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PŘÍPKAVA PALIVOVÝCH EXEKSKTU VJBPACKIM ZHUľftOVilrfll W .

(Tese referátu)

V .řinka* - VZUP,Ústav jaderných paliv, MníStk pod Brdy

Jedním ze způsobů přípravy palivových elementů je vi-
brační zhutnování U0g» První zkušenosti s použitím vibrač-
ního zhutňování v oblasti jaderných paliv byly síakány při
zkouSkách přípravy paliva pro termální reakta-y, kde ovšem
požadavek vysokých hustot omezoval použití vibračního zfeut-
ňovéní ve srovnání s přípravou palivových elementů U0~ ta-
bletováním.

Rozvoj energetických rychlých reaktorů ve světě, u kte-
rých je požadována nižší hustota /85 % t.h./, a otázky eko-
nomické nasvědčují velké perspektivě vibračně zhutňováných
elementů. Přípravu palivových eleaentů vibračním rhučová-
ním lze z technologického hlediska rozdělit takto:

- vysokoenergetické zhutňování, tzv.*Vi-pac process",
při kterém se zhutňují- anisotropní částice, frek-
vence vibrátorů se pohybují řádově 10^ - lO^Hz.

- nízkoenergetická zhutňování, tzv. "Sphere-pac process",
při kterém se zhutňují sférické částice, frekvence
vibrátoru ae pohybuje řádově 10 Hz.

Výchozí materiál, pokud se chce dosáhnout průměrné
hustoty 8$ % t.h., musí splňovat následující podmínky:

- vysoké hustota částic > 96 % t.h.
- specielní velikost částic a rozdělení velikosti

částic
- kulovitá forma částic jako nejideáln$&í.
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Hattriál líc připravit nesledujícími způsoby:
- tavením a drcením /materiál se po přetaveni v oäou-
kové peci drtí, výhoda vysoká hustot* částic, nevý-
hody niské výtiSky, znečištění materiálu/

- slinováním a drcením /vylisované tablety se po sli-
nutí drtí, nevýhoda níské výtěžky/

- slinováním granulí a tablet malých ronaru /!/; před-
li so váné tablety se drtí a následuje granulace, o ur-
čité velikosti granuli, jemný odpad ae lisuje do ta-
bletek malých rozměrů a vše se slinuje, výhodná me-
toda pro "Vi-pec", vysoké výtěžky operace/

- metodou aol-gel /2/, /vychází se základních principů
koloidní chemie, částice mají kulovitý tvar - použí-
vané pro "Sphere-pscV

Dosažená průměrná hustota palivového elementu je dále
furteí velikostí částic, vnitřního průměru povlakové trubky
a vibračních režimů* Při volbě velikosti částic a počtu
frakcí materiálu se vychází z teoretických představ o opti-
málních podmínkách soudržnosti uváděných Aeyrem-Soppetea,
kterými se řídí velikost částic a počet frakcí pro získání
určité hustoty.

Efektivnost těsnání jedno- a více složkové kulovité
soustavy podle Aeyera a Soppeta: /3,4/

Počet frakcí Max.efekt. Velikost ohraničeni
atěanání

Z 3

£ 3; d^dgS 5;
d2/d3 Z. 5

1
2

3

0,635
0,867

0,951
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B - vnitřní 0 povlakové trubky
d^ - průměr částic hrubé frakce
d 2 - průměr částic střední frakce
d, ~ průměr částic jemné frakce

Pro nekulovité čáatica jsou vstány mezi efektivnosti
stěsnání a velikosti částic podobné jako pro kulovité Čás-
tice, tvftem se zřetelem ne faktor f orný nekulovitých částic.

Z vibračních parametrů je nejdůležitější vibrační ener-
gie, které je charakterizována:

• formou vlny /nejčastěji sinuBoida/
•• amplitudou
- frekvenci /řádově 1CT Hz pro Sphere-pac; l<pHz pro

Vi-pac/
v

Dalším faktorem je zrychlení, které je přímém poměru
k vibrační energii a při konstantní frekvenci se zvyšuje
hustota se stoupajícím zrychlením.

J8ko zařízení pro zhutňovánl se používají vibrátory
různé konstrukce:

- pneumatické /málo používané/
- mechanické /pro Sphere-pac/
- elektromagnetické /nejčastěji používané
Pracovní postup při přípravě vibračně zhutaovaných ele-

mentů uo2*.
- plnění povlakové trubky, provádí se pomocí dávkovací-
ho zařízení /nejprve ae dávkuje hrubá frakce, potom
následuje jemná frakce v případě binární směsi; v při-
.pádě ternární směsi je postup následující:
hrubá, střední, jemná frakce, /po naplnění povbkové
trubky materiálem se provede zhutněni při určité
frekvenci s zrychleni.

Příklad vibračního režimu pro Vi-pac /binárni směs/:
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Z

6

3

ČBS

sin o

min.

vin*

*rychleni
8

20 <-

40 -

G

40

60

0

0

frekvence
300 Hz

300-3000 Hs

3000 Hs

prftc.stupfc
plnění povlako-
vé trubky hrubou
frakcí
infiltrace jasné
frakce
konečné zhutněni

Vibrační režimy je nutné aeatevit vždy pro určitý druh
natexdálu /velikost částic, poSet frafccí/ a požadovanou hus-
totu elementu. Konečným kriteriem vibračního režiícu je zfs-
kání určení hustoty elementu při minimálním časovém zatíže-
ní,

Po zhutnění se provádí kontrola hustoty elementu pro-
zařováním gama /zdroj 13? Ca, E s 0,66 MeV/, Výhoda metody
spočívá v tom, že určíme celkovou hustotu elementu e rozlo-
žení hustoty v elementu.

Přednosti přípravy palivového elementu vibračním zhut-
ňováním lze shrnout tskto

- technologické, menší počet operací, lze přijmout
různé geometrické tvary palivových elementů

- ekonomickét náklady ne výroby palivových elementů
jsou nižší než u tabletovací technologie

- zvýšení bezpečnosti práce při přípravě paliva, mož-
nost distančního vedení procesu /týká se především
přepracování vyhořelých paliv/.
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Lisováni tablet

i.
Drcení, granulece

Lisování
tablet o malých
rozměrech
65 - 68 %

J
Sítová klasifikace

Slinování

Granule o ur-
čité velikosti
32 - 35 %

Hrubá frakce
/tablety o malém
rozměru/ 60 %

Sítová klasifikace

Střední frakce
25 %

Odpad
Jemné mletí

1
Jemná frak-í
ce 15 * '

Obr.l - Příprava materiálu pro Vi-pac slinováním granulí
a lisováním tablet e malém rosafiru.
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Obr.2 - Schcna přípravy palivového elementu UO, vibra6ní»
snutnovánÍB. *
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