prototip testi ve tasarımın verifikasyonu (doğruluğunun ısbatı),
- Tasanm tetkiki.

Ön tasarım adımı şu konuları kapsar:
- kabut edilen varsayımlar ve alternatifler,
- geliştirme projeleri ve raporlar,
- güvenlik, ekonomi ve mühendislik analizleri,
- prototip testleri ve test raporları,
- hedeflenen ile ulaşılan noktaların mukayesesi.

Esas tasarım adımında hazırlanan dokümanlar ve unsurlar:
- teknik spesifikasyonlar,
- tasanm çizimleri,
- kalite güvencesi programı,
- ürün kalitesinin tanımlanması,
- ürün kabul kriterlerinin belirlenmesi.

Tasanm çıktılarında, başlangıçta tanımlanan tasanm girdileri izlenebilir olmalıdır.
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Tasarım Verifikasyonu

Tasarımın doğruluğunun kanıtlanması olarak tanımlanan tasarım verifikasyonu için bir
çok yöntem kullanılabilir. Bunların en önemlileri şunlardır:

• Mühendislik analizleri
• Modelleme ile simülasyon: Değişik şartlar altında yakıt davranışını simüle

eden bir çok bilgisayar kodu geliştirilmiştir.
• Malzeme testleri
• Yakıt elemanı ve/veya demetinin reaktör dışı testleri:

- Termohidrolik testler (basınç düşmesi, kritik ısı akısı)
- Akışın gözlemlenmesi
- Titreşim
- Akış altında kalış süresi ve yıpranma
- Mukavemet ve yorulma

• Reaktör içi testleri:
- Sıfir güç reaktivite testi
- Deneysel yakıt elemanlarının araştırma reaktöründe ışınlanması,

• kararlı yüksek güç
• güç atlamaları (geçiş hali)

- Prototip yakıtın güç reaktöründe ışınlanması

Verifıkasyonun en önemli şekli, tasarımın kalifiye bağımsız tetkikçiler tarafından tetkik
edilmesidir. Tetkikin kapsamı ve amacı, tasarımın spesifik karakteristiğine bağlıdır. Tasarım
verifikasyonunda vazgeçilemez olan son işlem ise reaktör içinde gerçekleştirilen yakıt elemanı
ve prototip demet ışınlamaları ve ışınlama sonrası testleri ile yapılan değerlendirmelerdir.

Verifikasyon ve tetkike katılan personel yanlışların tesbitinde birinci derece sorumlu
kabul edilmez. Tasarımın sorumluluğu, tasarım çalışmasını yapan personel üzerinde kalır.
Tasarım tetkikinde kullanılacak bir örnek liste Tablo-1'de verilmiştir.

Yakıt Elemanı Işınlamanın Amaçları

- Yüksek güç/yanma demonstrasyonu,
- Boyutsal kararlılık,
- Güç atlamaları,
- UO2 davranışı (çok karmaşık),
- Fisyon ürünü davranışı,
- Kod verifikasyonu.

Tasarım Değişiklikleri

Tasarım değişikliklerine zorunlu kılan sebepler farklıdır. Şunlar olabilir:
- yeni teknik özellikler ve buluşlar,
- mevcut tasarımın gerçekleştirilmesinde karşılaşılan problemler,
- güvenlik, güvenlik standardmdaki değişiklikler, çevre mülahazaları,
- ekonomik sebepler,

Kalite güvencesi açısından kural şudur: Tasarım değişimlerine ait prosedürler ve
yaklaşımlar, tamamen yeni bir tasarım ile aynı olmak zorundadır. Çünkü tasarım
değişikliklerinin yan etkilerinin bilinmesi gerekir. Bir A özelliğini değiştirmek için yapılan bir
değişiklik, B ve C özelliklerine de etki edebilir.
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NÜKLEER YAKIT TASARIMI SİSTEMATİĞİ

Nükleer Yakıt Tasanmında aşağıdaki konular sistematik olarak incelenir. Bu konular
birbirinden bağımsız değildir. Etkileşimler basitleştirilerek Şekil-2'de gösterilmiştir.

1 KAVRAMSAL TASARIM

1. Yakıt tipinin seçimi (reaktör tasarımına sıkıca bağlı)
2. Yakıt bileşeni malzemelerin seçimi
3. Yakıt yükleme hakkındaki değerlendirmeler
4. Yeniden işleme değerlendirmeleri
5. Maliyet değerlendirmeleri

2 YAKIT ELEMANINDAN İSTENEN FONKSİYONLAR

1. Uzaysal yerleşim
2. Isı transferi

a. Tasarım hedefi
b. Sıcak kanal faktörleri

3. Bütünlük ve boyutsal kararlılık
a. Zarfın bütünlüğü
b. Sinyal cihazları

4. Performans Kriterleri
a. Yanma
b. Yakıt hatası çeşitleri
c. Yakıt hatası eşik değeri

5. Yakıt kullanımı

3 MALZEME YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

1. Yakıt elemanına ait şartlar
a. Fisyon ve hızlı nötron hasan
b. Transmutasyon ve fisyon ürünleri birikmesi
c. Sıcaklığa bağlı diğer olaylar

2. Yakıt ana maddesinde (alaşım, metalik, seramik) fisyon ürünlerinin yerleşmesi

4 MALZEMENİN ZORLADIĞI SINIRLAMALAR

1. Parazitik nötron absorpsiyonu
2. Isıt İletkenlik

a. Sinterlenmiş saf UO2'de ısı iletkenliği
b. İsıl iletkenlikteki değişimler (bileşim, gözenek, mikroyapı, basınç)

3. Fisyon gazlarının UOVden difüzlenmesi
4. Mekanik özellikler
5. Korozyon direnci
6. Radyasyon etkisi karşısındaki sınırlamalar

a. Fisyon ürünlerinden dolayı genleşme
b. Gaz atomlarının birikmesinden dolayı şişme
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c. Transmutasyon etkisi
7. Ana yakıt malzemesinin mühendislik özellikleri üzerindeki etkileri

a. Fiziksel özellikler
1. Yoğunluk
2. Boyutlar
3. Elektrik ve ısıl iletkenlik
4. Mikroyapı

b. Mekanik Özellikler
c. Korrozyon direnci
d. Özelliklerdeki sıcaklığa bağlı değişmeler
e. Soğutucudan kaynaklanan korrozyon

5 YAKIT ELEMANI TASARIMININ ISIL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Yakıtta sıcaklık gradyanı
a. Silindirik eleman - Uniform enerji üretimi
b. Plaka tipi eleman - Uniform enerji üretimi
c. Halka tipi eleman - dıştan soğutma, uniform enerji üretimi
d. Halka tipi eleman - içten ve dıştan soğutma, uniform enerji üretimi

2. UO2 yakıt elemanında yakıt-zarf boşluğu ısı iletimi
3. Seramik yakıt elemanında ısıl gerilim sebebiyle çatlama
4. Oksit yakıtı metalik malzeme ile zarflama tasarımı

a. Isı kapasitesi
b. Boşlukta ısı transferi
c. Zarfın kopması
d. Yapışıklık kusurları
e. Su birikmesi
f. Eksenel genleşme
g. Hidrür oluşumuyla hızlanan kusurlar

Termal Davranış

Yakıtın ısıl iletkenliği, yakıt çubuğu tasarımında en önemli özelliklerden biridir, çünkü
yakıt belli bir maksimum sıcaklığa müsaade etmekte ve iletkenlik ile sınırlanmaktadır. Bu
sebeple bazı yakıt tiplerinin ısıl iletkenliği deneysel olarak tayin edilmiş ve sonuçların yakıtın
mıkroyapısı ile sıkısıkıya bağlı olduğu görülmüştür. Tasarım hesaplamalan için kullanılan veri
tabanlarında standart veya referans veriler vardır. O/U oranındaki artışla beraber, özellikle 100
nm'den küçük çaplı kanallarda açık porozitelerin de arttığı görülmüştür. Bu olay mikro çatlak
oluşumuna atfedilmektedir. Açık porozite ve mikro çatlak olmayan peletler, referans
verilerinden daha iyi ısıl iletkenlikler göstermektedir.

O/U oranındaki artış, malzemenin kendisine ait ısıl iletkenlikte iyileşme gösterse de
mikroçatlaklar sebebiyle etkin ısıl iletkenlikler O/U oranının artmasıyla azalır. İşınlama
başlangıcında yakıt peletlerinin dış tarafında O/U oranı yükselir. Bunun sebebi radyal sıcaklık
gradyamdır. O/U oranı başlangıca göre iç kısımlarda azalır, dış kısımlarda artar. Dış kısımlarda
O/U artışı ile beraber mikro çatlak oluştuğu reaktör dışı testlerde gözlenmiştir. Porozite
faktörü de dikkate alınmalıdır.

Başlatma çıkışının tamamlanmasından sonra kararlı hal şartlan altında yakıtın genel
termal davranışı aşağıdaki gibi karakterize edilebilir:

Merkez hattı sıcaklığı, tam güçte ilk önce hızla düşer, yaklaşık 50 eşdeğer tam güç
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gününde (EFPD) bir minimuma erişir. Bu olaym başlıca sebepleri, çatlakların iyileşmesi ve
merkezi boşluğun büyümesi yanında yakıtın sürünmesi ve yoğunlaşmasıdır.

Minimuma ulaştıktan sonra merkez hattı sıcaklığı yavaş yavaş ve kararlı bir yükselme
gösterir ve bu eğilim genellikle ışınlama zamanının sonuna varıncaya kadar devam eder. Bazı
durumlarda bir durgunluk değerine ulaşılır veya ömrün sonuna (EDL) doğru küçük bir sıcaklık
düşmesi olur. Merkez hattı sıcaklık profilinin bu ikinci kısmı şu faktörlerden etkilenir:

- He'a göre oldukça kötü termal iletkenlik gösteren Xe ve Kr fizyon gazlarının oluşması
sebebiyle gaz iletkenliğinin kötüleşmesi, sıcaklık yükselmesine sebep olur.

-Yakıt şişmesi, gapin küçülmesi yoluyla gap iletkenliğini iyileştirir ve sıcaklık
düşmesine sebep olur.

-Por göçü, çatlak iyileşmesi ve yakıtın yoğunlaşması, iyileşmiş ısıl iletkenlik sebebiyle,
sıcaklık düşmesine sebep olur.

-Fizyan gazı basıncından kaynaklanan zarfın dışa doğru sürünme ve şişme etkisi
sıcaklık yükselmesine sebep olur.

-Yanma oranı ile orantılı olarak lineer güçte küçük bir azalma, gap daralması ve
kontakt basınç etkisinde olduğu gibi, sıcaklık düşmesine sebep olur.

6 ARAYÜZEY AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

1. Metalurjik bağlanma
2. Mekanik bağlanma
3. Bağlanmamış (zarflı) elemanlar

a. Boşluğun ısıl iletkenliği
b. Gaz veya temas yüzeyinde kaynama
c. Bağlanmamış katılar
d. Bağlanmamış elemanların deförmasyonu

7 YAKIT ELEMANI TASARIMININ MEKANİK VE HİDROLİK YÖNÜ

1. Isıl gerilim değerlendirmesi
2. Gerilim ve kusur arasındaki ilişki

Kırılgan ve sünek malzeme
a. Kırılgan malzemeler
b. Sünek malzemeler
c. Malzeme yorulmaları

3. Faz dönüşümlerinin etkisi
4. Yakıt-zarfarayüzeyinde gerilmeler
5. Geometri değişiklikleriyle gerilimin en aza indirilmesi
6. Işınlama sırasında yakıtın plastik davranışı
7. Paralel plaka tipi yakıt demetlerinde hidrolik kararsızlık
8. Akış etkili vibrasyon

Mekanik Davranış

Bir yakıt çubuğunda mekanik yüklerin değerlendirilmesi, genellikle iç gerilim ve yük
altındaki (dış) gerilim analizleri ile yapılır ve tolore edilebilir değerlerle mukayese edilir.
Zarftaki iç ve dış gerilimlere ait pik değerlerin eksenel yerel noktalan, normal olarak her biri
diğerleri ile aynı yerde meydana gelmez. Fisyon gazı basıncının etkilediği sürünüm sebebiyle
oluşan maksimum kalıcı zarf deförmasyonu yakıt elemanının sıcak üst ucunda oluşur. Burada,
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iç gerilimin relaksasyonu ve sürünüm etkisinden dolayı düşük bir gerilim vardır. Fşınlama
sırasında elastik maksimum iç gerilimin yeri değişebilir, fakat alt taraflarda, yani elemanın daha
soğuk bölgelerinde, olması beklenir.

Yakıt elemanının daha sıcak kısımlarında kalıcı zarf deformasyonu, mekanik
davranışların temsilcisi olarak incelenir.

8 YAKIT ELEMANI TASARIMINDA FABRİKASYON VE KALİTE
KONTROL AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELER

1. Yakıt üzerine fabrikasyon proseslerinin etkisi
a. Ana yakıt maddesine etkiler
b. Zarf malzemesine etkiler
c. Boyutlar

2. Fabrikasyon prosesi etkilerinin ölçülmesi
3. Değerlerdeki güvenilirlik (proses yeteneği testi)

Pelet Çapının Etkisi

Yakıt sıcaklığı, yakıt peletinin fabrikasyon çapından bir kaç yolla etkilenir:
-Daha büyük çap daha yüksek lineer güce sebep olur.
-Daha küçük çap daha fazla radyal relokasyon, daha büyük merkezi boşluk ve

dolayısıyla daha düşük merkez hattı sıcaklığı gösterebilir.

Başlangıç Stokiyometrisinin Etkisi

Başlangıç (fabrikasyon) O/U oranında stokiyometriden sapma arttıkça merkez hattı
sıcaklığı yükselir. Sonunda bir doygunluğa gitmekle beraber, ışınlama sırasında O/U oranı
genel olarak artar.

9 KULLANICIDAN GELEN TASARIM DEĞERLENDİRMELERİ

Lisans sahibi (kullanıcısı), çizimler, tasarım hesaplamaları, deneyler ve işletme
tecrübeleri dahil olmak üzere tasarım bilgilerim değerlendirmekle sorumludur. Bu
değerlendirmede kendi edindiği ilgili işletme tecrübeleri ve ilave bağımsız hesaplamalar ve
analizler kullanılmalıdır. Ayrıca reaktörle uyumu da kontrol edilmelidir.

Yakıt tasarımının değerlendirilmesi, yakıt tipinin işletmede kullanılması sürecinde her
zaman devam edecektir. Eğer işletme tecrübesi gerekli kılıyorsa yeni yakıt siparişlerinde
tasarım şartnameleri değiştirilebilir. İşletme tecrübeleri, onaylanmış bir yakıt davranışı gözleme
programına uygun olarak kayda geçer. Bu program işletme parametrelerinin kontrolünü ve
havuz tarafında değişik şekillerdeki muayeneleri kapsar.
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Tablo 1. Tasarım Tetkikinde Kullanılan Kontrol Listesi

D Tasarım bütün şartnameleri belirlendiği şekilde karşılıyor mu?

D Bütün servis şartlan dikkate alınmış mı?

D Uygun tasarım yöntem ve araçları kullanılmış mı?

D Yöntemler ve uygulanan tasarım verifıkasyonu uygun mu?

D Bütün kabuller geçerli mi?

D Güvenlik değerlendirmeleri tatmin edici mi?

D Çevre değerlendirmeleri tatmin edici mi9

D İşlevsel ve işletmeye ait değerlendirmeler tatmin edici mi?

D Tasarım çıktıları (spesifıkasyonlar, çizimler) doyurucu mu?

D Malzeme seçimi uygun mu9

D Bütün malzemeler ve parçalar karşılıklı uyumlu mu9

• Belirlenmiş malzemeler temin edilebilir mi?

D Bileşenler stardardize mi?

• Kalite Güvencesi program kategorileri uygun seçilmiş mi9

D Tedarik, üretim ve muayeneler teknik ve ekonomik olarak fizibil mi?

Q Belirlenen toleranslara ulaşılabilir mi9

D Üretim ve muayene cihazları temin edilebilir mi?

D Uygun yetenekte üretim prosesleri temin edilebilir mi?

D Ürün bakım ve servis problemleri çözülmüş mü9

D Kullanılmış ürünlerin yok edilmesi problemi çözülmüş mü9
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TASARIM PLANI VE
TASARIM VERİFİKASYON

PLANI
(İŞ PAKETLERİ)

\ t
MÜŞTERİ MUTABAKATI

İŞ GÖREVLENDİRMELERİ

J,
İŞ PAKETLERİ ARASINDA

BAĞLANTILAR

TASARIM TANIMLAMALARI
(TASARIM GİRDİLERİ)

>
•

i *

*

ON TASARIM

ESAS TASARIM
(TASARIM ÇIKTILARI)

J/
TASARIM VERİFİKASYONU
(TASARIM TETKİKİ DAHİL)

TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARIMIN
TATBİKATI

Şekil 1. TASARIM PROSESİ KALİTE GÜVENCESİ UYGULAMA ŞEMASI
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PSLETTE
NÜKLEE3
FISYON
* GÜÇ IP)
• İP

- KONrfîOLLU
GfRİÜM VE UZAMA

- KO.NTTOLLU GERİLİM
KONSAN IRASYONU

- KON'TBOLLU FİSYON
ÜİÎÜNU ERİŞİMİ

Şekil 2. Yakıt Elemanı Tasarımında Dikkate Alman Bazı Tasarım Parametreleri
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