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.POVLÉKÍNÍ PROWTKOVÍCH PALIVOVÝCH BĽEKEHXU PfiÍHODNÍHO
KOVOVÉHO UHAHU HOŘCÍK-BEHYLIOVÍII FOVLAKBI

(Tese referátu)

Ing.B.Hadéček C3c. - Ostav jaderných paliv, Zbraslav

Proutkové palivové elementy z přírodního kovového
uranu povlečené hořčík-beryliovým povlakem jsou určeny
pro těžkovodni reaktory chlezené plynem (CO^). Uranové
jádro proutkového palivového elementu má průměr 6,3 -
- 7,5 mm e délku asi 4000 mm. Ha konec uranového jádra
jsou privarený titanové koncovky, sa které je potom pali*
vový element upevněn v palivovém Článku;

Povlaková trubky zabraňuje úniku štěpných produktů
do chladícího okruhu a zprostředkovává převod tepla me*
zi uranovým jádrem a chladivém. Tlouštka povlakové trub-
ky je 0,5 - 1 mm. Pro zlepšení odvodu teple je povlak o-
patřen Žebry ve tvaru spirály. Při povlékání se proto mu-
sí dosáhnout plynotesné uzavření uranového jádra do po-
vlaku a pevné spojení povlaku s jádrem. V případě spatné-
ho spojení povlaku s uranovým jádrea může dujít k místní-
mu přehřáti elementu a netavení a tím i k porušení povla-
ku.

Pro povlékání proutkových elementů byla zvolena meto-
da povlékání tažením za tepla s následujícím termopneuma-
tickým povlekáním. Při povlékéní povlakem s nízkými žebry
(do 1 mm) by byle možné použit vysoké redukce povlaku nad
70 %» Uranové jádro s hladkou povlakovou trubkou bylo pro-
tahováno soustavou několika provleku (poslední průviak byl
žebrovaný) při teplotě kolem 500°C. Pro povlékání povlakem
s vysokými žebry ssi 4 mm byly použity povlakové trubky s
předlisovanými žebry - redukce povlaku při povlékání byla
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20-40 %. Povlečené proutkové elementy se potom vložily do
autoklávu (teplota 55O°Ct tlak 40-60 kp/em2, doba 40-100
hodin). Kontrola plynotesného usuvreni uranového jádra do
povlaku byla provedenu kyelíkovou skouakou v autoklávu při
5QO-55OOC, tlaku kyslíku 40 at a době 2 hodiny. Jakákoliv
netěsnost povlaku ae projeví deformací povlaku nebo jeho
porušením.

Pro kontrolu pevnosti spojení povlaku s jádrem byla
vyvinuta metoda smykové zkoušky - stahováni vyeouatružené"
ho kroužku povlaku s jédra. Při povlékání & redukcemi po-
vlaku nad 70 % byla tosabevána pevnost spojení povlaku a
jádrem na odtržení 3 až 6 kp/mar. Tato pevnost spojení by-
la autoklávovánlm zvý&ena na 6 až 11 kp/mm. Při po vlekáni
povlaky s vysokými žebry s nickou redukci povlaku (do 40%)
byle niské primární pevnost spojeni 0,25-0,5 kp/mm . Auto-
klávcvánim se tato pevnost s výšila na 6-10 kp/mm «

Stoupání žeber ve tvaru spirály bylo dosaženo otáče-
ním upínací hlavy tažného vozíku, fylo vyvinuto zařízení,
ne kterém je možné dosáhnout konstantní stoupání žeber ne-
bo plynule proměnné stoupáni žeber po celé délce elementu.
Kapr, na koncích palivového elementu je mírné stoupání
600 ma s plynulým přechodem do středu proutkového elementu
na stoupání 100 mm*

Dále byly prováděny zkoušky s povlekáním -s kovovými
mezivratvesd o nesledujícím aifucnío žíháním. Cílsa bylo
dosáhnout kovové spojení povlaku s jádrem. Pro mezivretvu
byl použit hliník. Při laboratorních zkouškách byly dose-
$eay uspokojivé výsledky.


