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CUVINT ÎNAINTE

Implementarea energeticii nucleare In tara noastră, menită

sâ contribuie eficient la înfăptuirea obiectivului strategic al

epocii contemporane - asigurarea independenţei energetice, presu-

pune realizarea unui program amplu de instalare a centralelor

nuclearo-electrice şi asigurarea combustibilului nuclear.

Inscriindu-se în efortul general de asigurare a combusti-

bilului pentru centralele nuclearo-electrice, prezenta teză de

doctorat îşi propune să evalueze comportarea gazelor de fisiune

în combustibilul nuclear fabricat în ţară. Lucrarea constituie

concretizarea cercetărilor de natură teoretică şi experimentală

întreprinse de autor pe parcursul a 16 ani de activitate la

Institutul de Reactori Nucleari Energetici (IRNE), în domeniul

concepţiei combustibilului nuclear şi evaluării comportării sale

în exploatare.

Pe această cale, doresc să-mi exprim sentimentele de adîncă

recunoştinţă fată de tovarăşul Acad. Prof. Dr. Doc. IOAN URSU,

care, în calitate de conducător şti inţif ic, m-a sprijinit şi în-

drumat cu atenfie şi exigenta pe parcursul perioadei de pregătire

şi redactare a tezei de doctorat.

Aceleaşi vii mulţumiri le adresez conducerii Comitetului

de Stat pentru Energia Nucleară şi conducerii IRNE, personal

tovarăşului director Dr.ing. N. Andreescu, pentru condiţiile ma-

teriale şi tehnice asigurate, fără de care realizareci acestei

lucrări nu ar fi fost posibilă.

Sincere mulţumiri tin să aduc tuturor colegilor care-şi

desfăşoară activitatea în compartimentele din IRNE implicate în

realizarea programului de testare la iradiere a combustibilului

nuclear, care m-au ajutat substantial la obţinerea rezultatelor

experimentale cuprinse în această lucrare.

In încheiere, dar nu în ultimul rînd, mulţumesc cu deose-

bită căldură soţiei mele, cu care am realizat cea mai mare parte

a lucrărilor pe care s-a bazat teza de doctorat.

Piteşti, 198 7

Constantin Gheorghiu



i. INTRODUCERE
Determinarea comportării gazelor de fisiune ocupă un loc

central în evaluarea performantelor combustibilului românesc,

datorită efectului major al proprietăţilor materialului combusti-

bil, fixate prin tehnologiile de fabricaţie specifice utilizate,

asupra mobilităţii gazelor de fisiune în bioxidul de uraniu şi

asupra stabilităţii sale dimensionale în timpul iradierii /l/,

[11.

In acest cadru, teza îşi propune să evalueze, cu ajutorul

unor tehnici experimentale specifice, următoarele aspecte ale

comportării gazelor de fisiune în bioxidul de uraniu indigen:

efectele proprietăţilor iniţiale ale combustibilului şi ale con-

diţiilor de iradiere asupra vitezelor instantanee de degajare,

identificarea factorilor care influenţează evoluţia presiunii

generată în interiorul tecii prin acumularea gazelor de fisiune,

verificarea capacităţii combustibilului de a reţine gazele de

fisiune, caracterizarea comportării produşilor de fisiune vola-

tili.

Lucrarea "Studiul comportării gazelor de fisiune în bioxi-

dul de uraniu indigen" este alcătuită din 5 capitole. In introdu-

cere se preaintă obiectivele lucrării şi modul în care aceasta

se integrează în efortul general întreprins în vederea asigurării

combustibilului indigen pentru centralele nuclearo-electrice.

Capitolul 2 realizează o sinteză a principalelor modele

teoretice publicate simulînd fenomenele fizice care stau la baza

degajării gazelor de fisiune şi care controlează stabilitatea

dimensională a pastilelor combustibile: formarea şi migraţia

bulelor intragranulare spre limitele grăunţilor; formarea, coa-

lescenta şi migraţia lor spre laturile grăunţilor; formarea şi

interconectarea canalelor pe laturile grăunţilor, etc.

In capitolul 3 sînt prezentate detaliat metodele experimen-

tale utilizate pentru evaluarea comportării gazelor de fisiune:

extracţia şi analiza gazelor de fisiune degajate de pastilele

combustibile în timpul iradierii; măsurarea presiunii interne cu

ajutorul unui traductor de presiune; perforarea elementelor

combustibile iradiate şi măsurarea presiunii/volumului gazelor

recuperate; măsurarea profilului axial al activităţii unor pro-

duşi de fisiune volatili. Pentru fiecare metodă sînt prezentate



principiile de măsură, corecţiile ce trebuiesc aduse mărimilor

măsurate, caracteristicile constructive ale elementelor combus-

tibile utilizate, condiţiile de desfăşurare a iradierilor, etc.

In capitolul 4 se prezintă principalele rezultate obţinute

de autori evidentiindu-se îndeplinirea integrală a obiectivelor

urmărite de această lucrare. Interpretarea rezultatelor experi-

mentale s-a realizat prin compararea datelor obţinute cu cele

similare publicate de alţi autori sau cu cele furnizate de

coduri de calcul adecvate de simulare a comportării în exploata-

re a combustibilului nuclear.

Ultimul capitol conţine sinteza concluziilor rezultînd

din studiile experimentale şi teoretice efectuate de autor,

precum şi rezultatele originale obţinute, unele dintre ele pu-

blicate sau în curs de publicare,

2. ASPECTE TEORETICE PRIVIND COMPORTAREA GAZELOR

DE FISIUNE IN COMBUSTIBILIf OXIDICI
Gazele de fisiune posedă două caracteristici fizice de

bază care provoacă fenomenele de interes tehnologic ce trebuiesc

avute în vedere la proiectarea combustibilului nuclear. Prima

dintre ele constă din solubilitatea lor extrem de redusă în ma-

tricea combustibilului, ceea ce provoacă o "respingere" totală

din partea mediului în care sînt generate. In aceste condiţii

gazele de fisiune au tendinţa de a părăsi combustibilul sau de

a forma "precipitate gazoase" denumite bule.

A doua proprietate constă din faptul că duDă ce părăsesc

combustibilul, ele ocupă un volum mult mai mare decît un număr

egal de atomi dispuşi într-o reţea cristalină, ceea ce generează

presiuni importante în interiorul elementelor combustibile.

Aceste două fenomene, umflarea combustibilului (ca efect al pre-

cipitării şi creşterii bulelor) si degajarea gazelor de fisiune

acţionează simultan şi interdependent în combustibilul nuclear.

2.1. COMPORTAREA 'GAZELOR DE FISIUNE' IN REŢEA

Acest paragraf descrie în mod sintetic procesele fizice pe

care le suferă gazele de fisiune din momentul generării lor în

urma actelor de fisiune şi pînă cînd ating frontierele cristali-

telor. Astfel, sînt analizate procesele de nucleaţie omogenă şi



eterogenă a embrionilor din care se vor dezvolta bulele prin

acumularea parţială a atomilor de gaz din reţea şi fenomenul de

coalescentă (unire) a bulelor aflate în mişcare aleatorie sau

dirijată, ambele conducînd, în final, la creşterea dimensiunilor

macroscopice ale pastilelor prin umflare /38/.

Aceste fenomene sînt puternic influenţate de interactia

bulelor cu fragmentele de fisiune care induce injectarea unora

dintre atomii de gaz din bule în matricea adiacentă (fenomenul

resolutiei), ceea ce reduce rata umflării, crescînd inventarul

gazului depozitat în matrice, disponibil degajării în volumul

liber intern. Efectele resolutiei şi ale condiţiilor de iradiere

asupra fracţiunii din gazul generat depozitată în bule, f, (cal-

culată presupunînd bulele imobile şi în ipoteza că iradierea

decurge în condiţii staţionare) se pot ilustra prin relaţia:

unde b este probabilitatea pe unitatea de timp de implementare a

unui atom de gaz din bulă în matrice, N este concentraţia bule-

lor, D este constanta de difuzie a gazelor în matrice, B este

constanta lui Van der Waals.'J? este rata de generare, iar t este

timpul. Astfel, se constată că la temperaturi reduse şi rate de

fisiune (generare) mari efectul resolutiei este foarte important

în timp ce la temperaturi ridicate influenţa resolutiei este ne-

glijabilă deoarece constanta de difuzie (D) este suficient de

mare pentru a "întoarce" atomii de gaz în bule imediat după im-

plantarea lor în reţea.

Fenomenele de migraţie şi creştere a bulelor intergranulare

sînt influenţate marcant de prezenta defectelor din matrice (pre-

existente sau generate de iradiere). De exemplu, cîmpul de tensi-

une asociat unei linii de dislocaţie provoacă fixarea bulei la

acest nivel, desprinderea acesteia de pe acest defect putînd fi

posibilă numai după ce bula creşte la o dimensiune dată de relaţia

?
J

"3

unde a este parametrul de reţea al U0 ?, Tj este tensiunea liniei

de dislocaţie, QJ este căldura de transport, dT/dx este gradien-

tul de temperatură (T = temperatura locală).



2.2. COMPORTAREA GAZELOR_DE FISIUNE

PE LIMITELE GRĂUNŢILOR

Conform modelului lui Soeight /H7/, fracţiunea din gazul

generat în interiorul grăuntelui, care după un timp (t) este

depozitată în bulele intergranulare are expresia (atunci cînd

limita are capacitate redusă de trapare):

(2.80)

unde a este raza grăuntelui, b este parametrul resoluţiei, iar

it este parcursul fragmentelor de fisiune în TÎO„.

Bulele intergr«nulare cresc prin mecanismele prezentate suc-

cint la 2,1 şi atunci cînd densitatea şi dimensiunile lor sînt

suficient de mari este posibilă conectarea şi formarea de canale

pe suprafeţele limitelor, Admiţînd că pe unitatea de suprafaţă

a limitei există Nt bule de rază Re şi divizînd suprafaţa limitei

în celule unitare de rază J&ţ (fiecare conţinînd cîte o bulă)

atunci fracţiunea din suprafaţa limitei de grăunte ocupată de

bule este dată de relaţia 111'.
.2Ref_ (a/*)

Xe/ URt
C2.H2)

unde k este constanta lui Boltzmann, / este tensiunea superfici-

ală a matricii, ft este dată de relaţia C2.80) şi cc-F este rata

de generare (celelalte mărimi au aceeaşi semnificaţie ca în

relaţiile anterioare),

Stabilirea momentului în care apare conectarea bulelor în

timpul iradierii se realizează atunci cînd raportul exprimat

prin relaţia (2.112) devine egal cu JT/t (din considerente geome-

trice) .

2.3. COMPORTAREA GAZELOR DE FISIUWE PE LATURILE GRĂUNŢILOR

Acumularea gazelor de fisiune pe laturile grăunţilor ae

realizează prin difuzie de-a lungul frontierelor grăunţilor, re-

prezentate printr-un strat plan de grosime<T. Dacă constanta de

difuzie în acest strat este D t, iar ooncentraţia gazului în in-

teriorul grăuntelui este C„, atunci rata de difuzie a atomilor

de gaz spre laturile grăunţilor are expresia /507:



unde ^ este distanţa efectivă parcursă de un atom de gaz pînă

cînd întîlneşte o latură, iar X are expresia:

Rulele de gaze de fisiune existente pe limitele grăunţilor pot

migra în gradient de temperatură spre laturi, unde depunînd

conţinutul lor de gaz, contribuie la creşterea concentraţiei

gazelor de fisiune la acest nivel.

Bulele generate pe laturile grăunţilor cresc putîndu-se

genera, la grade de ardere mari, conectarea lor si formarea

tunelelor ale căror dimensiuni cresc în timp dacă numărul vacan-

ţelor depozitate de bule în tunel este mai mare decît cel al

vacanţelor părăsind tunelul prin sinterizare. Se poate arăta

/5 3/ că rata creşterii porozităţii la nivelul tunelelor se poate

exprima prin relaţia:

unde^, este volumul atomilor de uraniu, A este fluxul vacanţelor

dinspre matrice înspre tunel (fluxul de creştere) iar ̂  este

fluxul vacanţelor ce părăsesc tunelul (fluxul de sinterizare).

Prin urmare, ţunelele, odată formate, vor rămîne deschise atîta

timp cît A > ^ .

Degajarea gazelor de fisiune din pastilele combustibile se

realizează atunci cînd ţunelele sînt deschise, iar după elibera-

rea conţinutului lor de gaz, ţunelele se închid prin sinterizare,

procesul fiind reluat după ce se asigură din nou condiţiile pen-

tru deschiderea tunelelor.

3. METODE EXPERIMENTALE UTILIZATE PENTRU STUDIUL COMPQRTA-

m GAZELOR DE f t S W N E IN BIOXIDUL DE URAWItl INDI6EN
3 . 1 . DETERMINAREA VITEZELOR DE DEGAJARE A GAZELOR DE FISIUNE

Măsurarea v i t e z e l o r i n s t a n t a n e e de degajare s^a făcut
indirect, prin determinarea activităţii izotopilor radioactivi

gazoşi degajaţi de pastilele combustibile în timpul iradierii.

Metoda utilizată constă din extracţia gazelor de fisiune

cu ajutorul unui gaz purtător (He) care baleiază coloana activă.

Vitezele de degajare (R.) se evaluează în funcţie de debitul

gasului purtător (o(), de presiunea acestuia (p) şi de volumul (V)



probei de gaz extrase, j"j ajutorul re lav'iei

K-1 ~ y p "I (3.1)

un'ie p este presiunea atmosferică, iar H. numărul atomilor da

ga.-; din izotopul -' , se calculează astfel:

A/=- (3.2)

în care Si este suprafaţa picului izotopului analizat, A; este

constanta na de dezintegrare,ă^< este timpul de tranzit de la

elementul combustibil la capcanele de analiză,&t„ este timpul

scurs între momentul prelevării şi începutul achiziţiei,Atj este
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Fig. 3.11 - Diagrama palierelor de putere (e.c. 53)

timpul de achiziţie, ̂ (.E) este eficacitatea de detecţie pentru

energia E şi r(E) este intensitatea liniei de energie E.

Achiziţia datelor, identificarea izotopilor, calculul

suprafeţelor picurilor şi evaluarea vitezelor de degajare s-a

realizat cu ajutorul unui calculator IN-96.

Vitezele de degajare astfel măsurate, au fost corectate în



ve :crea eliminării următorilor factori perturbatori: degajarea

prin mecanisme independente de temperatură, contribuţia gazelor

•ie fisiune provenind din precursorii depuşi pe suprafeţele siste-

mului de baleiaj, efectul precursorilor asupra eliberării prin

mecanismul difuziei /64/,

S-au iradiat în reactorul TRTGA de la IF.NF 3 elemente com-

bustibile de tip OANDU codificate 47, 53 şi A08 pentru identifi-

carea efectelor caracteristicilor pastilelor (densitate, micro-

structură) şi ale condiţiilor de iradiere asupra vitezelor de

iegajare. Tn fig. 3,11 se prezintă, spre exemplificare, diagrama

palierelor de putere duDă care s-a desfăşurat iradierea elemen-

tjlui nr.53 pînă la un grad de ardere de 1H9 MWh/kg U, celelalte

e.emente atingînd grade de ardere finale de 71 HWh/kg U (e,c,47)

şi respectiv 40 MWh/kg U (e.c. A08).

Condiţiile de iradiere au fost confirmate prin examinarea

post-iradiere (analize ceramografice) /66/, Cu această ocazie s-a

constatat prezenţa unor depuneri cu grosimi de pînă la 70 microni

formate la exteriorul tecilor elementelor nr. 5 3 şi A08 datorită

concentraţiei ridicate a oxigenului dizolvat în fluidul de răcire.

3.2. MĂSURAREA PRESIUNII GAZELOR DE FISIUNE

Determinarea evoluţiei în timpul iradierii a presiunii

dezvoltată de gazele de fisiune în interiorul elementului combus-

tibil s-a realizat prin instrumentarea sa cu un traductor de

presiune funcţionînd pe principiul membranei elastice /ÎS/, rea-

lizat la IRNE 776/. Presiunea internă deformează această membrană

elastică aplicînd-o pe un element de contact care comandă aplica-

rea din exterior a unei contrapresiuni pe cealaltă faţă a membra-

nei pînă cînd se întrerupe contactul membrană - element de

contact. Valoarea contrapresiunii aplicate pentru compensarea

deformării membranei reprezintă valoarea presiunii interne din

elementul combustibil experimental.

înaintea începerii iradierii s-a verificat funcţionarea

traductorului de presiune prin aplicarea unor presiuni interne

cunoscute pe faţa membranei dinspre coloana activă şi măsurîn-

du-se cu ajutorul traductorului contrapresiunile aplicate pe

cealaltă faţă a membranei. Diferenţele dintre presiunile aplicate

şi cele măsurate s-au situat în domeniul _+ 0,5 at.

Elementul combustibil experimental (cod 89) a fost iradiat



la puteri liniare medii situate în domeniul 25 - 60 kW/m pînă

la un grad de ardere mediu de 135 MWh/kg U, In timpul iradierii

s-au efectuat măsurători de presiune internă astfel: înaintea

primei ridicări a puterii, pe fiecare dintre palierele de creş-

tere în trepte a puterii, imediat după atingerea palierului de

putere maximă, la fiecare oprire programată a reactorului, în

timpul palierelor de putere constantă (cîte 3 - H măsurători

pe zi).

Verificarea funcţionării traductorului de presiune s-a rea-

lizat şi în cursul iradierii, precum şi la sfîrşitul testului

prin examinare post-iradiere, rezultatele obţinute ilustrînd

funcţionarea sa corespunzătoare pe întreaga perioadă de iradiere

/77/.

3,3. PECTORAREA TECTLOR SI DETERMINAREA VOLUMULUI

GAZELOR DE FISIUNE

Această metodă are drept scop determinarea volumului total

al amestecului gazos existent în volumul liber al elementului

combustibil iradiat şi constă din perforarea în vid a tecii,

urmată de măsurarea preş'unii în volumul cunosc.t de expansiune

al gazelor ce părăsesc elementul combustibil. Din amestecul

gazos recuperat s-au extras probe pentru determinarea concentra-

ţiei componenţilor amestecului §i pentru măsurarea compoziţiei

izotopice a gazelor de fisiune prin spectrometrie de masă.

Metoda a fost utilizată pentru determinarea volumului

gazelor de fisiune din mai multe elemente combustibile iradiate

în reactorul de la IRNE sau în reactorul NRU de la Chalk River

/82/. Iradierile au decurs atît în condiţii staţionare, cît şi

în regim de rampe de putere.

Rezultatele măsurătorilor efectuate la spectrometrul de

masă privind compoziţia procentuală a izotopilor stabili ai gaze-

lor de fisiune, pot fi utilizate pentru estimarea fluxului neu-

tronic termic mediu şi a gradului de ardere atins de combustibi-

lul iradiat. Astfel, fluxul neutronic mediu se poate calcula cu

ajutorul relaţiei : *

&. CY-y. Xş
9 C

1 ^fi

unde C este concentraţia izotopului Xe, Y este suma randamen-

telor izotopilor stabili ai xenonului (131Xe, 1 3 2Xe, 1 3 l |Xe, 1 3 6XeJj



-I *3 C -i oc _

V 5, 2/g sînt randamentele de generare ale Xe şi Xe; A .
este constanta de dezintegrare a Xe; C c este secţiunea

135
eficace de absorbţie a neutronilor termici a Xe.

3.4. DETERMINAREA DISTRIBUŢIEI PROPUŞILOR

DE FISIUNE VOLATILI

Determinarea distribuţiei axiale a produşilor de fisiune

în elementele combustibile iradiate este o metodă de examinax'-e

post-iradiere nedistructivă prin intermediul căreia se pot

obţine, printre altele, şi informaţii privind acumularea produ-

şilor de fisiune volatili în zonele "reci" ale combustibilului,

unde în anumite condiţii de solicitare mecanică pot contribui

la ruperea tecii prin mecanism de coroziune fisurantă sub sar-

cină. Distribuţia axială a acestor produşi de fisiune se deter-

mină prin măsurarea profilului activităţii radiaţiilor gamma

emise de elementul combustibil iradiat.

Combustibilul iradiat, plasat într-un dispozitiv de pozi-

ţionare, este deplasat în mod controlat prin faţa unui colimator

în spatele căruia se află un lanţ spectrometric obişnuit. Măsu-

rătorile se efectuează folosind fante ale colimatorului dreptun-

ghiulare, cu lăţime de 0,25 - 1 mm. Achiziţia datelor se reali-

zează începînd de la un capăt al elementului, explorîndu-se

toată lungimea acestuia cu paşi egali cu lăţimea fantei colima-

torului. Pe fiecare pas axial se înregistrează spectrul produşi-

lor de fisiune, timpul de achiziţie se alege în general în dome-

niul 60 - 120 s.

Deplasarea în paşi a elementului combustibil şi achiziţia

spectrelor sînt comandate de un calculator IN-96, spectrele

achiziţionate sînt stocate pe bandă magnetică. După încheierea

achiziţiei, spectrele se Drelucrează, obţinîndu-se repartiţiile

axiale ale activităţii totale şi ale izotopilor identificaţi

(137Cs, 9 5Nb, ^"Pr, ^ C e , 1 4 0La, 9 5Zr, 1 0 3Ru,

S-au analizat în special elementele combustibile iradiate

în condiţii anormale (creşteri bruşte ale puterii, funcţionare

cu defect de teacă).
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*. REZULTATELE EXPERIMENTALE OBŢINUTE
SI INTERPRETAREA LOR

it.l, VITEZELE DE DEGAJARE A GAZELOR DE .FISIUNE

DTN BIOXIDUL DE URANTU

In fig. 4,1, obţinutâ cu ajutorul programului GAZCOR. se

prezintă evoluţia vitezelor de degajare corectate ale izotopilor

Xe şi mKr în cazul elementului combustibil nr. 53. Se con-

stată variaţii importante ^le vitezelor de degajare în special
<y o o

pentru Xe, întrucît durata paliere!on de putere s-a situat

sub timpul necesar acestui 'zotop pentru atingerea echilibrului.

Creşterea observată a vitezelor do degajare în ultima etapă a

Q XE-J33
A «ft-dS»

D. 1000. 2000.

TIMP (H)
~ Vitezele de •\.-gajare în timpul iradierii e.c. 53



It

radierii se datorează activării mecanismelor de formare şi

interconectare a canalelor la nivelul frontierelor dintre grăunţi.

Prelucrarea prin metoda celor mai mici pătrate a vitezelor

:.: degajare pe palierele de putere constantă ale elementului

..•ombustibil nr. 47 a evidenţiat scăderea sistematică a ratelor

de degajare. Acest lucru este consecinţa reducerii suprafeţei

totale a pastilelor în timpul palierelor de putere constantă

("vindecarea" fisurilor prin sinterizare) şi fenomenului de

netezire a suprafeţelor pastilelor în urma interactiei cu frag-

mentele de fisiune ce o traversează /6U/,

Creşterea continuă a vitezelor de degajare în timpul ira-

dierii elementului 53 a fost provocată de formarea şi creşterea

depunerilor pe suprafaţa exterioară a acestui element.

X) 20 30 40 50 60

TIMP t mini
Fig.4.1». Evoluţia vitezei de

degajare a 133xe la
•odifieări de putere

0 X> 20 30 40 50

TIMP [hi
fig.U.S. Tiţeza de degajare a

" 3 X e în perioada de
oprire « reactorului
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Figura 4.4 redă variaţia vitezei de degajare a Xe în

timnul unor variaţi1" ale DUteri' la nivelul elementului nr. S3.

Se constata că viteza de degajare înregistrează variaţii

importante în anumite momente. Astfel, picurile (1) şi (2) au

fost generate de creşterea puterii de la zero la 60 kW/m, în timp

ce picul (3) este consecinţa reducerii puterii de la 60 kW/m la

30 ktf/m. Cre$terea vitezelor de degajare este determinată de

microfisurar'ea pastilelor datorită tensiunilor termice asociate

variaţiilor de putere (fisurarea are loc preferential la nivelul

limitelor de grăunte, punîndu-se în libertate gazele stocate)

/88/, /89/.

Fig. 4.4 evidenţiază şi faptul că degajarea este mult mai

pronunţată la reduceri ale puterii şi în special la oprirea

reactorului, ceea ce explică şi creşterea în trepte a presiunii

interne în timpul iradierii.

Datele prezentate £n fig. 4.5, provenind din măsurătorile

efectuate în timpul unei opriri programate a reactorului, evi-

denţiază faptul că viteza de degajare a Xe scade brusc în

momentul opririi (t = 0) după care aceasta scade lent. Comporta-

rea se datorează încetării producerii prin fisiune a acestui

izotop şi scăderii importante a temperaturilor din combustibil,

izotopul provenind din precursorul său volatil I., depus înde-

osebi la nivelul interfeţei eombustibil-teacă.

Tabelul 4.1 - Activităţile izotopilor iodului în

diverse momente ale iradierii

Grad de ardere Activităţi (Ci)

(MWh/kg U)

5

94

97

14.9.

1 3 3 r

0,06
5 , 5

3 , 2

12 ,2

135j

0,03
-

1.8
1.2.

Prin extrapolarea curbei de dezintegrare a Xe la momentul

opririi se pot determina concentraţiile izotopilor iodului
existenţi la nivelul suprafeţei interioare a tecii. Utilizînd

133
această metodă s-au obţinut activităţile izotopilor I pi
1 3 5 I degajaţi de pastilele elementului 53 (tabel H.l).
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In cazul elementului 47 (care nu a prezentat depuneri pe

suprafaţa externă a tecii) activitatea 1 3 3 i era de aprox. 1 Ci

/64/, valorile mari ale activităţii acestui izotop cuprinse în

tabelul 4.1 (element 53) neputînd fi explicate decît prin prezen-

ta "barierelor termice" formate la exteriorul tecii acestui

ultim element,

Analizînd datele din fig. 4,7 se constată că fracţia de
1 ? 8

degajare a izotopului Xe măsurată în cazul elementului 47
3

(densitate 10,45 g/cm ) este practic dublă faţă de cea determina-

tă pentru un element de fabricaţie canadiană de densitate 10,6

g/cm (aceste diferenţe scad pe măsura creşterii puterii liniare).

itf

• TEST A.E.C
O, A TEST I.R.N.E.; EC 47; 10,451 g/cn ]

10 20 30 40 50 60

PUTERE LINIARA IkW/ml

10*
g
8
7
6CD

CC

CC
o
CC

10*

• Rezultate A.E.C.L.
o Rezultate I.RN.E.

10 20 30 40 50 60

PUTERE LINIARA [kW/m]

Fig.4.7. Efectul densităţii
pastilelor asupra
degajării izotopului
1 3 8X.

Fig.4.11. Influenta defectelor
de strictnră asupra
fracţiei de degajare

138'Xe
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Diferenţele semnalelor se datorează conductibilităţii

termice mai reduse a pastilelor de densitate coborîtă (element

4 7).

Defectele de structură din pastilele elementului A08 au

influenţat fracţiile de degajare a gazelor de fisiune conform

celor prezentate în fig. 4.11. Acest lucru se datorează faptului

că defectele de structură şi microstructura tipică asociată

provoacă scăderea conductibilităţii termice a pastilelors care

generează creşterea temperaturilor locale.

Prin reprezentarea fracţiilor de degajare ale diverşilor

izotopi analizaţi în funcţie de constantele lor de dezintegrare

efective s-au obţinut informaţii importante asupra mecanismelor

de degajare implicate în diverse momente ale iradierii.

4.2. EVOLUŢIA PRESIUNII GAZELOR DE FISIUNE

IN TIMPUL IRADIERII

Analizînd rezultatele tuturor măsurătorilor de presiune

internă efectuate Cfig. 4.14) se observă o serie de caracteris-

tici descriind evoluţia acestui parametru în timpul iradierii.

Astfel, la începutul iradierii, presiunea internă înre-

gistrează valori mari de pînă la 3,2 MPa, după care scade treptat

pînă la o valoare de echilibru de 0,6 MPa. Această comportare se

atribuie desorbţiei termice a umidităţii conţinute de componen-

tele interne ale elementului combustibil şi degajării parţiale a

hidrogenului din pastile. Scăderea observată a presiunii interne

s-a realizat prin corodarea componentelor structurale din

zircaloy de către vaporii de apă desorbiţi de pastile.

Datele din fig. 4.14 scot în evidenţă faptul că în timpul

palierelor de putere constantă presiunea internă rămîne practic

neschimbată, ea crescînd brusc la variaţiile puterii liniare.

Fenomenul este consecinţa microfisurării pastilelor la nivelul

limitelor grăunţilor, punîndu-se în libertate gazele de fisiune

stocate la acest nivel, după cum subliniază şi datele redînd

variaţia vitezelor de degajare în timpul creşterilor şi scăderi-

lor de putere (fig. 4,5),

Presiunea internă creşte liniar cu puterea liniară

atunci cînd•gradul de ardere este coborît, datorită scăderii

volumului libey intern prin consumarea parţială sau integralii
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Fig.

100 120 U0

GRAD DE ARDERE
[MWh/kgU]

- Evoluţia presiunii interne în timpul iradierii

a jocurilor axial şi diametral combustibil - elemente de

structură (teacă, dopuri de capăt). La grade de ardere mai

ridicate, dependenţa presiunii la nivelul puterii atinge un

palier la puteri mari atribuit expansiunii plastice In exces a
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zonelor centrale ale pastilelor care deschide fisurile din zona

periferică neplastică (generîndu-se volum liber suplimentar).

Compararea presiunilor măsurate cu cele prezise de codul

ELESIM a evidenţiat discrepante importante Intre valorile măsu-

rate şi calculate. Acest lucru este explicat pe baza implementă-

rii neadecvate în codul ELESIM a modelului lui Notley pentru

calculul volumelor libere /97/,

4.3. REZULTATELE OBŢINUTE LA PERFORAREA

ELEMENTELOR COMBUSTIBILE IRADIATE

Tabelul 4.3 cuprinde volumele de gaz extrase din diverse

elemente combustibile iradiate 98/.

Tabelul 4.3 - Volumele de gaz extrase după

Cod
element

35

36

37

24

ii

55

89

76

AJ01

AJ04
AJQ6

Condiţii

perforarea tecilor

de iradiere

Putere liniară Grad de ardere
(kW/m) (MWh/kg U)

48 •

i+8 •

i+8 •

1 5 •

10 •

20 •

22 •

25 •

26 -

t9 -

49 -

- 72

- 72

- 72'

- 44

- 67

- 60

- 60

- 57

• 60

• 66

• 66

197

197

189

16

53

91

135

78

81

190
19Q

Volum de

Total

32,5

32,3
29,8

2,3

6,5

3,9

10,8

7,1+

10,5

17,71

24,1

gaz (cm )

Xe + Kr

31,2

31
28,5

1.1
5,2

2,7

9,6

6,2
6,5

13,3

19»6

Datele scot în evidentă dependenţa volumelor gazelor de

fisiune degajate de pastilele combustibile de condiţiile în care

s-au desfăşurat iradierile (putere şi grad de ardere). Astfel,

din elementele iradiate în condiţii de supraputere (35 - 37,

AJ04 - AJ06) pînă la grade de ardere substanţiale s-au recuperat

cele mai mari cantităţi de gaze de fisiune.

In figura 4.18 se compară volumele gazelor de fisiune
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măsurate cu cele prezise prin rularea codului ELESIM (conside-

rate drept reprezentative pentru combustibilul de fabricaţie

canadiană).

ii 30

y 2 0

o 10

o Date I.R.N.E.
• Date A.E.C.L

—'Efect eroare de
±5% în putere

mO

10 20 30

VOLUM MĂSURAT [cm*]

FIg. 4.18 - Comparaţia volumelor măsurate şi

calculate ale gazelor de fisiune

In limitele erorilor implicate în determinarea puterilor

liniare şi în măsurarea volumului gazelor de fisiune se constată

că există o bună concordantă între valorile măsurate şi cele

prezise.

Pe baza măsurării compoziţiei izotopice a gazelor de

fisiune recuperate s-au estimat condiţiile de iradiere (flux

neutronic mediu şi grad de ardere), datele obţinute fiind

cuprinse în tabelul 4.5.

Tabelul 4.5 - Valorile estimate ale fluxurilor
neutponice şi gradelor de ardere

Element
combustibil

Aderenţa Flux neutronic
mediu

Grad de ardere
(MWh/kg U)

AJ01

AJ02

AJ0 3

AJ04

AJ05

Xe
(%)

44,39

44,48

44,41

44,93

44,89

(n/cm3

5,92 x

6,42 x
6,07 x

1,09 x

1,0 3 x

. s)

IO* 3

1 0 1 3

I O 1 3

1 0 "

I O 1 4

Estimat

87

94

89

163

154

Măsurat

92

88

187

-
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DISTRIBUŢIA PROPUŞILOR DE FISIUNE VOLATILI
IN ELEMENTELE COMBUSTIBILE IRADIATE

CL-

<E

n. urn. Z^Si ^nn-

COTft ftXIftLfl (MM)
Fig. H.21 - Picuri de cesiu la interfaţa dintre

pastile (element nr. 10)

In situaţiile în care combustibilul este supus la variaţii

bruşte ale puterii liniare se constată că distribuţiile axiale

ale produşilor de fisiune volatili înregistrează creşteri impor-

tante la nivelul interfeţelor dintre pastilele combustibile (de
1 ?7

exemplu Cs, fig. -U.21).

Elementul nr.10 a fost supus unei creşteri de putere de

la 62 la aprox. 90 W/cm, realizată în aprox. 65 sec., în timpul

căreia s-au produs eliberări masive de CS2O prin suprafeţele

frontale ale pastilelor, urmată de sublimarea pe suprafaţa tecii

adiacentă zonelor de contact dintre pastile.

Pătrunderea apei în interiorul elementului combustibil

nr. 12, iradiat în condiţii similare cu elementul 10, dar care

s-a defectat, a generat redistribuirea axială a 137Cs, redată
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/•M

6000

woe
o.

Z3

CC 1000.

COTP, AXIftLfi (MM)
137^Fig. t.23 - Activităţile izotopului JJ'Cs măsurate

la nivelul elementelor nr, 10 şi 12

în fig. 4.23.
137

Scăderea marcantă a activităţii Cs în zona defectului

tecii elementului nr. 12 este consecinţa antrenării acestuia de

către fluidul de răcire pătruns în interior, care dizolvă produ-

Sii de. fisiune din spaţiul în care au acces, precum şi oxidării

combustibilului aflat în contact direct cu agentul de răcire,

fenomen ce provoacă accelerarea degajării produşilor de fisiune

gdzoşi şi volatili din pastilele combustibile.
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5. CONCLUZII

Analiza teoretică şi experimentală efectuată a permis

evaluarea comportării produşilor de fisiune gazoşi şi volatili

în combustibilul nuclear românesc obtinîndu-se o serie de

rezultate originale dintre care se pot enumera :

1°. Definirea conceptelor de efectuare a testelor de

iradiere, urmărind determinarea vitezelor de degajare a gazelor

de fisiune şi a modului de achiziţie a datelor;

2°. Stabilirea metodologiei de verificare a funcţionării

traductorului de presiune în timpul iradierii şi evaluarea com-

portării componentelor sale prin examinare post-iradiere;

3°. Prelucrarea originală a vitezelor de degajare a

gazelor de fisiune, îndeosebi în ceea ce priveşte extragerea

contribuţiei gazelor degajate de pastile prin mecanisme indepen-

dente de temperatură;

4°. Realizarea de către autor a programelor de calcul

asigurînd corectarea vitezelor de degajare măsurate şi a celor

destinate reprezentării grafice a tuturor rezultatelor obţinute.

b) In grivinţa evoluţiei vitezelor de degajare

§_£âZSlQr_de_fis.iu.ne

1°. S-a evidenţiat experimental rolul reducerilor de

putere asupra vitezelor de degajare, acestea crescînd de aprox.

5 ori atunci cînd puterea liniară se reduce cu 50%.

2°. Au fost determinate activităţile izotopilor iodului

prezenţi în interstiţiul combustibil-teacă în diverse momente

ale iradierii, inventarul tipic situîndu-se în domeniul 1 - 5 Ci.

3°. S-au determinat efectele unor caracteristici construc-

tive ale pastilelor de bioxid de uraniu (densitate, defecte de

structură) asupra vitezelor de degajare, observîndu-se că atunci

cînd densitatea pastilelor se situează la limita inferioară

admisă, vitezele de degajare cresc de aprox. 2 ori (la puteri

reduse) faţă de cele măsurate în cazul combustibilului avînd

densitatea nominală. Defectele de structură din pastile conduc
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I-i creşteri de pînă la 3 ori a vitezelor- de degajare.

4 . A fost pusă în evidenţă necesitatea respectării cu

stricteţe a limitelor impuse caracteristicilor chimice ale

agentului de răcire. Merespectarea acestor cerinţe poate conduce

la formarea "barierelor termice" pe suprafaţa tecilor, ceea ce

provoacă creşteri cu un ordin de mărime a vitezelor de degajare

si eliberări accentuate de iod în interstiţiul combustibil -

teacă.

5°. S-a propus o succesiune de mecanisme de degajare

constînd din eliberarea prin difuzie atomică la începutul

iradierii urmată, pe măsura creşterii gradului de ardere, de

legajarea gazelor stocate prin tunelele formate la nivelul

limitelor şi laturilor cristalitelor.

1 . S-a identificat, efectul gazelor şi vaporilor de apă

Jesorbite de componentele interne ale elementelor combustibile

asupra valorilor presiunii interne la începutul iradierii.

2°. S-a stabilit faptul că presiunea internă rămîne

practic constantă în timpul iradierii în condiţii staţionare,

aceasta variind în trepte la oprirea reactorului. Mărimea

salturilor de presiune observate depinde de nivelul puterii

şi de timpul de menţinere pe palierul de putere precedînd

oprirea reactorului.

3°. S-a determinat dependenţa presiunii interne de

puterea liniară şi de gradul de ardere al combustibilului,

evidenţiindu-se tendinţa de scădere a presiunii, odată cu

creşterea puterii la grade de ardere considerabile datorită

deformării în exces a zonei plastice centrale care induce

deschiderea fisurilor din zonele periferice rigide din pastilele

combustibiIc.

t- - S-au identificat discrepanţe marcante între presiu-

nile măsurate şi cele prezise de codul canadian ELESIM, sugerîn-

du-se şi modificările ce trebuiesc aduse acestuia pentru a se

simula mai realist comportarea combustibilului în timpul

iradierii.
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din elementele combustibile iradiate

1°. S-a determinat capacitatea de reţinere a gazelor

de fisiune de către combustibilul indigen, aceasta fiind con-

cordantă cu cea determinată în cazul combustibililor de

fabricaţie canadiană.

2°, S-a propus o metodă de determinare a valorii medii

a fluxului neutronic termic instantaneu şi a gradului de ardere

atins de elementele combustibile iradiate,
e ) lQ_^2m§GÎiiI-£2mB2rţŞ££i_E£2d.us.ilor_de_fi£iune_vo. laţili

1°, S-au identificat acumulări importante de precipitate

conţinînd produşi de fisiune volatili (inclusiv iod) la interi-

orul tecilor elementelor combustibile supuse la creşteri bruşte

de putere.

2°. Au fost stabilite efectele produse de pătrunderea

fluidului de răcire asupra concentraţiilor produşilor de fisi-

une volatili, scăderea concentraţiei lor în aceste zone condu-

cînd la contaminarea observată a agentului de răcire.
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