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1 Úvod

Tato práce se zabývá odvodem tepla z vyho°elého jaderného paliva a jeho dopady

na konstrukci obalových soubor·. V práci je pojednáno o palivovém cyklu ve v²ech

jeho fázích � od t¥ºby uranové rudy aº po trvalé uloºení pouºitého paliva. Krátce je

pojednáno také o moºnostech p°epracování paliva pro dal²í energetické vyuºívání.

V první £ásti je °e²ena problematika zpracování uranu do podoby vhodné pro

energetické vyuºití, jeho vyuºívání v jaderných reaktorech, s nímº souvisí popis kon-

strukce palivových soubor·. Zde je cíleno na tlakovodní reaktory pouºívané v �eské

republice. Na £innou £ást navazuje problematika skladování pouºitého jaderného

paliva a konstrukce obalových soubor·.

Ve druhé £ásti jsou zavedeny pot°ebné teoretické základy pro provedený výpo£et

odvodu tepla a teplotních dilatací materiál·. Tento výpo£et je zevrubn¥ popsán

ve t°etí £ásti práce. Praktická £ást práce je zam¥°ena na teplotní dilatace ko²e

obalového souboru pro do£asné skladování vyho°elého jaderného paliva v meziskla-

dech. Je stanovena metodika výpo£tu za pouºití metody kone£ných prvk· (MKP),

provedeno její ozkou²ení za daných podmínek a zpracovány výsledky analýz. V za-

dání diplomové práce je zavedeno n¥kolik zjednodu²ení oproti reálnému stavu, je-

hoº p°esná simulace by v²ak p°ekra£ovala rámec diplomové práce. Zjednodu²ení se

týkají fyzikálních vlastností materiál·, které jsou povaºovány za konstantní, p°enos

tepla je uvaºován pouze vedením bez konvekce a radiace. Na konkrétnosti práce

se podepsalo omezení participace p·vodního zadavatele diplomové práce z d·vodu

omezení p°ístupu k interním materiál·m.

V poslední £ásti práce jsou shrnuty a diskutovány výsledky simulací a v kapi-

tole 5 je provedeno shrnutí celé diplomové práce. Zdroje informací jsou uvedeny

v kapitole 6. Elektronickou p°ílohou jsou originální snímky výsledk· simulací, které

jsou ve stati práce uvedené v komprimované form¥. Vloºenou p°ílohou je výkres

výpo£tového modelu a konstruk£ního provedení.
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2 Palivový cyklus

Pod pojmem palivový cyklus rozumíme souhrn ve²kerých £inností, jeº jsou prová-

d¥ny s jaderným palivem v jeho jakékoliv form¥, a´ se jedná o uranovou rudu, nebo

pouºité tablety UO2. Palivový cyklus po£íná t¥ºbou uranové rudy, pokra£uje zpra-

cováváním, výrobou paliva, nakládáním s palivem a jeho vyuºíváním v reaktorech

jaderných blok·. Vyho°elé (pouºité) palivo se p°echodn¥ ukládá ve skladovacích

bazénech elektráren a poté se p°esouvá do do£asných nebo trvalých úloºi²´, p°í-

padn¥ na p°epracování na MOX paliva. Celý tento proces � palivový cyklus � je

sledován a plánován.

Obr. 2.1: Schéma palivového cyklu [4]

2.1 P°ední £ást palivového cyklu

P°ední £ást palivového cyklu zahrnuje £innosti spojené s t¥ºbou materiálu pot°eb-

ného pro výrobu jaderného paliva p°es jeho mechanické, chemické a fyzikální zpra-
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cování aº po výrobu samotného paliva do podoby pouºitelné pro energetické vyuºití.

[3]

2.1.1 T¥ºba rud

Uran je v p°írod¥ pom¥rn¥ hojn¥ zastoupen v n¥kolika r·zných formách. St°ední

obsah uranu v zemské k·°e (tzv. hmotnostní clark) je odhadován v rozmezí 0,0002

� 0,0004 % hmotnosti zemské k·ry, tzn. asi 1015 t uranu v zemské k·°e. V dal²ích

vrstvách, potaºmo v zemském jádru, se p°ítomnost uranu nep°edpokládá. Pom¥rn¥

velké zastoupení má uran i v mo°ských a oceánských vodách, kde se koncentrace

pohybuje okolo 3 � 3,5 mg/m3 , tzn. asi 4 � 4,5 · 109 tun uranu. A£ se jedná

o zna£né mnoºství, není známo, ºe by existoval závod, který by se zabýval eko-

nomicky p°ijatelným získáváním uranu z mo°ské vody. [5] Rudy jsou klasi�kovány

podle n¥kolika hledisek [5]:

� Charakter uranové mineralizace

� Kontrastnost rudy

� Obsah uranu v rud¥

� Obsah dal²ích komponent v rud¥

� Mineralogické a chemické sloºení rudy

Tyto vlastnosti uranové rudy jsou zohled¬ovány p°i výb¥ru vhodného loºiska

tak, aby jeho vyuºití bylo z technologického, environmentálního a vyplývajícího

ekonomického hlediska co nejmén¥ náro£né.

Uran se vyskytuje ve svých oxidických podobách v minerálech spolu s dal²ími

prvky. V �eskoslovensku bývala nejvýznamn¥j²í t¥ºba uraninitu (obecn¥ známý

pod star²ím £eským názvem smolinec, resp. anglickým pitchblend � (UO2). Druhou

nejvýznamn¥j²í uranovou rudou je zeunerit (Cu(UO2)2(AsO4)2), minerál obsahující

mimo uranu je²t¥ arsen a m¥¤.
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Obr. 2.2: a) smolinec b) zeunerit [17]

2.1.2 Zpracovávání uranových rud

Zpracování uranových rud na chemický koncentrát (tzv. ºlutý kolá£) je v pod-

stat¥ souhrnem proces· mechanického a chemického charakteru. Výb¥r moºných

technologických variant zpracování závisí na klasi�kacích materiálu, jeº jsou pop-

sány v £ásti 2.1.1. Výb¥r v²ak ovliv¬uje také ekonomická náro£nost pouºití pot°eb-

ných p°ídavných materiál· a £inidel, stejn¥ tak nelze opomenout tradi£ní p°ístupy

jednotlivých zpracovatelských závod· v r·zných zemích.

Prvním procesem, kterým vyt¥ºená ruda (£ásti o rozm¥rech do 200 mm) prochází

je desintegrace, £ili rozpojení rudy na £ásti, které jsou vhodné pro pot°eby louºení.

Louºení je separace sloºky z pevné matrice p·sobením kapaliny, v níº je sloºka roz-

pustná. Tímto zp·sobem se nap°íklad získávají sloºky drahých kov· z rud nebo

extrahují kontaminanty z p·d [19]. V praxi je toto rozpojování realizováno me-

chanicky, tedy mletím a drcením, na rozm¥r od 0,07 � 0,30 mm v závislosti na

technologii louºení, jeº má být pouºita. Technologicky spjaté s mletím a drcením je

t°íd¥ní. Následují operace zahu²´ování, kdy se z v¥t²í £ásti vzájemn¥ odd¥lují ka-

palné fáze od pevných. Pro pot°eby vy²²ího stupn¥ separace fází se pouºívá �ltrace

nebo odst°e¤ování.

Louºením získáváme uranový materiál, jehoº £istota, koncentrace a obohacení

v²ak není pro výrobu palivových element· (tablet, kuli£ek, ...) uspokojivá. Tato
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fáze se nazývá �yellow cake�, tedy �ºlutý kolá£�. Pro dal²í zpracování je zapot°ebí

dosáhnout vy²²ího stupn¥ £istoty tohoto polotovaru - tzn. nukleární £istoty. To-

hoto stupn¥ se dosahuje p°edev²ím pomocí ra�nace na bázi kapalinové extrakce

s tributylfosfátem (TBP ) nebo mén¥ £astou ra�nací pomocí sráºecích postup·. Pro

p°ípravu paliva do lehkovodních reaktor·, do níº je nutné za°adit i obohacování na

vy²²í obsahy 235U , je nutné získávat ze ºlutého kolá£e �uoridy UF6 a UF4. To se

d¥je technologickými postupy zpracování ºlutého kolá£e, jeº zahrnují procesy kalci-

nace, redukce, hydro�uorace, �uorace a frak£ní destilace, p°ípadn¥ EXCER-procesy

s rekonverzemi kyselin z louºení. O t¥chto technologických postupech je velmi po-

drobn¥ pojednáno v publikaci [5].

Obrázek 2.3: �lutý kolá£

2.1.3 Výroba kovového uranu a jaderného keramického paliva

Výroba samotných palivových element· je podmín¥na p°edev²ím typem reak-

toru, na n¥mº bude palivo pouºíváno. Jednotlivé poºadavky v²ak lze shrnout do

obecného rámce, který stanovuje p°edev²ím tyto vlastnosti jaderného paliva: spln¥ní

fyzikálních parametr· aktivní zóny daného reaktoru, bezpe£ný a spolehlivý provoz,

ekonomická p°ijatelnost provozu. Od vývoje materiál· paliva samotného nelze od-

lou£it vývoj materiál· povlakovaných trubek, které významn¥ p°ispívají k fyzikál-

ním a termálním charakteristikám aktivní zóny. Tato kapitola se v²ak v¥nuje pouze

materiálu paliva z hlediska palivového cyklu.

Nejd·leºit¥j²ím parametrem pro výrobu paliva je za°ízení, ve kterém bude z paliva

získávána energie. Od pouºitého reaktoru (av²ak i typu ²t¥pné reakce) se odvíjí ve²-
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keré parametry, od ²t¥pného materiálu aº po tvar palivového elementu. V tabulce

2.1 jsou zmín¥ny hlavní typy jaderných reaktor· a jim odpovídající materiály a tvary

palivových element·.

Sloºení Geometrický tvar Typ reaktoru

Kovový uran

Slitiny U +Mo

Slitiny U + Zr +Nb Proutky, ty£e, T¥ºkovodní (HWR)

Disperze U v oceli desky Rychlý mnoºivý (FBR)

Cermety U + UO2 Lehkovodní (LWR)

Cermety U + UC

UO2(p°írodní uran) Tablety HWR

UO2 (ochuzený uran) Tablety, kuli£ky FBR

UO2 (3-4% 235U) Tablety LWR

UO2 (20-30% 235U) Tablety, kuli£ky FBR, materiálový reaktor

UO2 + 1-4% PuO2 Tablety, kuli£ky HWR, LWR

UO2 + 20-30% PuO2 Tablety, kuli£ky FBR

UC+ PuC, UN + PuN Tablety, kuli£ky FBR

ThO2+ 10-15% UO2 (233U , 235U) Povlékané kuli£ky HTGR

ThO2+, UO2 (93% 235U) Povlékané kuli£ky HTGR

ThO2+, UC2 (93% 235U) Povlékané kuli£ky HTGR

71,7% LiF + 16% BeF2

+12%ThF4 Rozpu²t¥né palivo MSBR

+ 0,3% 233UF4

Tabulka 2.1: Základní typy jaderných paliv [5]

Zkratka HTGR znamená Heavy Temperature Gas-cooled Reactor � vysokoteplotní

reaktor chlazené plynem, momentáln¥ vyvíjené v �ín¥ na základ¥ n¥meckých pro-

jekt· Pebble Bed Reactor v JAR. MSBR je Molten Salt Breeder Reactor � reaktor

s tekutými solemi.
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2.1.3.1 Technologie výroby palivových element·

Pomi¬me výrobu kovového uranu a zmi¬me výrobu palivových tablet UO2, jeº se

týká tlakovodních reaktor·. Jedná se o koncovou operaci výroby jaderného paliva.

Tyto tablety jsou p°ipraveny ke vloºení do povlakovaných palivových prut· (po jejich

obohacení, viz podkapitola 2.1.4). Rozdíly v geometrii £áste£n¥ vyplývají z údaj·

v tabulce 2.1. Na po£átku výroby máme prá²kový UO2 nukleární £istoty, který

zhut¬ujeme lisováním za studena. Poté se produkt sintruje (spéká) ve vodíkové

atmosfé°e. Prá²kový oxid urani£itý se mele v kulových nebo ty£ových mlýnech po

dobu n¥kolika hodin. Po mletí na vysokou jemnost se p°idávají pojiva (polyvinyl-

alkohol, polyetylénglykol) a mazadla (para�n, kyselina stearová) ve form¥ prá²ku

nebo roztoku. V misi£ích probíhá sítování � jemná frakce se vrací zp¥t do gra-

nulátoru, hrub²í frakce (cca nad 0,01mm) pokra£uje na lisování. Zde se po dobu 3

- 4 sekund zhut¬uje p°i tlaku 100 � 400 MPa do poºadovaného tvaru tablety.

P°ed slinováním se odstra¬ují organické látky obsaºené v mazadlech a pojivech

za pomoci ºíhání p°i teplot¥ 800 - 900°C v atmosfé°e CO2 . Takto upravené tablety

se dávají do sintrovací pece, kde p°i teplot¥ 1500 - 1700°C dochází po dobu n¥kolika

hodin ke slinování. Poslední operací je brou²ení tablet, kdy se upravuje jejich rozm¥r

na poºadovanou hodnotu. Pr·m¥r tablety je daný sv¥tlostí povlakované trubky, kdy

mezera mezi tabletou a st¥nou trubky by m¥la £init cca 0,12 � 0,25 mm. [5]

2.1.4 Obohacování uranu

Na výzkum a vývoj obohacovacích proces· byly v minulosti vynakládány zna£né

�nan£ní prost°edky. Toto, bohuºel, nebylo motivováno snahou o mírové vyuºití

jaderné energie, ale práv¥ naopak � vysoké stupn¥ obohacení paliva jsou nutné pro

vyuºití v jaderných zbraních. Trendem, kterým se jaderná energetika m¥la od 50. let

20. století ubírat, bylo vyuºívání p°írodního uranu v t¥ºkovodních reaktorech (Gas

Cooled Reactor). První £eskoslovenská jaderná elektrárna A1 v Jaslovských Bohu-

nicích byla práv¥ tohoto typu. Zku²enosti s provozem tlakovodních reaktor· vojen-

ských plavidlech, jejich spolehlivost a zejména bezpe£nost vyplývající z teplotních

zp¥tných vazeb a samoregulace lehkovodních reaktor· nakonec nasm¥rovala vývoj
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jaderné energetiky práv¥ k t¥mto typ·m. Tím nastala pot°eba obohacování paliv

také pro civilní vyuºití uranu. Tato pot°eba se odrazila ve výstavb¥ obohacovacích

závod· zejména v SSSR a USA, ale také v Holandsku, Anglii £i SRN a Japonsku.

Obecn¥ lze °íci, ºe obohacovací proces je investi£n¥ a provozn¥ zna£n¥ náro£ný (ze-

jména spot°eba energie je vysoká) a jeho realizaci si mohou dovolit pouze státy na

odpovídající hospodá°ské úrovni. [5]

Jedná se o separa£ní proces, kdy se ²t¥pn¥ vyuºitelné izotopy uranu (p°ípadn¥

transuran·) odd¥lují od izotop· nevyuºitelných. Vyuºívá se k tomu malých, p°esto

d·leºitých, rozdíl· mezi izotopy, zejména v jejich jaderných, fyzikálních a chemic-

kých vlastnostech. Tyto rozdíly se nazývají izotopové jevy a týkají se nejen £ástic

atomárních úrovní, av²ak také jejich shluk·, molekul a mikrokrystalických útvar·.

Podle obecné p°edstavy jsou tyto jevy d·sledkem r·zných hmotností izotop· a jejich

energie okolo nulového bodu (Energie nulového bodu je vnit°ní energie molekuly,

která je v molekule p°ítomna vºdy, i za limitní teploty 0 K [10]). Vyuºívají se rozdílné

molekulární (atomární,..) hmotnosti a z nich plynoucí fyzikální izotopové jevy, které

charakterizují chování izotopových sloºek nap°. v tíhovém poli, p°i difusi porézní

p°epáºkou a kapilárou. Zejména chování v tíhovém poli se ve velkých provozech

vyuºívá k separaci izotop· uranu a výrob¥ deuteria (resp. jeho separaci z H2O) na

odst°edivkách. Tato metoda je pr·myslov¥ nejpouºívan¥j²í, nicmén¥ existují i dal²í

metody obohacování uranu:

� Centrifugace

� Difuse

� Elektromagnetická separace

� Laserová separace

� Chemická separace

V²echny tyto metody vyuºívají zmín¥ných izotopových jev·. Metoda centrifu-

gace vyºaduje p°em¥nu uranu (v podob¥ UO2, kovového uranu,. . . ) na plynný UF6.

P°i odst°e¤ování na centrifugách se p°i vysokých otá£kách plyn d¥lí na izotopy 238U ,
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235U a malé mnoºství dal²ích £ástí, kdy t¥º²í 238U se hromadí na okrajích centrifug,

zatímco molekuly s obsahem 235U se hromadí ve st°edu. Tento systém se vyvíjel

spole£n¥ s materiály pouºitelnými na lopatky rota£ek. V 70. letech se na lopatky

pouºívala ocel, kdy za°ízení pracovala na hranici rychlosti zvuku (330 m/s), p°i

pouºití uhlíkových vláken rychlost dosahovala jiº 600 m/s, v sou£asnosti se vyuºitím

kevlaru dosahuje obvodové rychlosti aº 1100 m/s. Pro zvý²ení obohacení je nutné

pouºít odst°edivkové kaskády a více stup¬· centrifug. Centrifug je v závod¥ °ádov¥

n¥kolik desítek tisíc kus·. [5]

Difúzní metoda také pracuje s hexa�uoridemUF6 , který se protla£uje kerami-

ckými porézními p°epáºkami. Molekuly s izotopem 235U jsou leh£í a pohybliv¥j²í

neº 238U , takºe p°epáºkami procházejí rychleji. Pro výsledný efekt je v²ak nutné

proces opakovat p°ibliºn¥ 1000x a za vysokých teplot a tlak·, coº £iní metodu velmi

energeticky náro£nou.

Dal²í metody jsou pouºívány spí²e laboratorn¥ kv·li jejich nízkým ú£innostem

v porovnání s difusí a centrifugací. Elektromagnetická separace pracuje na prin-

cipu zak°ivování drah letících nabitých element· (izotop·). Toto zak°ivení je op¥t

dáno jejich rozdílnou hmotností. Laserová separace poºaduje velmi citliv¥ nalad¥ný

laser, který dokáºe excitovat pouze plynné atomy jednoho izotopu uranu, zatímco

ostatní z·stávají v základním stavu. Ionizované atomy pak lze odd¥lovat zmín¥nou

elektromagnetickou separaci nebo chemickou látkou. [14]

P·vodním d·vodem pro pouºívání reaktor· na p°írodní uran byla práv¥ absence

obohacování paliva, která, jak bylo zmín¥no, je energeticky a investi£n¥ náro£ná.

Jednoduchou úvahou m·ºeme tuto náro£nost demonstrovat v provozu elektrárny

s tlakovodním reaktorem o výkonu 1300 MWe. Uvádí se, ºe p°i odst°edivém obo-

hacování uranu je zapot°ebí asi 50-60 kWh na jednu SWU (Separative Work Unit �

práce pot°ebná na separaci � kolik materiálu bylo zpracováno a na jaké obohacení).

Zmín¥ný velký reaktor pot°ebuje na jeden rok palivo (obohacení na 3,75 % 235U), na

jehoº obohacení bylo zapot°ebí 120 kSWU. Energetická pot°eba na výrobu tohoto

objemu paliva je tedy asi 55 · 120 000 = 6 600 000 kWh = 6 600 MWh. Celková

ro£ní produkce elektrárny p°i zanedbání odstávek je 1300·365·24 = 11 388 000 MWh.
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To znamená, ºe z energetického hlediska na obohacení paliva sta£í 0,058 % výkonu

bloku. Nezapomínejme také, ºe u t¥ºkovodních reaktor· s p°írodním, neoboha-

ceným palivem je nutné pouºívat práv¥ t¥ºkou vodu, jeº je získávána obdobn¥ jako

obohacený uran, tedy separací izotop·. [13]

2.1.5 Výroba palivových £lánk· s palivem na bázi oxidické keramiky

Výroba palivových £lánk·, resp. palivových ty£í, je kone£nou fází p°ípravy paliva

pro jaderné reaktory. Technologie výroby se li²í podle typu reaktoru a jeho pro-

jektu, který po£ítá s daným typem paliva. Tato podkapitola se v¥nuje pouze výrob¥

£lánk·, které jsou pln¥ny tabletami oxidického uranového paliva. Dal²í typy, nap°.

vybavení pro metalická paliva, paliva pro HTGR, apod. nejsou zmi¬ovány. Palivo

ve form¥ tablet je jednozna£n¥ nejroz²í°en¥j²í a pouºívané jak lehkovodními reaktory

(tlakovodními i varnými), tak i t¥ºkovodními reaktory.

Pro povlakované trubky palivových £lánk· reaktor· VVER (ale i dal²ích � RBMK,

BWR, ...) se pouºívají materiály ze zirkoniových slitin (komer£ní ozna£ení Zircaloy)

legované niobem a dal²ími prvky. Pouºity musí být materiály s malým ú£inným

pr·°ezem pro záchyt neutron· Σa, £ímº se v d·sledku sniºuje obohacovací práce a

p°edev²ím se minimalizuje ú£inek konstruk£ních materiál· na fyziku aktivní zóny.

Jejich omezená tepelná odolnost je vzhledem k teplotám nep°ekra£ujícím 350°C,

dostate£ná. P°ed pouºitím se provádí povrchové úpravy mechanické, chemické a

elektrochemické, jmenujme brou²ení, mo°ení a elektrolytické le²t¥ní.

Pln¥ní povlakovaných trubek palivovými tabletami je v¥t²inou realizováno za-

°ízeními, která umoº¬ují provád¥t více operací nutných pro spln¥ní poºadavk· na

palivový soubor p°i zaru£ení kvality, jíº je v¥nována mimo°ádná pozornost. Za-

°ízení nap°íklad zvládají vakuování trubek, pln¥ní tabletami, pln¥ní heliem a uza-

vírání palivového £lánku. Pln¥ní tabletami obvykle probíhá v inertní atmosfé°e kv·li

omezení p°ístupu vlhkosti k samotnému palivu. Z tohoto d·vodu se také otev°ené

palivové ty£e ve vakuu su²í za zvý²ené teploty. Uzavírání se provádí sva°ováním

d·kladn¥ prov¥°enými a schválenými sva°ovacími postupy. Technologie se li²í dle

výrobc· � pouºívá se nap°. WIG technologie, magnetické impulsní sva°ování nebo
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sva°ování proudem elektron·. Samoz°ejmostí je kontrola svar· rentgenem nebo ul-

trazvukem. Komplexní kontrolou a kompletací palivové kazety se proces uzavírá.

Rozm¥ry a konstrukce palivových kazet pouºívaných na VVER reaktorech v �eské

republice je podrobn¥ji popsána v sekci 2.2.2.

Obrázek 2.4: Palivové pruty pro lehkovodní reaktor

2.2 �inná £ást palivového cyklu

Tato kapitola se zabývá energetickým pouºíváním jaderného paliva a p°ede-

v²ím technologickými a konstruk£ními °e²eními souvisejících komponent. �inná £ást

palivového cyklu je s dosavadními technickými a ekonomickými moºnostmi hlavní

£ástí ºivota jaderného paliva, která navazuje na p°ípravnou p°ední £ást palivového

cyklu. Zadní £ást palivového cyklu pojednává spí²e o moºnostech skladování a p°í-

padného p°epracování paliva. Z energetického (ale i z hlediska ekonomického) je

£inná £ást palivového cyklu jedinou ziskovou ze t°í jmenovaných. �e²ené jsou p°ede-

v²ím sou£ásti související s provozem reaktor· VVER na území �eské republiky.

2.2.1 Energetické vyuºití jaderného paliva a ²t¥pná reakce

Pro ucelený pohled na palivový cyklus nelze nezmínit alespo¬ základy ²t¥pné

reakce a její vyuºívání p°i produkci tepla v jaderných reaktorech. �t¥pná jaderná

reakce je rozpad jádra nestabilního atomu (v p°ípad¥ aktivní zóny VVER jádra

izotopu 235U) vlivem vniknutí cizí £ástice (obvykle neutronu). Rozpadnuv²í se
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atom se rozd¥lí na dv¥ jádra (od²t¥pky), jejichº vysoká rychlost získaná z energie

jaderné reakce je okolními atomy sniºována (od²t¥pky se brzdí o okolní prost°edí) a

p°em¥¬ována na teplo. P°i rozpadu p·vodního jádra jsou uvol¬ovány 2-3 (p°esn¥ 2,4

neutronu � statistický d¥j) nové neutrony, které jsou p°i p°íznivém multiplika£ním

koe�cientu soustavy schopné udrºovat ²t¥pnou reakci, tedy ji £init °et¥zovou reakcí.

�t¥pnou reakci vysv¥tluje obrázek 2.5: Neutron je zachycen 235U , £ímº se zm¥ní

hmotnostní £íslo A atomu uranu na 236U (tedy izotop uranu 236U), který je nesta-

bilní a rozpadá se na 89Kr a 144Ba.1 P°i tomto rozpadu vznikají 2-3 neutrony,

γ zá°ení a vydá energii asi 184 MeV (bez energie uvoln¥ných neutrin, která jsou

nezachytitelná a jejich energie tedy nevyuºitelná).2 [7]

Obrázek 2.5: �t¥pná jaderná reakce

Pro udrºení tepelného výkonu a provozování jaderného reaktoru na ustáleném

nominálním výkonu Nnom je klí£ové udrºení ²t¥pné reakce, tedy vznik generací neu-

tron·, jeº produkují nové generace neutron·. V podstat¥ se jedná o udrºení produkce

takového mnoºství neutron·, z nichº se dostate£ná £ást zachytí ve ²t¥pném mate-
1Hmotnostní £íslo A udává po£et nukleon· (proton· a neutron·) v jád°e atomu; A = Z + N ,

kde Z je atomové £íslo (po£et proton·) a N je po£et neutron·
2�t¥pením jader vzniká p°ibliºn¥ 60 radioaktivních nuklid·. Protoºe kaºdý z nich je mate°ským

jádrem dvou aº t°í nuklid·, tvo°í ²t¥pné produkty asi 180 radioaktivních druh·. [8]
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riálu a vyvolá ²t¥pení, p°i n¥mº se vytvo°í nový neutron. Pravd¥podobnost záchytu

se zvy²uje se sniºující rychlostí zachycovaných neutron·. Z tohoto d·vodu je nutné

rychlé neutrony, vzniklé p°ímou ²t¥pnou reakcí, zpomalovat (moderovat) vhodnými

materiály. V p°ípad¥ tlakovodních reaktor· zastává funkci moderátoru b¥ºná H2O,

která plní i funkci chladiva.

P°i udrºování ²t¥pné reakce spolu soupe°í n¥kolik proces·, které musejí být kom-

penzovány intenzitou neutronového toku: radia£ní záchyt neutron· v palivu, záchyt

neutron· v ne²t¥pitelném materiálu konstrukcí, a únik neutron· z aktivní zóny. Pro

udrºení ²t¥pné reakce je zásadní multiplika£ní koe�cient kef .

Multiplika£ní koe�cient3 nekone£né soustavy k∞ [8]:

k∞ = η · f · ε · p (1)

kde:

η regenera£ní faktor; udává st°ední po£et rychlých neutron·

uvoln¥ný p°i ²t¥pení zachycením jednoho tepelného neutronu ve

²t¥pné látce

ε koe�cient násobení rychlými neutrony; je dán konstrukcí a z ní

vyplývající fyzikou aktivní zóny, pro tlakovodní reaktor VVER

s obohaceným palivem je hodnota ε ≈ 1, 15

f koe�cient vyuºití tepelných neutron·; udává pom¥r

po£tutepelných neutron· pohlcených v palivu k celkovémupo£tu

pohlcených tepelných neutron·

p udává pravd¥podobnost, ºe dojde ke ²t¥pnému záchytu tepelného

neutronu v palivu, tedy pravd¥podobnost vyhnutí se

resonan£nímu pohlcení p°i zpomalování

Protoºe reaktor a jeho aktivní zónu nelze kv·li konstrukci povaºovat za nekone£-

nou soustavu, udává se efektivní hodnota multiplika£ního faktoru kef , která je

3Pro tlakovodní reaktor VVER jsou hodnoty koe�cient·: η ≈ 1, 65 , ε ≈ 1, 15 ,f ≈ 0, 71 ,

p ≈ 0, 87, z £ehoº vychází k∞ ≈ 1, 04 ; PNL ≈ 0, 97 pro rychlé neutrony a 0,99 pro tepelné

neutrony => k ≈ 1, 00 [8]
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sou£inem multiplika£ního koe�cientu v nekone£né soustav¥ a pravd¥podobnosti, ºe

neutrony neuniknou ze soustavy. Tato hodnota respektuje místn¥ prom¥nlivou hod-

notu k∞ a p°edev²ím respektuje eventuelní úniky neutron· z aktivní zóny.

Efektivní multiplika£ní koe�cient kef :

kef = k∞ · P (2)

kde:

k∞ multiplika£ní koe�cient v nekone£né soustav¥

P pravd¥podobnost, ºe neutrony neuniknou ze soustavy

Z uvedeného koe�cientu násobení k (resp. z konkrétního kef pro daný reaktor)

je moºné ur£it t°i základní fyzikální stavy reaktoru:4

� k < 1 podkritický stav, po£et neutron· v °et¥zové reakci klesá, reakce se

nem·ºe sama udrºet (p°i momentálním stavu aktivní zóny)

� k = 1 kritický stav, po£et neutron· v reakci je ustálený, reakce se

udrºuje samovoln¥

� k > 1 nadkritický tav reaktoru, po£et neutron· v reakci se zvy²uje,

výkon reaktoru se zvy²uje

4Koe�cient násobení k = ni

ni−1
, kde ni je po£et neutron· v generaci , ni−1 je po£et neutron· v

generaci p°edcházející.
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Obrázek 2.6: Základní stavy jaderného reaktoru

Reaktor je regulovaná soustava, jejíº neutronový výkon se °ídí pomocí zpoºd¥ných

neutron·, které vznikají sekundárním rozpadem ²t¥pných produkt·. �ízení pomocí

okamºitých neutron· by kv·li jejich dynamice nebylo moºné a dosaºení kriti£nosti

na okamºitých neutronech by znamenalo havárii a nebezpe£í nejen pro reaktor a

výrobní blok.

Samotná regulace se realizuje pomocí vná²ení kladné £i záporné reaktivity ρ

pomocí regula£ních orgán· nebo pomocí zm¥ny koncentrace absorbátoru neutron·

v chladivu reaktoru. U tlakovodních reaktor· jsou regula£ními orgány regula£ní ty£e

a absorbátorem v chladivu je kyselina boritá H3BO3. Regula£ní ty£e mají v¥t²í

dynamiku regulace a pouºívají se p°i okamºitých poºadovaných zm¥nách výkonu

reaktoru. Zm¥na koncentrace je pomalej²í a uºívá se pozvolna v pr·b¥hu celé kam-

pan¥. Reaktivitu aktivní zóny nejpomaleji ovliv¬ují vyho°ívající absorbátory, které

se p°idávají do paliva p°i jeho výrob¥. U sou£asných palivových soubor· se jako

vyho°ívající absorbátor pouºívá gadolinium (Gd), které má nejvy²²í ú£inný pr·°ez

pro záchyt neutron· Σa ze v²ech známých prvk·. Vyho°ení absorbujícího gadolinia

kompenzuje vyho°ení 235U v palivových tabletách.
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Ak£ní veli£inu regulace nazýváme reaktivita ρ a lze ji odvodit z koe�cientu ná-

sobení k:

ρ =
k − 1

k
(3)

kde:

k koe�cient násobení

Pro stavy reaktoru tedy platí:

� ρ < 1 vnos záporné reaktivity ⇒ sm¥°ování ke sníºení výkonu

� ρ = 1 kritický reaktor, udrºování výkonu

� ρ > 1 vnos kladné reaktivity ⇒ zvy²ování výkonu

Je uvedeno, ºe energie jednoho ²t¥pení je 184 MeV.5 Pro výkon 1W je nutné

provést 3,39 · 1010 ²t¥pení za sekundu p°i energii jednoho ²t¥pení 184 MeV, coº dává

výsledný výkon ²t¥pení pot°ebný pro 1W, a to 6,24 · 1010 MeV/s. Jeden megawatt

tepelné energie tedy vyºaduje 3,1 · 1019 roz²t¥pených jader kaºdou sekundu. Jeden

m3 obsahuje °ádov¥ 1028 jader.

2.2.2 Palivové kazety

Montáº palivových proutk· do kazet usnad¬uje manipulaci. Kazety bývají vy-

robeny z materiál· s malým ú£inným pr·°ezem pro záchyt neutron·, tak jako

u povlakovaných trubek palivových proutk·. Jsou op¥t pouºívány zirkoniové slitiny

a austenitické oceli. Obecn¥ jsou palivové kazety konstruk£n¥ provedeny soustavou

r·zných typ· distan£ních m°íºek, vrchní hlavice, koncové dosedací £ásti a svazkem

palivových proutk·. Distan£ní m°íºky mají za úkol udrºovat sestavení palivových

proutk· v zadaném tvaru za provozních podmínek, kdy teplota se pohybuje okolo

300°C, a p°i vysokých místních rychlostech pr·toku chladiva kazetou, které budí

tlakové rázy a vibrace soustavy. N¥které typy distan£ních m°íºek jsou opat°eny

turbulizujícími elementy, které zvi°ují proudící medium, £ímº se vylep²uje kvalita

p°estupu tepla z palivových proutk· do chladiva. Hlavice jsou opat°eny prvky pro

sledování parametr· fyziky aktivní zóny a diagnostickými sníma£i.
51eV = 1, 6 · 10−19J
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2.2.2.1 Palivová kazeta pro VVER1000, JE Temelín � TVSA-T

V jaderné elektrárn¥ Temelín se momentáln¥ pouºívají palivové kazety ruské

provenience TVSA-T, které nahradily kazety od �rmy Westinghouse (WEC), jejichº

nep°ípustné pr·hyby p·sobily problémy v provozu elektrárny. Popis konstrukce

kazety je moºné zobecnit na dal²í typy kazet.

Kazeta TVSA-T je palivový soubor s pevnou kostrou tvo°enou ²estiúhelníkovými

kotvícími prvky. Soubor je charakteristický kombinací dvou typ· distan£ních m°íºek,

z nichº první � distan£ní m°íºky (spacer grid), zprost°edkovávají p°edev²ím oporu

pro palivové proutky, a druhý typ � turbulizující m°íºky (mixture grid), zvi°ují

chladivo a p°ispívají zlep²ení termických vlastností kazety. Disponují zvý²enou odol-

ností proti ohýbání za provozních podmínek a operativní rozebiratelností pro kon-

trolu p°ípadných net¥sností. Kazeta váºe 312 palivových proutk· obsahujících 370

palivových pelet UO2 ve sloupci vysokém 3680 mm (prodlouºení o 150 mm oproti

p·vodním kazetám pouºívaným na VVER100 typu 320) a 18 vodicích trubek. Ma-

teriál pokrytí je Zr1Nb (zirkoniová ocel s p°ísadou niobu), st°ední tlou²´ka pokrytí

je 0,69 mm.
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Obrázek 2.7: Konstrukce kazety TVSA-T
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Hlava palivové kazety disponuje diagnostickými orgány pro kontrolu teploty

chladiva. Tyto jsou sou£ástí regula£ního systému a p°ispívají k bezpe£nému uºívání

formou poskytování dat operátor·m. Dolní £ást kazety obsahuje �ltr ne£istot, který

zachycuje £ástice v¥t²í neº 2 mm. Tím je zaji²t¥na ochrana proti vniku cizí £ástice

do technologie kazety a p°ípadným problém·m p°i demontáºi. Dolní £ást kazety

je opat°ena tlumicí m°íºkou pro odstran¥ní tlakových puls· vyvolaných proudícím

chladivem. Tlumení je zaji²t¥no geometrickými ustalova£i proudu v m°íºce.

Obrázek 2.8: Hlava a dolní £ást kazety s �ltrem cizích £ástic

Kazeta je oproti projektu prodlouºena o 150 mm v £inné £ásti (del²í palivové

proutky), coº umoº¬uje zvý²it výkon na jednu kazetu. Ten se pohybuje okolo

68MW/kg uranu. Soubor po£ítá s obohacením paliva na 4,5 % 235U . Vylep²ený

palivový soubor TVSA-T umoº¬uje prodlouºení palivové kampan¥, zvý²ení inhe-
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rentní bezpe£nosti, zvy²uje vyho°ení paliva a t¥mito parametry se p°ízniv¥ promítá

do ekonomi£nosti provozu celé elektrárny.

Konstruk£ní £ásti palivového souboru jsou vyrobeny z multikomponentální zirko-

niové slitiny E635, která se vyzna£uje vysokou pevností a odolností proti radia£nímu

zk°ehnutí (stárnutí) stejn¥ jako odolností proti korozi. Tento materiál je ²iroce pouºí-

vaný jak na £ásti kazet, tak na povlakované trubky palivových proutk· v kombinaci

se zirkon-niobovým povlakem. U TVSA-T je pouºitý také na vodicí prstence v hlavi-

cích kazet, nosné £ásti kostry kazety a pevné rámové distan£ní m°íºky. Zvý²ená po-

zornost je v¥nována vodíkové k°ehkosti a oxidaci t¥chto vnit°ních £ástí primárního

okruhu a je sledována defektoskopickými metodami. Pro ilustraci je uvedena tabu-

lka výsledk· zkoumání oxidického pokrytí a obsahu vodíku materiál· E635 a E110

po t°ech letech práce v aktivní zón¥ reaktoru VVER-1000 na jaderné elektrárn¥

Balakovo v Ruské federaci.

Materiál �ást Tlou²´ka oxidace, µm Obsah H2 , % obj.

Pokrytí proutk· 40 0,014

Vodicí prstence 25 0,006

E635 Kostra kazety 22 0,010

Rámová

dist.m°íºka

26 0,010

Pokrytí proutk· 6 0,007

E110 Vodicí prstence 6 0,005

Kostra kazety 3 0,004

Tabulka 2.2: Koroze a vodíková k°ehkost u materiál· uvnit° AZ

Zmín¥ný materiál E110 je doporu£ovaný na pokrytí palivových proutk·, av²ak

kv·li svým niº²ím pevnostním hodnotám se nepouºívá pro namáhané £ásti kazety,

jako nap°íklad distan£ní m°íºky. [11]

Pro úplnost jsou uvedena chemická sloºení zmín¥ných materiál· [12]:
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Zr 98,46% + Nb 1,00% + O 0,07%

E635 + Fe 0,40% + Ni 0,02% + Cr 0,02%

+ C 0,02% + Hf 0,01%

Zr 98,76% + Nb 1,00% + O 0,10%

E100 + Fe 0,07% + Ni 0,02% + Cr 0,02%

+ C 0,02%

Tabulka 2.3: Sloºení materiál· TVSA-T

Souhrnné informace k palivovým soubor·m TVSA-T jsou uvedeny v tabulce 2.4.

Základní informace, jako po£et soubor· v reaktoru, apod., samoz°ejm¥ platí také

pro typ kazety VVANTAGE-6, který je uveden v podsekci 2.2.2.2.:

Po£et soubor· v reaktoru 163

Po£et palivových proutk· v jedné kazet¥ 312

Po£et palivových pelet v jednom proutku 370

Vý²ka jedné palivové pelety 9-12 mm

Vnit°ní/vn¥j²í pr·m¥r palivové pelety 2,4/7,6 mm

Pro�l �estihran

Vý²ka souboru 4570 mm

Hmotnost souboru 735 kg

Hmotnost paliva 435 kg

Materiály komponent E635, E100

Tabulka 2.4: Souhrnné informace k TVSA-T

2.2.2.2 Palivová kazeta pro VVER1000, JE Temelín � VVANTAGE-6

Palivový soubor je °e²ením �rmy Westinghouse pro temelínské reaktory. Skelet

palivového souboru je tvo°en 18 vodícími trubkami, jednou instrumenta£ní trubkou

v centrální pozici a £ty°mi druhy distan£ních m°íºek. Nad spodní koncovkou kazety

je spodní distan£ní m°íºka vyrobená z materiálu Inconel, po 272 mm následuje dis-

tan£ní m°íºka bez turbulizujících element· vyrobená z materiálu Zircaloy, dále je
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sm¥rem k hlavici kazety rozmíst¥no po rozte£ích 510 mm ²est identických zircaloy-

ových distan£ních m°íºek s míchacími k°idélky. Nad ²estou zircaloyovou turbulizující

m°íºkou je ve vzdálenosti 463 mm umíst¥na inconelová horní distan£ní m°íºka. Celý

soubor palivových proutk· a m°íºek je upevn¥n k horní odjímatelné koncovce po-

mocí vodících trubek. Schéma kazety je na obrázku 2.9. Sníºení p°ípadných vibrací

vznikajících vlivem tlakových puls· je °e²eno tangenciálním pooto£ením míchacích

m°íºek o 60° v·£i sob¥.

Narozdíl od palivového souboru TVSA-T obsahuje VVANTAGE-6 primární zdroj

neutron·. Ten hraje roli p°i zaváºení £erstvého paliva do reaktoru, kdy udrºuje neu-

tronový tok na úrovni citlivosti necejchovaných ioniza£ních komor v pásmu zdroje.

Primární zdroj tak zaji²´uje spolehlivý signál neutronového toku pro detekci multi-

plika£ního koe�cientu kef aktivní zóny.

Na JE Temelín vyvstaly problémy s popisovanými palivovými soubory v sou-

vislosti s jejich geometrickými zm¥nami po délce kazety, které byly zp·sobeny ra-

dia£ním r·stem skeletu palivového souboru. Prohnutí kazet po délce nemá p°ímý

vliv na radia£ní bezpe£nost, av²ak byla tím omezena volná dráha pro pády regula£-

ních a havarijních orgán· � regula£ních klastr·. Dle Limit a podmínek na ETE

musí klastry zcela dosednout do hydraulických tlumi£· pádu do 3,5 sekundy od je-

jich uvoln¥ní. Zji²t¥no bylo neúplné dosednutí klastr· do hydraulických tlumi£·. Po

zkou²kách na°ízených SÚJB v £ervnu 2006 byl pozorován zhor²ující se trend poruchy,

kdy dva z regula£ních souboru nedosáhly úrovn¥ hydraulického tlumi£e. Navrºeným

nápravným opat°ením byla zm¥na konstruk£ního materiálu kazet Zircaloy 4 na

slitinuZIRLOTM , ze které jsou vyrobeny vodicí trubky, instrumenta£ní trubky a

pokrytí palivových proutk·. Modi�kována byla také konstrukce vodicích trubek s

cílem zvý²ení tuhosti celého souboru. [21]

Informace o palivovém souboru VVANTAGE-6 jsou uvedeny v tabulce 2.5.

22



Materiál pokrytí palivových proutk· a
Zircaloy-4

instrumenta£ních trubek

Materiál vodicích trubek ZIRLOTM

Vý²ka sloupce uranových pelet v proutku 3630 mm

Tlou²´ka pokrytí proutku 0,69 mm

Vnit°ní/vn¥j²í pr·m¥r palivové pelety 0/7,6 mm

Pro�l �estihran

Vý²ka souboru 4584 mm

Tabulka 2.5: Souhrnné informace o souboru VVANTAGE-6

Chemické sloºení materiál· pouºitých v souboru [22]:

Zircaloy-4
Zr 97,56-98,27% +Sn1,20-1,70%

+Fe+ Cr 0,28-0,37% +Fe 0,18-0,24%

ZIRLOTM

Zr 97,7% + Nb 0,5-2,0% + O 0,10%

+ Fe 0,07-0,14% + Ni 0,03-0,08%

+ Cr 0,03-0,08%

AISI 304
Ocel, C<0,07, Cr 17,0-19,0%,

Ni8,0-10,5%, Mn<2,0

Tabulka 2.6: Materiály souboru VVANTAGE-6
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Obrázek 2.9: Konstrukce palivového souboru VVANTAGE-6
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2.2.2.3 Palivová kazeta pro VVER 440 (V-213), JE Dukovany

Aktivní zóna reaktoru VVER440 £ítá 349 palivových soubor·, z £ehoº je 37

regula£ních. Po£et palivových proutk· v kaºdém souboru je 126. Celková hmotnost

UO2 v aktivní zón¥ je 42 tun. V jaderné elektrárn¥ Dukovany jsou dnes pouºívány

palivové soubory 2. generace, které jsou ozna£ovány jako TVS-ARK. Toto palivo je

pouºíváno v p¥tiletém kampa¬ovém cyklu. [20]

Obrázek 2.10: Konstrukce palivového souboru VVER 440
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Konstrukce je podobná jako u TVSA-T. Palivové proutky jsou k centrální ty£i

upevn¥ny pomocí distan£ních m°íºek na horní a dolní £ásti kazety. Tuhost kon-

strukce zvy²ují také distan£ní m°íºky mezi dv¥ma zmín¥nými, které zárove¬ fungují

jako turbulizátory chladiva. Tyto jsou vyhotoveny z materiálu Zr1%Nb. Zásadním

konstruk£ním rozdílem oproti TVSA kazetám je ²estiboký plá²´, který celou kazetu

obaluje.6

Ve spodní £ásti kazety je op¥t umíst¥n �ltr cizích £ástic. [23]

Palivové proutky jsou tvo°eny trubkou o vn¥j²ím pr·m¥ru 9,1 mm a tlou²´ce

st¥ny 0,65 mm. Materiál je zirkoniová slitina Zr1%Nb. Hermetický proutek uzavírá

p°iva°ená válcová koncovka, pomocí níº se také proutek ukládá do nosné m°íºky

kazety. Palivové pelety vysoké 9 - 11 mm jsou ve sloupci vysokém 2536 mm a jsou

k sob¥ p°itla£ovány pruºinou. Pelety mají vn¥j²í pr·m¥r 7,57 mm a jsou opat°eny ve

st°edu otvorem pro potla£ení teplotního extrému v pelet¥ a zárove¬ pro umoºn¥ní

tepelné dilatace pelety. Palivový proutek je napln¥n heliem o p°etlaku okolo 500 kPa

pro vylep²ení p°estupu tepla do chladiva a pro kontrolu hermeti£nosti. Na obrázku

2.11 jsou hn¥dou barvou znázorn¥ny palivové pelety, hermetická koncovka zelen¥ a

hlavice proutku mod°e.

Obrázek 2.11: Palivový proutek VVER 440

Druhá generace paliva, kterou pouºívá v p¥tileté kampani JE Dukovany, je

charakteristická pro�lovaným palivem s vyho°ívajícími absorbátory z gadolinia. Bylo

také zvý²eno obohacení z p·vodních 3,82 % 235U na 4,38 %. Dal²ím vývojem v²ak

bylo obohacení op¥t £áste£n¥ sníºeno na 4,25 % kv·li lep²ímu pom¥ru palivo � mode-
6�KARKAZ� � obálka pro II. generaci paliva byla p·vodn¥ vyvíjena pro palivo VVER 1000 pro

zabrán¥ní efektu bowingu [23]
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rátor, jehoº se dosáhlo díky zten£ení pokrytí palivových proutk·. Z p·vodního pro-

jektového t°íletého cyklu, kdy se vym¥¬ovalo 116 kazet ro£n¥, se p°es £ty°letý do²lo

na p¥tiletý, kdy se m¥ní 72 kazet ro£n¥. Tato £asová a ekonomická úspora se samoz°e-

jm¥ promítá do náklad· na výrobu elekt°iny. Souhrnné informace o palivové kazet¥

VVER 440 jsou uvedeny v tabulce 2.7.

Po£et soubor· v reaktoru 312

Po£et palivových proutk· v jedné kazet¥ 126

Po£et palivových pelet v jednom proutku 280

Vý²ka jedné palivové pelety 9-11 mm

Vnit°ní/vn¥j²í pr·m¥r palivové pelety 2,4/7,57 mm

Pro�l �estihran

Vý²ka souboru 3217 mm

Tlou²´ka pokrytí 0,63 mm

Materiály komponent Zr1%Nb

Tabulka 2.7: Souhrnné informace o palivovém souboru VVER 440

2.3 Zadní £ást palivového cyklu

Do zadní £ásti palivového cyklu palivový soubor, resp. palivo, vstupuje okamºikem

vyjmutí z aktivní zóny jaderného reaktoru, av²ak za p°edpokladu, ºe se do aktivní

zóny nebude vracet. Jinými slovy � poté, co pro²lo celou palivovou kampaní, která

trvá u jaderné elektrárny Dukovany 5 let a u jaderné elektrárny Temelín 4 roky.

Zadní £ástí palivového cyklu rozumíme fázi, po kterou palivo v p·vodní podob¥

jiº není vyuºíváno k energetickým ú£el·m. V této fázi se tedy °e²í problematika

skladování paliva a problematika p°epracování paliva k dal²ímu energetickému vyuºití.

M·ºeme ur£it hlavní moºnosti nakládání s vyho°elým jaderným palivem:

� Dochlazování palivových soubor· v bazénech elektrárny

� Suché do£asné skladování soubor· v meziskladech VJP
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� Mokré do£asné skladování soubor· v bazénech

� Trvalé skladování vyho°elého jaderného paliva v trvalých úloºi²tích

� P°epracování paliva na MOX paliva a dal²í formy vhodné pro energetické

vyuºití

2.3.1 Dochlazování palivových soubor· v bazénech vyho°elého paliva

Do bazén· vyho°elého paliva se palivové soubory dostávají bezprost°edn¥ po

vyjmutí z aktivní zóny. Bazén je umíst¥n p°ímo v kontejmentu vedle reaktorové

²achty a manipulace s palivovým souborem probíhá z d·vod· radia£ní ochrany pod

vodou. V bazénech vyho°elého paliva z·stávají soubory p°ibliºn¥ 10 let, kdy se

z nich odvádí zbytkový výkon, který je ma°en v okruhu chlazení technické vody

d·leºité. Voda zde p·sobí jako ochrana obsluhujícího personálu p°ed ionizujícím

zá°ením a chladivo palivových soubor·. Krom¥ zaji²t¥ní dostate£ného odvodu tepla

je nejd·leºit¥j²ím kritériem zaji²t¥ní podkriti£nosti soubor·, jehoº se dosahuje vhod-

ným geometrickým uspo°ádáním a p°idáváním absorbátoru do chladiva na nutnou

koncentraci. Absorbátorem je H3BO3 , tak jako v primárním okruhu.[24]

Mokrá metoda skladování má n¥kolik nevýhod. Je energeticky a technicky

náro£ná kv·li nutnosti £erpání vody, kterou je nutné zárove¬ £istit a chemicky up-

ravovat. Hlavní výhodou je vysoké mnoºství odvád¥ného tepla ze soubor·. Snadná

je také vizuální kontrola a p°ístupnost k soubor·m. Po uplynutí vymírací doby se

palivové soubory p°esouvají do mezisklad· vyho°elého jaderného paliva, které jsou

situovány obvykle v areálu elektrárny. Zodpov¥dnost za nakládání s radioaktivními

odpady nese drºitel povolení, tedy provozovatel elektrárny.
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Obrázek 2.12: Pohled do bazénu vyho°elého jaderného paliva p°i zaváºení

2.3.2 Do£asné skladování v meziskladu vyho°elého jaderného paliva

P°i dosaºení hodnoty zbytkového výkonu, který umoº¬uje suché skladování, se

palivové soubory mohou p°esunout do meziskladu vyho°elého paliva. Tato metoda

skladování se ozna£uje jako suchá. Zde jsou palivové kazety uloºeny v betonových

prefabrikátech, nebo kovových £i betonových kontejnerech. Suché skladování je

vhodné pro del²í periody skladování a je p°edstupn¥m ke skladování v trvalém

úloºi²ti, nebo k p°epracování paliva. [25]

Odvod zbytkového tepla je realizován p°irozenou konvekcí a vedením do okolního

proudícího media, tedy vzduchu. Hlavní výhodou je pasivní odvod tepla, dále min-

imální vznik korozních prvk· a minimální provozní náklady. Nevýhodou je obtíºn¥j²í

p°ístup, a tedy kontrola palivových kazet, a jejich vy²²í teplota neº u mokré metody

skladování. Vnit°ní teplota palivových soubor· se obvykle pohybuje mezi 200 -

300°C. Suché skladování lze rozd¥lit do podskupin podle pouºitých obalových tech-

nologií na:

� Kontejnerové sklady
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� Kobkové sklady

� Betonová sila

Kobkové sklady jsou modulárn¥ uspo°ádávané zásobníky z betonových prefab-

rikát·. Tyto zásobníky jsou opat°eny skladovacími dutinami, jeº obvykle obsahují

jeden palivový soubor, který je uzav°en v kovovém pouzd°e napln¥ném inertním

plynem, pomocí n¥hoº je sledována t¥snost pouzdra. Chlazení se odehrává bu¤

p°irozenou nebo nucenou konvekcí vzduchu. Betonová sila jsou podobné konstrukce

jako kobkové sklady, av²ak jsou uspo°ádávány do komplexn¥j²ích jednotek po více

kobkách.

Vzhledem k zadání diplomové práce je pozornost up°ena p°edev²ím na konte-

jnerové sklady, resp. kontejnery samotné. Skladovací kontejnery byly vyvinuty

z transportních kovových kontejner·. Stín¥ní je zabezpe£eno mohutnými kovovými

st¥nami a p°ípadn¥ p°ídavnými materiály.7 Tyto kontejnery jsou pln¥ny kazetami

pod vodou, která je po napln¥ní od£erpána technologickými otvory, jeº zárove¬

slouºí pro pln¥ní nádoby heliem a technologická m¥°ení. Geometrické uspo°ádání

kazet v kombinaci s pouºitím bóru v konstruk£ních materiálech zaji²´uje podkri-

ti£nost souboru.

Samotný sklad m·ºe být bu¤ v budov¥ nebo na volném prostranství. V budov¥

je chrán¥n p°ed pov¥trnostními vlivy, av²ak musí být zaji²t¥na vým¥na chladicího

vzduchu. Volné prostranství naopak neposkytuje ochranu p°ed vlivy po£así, av²ak

net°eba zde zaji²´ovat chladivo. Neopominutelným faktorem je jist¥ také psycholo-

gický efekt pro obyvatelstvo, který mohou kontejnery na volném prostranství evoko-

vat. V jaderné elektrárn¥ Temelín byl v roce 2010 vybudován mezisklad, jehoº

budova je koncipována s ohledem na p°irozenou konvekci vzduchu, tudíº je zda°ilou

kombinací obou zmín¥ných °e²ení.

7Nap°íklad CASTOR 440/84 omezuje tok neutron· z palivového souboru soustavou

polyetylénových válc· naskládaných po obvodu nádoby ve dvou °adách.

30



Obrázek 2.13: Krytý mezisklad vyho°elého paliva Jaslovské Bohunice

Následující podsekce se zabývají základními typy kontejner·, jeº jsou pouºívány

na £eských jaderných elektrárnách. Vztahy pro zbytkový výkon kazet a dal²í hodnoty

jsou uvedeny v kapitole 3, která se zabývá praktickou £ástí této práce.

2.3.2.1 Kontejner CASTOR 440/84M pro EDU

Kontejnery typu CASTOR se osv¥d£ily v r·zných konstruk£ních variantách jak

pro palivo z reaktor· tlakovodních, tak varných a dal²ích. Typickým zástupcem je

i v �eské republice pouºívaný CASTOR 440/84M, který je nástupcem p·vodního

CASTOR 440/84. Název napovídá, ºe kontejner je ur£en pro palivo z reaktor·

VVER440 a vejde se do n¥j 84 palivových soubor·. Typ ozna£ený M byl vyvi-

nut pro druhou vývojovou generaci paliv pro dukovanské reaktory, která p°edev²ím

disponuje vy²²ím obohacením neº palivo, se kterým bylo po£ítáno v projektu. Z toho

vyplývají vy²²í nároky na odvod tepla a odolnost proti radia£nímu zatíºení.
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Konstrukce je °e²ena nádobou z tvárné litiny s globulárním gra�tem GGG 40,

která je opat°ena na vn¥j²í stran¥ ºebry pro zlep²ení p°estupu tepla p°i konvekci

do okolního chladicího vzduchu. Vertikáln¥ jsou v po obvodu v nádob¥ provedeny

vývrty ve dvou kruhových polích, do nichº se vkládá absorbující materiál (nej£ast¥ji

polyetylén). Tyto vývrty jsou provedeny v takovém geometrickém uspo°ádání, aby

z vnit°ku nádoby sm¥rem ven nemohla projít p°ímka, která by jimi neprocházela.

Toto opat°ení má odstínit neutronový tok pohybující se práv¥ po p°ímých trajek-

toriích. Celý systém je uzav°en dv¥ma víky, mezi nimiº je prostor zapln¥ný inertním

plynem o tlaku vy²²ím, neº je tlak uvnit° kontejneru. Tento tlak je monitorován a

jeho zm¥na indikuje p°ípadnou net¥snost. V primárním víku je také t¥sn¥ný otvor,

který slouºí pro vy£erpání technologické vody, v níº je kontejner pln¥n pouºitým

palivem. Pro manipulaci slouºí 4 radiální £epy na plá²ti kontejneru. Vnit°ní st¥na

nádoby je opat°ena protikorozním niklovým povrchem.

Ko² je tvo°en 85 ²estihrannými protla£ovanými trubkami z hliníkové slitiny

AlMg1,8 a mezi trubkami jsou ocelové rozp¥rné plechy z oceli sycené bórem. Hliníková

slitina dob°e vede teplo a ocel je zastoupena pro zvý²ení pevnosti ko²e. Ko² je

napln¥n 84 soubory, p°i£emº centrální bu¬ka je neobsazena. T¥snící systém je re-

alizován dv¥ma víky s kovovými t¥snícími krouºky, tak jako u p°edchozího typu

440/84, av²ak vylep²ení spo£ívá v p°idání elastomerového t¥sn¥ní pod kaºdé víko.

Nad sekundárním víkem je krycí plech, který je opat°en epoxidovým nát¥rem, stejn¥

jako celý vn¥j²í povrch kontejneru. Na obrázku 2.14 je schéma konstrukce obalového

souboru.
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Obrázek 2.14: Konstrukce obalového souboru CASTOR 440/84M

Souhrnné informace o obalovém souboru jsou uvedeny v tabulce 2.8:

Po£et soubor· v ko²i 84

Vý²ka kontejneru 4170 mm

Pr·m¥r kontejneru 2660 mm

Materiál nádoby GGG 40 litina

Materiál ko²e AlMg1,8 , ocel

Zbytkový tepelný výkon obalového souboru 24,66 kW

Obohacení paliva 3,85% 235U

Tabulka 2.8: Souhrnné informace k souboru CASTOR 440/84M
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2.3.2.2 Kontejner CASTOR 1000/19 pro ETE

Tento typ kontejneru byl vyvinut pro palivo TVSA-T pro temelínskou jadernou

elektrárnu. Kontejner je koncipován jako masivní tlustost¥nná litinová nádoba,

v níº je umíst¥n ko² se ²estiúhelníkovými pouzdry pro zasunutí palivových kazet.

Primární víko je opat°eno otvorem pro vy£erpávání vody, pln¥ní inertním plynem a

diagnostické prvky. Ko² je koncipován pro 19 palivových soubor· TVSA-T. Celkový

zbytkový výkon p°ená²ený kontejnerem je 17kWt. Kontejner je vybaven systémem

uzavírání n¥kolika víky, kdy mezi primárním a sekundárním víkem je umíst¥n mode-

rátorový plech. Sekundární víko je je²t¥ p°ekryto krycím víkem. Obrázek 2.15 zo-

brazuje konstrukci kontejneru. Krycí víko na obrázku není zobrazeno. T¥lo konte-

jneru je opat°eno ºebry pro zv¥t²ení plochy pro p°estup tepla do proudícího vzduchu.

Teplota kazet uvnit° kontejneru nep°ekra£uje 300°C.

Obrázek 2.15: Konstrukce CASTORu 1000/19 a vnit°ní ko²

Konstrukce ko²e je °e²ena kombinací devatenácti plechových ²estiúhelníkových

trubic z nerezové oceli s p°ídavkem bóru a dv¥ma typy plech·. První je z nerezové
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oceli a druhý z hliníkových eloxovaných plech·. Plechy jsou st°ídav¥ °azeny po vý²ce

ko²e a jejich vzdálenost vymezují distan£ní trubky. St°ídání hliníkových a ocelových

má zaru£it vyhov¥ní jak poºadavk·m vedení tepla, tak poºadavk·m pevnostním.

Celý ko² je �xován dvanácti závitovými ty£emi.

Po£et soubor· v ko²i 19

Vý²ka kontejneru 5500 mm

Pr·m¥r kontejneru 2330 mm

Materiál nádoby GGG 40 litina

Materiál ko²e AlMg1,8 , ocel

Zbytkový tepelný výkon obalového souboru 17 kW

Obohacení paliva 5% 235U

Tabulka 2.9: Souhrnné informace k souboru CASTOR 1000/19

2.3.3 Skladování v trvalých úloºi²tích vyho°elého jaderného paliva

Projekty pro vybudování trvalých úloºi²´ jaderných odpad· jsou plánovány v mno-

ha zemích sv¥ta v£etn¥ �R. Problematika vyhodnocení vhodnosti oblasti k vybu-

dování hlubinného úloºi²t¥ je pom¥rn¥ komplikovaná, navíc se jedná o mediáln¥

velmi exponované téma, které vyuºívají ke své propagaci r·zné zájmové a politické

organizace. Jediné geologické úloºi²t¥ na sv¥t¥ funguje v Novém Mexiku v USA

a má název Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) [29]. V Evrop¥ má projekt výs-

tavby v pokro£ilé fázi Finsko pro stavbu úloºi²t¥ st°edn¥ a nízko aktivních odpad·

nedaleko jaderné elektrárny Olkiluoto.

2.3.3.1 Rozd¥lení radioaktivních odpad·

� Vysoce radioaktivní odpady (kategorie I) obsahují dlouhodobé zá°i£e,

produkují intenzivní teplo a jejich nebezpe£nost se po£ítá na milióny let. Do-

poru£uje se jejich uloºení ve speciálním trvalém úloºi²ti jaderného odpadu

v hlubinné geologické formaci.
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� St°edn¥ aktivní radioaktivní odpady (kategorie II) obsahují dlouho-

dobé zá°i£e, av²ak produkují mén¥ tepla. Nebezpe£nost se pohybuje ve statisících

let. Doporu£uje se jejich trvalé uloºení v hlubinné geologické formaci.

� Nízkoaktivní radioaktivní odpady (kategorie III) obsahují dlouhodobé

zá°i£e a nebezpe£nost je v °ádu desetitisíc· let. Doporu£ené je trvalé uloºení

v hlubinné geologické formaci.

� St°edn¥aktivní radioaktivní odpady (kategorie IV) neobsahují dlouho-

dobé zá°i£e, nebezpe£nost v °ádu tisíc· let. Doporu£uje se trvalé uloºení v

solných nebo jiných dolech, jeskyních nebo v povrchových a podpovrchových

úloºi²tích se zesílenou inºenýrskou strukturou

� Nízkoaktivní radioaktivní odpady (kategorie V) neobsahují dlouhodobé

zá°i£e, neprodukují teplo, nebezpe£nost v °ádu stovek let. Doporu£uje se uk-

ládat v povrchových a podpovrchových úloºi²tích, jeskyních a dolech. [30]

2.3.3.2 Filoso�e a podmínky ukládání jaderného odpadu

Prvním a nejd·leºit¥j²ím ohledem p°i nakládání s radioaktivními odpady je

ochrana zdraví a ºivotního prost°edí p°ed ú£inky ionizujícího zá°ení pomocí vyuºívání

um¥lých a p°írodních bariér. Um¥lé bariéry jsou tvo°eny obalovými soubory, ma-

tricemi vitri�kovaných a bitumenovaných odpad· a ve²kerými dal²ími £lov¥kem

vytvo°enými bariérami. Za p°írodní bariéry lze povaºovat skalní a horninové masivy,

vodní bariéry, atd.

P°i výb¥ru lokality pro vybudování trvalého hlubinného úloºi²t¥ se postupuje

podle p°ísných podmínek stanovených státními institucemi (SÚJB, M�P, bá¬ské

ú°ady). V úvahu musejí být brány geologické vlastnosti podloºí, £innost spodních

vod, úrove¬ mineralizace vod, zátopové oblasti, krasové oblasti, hydrogeologická,

seizmická a geologická stabilita, atd. V �R p°ichází v úvahu skladování do grani-

tového masivu v hloubce n¥kolika set metr·, kde by jaderný odpad m¥l být uloºen

nastálo (mín¥no 40 tisíc � aº 100 tisíc let). Tento pojem je samoz°ejm¥ velice vágní,

a£koliv je £íseln¥ vyjád°en.
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2.3.4 P°epracování jaderných odpad· na energeticky vyuºitelné formy

[5] V jaderném palivu, které je ukládáno do do£asných úloºi²´, je obsaºeno asi

1 % 235U a 1 % ²t¥pitelného 239Pu. Hlavní £ást paliva - asi 95 % - tvo°í 238U a dal²í

prvky, jmenujme nap°íklad hlavní nosi£e radioaktivity 137Cs a 90Sr, které vznikají

jako ²t¥pné produkty p°i vyuºívání paliva v reaktoru. Tyto prvky mají polo£as

rozpadu okolo 30 let. Dal²í ²t¥pné produkty by po odd¥lení mohly být pr·myslov¥

zajímavé, nap°íklad platina, st°íbro a paladium. [30]

Podstatou p°epracování je odd¥lení energeticky vyuºitelných prvk· od nevyuºitel-

ných a p°em¥na izotop· na izotopy energeticky vyuºitelné, tedy p°epracování vy-

ho°elého jaderného paliva, ze kterého se získává sekundární ²t¥pný materiál. Tímto

zp·sobem by byl uzav°en palivový cyklus. Ideou je uzav°ení palivového cyklu pro

n¥kolik reaktor· termálních, které by dotovaly palivem reaktor rychlý mnoºivý po-

mocí p°epracování plutonia z vyho°elého paliva. Zbývalo by i plutonium pro palivo

do termálního reaktoru.

Komer£ní p°epracovaní závody jsou nap°. ve Francii a ve Velké Británii, kde

vyrábí MOX paliva (Mixed Oxide). V sou£asné dob¥ je v²ak stále technologie �-

nan£n¥ náro£ná v pom¥ru k výrob¥ paliva z £erstvé uranové rudy.

Sm¥sná paliva byla p·vodn¥ ur£ena pro rychlé mnoºivé reaktory (FBR) a vysoko-

teplotní plynem chlazené reaktory (HTGR), v dne²ní dob¥ v²ak nabývají významu

i jako paliva pro reaktory tlakovodní, p°ípadn¥ i t¥ºkovodní. Nejtypi£t¥j²í formou

je sm¥sné palivo na bázi oxidické keramiky UO2 + PuO2. P°ípadnou budoucí alter-

nativou by mohlo být p°epracovávání thoria z HTGR reaktor·.

Zásadními problémy p°i p°epracování paliva aspekty bezpe£nosti práce a hygieny.

Nutná je dálková ovladatelnost technologických postup· a minimalizace pra²ných

operací. Je tedy zapot°ebí pracovat spí²e s hrubozrnnými prá²ky, které v²ak zp·-

sobují technologické problémy s rozpustností v kyselin¥ dusi£né. Vhodná je také

celková automatizovatelnost procesu. Pracuje se s vysoce aktivními materiály, kdy

jsou emitována alfa, beta, gama zá°ení a neutrony, p°edev²ím neutronová radi-

ace 240Pu a gama zá°ení 241Am. P·vodní linky byly sestavovány z rukavicových,
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mírn¥ podtlakových box·. Zmi¬ovaná pra²nost v²ak zp·sobovala velké prachové

sedimenty na st¥nách box· a také na samotných rukavicích a resultovala ve vývoj

semidistan£ních a distan£ních proces·. Celou problematiku hygieny navíc umoc¬uje

pot°eba d·sledné zachovávat podkriti£nost v²ech proces· za pomoci pouºívání mod-

erativních materiál· a aditiv.
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3 Teorie p°enosu tepla vedením a dal²í pot°ebné vz-

tahy

V této kapitole jsou uvedeny základy p°enosu tepla vedením, roztaºností mater-

iál· a zbytkového výkonu. Zejména je cíleno na zadání diplomové práce a navrºený

výpo£tový model. �erpáno bylo zejména ze zdroj· [2] a [3].

3.1 Základní vztahy

Vedení tepla v t¥lese má r·zný charakter podle podmínek. Pokud se ²í°í teplo

tak, ºe teplota je v jednotlivých £ástech t¥lesa £asov¥ konstantní, jedná se o sta-

cionární p°enos tepla. Pokud se teplota v t¥chto místech s £asem m¥ní, nazývá se

tento proces vedení tepla nestacionární. Bylo-li t¥leso vystaveno náhlému, dostate£n¥

dlouhému p·sobení tepla, po uplynutí ur£ité doby t¥leso ztrácí vlastnosti svého

po£áte£ního tepelného reºimu a nestacionární reºim se úpln¥ pod°izuje uvedenému

p·sobícímu tepelnému zatíºení. Takový reºim se nestacionárního vedení tepla se

nazývá regulární. Je-li t¥leso vystaveno periodickému tepelnému zatíºení, teplota

v jednotlivých místech t¥lesa se s £asem periodicky m¥ní. V takovém p°ípad¥ má

p°enos tepla v t¥lese vlnový charakter. Teplo na t¥leso m·ºe p·sobit bu¤ povrchem

ohrani£eného objemu t¥lesa, nebo z vnit°ních zdroj· tepla, které p·sobí v objemu

t¥lesa. Takový p°ípad se nazývá vedení tepla s vnit°ním zdrojem.

Základní veli£ina pro stanovení vedení tepla v t¥lese je m¥rný tepelný tok :

q̇ = −λ · ∇T (4)

kde:

λ sou£initel tepelné vodivosti t¥lesa (nebo prost°edí)

∇T gradient teploty

Pro ilustraci uve¤me, ºe ke ²patným vodi£·m tepla, tepelným izolátor·m pat°í

materiály, které mají sou£initel tepelné vodivosti λ < 0, 2W/mK, na p°íklad vzduch,

který se nepohybuje p°i pokojové teplot¥, má λ = 0, 02W/mK. Dobrými tepelnými
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vodi£i jsou materiály, p°edev²ím kovy, u nichº λ > 20W/mK, na p°íklad m¥¤, která

má λ = 400W/mK.

Rozloºení teplot v t¥lese nalézáme p°i °e²ení úlohy vedení tepla ve tvaru funkce

T (x, y, z, τ) , kde x, y, z jsou kartézské sou°adnice bod· v prostoru a τ je £as. Pro

stanovení teplotního pole na vy²et°ovaném t¥lese se uºívá izotermických ploch, £ili

ploch se stejnou teplotou. Na obrázku 3.1. jsou znázorn¥ny izotermické plochy pro

vedení tepla v rovinné st¥n¥, v trubce a v duté kouli.

Obrázek 3.1: Rozloºení teploty p°i vedení tepla

�í°ení tepla v libovolném míst¥ t¥lesa probíhá ve sm¥ru normály k izotermické

plo²e. M¥rný tepelný tok tedy ur£íme výrazem:

q̇ved = −λ∂T
∂n

(5)

kde ∂T
∂n

je teplotní gradient ve sm¥ru normály k izotermické plo²e.

Obalové k°ivky normál k izotermickým plochám vytvá°ejí £áry tepelného toku.

Souhrn t¥chto £ar tedy udává tepelný tok. Tepelná bilance jednotkového objemu

t¥lesa p°i vedení tepla vede k diferenciální rovnici:
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∂

∂T
(ρ · cp · T ) + div q̇ved = q̇zdr (6)

kde:

ρ m¥rná hmotnost

cp m¥rná tepelná kapacita látky.

Zavedením zm¥n teplot m·ºeme rovnici (3.3.) zapsat ve tvaru:

∂(ρcpT )

∂τ
=

∂

∂x

(
λ · ∂T

∂x

)
+

∂

∂y

(
λ · ∂T

∂y

)
+

∂

∂z

(
λ · ∂T

∂z

)
+ q̇zdr (7)

kde q̇zdr je tepelný tok vnit°ních zdroj· tepla v uvaºovaném t¥lese. Pro p°ípad

bez vnit°ních tepelných zdroj· lze diferenciální rovnici vedení tepla v t¥lese zapsat

ve tvaru:

∂(ρcpT )

∂τ
=

∂

∂x

(
λ · ∂T

∂x

)
+

∂

∂y

(
λ · ∂T

∂y

)
+

∂

∂z

(
λ · ∂T

∂z

)
(8)

a z·stane-li výraz a = λ
cpρ

konstantní,8 m·ºeme rovnici napsat:

∂T

∂τ
= a ·

(
∂2T

∂x2
+
∂2T

∂y2
+
∂2T

∂z2

)
(9)

nebo:

∂T

∂τ
= a4T (10)

kde4T = ∂2T
∂x2

+ ∂2T
∂y2

+ ∂2T
∂z2

je Laplace·v diferenciální operátor.

Sou£initel teplotní vodivosti materiálu vyjad°uje schopnost materiálu m¥nit rovno-

m¥rn¥ teplotu ve vrstvách. Nap°íklad st°íbro má asi 2000x vy²²í vodivost neº d°evo.

V praxi to znamená, ºe p°i rovnom¥rném p·sobení tepelného zdroje se za n¥jaký

£as ve st°íb°e rovnom¥rn¥ rozloºí teplota v celém objemu t¥lesa, zatímco ve d°ev¥ se

na teplotu zdroje oh°eje za stejný nebo podobný £as pouze první vrstva u tepelného

zdroje, zatímco ostatní vrstvy materiálu z·stanou na teplot¥ p·vodní, nebo se zm¥ní

jen velmi málo. To m·ºe p·sobit tepelná nap¥tí v materiálu a vést k jeho poru²ení.

8Veli£inu a
[
m2 ∗ s−1

]
nazýváme teplotní vodivost t¥lesa.
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Laplace·v diferenciální operátor ∆T má fyzikální smysl, je-li ∂T
∂τ

> 0, potom

výraz odpovídá oh°evu, je-li ∂T
∂τ
< 0, potom odpovídá ochlazování t¥lesa v libovolném

míst¥. Pokud je∆T = 0 a stacionární tepelné podmínky ∂T
∂τ

= 0, potom z·stává

rozloºení teplot £asov¥ neprom¥nné:

∂2T

∂x2
+
∂2T

∂y2
+
∂2T

∂z2
= 0 (11)

je tedy diferenciální rovnicí stacionárního vedení tepla v t¥lese, jejíº integrací

nalezneme funkci rozloºení teplot, která p°edstavuje stacionární teplotní pole v t¥lese.

Pro válec je p°íhodné pouºívání cylindrických sou°adnic, jimiº jsou polom¥r r, polo-

hový úhel ϕ a sou°adnice bodu ve sm¥ru osy válce x. S t¥mito sou°adnicemi lze

vyjád°it diferenciální operátor teploty válce vyjád°it:

4Tcyl =
∂2T

∂r2
+

1

r
· ∂T
∂r

+
1

r2
· ∂

2T

∂ϕ2
+
∂2T

∂x2
(12)

3.2 �e²ené typy úloh vedení tepla

V praxi se °e²í n¥kolik typ· úloh vedení tepla, které lze rozd¥lit do t°í skupin:

� Stacionární vedení tepla v t¥lesech

� Nestacionární vedení tepla v t¥lesech

� Teplotní a tepelné vlny

Úlohy se °e²í pomocí integrace diferenciální rovnice vedení tepla, jeº popisuje

libovolné p°ípady ²í°ení tepla. Pro nalezení rozloºení teplot v t¥lese p°i konkrétních

podmínkách je nutné znát okrajové podmínky.

K okrajovým podmínkám pat°í:

a) Po£áte£ní rozloºení teplot v t¥lese

b) Okrajová podmínka pro tepelné p·sobení na t¥leso

Po£áte£ní rozloºení teplot v t¥lese m·ºe být r·zné. Nejjednodu²²ím p°ípadem je

rozloºení stejné po£áte£ní teploty v celém objemu t¥lesa:
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T (x, y, z, τ0) = Ta (13)

R·zná m·ºe být také hrani£ní podmínka tepelného p·sobení. Rozli²uje se p¥t

r·zných hrani£ních podmínek:

1) Na povrchu t¥lesa se udrºuje dané rozloºení teplot: T (Rout) = Tout

2) Na povrchu t¥lesa se udrºuje dané rozloºení m¥rných tepelných tok·:

−λ
(
∂T
∂r

)∣∣
r=Rint

= q̇
τ

3) Povrch t¥lesa je obklopen prost°edím o dané teplot¥ a s danými sou£initeli

p°estupu tepla: −λ
(
∂T
∂r

)∣∣
r=Rint

= α(Tout − T∞)

4) Povrch t¥lesa je podroben tepelnému p·sobení vlivem vedení tepla p°i dotyku

s jiným t¥lesem

5) P°i p·sobení tepla dochází k p°em¥n¥ jeho hmotnosti a ke zm¥n¥ polohy

povrchu v £ase (odpovídá proces·m tavení, sublimace, apod.)

3.3 Vedení tepla u válce s tepelnými zdroji

Ve válci neomezené délky p·sobí rovnom¥rn¥ rozloºené zdroje tepla o m¥rném

výkonu q̇zdr [W/m3]. Válec je obklopen prost°edím o konstantní teplot¥ T0. Hledáme

teplotní pole ve válci a p°enos tepla ze zdroj·. Diferenciální rovnici v homogenním

válci se zdroji tepla a konstantním sou£initelem tepelné vodivosti m·ºeme psát ve

tvaru:

∂2T

∂r2
+

1

r
· ∂T
∂r

+
q̇zdr
λ

= 0 (14)

Integrací této rovnice získáme rovnici:

T = − q̇zdr
λ
· 1

4
r2 + C1 · ln r + C2 (15)

Teplotní pole m·ºeme p°edpokládat soum¥rné, pro r = 0 :

∂T

∂r
br=0= 0
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odkud plyne C1 = 0.

Pro r = d
2
se ur£í p°estup tepla z povrchu válce pomocí vzorce:

Q̇ = −πdλ dT
dr

∣∣∣∣
r= d

2

=
1

4
πd2q̇zdr [W/m] (16)

Vzhledem k okrajové podmínce 3. druhu platí:

1

4
q̇zdr · d = α

[
C2 −

q̇zdr
λ
· 1

4
·
(
d

2

)2

T0

]
(17)

Odkud ur£íme integra£ní konstantu C2:

C2 = T0 +
1

4
q̇zdr · d ·

(
1

α
+

1

2
·
d
2

λ

)
(18)

Rovnice rozloºení teplot ve válci tedy je:

T (r) = T0 +
1

4
q̇zdr · d ·

 1

α
+

1

2
·
d
2

λ
−

1−

(
r
d
2

)2
 (19)

Pro teplotu na povrchu válce platí:

T d
2

= T0 +
1

4
q̇zdr · d ·

1

α
(20)

3.4 Vedení tepla v izolovaném válci

Obrázek 3.2: Vedení tepla válcovou st¥nou
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Pro délkovou hodnotu tepelného toku q̇l platí vztah:

q̇l = −λdt
dr
· 2πr (21)

Po separaci a integraci:

q̇l

ˆ r2

r1

dr

r
= −2πλ

ˆ r2

r1

dt (22)

Vy°e²ením rovnice získáváme délkovou hustotu tepelného toku:

q̇l = 2πλ · t1 − t2
ln r2

r1

(23)

Integrujeme získaný vztah v mezích 〈r1, r〉 a〈t1, t〉 a dostáváme vztah popisující

pr·b¥h teploty ve válcové st¥n¥:

t = t1 −
q̇l

2πλ
ln
r2

r1

(24)

Nebo:

t = t1 −
t1 − t2
ln r2

r1

· ln t

r1

(25)

Pro tepelný odpor platí:

Rt =
1

2πλ
· ln r2

r1

(26)

P°i uvaºování n vrstev s tepelnou vodivostí λ1, λ2, . . . λn poté pro délkovou

hustotu tepelného toku q̇l :

q̇l = 2πλ1 ·
t1 − t2
ln r2

r1

=2πλ2 ·
t2 − t3
ln r3

r2

= ... = 2πλn ·
tn−1 − tn
ln rn

rn−1

(27)

A pro tepelný odpor sloºené válcové st¥ny:

Rt =
1

2π
·

n∑
i=1

1

λi
ln
ri+1

ri
(28)
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Obrázek 3.3: Vedení tepla sloºenou válcovou st¥nou

3.5 Aplikace na vlastní výpo£et kontejneru

P°edpokládáme znalost rozloºení teplot, p°i výpo£tu se neuplat¬uje konvekce,

tudíº je aplikována okrajová podmínka I. druhu (Dirichletova):

tint(r4) = tout (29)

kde

tint vnit°ní teplota ko²e

tout vn¥j²í teplota okolního vzduchu

r4 polom¥r modelu
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Obrázek 3.4: Schéma výpo£tového modelu

Model je podrobn¥ popsán v kapitole 4, sekci 4.4.4 Popis výpo£tového modelu.

Nasti¬me pouze, ºe ve²keré komponenty, z nichº je model sloºen, jsou pevné látky.

Uplat¬uje se pouze vedení tepla, z £ehoº vyplývá, ºe pouºitým sou£initelem bude

pouze sou£initel vedení tepla λ. Tyto sou£initele jsou pro konkrétní materiály uve-

deny v tabulce 4.1 níºe. Dodejme, ºe materiály odpovídají t¥mto komponentám

modelu:

� Komponenta ko² � materiál AlMg1,8

� Komponenta hélium � materiál hélium

� Komponenta t¥leso � materiál GGG 40 (tvárná litina)

� Komponenta vzduch � materiál vzduch

Aplikací vztahu (27) m·ºeme psát pro konkrétní model:

q̇l = 2πλkoš ·
tint − t1

ln r1
rk

=2πλhélium ·
t1 − t2
ln r2

r1

= 2πλtěleso ·
t2 − t3
ln r3

r2

= 2πλvzduch ·
t3 − tout

ln r4
r3

(30)
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Kde sou£initele λ jsou popsány vý²e a vyplývají z tabulky materiál· 4.1. v kapi-

tole 4. Hodnoty rk, r1, r2, r3, r4 jsou polom¥ry jednotlivých komponent modelu.

Teplota tint je vnit°ní teplota komponenty ko², teplota tout je teplota komponenty

vzduch. Mezi nimi jsou dal²í teploty odpovídající ostatním komponentám.

Odpovídající tepelný odpor by vze²el ze vztahu (28):

Rt =
1

2π
·

n∑
i=1

1

λi
ln
ri+1

ri

=
1

2π

[
1

λkoš
· ln r1

rk
+

1

λhélium
· ln r2

r1

+
1

λtěleso
· ln r3

r2

+
1

λvzduch
ln ·r4

r3

]
(31)

Teplotní pole by se °e²ilo v intervalech daných rozm¥ry mezi jednotlivými teplotami

komponent a je °e²eno numerickým výpo£tem v kapitole 4.

3.6 Zbytkový výkon palivových kazet

Tato £ást souvisí s £ástí 2.3.2 pojednávající o obalových souborech. Zbytkový

výkon palivové kazety se ur£í ze vztahu [8]:

Nd(t) = 0, 066 ·Nt ·
[
t−0,2 − (t+ T )−0,2

]
(32)

kde

Nd dodate£ný vývin tepla ²t¥pných produkt·

Nt ustálený tepelný výkon kazety p°ed zastavením

t £as po zastavení reaktoru

T doba práce kazety na ustáleném výkonu Nt

Pracovala-li tedy palivová kazeta pro VVER440, která má výkon 4,4 MW, na

tomto výkonu po dobu 1500 dn·, její zbytkový výkon bude 10 letech po vyjmutí

z aktivní zóny:

Nd(10let) = 0, 066 ·N10let ·
[
10let−0,2 − (10let+ T )−0,2

]
(33)

tedy v sekundách
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Nd(10let) = 0, 066 ·4, 4 ·
[(

3, 1536 · 108
)−0,2 −

(
3, 1536 · 108 + 1, 296 · 108

)−0,2
]
(34)

Nd(10let) = 11 209Wt (35)

3.7 Teplotní roztaºnost materiál·

[31] P°ivedením tepla (za konstantního tlaku) vytknutému objemu materiálu

zp·sobíme vzr·st teploty o dT a objemu o dV . P·vodní objem ozna£me VN .

P°ír·stek objemu vyjád°íme:

dV = γ · VNdT (36)

poté integrací dostáváme:

γ =
1

VN
·
(
dV

dT

)
p

=
1

VN
·
(
∂V

∂T

)
p

· 1

vN
· v − vN
T − TN

(37)

kde

γ izobarický sou£initel objemové roztaºnosti

VN p·vodní objem

TN p·vodní teplota

Ze (37) plyne

v = vN · [1 + γ · (T − TN)] (38)

Pro hodnoty γ m·ºeme uvaºovat p°ibliºnou hodnotu γ = 3α , kde α je sou£initel

teplotní délkové roztaºnosti. Viz tabulka 3.1.

Pro délkovou roztaºnost m·ºeme obdobn¥ psát:9

l = lN · α(T − TN) (39)

kde
9Pro malé teplotní rozdíly takové, aby mohla být zanedbána zm¥na m¥rné hmotnosti materiálu.
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lN p·vodní délka

α sou£initel délkové roztaºnosti

Pro ilustraci uve¤me hodnoty délkové teplotní roztaºnosti n¥kterých materiál·

[32]:

Materiál Sou£initel délkové teplotní roztaºnosti [·10−6K−1]

Hliník 23,8

Ocel (1,8% C) 11

Zlato 18,8

M¥¤ 16,7

Bronz 17,9

Sklo 8,5

Tabulka 3.1: Sou£initele délkové teplotní roztaºnosti n¥kterých materiál·
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4 Praktická £ást práce

Dle zadání diplomové práce se jedná o MKP výpo£et teplotního zatíºení ko²e kon-

tejneru CASTOR ur£eného pro palivo typu VVER440. Zárove¬ mají být stanoveny

dilatace ko²e zp·sobené vlivem teplotního zatíºení. Výpo£et m¥l být proveden

výpo£tovým softwarem CFD FLUENT. Tento v²ak nedisponuje moduly pro výpo£ty

strukturálních analýz, které jsou nutné pro stanovení dilatací. Po probrání problému

s konzultantem práce byl zvolen software Siemens NX v9.0, který ve své nadstavb¥

obsahuje mnoºství modul· pro °e²ení r·zných inºenýrských problém·. Termální

analýza je provedena v modulu NX Thermal a strukturální £ást v modulu NAS-

TRAN. Termální analýza by byla v softwaru FLUENT proveditelná, av²ak následné

p°ená²ení výsledk· do dal²ího °e²i£e by se mohlo stát problematickým. V systému

NX je moºné provést práci celou � od modelování sou£ásti, p°es tvorbu sít¥, po

pouºití více °e²i£·.

4.1 Stru£ný popis problému

Jedná se odvod tepla vytvá°eného zbytkovým výkonem palivových soubor· do

okolí kontejneru. Cílem je získat teplotní pole na ko²i a vzniklé dilatace ko²e. Taková

úloha svou komplexností a sloºitostí p°esahuje rozsah diplomové práce. Bylo tedy

zavedeno n¥kolik zjednodu²ení: sdílení tepla je pro pot°eby výpo£tu realizováno

pouze kondukcí (vedením), vedení tepla je stacionární, sou£initel vedení tepla je po-

vaºován v materiálech za konstantní, helium, jímº je pln¥n kontejner, je povaºováno

za pevnou látku, stejn¥ jako okolní vzduch. Model je realizován pouze pro st°ední

(vý²kov¥) £ást kontejneru, p°estup tepla víkem a dnem se do výpo£tu nepromítá a

není v úloze °e²en. Uspo°ádání ko²e nepo£ítá s 85 bu¬kami pro kazety, jak je typické

pro CASTOR 440/84, ale pouze s 19. Výpo£tový model rovn¥º nepo£ítá se ºebry na

povrchu kontejneru. V modelu také nejsou zahrnuty polyetylénové stínící elementy

po obvodu t¥lesa. Zahrnuto také není niklové pokrytí vnit°ní st¥ny t¥lesa kontejneru

a vn¥j²í epoxidový nát¥r.
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4.2 Materiály

Ve výpo£tovém modelu �gurují £ty°i materiály. Nádoba je z tvárné litiny s kuli£-

kovým gra�tem GGG 40, ko² ze slitiny AlMg1,8, vnit°ní heliová nápl¬ je povaºována

pro pot°eby výpo£tu za pevný materiál, stejn¥ tak i okolní vzduch. [33]

Materiál E Rm Rp0,2 ν λ α cp

[Mpa] [Mpa] [Mpa] [W/m.K] [·10−6K−1] [kJ/kg·K]

GGG 40 1, 4 · 105 570 345 0,25 52 10,8 0,447

AlMg1,8 2, 7 · 104 290 217 0,33 117 25 0,9

He (300°C) - - - - 252 - 5,193

Vzduch (25°C) - - - - 0,0262 - 1,007

Tabulka 4.1: Mechanické, fyzikální a teplofyzikální vlastnosti materiál·

4.3 Metodika výpo£tu, pouºité programy

V posuzované oblasti je t¥leso kontejneru namáháno teplotním polem. Pro

výpo£et teplotního zatíºení byla zvolena metoda kone£ných prvk· (MKP), realizo-

vaná v programu NX Thermal. �e²ení teplotních polí bylo získáno na prostorovém

modelu st°ední £ásti kontejneru. Vzhledem k charakteru úlohy byla zvolena vý²ka

modelu 100 mm, protoºe výsledky pro ²í°ení tepla v radiálním sm¥ru by p°i zaned-

bání tepelného p°enosu víkem a dnem nádoby m¥ly být stejné po celé délce ko²e.

P·vodní délka 2000 mm byla redukována z d·vodu úspory výpo£etního a gra�ckého

výkonu PC. Vý²ka modelu na výsledky v radiálním sm¥ru nemá vliv. Teplotní pole

byla získána °e²ením úlohy p°enosu tepla vedením.

Získané výsledky termální analýzy byly importovány na výpo£etní sí´ modelu

v programu NX NASTRAN, v n¥mº byla provád¥na stacionární analýza. Matice

výsledk· vázaná na sou°adnice modelu ve tvaru (x, y, z, T ) je pouºita na modelu,10

na n¥mº je vytvo°ena nová sí´ pro strukturální úlohu.
10Výsledky jsou vázané na sou°adnice modelu, nikoliv sít¥. Výpo£tové sít¥ v obou analýzách

mohou tedy být rozdílné dle vhodnosti pro strukturální nebo termální analýzu
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4.3.1 Charakteristika programu NX Thermal

[34] Programový systém NX Thermal, modul vytvo°ený �rmou Unigraphics, je

ur£ený pro numerickou analýzu tepelných jev· na modelech a konstrukcích.

Modely jsou diskretizovány s vyuºitím MKP. Na vytvo°ené nebo importované

geometrii se vytvo°í vhodná výpo£etní sí´, kdy jsou geometrické útvary vypln¥ny

zvoleným typem element·. Tím je vytvo°ena tzv. sí´ MKP. Kaºdému elementu

(resp. uzlu na elementu) je p°i°azena sada reálných konstant a sada materiálových

vlastností. Element·m a uzl· se p°i°adí okrajové podmínky a de�nuje se zatíºení a

typ úlohy. �e²ení takto vzniklého výpo£tového modelu vede na soustavu lineárních

algebraických rovnic (dle typu úlohy), která je °e²ena obvyklými postupy.

Výsledné vektory je moºné zobrazovat formou izobar a barevných ploch a p°ís-

lu²né hodnoty pak lze ode£ítat z barevné ²kály s £íselnými hodnotami. Je moºné

°e²it také nelineární a nestacionární úlohy, kdy tepelné zatíºení je závislé na £ase.

Pon¥kud uºivatelsky slab²í je tento modul v p°ípadech proud¥ní a nucené konvekce,

p°edev²ím kv·li p°ednastavenýmmoºnostem, které nelze na uºivatelské úrovni m¥nit.

Dodejme v²ak, ºe s kaºdou dal²í verzí systému NX je modul NX Thermal propraco-

van¥j²í a v budoucnu by mohl dohnat i velmi adaptabilní FLUENT. Pro daný typ

úlohy v²ak program je uºivatelsky pom¥rn¥ p°átelský.

4.3.2 Charakteristika programu NX NASTRAN

[35] NASTRAN je MKP °e²i£ (NAsa STRuctural ANalysis) p·vodn¥ vyvíjený

NASA od 60. let. M·ºe být spou²t¥n na ²iroké ²kále opera£ních systém· a po£í-

ta£· � od PC aº po velké superpo£íta£e. Program se skládá z mnoºství mo-

dul·, které odpovídají vykonávání speci�ckých operací (aplikace okrajových pod-

mínek, generování matic, vlastní °e²ení, atd.) Moduly jsou kontrolovány pomocí

vnit°ního jazyka DMAP. Program samotný neposkytuje gra�cké rozhraní, vstupy

a výstupy jsou realizovány pomocí textových soubor·. V p°ípad¥ NX NASTRAN

jsou prvky systému NASTRAN implementovány do CAD/CAE systému NX a práce

v n¥m probíhá na gra�cké úrovni, a to v£etn¥ zobrazování výsledk· na modelech

v barevných ²kálách.

53



Funkce systému NASTRAN je velmi podobná jako u modulu NX THERMAL.

Op¥t jde o diskretizaci t¥les na kone£né prvky � elementy. V na²em p°ípad¥ je

diskretizace provád¥na obecným prost°edím systému NX Advanced Simulation pro

sí´ování model·. Zde závisí na uºivatelov¥ uváºení volba vhodného tvaru element·

pro danou úlohu. Dal²ím krokem je formulace chování jednotlivých element·, tedy

formulace okrajových podmínek (constrains) v daném sou°adném systému. Sou°adné

systémy je moºné posouvat a nahrazovat. Nap°íklad v tomto konkrétním p°ípad¥

byl kv·li geometrii nahrazen kartézský sou°adný systém systémem cylindrickým p°i

podmínkách X ≈ R, Y ≈ T , Z ≈ Z. Po nastavení p·sobení na model, v na²em

p°ípad¥ teplotní pole, se p°echází k samotnému °e²ení systému lineárních algebraic-

kých rovnic. Zde se jedná o deforma£ní variantu MKP a po£ítá se s posuvy. Po

ukon£ení výpo£t· se získávají dodate£né výsledky, jako nap°íklad rozloºení nap¥tí,

tlakové p·sobení v kontaktech a dal²í. Souhrn výsledk· je poté zobrazován v mo-

dulu NX Advanced Simulation Results op¥t v gra�cké podob¥ s barevnými ²kálami

na modelu, p°ípadn¥ je moºné tvo°it grafy závislostí r·zných veli£in a výsledk·.

4.4 Vlastní výpo£et

4.4.1 Vstupní parametry výpo£tu

Vzhledem k poºadavku stacionární úlohy byly vstupní parametry výpo£tu de�-

novány ve form¥ zat¥ºujících teplot jednotlivých £ástí obalového souboru. Vnit°ní

teplota na st¥nách bun¥k pro palivové soubory je ur£ena na 300°C a teplota okolního

vzduchu je 20°C. Teplota byla zadávána na kaºdou plochu, o niº se �opírá� palivová

kazeta za p°edpokladu dokonalého kontaktu.
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Obrázek 4.1: Vstupní teploty

Pro zadání výpo£tu strukturální analýzy s termálním zatíºením je zapot°ebí

vloºit nejprve p·vodní teplotu. Úvaha byla taková, ºe montáº kontejneru probíhala

za teploty 20°C. Rozm¥ry, které m¥ly komponenty obalového souboru p°i montáºi,

jsou tedy brány v úvahu pro tvorbu modelu (a poté i výpo£tového FEM modelu).

Jedná se p°edev²ím o p·vodní distanci ko²e od vnit°ní st¥ny t¥lesa kontejneru. Po

vloºení vyho°elých palivových soubor· do kontejneru, vy£erpání vody a napu²t¥ní

kontejneru héliem za£ne teplota ko²e stoupat aº na 300°C. Ko² bude podle teploty

dilatovat. Vstupními parametry pro strukturální analýzu jsou výsledky termální

analýzy, tedy teplotní pole na ko²i.
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4.4.2 Model kontejneru

Detailní výkres modelu je moºné si prohlédnout ve voln¥ vloºené p°íloze. Model

kontejneru je vytvo°en v CAD/CAE systému NX 7.5. Pro pot°eby budoucího

výpo£etního modelu je vytvo°en kaºdý komponent modelu jako jednotlivá sou£ást,

tedy i plynné helium a vzduch je v modelu zastoupeno solidem. Ko² se skládá

z 19 základních ²estiúhelníkových bun¥k, které jsou opat°eny 12 distan£ními £ástmi

stejné geometrie. Distan£ní £ásti mají za úkol doplnit tvar ko²e do tvaru kruhového.

Obrázek 4.2: Konstrukce ko²e, základní bu¬ka a distan£ní £ást

Celý ko² je poté vloºen do t¥lesa.11 Z d·vod· výpo£tu jsou vytvo°ena i t¥la

vzduchu a hélia. Rozd¥lená sestava kontejneru je na obrázku 4.3 a sestava v p·dorysu

na obrázku 4.4.

11Model kontejneru je prakticky tvo°en pouze ko²em a t¥lesem � nádobou
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Obrázek 4.3: Rozd¥lená sestava t¥l £ástí kontejneru, hélia a vzduchu
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Obrázek 4.4: Sloºená sestava

4.4.3 Úprava modelu na vhodný tvar výpo£tového modelu

Pro správnou funkci modelu je t°eba se vyhnout n¥kterým geometrickým út-

var·m, které by mohly zp·sobovat nefunk£nost nebo kolaps sít¥ modelu. Jedná

se p°edev²ím o geometrické prvky s ostrým úhlem nebo kontakt dvou k°ivek, kdy

jejich pr·se£ík je intuitivn¥ nejednozna£ný. Tyto £ásti se °e²í zkoseními s tupými

úhly nebo radiusy. Provedené úpravy ilustruje obrázek 4.5.
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Obrázek 4.5: Úpravy nevhodných geometrických tvar· modelu

4.4.4 Popis výpo£tového modelu

Výpo£tový model je tvo°en pro termální analýzu a strukturální analýzu zvlá²´.

Pro pot°eby této úlohy jsou v²ak zvoleny pro moduly NX Thermal a NX NASTRAN

stejné diskertiza£ní prvky. Vzhledem k charakteru úlohy nehraje významnou roli

vý²ka modelu a byla zvolena na hodnotu 100 mm z p·vodních 2000 mm, a to

p°edev²ím kv·li úspo°e po£tu element· a tedy i výpo£tového £asu.

4.4.4.1 Zadávání geometrických charakteristik modelu

Dle zadání práce jsou v²echny výpo£tové komponenty (tzn. ko², helium, t¥leso,

vzduch) povaºovány za pevné látky. Jejich sí´ je tedy vytvá°ena pomocí element·

typu SOLID. Jako diskretiza£ní segmenty jsou zvoleny 20-uzlové ²estist¥ny (hexahe-

dral mesh) o velikosti 4 mm. Výpo£tová sí´ je tvo°ena fukcí 3D Swept Mesh, která

namodeluje na plo²e komponenty dvourozm¥rnou sí´ a následn¥ p°idá t°etí rozm¥r

vytaºením podle sm¥ru sou°adnice Z. Sít¥ jsou na komponentech vytvá°eny zvlá²´.

Jejich propojení pro následný výpo£et je zaji²t¥no funkcí Mesh Mating, která zajistí

návaznosti jednotlivých uzl· (node) dotýkajících se element·.

Celková kvalita sít¥ z hlediska stability výpo£tu je kontrolovány funkcí Element

Quality. Tato funkce funkce kontroluje hodnoty geometrických charakteristik jed-
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notlivých element· na sí´ovaných plochách a porovnává je s povolenou hodnotou

uloºenou v systému pro daný typ elementu. Jmenujme nap°íklad úhel zkosu (skew

angle), jakobián (jacobian ratio), zúºení (taper), vnit°ní úhly elementu (interior an-

gle) nebo distorsi elementu (warp). V p°ípad¥, ºe Element Quality hlásí chybné

elementy, je moºné je manuáln¥ upravit na hranách i plochách modelu. Na násle-

dující sekvenci obrázk· jsou v detailech zobrazeny jednotlivé sít¥ komponent·.

Obrázek 4. 6: Detail sít¥ na okraji ko²e

Na obrázku 4.6 vidíme uvnit° ko²e £ásti, které nejsou sí´ovány. Toto je prove-

deno z d·vodu úspory element·. Na výpo£et toto opomenutí nemá vliv, protoºe

tyto plochy se prakticky nezú£ast¬ují vedení tepla, protoºe jsou ohrani£eny ele-

menty s konstantní teplotou. Toto bylo zji²t¥no odla¤ováním modelu, kdy se ve

zmín¥ných plochách vyrovnala teplota na úrove¬ okolního ohrani£ení. Toto je lo-

gickým d·sledkem zadání úlohy, kdy není zohled¬ována konvekce helia v p°íslu²ných

místech, která v místech probíhá.12 V takovém p°ípad¥ by teplota samoz°ejm¥ byla

rozdílná.

12V bu¬kách jsou ve skute£nosti umíst¥ny kazety, okolo kterých cirkuluje hélium p°irozenou

konvekcí. To samé platí o obdélníkových mezerách, v nichº jsou umíst¥ny ocelové spojovací £leny.

60



Obrázek 4.7: Sí´ ko²e

Obrázek 4.8: Sí´ hélia
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Obrázek 4.9: Sí´ t¥lesa kontejneru

Obrázek 4.10: Sí´ okolního vzduchu
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Zobrazené sít¥ v²ech komponent jsou vyuºity u termální analýzy. U strukturální

analýzy jsou komponenty vzduch a hélium nepot°ebné. Na obrázku 4.11 je detailní

zobrazení okraje modelu pro strukturální analýzu.

Obrázek 4.11: Diskretizovaný model pro pot°eby strukturální analýzy

4.4.4.2 Zadávání materiálových charakteristik modelu

Jednotlivým model·m komponent se ud¥lují teplofyzikální a mechanické vlast-

nosti jiº ve fázi tvorby sít¥. Pouºívá se k tomu pom¥rn¥ rozsáhlá knihovna materiál·,

v níº jsou zaznamenány pot°ebné hodnoty pro následný výpo£et. Pro tuto úlohu

musela být vytvo°ena vlastní knihovna konkrétních materiál·. U hélia a vzduchu

²lo o p°eprogramování p·vodních hodnot na tvar izotropního materiálu, aby se ve

výpo£tu mohly chovat jako pevné látky. U materiál· GGG 40 a AlMg1,8 se jednalo o

vytvo°ení nových záznam·. Knihovny, které systém pouºívá, jsou psány v obecném

zna£kovacím jazyce XML. Pro naprogramování materiál· byla pouºita standardní

syntaxe XML.
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Obrázek 4.12: P°íklad tvorby speci�ckých materiál·

P°ehled zadávaných materiál· je v tabulce 4.1 v podkapitole 4.2.

4.4.5 Výpo£et � termální analýza

Výpo£et termální analýzy je proveden na výpo£tovém modelu popsaném v sekci

4.4.4. Proveden je v programu NX Thermal, který je popsaný v podsekci 4.3.1.

Jedná se o stacionární úlohu. Na vnit°ní st¥ny bun¥k byla zadána teplota 300°C. Na

komponentu vzduch je nastavena teplota 20°C. Na obrázku 4.13 jsou plochy zatíºené

teplotou ozna£eny £ervenou (100°C) a modrou (20°C) barvou.
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Obrázek 4.13: Zadání teplotního zatíºení modelu

Jednotlivé komponenty jsou propojeny funkcí Thermal Coupling, která na vytvo-

°ených kontaktních plochách provede vzájemnou korelaci sou£initel· vedení tepla.

Dle zadání DP jsou komponenty hélium a vzduch nastaveny jako pevný materiál

(solid isotropic). Výsledné teplotní pole je poté vyobrazeno v sekci Results po-

mocí obrázku modelu a izoploch dle odpovídající ²kály teplot. Na obrázku 4.14

jsou oranºov¥ zvýrazn¥ny vzájemné kontaktní plochy komponent. Tyto plochy jsou

de�novány vºdy po celém obvodu komponenty.

65



Obrázek 4.14: Kontaktní plochy jednotlivých komponent

4.4.6 Výpo£et � strukturální analýza

Strukturální analýza je provedena na modelu, který odpovídá obrázku 4.11. Jsou

tedy pominuty komponenty vzduch a hélium, v softwaru NX NASTRAN, který je

popsán v podsekci 4.3.2. Nejprve byly na výpo£tovém modelu zavedeny vazby pro

strukturální analýzu pomocí funkce Surface-to-Surface Contact. Op¥t jde o dotykové

plochy modelu, v na²em p°ípad¥ ko² a t¥leso. Jedná se o stejné kontaktní plochy

jako u nastavení termální analýzy. Na obrázku 4.14 jde o plochy �ko²� a �nádoba

vnit°ní st¥na�.

Ke geometrii je nutné zavést okrajové podmínky pro budoucí posuvy. Vzhledem

k tomu, ºe se v tomto p°ípad¥ pohybujeme v cylindrický sou°adnicích, na ko²i se

bude jednat o podmínku nulového posuvu v te£ném sm¥ru, resp. v te£ném sm¥ru
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a ose Z. Volný je radiální posuv. U t¥lesa budou �xovány ve²keré stupn¥ volnosti,

protoºe s deformacemi t¥lesa kontejneru není po£ítáno.

U tohoto °e²ení hypoteticky mohou vzniknout dv¥ moºnosti deformace:

1) dilatace ko²e nep°ekro£í na polom¥ru hodnotu 2,8 mm, coº je mezera mezi

vnit°ní st¥nou t¥lesa kontejneru a okrajem ko²e

2) dilatace ko²e p°ekro£í na polom¥ru hodnotu 2,8 mm a ko² narazí do vnit°ní

st¥ny t¥lesa

V prvním p°ípad¥ se nebude koncentrovat nap¥tí vzniklé zabrán¥ním dilataci

ko²e, výsledky jsou tedy poskytnuty pouze ve form¥ dilatací ko²e. V p°ípad¥ druhém

bude maximální dilatace známá a bude práv¥ on¥ch 2,8 mm na polom¥ru ko²e.

Výsledkem poté bude nap¥´ové pole na ko²i vzniklé omezením dilatace.

V práci jsou uvedeny oba p°ípady, p°estoºe k dotyku ko²e a t¥lesa kontejneru

vlivem teplotní dilatace nedo²lo. Dosaºeno toho bylo pomocí zadání okrajové pod-

mínky pro radiální sm¥r, která byla zadána na pevnou hodnotu délky mezery mezi

ko²em a vnit°ní st¥nou t¥lesa, tedy 2,8 mm.

4.5 Výsledky

Výsledky jsou tvo°eny formou izoploch s barevnými ²kálami ur£ujícími hodnoty

získaných veli£in. Ve²keré obrázky výsledk· jsou p°iloºeny v elektronické podob¥

na p°iloºeném CD v plné kvalit¥. Do diplomové práce jsou obrázky komprimovány,

coº pon¥kud zhor²uje jejich p°ehlednost a vypovídací hodnotu.
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4.5.1 Výsledky termální analýzy

Obrázek 4.15: Rozloºení teploty po celém kontejneru v °ezu kontejnerem
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Obrázek 4.16: Teplotní pole ko²e a t¥lesa kontejneru

Na izoplochách teploty ko²e je patrné, ºe nejniº²í dosaºená teplota na ko²i je

274,1°C. Tyto hodnoty jsou klí£ové pro výpo£et dilatací ko²e. Teplota t¥lesa kon-

tejneru klesá sm¥rem od st°edu kontejneru z teploty 90°C aº na teplotu 55°C. Na
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obrázku 4.15 je patrné rozloºení teploty. Podstatná £ást ko²e je proh°átá na ma-

ximální teplotu 300°C, teplota se sniºuje p°edev²ím na distan£ních kusech ko²e.

To je zp·sobeno proh°átím ve²kerých bun¥k, od potenciáln¥ vloºených kazet. Ma-

ximální teplotní rozdíl je okolo 25°C, a to práv¥ na okraji ko²e v míst¥ distan£ní

£ásti. Lépe patrné je teplotní pole ko²e na obrázku 4.16 a 4.17.

Obrázek 4.17: Teplotní pole na ko²i

Komponent Max. teplota [°C] Min. teplota [°C] Po£et element·

Ko² 300 274,15 29 370

Hélium 296,67 84,31 2 946

T¥leso 90,14 55,00 141 702

Vzduch 55,00 20,00 38 484

Tabulka 4.2: Souhrn maximálních a minimálních teplot element·
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4.5.2 Výsledky strukturální analýzy

Obrázek 4.18: Deformace ko²e s nedeformovaným t¥lesem kontejneru
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Na obrázku 4.18 je zobrazena deformace ko²e, av²ak bez deformovaného t¥lesa

kontejneru, které by svými zm¥nami rozm¥r· výsledné posuvy u ko²e neovlivnil.

Maximální deformace dosahuje p°ibliºn¥ 1,2 mm na celém pr·m¥ru ko²e. Tyto

výsledky byly získány na základ¥ p·sobení teplotního pole, jehoº výsledky byly

popsány v p°ede²lé sekci. P°ípadné nesymetri£nosti p°ipo£t¥me kumulovaným chy-

bám sít¥ jak p°i termální analýze, tak p°i analýze strukturální. Rozdíly vyplývající

z t¥chto chyb nep°esahují v absolutní hodnot¥ 0,02 mm.

P°i maximální deformaci z·stává minimální mezera mezi ko²em a vnit°ním st¥-

nou t¥lesa kontejneru 2,233 mm, jak je vyzna£eno na obrázku 4.19.

Obrázek 4.19: Minimální mezera mezi ko²em a t¥lesem

Spí²e informativní charakter mají obrázky 4.20 a 4.21, kde je deformace zo-

brazena v m¥°ítku 10:1 a 50:1. Na 4.21 je moºné pozorovat dal²í p°ípadný rozvoj

deformace.
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Obrázek 4.20: Zvýrazn¥né deformace v·£i nedeformovanému ko²i (M 10:1)

Obrázek 4.21: Zvýrazn¥né deformace ko²e (M 50:1)
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Deformace v ose Z je znázorn¥na na obrázku 4.22. Lze vy£íst, ºe deformace

v tomto sm¥ru probíhá symetricky a má p°ibliºn¥ stejnou hodnotu v obou sm¥rech.

Celkovou teplotní dilataci ve vertikálním sm¥ru m·ºeme vy£íslit p°ibliºn¥ na 0,23 mm.

Vzhledem k lineárnímu pr·b¥hu deformace ve sm¥ru Z m·ºeme tuto hodnotu zobec-

nit na r·zné délky ko²e. Nap°íklad na ko²i CASTORu 440/84M by p°i jeho délce

3 300 mm vznikla deformace ve vertikálním sm¥ru p°ibliºn¥ 7,656 mm.

Obrázek 4.22: Deformace ve sm¥ru osy Z

Deformace ko²e Maximální def. na polom¥ru [mm] Max. def. celkem [mm]

Radiální sm¥r 0,587 1,174 mm na pr·m¥ru ko²e

Vertikální sm¥r Z - 0,232 mm na vý²ce modelu

Tabulka 4.3: Vypo£tené deformace ko²e
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P°i strukturální analýze ko²e na základ¥ zatíºení vypo£teným teplotním polem

nedo²lo k takové deformaci, aby ko² zm¥nil rozm¥ry natolik, aby se dotkl vnit°ní

st¥ny t¥lesa kontejneru. Simulován je v²ak hypotetický p°ípad, kdy je p°edpok-

ládáno, ºe by k tomuto jevu do²lo. Tohoto stavu bylo dosaºeno tak, ºe ko²i byla

zadána podmínka deformace v radiálním sm¥ru o vzdálenost v¥t²í neº 2,82 mm,

která odpovídá meze°e mezi komponenty. V moment¥ nárazu v²ak dal²í deformace

není dovolena a roste nap¥tí v konstrukci ko²e. Vzhledem k hypotetickému p°í-

padu, kdy není známa de�nitivní hodnota dilatace, není moºné vy£íslovat výsledky

nap¥tí. Rozloºení nap¥tí v konstrukci by v²ak m¥lo odpovídat, a´ jiº na jakékoliv

hodnot¥. Z tohoto d·vodu ve výsledcích nejsou uvád¥na konkrétní nap¥tí, pouze

barevné odli²ení jejich pom¥r· na konstrukci.

Na obrázku 4.23 vidíme deformaci ko²e p°i hypotetickém p°ípadu dilatace. Hod-

nota deformace dosahuje na polom¥ru 2,892 mm.

Obrázek 4.23: Nucená deformace ko²e pro hypotetický p°ípad

O distribuci nap¥tí v konstrukci p°i tomto hypotetickém p°ípad¥ si m·ºeme

u£init p°edstavu na základ¥ isoploch na obrázku 4.24. Na obrázku vidíme nejv¥t²í

namáhání na hranicích bun¥k, men²í po okrajích, kde jsou rozm¥ry konstrukce dis-

tan£ních £ástí ko²e robustn¥j²í. Ostré hrany ve zlomech v²ak p·sobí jako koncen-

trátory nap¥tí.
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Obrázek 4.24: Hypotetické rozloºení nap¥tí v konstrukci ko²e p°i zamezení posuvu

4.6 Hodnocení a diskuse výsledk·

Výpo£et termální analýzy byl proveden pomocí metody kone£ných prvk· v mod-

ulu NX Thermal systému NX 9.0. Strukturální analýza byla zpracována v mo-

dulu NX NASTRAN, který je také sou£ástí systému NX. Ob¥ úlohy byly sta-

cionární. Model st°ední £ásti obalového souboru CASTOR 440/84 byl diskretizován

20-uzlovými ²estist¥nnými prvky typu SOLID o rozm¥ru 4 mm. Výpo£tové sít¥ pro

ob¥ °e²ení byly realizovány pomocí stejných element·. Teplotní pole bylo °e²eno

na celém modelu, který se skládá ze 4 komponent: ko², hélium, t¥leso a vzduch.

P°enos tepla byl realizován vedením. Získané výsledky teplotního pole vybraných

komponent (ko², t¥leso) byly zadány jako zatíºení pro strukturální analýzu. Nu-

merické výpo£ty byly provád¥ny na standardním PC s 3GB RAM, dvoujádrovým

procesorem o taktovací frekvenci 2,4GHz.

Výsledky termální analýzy jsou zobrazeny v sekci 4.5.1 na isomapách, a to bu¤

u n¥kterých komponent modelu, nebo na konkrétních jednotliv¥. Pro výpo£et bylo
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zadáno známé teplotní zatíºení komponent ko² a vzduch. Na vzduch byla teplota

zadána v distanci od vn¥j²í st¥ny t¥lesa kontejneru proto, aby mohla být teplotou

na vn¥j²í st¥n¥ ovlivn¥na i vrstva vzduchu. Zm¥ny teplot na ko²i byly indikovány

p°edev²ím v místech distan£ních £ástí na periferiích, které nejsou zevnit° vyh°ívány

vloºenými kazetami na zadanou teplotu. Centrální £ást ko²e s bu¬kami byla pro-

h°átá celá na zadanou teplotu.

Získané teplotní pole bylo importováno do zat¥ºujících podmínek p°i strukturální

analýze, která na jeho základ¥ vyhodnotila zm¥ny rozm¥r· ko²e p°i zadaných fyzikál-

ních omezeních deformací. Komponentu t¥leso byly zadány okrajové podmínky

nulového posuvu ve v²ech osách, protoºe °e²enou £ástí byl pouze ko². Ze dvou

moºných situací, kdy ko² mohl, anebo nemusel, svým teplotním roztaºením narazit

do pevného t¥lesa kontejneru, nastala druhá moºnost a ko² nedosáhl st¥ny t¥lesa.

Maximáln¥ se ko² na maximálním pr·m¥ru 850 mm roztáhl o 1,174 mm. P°edpok-

ládaná symetrie dilatací po obvodu ko²e byla dodrºena s malými odchylkami, které

lze p°i£íst nedokonalostem pom¥rn¥ jemné sít¥. Maximální chyba na protilehlých

bodech ko²e £iní 0,02 mm, procentuáln¥ vyjád°ená chyba, která po£ítá i s kumulací

chyb v teplotním poli, symetrie výsledk· dilatací tedy £iní 1,7 %. Výsledky struk-

turální analýzy jsou v £ásti 4.5.2 na izomapách se ²kálou hodnot. Ve²keré obrázky

výsledk· jsou v plné velikosti p°iloºeny na CD, protoºe komprimace do velikosti

textu ubírá snímk·m na p°ehlednosti.

Deformace ko²e ve vertikálním sm¥ru Z prob¥hla dle p°edpoklad· soum¥rn¥

v kladném a záporném sm¥ru a £iní 0,232 mm na vý²ce 100 mm, jak je patrné

z obrázku 4.22. Tuto hodnotu lze pouºít pro p°epo£et na r·zné délky ko²e kv·li její

teoreticky lineární závislosti na délce. Tato délka by v²ak v praxi nesm¥la p°ekro£it

hodnotu, nad níº je teplotní pole ko²e významn¥ ovliv¬ováno odvodem tepla víkem

a dnem, které v této práci nejsou °e²eny. U ko²e CASTOR 440/84M by tato dilatace

dosahovala 7,656 mm p°i délce ko²e 3 300 mm okolo kazet.

Nastín¥n je také hypotetický p°ípad, kdy by ko² do t¥lesa kontejneru narazil.

Tento p°ípad je nastín¥n bez reálných hodnot, protoºe ko²i bylo zadáno blíºe ne-

speci�kované prodlouºení o více neº 2,82 mm, coº je délka mezery mezi ko²em a
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vnit°ní st¥nou t¥lesa. V okamºiku nárazu se deformace ko²e zastavila a za£alo nar·-

stat nap¥tí v jeho konstrukci. Na obrázku 4.24 je znázorn¥na ilustrace pom¥r·

nap¥´ových polí rozd¥lených na ko²i.

Celkový souhrn výsledk· ukazuje tabulka 4.4.

komponent Termální analýza Strukturální analýza

Max. teplota

[°C]

Min. teplota

[°C]

Max. deformace na

pr·m¥ru [mm]

Vertikální

sm¥r Z [mm]

ko² 300 274,1 1,174 0,232

t¥leso

kontejneru

90,14 na

vnit°ní st¥n¥

55,0 na vn¥j²í

st¥n¥

- -

Tabulka 4.4: Souhrn výsledk·
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5 Záv¥r

V práci jsou nastín¥ny v²echny t°i fáze palivového cyklu. �inná £ást palivového

cyklu pojednává o problematice t¥ºby, zpracování a p°ípravy uranu do podoby

vyuºitelné v energetických jaderných reaktorech. Kapitoly o £inné a zadní £ásti jsou

cíleny na za°ízení pouºívaná v jaderných elektrárnách v �R a na konkrétní zadání

diplomové práce. V £inné £ásti jsou zmín¥ny základy z teorie ²t¥pné reakce. Na

ni navazuje popis konstrukce palivových kazet ETE a EDU. Zadní £ást palivového

cyklu je namí°ena p°edev²ím na suché skladování vyho°elého paliva a s ním souvise-

jící popis konstrukce obalového souboru CASTOR 440/84M.

Re²er²ní základ pro °e²ení samotného zadání diplomové práce je roz²í°en v kapi-

tole 3 o pot°ebné teoretické základy pro výpo£et. Samotným °e²ením a postupem

výpo£tu se zabývá kapitola 4, v níº je podrobn¥ popsána tvorba modelu, pouºitý

software a jeho charakteristiky, nastavení °e²i£·, materiálové charakteristiky mo-

del·, okrajové podmínky a nakonec jsou £tená°i p°edloºeny výsledky jednotlivých

numerických výpo£t· a jejich hodnocení. V hodnocení jsou vyzna£eny poºadované

nejvy²²í teploty ko²e formou izomap se ²kálami. Dilatace ko²e jsou zobrazeny stej-

ným zp·sobem.

Zadání práce je £ástí p·vodního zadání od spole£nosti �koda JS, které nakonec

pro²lo mnohými zm¥nami a úpravami a rozd¥lilo se nakonec do více r·zných zadání.

Omezena byla také participace spole£nosti na vedení diplomové práce, £ímº byl

znemoºn¥n p°ístup k interním dokument·m spole£nosti o obalových souborech.

Výpo£tový model tedy konstrukcí a rozm¥ry není shodný se zadaným kontejnerem

CASTOR pro palivové soubory VVER 440, av²ak jsou zachována funk£ní uspo°ádání

a £áste£n¥ pouºité materiály.

V zadání je provedeno mnoho zjednodu²ení reálného stavu, kdy jsou nap°íklad

plyny povaºovány za pevné materiály a sou£initele vedení tepla jsou povaºovány za

konstantní. Pro tuto úlohu by patrn¥ bylo vhodn¥j²í modelování p°estup· tepla

konvekcí do okolního vzduchu a p°ípadn¥ do vnit°ní nápln¥ inertního plynu. To by

79



umoºnilo zadání zbytkových výkon· a jejich odvod. Toto by v²ak vyºadovalo °e²ení

nestacionární úlohy vedení tepla, coº by p°i pouºití b¥ºného PC zna£n¥ zkompliko-

valo £asovou náro£nost úlohy.

Zm¥nou v·£i zadání práce je i volba softwaru, jelikoº v °e²i£i CFD FLUENT není

°e²ení strukturálních úloh moºné. Pouºit byl systém NX 9.0, který ve své nadstavb¥

obsahuje mnoºství modul· pro °e²ení úloh. Podstatnou £ástí práce bylo seznámení

se softwarem, který, a£ uºivatelsky pom¥rn¥ p°ív¥tivý, je sloºitým systémem.
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