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1. WSTĘP

W wielu niskotemperaturowych, wysokostrumieniowych reaktorach badawczych
(o strumieniu neutronów termicznych ~1014 n/cm2xs), paliwem jądrowym jest stop U-A1
o zawartości 14 do 50% uranu lub dyspersja związku U-A1X w matrycy aluminiowej.

W byłym Związku Radzieckim i byłych krajach RWPG są to wodno - wodne reaktory
o strumieniu neutronów termicznych 1013 do 1014 n/cm2xs jak:

Leningrad - Petersburg, Kijów), WWR-S (Taszkent), WWR-C (Obnińsk), WWR-K
(Ałma-Ata), WWR-SM (dawne NRD, Węgry, Polska), czy reaktory o wyższym
strumieniu (1015 n/cm2xsek) jak reaktor MR ( w Instytucie Kurczatowa w Moskwie,
którego paliwo było pierwowzorem dla reaktora MARIA), przeznaczonym do badania
paliwa i materiałów konstrukcyjnych.

W Polsce są to reaktory WWR-S EWA do 1967 roku, a po tym WWR-SM i reaktor
na paliwie MR MARIA.

W krajach zachodnich są to reaktory:
• MTR (Materials Test Reactor),
• ETR (Engineering Test Reactor),
• ATR (Advanced Test Reactor), w Idaho National Engineering

Laboratory (INEL)
• RHF (Reacteur a Haut Flux), Francusko - Niemiecko - Brytyjski

wysokostrumieniowy reaktor w Grenoble (Francja),
• UW (University of Washington Argonaut Reactor),
• MURR (Missouri University Research Reactor),
• MITR (Massachusetts Institute of Technology Reactor - I I ) ,
• FNR (Ford Nuclear Reactor at University of Michigan),
• UT (University of Toronto Reactor),
• EP (Ecole Polytechnique de Montreal),
• KIPF (Kanata Isotope Production Facility),
• RMC (LEU Fueled Reactor at Royal Military College) w Wielkiej

Brytanii,
• ORR (Oak Ridge Reactor).

W pracy przedstawiono zachowanie się elementów paliwowych z paliwem U-Al i z
koszulką z aluminium lub z jego stopu, podczas eksploatacji w reaktorach badawczych
oraz zjawiska zachodzące w materiale koszulki i w paliwie w wyniku napromieniania
neutronami (E>0,1 MeV), będącego przyczyną powstawania uszkodzeń w elementach
paliwowych.

Dane dotyczące zachowania się elementów paliwowych z rdzeniem U-Al. w
reaktorach pochodzących z byłego Związku Radzieckiego są bardzo ograniczone.
Większość dostępnych danych pochodzi z prac Instytutu Fizyki Jądrowej w Petersburgu
[1] - [4].

W naszej pracy oparto się głównie na danych pochodzących z eksploatacji elementów
paliwowych w reaktorach MTR, ETR i ATR [5] -=- [10].

W pracy przedstawiono również zachowanie się elementów paliwowych w koszulkach
ze stopu Al pozostających w mokrych przechowalnikach wypalonego paliwa.



2. ROZWÓJ I WYTWARZANIE PALIWA ZE STOPU U-Al
I PALIWA Z DYSPERSJĄ U-A1X W MATRYCY Al

Układ równowagi stopu Al-U przedstawiono na Rys. 1. Charakteryzuje się on istnieniem
trzech związków międzymetalicznych:UA12, UA13, UA14, wyraźnie różniących się
właściwościami (Tabela 1).
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Rys. 1. Układ równowagi Al-U.

Tabela 1. Własności związków międzymetalicznych aluminium - uran [11].

Materiał

UA12

UAI3

UAI4

Teoretyczna gęstość
[g/cml]

8,14
6,80
6,06

Zawartość
uranu

fg/cml]
6,64
5,08
4,16

Temperatura
topnienia

[K]
186

1623
1003

Zawartość uranu w stopach, które znalazły praktyczne zastosowanie wynosi od kilku
do około 50% wagowych, a wzbogacenie do 92% U-235.

Jednym z podstawowych problemów utrudniających i ograniczających otrzymywanie
stopów o wysokiej zawartości uranu jest tendencja do segregacji, jako wynik znacznej



różnicy gęstości faz oraz dużych różnic w temperaturach likwidusu1 i solidusu2 przy
wysokich zawartościach uranu [12].

Stopy o zawartości uranu powyżej 20% mają złe własności odlewnicze i utrudniają
przeróbkę plastyczna.

Proces topienia i odlewania stopów U-Al, z uwagi na dużą różnicę w gęstości i
temperaturach topnienia uranu i aluminium oraz ich wysoką reaktywność z tlenem,
azotem, żelazem, miedzią i węglem jest trudny [13].

Przy zawartości uranu rzędu 35% wagowo, stopy U-Al, z uwagi na obecność w
strukturze dużej ilości związku międzykrystalicznego UA14, mają tendencję do pękania w
procesie obróbki plastycznej.

Mimo tych kłopotów elementy paliwowe metaliczne, na bazie stopu U-Al były szeroko
stosowane w reaktorach badawczych MTR (Materials Test Reactor), ETR (Engineering
Test Reactor), w INEL (Idaho National Engineering Laboratory), jak również innych.

Ponieważ związki uran-aluminium są materiałami kruchymi, można łatwo produkować
proszek z odlewu otrzymanego przez topienie w piecu łukowym używając
konwencjonalnych szczęk kruszących.

Proszki są produkowane w małej skali z uwagi na małe zapotrzebowanie na materiały
paliwowe dla reaktorów badawczych, a także na wysokie koszty ich wytwarzania oraz na
problemy bezpieczeństwa jądrowego (kontrolę krytyczności).

Elementy paliwowe z paliwem dyspersyjnym UA1X w koszulce aluminiowej były i są
eksploatowane od bardzo wielu lat w reaktorach badawczych INEL, ATR, ETR, MTR, a
także w polskich reaktorach EWA i MARIA.

3. CHARAKTERYSTYKA EKSPLOATACYJNA
ELEMENTÓW PALIWOWYCH

Z RDZENIEM ZE STOPU U-Al I Z DYSPERSJĄ U-A1X W MATRYCY AI

O eksploatacyjnej jakości elementów paliwowych decyduje wypalenie, mechaniczna i
jądrowa stabilność oraz uwalnianie radioaktywności, niezwykle istotne zarówno w
procesie eksploatacji jak i podczas składowania (przechowywania) wypalonych
elementów paliwowych.

Dopuszczalna głębokość wypalenia określa czas eksploatacji elementu paliwowego. W
przypadku korzystnego zachowania się w warunkach napromieniania, np. w reaktorze
ATR [7] graniczne wypalenie wynosiło 2,3 xl O21 rozszczepień/cmi

1 likwidus - krzywa ( w układach dwuskładnikowych) oddzielająca na wykresie stanu obszar

występowania jednorodnej fazy ciekłej od obszarów pozostałych.
2 solidus - krzywa (w układach dwuskładnikowych) oddzielająca na wykresie równowagi faz

obszar krystalizacji roztworu od obszaru w którym układ znajduje się w stanie stałym. Solidus stanowi

graficzne przedstawienie zależności temperatury końca krystalizacji roztworu od jego składu

chemicznego.
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To korzystne zachowanie się paliwa było ocenione przez poradiacyjne, nieniszczące i
niszczące badania wykonane na elementach paliwowych i na próbkach.

Mechaniczna stabilność związana jest z naprężeniami jakie powstają w elementach
paliwowych w wyniku działania ośrodka chłodzącego, gradientu temperatury
powodującego powstawanie naprężeń termicznych i radiacyjnego wzrostu

W reaktorach badawczych temperatura eksploatacji jest niska i praktyka
eksploatacyjna ograniczająca naprężenia termiczne poniżej granicy plastyczności
wystarczała by zapobiec uszkodzeniom elementów paliwowych.

Bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie w wyniku naprężeń osiowych ściskających,
pochodzących nie od naprężeń termicznych będących wynikiem radiacyjnego wzrostu
paliwa.

W elementach paliwowych ATR nie stwierdzono występowania wyboczenia w wyniku
tych naprężeń, ale w paliwie ETR występowało ono często.

Pomiary wykonane na 1700 płytowych elementach paliwowych reaktorów ATR, ETR,
MTR nie wykazały niestabilności jądrowej [7].

Uwalnianie radioaktywności jest wynikiem uszkodzeń koszulek elementów
paliwowych, ale może pochodzić również od śladów uranu znajdujących się na
powierzchni elementów paliwowych.

Przyczynami uszkodzeń koszulek są przede wszystkim wpływ promieniowania
powodujący radiacyjny wzrost i puchnięcie paliwa, zmiana własności mechanicznych,
a także wpływ ośrodka chłodzącego, powodującego korozję koszulki i paliwa.

3.1. Radiacyjny wzrost i puchniecie uranu

Radiacyjny wzrost to zjawisko, które zachodzi przy napromienianiu uranu, a polegające
na zmianie zewnętrznego kształtu ziaren bez znaczących zmian objętości.

Działanie promieniowania neutronowego na materiały rozszczepialne przejawia się w
formie wydzielania dużych ilości energii w małej objętości. Metaliczny uran znajduje się
nieprzerwanie pod działaniem pików cieplnych.

Te periodyczne zmiany temperatury przy ostrej anizotropii własności uranu w stanie a
prowadzą do radiacyjnego wzrostu. Jest on największy w zakresie temperatur
100 H- 300 °C (przy 400 maleje do zera). Silnie zależy to od tekstury1, brak tekstury i
drobnoziarnista struktura zmniejszają radiacyjny wzrost.

Puchniecie to zwiększanie objętości wyrobów z uranu w wyniku działania
promieniowania neutronowego. Objętość zwiększa się ponieważ przy rozszczepieniu
z jednego jądra powstają dwa, a zatem dwa nowe atomy produkty rozszczepienia,
z większą objętością. Ponadto w wyniku promieniowania powstają uszkodzenia
radiacyjne w postaci atomów międzywęzłowych (wakansów) i pustek (voidow).

1 tekstura - uprzywilejowana, przestrzenna wzajemna orientacja krystalitów w materiale
polikrystalicznym lub cząstek w materiale bezpostaciowym. Rozróżnia się tekstury osiowe, wykazujące
orientację elementów tekstury względem pewnego kierunku, płaskie wykazujące orientację względem
pewnej płaszczyzny, całkowite o orientacji względem płaszczyzny i kierunku.
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Puchnięcie może być spowodowane także formowaniem się pęcherzy gazowych
i zmianą objętości w wyniku reakcji chemicznych, które mają miejsce w paliwie.

W przypadku paliwa dyspersyjnego te czynniki nie mają dużego znaczenia; np. dla
paliwa dyspersyjnego o zawartości 63% UA13 mamy do czynienia ze zmniejszeniem się
objętości o 0,3% [14].

Najistotniejszą przyczyną puchnięcia są stałe i gazowe produkty rozszczepienia
głównie krypton (-4%) i ksenon (-35%).

Zwiększanie objętości z uwagi na stałe produkty rozszczepienia jest proporcjonalne
do wypalenia i wynosi w uranie w stanie a -2,3% przy wypaleniu 1% atomów uranu.

Podstawowy przyrost objętości uranu w wyniku napromieniania neutronami
związany jest z gromadzeniem się gazowych produktów rozszczepienia.

Zwykle przyjmuje się, że w 1 cm3 uranu napromienionego neutronami termicznymi do
wypalenia 1% atomów tworzy się 4,7 cmi gazu o normalnym ciśnieniu i temperaturze.

Zjawiska wzrostu i puchnięcia w paliwie U-Al zostaną przedstawione na podstawie
doświadczeń związanych z eksploatacją 1700 elementów paliwowych, płytowych,
w reaktorach badawczych ETR, ETR, MTR w latach 1970 -f 1980 w INEL (Idaho
National Engineering Laboratory) [7].

Badania były robione zarówno na płytach paliwowych typu MTR jak i na próbkach.
Z 1700 przebadanych elementów paliwowych, w 48 stwierdzono występowanie gazów w
postaci pęcherzy rozłożonych w matrycy paliwa spowodowane nadmiernym wzrostem
ciśnienia gazowych produktów rozszczepienia. Pochodziły one z pierwszych pięciu lat
eksploatacji elementów paliwowych w reaktorach ATR.

Główne gazy, których atomy odpowiedzialne są za wzrost objętości paliwa podczas
napromieniania neutronami to krypton i ksenon (15% produktów rozszczepienia).
Puchnięcie powodowane stałymi produktami rozszczepienia, proporcjonalne do gęstości
rozszczepień, powoduje rozmieszczanie atomów w porowatym rdzeniu paliwowym i
zależy od temperatury paliwa i od szybkości rozszczepień.

Wzrost albo puchnięcie (AV/V) można określić zależnością podaną przez Francisa
[14]:

AV/V [%] = 6,4[%]xFxlCT21 [rozszczepień/cmi] - Vp (1)
gdzie:

F - gęstość rozszczepień (rozszczepień/cm3 rdzenia)
Vp - porowatość rdzenia albo objętość pustek (voidow) w %

Na Rys. 2 podano zależność pomiędzy puchnięciem elementów paliwowych płytowych
a gęstością ich rdzeni paliwowych otrzymaną z badań 16 próbek i 4 elementów
paliwowych [7], [15].
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Rys. 2. Puchnięcie płytowego paliwa z UA1X jako funkcja gęstości rozszczepień [7].

Zależność empiryczną AV/V otrzymano dla 24 punktów pomiarowych i wynosi
ona:

AV/V = 2,6[%] xFxlO"21 [rozszczepień/cm3 rdzenia] (2)
Różni się ona od wartości w zależności (1), ale nie uwzględniono w tym porowatości
rdzenia i objętości pustek Vp.

Wykazano, że wzrost porowatości rdzenia redukuje puchnięcie oraz, że puchnięcie
elementów paliwowych płytowych, dyspersyjnych do gęstości 2,4xlO21 rozszczepień/cm3

jest proporcjonalne do gęstości rozszczepień. Stała proporcjonalności zależy od
temperatury, porowatości rdzenia i zawartości paliwa (atomów U/cm3) wzbogaconego
do 95% wU-235.

Dla paliwa zawierającego 4,3xlO21 atomów U/cm3 puchnięcie wynosiło O,ll%/1%
wypalenia.

Jako kryterium bezpośredniego zagrożenia zniszczeniem elementu paliwowego
spowodowanego puchnięciem przeprowadzono pordiacyjne próby pęcherzowe (blister
testing). Próba polega na poradiacyjnym wygrzewaniu - 30 minut co 30 K, aż do
powstania pęcherzy w wyniku nadmiernego ciśnienia gazów.

Temperaturę „blisteringu" określano zależnością:

•(3)TB =905-139,9XF - 44,8xF2

gdzie:
F - gęstość rozszczepień razy 1021 rozszczepień/cm3

TB - temperatura blisteringu w K

Temperatura „blisteringu" dla elementów paliwowych płytowych, reaktorów ATR
wynosiła -720 K przy gęstości rozszczepień 2,7xlO21 rozszczepień/cmi [7].

Porównanie elementów paliwowych płytowych wykonanych z UO2, U3O8 oraz z Alx

wykazało, że największą odporność na blistering miały elementy paliwowe wykonane z
UA1X, najmniejszą z UO2.

Nelson [16] sugeruje, że w UO2 około 50% gazów jest w postaci pęcherzy, podczas
gdy w U3O8 i w UA1X gaz zachowuje się tak jakby był w dynamicznym roztworze.



3.2. Korozja wodna elementów paliwowych

Szerokie badania poradiacyjne korozji wodnej elementów paliwowych z paliwem
metalicznym ze stopu U-Al i z dyspersją UA1X w aluminium [7], [10] oraz
[17] + [26].wykazały, że może być ona jedną z ważniejszych przyczyn uszkodzenia
elementów paliwowych i uwalniania produktów rozszczepienia.

W pracy [7] stwierdzono, że uwalnianie produktów rozszczepienia z płytowych
elementów paliwowych, ze stopu U-Al zachodziło w obszarach koszulki poddawanych
działaniu wysokich strumieni cieplnych od 0,95 do 4,73xlO6 W/m2.

W miejscach tych obserwowano podwyższoną korozję koszulek elementów
paliwowych.

Oceniono, że równomierna korozja koszulek elementów paliwowych w reaktorze
SLOWPOKE-2 wynosiła < 4,5x10'3 cm/rok. Nie było to wiele biorąc pod uwagę czas
życia tych elementów paliwowych.

Obecność ciężkich pierwiastków takich jak: miedź, nikiel, kobalt, ołów i cyna może
prowadzić do korozji wżerowej [9], [19] natomiast promieniowanie nie wykazywało
istotnego wpływu na zwiększenie równomiernej korozji aluminium [9].

Szerokie badania popromienne korozji wodnej elementów paliwowych z dyspersją
UA1X przeprowadzono na elementach z reaktora ATR (Advanced Test Reactor) w Idaho
National Engineering Laboratory. ATR jest ciśnieniowym (2,45 MPa), lekkowodnym,
wysokostrumieniowym (l,5xl0 1 5 n/cm2xsek) reaktorem badawczym, o mocy cieplnej
250 MW [10]. Rdzeń ATR zawiera 40 kaset paliwowych, a każda z nich zawiera 19 płyt
paliwowych. Płyty są wysokowzbogaconym (93% wagowo U-235) związkiem uran -
aluminium (UA1X) z cienką aluminiową koszulką. Każda płyta paliwowa ma 1257 mm
długości, z aktywną długością 1219 mm.

Grubość płyty paliwowej wynosi 1,27 mm, rdzeń z UA1X 0,51 mm i koszulka 0,38
mm

W reaktorze ATR zaobserwowano nieszczelności elementów paliwowych.
Początkowo, 7 października 1980 r. przecieki, a później 20 października gwałtowne
wyjście produktów rozszczepienia.

Wszystkie elementy paliwowe wyładowano z reaktora i poddano je badaniom
wizualnym za pomocą peryskopu umieszczonego w komorze gorącej. Oprócz tego
badania wizualne wykonywano za pomocą kamery telewizyjnej.

Wypalenie badanych elementów paliwowych wynosiło l,76xlO21 rozszcz/cm3 co
stanowiło 76% granicznego wypalenia dla tych elementów, które wynosiło
2,3 xl O21 rozszczepień/cm3.

W dwu kasetach stwierdzono nieszczelność elementów paliwowych, więc je
rozmontowano. Na dwóch płytach z tych kaset zaobserwowano defekty w postaci
szpilkowych otworów. Fotografia takiego defektu pokazana jest na rysunku 3.

Defekt ma charakter wżeru otoczonego tlenkiem o zmienionej barwie z ciemną
„kometą" zaczynającą się przy defekcie i rozciągniętą w dół w kierunku strumienia
chłodziwa (Rys.3a). Na wklęsłej stronie (rysunek 3b) widoczny jest okrągły zabarwiony
obszar zawierający wżer i strefę pęcherza. Zmierzona grubość płyty paliwowej wskazuje
też na istnienie pęcherza.



Obszary szpilkowatego otworu na wklęsłej i wypukłej stronie płyty były badane za
pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Mikrofotografie takich uszkodzeń
pokazano na rysunku 4. Wyraźnie widoczny jest pęcherz wokół szpilkowatego otworu
na wypukłej stronie i wżer oraz strefa pęcherza na wklęsłej stronie.

Z każdej płyty paliwowej pobrano próbki w sąsiedztwie defektu i wykonano badania
metalograficzne. Przekrój poprzeczny typowej próbki paliwa pokazywany jest na rysunku
5. Jak pokazano na rysunku 5a około 16 mm rdzenia paliwa było wypłukane.
Skorodowane mogą być zarówno cząstki paliwa jak i matrycy. Ilość paliwa wypłukanego
z uszkodzonej płyty paliwowej oceniono na 0,8 g przyjmując, że pustka jest okrągła.

Grubość warstwy tlenku na zewnętrznej stronie koszulki wynosiła 28 pm, a na
wewnętrznej 25 pm.

Badania wizualne za pomocą kamer telewizyjnych prowadzi się także w reaktorze EP
(Ecole Polytechique de Montreal), gdzie zastosowano kamery telewizyjne Westighouse
Model ETV 1250.

Telewizyjną kamerę zastosowano też do kontroli pojedynczych elementów
paliwowych w komorach gorących w Chalk River Laboratories będących własnością
Atomie Energy of Canada Limited (AECL).

Metoda wizualna jest zawsze wstępnym etapem badań, służącym wyselekcjonowaniu
elementów paliwowych do dalszych badań. Aby zidentyfikować dokładnie procesy
puchnięcia czy korozji elementów paliwowych potrzebne są badania metalograficzne.

Wyniki badań korozji elementów paliwowych typu WWR-M. w warunkach wrzenia
przedstawiono w pracach [17], [18].

Badania dotyczyły odporności korozyjnej materiału koszulki, którym jest stop SAW-1
i związane były z badaniami nad zwiększeniem mocy reaktora WWR-M w Petersburgu.

Przykładowa prędkość korozji w temperaturze 130°C, przez czas 250 godzin, w
zależności od pH wynosiła jak w tabeli:

PH
4
5
6
7

K [mm/dobę]
(0,20 ± 0,30) 10"3

(0,26 ± 0,18) 10-3

(1,26 ± 0,18) 10-3

(1,29 ± 0,18) 10"3

(a) 1.2X (b) 1.2X

Rys. 3. Defekt w postaci wżeru w typowej płycie elementu paliwowego;
(a) wypukła strona, (b) wklęsła strona.
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(a)

Rys. 4. Obraz wżeru na skaningowym mikroskopie elektronowym w typowej płycie
elementu paliwowego; (a) wypukła strona, (b) wklęsła strona
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Rys. 5. Przekrój poprzeczny płytowego elementu paliwowego.
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3.2.1. Korozja wodna koszulki aluminiowej

Korozja wodna aluminium przebiega według zależności parabolicznej formowania się
warstwy tlenku i liniowo, kiedy tworzy się ochronna warstwa tlenku. Proces liniowej
erozji związany jest z rozpuszczaniem i usuwaniem warstwy tlenku aluminium.

Dillon [21] przeprowadził analizę korozji aluminium w dynamicznym układzie
i określił następującą zależność:

d = KLxt = (Kp/2KL)x[l-exp(-2dKL/Kp)] (4)
gdzie:

d - głębokość penetracji metalu [cm]
Kp - stała parabolicznej korozji [cm2/rok]
KL- stała liniowego rozpuszczania [cm/rok]
t - czas w latach dla penetracji d [cm]

Obliczona przy badaniu elementów paliwowych reaktora ATR głębokość penetracji
koszulki aluminiowej, na podstawie równania (4) wynosiła 0,028 i 0,030 cm dla czasu
napromieniania odpowiednio 0,16 i 0,18 roku.

Dane Kp i KL wyliczone w pracy [21] przy temperaturze powierzchni koszulki -500 K
i wydatku chłodziwa l,78xl05 l/min wynoszą odpowiednio 4,52xlO6 cm2/rok
i 1,78 cm/rok.

Temperaturę koszulki określono z następującej zależności:
X = 97,9xt°'778exp(-4605,6/T) (5)

gdzie:
X - grubość warstwy tlenku
t - czas [lata]
T - temperatura [K]

Z pomiarów warstwy tlenku i z jej obliczeń wynikało, że temperatura koszulki w
pobliżu defektu w postaci pory wynosiła -500 K. Temperatura wewnętrznej powierzchni
koszulki wynosiła -560 K.

Równanie (4) było użyte przy założeniu, że korozja i erozja koszulki była
zapoczątkowana przy istniejącym wżerze lub w punkcie najwyższej wartości strumienia
cieplnego albo w gorącym punkcie.

Głębokość korozji wżerowej może być również wyliczona z następującego wyrażenia
[22]:

d = kxt2/3 (6)
gdzie:

d - głębokość wżeru [cm]
k - 6,055xl0-2 [cm/rok1/3] [22]
t - czas napromieniania aby wystąpiła penetracja

otworu szpilkowego [lata]

Głębokość wżeru obliczona z równania (6) wynosiła 0,033 i 0,034 cm dla czasu
napromieniania odpowiednio 0,16 i 0,18 roku.

Dickinson [23] określił szybkość korozji koszulki aluminiowej na 0,182 cm/rok przy
pH 4.5 do 6,1 i w temperaturze 483 K. Przy tej szybkości głębokość korozji wżerowej
wynosiła 0,029 i 0,033 cm dla dwóch uszkodzonych płyt paliwowych.
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W tabeli 2 podano szybkości korozji obliczone z równań (4) i (6) oraz szybkości
korozji określone dla elementów paliwowych ATR prezentowane w pracy [10].
Szybkości korozji oszacowane w pracy [10] są w dobrej zgodności z danymi z obliczeń
na podstawie równań (4) i (6) oraz z danymi z pracy [23].

Tabela 2. Szybkość korozji wżerowej w koszulce aluminiowej.

Czas napromieniania
[lata]

0,16
0,18

średnia szybkość

Szybkość korozji wżerowej
[cm/rok]

Równanie
(4)

0,180
0,170
0,175

Równanie
(6)

0,200
0,190
0,195

Praca
[231

0,180
0,180
0,180

Praca [10]
paliwo ATR

0,240
0,120
0,225

3.2.2. Korozja paliwa

Jeżeli koszulka ulegnie uszkodzeniu to paliwo w postaci stopu U-Al czy dyspersji UA1X

ulega utlenianiu i erozji w kontakcie z chłodziwem.

Stop paliwowy jest dostatecznie odporny na korozję ale uwalniane są produkty
rozszczepienia, które mogą być związane z korozją odsłoniętego paliwa i
przechodzeniem uranu do chłodziwa. Z tego powodu pojawia się aktywność Np-239 w
chłodziwie.

W eksperymentach pozareaktorowych paliwo ze stopu U-AL, badane w autoklawach
w destylowanej wodzie w temperaturze 178 °C nie wykazywało oznak korozji [24].
Stwierdzono, że obróbka plastyczna na zimno stopu uran-aluminium redukuje znacznie
odporność na korozję.

Niewiele jest danych na temat niskotemperaturowej (500 K) korozji-erozji paliwa
dyspersyjnego UA1X. Można robić pewne oceny korzystając z danych dotyczących korozji
UO2. Przyjęcie założenia, że korozja wodna UA1X jest podobna do korozji UO2 opiera się
na tym, że UA1X utlenia się do UO2 według następującej reakcji:

UA1X + O2 ->UO2 + xAl
3UO2 + O2->U3O8

albo 3UA1X + 4O2 ->U3O8 + 3 xAl

Korozja-erozja UO2 przy pH 4 do 5, zawartości tlenu 10 cm3 O2/kg H2O, szybkości
przepływu chłodziwa 0,52 m/s i temperaturze 550 K określona w pracy [25] wynosiła 8
g/rok.

Oszacowana szybkość korozji dwóch uszkodzonych płytowych elementów
paliwowych reaktora ATR wynosiła 15 do 12 g/rok.

Straty paliwa oszacowano na podstawie badań metalograficznych, a czas do
uszkodzenia koszulki oceniono na podstawie aktywności izotopów jodu w pierwotnym
obiegu chłodzenia reaktora.

Porównanie szybkości korozji-erozji UA1X z UO2 przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Porównanie szybkości korozji-erozji UA1X z UO2

PALIWO

UA1X

UA1X

uo2

Temperatura
[K]

nie
oszacowano

560
550

liczba
pH

5,49

5,49
4 do 5

szybkość
strumienia
chłodziwa

[m/sek]
1,22

1,22
0,52

Szybkość
korozji
[g/rok]

12

15
średnio 14

Wyższa szybkość korozji UA1X może być spowodowana wyższą szybkością strumienia
chłodziwa.

Podsumowując badania korozyjne elementów paliwowych przeprowadzone na
reaktorze ATR, szczególnie uszkodzonych płyt paliwowych, można stwierdzić co
następuje:
• uszkodzenia miały miejsce w obszarze maksymalnej szybkości strumienia chłodziwa ,

a temperatura powierzchni koszulki blisko szpilkowego otworu wynosiła -500 K,

• w warunkach cieplno - przepływowych reaktora ATR wżery miały głębokość 0,028 do
0,030 cm,

• wżery te mogły być formowane na istniejących wżerach o głębokości od 0,0102 do
0,0076 cm co stwarzało możliwość penetracji koszulki na głębokość 0,038 cm czyli na
wskroś; taką bowiem miała grubość koszulka płytowego elementu paliwowego
reaktora ATR o długości 125,7 cm. Prawdopodobieństwo formowania wżerów na
głębokość 0.0076 cm,

• i 0,0102 cm określono w pracy [26] na 20% i 5% odpowiednio,

• szybkość korozji wżerowej w warunkach chłodzenia pierwotnego obiegu reaktora
ATR wynosił -0,23 cm/rok,

• analizy wody nie wykazały nadzwyczajnej koncentracji składników powodujących
korozję, takich jak chlorki, miedź, krzem; możliwość osadzania się produktów korozji
na powierzchni płyt paliwowych blisko wżerów nie była badana,

• gdy nastąpi penetracja koszulki, zaczyna się korozja wodna i erozja paliwa; szybkość
korozji-erozji paliwa UA1X w warunkach pierwotnego obiegu chłodzenia reaktora
ATR wynosiła 14 g/rok.

3. 3. Zmiana własności mechanicznych koszulki

Fizyczne i mechaniczne własności materiału koszulkowego ulegają zmianom w wyniku
działania przede wszystkim wysokoenergetycznych (E>0, lMeV), neutronów.

Wielkości i zależności tych zmian są funkcją rodzaju materiału, jego mechanicznych
warunków, energii neutronów i widma neutronów, temperatury i czasu napromieniania,
oddziaływania chłodziwa.

Ponadto podczas napromienia zachodzą w materiale koszulki reakcje jądrowe, których
wynikiem jest powstawanie domieszek różniących się liczbami atomowymi
i właściwościami od materiału podstawowego koszulki.
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W temperaturach pracy reaktorów badawczych oraz przy osiąganych fluencjach
neutronów prędkich, najistotniejszą zmianą we własnościach mechanicznych koszulki,
zachodzącą w wyniku promieniowania jest umocnienie radiacyjne.

W wyniku umocnienia radiacyjnego następuje podwyższenie naprężenia początku
plastycznej deformacji napromienionych materiałów, prowadzące do podwyższenia
granicy plastyczności i wytrzymałości oraz wzrostu twardości przy jednoczesnym
obniżeniu plastyczności.

Zmiany te mogą być przyczyną mechanicznych uszkodzeń elementów paliwowych
podczas operacji przeładunku.

Zmiany własności mechanicznych materiałów koszulkowych z aluminium i jego
stopów po napromienianiu neutronami były przedmiotem licznych badań [27] + [30].

Zmiany własności mechanicznych materiału PAR-1 (stopu Al-Mg-Si) w stanie
napromienionym, podstawowym w pracy [27], były przedmiotem szczególnie wnikliwych
badań próbek świadków, które zgodnie z odpowiednim programem, były napromieniane
w reaktorze MARIA.

Wyniki tych badań wykazały wzrost własności wytrzymałościowych przy czym
w znacznie większym stopniu niż granica wytrzymałości wzrosła granica plastyczności.

Największe jednak zmiany obserwowano we własnościach plastycznych materiału.
Przy fluencji neutronów prędkich 2,lxlO21 n/cm2 wzrost umownej granicy plastyczności
wynosił 52%, granicy wytrzymałości doraźnej o 19%, a spadek wydłużenia względnego
o ok. 25%.

Badania próbek pobranych z napromienionego kanału reaktora wykonanego ze stopu
PAR-1 [28], wykazały wzrost umownej granicy plastyczności o ok. 63%, granicy
wytrzymałości o ok. 29% i spadek wydłużenia względnego o 88%.

Badania fraktograficzne próbek pierścieniowych wykazały wzrost kruchości materiału.

Ze wzrostem fluencji neutronów powierzchnia pęknięcia, mająca początkowo
charakter plastyczny, przy fluencji 1,95x1022 n/cm2 wyglądała tak jak przy kruchym
pękaniu [29].

W pracy [30] przedstawiono wyniki badań własności plastycznych (wydłużenia
względnego) napromienionego w reaktorze stopu SAW-1. Badania wykonano na
cylindrycznych próbkach świadkach napromienionych do fluencji l,7xlO20, 3,lxlO20,
1,3 xl O21 i 5x1021 n/cm2 (E>0,8 MeV) jak i na próbkach pierścieniowych wyciętych
z będącego przez 27 lat w eksploatacji kanału reaktora (3,5xlO22 n/cm2, E>0,8 MeV).

Wydłużenie względne w próbkach pierścieniowych z kanału reaktora spadło do około
2,5% (spadek wynosił -92%) przy czym stwierdzono, że niskie wartości wydłużenia
próbek cylindrycznych (ok. 2,7%) już przy fluencji 5x1021 n/cm2 związane były
z korozją powierzchni tych próbek (czas napromienia w wodzie wynosił 7 lat, a próbki
świadki w odróżnieniu od próbek z kanału nie miały anodowego pokrycia).

Z badań wynikało więc, że procesy korozyjne mogły obniżyć charakterystyki
własności mechanicznych.
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3. 4. Uwalnianie produktów rozszczepienia z paliwa uran - aluminium

3.4.1. Badania eksperymentalne procesów uwalniania produktów rozszczepienia

Zachowanie się elementów paliwowych ze stopów U-Al. lub z paliwem dyspersyjnym
UA1X, z punktu widzenia uwalniania się produktów rozszczepienia w reaktorach
badawczych z wysokim strumieniem neutronów (1014 -H 1015 n/cm2xs) było zadawalające
do wypalenia 75% atomów [8].

Jednak w kanadyjskich reaktorach SLOWPOKE-2 z paliwem zawierającym
wysokowzbogacony uran, poziom uwolnień produktów rozszczepienia wzrastał podczas
ciągłej eksploatacji nawet poniżej 1% wypalenia atomów. Podobny efekt obserwowano w
pierwszych latach eksploatacji reaktora MARIA.

Dla zrozumienia mechanizmu uwalniania produktów rozszczepienia z paliwa uran-
aluminum przeprowadzono szereg eksperymentów w kilku reaktorach SLOWPOKE-21 z
paliwem o różnym wypaleniu [8].

Sześć tego typu reaktorów jest załadowane paliwem ze stopu uAl z
wysokowzbogaconym uranem. Większość ostatnio zbudowanych tego typu reaktorów
zawiera paliwo z niskowzbogaconym uranem.

Produkty rozszczepienia obserwowano w pierwotnym obiegu chłodzenia reaktorów z
wysokowzbogaconym uranem.

Nie przedstawiało to radiologicznego niebezpieczeństwa ponieważ produkty
rozszczepienia znajdowały się wewnątrz zbiornika reaktora.

Źródłem uwalniania produktów rozczepienia były prawdopodobnie wady wykonania
elementów paliwowych, a konkretni proces spawania główek elementów paliwowych,
podczas którego część stopu uran-aluminium wpływała na zewnątrz złącz spawanego.
Mimo, że każda spoina była obrabiana, część materiału zawierającego uran przechodziła
do chłodziwa.

Szczegółowy opis eksperymentu przedstawiono w pracy [8].

W tabeli 4 wyszczególniono produkty rozszczepienia obserwowane w obiegu
pierwotnym i w poduszce gazowej nad zbiornikiem reaktora.

1 20 kW, 1012 n/cm2xsek, używano początkowo jako źródło neutronów dla analizy

aktywacyjnej. Reaktor ma konstrukcję zbiornikowo-basenową z rdzeniem ulokowanym,

wewnątrz zbiornika zanurzonego w basenie z lekką wodą.
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Tabela 4. Uwolnione radionuklidy obserwowane w reaktorze UT

Wodai w zbiorniku reaktora
Produkty rozszczepienia

Gazy szlachetne

Halogeny
Metale alkaliczne
Ziemie alkaliczne
Metale szlachetne
Ziemie rzadkie

Produkty aktywacji
Gazy szlachetne
Metale alkaliczne
Aktynowce

8 5 m Kr, 8 7 Kr, 8 8 Kr, 8 9 K r
1 3 3 Xe, 1 3 3 m Xe, 1 3 5 Xe,
131y I32y 133T 138y

1 ? 1 , 1 , 1
8 8 Rb, 8 9 Rb, 1 3 7 Cs, 1 3 8 C s
9 1 Sr, 1 4 0 B a
" M o oraz 9 9 m T c

9 1 mY, 1 4 0 La, 1 4 2 La, 1 4 1 C e ,
1 4 3 C e , 9 5 N b oraz 9 5 Z r

4 1 Ar
2 4 N a
2 3 9 N p oraz 2 3 9 U

Powietrze wentylacyjne
Produkty rozszczepienia

Gazy szlachetne

Metale alkaliczne

Produkty aktywacji
Gazy szlachetne

8 5 m Kr, 8 7 Kr, 8 8 Kr, 8 9 Kr, 9 0 Kr,
1 3 3 Xe, 1 3 3 m Xe, 1 3 5 Xe, 1 3 5 m X e

1 3 7 Xe, oraz 1 3 8 Xe
8 8 Rb, 8 9 Rb, oraz 1 3 8 C s

4 1 Ar

3.4.2. Mechanizm uwalniania

Produkty rozszczepienia o wysokich energiach (-80 MeV) mogą przemieszczać się na
około 13 um zanim zatrzymają się w paliwie uran-aluminium.

Jeśli jednak produkt rozszczepienia powstaje blisko powierzchni częściowo
odsłoniętego paliwa to może być wyrzucony być wyrzucony bezpośrednio do
otaczającego paliwo chłodziwa.

Ponadto przemieszczając się wewnątrz paliwa będzie tracił swoją energię, a następnie
dyfundował przez materiał paliwa i osiągnie odsłoniętą powierzchnie.

Szybkość uwalniania gazów z paliwa do wody Rfw dla procesów wyrzutu, określona w
atomach na sekundę, wyrażana jest równaniem: [31]

(Rfw/Y)wyrzutu = l/4u<AS/V)F (7)

gdzie:
AS/V - stosunek odsłoniętej powierzchni paliwa do całkowitej objętości paliwa [m"1]
(i - średni zasięg wysokoenergetycznych produktów rozszczepienia w paliwie
(-13 urn.)
Y - wydajność danego produktu rozszczepienia [atomów/ rozszczepienie]
F - szybkość rozszczepień [ rozszczepień/s]
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Z drugiej strony w przypadku dyfuzji:
(Rfw/Y)dyf=3(AS/S)x(Dm)1/2xF (8)

gdzie:
AS/S - stosunek odsłoniętej powierzchni paliwa do powierzchni pręta paliwowego
D'f - empiryczny współczynnik dyfuzji dla produktów rozszczepienia w paliwie

1

]X -stała rozpadu radioaktywnego dla danego nuklidu [s ].

Jeśli mają miejsce oba mechanizmy wyrzut i dyfuzja to z równań (7) i (8) otrzymamy,
że szybkość uwalniania produktów rozszczepienia z paliwa zawierającego n
zdefektowanych elementów wyniesie:

gdzie:
(Rfw/Y)paliwa = axA; l / 2 (9)

.1/2.a - 3(AS/S)x(D'frzxFc

C - l/4n(AS/V)xFc

Fc - nxF

Model równania (9) w zestawieniu z mierzonymi wartościami w pracy [8]
przedstawiono na Rys. 6.
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Rys. 6. Szybkość uwalniania produktów rozszczepienia z paliwa do wody w funkcji stałej
rozpadu dla reaktora UT; T r - czas transportu; parametry a i C dla reaktora UT wynoszą:

a=6,3xlO7±25% rozszcz./s3/2; C=2xl010±17% rozszcz./s

Relatywnie płaska linia na Rys. 6 wskazuje, że dla krótkozyciowych odrzut ma wkład
dominujący.
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Alternatywną metodą dla określenia mechanizmu uwalniania jest zbadanie zależności
Rfw jako funkcji szybkości rozszczepień czyli mocy reaktora.

Na Rys. 7 przedstawiono zależność między szybkością uwalniania Xe-138 a mocą
reaktora.

0 5 10 15
MOC REAKTORA (kW)

20 25

Rys. 7. Szybkość uwalnia z paliwa do wody Xe-138 jako funkcja mocy reaktora KIPF.

Ta zależność, obserwowana także w innych reaktorach, wskazuje na mechanizm
uwalniania wyrzutem.

3.4.3. Odsłonięcie powierzchni paliwa

Dla określenia odsłoniętej powierzchni paliwa AS (wzrastającej wraz z wypaleniem)
można zastosować model odrzutu, według równania (7). Dla cylindrycznych elementów
paliwowych o promieniu r i długości 1 wyraża się:

Rfw/Y =(l/4)|ixAS/7rr2l xFc = C (10)

Przyjmując, że wszystkie elementy paliwowe uczestniczą w uwalnianiu produktów
rozszczepienia Fc jest średnią szybkością rozszczepień dla rdzenia. Zasięg
wysokoenergetycznych produktów rozszczepienia |j, w paliwie uran-aluminium obliczony
za pomocą kodu RTIM [32] wynosi 13 u.m.

Obliczoną na podstawie równania (10) wartość AS odsłoniętego paliwa jako funkcję
strumienioczasu neutronów przedstawiono na Rys. 8.
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Rys. 8. Wzrost odsłoniętej powierzchni paliwa i mocy dawki promieniowania
w funkcji wypalenia dla reaktorów UT, EP, KIPF

Ekstrapolowanie krzywej do zerowego wypalenia pokazuje, że nienapromieniony
element paliwowy miał odsłoniętą powierzchnię (około 10 mm2 osłoniętego paliwa).

Badania metalograficzne przekroju poprzecznego strefy spawanej
potwierdziły istnienie odkrytej powierzchni paliwa (~4 mm2)
bezpośrednim kontakcie z chłodziwem.

(Rys. 9)
pozostającej w

P Ę C H E R Z Y K - . • • • •

Rys. 9. Metalografia elementu paliwowego z wysokowzbogaconym uranem.
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Wydaje się oczywistym wniosek, że odsłonięta powierzchnia paliwa będąca w
bezpośrednim kontakcie z chłodziwem będzie rosła jako wynik ciągłego procesu korozji.

Podsumowując wyniki badań uwalniania produktów rozszczepienia z paliwa U-Al [8]
można stwierdzić, że dominującymi radionuklidami obserwowanymi w wodzie reaktora
SLOWPOKE-2, po 100 godzinach pracy na mocy 5 kW były gazy szlachetne (Kr i Xe),
metale alkaliczne (cez i rubid), halogeny (jod), stront, bar, molibden i technet, metale
ziem rzadkich: lantan, cer, itr.

W poduszce gazowej obserwowano tyko krypton i ksenon, których uwalnianie nie
stwarzało bezpośredniego zagrożenia radiologicznego.

4. ZACHOWANIE SIĘ ELEMENTÓW PALIWOWYCH W KOSZULCE
ZE STOPU Al W MOKRYCH PRZECHOWALNIKACH PALIWA

Przechowywanie wypalonego paliwa w basenach wodnych stało się w ostatnich latach
jednym z ważniejszych, szeroko dyskutowanych, problemów [1] H- [3].

Wpłynęły na to zarówno ograniczenia w przerobie wypalonego paliwa w wielu
krajach, z uwagi na trudny problem ochrony środowiska, jak i we wdrożeniu metod
ostatecznego jego składowania.

W niektórych krajach, w tym w Polsce, przechowywanie paliwa w mokrych
przechowalnikach rozciągnęło się poza planowany początkowo okres.

Możliwość oszacowania tego jaki będzie wpływ przedłużonego przechowywania w
wodzie na zachowanie integralności elementów paliwowych, a także elementów
konstrukcji basenów przechowawczych ma bardzo duże znaczenie.

Stąd koniecznym jest otrzymanie danych o zachowaniu się napromienionego paliwa w
mokrych przechowalnikach z różnych źródeł takich jak:

• ilościowe dane o materiałach po różnych okresach przechowywania otrzymanych
głównie z badań materiałowych w komorach gorących,

• badania nieniszczące elementów paliwowych w komorach gorących albo w mokrym
przechowalniku,

• dane z badań z wyciętych próbek prowadzone w mokrych przechowalnikach,
• laboratoryjne badania na podobnych materiałach w warunkach odpowiadających

warunkom mokrego przechowywania,
• ekstrapolacja danych kinetycznych z odpowiednich cieplnych i/albo chemicznych

reżimów,
• jakościowe albo pół ilościowe obserwacje o zachowaniu się materiału przy

przedłużonym przechowywaniu potwierdzające przewidywania ilościowe.

Badania zachowania się paliwa podczas długiego jego przebywania w mokrym i
suchym przechowalniku są między innymi prowadzone w programie MAEA pod nazwą
FEFAST (BEhaviour of Spent Fuel Assemblies During Extended STorage).
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4.1. Korozja stopów aluminium podczas przechowywania elementów paliwowych
w wodzie

Wybrane stopy Al mają dobrą odporność na korozję w wysokiej czystości chłodziwie
reaktora w temperaturze przy powierzchni koszulki nie przekraczającej 200 °C.

Odporność na korozję koszulki paliwowej ze stopu Al w mokrym przechowalniku jest
bardzo różna; od szybkiej penetracji w ciągu paru miesięcy do minimalnej korozji w
okresie dłuższym niż dwie dekady [35].

W Tabeli 5 przedstawiono wyniki badań korozji stopów Al (Al - Si - Mg) w czterech
różnych basenach przechowawczych paliwa (BPP)

Tabela 5. Porównanie warunków i szybkości korozji stopów Al. w czterech różnych BPP

Przewodność wody
[US/cm]
Chlorki [ppm]
PH

Inne

Korozja Al.:
Wżerowa
Równomierna

Literatura

Basen A
~i i

<0,l
6,7-7,8

NO3, SO4"
na poziomie

ppm

<0,001m
m/rok

<0,001m
m/rok

[361J37]

Basen B
~1

<0,01
5,5

MIC
(mikrobiol

ogicz.
czynnik

wywołując
y korozję)

0,3
mm/rok
2,5x10"

4mm/rok
[38]

Basen C
170-190

6-20
5,5-8,5

<17 ppm
NO 3

<14 ppm
SO4

0,75mm/45
-5-180d
niska

[391J401

Basen C
630

50-760
7,8-8,4
NO3/CI"

=3/1

0,44
mm/rok

niska

[38]

Warunki w basenie A dają w wyniku niskie szybkości korozji. Jednakowoż w
zbiorniku B, o podobnych danych dotyczących chemii wody obserwowano wysoką
szybkość korozji wżerowej. W tym przypadku badana jest rola czynników
mikrobiologicznych; możliwym jest, że aktywność biologiczna w basenie wpływa na
wysoką szybkość korozji wżerowej.

W basenie C występowała relatywnie duża szybkość korozji wżerowej. Szybkość ta w
basenie D, z wyższą zwartością Cl+ i wyższą przewodnością nie była wyższa niż w
basenie C, jakkolwiek w basenie D dodawano azotany.

Mimo tych różnych wyników można stwierdzić, że głównym mechanizmem korozji
jest powstawanie wżerów.

Równomierna korozja jest stosunkowo niska nawet w agresywnym środowisku
wodnym.

Rysunek 5 ilustruje korozyjne zachowanie się stopów Al w środowisku
przechowalnika wypalonego paliwa. Krańcowe zachowania to powstające w ciągu paru
miesięcy wżery (na lewo, blisko osi rzędnych) i niskie szybkości korozji równomiernej
(blisko osi odciętych), [41].
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Zrozumienie roli czynników, które przyczyniają się do agresywnych i łagodnych
warunków w wodzie jest trudne.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na trwałość stopów aluminium jest
niewątpliwie chemia wody, ale należy uwzględnić i inne czynniki, a mianowicie:
• skład stopu, szczególnie w agresywnych warunkach [40];
• charakterystykę warstwy korozyjnej, która powstaje na elemencie paliwowym podczas

pracy w reaktorze; jeśli formuje się poniżej 60-H70 °C będzie to głównie trójhydrat
Al2O3x3H2O; jeśli formuje się powyżej 80 °C będzie to monohydrat Al2O3xH2O [42].
Obie warstwy, jeżeli będą nieuszkodzone, ograniczają dalsze utlenianie jakkolwiek
zarysowania i mechaniczne zniekształcenia jakie mogą powstać przy przemieszczaniu
elementów paliwowych inicjują powstawanie wżerów, szczególnie w agresywnej
wodzie [37],[39];

• efekty galwaniczne, istotne szczególnie w zanieczyszczonej wodzie, w której
obserwowano galwaniczny atak nie tylko na aluminium w połączeniu ze stalą
nierdzewną, ale nawet pomiędzy różnymi stopami aluminium [37], [38], [40];

• efekty szczelinowe ważne dla stopów aluminium nawet w zdejonizowanej wodzie
[43];

• efekty mikrobiologiczne, które mogą rozwijać się nawet w basenach z wysokiej
czystości wodą (basen B).

Zakres korozyjnego zachowania się stopów Al pokazano na Rys 10.
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Rys. 10. Zakres szybkości korozji stopów Al. w środowiskach
basenów przechowalników paliwa.
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4.2. Mechanizmy korozji

Szczegółowe badania mechanizmów korozji stopów aluminium w środowiskach mokrych
przechowalników paliwa przedstawiono w pracy [39].

Korozja równomierna
Aluminium jest jednym z najbardziej aktywnych metali. Formowana zabezpieczająca
bariera tlenku ma generalnie dobrą trwałość w różnych ośrodkach.

Szybkość równomiernej korozji stopów aluminium w niskich temperaturach w
większości przypadków jest niska, jaj pokazuje Tabelia 5. Aluminium tworzy
wysokostabilny tlenek w zakresie pH od 4-̂ -8,5 [46]. Poza tym zakresem tlenki narażone
są na rozpuszczanie i stratę protektywnego charakteru.

Ciężkie metale jak rtęć, miedź i jony żelaza mają tendencję do niszczenia ochronnego
charakteru warstwy.

Agresywne środowiska takie jak chlorki także uszkadzają lokalnie pasywny charakter
warstwy Dodatki nadtlenku wodoru redukują szybkość korozji aluminium w wodzie przy
podwyższonych temperaturach, a także były efektywnym środkiem w eliminowaniu
kolonii bakterii [45].

Korozja galwaniczna
Galwaniczną korozję stopów Al. obserwowano w środowisku przechowalników paliwa w
połączeniach ze stalą nierdzewną, a nawet niekiedy w połączeniach różnych stopów Al.
w wodzie z wysoką przewodnością, powyżej 100(iSv/cm.

Korozja szczelinowa
Jest to zlokalizowana forma ataku korozyjnego występująca w ściśle pasowanych
powierzchniach. Ostanie prace wskazują na kompleksowy mechanizm, w którym jony
chlorków „wciągane" są do szczeliny w miarę jaki następuje rozpuszczanie metalu [39],
[43].

Szczeliny istnieją w wielu miejscach przechowalnika na przykład gdzie paliwo jest
podtrzymywane przez wieszaki albo wewnątrz wieszaków.

Korozja wżerowa
Korozja wżerowa jest mechanizmem prowadzącym do uszkodzenia koszulek elementów
paliwowych i elementów konstrukcji basenów przechowawczych wykonanych ze stopów
Al. [39]. Jest zlokalizowana postać korozji, która usuwa metal preferencyjnie w wyniku
czego powstają wgłębienia albo wżery. Ten atak ograniczony jest do małych powierzchni
podczas gdy większe powierzchnie pozostają pasywne.

Na Rys 11 przedstawiono przekrój poprzeczny typowego wżeru w elementach
paliwowych z koszulką aluminiową i rdzeniem z metalicznego uranu [48].
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Rys. 11. Korozja wżerowa elementu paliwowego z koszulką Al. i z rdzeniem z uranu.
Cztery typowe wżery powstały po pięciu latach przechowywania na mokro:

a)plytka penetracja korozyjna rdzenia paliwowego, b) głębsza penetracja, c) pionowa
penetracja, d)pęcherze formowane pod koszulką aluminiową [48].

Szybkości korozji wżerowej w czterech basenach przechowalników paliwa (Tabela 5)
wynoszą od <1 u.m/rok do 5000|im/rok.

Przewodność wody w ekstremach wynosiła 1 u,s/cm co wiązało się małymi
szybkościami korozji, do 600 |iS/cm co wiązało się z najwyższymi szybkościami.

Jony chlorków sprzyjają lokalnej depasywacji tlenku stymulują także rozpuszczanie
metalu i wzrost wżerów [39].

Howell [39] określił indeks szybkości korozji wżerowej PRI (Pitting Rate Index),
uwzględniający wpływ pięciu parametrów chemii wody: pH, przewodność, zawartość
chlorków, siarczanów i miedzi.

PRI jest określona jako liczba tygodni do osiągnięcia wżeru o głębokości 1 mm.

Równanie ma następującą postać:

Log,0 PRI = 2,5-0,281ogio(S)+0,181ogio(Cl)- 0,021ogi0[(pH-7)2xl00] - 0,421ogio(0,03C)
- 0,0641ogi0Cu
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gdzie:
(S) - koncentracja siarczanów
(Cl) - koncentracja chlorków
(pH) - wskaźnik wodorowy
(Cu) - koncentracja miedzi
C - przewodnik wody [u.S/cm]

koncentracje - wyraża się w mg/kg.

PRI mniejsze niż 25 tygodni wskazuje na agresywne środowisko.

Zgodność tej zależności z rzeczywistym zachowaniem się stopów Al w wodzie
basenów przechowawczych jest tylko dostateczna i możliwość programowania
odporności na korozję wżerową powinna być przedmiotem dalszych badań.

Howell [39] znalazł w kilku basenach jakościową korelację w porównaniu indeksów
PRI opartą na chemii wody. Pełna penetracja stopów Al (1 mm) następowała po około
10 latach w warunkach basenu A (Tablica 5).

Jednak badania metalograficzne wskazywały, że penetracja na głębokość mniejszą niż
25 u.m. występowała w ciągu 16 lat [36].

Parametry chemii wody
Aby zmniejszyć wpływ korozji na integralność koszulki i innych elementów basenu
przechowalnika wykonanych ze stopu Al, bardzo ważna jest systematyczna kontrola
chemii wody.
Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące czynniki:

=> przewodność elektryczna wody, która jest jednym z najważniejszych wskaźników
w określaniu indeksu PRI; utrzymywanie przewodnictwa wody w pobliżu 1
(j.S/cm efektywnie ogranicza korozję koszulki ze stopu Al. [35], w
przeciwieństwie do sytuacji kiedy przewodnictwo było w zakresie 100 -*• 200
|j,S/cm miała miejsce szybka korozja stopów Al [39];

=> czynnik pH; przy niskich temperaturach aluminium ma stosunkowo obszerne
minimum na krzywych korozja - pH w obszarze 4 do 8,5 [39],[46], ale zakres
ten zależy od zawartości specyficznych jonów. Krzemiany mają korzystny wpływ
i rozszerzają ten zakres do 11,7; atak chlorków jest łagodzony w obszarze pH
5,5 do 8,5; tak więc w basenach z dobrą kontrolą czystości wody, korozja
równomierna nie stanowi zagrożenia dla stopów Al. jak to pokazano w Tabeli 5;

=> zawartość dwutlenku węgla; ponieważ baseny przechowalników paliwa są w
kontakcie z atmosferą, ważnym jest uwzględnienie jej wpływu na wodę w
basenie; stopy aluminium są stosunkowo mało czułe na rozpuszczony w wodzie
tlen [46]; dwutlenek węgla wydaje się także mieć także mały wpływ na korozję
stopów Al w wodzie;

=> jony aluminium przyśpieszają korozję aluminium [49] chociaż woda destylowana
czy dejonizowana nie jest zanieczyszczona przez kontakt z większością stopów
Al.

Podsumowując zagadnienia korozji wodnej stopów Al. w mokrych przechowalnikach
paliwa można stwierdzić, że kluczowymi czynnikami, które przyśpieszają korozję są:

• wysoka przewodność elektryczna wody, to jest wartości
100 do 600 (iS/cm; (jeśli nie oddziaływał czynnik mikrobiologiczny korozji, a
przewodność była bliska 1 |j,S/cm to ograniczało to efektywnie szybkość
korozji);
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• agresywne jony to jest koncentracja chlorków kilkadziesiąt ppm (koncentracja
chlorków wynosiła zazwyczaj 0,05 do 10 ppm);

• szlam zawierający tlenki Fe, Cl", uwodnione tlenki Al., pył i inne
zanieczyszczenia z powietrza, kawałki osadu odłupane z powierzchni paliwa;

• galwaniczne połączenia; różne metale w konstrukcji basenów mokrego
przechowalnika; występowanie galwanicznego ataku zależy od potencjałów
różnych metali i od chemii wody, szczególnie jej przewodności;

• szczeliny; nawet w relatywnie czystej wodzie w basenie, o odpowiednim pH,
niskiej koncentracji jonów chlorków może mieć miejsce wysoka szybkość korozji
stopów Al na powierzchniach szczelin;

• uszkodzenie ochronnej warstwy tlenków; zarysowania są miejscami inicjacji
korozji wżerowej szczególnie w agresywnej wodzie;

• względny bezruch wody; obieg wody przenosi zanieczyszczenia do filtrów
j ono wymienny ch;

• czynniki biologiczne jak glony zamulenie, drożdże, bakterie i grzyby.

Materiałem paliwowym w przechowywanych elementach paliwowych jest przeważnie
UA1X. Jest niewiele danych na temat korozji tego paliwa w kontakcie z wodą w mokrych
przechowalnikach. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to dyspersja UA1X w matrycy Al
można przyjąć, że o trwałości UA1X decydować będzie trwałość aluminium. Podobnie
zresztą będzie w przypadku paliwa z UO2 w aluminium.

4.3. Wpływ promieniowania na elementy paliwowe i materiały basenu
przechowalnika

Efektem napromieniania neutronami o energiach > 0,1 MeV, jak przedstawiono to już
poprzednio, jest wzrost wytrzymałości i obniżenie plastyczności materiału koszulki. To
obniżenie plastyczności obserwowane przy wysokich wypaleniach paliwa może mieć
groźne konsekwencje podczas przeładunków wypalonych elementów paliwowych.

Inną ważną konsekwencją pracy elementów paliwowych w reaktorze jest silne
promieniowanie produktów rozszczepienia i produktów transmutacji materiału
paliwowego.

Są to jednak w większości przypadków radionuklidy beta i gamma promieniotwórcze
o wieloletnich czasach półrozpadu, których promieniowanie nie ma wpływu na zmiany
własności metali.

Nawet duże natężenia promieniowania gamma rzędu 106 R/godz (104 Sv/godz) nie
mają wpływu ani na własności metali ani na przebieg procesów korozji tych materiałów.
Mogą one prowadzić do zmiany własności materiałów organicznych.

Badania metalograficzne elementów aluminiowych przylegających do wypalonego
elementu paliwowego przez 16 lat wykazały, że promieniowanie nie przyśpieszyło ani
korozji wżerowej ani równomiernej.
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5. WNIOSKI

1) Paliwo z dyspersją UA1X w matrycy Al dobrze zachowywało się podczas długiego
okresu pracy w wysokostrumieniowych reaktorach badawczych. Granicą czasu
eksploatacji elementów paliwowych w reaktorach ATR było przy 2,3 xl O21

rozszczepień/cm3 wypalenie ponad 500 MWd/TU.
2) Wzrost puchnięcia płyt paliwowych z dyspersją UA1X w matrycy Al do wypalenia

2,4x1021 rozszczepień/cm3 jest proporcjonalny do gęstości rozszczepień, ale stała
proporcjonalności zależy od temperatury, porowatości rdzenia paliwowego oraz od
gęstości upakowania materiału rozszczepialnego w rdzeniu paliwowym. Dla paliwa z
gęstością upakowania 4,3xlO21 Uatom/cm3 wzrost wynosił 0,11%/% wypalenia.

3) Kryterium dla groźby uszkodzenia paliwa w wyniku puchnięcia mogą być badania
pęcherzowe (blister testing). Temperatura powstawania pęcherzy przy gęstości
rozszczepień 2,7xlO21 rozszczepień/cm3 rdzenia paliwowego w elemencie wynosiła
-720 K tj. Około 260 K wyżej maksymalnej temperatury eksploatacji elementów
paliwowych płytowych w reaktorze ATR.

4) W elementach paliwowych z odsłoniętą powierzchnią paliwa będącą wynikiem
błędów w procesie wytwarzania albo uszkodzeń koszulki z innych powodów
ilościowe pomiary uwalniania produktów rozszczepienia metodą spektroskopii
gamma wykazały, że dominującymi radionuklidami obserwowanymi w wodzie były:
gazy szlachetne (krypton, ksenon), halogenki (j°d)> metale: cez, rubid, stront, bar,
molibden, technet oraz metale ziem rzadkich: lantan, cer, itr.

5. Dominującym sposobem uwalniania się gazów szlachetnych z rdzenia paliwowego do
chłodziwa jest proces odrzutu.

6. Wielkość początkowej odsłoniętej powierzchni paliwa określonej z obliczeń
uwalniania się produktów rozszczepienia pozostawała w zgodności z wynikami
badań metalograficznych elementów paliwowych w reaktorze SLOWPOKE-2.

7. Elementy paliwowe płytowe z reaktora ATR z dyspersją UA1X w Al uległy
uszkodzeniu w wyniku korozji wodnej koszulki aluminiowej, najbardziej
prawdopodobnie na istniejących wżerach, których głębokość oceniono na 0,0076 do
0,0102 cm w gorących punktach w reaktorze.

8) Przyczyną uszkodzeń płytowych elementów paliwowych w reaktorze ATR może być
korozja szpilkowatych otworów związanych z defektem w koszulce.

9) Szybkość korozji wżerowej koszulki aluminiowej w warunkach pierwotnego obiegu
chłodzenia reaktora ATR wynosiła ~0,23cm/rok. Szybkość korozji - erozji z paliwa z
dyspersją UA1X w Al. wynosiła 14 g/rok.

10) Stopy Al mają stosunkowo dużą trwałość w mokrych przechowalnikach paliwa. Przy
systematycznej i dokładnej kontroli chemii wody, zawarta w tym jest również
konieczność kontroli czynników biologicznych, zadawalająca trwałość koszulek
elementów paliwowych może obejmować okres około 30 lat. Jeśli wymagania co do
jakości wody nie są zachowane i czynniki biologiczne nie są kontrolowane, korozja
wżerowa w stopach Al może rozwinąć cię w ciągu paru miesięcy.
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