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ÁBRÁK JEGYZÉKE 
 

1. ábra: A cirkónium-nióbium rendszer fázisdiagramja 

 

2. ábra: Az ISO 6892-1 szabványban szereplő, csőből kimunkált szakító próbatest vázlata a 

szakítómérés előtt (felül) és után (alul) 

 

3. ábra: A kerületi szakítószilárdság mérésének fajtái: a húzás irányába (a) és az arra 

merőlegesen (b) elhelyezkedő szakítási régiók, közdarab alkalmazása (c), valamint 

teljes gyűrűk mérése kis átmérőjű szerszámmal (d) 

 

4. ábra: Teljesen eloxidálódott fűtőelem köteg cirkónium burkolata 

 

5. ábra: A cirkónium-oxid fázisátalakulásai az oxigéntartalom és a hőmérséklet függvényében 

 

6. ábra: A cirkónium és a hidrogén fázisdiagramja 

 

7. ábra: A különböző vízgőzös oxidációs kinetikai modellekkel kapott reakciósebességi 

együtthatók a Cathcart–Pawel-modellhez viszonyítva (normálva) Zircaloy-4, 

Zircaloy-2, E110 és M5 ötvözetekre, a reciprok hőmérséklet függvényében 

 

8. ábra: A különböző vízgőzös oxidációs kinetikai modellekkel kapott reakciósebességi 

együtthatók a reciprok hőmérséklet függvényében 

 

9. ábra: A magas hőmérsékletű vízgőzös oxidációhoz használt berendezés elvi vázlata 

 

10. ábra: Az E110G (balra) és az E110 ötvözet (jobbra) azonos mértékű vízgőzős oxidáció után 

(900 °C, 700 s) 

 

11. ábra: A számolt négyzetgyökös reakciósebességi együtthatók hőmérsékletfüggése az E110 

és E110G ötvözet vízgőzös oxidációjánál 

 

12. ábra: Az E110G ötvözet vízgőzös oxidációjára mért ECR% adatok, valamint a Cathcart-

Pawel és az AEKI modell által számolt oxidációfokok eltérése 

 

13. ábra: A számolt reakciósebességi együttható logaritmusának hőmérséklet- és időfüggése az 

E110G ötvözet vízgőzös oxidációja esetén. A színezett sávok jelentik az időfüggést, 

ez adja a négyzetesen illesztett felület színezett szintvonalas térképét 

 

14. ábra: A számolt reakciósebességi együttható logaritmusának hőmérséklet- és időfüggése az 

E110G ötvözet vízgőzös oxidációja esetén. Az ábra a négyzetesen illesztett felület 

háromdimenziós képét mutatja az adatpontokkal. A színezett szintvonalak és sávok 

az előző ábrához hasonlóan helyezkednek el a felületen 

 



 

 

 

 

7 
 

 

 

 

 

15. ábra: Az egységnyi felületre eső tömegnövekedés a különböző hőmérsékleteken az 

oxidációs idő függvényében 

 

16. ábra: Az α hatványparaméternek (felül), valamint a k½ és a kα szorzótényezőknek (alul) az 

eredetileg rendelkezésre álló adatok alapján kapott értéke a hőmérséklet 

függvényében 

 

17. ábra: Az α és β hatványparaméternek (felül), valamint a k½, a kα és a kβ szorzótényezőnek 

(alul) az újonnan mért adatokkal együtt számolt értéke a hőmérséklet függvényében 

 

18. ábra: Az E110G oxidációs mérései során kapott adatok és az új best-estimate (balra), 

valamint a konzervatív kinetikával (jobbra) számolt értékek eltérése 

 

19. ábra: A best-estimate (bal) és a konzervatív reakciókinetikai leírás (jobb) ellenőrzése E110G 

gyűrűk oxidációs adataira 

 

20. ábra: Az irodalomban megjelent oxidációs kinetikai leírások alapján számolt és az általunk 

mért egységnyi felületre eső tömegnövekedés az E110G magas hőmérsékletű 

vízgőzben történő oxidációja során a 600-1200 °C tartományban, 1000 s oxidációs 

idő esetén 

 

21. ábra: A melegszakító kemence rajza gyűrű (fent) és axiális (alul) próbatestek szakításához 

 

22. ábra: A csövek tengelyirányú szakítóvizsgálatához használt próbatest rajza 

 

23. ábra: A tengelyirányú szakítóvizsgálat során a próbatestben fellépő feszültségek modellje 

 

24. ábra: Az előzetes tengelyirányú szakítóvizsgálatok képe teljes cső burkolat esetén 

 

25. ábra: Az előzetes tengelyirányú szakítóvizsgálatok képe kikönnyített burkolat esetén 

 

26. ábra: A burkolat csövek kerületi szakítóvizsgálatának modellezéséhez használt kigyengített 

gyűrű próbatestek rajza (balra) és modellje (jobbra). A felső próbatest az AEKI, az 

alsó pedig a CEA által használt gyűrűminta geometriájának felel meg 

 

27. ábra: A kerületi szakítóvizsgálat során a próbatestben fellépő feszültségek modelljei, a két 

oldalán gyengített próbatest (balra fölül), alul és felül gyengített próbatest (jobbra 

fölül), gyengítetlen 2 mm hosszú próbatest (balra lent) ill. a két oldalán gyengített 

keskeny próbatest (jobbra lent) esetén 

 

28. ábra: A kapott erő-elmozdulás diagramok a két oldalán gyengített próbatest esetén, 

különböző befogóhenger átmérő (Δd) (balra) és súrlódási együttható (µ) esetén 

(jobbra) 
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29. ábra: A kapott erő-elmozdulás diagramok alul és felül gyengített próbatest esetén, 

különböző befogóhenger átmérő (Δd) (balra) és súrlódási együttható (µ) esetén 

(jobbra) 

 

30. ábra: A kapott erő-elmozdulás diagram gyengítetlen próbatest esetén, különböző 

befogóhenger átmérő (Δd) esetén 

 

31. ábra: A kerületi szakítóvizsgálat során a próbatestben fellépő feszültségek modellje 

keskeny, két oldalán gyengített próbatest (fölül) és gyengítetlen próbatest esetén 

(alul), 0,4 mm (balra) és 2 mm (jobbra) hengerelmozdulás után, a próbatest belső 

átmérőjénél 0,1 mm-rel kisebb átmérőjű befogóhenger esetén 

 

32. ábra: Egy alapállapotú axiális minta szakítás előtt (balra) és szobahőmérsékletű szakítás 

közben a melegszakító kemencében (jobbra) 

 

33. ábra: A gyűrűszakító szerszám az INSTRON 1195 típusú szakítógépre felszerelve 

szobahőmérsékleten (balra), valamint a melegszakító kemencével együtt (jobbra), 

szobahőmérsékletű gyűrűszakítási vizsgálat közben 

 

34. ábra: Szobahőmérsékleten mért alapállapotú E110G gyűrűminták a szakítóvizsgálat után 

 

35. ábra: Alapállapotú axiális (balra) és gyűrűminták (jobbra) szakítómérése során kapott erő-

elmozdulás görbék különböző mérési hőmérsékleteken 

 

36. ábra: A mintatartó csónak képe négy darab 2 mm-es E110G gyűrűvel 

 

37. ábra: A mintatartó csónak képe három kezeletlen (balra) és három párhuzamosan hőkezelt 

E110G (jobbra) mintával (G2T-16-18, 800 °C, 3700 s, Ar). A számolt 

tömegnövekedés ez utóbbi mintákra átlagosan 0,13 ECR% 

 

39. ábra: A hidrogénezéshez használt berendezés és tartozékainak képe 

 

40. ábra: A hidrogénező berendezés belső nyomásának változása az eltelt idő függvényében, 

különböző hidrogéntartalmú minták előállítása során 

 

41. ábra: A 400 ppm-ig hidrogénezett E110 gyűrűk képe a kvarcüveg mintatartón (balra) és 

külön (jobbra). Jól látható a szélesebb védőgyűrűn megjelenő feketés színű oxid és a 

2 mm széles gyűrű próbatest sárgás, aranyhoz hasonló színe 

 

42. ábra: A kezeletlen E110 és az E110G ötvözetek átlagos szakítószilárdsága a szakítás 

hőmérsékletének és irányának függvényében 

 

43. ábra: Az E110 minták hőkezelésének hatása a szobahőmérsékleten mért szakítószilárdságra 
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44. ábra: Az E110G minták hőkezelésének hatása a szobahőmérsékleten mért 

szakítószilárdságra 

 

45. ábra: Az E110 és az E110G minták hőkezelésének hatása a 300 °C-on mért 

szakítószilárdságra 

 

46. ábra: Az E110 és az E110G ötvözetek átlagos axiális szakítószilárdsága 300 °C-on az 

oxidáció mértékének függvényében. A 0 szint a kezeletlen, alapállapotú mintákat 

jelenti 

 

47. ábra: Az E110 és az E110G ötvözetek három hőmérsékleten mért átlagos kerületi 

szakítószilárdsága az oxidáció mértékének függvényében. A 0 szint a kezeletlen, 

alapállapotú mintákat jelenti 

 

48. ábra: A különböző hőmérsékleteken végzett hőkezelés és vízgőzös oxidáció hatása az E110 

és az E110G gyűrűminták szobahőmérsékleten mért szakítószilárdságára 

 

49. ábra: Az E110 és az E110G gyűrűminták 800 °C-on és 900 °C-on végzett oxidációjának és 

hőkezelésének hatása a szobahőmérsékleten mért szakítószilárdságra, valamint a 

kezeletlen minták adatai 

 

50. ábra: Az E110 és az E110G gyűrűminták 800 °C-on végzett oxidációjának és hőkezelésének 

hatása a 300 °C-on mért szakítószilárdságra 

 

51. ábra: A hidrogéntartalom hatása az axiális szakítószilárdságra a két ötvözet esetén, 

különböző mérési hőmérsékleteken 

 

52. ábra: A hidrogéntartalom hatása a tangenciális szakítószilárdságra a két ötvözet esetén, 

különböző mérési hőmérsékleteken 

 

53. ábra. A mandrel mérés közben lejátszódó folyamatok: 1. Kis mértékű, rugalmas 

alakváltozás. 2. Folyáshatár átlépése, a minta még kör keresztmetszetű. 3. Kialakul a 

hatszög alak. 4. A minta nagy mértékű, képlékeny alakváltozása közben a gyűrű 

szélessége és falvastagsága láthatóan csökken. 5. Vállképződés, kezdődő szakadás. 

6. Elszakadt minta 

 

54. ábra: A 800 °C-on hőkezelt és a 800 °C-on vízgőzben oxidált burkolatminták mandrel 

mérésben 300 °C-on mért integrális munkája a kezelés idejének függvényében 

 

55. ábra: Az 1000 °C-on hőkezelt és az 1000 °C-on vízgőzben oxidált burkolatminták mandrel 

mérésben 300 °C-on mért integrális munkája a kezelés idejének függvényében 

 

56. ábra: A 600 °C-on hidrogénezett E110 és E110G minták szobahőmérsékletű mandrel 

mérése során kapott fajlagos maximális erő a hidrogéntartalom függvényében. A 

referencia minták alapállapotú gyűrűk voltak 
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TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 
 

1. táblázat: A leggyakoribb fűtőelem burkolat ötvözetek összetétele tömeg%-ban 

 

2. táblázat: Az E110 és az E110G ötvözetek tömegspektrometriás vizsgálatának eredményei 

tömeg ppm-ben (a cirkónium tartalom a fennmaradó ~99 tömeg%) 

 

3. táblázat: Különböző burkolatanyagok szabványos vizsgálattal (lemez próbatestekkel) mért 

szakítószilárdsága szobahőmérsékleten 

 

4. táblázat: Az E110G ötvözet oxidációs kinetikáját leíró paraméterek (t az oxidációs idő 

másodpercben, T pedig a hőmérséklet Kelvinben) 

 

5. táblázat: A szakítóvizsgálatok mérési tesztmátrixa 

 

6. táblázat: A hőkezelés és oxidáció mérési tesztmátrixa a két ötvözetre 

 

7. táblázat: Az E110 ötvözetre az irodalomban talált szakítószilárdság értékek összehasonlítása 

az itt közölt átlagos axiális szakítószilárdság értékekkel 

 

8. táblázat: Az egyes faktorok (szakítási hőmérséklet és irány, az ötvözet típusa) 

szakítószilárdságra gyakorolt hatásának elemzése során kapott adatok 

 

9. táblázat: Az egyes faktorok (mérés hőmérséklete, oxidációfok és az ötvözet típusa) a 

szakítószilárdságra gyakorolt hatásának elemzése során kapott adatok 

 

10. táblázat: A hőkezelés és az oxidáció, mint kétféle kezelés hatásának összehasonlítása 

800 °C-os és 900 °C-os kezelések esetén (a mérések szobahőmérsékleten 

történtek) 

 

11. táblázat: Az egyes faktorok (mért hidrogéntartalom és az ötvözet típusa) a 

szakítószilárdságra való módosító hatásának elemzése során kapott adatok 

 

12. táblázat: A kinetikai vizsgálatokhoz használt, E110G anyagú, 8 mm széles burkolat gyűrűk 

magas hőmérsékletű vízgőzös oxidációja során kapott adatok jegyzéke 

 

13. táblázat: A kinetikai vizsgálatok kiegészítéséhez használt, E110G anyagú, 8 mm széles 

burkolat gyűrűk magas hőmérsékletű vízgőzös oxidációja során kapott adatok 

jegyzéke 

 

14. táblázat: A kinetikai vizsgálatok ellenőrzéséhez használt, 8 mm széles E110G gyűrűk 

hidrogéndús vízgőzben végzett oxidációja során kapott adatok jegyzéke 
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15. táblázat: A kinetikai vizsgálatok ellenőrzéséhez használt, szakítóvizsgálatokhoz előkészített 

2 mm széles E110G gyűrűk oxidációja során kapott adatok jegyzéke 

 

16. táblázat: A kinetikai vizsgálatok ellenőrzéséhez használt, szakítóvizsgálatokhoz előkészített 

2 mm széles E110G gyűrűk oxidációja során kapott adatok jegyzéke 

 

17. táblázat: Az alapállapotú axiális minták próbamérése során kapott adatok 

 

18. táblázat: Az alapállapotú gyűrűminták próbamérése során kapott adatok 

 

19. táblázat: Az alapállapotú axiális minták mérése során kapott adatok 

 

20. táblázat: Az alapállapotú 2 mm széles gyűrűminták mérése során kapott adatok 

 

21. táblázat: A vízgőzben oxidált, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és a 

szobahőmérsékleten végzett szakítóvizsgálatok eredményei 

 

22. táblázat: A vízgőzben oxidált, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és a 150 °C-on 

végzett szakítóvizsgálatok eredményei 

 

23. táblázat: A vízgőzben oxidált, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és a 300 °C-on 

végzett szakítóvizsgálatok eredményei 

 

24. táblázat: A 2 mm széles E110 burkolat gyűrűmintákkal végzett, hőkezelést kiegészítő 

oxidációs kísérletek eredményei és a szobahőmérsékletű szakítóvizsgálatok 

eredményei 

 

25. táblázat: A 2 mm széles E110G burkolat gyűrűmintákkal végzett, hőkezelést kiegészítő 

oxidációs kísérletek eredményei és a szobahőmérsékletű szakítóvizsgálatok 

eredményei 

 

26. táblázat: A vízgőzben oxidált axiális minták adatai és a szakítóvizsgálatok eredményei (az 

oxidáció hőmérséklete 800 °C volt) 

 

27. táblázat: A 2 mm széles E110 anyagú gyűrűk hőkezelésének és szobahőmérsékletű 

szakításának eredményei 

 

28. táblázat: 2 mm széles E110G anyagú gyűrűk hőkezelésének és szobahőmérsékletű 

szakításának eredményei 

 

29. táblázat: 2 mm széles E110 és E110G anyagú gyűrűk hőkezelésének és 300 °C-on végzett 

szakításának eredményei 
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30. táblázat: A 600 °C-on hidrogénezett, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és 

szobahőmérsékleten mért szakítószilárdságuk 

 

31. táblázat: A 600 °C-on hidrogénezett, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és 150 °C-

on mért szakítószilárdságuk 

 

32. táblázat: A 600 °C-on hidrogénezett, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és 300 °C-

on mért szakítószilárdságuk 

 

33. táblázat: A 600 °C-on hidrogénezett axiális minták adatai és mért szakítószilárdságuk 
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1. BEVEZETÉS 
 

Az emberiség primerenergia-igénye elektromos energia előállítására (18%), fűtésre 

(20%), a közlekedésre (28%) és egyéb ipari célokra (34%) fordítódik [1]. A világon megtermelt 

összes villamos energia 2016-ban mintegy 25 PWh volt [2], ennek kétharmada fosszilis 

energiahordozókból származott, ami súlyosan károsítja az ökoszisztémát mind az 

üvegházhatású gázok, mind az egyéb káros anyagok kibocsátása miatt. Az atomerőművek a 

jelenleg elérhető energiatermelő megoldások közül az egyik legfontosabb szén-dioxid-

semleges technológiát jelentik. A világszerte működő 452 blokk összesen 398 GW elektromos 

kapacitással rendelkezik [3], ezek a világ villamosenergia-termelésének 2018-ban 10,2%-át 

adták. A második generációs atomerőművek közé tartozó Paksi Atomerőmű 4 blokkja 

Magyarország villamosenergia-szükségletének több mint harmadát (35,4%) adta 2017-ben [4]. 

Az 1990-es évek óta épített harmadik generációs atomerőműveket fejlett biztonsági 

megoldások, a második generációs reaktorokhoz képest is szigorúbb biztonsági előírások és 

hatékonyabb működés jellemzi. Jelenleg 55 ilyen blokk áll építés alatt világszerte és további 

139-et terveznek felépíteni [3]. Ezek közé tartozik két új, VVER-1200 típusú paksi blokk is, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a jelenlegi blokkok üzemidejének lejárta után is jelentős 

maradjon az atomerőművek hozzájárulása a hazai villamosenergia-termeléshez.  

Az atomerőművi reaktorok többségének aktív zónájában a dúsított urán-dioxid 

üzemanyag tabletták cirkónium ötvözetből készült csövekben kapnak helyet, melyet magas 

hőmérsékletű és nagy nyomású hűtővíz vesz körbe. A fűtőelemek terhelését tovább fokozza, 

hogy számos atomerőműben megnövelték a reaktor teljesítményét, meghosszabbították az 

üzemanyag kampányokat és a kiégés növelésével az üzemanyagból fajlagosan egyre több 

energiát állítanak elő. Az üzemviteli változások és az újabb üzemanyag típusok bevezetésekor 

bizonyítani kell, hogy a fűtőelemek képesek elviselni a vártható terheléseket mind normál 

üzemi, mind üzemzavari körülmények között. Az új, harmadik generációs erőművek tervezése 

és engedélyeztetése során szintén bizonyítani kell a fűtőelemek követelményeknek való 

megfelelését. A biztonsági elemzések egyik kulcskérdése, hogy a fűtőelem cirkónium burkolata 

– mint az egyik fontos mérnöki gát – megőrzi-e épségét, hiszen a burkolat sérülése, 

integritásának elvesztése radioaktív izotópok kikerüléséhez vezethet. A biztonsági 

elemzésekhez használt számítógépes kódok modelljeinek fejlesztéséhez és validálásához olyan 

mérési adatokra van szükség, amelyek reprezentatívnak tekinthetőek a fűtőelemek különböző 

állapotaira, és amelyek információt adnak azoknak a folyamatoknak a jelentőségéről, amelyek 

a fűtőelemben végbe mennek.  

Az orosz gyártású, VVER típusú nyomottvizes atomerőművekben jelenleg használatos, 

és az elmúlt évtizedek kutatásai alapján viszonylag jól ismert E110 jelű cirkónium-nióbium 

burkolat ötvözet helyett az orosz fűtőelem gyártó az elmúlt évek során kifejlesztett egy új, jobb 

tulajdonságokkal rendelkező változatot, az E110G jelű ötvözetet, amelyet már több erőműben 

is használnak, és amely várhatóan a Paksi Atomerőmű VVER-440 típusú reaktoraiban is 

bevezetésre kerül. 
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Az új burkolatanyagok bevezetése szükségessé teszi a korábbi burkolatokra kidolgozott 

kritériumok teljesülésének igazolását az új burkolatanyagokra is, valamint a burkolatban 

lejátszódó folyamatok leírására használt numerikus modellek ellenőrzését és szükség esetén 

azok módosítását is. A fűtőelem szállítótól származó információkon túl mind engedélyezési, 

mind üzemeltetési szempontból nagyon hasznos, ha saját mérésekkel, modellezési tapasztalattal 

is rendelkeznek a szakemberek abban az országban, ahol az üzemanyagot felhasználják. 

Magyarországon az Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont (MTA 

EK), illetve jogelődje az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet (AEKI) több mint húsz éve 

foglalkozik a cirkónium burkolatok kísérleti vizsgálatával, valamint a normál üzemi és a 

lehetséges üzemzavari folyamatok modellezésével.  

PhD kutatásaim során az MTA EK Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratóriumának 

tevékenységébe kapcsolódtam be, és végeztem kísérleti, illetve modellezési munkát. A 

kutatásaim során a labor munkatársaival közösen végeztem a kutatási feladatokat, melyek közül 

az én feladatom a kísérletek és mérések megtervezése, a kapott eredmények kiértékelése, 

valamint a kutatási jelentések és a publikációk megírása volt. A vizsgálati minták hőkezelését 

és oxidációját Perezné Feró Erzsébet és Novotny Tamás, a hidrogénezést Vér Nóra, a 

szakítóvizsgálatok numerikus modellezését Antók Dániel Mihály, a szakítóvizsgálatokat pedig 

Horváth Lászlóné végezte. A PhD dolgozatomban a kutatások eredményeiről számolok be, 

nagymértékben építve a kutatásokról megjelent, aktív részvételemmel készült publikációkra. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 Az atomerőművi fűtőelemek burkolata 

 

Az első atomreaktorokban a fűtőelemek burkolata alumínium vagy rozsdamentes acél 

(SS) volt, például az amerikai szabvány szerinti jelölés szerint AISI 348 ötvözet [5]. Az 

alumíniumot később alacsony olvadáspontja és előnytelen korróziós tulajdonságai miatt, a 

rozsdamentes acélt pedig nagy neutronbefogása miatt cserélték le egy másik anyagra, 

cirkóniumra. Ezt először az 1950-es években alkalmazták atomreaktorokban, az atom-

tengeralattjárókhoz kifejlesztett nyomottvizes reaktorokban [6]. A cirkónium ideális fűtőelem 

burkolatnak tűnt, alacsony neutronbefogási hatáskeresztmetszete, jó mechanikai tulajdonságai, 

könnyű alakíthatósága, magas olvadáspontja, valamint magas hőmérsékletű vízben is alacsony 

korróziója miatt. A cirkónium gyakori szennyezője a hafnium, melyet erős neutronbefogása 

miatt el kellett tőle választani. A tiszta cirkónium azonban önmagában nem tudta teljesíteni a 

korróziós követelményeket, így születtek meg az első nukleáris cirkónium-ötvözetek, az 

amerikai Zircaloy-ok (Zry), a nyugati típusú forralóvizes atomerőművekben használatos, nagy 

óntartalmú Zircaloy-2 és később a nyomottvizes erőművekhez továbbfejlesztett, a hidrogén 

felvételére kevésbé hajlamos Zircaloy-4 [7]. Az 1960-es évektől épített szovjet fejlesztésű és 

gyártmányú VVER nyomottvizes reaktortípusok esetén a cirkóniumot ón helyett nióbiummal 

ötvözeték, így született meg az E110 jelű burkolat ötvözet [8]. Manapság a nyugaton épült 

atomerőművekben a Zircaloy ötvözeteket nagyrészt felváltották a csökkentett óntartalmú, 

továbbfejlesztett változataik, ill. újabb ötvözetek, mint az optimalizált ZIRLO™, valamint az 

M5™ jelű ötvözet [9], mely nagyban hasonlít a VVER-ekben alkalmazott E110-hez. A 

leggyakrabban használt burkolat ötvözetek elemösszetételét az 1. táblázat tartalmazza [10]. 

 

1. táblázat: A leggyakoribb fűtőelem burkolat ötvözetek összetétele tömeg%-ban [10] 

Ötvözet Zry-2 Zry-4 E110 ZIRLO™ M5™ SS 348 

Zr alap alap alap alap alap - 

Sn 1,2-1,7 1,2-1,7 - 0,6-0,8 - - 

Fe 0,07-0,2 0,18-0,24 0,005 0,09-0,13 0,03 alap 

Cr 0,05-0,15 0,07-0,13 0,02 - - 17-19 

Ni 0,03-0,08 - - - - 9-13 

Nb - - 1 0,8-1,2 1 0,8-1 

Mn - - - - - 2 

O 0,1-0,14 0,1-0,14 0,09-0,13 0,09-0,16 0,12 - 

C 0,03 0,03 0,02 0,01 - 0,08 
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A többek között a Paksi Atomerőműben jelenleg is alkalmazott fűtőelem kazetták E110 

jelű burkolat ötvözete nagyon jó mechanikai és korróziós tulajdonságokkal rendelkezik. Az 

E110 jellemző korróziója 10-15 mm, a hidrogénfelvétel pedig 100 ppm alatti, így nem jelent 

problémát az üzemelés szempontjából. Az óntartalmú Zircaloy ötvözetek normál üzemi 

korróziója és hidrogénfelvétele jóval magasabb, mint a nióbiumtartalmú ötvözeteké. Részben 

ennek köszönhető, hogy az amerikai és francia fűtőelemgyártók is áttérnek a nióbiumot 

tartalmazó burkolat ötvözetek használatára. Egy hűtőközeg-vesztés tervezési üzemzavar 

(LOCA) során az E110 burkolat bizonyítottan megőrzi képlékenységét és a fűtőelem a tranziens 

végén is biztonságosan hűthető és kezelhető marad.  

 

 Az E110 és az E110G ötvözetek előállítása és összetétele 

 

A VVER-típusú atomerőművekben a kezdetektől használt E110 jelű fűtőelem-burkolat 

ötvözet 60-40% arányban jodidos-, illetve elektrolitikus eljárással gyártott cirkóniumból készül. 

A jodidos módszer lényege, hogy a gáz halmazállapotú cirkónium-tetrajodidot keskeny, izzó 

volfrámszálra kondenzáltatják, ahol termikusan bomlik és a cirkónium fém a volfrámra rakódik 

(van-Arkel–de-Boer-eljárás). Az elektrolitikus eljárás során kálium-hexafluoro-cirkonátot 

(K2[ZrF6]) kevernek össze olvadt sókkal (pl. KCl, NaCl) és a cirkónium kiválik az olvadékból 

az elektród felületén.  

Az orosz burkolat ötvözeteket 2003 óta különböző módszerekkel igyekeznek 

továbbfejleszteni és módosítani, hogy megfeleljenek a hosszabb kampányok és a nagyobb 

kiégés támasztotta követelményeknek, valamint jobban ellenálljanak az üzemzavari és baleseti 

körülményeknek [11]. Ennek egyik módja a kevesebb szennyezőt tartalmazó szivacsos 

cirkónium alapanyagra való áttérés. Ezek a szennyezők döntő hatással lehetnek az oxidációs, 

korróziós viselkedésre, a hidrogénfelvételre és a mikrostruktúra kialakulására [12,13]. A Paksi 

Atomerőmű ZRt. VVER-440 reaktorainak üzemanyagát szállító orosz gyártó a fűtőelem-

burkolatok gyártásában áttér a korábbi elektrolitikus eljárásról a fémszivacsos technológiára. 

Az új E110G burkolat gyártásakor a nyugaton használatos Kroll-eljárással készült, szivacsos 

szerkezetű (oroszul Gubka) fémet keverik a jodidos eljárásban kapott cirkóniummal, 70-30% 

arányban. A Kroll-eljárás lényege, hogy cirkónium-tetrakloridot (ZrCl4) magnéziummal 

redukálnak, majd a feleslegben maradt magnéziumot vákuumos eljárással eltávolítják. 

A tiszta cirkónium fém egyensúlyi szilárd állapotban kétféle kristályszerkezetű 

állapotban létezhet. Alacsony hőmérsékleten a cirkónium hexagonális szoros illeszkedésű 

kristályszerkezettel rendelkező -Zr fázisban van, ami 863 °C hőmérsékleten allotróp 

átalakulással tércentrált köbös szerkezetű, magas hőmérsékleten stabil -Zr fázissá válik. A 

burkolatanyag ötvözetek fizikai és mechanikai tulajdonságai nagymértékben változnak a 

fázisállapotoknak megfelelően. A mechanikai jellemzők különbözősége és viselkedésük a 

hőmérséklet függvényében a fázisdiagram ismeretében érthető (1. ábra). A cirkónium-nióbium 

rendszerben a nióbium maximális egyensúlyi szilárd oldhatósága 0,6 tömeg% az eutektikus 

hőmérsékleten 610 °C. A vizsgált burkolat ötvözetekre jellemző 1% nióbiumtartalomnál az 

 fázisátmenet átalakulási intervallumának szélessége 240 °C (620-860 °C), amin belül az 

- és -fázisok aránya a hőmérséklettől függően változik [14]. 
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1. ábra: A cirkónium-nióbium rendszer fázisdiagramja [16] 

 

Az E110 és az E110G ötvözet között számos különbség van, bár mindkét ötvözet 

jellemzően 99% cirkóniumot és 1% nióbiumot tartalmaz, azonban bizonyos nyomelem 

összetevők koncentrációinak megengedett értéke megváltozott. Az MTA EK-ban 

szikraionforrásos tömegspektrométerrel (MS-702R) meghatározták mindkét ötvözet kémiai 

összetételét. A burkolatok tömegspektrometriás vizsgálatának eredményeit a 2. táblázat 

tartalmazza [15].  

Az orosz fűtőelem gyártótól kapott információk szerint az eltérések oka egyrészt a Knoll 

eljárással gyártott cirkónium alapanyag, mely a gyártástechnológia miatt kevesebb halogént 

tartalmaz, mint az elektrolitikus eljárással gyártott fém. Az orosz kutatások alapján az 

ötvözetben jelen lévő fluor mennyisége jelentős hatással van az ötvözet oxidációjára. Az E110 

anyagú csövekben ért 3-5 ppm fluorral szemben az E110G csövekben 1 ppm körüli a fluor 

koncentrációja, ami valószínűleg összefüggésben van az utóbbi lényegesen kedvezőbb 

oxidációs tulajdonságaival. 

Egy másik fontos szennyező a hafnium, mely nagy termikus neutronbefogási 

hatáskeresztmetszete (1500 barn) miatt reaktorméreg, azonban ez az elem jellemzően együtt 

fordul elő a cirkóniummal. A cirkónium ásványok 1-4% hafniumot tartalmaznak, mely nem 

engedhető meg a fűtőelemek burkolatban, a hafnium megengedett mennyisége E110 esetén 100 

ppm. Az új E110G esetén a hafnium mennyiségét 10 ppm körülire szorították vissza. 

Fontos ötvöző elem még a vas, melynek növelése kedvezően befolyásolja a burkolatok a 

reaktorban bekövetkező kúszását. A vas mennyisége az E110 esetén 50 ppm, az E110G 

ötvözetben viszont 500 ppm, így az új ötvözet sugárzási kúszása kisebb, mint az elődje esetén.  

 



 

 

 

 

18 
 

 

 

 

Az oxigén mennyiségét sajnos nem tudtuk megmérni, azonban a gyártótól kapott 

szállítólevelek tanulsága szerint az E110G ötvözet kétszer annyi oxigént tartalmaz, mint az 

E110 ötvözet, ami annak keménységét és szilárdságát növeli. A többi, a 2. táblázatban felsorolt 

szennyező elem feltehetően a cirkónium alapanyagból származik, ezek a feldolgozott érc 

jellemzői, ezek azonban nem vagy csak csekély mértékben befolyásolják a burkolat csövek 

tulajdonságait. 

 

2. táblázat: Az E110 és az E110G ötvözetek tömegspektrometriás vizsgálatának eredményei 

tömeg ppm-ben (a cirkónium tartalom a fennmaradó ~99 tömeg%) 

Ötvözet Nb Mg Al Si Cr Mn Fe Ni Cu Hf 

E110 10000 0,5 0,5 1 10 0,1 45 15 0,5 100 

E110G 10000 1,5 10 35 30 5 500 15 5 10 

 

Az E110 és az E110G ötvözetek feldolgozása – a burkolat csövek előállítása – az orosz 

fűtőelem-gyártó szerint a két ötvözet esetén azonos módon történik. Először az 1,2 tonnás nyers 

cirkónium öntvényt egy ívkemencében vákuum alatt megolvasztják és összekeverik a 

különböző eljárásokkal készített alapanyagot, majd beállítják az adott ötvözet elemösszetételét. 

Ezután a mikroszerkezet kialakítására a β-fázis tartományában, 900 °C és 1070 °C között 

kovácsolják, majd az így elkészített tömböt alacsonyabb hőmérsékleten, az α-fázis 

fázisátalakulása után 600-650 °C között kovácsolják. A csöveket hideg megmunkálással, 

hengereléssel állítják elő négy vagy öt lépésben, a lépések között pedig feszültségmentesítő 

hőkezelésnek teszik ki 560-610 °C között. Az utolsó, részben átkristályosító hőkezelés szintén 

az α-fázis tartományában történik 560-610 °C között, melynek során a burkolat csövek elérik a 

végleges anyagszerkezetüket [17]. A burkolatanyag kismértékben alakított szemcseszerkezetű, 

ami anizotrop viselkedést eredményez, vagyis különböző terhelések (szakítás, kúszás) hatására 

irányfüggő módon viselkedik, azonban az ezt leíró paraméterek minden terhelésre 

különbözőek. Az ötvözetek ebben az állapotukban nagyon jó képlékeny és rugalmas 

tulajdonságokkal rendelkeznek. A csövek pontos geometriai méreteit, külső átmérőjét és 

ovalitását húzással állítják be, majd különböző finomságú polírozással és híg folysavban (HF) 

való maratással fejezik be a felületkezelést.  

 

 A szakítószilárdság mérése 

 

A szakítógép egy olyan univerzális, mechanikai vizsgálatokhoz használható berendezés, 

ami a vizsgálatok követelményeinek megfelelő húzó, nyomó, hajlító és nyíró-igénybevétel 

létesítésére alkalmas. Az állandó sebességű húzást vagy nyomást az elektromos vagy 

hidraulikus hajtással működő keresztfej biztosítja, a próbatest alatt vagy felett pedig egy 

erőmérő cella rögzíti a mérés során az adott elmozduláshoz tartozó felvett erőt. A 

szakítószilárdság mérése során a próbatestet megfelelő átalakítók és befogó szerszámok 

segítségével az erőmérő cellához és a keresztfejhez kell rögzíteni, majd fokozatosan növekvő 
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erővel terhelve, állandó keresztfej sebesség mellett a próbatest elszakadásáig kell húzni. A 

szakítószilárdság a húzás irányára merőleges szakítási régió keresztmetszetének és a mérés 

során rögzített maximális erőnek a hányadosa, ez az egyik legfontosabb mérnöki tervezési 

paraméter.  

A szakítógépes vizsgálatok során a berendezésbe befogott próbatestet húzófeszültséggel 

terhelve rögzítik az elmozdulás-erő diagramot. A szakítószilárdságot úgy kapjuk meg, hogy a 

maximális mért erőt elosztjuk a szakítási régió eredeti keresztmetszetének területével. A 

szakítógépes mérések egyik fő jellemzője az alakváltoztatás sebessége, amit a berendezésben 

található keresztfej mozgásának sebességével lehet megadni. Az eredményeket befolyásoló 

tényező lehet a mérés hőmérséklete, a próbatest megmunkálása során bevitt feszültség, vagy 

esetleges anyaghibák és mikrorepedések, valamint gyűrű alakú próbatest vizsgálata esetén a 

minta és a szakító szerszám közötti súrlódás. 

A magyar szabványok közül jelenleg az MSZ EN ISO 6892-1:2016 vonatkozik a fémek 

szobahőmérsékleten, az MSZ EN ISO 6892-2:2018 pedig a fémek magas hőmérsékleten 

végzett szakítóvizsgálatára [18]. A dolgozatom tárgyát képező kutatás kezdetekor (2013) még 

a 2010-ben kiadott változatok voltak érvényben. A szabvány szerint egy 3 mm-nél vékonyabb 

lemez esetén legalább 12,5±1 mm széles, 57-75 mm hosszú párhuzamos szakasszal rendelkező 

hosszanti szakító próbatestet kell használni, a befogások távolsága pedig minimum 87,5 mm 

kell legyen (2. ábra). A különböző burkolat ötvözetek szakirodalomban található, szabvány 

szerint mért szakítószilárdságát a 3. táblázat tartalmazza. 

 

3. táblázat: Különböző burkolatanyagok szabványos vizsgálattal (lemez próbatestekkel) mért 

szakítószilárdsága szobahőmérsékleten [19,20] 

Ötvözet Zry-2 Zry-4 ZIRLO™ M5™ E110 SS 348 

Szakítószilárdság 

(MPa) 
473 541 560 480 400 605 

 

Az MSZ EN ISO 6892-1:2016 szabvány E jelű melléklete szerint a 3 mm-nél kisebb 

falvastagságú csövek esetén is ez van érvényben, bár az atomerőművekben használt burkolat 

csövek külső átmérője a megadott szélességnél jellemzően kisebb (atomerőmű típustól függően 

9-11 mm közötti). A csőből előállított, marással kialakított hosszanti palástelemek mérésére a 

szabvány szerint a termék saját specifikációi vonatkoznak, vagyis nincs megadva szabványos 

mintageometria és méret (2. ábra). A szakítási keresztmetszetet ilyen esetben a következő 

képlettel lehet kiszámítani:  

 

Ahol:   a0 – a cső falvastagsága, 

b0 – a palástdarab átlagos szélessége, 

D0 – a cső külső átmérője, 

S0 – a szakítási keresztmetszet. 
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2. ábra: Az ISO 6892-1 szabványban szereplő, csőből kimunkált szakító próbatest vázlata a 

szakítómérés előtt (felül) és után (alul) [18] 

 

Anizotrop, irányfüggő tulajdonságokkal rendelkező anyagok esetében jelentős eltérés 

lehet a tangenciális és az axiális szakítószilárdság között, ezért ezeket külön kell mérni. A 

cirkónium ötvözetekből készített burkolat anyag a gyártástechnológiából adódóan anizotrop, 

így a szakítószilárdság is a húzás irányától függően különböző lehet. Ezt tengelyirányú 

húzással, valamint gyűrű-szakítóvizsgálatokkal lehet vizsgálni. Mivel egy adott geometriára, a 

burkolatcsövekre vonatkozó tulajdonságokat kell megadni, így a vizsgálandó próbatesteket a 

burkolatcsövekből kell előállítani. A szabványos mechanikai anyagvizsgálati módszerek 

alkalmazásához pontos szabvány hiányában egyedi próbatesteket és vizsgálati módszereket 

kellett kidolgozni. A szakítóvizsgálatok előtt végeselemes analízisre is szükség lehet, mely 

segítséget nyújthat a vizsgálatokhoz választott próbatest geometria alkalmazhatóságának 

előzetes megállapításában, valamint a szakítóvizsgálat során kapott adatok megfelelő 

értékelésében, szükség szerint korrigálásában.  

Az AEKI-ben az utóbbi húsz évben számos mechanikai vizsgálatot végeztek E110 

burkolat csöveken. A mérések jelentős része üzemzavari körülményekre jellemző oxidált és 

hidrogénezett mintákkal történt [21], míg kisebb hányaduk a Budapesti Kutatóreaktorban 

előzetesen besugárzott minták mechanikai tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozott [22]. A 

mechanikai vizsgálatok jelentős része szakítóvizsgálat volt, mivel ezeket viszonylag egyszerű 

elvégezni, nem igényelnek bonyolult kísérleti eszközöket. A vizsgálat értelmezése egyszerű, 

nem kell összetett számításokat végezni. Továbbá nagyon széles hőmérséklet-tartományban és 

húzási sebesség mellett lehet az üzemi, üzemzavari és baleseti körülmények között előforduló 

feltételeket lefedni.  
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2.3.1. A tengelyirányú szakítószilárdság vizsgálata 

 

A nukleáris fűtőelem burkolat csövek tengelyirányú (axiális) szakítószilárdságának 

mérésére több technikát dolgoztak ki. A próbatestek kialakítása során egy fél csőből egy, vagy 

egy teljes csőből két szemben lévő szárnyat hoznak létre marással, továbbá két kör alakú furatot 

marnak a mintadarab mindkét végére a befogás és pozícionálás érdekében (lásd 22. ábra). Az 

így kikönnyített csöveket esetenként dugóval zárják le, majd fogják be a szakítógépbe. Az ily 

módon előkészített csövek tengelyirányú szakítóvizsgálata során az elkeskenyített 

csőszakaszok mért adataiból származtatott értékek sok esetben pontosabbnak tekinthetők, mint 

formázatlan, teljes csövek szakítása esetén, mivel jól meghatározott a terhelt keresztmetszet és 

körülhatárolható a szakítási régió. A nehézséget ennél a geometriánál az jelenti, hogy a 

próbatesteket a keskeny, vékonyfalú burkolat csövekből kell kimunkálni, a minta kis mérete és 

a forma bonyolultsága limitálja az előállításához használható eszközöket és az elérhető 

pontosságot. Programvezérlésű (CNC) finommechanikai maró használata esetén a minták 

méretei közel azonosnak tekinthetők a névlegessel, a gyártási pontosság rendszerint ±0,1 mm.  

Kizárólag az axiális szakítószilárdság mérése több problémát felvet. Ha az anyagot 

egytengelyű feltételek mellett vizsgáljuk, csak hosszanti irányban, akkor nem tudjuk, hogy a 

gyártás miatt potenciálisan anizotrop anyagszerkezetű csőnek két különböző irányban mennyire 

eltérő a terhelhetősége. Ezen túlmenően meg kell jegyezni, hogy a tengelyirányú 

húzóvizsgálathoz használt próbatest meglehetősen nagyméretű mintát igényel. Besugárzott 

anyag esetén ez gondot okoz, mivel a rendelkezésre álló besugárzott burkolat mennyisége 

rendszerint korlátozott, valamint egy nagyobb mintát a nagyobb összes aktivitás miatt nehezebb 

kezelni. Ha a vizsgálat tárgya a feszültség-deformáció összefüggés alapállapotú (angolul as-

received) anyag esetén, a tengelyirányú szakítókísérlet jó módszer a hosszanti viselkedés 

jellemzésére. Nem besugárzott anyag esetén a szükséges anyag mennyisége általában nem 

probléma. Az is ismert, hogy a besugárzás általában megszünteti a burkolat csövek 

szakítószilárdságának irányfüggését [23]. Ha azt feltételezzük, hogy a besugárzott anyag 

izotróp viselkedésű, amely egy szokásos feltételezés olyan üzemanyag burkolat esetében, 

amely a reaktorban eltöltött 1 vagy 2 kampányt, akkor a tengelyirányú és kerületi feszültségek 

vizsgálatával is meghatározható a feszültség-deformáció összefüggés, és ez esetben nem a 

tengelyirányú szakítóvizsgálat a gazdaságosabb anyagvizsgálati módszer. 

A Dimitrovgrádban található Állami Kutatóközpont Atomreaktor Kutatóintézete (RIAR) 

hosszú ideje végez vizsgálatokat a fűtőelem-burkolat ötvözetek mechanikai tulajdonságainak 

megállapítására és számos ilyen kísérletet hajtottak végre az orosz cirkónium ötvözetekkel, fél 

cső alakú axiális próbatesteket használva. Az 1980-as évek előtt a szabványos eljárások nem 

voltak általánosak, ezért az 1996-ban kiadott dimitrovgrádi monográfia [24] csak az azóta eltelt 

évek kísérleti eredményeit foglalta össze, amely kísérleteket a szabványosított eljárás szerint 

hajtottak végre. Az itt használt próbatesteket vettük alapul a jelen méréshez használt axiális 

próbatestek tervezésénél (lásd 22. ábra). 
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2.3.2. A kerületi szakítószilárdság vizsgálata 

 

A cirkónium burkolat csövek kerületi (tangenciális) szakítószilárdságának mérésére 

világszerte több technikát dolgoztak ki. A gyűrű alakú próbatestek szakításából ugyanazokat a 

jellemzőket lehet meghatározni, mint a hosszanti kialakítású minták méréseiből (folyáshatár, 

szakítószilárdság, egyenletes és teljes megnyúlás), de a jellemzők a keresztirányú terhelésre 

vonatkoznak. Az anyagot a szakítás során kerületi irányban terhelik, a minta geometriája miatt 

a hosszanti és a kerületi nyúlás aránya változó lehet. Egy fontos jellemzője a gyűrű próbatestek 

szakítóvizsgálatának, hogy a terhelés növekedésével a minta jelentős mértékben deformálódik, 

nem tartja meg az eredeti gyűrű geometriát.  

A vizsgálatokhoz teljes gyűrűket vagy kikönnyített próbatesteket használnak (3. ábra). A 

keskeny gyűrűk vizsgálatának előnye, hogy a mintadarabok rövidek, így kis mennyiségű 

anyagra van szükség. Ez egyértelmű előny, tekintettel az esetleg korlátozott mennyiségben 

rendelkezésre álló, például besugárzott anyagokra. Ugyanakkor besugárzás utáni vizsgálatok 

esetén az anyagra jellemző törékenység, ridegedés mérésénél annak a valószínűsége, hogy a 

mintában van egy gyenge pont (például egy hidrid lencse vagy egy repedés) egy rövid minta 

esetén kisebb, mint egy hosszú minta esetén, így számos rövid minta viselkedését kell vizsgálni 

néhány hosszabb próbatest helyett. 

A gyűrűhúzásos szakítóvizsgálatokhoz a legegyszerűbb esetben a burkolat csövekből 

gyűrűket vágnak le, majd ezeket szakítják el, azonban a legtöbbször kikönnyített gyűrűket 

alkalmaznak a pontosabban definiálható mérőszakasz miatt. Ezekben közös, hogy a 

gyűrűminták két oldalát marással elkeskenyítik, két szemben lévő szárnyat hoznak létre. Ilyen 

gyűrűk esetén a minta kis mérete, a forma bonyolultsága és a megkövetelt pontosság 

finommechanikai megmunkáló eszközöket igényel. A gyűrű próbatestek szakítószilárdságának 

mérésére több különböző eljárást dolgoztak ki: 

Az első esetben két, a gyűrű belső átmérőjével nagyjából megegyező félkör alakú 

tartópofa segítségével terhelik a gyűrűket úgy, hogy az elkeskenyített szakasz egymáshoz 

képest a húzás irányára merőlegesen, a két fél találkozása felé helyezkedik el (3/a. ábra). Ennek 

a módszernek az a hátránya, hogy a próbatest szakítási régiója a húzás során deformálódik, 

kilaposodik és az ébredő erő nem tisztán tangenciális. Ezt a megközelítést használták a Francia 

Atomenergia Ügynökségnél (CEA) [25] és korábban az AEKI-ben is [26]. 

A második esetben az előzővel azonos kialakítású szerszámot használnak, viszont a 

gyűrűk elkeskenyített része a tartópofák tetején és alján található, vagyis a húzás irányába áll 

(3/b. ábra). Ezek a vizsgálatok jellemzően nagyobb szakítószilárdság értékeket adnak. Ezeknél 

a gyűrűhúzásos vizsgálatoknál a szerszám és a próbatest közötti súrlódási együttható kritikus 

paraméter, így megfelelő kenésről is gondoskodni kell. Ezt a megközelítést használta a Japán 

Atomenergia Ügynökség (JAEA) [27] és a Koreai Atomenergia Kutatóintézet (KAERI) [28]. 

A harmadik esetben a gyűrű geometria megtartása érdekében lekerekített tartópofákat és 

egy „kutyacsont” elnevezésű köztes darabot alkalmaznak, mely megakadályozza az 

elkeskenyített szakasz kilapulását, de ez is indukál bizonyos lokalizált nyírást a pontos 

geometriájától függően (3/c. ábra). A gyűrű próbatest elkeskenyített szakasza a húzás irányára 
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merőlegesen, a gyűrű belső átmérőjével nagyjából megegyező görbületű közdarabon 

helyezkedik el. Ezt a megközelítést használta a Sungkyunkwan Egyetem (Dél-Korea) [29], az 

Argonne National Laboratory (USA) [30] és Studsvik (Svédország) [31] is. 

A negyedik fajta vizsgálatot a Nemzeti Kutatóközpont Kurcsatov Intézete (Oroszország) 

fejlesztette ki [32]. A durván megmunkált teljes gyűrű torzulása ennél a vizsgálatnál nagyon 

jelentős, mivel a szerszámok átmérője jóval kisebb a gyűrű belső átmérőjénél (3/d. ábra). A 

próbatesteken nincs elkeskenyített rész, így a deformáció pontos nyomon követésére mikro-

bemetszésekkel ellátott mintákat használtak. Míg a nyugati kutatók főleg Zircaloy ötvözeteket 

vizsgáltak, addig a Kurcsatov Intézet vizsgálatai jórészt orosz ötvözetekre vonatkoznak. Ez a 

megközelítés jelentősen eltér a többitől: a hajlító erő maximuma itt a vizsgálat kezdetén van, 

ezért nem alkalmas a feszültség-deformáció görbe meghatározására. Nagyobb elmozdulások 

esetén a próbatest a terhelés irányába torzul és az egyenletes kerületi feszültség helyett a 

hosszanti irányában fellépő erő mérhető. A mérés során a kinyúlt próbatest cső helyett 

lemezként viselkedik, azonban a kezdeti deformálás (hideg alakítás) során bevitt jelentős 

többlet feszültség miatt jellemzően magasabb szilárdság értékeket ad. 

 

 

3. ábra: A kerületi szakítószilárdság mérésének fajtái: a húzás irányába (a) és az arra 

merőlegesen (b) elhelyezkedő szakítási régiók, közdarab alkalmazása (c), valamint teljes 

gyűrűk mérése kis átmérőjű szerszámmal (d) 

 

 A cirkónium burkolatok oxidációja 

 

2.4.1. A cirkónium ötvözetek oxidációja vízgőzben 

 

A vízhűtésű atomerőművekben normál üzemelés során a burkolatok kis mértékben 

oxidálódnak. VVER típusú reaktorokban a fűtőelem felületén az élettartama során mintegy 

10 µm vastag oxidréteg keletkezik. Üzemzavari körülmények között azonban a fűtőelemek 

cirkónium burkolata magas hőmérsékletű vízgőzben oxidálódhat, ami több nagyságrenddel 

gyorsabb oxidációt jelenthet. A fém szilárdsága és képlékenysége az oxidáció előrehaladtával 

csökken a fém mennyiségének csökkenése és a kémiai változások miatt. A kritikus oxidációs 

fok, ami fölött a burkolat elridegedik, az oxidáló atmoszféra összetételén és az oxidáció 

időtartamán kívül a hőmérséklettől és a burkolat hidrogénfelvételétől is függ [33].  
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Az atomerőműben a primer hűtőközeg elvesztése okozta üzemzavar (LOCA) az egyik 

legfontosabb tervezési üzemzavar. Ennek során a fűtőelemek ideiglenesen hűtés nélkül 

maradnak, hőmérsékletük néhány percre elérheti a 900-1000 °C-ot telített vízgőz 

atmoszférában, majd ezután hirtelen lehűlnek a reaktort ismét elárasztó hűtővízben. Az elmúlt 

évtizedek során több nemzetközi kutatás vizsgálta a burkolatanyagok oxidációját vízgőzben. A 

cirkónium fém magas hőmérsékleten vízgőz jelenlétében képes oxidálódni, miközben 

hidrogént fejleszt. A cirkónium vízgőzben történő exoterm oxidációja a következő 

egyszerűsített bruttó reakcióegyenlet szerint megy végbe (1):  

 

Zr + 2H2O = ZrO2 + 2H2  ΔRH = 6,4 MJ/kg Zr  (1) 

 

A burkolat oxidációjának mértékét az Ekvivalens Elreagált Burkolat (angolul Equivalent 

Cladding Reacted, ECR) mennyiséggel jellemezzük, ami megadja, hogy a fém eredeti 

tömegének (vagy vastagságának) hány százaléka alakult át cirkónium-dioxiddá, azzal a 

feltételezéssel, hogy csak sztöchiometrikus oxid keletkezik. Ezt az oxidációfokot a következő 

módon számíthatjuk ki (2):  
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Ahol: 

ZrM  – a cirkónium moláris tömege (91,22 g/mol), 

2OM  – az oxigén moláris tömege (32,0 g/mol), 

im  – a gyűrűminta oxidáció előtti tömege (g), 

im  – a minta oxidáció után mért teljes tömegnövekedése (g). 

 

A burkolat ötvözetek vízgőzös oxidációjának kinetikáját több, egyszerre végbemenő 

folyamat együttesen határozza meg. A legfontosabb paraméter természetesen az oxidáció 

hőmérséklete, melytől exponenciálisan függ a diffúzió sebessége. Fontos paraméter még az 

abszolút nyomás és a vízgőz parciális nyomása. 

A burkolat csövek gyártástechnológiából, hőkezelésből adódó kezdeti kristályszerkezete, 

szemcsemérete, összetétele, a kristályok orientációjából adódó anizotrópiája is eltérést okozhat. 

A csövek felületi érdessége jellemzően 100-150 nm közötti. A mechanikai igénybevételnek 

vagy sérülésnek, kopásnak kitett pontok gyorsabb oxidációt mutatnak, a mechanikai terhelés 

hatására kialakuló feszültségek és a felület minősége is szerepet játszhatnak az oxidációban.  

A burkolat felszínének eredeti, gyári minősége, érdessége, fajlagos felülete, a felület 

előkezelése rendkívül fontos az oxidáció kezdeti szakaszában. A simább, mechanikailag 

polírozott burkolat kevésbé oxidálódik, míg a kémiai maratás gyorsítja az oxidációt. A felület 

elemösszetétele és a kiválások mennyisége szintén alapvetően meghatározzák a felület 

affinitását a vízgőzhöz és a redoxpotenciált [34].  
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Amikor a fűtőelem csövek kontaktusba kerülnek a magas hőmérsékletű vízgőzzel, gyors 

reakció indul be. A reakció kezdetén a vízgőz eljut a friss fémfelületig, ahol először hidroxil 

gyökre, majd oxidionra és hidrogénre esik szét. Ezt a reakciót a keletkező oxid katalizálja, és a 

vízgőz már az oxid külső felületén elbomlik, majd az oxid- és a hidrogénionok diffundálnak a 

fém-oxid határréteg felé. A cirkónium felülete az exoterm oxidáció hatására felmelegedik, 

emiatt a fémfelület hőmérséklete valamivel magasabb, mint a környezet hőmérséklete. A 

keletkezett hő elsősorban konvekcióval tud távozni, de üzemzavar esetén, ha nincs hűtés, akkor 

ez a hő az üzemanyagot fűti. Az oxidion nagyobb része a felületi oxidréteget növeli, kisebb 

része beleoldódik a fémbe. A reakcióban keletkezett hidrogén egy része is beleoldódik a fémbe, 

nagyobbik része pedig a gőztérbe távozik. 

A 800 °C fölött beinduló fázisátalakulás a fémben jelentősen megváltoztathatja az 

oxidáció kinetikáját. Szobahőmérsékleten a cirkóniumban a sűrű illeszkedésű hexagonális        

α-fázis dominál, az a stabilabb alacsony hőmérsékleten. Összetételtől függően általában 800 °C 

fölött (tiszta cirkónium esetén 866 °C-on, ötvözettől függően akár jóval ezalatt) megkezdődik 

az fém átrendeződése a tércentrált köbös β kristályrácsba. Ez az átrendeződés nem csökkenti 

ugyan az ötvözet képlékenységét, azonban a β-fázis eltérően viselkedik az oxigénnel, a 

hidrogénnel és az ötvözőkkel, elsősorban a nióbiummal szemben.  

A β-fázisban (mely 900 °C fölött stabilabb) az oxigén oldhatósága igen csekély, így amint 

az oldott oxigén mennyisége elérte a 0,7 tömeg%-os határt, megkezdődik az oxigén-stabilizált 

α-fázisba való átalakulás. A folyamatosan érkező oxigén egyre beljebb diffundál a fémbe és 

feltölti azt. Először nem sztöchiometrikus szuboxidok alakulnak ki, majd amint az oxigén 

aránya eléri a 30 tömeg%-ot, kialakul a ZrO2. Ennek köszönhetően háromrétegű szerkezet jön 

létre, a felületen az oxidréteg, a fém határfelület közelében szuboxidokkal, utána egy oxigén-

stabilizált α-Zr fázis következik, belül pedig az érintetlen β-fázisú fém marad.  

Az oxidréteg és az oxigén-stabilizált α-fázis rideg, a képlékenységet és a szilárdságot az 

épen maradt β-fázis adja. Emiatt szokás a megmaradt képlékenységet az elfogyott fém 

mennyiségével, az oxidáció előrehaladásának mértékével, az oxidációfokkal (ECR) vagy az 

érintetlenül maradt β-fázis vastagságával összehasonlítani [35]. Azonban ez a β-fázis sem 

egyformán erős, mivel változó a vastagsága és a benne oldott oxigén mennyisége, amely 

magasabb hőmérsékleten jobban bele tud diffundálni a fémbe.  

A cirkónium ötvözeteken képződő oxidréteg időközönkénti felszakadása az oxidáció 

sebességének epizódszerű gyorsulását eredményezi, ez az ún. „breakaway”–oxidáció. 

Breakaway–oxidáció akkor fordul elő, ha az oxidréteg elér egy bizonyos vastagságot. Az 

oxidrétegben felhalmozódó nyomófeszültségek az oszlopos szemcsehatárok mentén radiális 

irányú repedéseket hoznak létre. Ez a folyamat vezethet a breakaway oxidációhoz, amelynek 

során az oxidrétegek egymás után leválnak a felületről, egyre újabb friss fémfelületet adva, így 

jelentősen felgyorsítva a fém oxidálódását (4. ábra). Ez a kritikus oxidréteg vastagság az függ 

a hőmérséklettől és az ötvözet minőségétől. A cirkónium-dioxid tetragonális-monoklin 

fázisátalakulása 950-1050 °C között megy végbe (5. ábra), ez a fázisátalakulás térigény-

növekedéssel jár, ami repedésekhez vezet az oxidrétegben, ez pedig elősegítheti a további 

oxidációt és a hidrogénfelvételt. 1100 °C fölött végezve az oxidációt azonban nem tapasztalunk 

leváló oxidokat, a keletkező oxidréteg még nagyobb oxidációfokok esetén is kompakt marad.  
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4. ábra: Teljesen eloxidálódott fűtőelem köteg cirkónium burkolata [36] 

 

 

5. ábra: A cirkónium-oxid fázisátalakulásai az oxigéntartalom és a hőmérséklet függvényében 

[37] 
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2.4.2. A cirkónium ötvözetek hidrogénfelvétele 

 

Az atomerőművekben használt cirkónium burkolatok hidrogénfelvételének normál 

üzemelés során két fő forrása van: a korrózió és a radiolízis. A cirkónium oxidációja során 

keletkezett hidrogén molekulává egyesül és eltávozik a felületről, egy része azonban oldódik a 

burkolatban. Az atomerőműben a hűtővíz üzem közbeni radiolíziséből származó kis 

mennyiségű hidrogén jellemzően elhanyagolható mértékű hidrogénfelvétellel jár. Üzemzavari 

állapotokban a magas hőmérsékletű vízgőzben történő oxidáció során keletkezett hidrogén egy 

része is beépülhet a burkolatba.  

A hidrogén a fémekben atomosan oldódik, kis hidrogéntartalom esetén a cirkóniumban 

oldott állapotban van jelen, nagyobb lokális koncentráció esetén (500 ppm fölött) pedig 

hidrideket képezhet. A cirkónium-hidrogén rendszer fázisdiagramján (6. ábra) látható, hogy a 

β módosulatú cirkónium több hidrogént tud elnyelni, viszont ez a fázis csak magasabb 

hőmérsékleteken stabil. Az alapállapotú, α módosulatú cirkónium legnagyobb mennyiségben 

(700 ppm) 550 °C-on tudja a hidrogént oldani kiválás nélkül. A hidrogéntartalom további 

növelésével vagy a hőmérséklet csökkentésével fázisátalakulás (hidrid képződés) mehet végbe, 

megjelenik a deltával jelölt Zr2H3-fázis. A magas hőmérsékleten hidrogénezett cirkónium 

ötvözetet lehűtve a fémben kiválik a hidrogén cirkónium-hidrid lamellák formájában. 

 

 

6. ábra: A cirkónium és a hidrogén fázisdiagramja [38] 
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A hidrogén tartalom kis mennyiségben kiválásos, illetve szilárdoldatos keményítés révén 

javíthatja a fémek szilárdsági tulajdonságait. Azonban a cirkónium burkolatanyagok 

mechanikai tulajdonságaira a növekvő hidrogéntartalom rendszerint káros hatással van, mivel 

fokozatosan elridegíti a burkolatot [39]. A lemezes szerkezetű, változó összetételű cirkónium-

hidridek különösen veszélyesek lehetnek, ha a radiális feszültség irányába orientálódnak, mivel 

elősegíthetik a repedések terjedését [40]. A hidrid szemcsék orientációjának megváltozása 

esetén a burkolatok érzékenyebbé válhatnak a feszültség-korrózióra, a kialakult kedvezőtlen 

anizotrop mikro-szerkezet miatt pedig lecsökkenhet a burkolatok tangenciális feszültséggel 

szembeni ellenállósága, mivel ezek a hidrid lemezek potenciális hibahelyek, repedésgócok.  

Nagy kiégéseknél a besugárzás okozta ridegedés is jelentős, a burkolatanyag külső 

peremén pedig megnő a hidridek mennyisége [41], ami jelentősen elridegíti a burkolatanyag 

külső részét. A hidrid-kiválások a burkolat felületével párhuzamos koncentrikus körök mentén 

helyezkednek el, eloszlásuk a burkolat vastagsága mentén nem egyenletes, fokozatosan 

csökken a koncentrációja a burkolat belseje felé, ami többlet feszültséget okoz a burkolatban. 

A kiégés előrehaladtával az üzemanyag tabletta és a burkolat összeér és a tabletta-burkolat 

mechanikai kölcsönhatás (PCMI) felléptekor nagy kerületi feszültségek ébrednek a 

burkolatanyagban. Ez a hatás főleg tranziens események alatt válik jelentőssé és nagy 

jelentőségű lehet nagyon gyors teljesítmény-változásokkal jellemezhető reaktivitás 

üzemzavarok esetén [42], mivel a burkolatban fellépő feszültségek változását (növekedését) 

főleg a tabletta hőtágulása okozza. 

A VVER-440 atomerőművekben a fűtőelem gyártó által maximálisan megengedett oldott 

hidrogéntartalom 400 ppm [43]. A nióbiumot tartalmazó ötvözetekben a normál üzemelés során 

felvett hidrogén olyan kismértékű (100 ppm alatti) [44], hogy a kialakult hidridek mennyisége 

és orientációja rendszerint kevéssé befolyásolja a burkolat viselkedését, üzemzavarok (szivárgó 

fűtőelem, hűtőközegvesztés) esetén azonban az oxidáció és a hidrogénfelvétel is jelentősen 

rontja a burkolat mechanikai tulajdonságait. Egy kísérletsorozatban [45] 300 ppm és 600 ppm 

hidrogéntartalomig töltöttek, majd ezután magas hőmérsékletű vízgőzben oxidáltak E110 és 

E110G burkolatmintákat. A mechanikai vizsgálatok szerint az alapállapotú, kezeletlen 

burkolatok és az előzetes kezelés nélkül oxidált minták képlékenyebb viselkedést mutattak, 

mint az oxidáció előtt is hidrogént tartalmazó minták. A nagyobb hidrogéntartalom ridegebb 

viselkedést eredményezett. A kísérletek alapján megállapítható volt, hogy a burkolatok 

hidrogénfelvétele negatív hatást gyakorol a fűtőelem mechanikai tulajdonságaira LOCA 

esemény bekövetkezésekor. 

 

2.4.3. A burkolatok vízgőzös oxidációjának jelenleg elterjedt leírásai 

 

Amennyiben egy kémiai reakció diffúzió által vezérelt, és a vízgőzös oxidáció kezdetben 

jó közelítéssel ilyennek vehető, állandó hőmérsékleten egy egységnyi fémfelület teljes 

tömegnövekedésének időfüggését egy négyzetgyökös hatványfüggvénnyel írhatjuk le (3): 
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Ahol: 

w – egységnyi fémfelület teljes tömegnövekedése (g/cm2), 

m – az oxidált minta tömege (g), 

m0 – a vizsgált minta kezdeti tömege (g), 

A – oxidált minta felülete (cm2), 

Egy burkolat csőből levágott gyűrű alakú próbatest esetén: 

)()(22/)2(2/)2( 22 LffDfDDLfDLDA    

ahol L a minta hossza, D az átmérője és f a cső átlagos falvastagsága 

t – oxidációs idő (s), 

k – reakciósebességi együttható (g/cm2/s½). 

 

A tömegnövekedés leírásához használt reakciósebességi együttható (k) jelen esetben nem 

azonos a kémiai reakciók leírásánál használt, a reagensek koncentrációiból számítható 

reakciósebességi állandóval, csupán az oxidációs folyamat leírásához használt illesztett 

paraméter, mely magában foglalja a teljes folyamat időfüggését. Az egységnyi felületre eső 

tömegnövekedésből (w) is ki lehet számítani az ECR-t, erre két módszer is van (4). Ennek oka, 

hogy az ECR meghatározása eredetileg az oxidréteg-vastagságból és ezzel a fém vastagságának 

csökkenéséből származik. Az első módszer pontosabb, ehhez a minta pontos felületét kell 

ismerni, a másikban viszont a felület és a kiindulási tömeg arányát állandónak veszik, mely 

körülbelül a reciprok sűrűség és a falvastagság szorzata. Ez a számítás egyenletesnek veszi az 

oxidréteg-vastagságot és egy átlagot határoz meg, ami jó közelítéssel ekvivalensnek vehető a 

fémnek az oxidáció miatti elvékonyodásával. 
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Ahol: 

f – a cső vagy gyűrű falvastagsága (cm), 

ρ – az ötvözet sűrűsége (ez mindkét vizsgált ötvözet esetén 6,54 g/cm3), 

z – pedig 1 vagy 2 aszerint, hogy egy vagy kétoldali oxidációval számolunk. 

 

Az első módszer több mérést igényel és jellemzően 5%-kal nagyobb értéket ad a 

közelítések elhagyása miatt, de pontosabbnak tekinthető, mivel az egyes minták geometriáját 

és tömegadatait tartalmazza az átlagos sűrűség és falvastagság helyett. Bár nem mindig álltak 

rendelkezésre a pontos geometriai méretek, a felületek adottak voltak. Ahol a kezdeti tömeg 

nem ismert, ott az E110 típusú burkolatokra egy közelítést lehet alkalmazni, mely szerint 1 mm 

széles burkolat gyűrűmintegy 120 mg tömegű, vagyis m0/L ≈120 mg/mm. 
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A reakciósebesség hőmérsékletfüggésének leírására legelterjedtebben az Arrhenius-féle 

közelítést használják, mely alapvetően egy szűk hőmérséklet-tartományban vizsgált empirikus 

közelítés és széles, több száz fokos tartományokra nem jól alkalmazható. A reakció sebességi 

együtthatóját Arrhenius szerint a következőképpen adhatjuk meg (5):  
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Ahol: 

C – pre-exponenciális faktor, 

aktE  – aktiválási energia (J/mol), 

R – gázállandó = 8,314 J/(molK), 

T – hőmérséklet (K). 

 

A határrétegen át történő diffúzió sebességét különböző körülmények – a határréteg 

kémiai összetétele, textúrája, tömörsége, mindezek hőmérsékletfüggése és időbeli változása – 

nagymértékben befolyásolják. Ennek következtében a reakció kinetikája gyakran (az általunk 

vizsgált burkolatok esetében is) eltér a fentitől.  

Mivel az oxidáció során végbemenő jelenségeket nem lehet pontosan leírni – ráadásul 

ezek jórészt egyszerre, egymással párhuzamosan történnek, és így külön-külön nehezen 

vizsgálhatóak – ezért egyszerűsített közelítések jelentek meg az irodalomban a vízgőzös 

oxidáció mértékének előrejelzésére az egyes burkolat ötvözetekre. Ezek a keletkező oxidréteg 

vastagságának vagy az elfogyott fém mennyiségének meghatározását tűzték ki célul, hogy meg 

lehessen becsülni a burkolat elvékonyodásának mértékét üzemi és üzemzavari körülmények 

között. A szabályozó testületek, elsősorban az amerikai AEC (Atomic Energy Commission), az 

1960-as években a kutatókkal együtt egyszerűsített közelítések kidolgozásán fáradoztak, hogy 

előre jelezhető legyen egy esetleges üzemzavar során fellépő körülmények között a burkolatok 

oxidációja és kritériumokat állíthassanak föl tervezési üzemzavar esetén az aktivitás-kibocsátás 

minimalizálása, valamint a burkolat épsége és a fűtőelem kazetta hűthetőségének megőrzése 

érdekében. A fűtőelem viselkedését modellező programok (kódok) ezek segítségével az 

oxidréteg vastagságát, a tömegnövekedést és az oxidáció miatti hőfejlődést ki tudják számolni 

különböző burkolat-hőmérsékletek esetén. Az ezt követő évtizedekben több 

kutatólaboratóriumban is végeztek vízgőzös oxidációs kísérletsorozatot. A felállított modellek 

elsősorban a Zircaloy-4 ötvözet mért oxidációs adataira támaszkodva jöttek létre, azzal a 

feltételezéssel, hogy a különböző cirkónium ötvözetek magas hőmérsékletű vízgőzös 

oxidációjának kinetikája lényegesen nem tér el egymástól.  

Az első, széles körben elfogadott kinetikai egyenletet 1962-ben állították fel az amerikai 

Argonne National Laboratory-ban Baker és Just vezetésével [46]. Ez egy Arrhenius-alakú 

hőmérsékletfüggéssel rendelkező, diffúzió által vezérelt vízgőzös oxidációs kinetika, melyet 

1000 °C és 1850 °C között oxidált Zircaloy-4 minták adataira illesztettek, szándékosan 

konzervatívan. A Baker–Just-korreláció szerint egységnyi felület tömegnövekedése (w) a 

következőképpen alakul (6): 
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Cathcart, Pawel és kollégái Oak Ridge-ben nagyobb mennyiségű ismeretanyag alapján 

1977-ben kidolgoztak egy best-estimate oxidációs modellt [47]. A Cathcart–Pawel-korreláció 

szerint az egységnyi felületre eső tömegnövekedés (7): 
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Később a korrelációk több változata is megjelent, mint az Urbanic és társai (AECL) által 

1978-ban [48] és Leistikow és társai (KIT) által 1987-ben [49] publikált módosított kinetikai 

egyenletek. A Baker–Just- és a Cathcart–Pawel-korrelációk a jelenleg leginkább elterjedt és 

elfogadott cirkónium oxidációs modellek. Ezeket a modelleket Zircaloy-4 vízgőzös oxidációs 

adataira illesztették és csak a megjelölt hőmérséklet-tartományokban érvényesek, azon kívül 

extrapolálva nem biztosított, hogy valóban konzervatív, ill. best-estimate eredményt adnak.  

 

Egy atomerőműben történő hűtőközeg-vesztéses üzemzavar esetén a biztonsági 

elemzéseknek a burkolatra vonatkozóan bizonyítaniuk kell (többek között) azt, hogy a burkolat 

hőmérséklete nem éri el az 1204 °C-ot (2200 °F), valamint a burkolat oxidációfoka nem haladja 

meg a 17 ECR%-ot. A 17 ECR%-os oxidációs kritériumot 1973-ban az amerikai Nuclear 

Regulatory Commission (US NRC) elődje fogalmazta meg [50]. A kritérium azt hivatott 

biztosítani, hogy egy LOCA végén a fűtőelemek gyors lehűtése (hirtelen vizes elárasztás, 

„quench”) során a burkolat még megőrizze szerkezeti integritását, vagyis a részben oxidálódott 

fűtőelem még képes legyen ellenállni a gyors lehűtésekor fellépő hősokknak, ami főleg az 

oxidáció (és a hidrogénelnyelés) mértékétől függ. A kritérium alapjául szolgáló 135 °C-on (a 

konténment várt nyomásán a vízgőz telítési hőmérsékletén) végzett kísérletek során az 

oxidációs tömegnövekedést nem mérték, hanem a Baker–Just-korrelációval számoltak, és így 

a 17 ECR% oxidációfok alatti minták nem sérültek meg, a burkolat megfelelően képlékeny 

maradt. Mivel a kísérleti eredményekben a konzervatív Baker–Just-korrelációval számolt 

oxidációfok szerepelt, ezért a kritérium teljesítésének vizsgálatakor is ezzel a korrelációval 

kellett számolni.  

A cirkónium-ötvözetekből készült üzemanyag burkolatok oxidációja vízgőzben – számos 

kísérlet szerint – önfenntartóvá válik 1200 °C körül. Ez azt jelenti, hogy 1200 °C fölött 

jelentősen felgyorsul a burkolat oxidációs sebessége, a kinetika közel lineárissá válik, és a 

biztonsági kritériumokban meghatározott 17%-os oxidációfokot (ami alatt a burkolat megőrzi 

képlékenységét) percek alatt átlépi a fűtőelem. Mindemellett a cirkónium és a vízgőz exoterm 

reakciójából származó hő ezen hőmérséklet fölött már olyan nagy, hogy azt a hőelviteli 

mechanizmusok (hősugárzás, hővezetés, hőátadás) nem tudják elvinni a fűtőelemekre jellemző 

geometriai elrendezés mellett, így a fűtőelem hőmérséklete jelentősen megnő.  
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Korábbi amerikai és német (pl. CORA) mérések [51] mellett a hazai CODEX 

berendezésen végzett kísérlet [52] is jelezte 1200 °C körül a hőmérséklet megszaladását. A 

tapasztalatok alapján a Nuclear Regulatory Commission bevezetett egy 2200 °F-os (1204 °C) 

kritériumot a LOCA körülmények között megengedhető maximális fűtőelem hőmérsékletre, 

melyet a hazai szabályozás is átvett. 

A kritériumok megfogalmazásakor feltételezték, hogy a különböző cirkónium ötvözetek 

magas hőmérsékletű vízgőzös oxidációjának kinetikája nem tér el lényegesen egymástól, ami 

az akkori nyugati gyakorlatban szereplő ötvözetekre (Zircaloy 2 és 4) fennállt. Idővel ismertté 

vált, hogy a Baker–Just-korreláció 900 °C-nál magasabb hőmérsékleteken hajlamos jelentősen, 

akár 20-30%-kal is túlbecsülni az oxidáció mértékét. 1989-ben ezért a US NRC nagyobb 

mennyiségű ismeretanyag alapján a hatósági útmutatóban már elfogadta a Cathcart-Pawel best-

estimate oxidációs modell alkalmazását 1040 °C fölötti hőmérsékletekre a tömegnövekedés 

számítására. Az így számolt oxidációfokra továbbra is a 17 ECR%-os korlát maradt érvényben, 

a korreláció alkalmazásának azonban az a feltétele, hogy kísérletekkel támasszák alá, hogy a 

burkolat valóban képlékeny marad a megfelelő oxidációfokig, valamint hogy a számítások 

bizonytalanságait is vegyék figyelembe a kritérium teljesítésénél. 

Azonban meg kellett vizsgálni, hogy a fent említett modellek mennyire alkalmasak a 

VVER-440-es reaktorban bekövetkező LOCA alatti oxidáció számítására. A nyugaton elterjedt, 

Zircaloy-4-től különböző összetételű cirkónium ötvözetek oxidációs kinetikája az eredeti 

feltételezésekkel ellentétben lényegesen eltérhet egymástól [53]. A 7. ábrán az egyes 

korrelációk, valamint a különböző ötvözetekre mért adatok alapján számított sebességi 

együtthatók eltérése látható a Cathcart–Pawel-modelltől. Az ábrázolt hőmérséklet-tartományon 

belül is jelentős eltérések mutatkoznak a mérések és a számítások között. 

 

 

7. ábra: A különböző vízgőzös oxidációs kinetikai modellekkel kapott reakciósebességi 

együtthatók a Cathcart–Pawel-modellhez viszonyítva (normálva) Zircaloy-4, Zircaloy-2, 

E110 és M5 ötvözetekre, a reciprok hőmérséklet függvényében [53] 
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Az első, E110-re javasolt konzervatív oxidációs korrelációt Solyany állította fel 1983-ban 

[54] 900-1500 °C hőmérséklet-tartományra (8). Az amerikai metodológiához hasonlót 

Oroszországban is alkalmaznak, az elvégzett kísérletek alapján a burkolat oxidációfoka nem 

haladhatja meg a 18 ECR%-ot a konzervatív Solyany-korrelációval számolva.  
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Az E110-re vonatkozó első best-estimate korrelációt az MTA EK jogelőd intézetében, az 

AEKI-ben a mért oxidációs tömegnövekedések alapján illesztették [55] 750 – 1500 °C közötti 

tartományra. Ennek pontosítására 2014-ben [56] az addig összegyűlt, breakaway oxidációt nem 

mutató, csak az adott hőmérsékleteken a felhasadási időnél rövidebb ideig oxidált minták 

adatait vették figyelembe (9): 

 








 


T
ttw

10103
exp488,0)( 2/1  g/cm2  (9) 

A felsorolt oxidációs korrelációkat ábrázolhatjuk egy grafikonon is, mindegyiket a maga 

érvényességi tartományának megfelelően (8. ábra). Az MTA EK best-estimate modell mutatja 

az E110 burkolat átlagos viselkedését, ehhez képest a Baker–Just-modell kb. 850 °C fölött 

konzervatív, a Solyany-modell a teljes érvényességi tartományán konzervatív, a Cathcart–

Pawel-modell pedig alig különbözik az MTA EK modelltől. 

 

 

8. ábra: A különböző vízgőzös oxidációs kinetikai modellekkel kapott reakciósebességi 

együtthatók a reciprok hőmérséklet függvényében 
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Az eddig felsorolt modellek nem veszik figyelembe az oxidréteg felhasadása miatt 

felgyorsult oxidációt. Az erre vonatkozó mérések alapján az MTA EK-ban meghatározták, 

hogy adott hőmérsékleten mekkora fajlagos tömegnövekedés fölött várható konzervatív módon 

breakaway oxidáció (10). Ha az MTA EK E110 korrelációjával számolt oxidáció miatti fajlagos 

tömegnövekedés meghaladja a breakaway korlátot a burkolat bármelyik oldalán, akkor az 

egyszerű, korreláció alapú számítások érvénytelenné válnak és a burkolat közel lineáris kinetika 

szerint oxidálódik tovább [56]. 

 

274 1078812,1102194,425088,0)( TTTw    g/cm2  (10) 

 

A FRAPTRAN (Fuel Rod Analysis Program Transient) kód eredetileg az amerikai 

szabályozó hatóság (US NRC) ellenőrzési kódja a fűtőelem-engedélyeztetési eljárásban. Az 

eredeti, Zircaloy típusú burkolatokra vonatkozó anyagfüggvények, valamint a fent említett 

Baker-Just és Cathcart-Pawel oxidációs korrelációk mellé a US NRC szponzorálásában az 

orosz Kurcsatov Intézet E110-specifikus anyagfüggvényeket is beépített, így a kód alkalmassá 

vált az orosz fűtőelemek szimulálására is. A FRAPTRAN kódot az MTA EK-ban kutatási 

célokra és biztonsági elemzésekhez egyaránt használják. Az Országos Atomenergia Hivatal 

részére készített elemzésekhez egy másik, független kódot használnak, a TRANSURANUS-t, 

mely hasonló módon épül föl és szintén több oxidációs modellt tartalmaz. Jóllehet a tervezési 

alapba tartozó csőtöréses üzemzavarok (LOCA) biztonsági elemzései során a 

konzervativizmust elvileg a kezdeti és peremfeltételekben kell érvényesíteni, a számításokat 

pedig best-estimate modellekkel kell végrehajtani, az oxidációra vonatkozó biztonsági 

kritérium esetén ez nem egyértelmű. A kódok ezért az oxidációs kinetikára mind best-estimate, 

mind konzervatív modelleket tartalmaznak. Az új fejlesztésű, E110G jelű orosz burkolatanyag 

magas hőmérsékletű oxidációs tulajdonságai az újabb mérések tükrében oly mértékben eltértek 

az E110 és a Zircaloy ötvözetek tulajdonságaitól, hogy szükségessé vált a kódok további 

bővítése új best-estimate és konzervatív oxidációs korrelációkkal.  
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3. CÉLKITŰZÉSEK 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának Fűtőelem és 

Reaktoranyagok Laboratóriumában dolgozva megvizsgáltam az új E110G burkolatanyag 

mechanikai és kémiai tulajdonságait és összehasonlítottam a jelenleg használt E110 burkolattal. 

A dolgozatban bemutatásra kerülő PhD kutatási tevékenység tervezésekor olyan kísérleti 

programokat, modellfejlesztéseket és kiértékeléseket terveztem, amelyek jól illeszkedtek az 

MTA EK-ban folyó projektekben megfogalmazott feladatokhoz. A munkák financiális hátterét 

a Paksi Atomerőmű ZRt.-vel megkötött kutatás-fejlesztési szerződések, valamint az NKFIH 

által támogatott kutatási projektek biztosították. 

A jodidos és elektrolitikus eljárással gyártott cirkónium alapanyagból készülő E110 és a 

Knoll-eljárással előállított cirkóniumból készülő, hasonló összetételű E110G fűtőelem burkolat 

ötvözetekkel végzett hazai és külföldi mérések jelentős eltéréseket mutattak a két anyag magas 

hőmérsékletű, vízgőzben történő oxidációjában. A számítógépes modellekben (pl. a 

FRAPTRAN és a TRANSURANUS kódban) az E110 ötvözetre kidolgozott oxidációs kinetikai 

korrelációk nem voltak megfelelőek az E110G ötvözetre. A korrelációk továbbfejlesztése és a 

meglévő modellek ellenőrzése céljából megvizsgáltam az új E110G burkolattal magas 

hőmérsékletű vízgőzben végrehajtott oxidációs kísérletek eredményeit.  

A jelenleg használt E110 ötvözetből és az új gyártástechnológiával előállított, E110G jelű 

ötvözetből készült burkolat csövek mechanikai tulajdonságait is megvizsgáltam. A burkolat 

szakítószilárdsága a biztonsági elemzések egyik nagyon fontos bemenő paramétere. A húzott 

csövek – mint például a fűtőelemek burkolata – anyagszerkezeti tulajdonságai (például a 

szakítószilárdság) jelentős anizotrópiával rendelkezhetnek. Ennek vizsgálatára, az axiális és 

tangenciális szakítószilárdság külön-külön történő mérésére kerestem új metodikát és új 

mintadarab geometriákat, valamint a burkolat csövekből való kialakításukhoz szükséges 

gyártástechnológiát. A szakítóvizsgálatokhoz használandó mintadarabok geometriájának 

kidolgozása során a külföldön végzett kutatások eredményeire és a témakörben megjelent hazai 

és külföldi irodalomban található adatokra támaszkodtam. A mérések során zajló folyamatok 

mélyebb megértése és a tervezett kísérletek eredményessége érdekében a szakítóvizsgálatokhoz 

kiválasztott geometriákat végeselemes módszerrel is modelleztük.  

A két ötvözet összehasonlítása céljából szisztematikus vizsgálatoknak vetettem alá a 

burkolat csövek szakítószilárdságát. A rendelkezésre álló adatok alapján tengelyirányú és 

gyűrű-szakítóvizsgálatokat terveztem, melyek keretében vizsgálható a fűtőelem burkolatok 

szilárdsági anizotrópiája. Az alapállapotú csövek tulajdonságai mellet bizonyos normál üzemi 

és üzemzavari körülményeket modellező kezelések hatásaira is kíváncsi voltam.  

Korábban is ismert volt, hogy normál üzemelés során a cirkónium felvehet valamennyi 

hidrogént a korróziós folyamatok és a radiolízis következtében, de nem álltak rendelkezésre 

részletes adatok arról, hogy a fűtőelem gyártó által engedélyezett hidrogénfelvétel milyen 

mértékben változtatja meg az E110 és E110G ötvözetek szakítószilárdságát. Ezért olyan 

méréseket terveztem, amelyekből származtatható volt – az erőművi állapotokhoz közeli – 

kismértékben hidrogénezett ötvözetek szakítószilárdsága a hidrogéntartalom és a hőmérséklet 

függvényében.  
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Üzemzavari folyamatokban a cirkónium burkolatban fontos szerkezeti változások 

történhetnek, ha a hőmérséklet eléri a fázisátmeneti tartományt. Inert gázban végzett 

hőkezeléseket és szakítóvizsgálatokat terveztem ahhoz, hogy a különböző hőmérsékleteken 

végbemenő változások hatását értékelni lehessen az E110 és E110G ötvözetekre a hőkezelési 

idő függvényében. 

Míg normál üzemelés során a burkolatok korróziója igen csekély, addig tervezési 

üzemzavarok során a cirkónium burkolat kismértékben oxidálódhat, ami megváltoztathatja az 

ötvözet teherbíró képességét. Ennek fontos következményei lehetnek egy üzemzavart követően 

a fűtőelemek mozgatása során. Az oxidált állapotra jellemző szakítószilárdság 

meghatározásához kismértékben előoxidált mintákkal végzendő mechanikai vizsgálatokat 

terveztem.  

A méréseket szobahőmérsékleten és az üzemi hőmérséklet közelében egyaránt elvégezve 

a két ötvözet közötti különbségek, valamint a kezelések hatásainak hőmérsékletfüggése is 

vizsgálhatóvá válik, így a burkolat minták szakítószilárdságát 300 °C-on, valamint egy köztes 

hőmérsékleten is megvizsgáltam.  
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4. AZ E110G ÖTVÖZET VÍZGŐZÖS OXIDÁCIÓJÁNAK 

KINETIKAI LEÍRÁSA 

 Oxidációs kísérletek E110 és E110G ötvözetekkel 

 

2010 és 2012 között több magas hőmérsékletű oxidációs tesztet hajtottak végre az 

AEKI/MTA EK keretein belül E110 és E110G burkolatokkal egyaránt, 600 °C és 1200 °C 

közötti hőmérsékleteken, argont és vízgőzt (EV, EGV, EGF [60], G2 és G-123 [56] jelű 

minták), valamint argont és hidrogéndús vízgőzt tartalmazó atmoszférában (EH és EGH jelű 

minták) oxidálva gyűrűmintákat [60].  

A vízgőzös oxidációs kísérletekhez szükséges magas hőmérsékletet egy vízszintes 

elrendezésű elektromos ellenállással fűtő csőkemencével biztosították. A kemencébe egy 

19 mm belső átmérővel rendelkező kvarccső betétet helyeztek. A kondenzáció elkerülésére a 

kvarccső kemence előtti, ill. utáni szakaszát külső fűtéssel látták el. A stabil gőzáramlási 

viszonyok kialakulása után a mintát egy kvarccsónakban tolták be a kemence középső (állandó 

hőmérsékletű) zónájába. Az oxidációhoz használt kísérleti berendezés vezérlését a 

szabályozható tápegység segítségével fűtött gőzfejlesztő és a mikroprocesszoros szabályozó 

egységgel ellátott háromzónás csőkemencéhez kötött számítógép biztosította (9. ábra).  

 

 

9. ábra: A magas hőmérsékletű vízgőzös oxidációhoz használt berendezés elvi vázlata [60] 
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A cirkónium ötvözet csövekből a minták későbbi felhasználásától függően 2 vagy 8 mm 

széles gyűrűket vágtak le, majd a zsírtalanított próbatesteket vízgőz : argon (88 : 12 V/V%) 

atmoszférában, izoterm körülmények között oxidálták. Hidrogéntartalmú vízgőz esetén az 

argon-vízgőz elegyhez 65 V/V% nagy tisztaságú hidrogént is kevertek. Az áramló gőz 

mennyiségét a kondenzált víz tömegéből határozták meg és mérték a kilépő argon áramlási 

sebességét. Elkerülve a gőzszegény állapotot, a vízgőz tömegáramát 4,5 mg/cm2s-ra állították 

be, ez a tömegáram megfelelő mennyiségű vízgőzt szállított a minták felületére. Ez a gőzáram 

az oxidáló kemence keresztmetszetére vonatkozik, az oxidált gyűrűminták jellemzően erre az 

áramlási keresztmetszetre merőlegesen helyezkedtek el, vagyis a gőz a gyűrűk külső és belső 

felületét egyenletesen tudta oxidálni. Ez a gőzáram még a legmagasabb vizsgálati 

hőmérsékleten (1200 °C) is lényegesen nagyobb volt, mint a burkolat minták oxidációjához 

szükséges gőz mennyisége, így nem állt fenn az oxidációt lassító gőzszegény állapot. 

Az E110 és az E110G gyűrűminták geometriai adatait és kezdeti tömegét a kezelés előtt 

megmérték. A mérés végén az oxidált mintadarabokat a kvarccső kemencén kívüli, 

szobahőmérsékletű részébe húzták ki. Az oxidáció után lemérve a minták tömegét megkapható 

a tömegnövekedés, az eredeti tömeg ismeretében pedig kiszámítható az oxidációfok (ECR%).  

A vízgőzben végzett oxidáció során a teljesen azonos körülmények között oxidált E110 

és E110G minták különbözőképpen viselkedtek. Az E110G minta oxidrétege kompakt maradt, 

ezzel szemben az E110 minta oxidrétege felhasadt, lepattogzott (10. ábra). Az oxidréteg 

letöredezése megnehezítette a minták tömegének visszamérését is. Az oxidációs tesztek alapján 

megállapították, hogy az új E110G burkolat nem hajlamos az oxidréteg felhasadásával járó 

breakaway oxidációra, ami összhangban van az orosz mérési eredményekkel [13].  

 

 

10. ábra: Az E110G (balra) és az E110 ötvözet (jobbra) azonos mértékű vízgőzős oxidáció 

után (900 °C, 700 s) [60] 
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Az oxidált gyűrűkkel végzett mechanikai vizsgálatok eredményei alapján az E110G 

burkolat elridegedése vízgőzös oxidáció során jelentősen elmaradt az E110 ötvözet gyors 

elridegedésétől. A szobahőmérsékleten végrehajtott gyűrűroppantásos tesztek szerint 

ugyanazon a hőmérsékleten az E110G ötvözetet ötször hosszabb ideig lehetett vízgőzben 

oxidálni a képlékeny-rideg átmenet eléréséhez, mint az E110 ötvözetet [61]. A tiszta vízgőzben 

és hidrogén-vízgőz atmoszférában kezelt gyűrűminták viselkedése nagyon hasonló volt 

mindkét ötvözet esetén. Hidrogéndús vízgőzben a gyűrűk valamivel gyorsabban oxidálódtak, 

azonban a hidrogén jelenléte az oxidáló atmoszférában nem fokozta a minták elridegedését. 

 

 Az E110G ötvözet oxidációjára eddig alkalmazott modellek elemzése 

 

Az előzőekben bemutatott EV és EGV jelölésű minták [60] fajlagos tömegnövekedésének 

és az oxidációs idő négyzetgyökének hányadosaként számolt reakciósebességi együtthatókat a 

reciprok hőmérséklet függvényében vizsgáltam. Az E110 burkolat számított átlagos 

reakciósebességi együtthatói 900 °C-on és 1000 °C-on kiugróan nagy értékeket mutattak, ami 

az oxidációs folyamat gyorsulására utal és az oxidréteg felhasadásával járó breakaway 

oxidációval magyarázható. Az E110G burkolat sebességi együtthatói azonban a 800 °C és 

1000 °C közötti tartományban a vártnál alacsonyabbak voltak. Az eredmények azt mutatták, 

hogy 600 °C és 800 °C között, illetve 1100 °C és 1200 °C-on az E110G minta oxidációja 

valamivel gyorsabb, mint az E110 mintáé, de a különbség nem számottevő. Ezzel szemben 

900 °C-on és 1000 °C-on az E110 ötvözet oxidációja intenzívebb [62], míg az E110G esetén 

nem gyorsul fel az oxidáció, nincs a breakaway jelenségre utaló jel.  

A régebbi vizsgálatok során az E110G ötvözet esetén két egyenessel próbálták lefedni a 

teljes mérési tartományt, az egyik egyenes a 600-900 °C között (11), a másik pedig a 900-

1200 °C hőmérséklet-tartományon (12) adta a legjobb közelítést (AEKI E110G korreláció): 
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A sebességi együtthatók összehasonlításából látható, hogy az E110 ötvözetre vonatkozó 

korreláció (fekete, szaggatott vonal) gyakorlatilag minden hőmérsékleten a felső becslését adja 

az AEKI E110G korrelációnak. A Cathcart–Pawel-modell segítségével kiszámolt értékek a 

mért E110G adatokat néhol ±10% körüli hibával megközelítik, azonban 800 és 1000 °C között 

akár 50-100%-os eltérést is adhatnak, lényegesen fölébecsülve az oxidáció tényleges mértékét. 

Az E110G oxidrétege nem hasad föl ilyen körülmények között, hanem kompakt marad, ez 

pedig a vártnál jobban lassíthatja az oxidációt. A mért és a számolt adatsorra a Pearson–féle-

korreláció Cathcart-Pawel esetén R2 = 0,8674, az AEKI modellre pedig R2 = 0,8261, vagyis a 

számolt adatok nem illeszkednek túl jól a mérésekre. Az oxidációs mérések saját 

bizonytalansága ennél jóval kisebb volt, a mérések megismételhetősége 95% fölötti. 
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Az AEKI korreláció pontosabb illeszkedést mutat a mért pontokra E110G esetén, mint a 

Cathcart–Pawel-korreláció (12. ábra), azonban ez sem tudja tökéletesen lefedni a teljes 

hőmérséklet-tartományt. Míg a Cathcart-Pawel inkább pozitív eltérést ad, addig az AEKI 

korreláció nem konzervatív, mivel 1000 °C-on és főleg 1100 °C-on a mért értékeknél jelentősen 

kisebb eredményt ad. 

 

 

11. ábra: A számolt négyzetgyökös reakciósebességi együtthatók hőmérsékletfüggése az E110 

és E110G ötvözet vízgőzös oxidációjánál [62] 

 

 

12. ábra: Az E110G ötvözet vízgőzös oxidációjára mért ECR% adatok, valamint a 

Cathcart-Pawel és az AEKI modell által számolt oxidációfokok eltérése 
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Az oxidációs kinetika részletesebb vizsgálatához az AEKI-ben, ill. az MTA EK-ban 

végzett mérések adatbázisából [63] összeszedtem az összes E110G ötvözettel végzett oxidációs 

mérés eredményét. Először a fent említett, 2010-2012. között végzett EGV jelű méréseket 

elemeztem. A vizsgálatok 600-1200 °C között, 100 °C-os lépésenként történtek, 

hőmérsékletenként 3-5 különböző oxidációs idővel, a hőmérséklettől függően 100 s és 6 h 

közötti ideig oxidálva a mintákat. Az EGV-07 mérés adatait nem tudtam felhasználni, mivel a 

mért 69 másodperces oxidációs idő mérési bizonytalanságai miatt a számolt adatok jelentősen 

eltértek a várttól. Ez valószínűleg a kemencében a mérési hőmérséklet eléréséhez szükséges 

idővel magyarázható. Ezekhez az adatokhoz hozzávettem az EGF jelű méréseket is, melyekben 

a minták hidrogénleadását is nyomon követték a vízgőzös oxidáció során a breakaway jelenség 

tanulmányozására. Ezek a minták a fentiekkel azonos módon készültek. Az EGF-06 mérés 

adatait sem használtam fel, mivel az egyrészt tendenciájában jelentősen eltért a többi, azonos 

hőmérsékleten mért adattól, másrészt az ott mért 43,3 ECR% oxidációfok bőven kívül esik a 

vizsgálat során releváns ≤17 ECR% tartományon, amely kritériumként szolgál a biztonsági 

elemzésekben. Így összesen 39 adatom volt hét vizsgált hőmérsékletre, a legtöbb mérés a 

gyorsan változó tartományban, 900 °C-on és 1000 °C-on történt. Az összes mérést 8 mm széles 

E110G gyűrűkkel végezték és a vizsgált gyűrű mindkét oldala oxidálódott. Az kinetikai modell 

illesztéséhez felhasznált adatok megtalálhatók a Melléklet 12. táblázatban. 

Ezek alapján újra felrajzoltam a korábbi 11. ábrát (a számolt négyzetgyökös sebességi 

együtthatót a reciprok hőmérséklet függvényében) csak az E110G oxidációjából származó 

adatokkal. Ezekre a pontokra egy vagy két egyenest illeszteni igen nehéz, mivel az adatok nagy 

szórást mutatnak az egyenesek mentén. Azonban ezek a mérési pontok láthatóan nem csak 

elszórva vannak az egyes hőmérsékletek mentén, hanem időfüggést mutatnak. A kapott pontok 

néhány percnyi oxidáció alatt jól illeszkednek egy egyenesre, a nagyobb oxidációs idejű pontok 

viszont egyre távolabb helyezkedtek el ettől, így feltételeztem, hogy az oxidációs idővel 

összefüggésben változnak. A 13. és a 14. ábra azt mutatja, hogy milyen lesz az 11. ábra, ha a 

sebességi együttható és a reciprok hőmérséklet mellé egy harmadik paramétert, az időt is 

felveszem a harmadik tengelyre, (melyet színskála formájában is érzékeltettem) majd egy olyan 

felületet illesztettem a pontokra, melyet egy másodfokú polinom segítségével állítottam elő. Ez 

az adatpontokra illesztett négyzetes felület csupán az oxidációfoknak az eddig vizsgált reciprok 

hőmérséklettől való függés mellett az oxidációs időtől való függését hivatott jelezni. 

Egyértelműen látszik, hogy a pontok valamilyen gyenge függésben vannak az időtől. Az 

oxidációs idő négyzetgyökével számolt reakciósebességi együttható mellett az időfüggés 

megjelenése azt jelzi, hogy az oxidációs kinetika leírásához az oxidációs idő más exponensével, 

0,5-nél kisebb hatványával kell számolni. A könnyebben értelmezhető számok miatt a 

vízszintes tengelyen a reciprok hőmérsékletet 10000/T (1/K) vettem föl, a függőleges tengelyen 

a számolt sebességi együttható (g/cm2/s½) logaritmusát lg(k), a színskálával jelölt harmadik 

tengelyen pedig az oxidációs időt t/1000 (s) jelöltem.  
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13. ábra: A számolt reakciósebességi együttható logaritmusának hőmérséklet- és időfüggése 

az E110G ötvözet vízgőzös oxidációja esetén. A színezett sávok jelentik az időfüggést, ez 

adja a négyzetesen illesztett felület színezett szintvonalas térképét 

 

 

14. ábra: A számolt reakciósebességi együttható logaritmusának hőmérséklet- és időfüggése 

az E110G ötvözet vízgőzös oxidációja esetén. Az ábra a négyzetesen illesztett felület 

háromdimenziós képét mutatja az adatpontokkal. A színezett szintvonalak és sávok az előző 

ábrához hasonlóan helyezkednek el a felületen 
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 Az E110G vízgőzös oxidációjának új megközelítése 

 

A meglévő adatokból kiindulva egy teljesen új kinetikai megközelítést alkalmaztam azzal 

a céllal, hogy az eddig elvégzett mérések alapján egy pontosabb best-estimate modellel tudjam 

közelíteni az E110G vízgőzös oxidációját. Az eddigi jelentésekben és az irodalomban tárgyalt 

Cathcart–Pawel- és egyéb Arrhenius-alakú kinetikák pontosítása helyett közvetlenül az E110G 

minták oxidációjából származó adatokat kezdtem el vizsgálni. Először kiszámoltam a 

tömegnövekedésből és a minták geometriai adataiból az egységnyi felületre eső teljes 

tömegnövekedést (w) és ábrázoltam ennek változását az időben (15. ábra). A mért adatok 

viszonylag jól illeszkednek a négyzetgyökös kinetikai függvényre az oxidáció kezdeti 

időszakában. Azonban mintegy 300-600 s után a négyzetgyökös kinetika megváltozni látszik, 

elsősorban 700 és 1100 °C között. Az oxidációs kinetika megváltozását valószínűleg a 

burkolatok felületén képződő oxidréteg, elsősorban a fém-oxid határfelület szerkezetének 

megváltozása okozza.  

Kettéválasztottam a kinetika vizsgálatát a „küszöbidő”-nél (tküszöb) egy kezdeti 

időtartományra (első 300-600 s), ahol jól alkalmazható a négyzetgyökös időfüggés, és egy 

előrehaladott oxidációs tartományra (tküszöb fölött). Ez a küszöbidő hőmérsékletenként 

különböző. A négyzetgyökös illesztés korrelációs együtthatója alapján döntöttem el, hogy adott 

hőmérsékleten melyik mért pontnál vágjam ketté az adatsort.  

Az adatsorokat két csoportra szedve a küszöbidő fölötti pontokra hőmérsékletenként egy 

másik, hatvány alakú trendvonalat illesztettem és azt találtam, hogy a négyzetgyökösnél 

alacsonyabb rendű összefüggés van érvényben. A 15. ábrán látható, hogy hőmérsékletenként 

két különböző meredekségű függvényt illesztettem a pontokra, a kék vonalat négyzetgyökös, a 

zöld vonalat pedig ennél kisebb exponens jellemzi. Az illesztett függvények kitevőjét α 

paraméternek neveztem el, mely az időtag új kitevője lett a kinetikai egyenletben. A kettő 

találkozásánál lévő piros pontok azt a küszöbidőt jelzik, ahol az adott hőmérsékleten 

összetalálkozik a négyzetgyökös és az α hatványú kinetikai leírás, ezek pontos értékét a két 

illesztett egyenes metszéspontját kiszámolva kaptam meg.  

Az oxidációt ezek alapján úgy lehet leírni, hogy egy küszöbidő alatt a tömegnövekedés 

az oxidációs idő négyzetgyökével, efölött pedig az α paraméterű hatványával arányos, mely 

függ a hőmérséklettől. A görbék másik paramétere egy hőmérsékletre jellemző szorzótényező, 

az első tartományban k½ (13), a második tartományban pedig kα (14). Az oxidáció időbeli 

leírásához ezen megközelítésben négy paraméterre van szükség, melyeket hőmérsékletenként 

kell illeszteni. Az egységnyi felületre eső tömegnövekedés így a következő módon számítható: 
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15. ábra: Az egységnyi felületre eső tömegnövekedés a különböző hőmérsékleteken az 

oxidációs idő függvényében 

 

A bemutatott paraméterek minden egyes vizsgált hőmérsékletre megadják az adatokra 

legjobban illeszkedő görbéket, egy általános érvényű és a gyakorlatban is alkalmazható 

oxidációs kinetikai leírásnak azonban nem csupán egyes hőmérsékleteken, hanem a teljes 

hőmérséklet-tartományra kell értéket adnia. Emiatt a kapott paramétereket tovább vizsgáltam, 

hogy általánosított kinetikai leírást tudjak adni. 

Amint a 16. ábrán látható, a tküszöb után kezdődő, hosszabb oxidációs idejű szakaszra 

jellemző α paraméter 600 °C-tól kezdve folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Erre a 

csökkenő szakaszra egyenest illesztettem. 1000 °C és 1100 °C között egy törés figyelhető meg, 

efölött újra a négyzetgyökös kinetika tűnik érvényesnek, mivel a kitevők 0,5 körül szórnak. 

Ebből az következik, hogy az 1000-1100 °C hőmérséklet-tartományon valami alapvetően 

megváltoztatja az oxidációs kinetikát.  

A rövid ideig tartó oxidációt jellemző k½ négyzetgyökös szorzótényező pontjaira a 

hagyományos kinetikai leírások szerint e-1/T alakú görbét szokás illeszteni az Arrhenius-féle 

leírásnak megfelelően, azonban egy ilyen görbe a széles hőmérséklet-tartományon nem tudja 

lefedni a pontokat, ezért egyszerű exponenciális görbe illesztése mellett döntöttem. A hosszú 

oxidációs időkre vonatkozó kα szorzó a várakozásnak megfelelően egyre nagyobb eltérést mutat 

a k½ szorzótól, majd – az α paraméterhez hasonlóan – egy törés látszik 1000 °C után, efölött a 

szorzó jól illeszkedik a négyzetgyökös kinetika szorzóira.  
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16. ábra: Az α hatványparaméternek (felül), valamint a k½ és a kα szorzótényezőknek (alul) az 

eredetileg rendelkezésre álló adatok alapján kapott értéke a hőmérséklet függvényében 

 

A kinetikai egyenletek későbbi használhatóságát korlátozza, hogy a négyzetgyökös és az 

α hatvánnyal jellemezhető kinetika közötti átmenethez tartozó küszöbidő is változik a 

hőmérséklettel, azonban ennek hőmérsékletfüggése nem írható jól le függvénykapcsolattal. A 

600 és 700 °C-on mért oxidáció esetén nem állt rendelkezésre elég adat, az oxidáció pedig igen 

lassú volt, ezért az oda számolt küszöbidőket figyelmen kívül hagytam. A többi adatból átlagot 

vonva 500 s általános küszöbidő kijelölése mellett döntöttem. Így ezután az 500 s alatti 

oxidációs idejű adatokat tisztán négyzetgyökös, efölötti idő esetén pedig változó (α) hatványos 

kinetikával közelítettem. Ahhoz, hogy a két kinetikai görbe viszonylag folytonos és törésmentes 

legyen, a k½ szorzókat átszámoltam úgy, hogy az adott hőmérsékletre kapott α és kα adatokkal 

jellemezhető egyenes metszéspontja a négyzetgyökös egyenessel 500 s-nál legyen.  
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 A reakciókinetikai egyenletek kiegészítése 

 

A teljes vizsgált hőmérséklet-tartományon nem lehetett általános leírást adni az új 

paraméterekről, mivel 1000 °C és 1100 °C között nem voltak mért adatok, a paraméterekre 

pedig csak 1000 °C-ig tudtam függvény illeszteni. A probléma kiküszöbölésére új 

kísérletsorozat végrehajtása mellett döntöttünk. Rendelkezésre álltak további darabok az 

eredetileg vizsgált E110G burkolat csövekből és ezekkel, az előző mérésekhez hasonló 

körülményeknek között, újabb oxidációs kísérleteket végeztünk a függvények szakadásának 

tartományában. 

Az új modellt támogató kísérleti terv pontjait a kinetika általánosítása során felmerülő 

problémák figyelembe vételével határoztam meg. Ezek szerint az elsődlegesen megoldandó 

feladat az 1000-1100 °C közötti tartományban történő változások feltérképezése és ezzel az 

illesztett függvények szakadásának megszüntetése volt. Ugyanakkor szerettem volna 

megerősíteni és pontosítani a négyzetgyökös kinetikától leginkább eltérő, 900 és 1000 °C 

közötti hőmérsékletekre számolt paramétereket is. A kiválasztott mérési hőmérsékletek így a 

950 °C, 1035 °C és 1065 °C lettek. 

Az oxidációs mérések idejének meghatározásakor mind a négyzetgyökös (500 s alatti), 

mind a várakozások szerint ettől eltérő tartományban (500 s fölött) kijelöltem két pontot, hogy 

lehessen görbét illeszteni és az egyértelműen meghatározzon egy paramétert. Az oxidációs idő 

pontatlanságai miatt 150 s-nál nagyobb oxidációs időket választottam. A mérési idők 200 s, 

300 s, 1000 s és 2000 s lettek. Az E110G ötvözet csövekből a 2010-2012. közötti mérésekhez 

hasonlóan 8 mm széles gyűrűket vágtunk le, majd ezeket vízgőz : argon (88 : 12 V/V%) 

atmoszférában, izoterm körülmények között oxidáltuk. A mérési hibák kiküszöbölésére az 

eddigi gyakorlattól eltérően két párhuzamos mérést végeztünk minden pontban. Az azonos 

oxidációs körülmények biztosítására a párhuzamos méréseknél egyszerre 2 mintát juttattunk a 

kemence magas hőmérsékletű részébe. 

A kiegészítő oxidációs mérések során kapott, összesen 24 új adatpontot a Melléklet 13. 

táblázata tartalmazza. Ezeket beillesztettem az eddig használt pontok közé és kiszámítottam az 

összes paramétert. A 17. ábrán látható, hogy az 500 s-nak választott tküszöb után kezdődő 

szakaszra jellemző α paraméter tendenciájába beleillik az új 950 °C-ra kapott pont, bár a vártnál 

valamivel nagyobb értéket kaptam. Az 1000 °C és 1100 °C közötti törés közepére került a 

1035 °C-os pont. Mivel az 1065 °C-ra kapott hatványkitevő értéke 0,5089, így efölött a 

hőmérséklet fölött a négyzetgyökös kinetika tűnik érvényesnek. Egy új egyenest illesztettem 

1000 °C és 1065 °C közé és a hatványkitevő paraméterét β-nak neveztem el. Így le tudtam fedni 

a teljes 600 °C és 1200 °C közötti tartomány. 

A k½ négyzetgyökös szorzótényező pontjai közé beleillenek a kezdeti oxidációs időhöz 

tartozó új pontok. A kα szorzó 950 °C-os pontja a várakozásnak megfelelően illeszkedik a 

trendbe, valamivel alatta helyezkedik el. Az 1035 °C-nál lévő pont segítségével 1000 °C és 

1065 °C között egy új exponenciális görbét illesztettem és az így kapott szorzótényezőt kβ-nak 

neveztem el. 1065 °C hőmérséklet fölött közelítőleg a négyzetgyökös kinetika paramétereit 

kaptam vissza, így ott a négyzetgyökös kinetika van érvényben. 
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17. ábra: Az α és β hatványparaméternek (felül), valamint a k½, a kα és a kβ szorzótényezőnek 

(alul) az újonnan mért adatokkal együtt számolt értéke a hőmérséklet függvényében 

 

A β és kβ paraméterek függvényei az α és a kα paraméterek függvényeit 1003 °C-on, a 

négyzetgyökös kinetika (k½) függvényeit pedig 1062 °C-on metszik, vagyis három 

hőmérséklet-tartományra osztják a vizsgált intervallumot. 600 °C és 1003 °C között az α, 

1003 °C és 1062 °C között a β, 1062 °C fölött pedig a négyzetgyökös kinetika van érvényben. 

Ezek segítségével meg tudtam adni az oxidációs kinetika folytonos egyenleteit, melyek lefedik 

a teljes vizsgált hőmérséklet-tartományt.  

Mivel szükség van konzervatív oxidációs modellre is, így az előző, best-estimate kinetika 

mellett készítettem egy konzervatív kinetikai megközelítést is. Ehhez csak a k½, kα és kβ 

paramétereket leíró egyenleteket módosítottam. Ezeket a szorzókat ebben az esetben úgy 

határoztam meg, hogy a görbéket a legfelső pontokra illesztettem, a kβ függvényének értékét 

pedig megnöveltem, hogy kapcsolatot teremtsen a k½ és a kα között. A best-estimate és a 

konzervatív kinetika paramétereit a 4. táblázatban foglaltam össze.  
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4. táblázat: Az E110G ötvözet oxidációs kinetikáját leíró paraméterek 

(t az oxidációs idő másodpercben, T pedig a hőmérséklet Kelvinben) 

 
Érvényességi 

tartomány 
Szorzó, k(T) Kitevő, α(T) 

B
es

t-
es

ti
m

a
te

 

t ≤ 500 s vagy 

1062 °C – 1200 °C 
 T39 106783,7exp106777,8    0,5 

t > 500 s és 

600 °C – 1003 °C 
 T29 100044,1exp10322,1    T4105733,37776,0   

t > 500 s és 

1003 °C – 1062 °C 
)101735,1exp(21,1547 2T  T3100424,35603,3   

K
o

n
ze

rv
a

tí
v
 

t ≤ 500 s vagy 

1062 °C – 1200 °C 
 T38 103527,7exp105171,1    0,5 

t > 500 s és 

600 °C – 1003 °C 
 T39 104558,9exp100521,3    T4105733,37776,0   

t > 500 s és 

1003 °C – 1062 °C 
)101735,1exp(21,1747 2T  T3100424,35603,3   

𝑤(𝑡, 𝑇) = 𝑘(𝑇) ∙ 𝑡𝛼(𝑇) 

 

 Az új reakciókinetikai leírás összevetése a mért adatokkal 

 

A két új kinetikával kiszámoltam az illesztéshez felhasznált, összesen 63 pontra a fajlagos 

tömegnövekedést és az oxidációfokot, majd ezeket összehasonlítottam a mért adatokkal. A 

számítások ±10% körüli hibával illeszkednek a mérésekre a teljes vizsgált tartományban. A 

mért és a best-estimate kinetikával számolt adatsorra a korreláció R2 = 0,9817, vagyis a számolt 

adatok nagyon jól illeszkednek a mérésekre. A konzervatív kinetikával kapott adatok 

megbízhatóan felülbecsülik a méréseket, így valóban konzervatívak. A 18. ábrán látható a best-

estimate és a konzervatív kinetikával számított értékek összehasonlítása a mért adatokkal. 

Érdemes összehasonlítani a kapott eredményeket a 12. ábrán látható kiindulási állapottal. 

Az általam kidolgozott kinetikai leírás esetén 1100 °C körül 5-10%-os eltérés mutatkozik 

a mért és a számolt adatok között. Ez abból adódik, hogy a hatványkitevő számításánál a leírás 

egyszerűsítése miatt 1062 °C fölötti hőmérsékletekre az α=0,5 közelítést alkalmaztam. 

Valójában az 1100 °C-on mért oxidációs adatokból számolt hatványkivető 0,475 körül lenne, 

így a best-estimate modell hosszabb oxidációs idők esetén alábecsüli az oxidáció mértékét ezen 

a hőmérsékleten.  
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Az érvényességi tartomány felső határának megállapítására eddig nem történtek 

kísérletek, mivel elsősorban a LOCA alatt előforduló, néhány perces magas hőmérsékletű 

oxidáció leírása volt a kitűzött cél. A kinetika a dolgozatban bemutatott adatsorokra lett 

illesztve, a legnagyobb oxidációfok 1200 °C-on 29 ECR% volt, amit a modell 15%-os 

pontossággal ad vissza. Alapvetően a modell 600-1200 °C között, mintegy 20 ECR% 

oxidációfokig ad jó eredményt, vagyis a fűtőelem oxidációja az 1200 °C-os és a 17 ECR%-os 

oxidációs és képlékenységi kritériumok tartományában végig leírható. 

 

 

18. ábra: Az E110G oxidációs mérései során kapott adatok és az új best-estimate (balra), 

valamint a konzervatív kinetikával (jobbra) számolt értékek eltérése 

 

Az új modellek validálására a hidrogéntartalmú vízgőzben, 8 mm-es gyűrűkkel végzett 

mérések (EGH jelű minták, 12 db) [60], valamint a szakítóvizsgálatokhoz előkészített 2 mm-es 

gyűrűminták (G2 és G-123 minták, 16+37 db) adatait használtam fel [56]. Az oxidációs 

adatokat a Mellékletben a 14-16. táblázatok tartalmazzák. A szakítószilárdság méréséhez több 

oxidált minta készült, mint ahány szakítóvizsgálat történt, így az itt megjelenő mintáknak csak 

mintegy fele jelenik meg később szakítóvizsgálatok tárgyalásánál. A hidrogéndús vízgőzben 

való oxidáció nem túl jelentős, de kimutatható, mintegy 5%-os eltérést okozott a tiszta vízgőzös 

oxidáció során tapasztaltaktól, a rövidebb minták pedig valószínűleg a nagyobb fajlagos felület 

miatt valamivel gyorsabban oxidálódtak. Ezek az eltérések a számítás szempontjából 

egyszerűen korrigálhatók, és a mérés körülményei hasonlóak voltak, így összehasonlíthatónak 

ítéltem meg az így kapott adatokat az egyenletek illesztéséhez használt mérésekkel. A 

gyűrűminták szélessége azért lényeges, mert fellép a szélhatásnak nevezett jelenség. A 

keskenyebb minták felülete és éleinek hossza fajlagosan nagyobb, így valamivel gyorsabban 

oxidálódnak azonos körülmények között.  
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Az előzőekben felvázolt kétféle kinetikát, a best-estimate és a konzervatív számítást 

hasonlítottam össze a mért adatokkal. A best-estimate közelítés esetén átlagosan ±4,2%-os 

hibával illeszkednek a számolt pontok a mértekre, a mért és a számolt adatsorra a korreláció 

R2 = 0,9961. A konzervatív modell mindegyik adatpontra nagyobb oxidációfokot ad a mértnél, 

a modell tehát valóban konzervatív. A mért és a számolt adatsorra a korreláció R2 = 0,9977, a 

számítások relatív eltérése a mérésektől átlagosan +10,7%. A 19. ábrán a mért adatok 

összevetése szerepel a számolt oxidációfokkal a best-estimate (bal oldal) és a konzervatív (jobb 

oldal) modellre. Az adatokra jó egyezést kaptunk mindkét modell esetén. A pontok eloszlása 

nagyban hasonlít a 18. ábrán látható összehasonlításnál kapottakhoz. 

A validáció eredményei alapján az új oxidációs korrelációkat beépítették az MTA EK-

ban a fűtőelem viselkedésének modellezésére használt FRAPTRAN és a TRANSURANUS 

kódokba.  

 

 

19. ábra: A best-estimate (bal) és a konzervatív reakciókinetikai leírás (jobb) ellenőrzése 

E110G gyűrűk oxidációs adataira 

 

 Kitekintés a szakirodalomban megjelent eredményekre 

 

A szakirodalomban az általam publikált oxidációs kinetika megjelenése óta (2016. július) 

két újabb, az E110G vízgőzben történő oxidációját leíró korreláció is született. A Krejči és 

társai (CTU-UJP, 2017) [64], valamint a Yan és társai (ORNL, 2018) [65] által, saját mért 

eredményeik alapján publikált kinetikai leírások eléggé különböző megközelítést alkalmaztak 

az E110G oxidációjának vizsgálata során, a kapott eredmények azonban nagyban hasonlítanak 

az általam leírt kinetikához. Mindkét modellben megjelenik az oxidációs idő négyzetgyökénél 

(α=0,5) kisebb exponens használata, ami 900 °C körül eléri a köbgyököt (α=0,33). Emellett a 

köbgyökös és a négyzetgyökös kinetikai leírás közötti átmeneti tartomány – ami az én 

modellemben 1002-1062 °C között van – Krejči leírásában 960-1100 °C között, Yan-nál pedig 

1015-1057 °C között húzódik.  
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A Yan és társai által közölt cikkben közöltek néhány mérési eredményt, ezek az általunk 

mért oxidációs adatokhoz közel vannak. A Krejči és társai által közölt folyóiratcikkekben 

azonban nincsenek mért adatok, bár egy több száz mérést tartalmazó adatbázisra hivatkozik. 

Ezeket az adatokat az orosz fűtőelemgyártóval kötött szerződés értelmében nem adhatják ki, 

így nem lehet a kinetikai leírás további pontosítására felhasználni. Míg Krejči leírása 600-

1300 °C tartományban érvényes, addig Yan kinetikája csak 900-1200 °C között tekinthető 

megfelelőnek, ez alatt jelentős, akár 50%-os negatív eltérést ad. Ez abból adódik, hogy az 

egyenletek megalkotásához csak 900-1200 °C közötti hőmérséklet-tartományban mért adatokat 

használtak, a mi méréseink alapján azonban ez a leírás nem extrapolálható ezen a tartományon 

kívülre. 

Az irodalomban megjelent oxidációs kinetikai leírások alapján kiszámoltam az egységnyi 

felületre eső tömegnövekedést 8 mm-es E110G gyűrűkre a 600-1200 °C hőmérséklet-

tartományban, izoterm körülményeket és 1000 s-ig tartó vízgőzös oxidációs időt feltételezve. 

A kapott eredményeket összehasonlítva az általunk különböző hőmérsékleteken 1000 s-ig 

végzett oxidáció adataival jó egyezést kaptam mindhárom leírás esetén (20. ábra).  

 

 

20. ábra: Az irodalomban megjelent oxidációs kinetikai leírások alapján számolt és az 

általunk mért egységnyi felületre eső tömegnövekedés az E110G magas hőmérsékletű 

vízgőzben történő oxidációja során a 600-1200 °C tartományban, 1000 s oxidációs idő esetén 
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5. SZAKÍTÓVIZSGÁLATOK SZOBAHŐMÉRSÉKLETEN 

ÉS MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN  

 A szakítóvizsgálatok kísérleti terve 

 

Mechanikai kísérletek segítségével szerettünk volna fényt deríteni a két ötvözet egyes 

tulajdonságaira és az ötvözetek között felmerülő különbségekre. A kísérletsorozat megalkotása 

során célként tűztük ki, hogy megmérjük a csövek szakítószilárdságát különböző 

hőmérsékleteken, valamint megmérjük az axiális és a tangenciális szakítószilárdság között 

adódó különbséget. Meg akartuk vizsgálni a normál üzemnek megfelelő, és a fűtőelem gyártó 

által maximálisan megengedett oxidáció és hidrogénezés hatását, valamint el akartuk különíteni 

a hőkezelés szakítószilárdságot módosító hatását az egyes kémiai kezelések saját hatásaitól. 

Ennek érdekében az E110 és az E110G ötvözetből készült fűtőelem-burkolat csöveket 

szisztematikus vizsgálatoknak vetettük alá, amelyek magas hőmérsékletű oxidációs teszteket, 

a burkolat hidrogénfelvételének vizsgálatát, hőkezelési kísérleteket, valamint mechanikai 

teszteket foglaltak magukba. A kapott eredmények összehasonlíthatósága érdekében az összes 

vizsgálatot párhuzamosan végeztük a kétféle ötvözetből készült mintákkal.  

A kísérleti terveket a kísérlettervezés (Design of Experiment) szabályainak megfelelően 

állítottam össze a statisztikai kiértékelhetőséget szem előtt tartva. A terv szerint a függő változó 

a minták szakítószilárdsága, a vizsgált faktorok pedig a minta anyaga, a szakítás iránya, a 

szakítási hőmérséklet, valamint a kezelés mértéke (ideje, hőmérséklete, oxidációfok vagy az 

elnyeletett hidrogén mennyisége) voltak. A mintavétel során az egyes szakítóvizsgálatokhoz 

kiválasztott mintáknál a párhuzamosan mért minták hidrogén- vagy oxigéntartalmának átlaga 

közel megfelelt az összes hasonlóan előkészített mintára mért érték átlagának. A 

szakítómintákat a mérés során randomizálásnak vetettem alá, hogy kiküszöböljem a nem várt 

tényezők befolyását, valamint a szubjektív és szisztematikus hibákat. Ez annyit jelent, hogy a 

mintákat nem a növekvő kezelési idő szerint sorban mértük, hanem a különböző mértékben 

kezelt mintákat előre meghatározott, véletlenszerű sorrendben mértük meg. 

A szakítószilárdság méréseket három vizsgálati hőmérsékleten végeztük: 300 °C-on (az 

üzemi hőmérséklet közelében), 150 °C-on és szobahőmérsékleten. A minták egy részét 1, 2 és 

2,8 ECR% oxidációnak tettük ki 800 °C-on vízgőzben, más mintákban 100, 250 és 400 ppm 

hidrogént nyelettünk el, majd az előkészített axiális és gyűrűmintákat szakítóvizsgálatnak 

vetettük alá (5. táblázat). Az oxidáció és a hidrogénezés felső határainak megválasztásánál szem 

előtt tartottam a korábbi vizsgálatok alapján várható ridegedést, mivel a szakítóvizsgálatok 

során a próbatestek képlékeny alakváltozására van szükség a szakítószilárdság 

megállapításához. A breakaway oxidáció elkerülése érdekében a próbatestek oxidációját 

800 °C-on és csak mintegy 2,8 ECR% oxidációfokig végeztük, a kísérleti tervet pedig ennek 

megfelelően határoztam meg [57,58]. 
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5. táblázat: A szakítóvizsgálatok mérési tesztmátrixa 

Minta előkészítés 
Szakítóvizsgálat 

hőmérséklete (°C) 

Axiális 

minták 

száma 

Gyűrű-

minták 

száma 

Alapállapot 

20 

2 3 

Oxidáció 

1 ECR% - 3 

2 ECR% 2 3 

2,8 ECR% - 3 

Hidrogénezés 

100 ppm - 3 

250 ppm 2 3 

400 ppm - 3 

Alapállapot 

150 

2 3 

Oxidáció 

1 ECR% - 3 

2 ECR% 2 3 

2,8 ECR% - 3 

Hidrogénezés 

100 ppm - 3 

250 ppm 2 3 

400 ppm - 3 

Alapállapot 

300 

2 3 

Oxidáció 

1 ECR% 2 3 

2 ECR% 2 3 

2,8 ECR% 2 3 

Hidrogénezés 

100 ppm 2 3 

250 ppm 2 3 

400 ppm 2 3 

 

A szakítóvizsgálatok megtervezésénél figyelembe vettem, hogy csak igen korlátozott 

mennyiségben álltak rendelkezésre a vizsgálandó burkolat csövek, így a nagyméretű mintát 

igénylő tengelyirányú szakítóvizsgálatokat csak a kísérleti terv néhány pontjában, két 

párhuzamos mintát mérve végeztük el. Ebben a tekintetben előnyt élvezett a 300 °C-os 

vizsgálati hőmérséklet, mivel ez áll közel a fűtőelem burkolatok üzemi hőmérsékletéhez. Az 

anyagtakarékosabb gyűrűszakító vizsgálatokat ezzel szemben a mérési tesztmátrix minden 

pontjában elvégeztük, három párhuzamos mintát mérve.  
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Mivel a kémiai kezelések magas hőmérsékleten történtek, így megvizsgáltuk a fűtőelem-

burkolat ötvözetek magas hőmérsékletű hőkezelésének hatását a kerületi szakítószilárdságukra. 

A hőkezelést széles hőmérséklet-tartományban végeztük (600-900 °C) semleges argon gázban, 

a kezelés végén a mintákban kialakult szerkezetet lassú hűtéssel rögzítettük. A hőkezelés és a 

vízgőzös oxidáció hatásának elkülönítése érdekében a hőkezelés hosszának megállapításakor 

figyelembe vettem az 5. táblázatban látható kísérleti tervnek megfelelőlen oxidált gyűrűminták 

oxidációs idejét [59] (6. táblázat). A két ötvözet eltérő oxidációs sebessége miatt az oxidációhoz 

tartozó idők is különbözőek voltak. Az összehasonlíthatóság érdekében további E110 és az 

E110G gyűrűmintákat a hőkezelésnél meghatározott ideig kismértékű (a mérések szerint 0,5-

5 ECR% közötti) oxidációnak tettük ki vízgőzben 800 °C-on és 900 °C-on, majd ezen új 

gyűrűmintákkal is szakítóvizsgálatokat végeztünk. Az E110 ötvözet esetén a 900 °C-on 2430 

másodpercig tartó oxidációs mintaelőkészítést kihagytam a tervből, mivel ez az oxidációs idő 

a breakaway limit felett van, és egy felhasadt oxidrétegű minta geometriai méreteit, szakítási 

keresztmetszetét csak nagy hibával lehet meghatározni. A hőkezeléses vizsgálatokat csak 

gyűrűmintákkal végeztük el. A szakítóvizsgálatok eredményeit a Melléklet 19-33. táblázataiban 

foglaltam össze. 

 

6. táblázat: A hőkezelés és oxidáció mérési tesztmátrixa a két ötvözetre 

Kezelés 

hőmérséklete (°C) 
Kezelés ideje (s) 

Szakítóvizsgálat 

hőmérséklete (°C) 

Gyűrű-

minták 

száma 

600 

1050 

20 

3 

3700 3 

7200 3 

700 
1050 3 

3700 3 

800 

1050 3 

1500 3 

2430 3 

3700 3 

900 

280 3 

390 3 

690 3 

2430 3 

700 1800 

300 

3 

800 

280 3 

690 3 

1800 3 

900 
280 3 

690 3 
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 A szakítógép előkészítése 

 

Egy INSTRON 1195 típusú szakítógépet fűthető kemencével láttunk el, melyben a 

minták felvehetik a szobahőmérsékletnél magasabb mérési hőmérsékletet, 150 és 300 °C-ot. 

Ehhez a szakítógép és a kemence közötti csatlakozó elemek, valamint a kemence alkatrészeinek 

megtervezésére volt szükség. Az elkészült tervek a 21. ábrán láthatók. Ezen kívül elkészítettük 

a gyűrű-szakítóvizsgálatokhoz használt szakítószerszámot és annak befogását is. A befogáshoz 

használt szerszám befogóhengerének átmérője 7,5 mm, vagyis a befogóhenger átmérője és a 

szakított gyűrűk belső átmérője közötti különbség (d) 0,1-0,15 mm közöttinek adódott. 

Az alkatrészek legyártása után a berendezést összeállítottuk és fölszereltük az INSTRON 

szakítógépre a gyűrű, majd a cső szakítására alkalmas formában és mindkét esetben kipróbáltuk 

a fűthetőséget is. A beállított 300 °C-ot viszonylag rövid idő alatt sikerült elérni és a szabályzó 

berendezés ±1 °C-on belül tartotta a hőmérsékletet. A minták temperálását 10 percen keresztül 

végeztük, ezek hőmérsékletéről a közelükben elhelyezett termoelem szolgáltatott adatokat, 

mely egyben a kemence fűtését is szabályozta egy OMRON E5EN hőmérsékletszabályozó 

egységen keresztül. 

A kemence felső és alsó része a szakítógép keresztfejéhez volt rögzítve (33. ábra). Az 

axiális szakítómintákat úgy lehet behelyezni, hogy a kemencét szétnyitva a mintát a 

kemenceburkolaton lévő résen keresztül bele kell illeszteni a szerszámba, a felső részhez egy 

hosszú csappal kell a mintát rögzíteni, majd a kemencét összecsukva egy másik csappal lehet 

azt az alsó részhez és ezzel a másik befogóhoz rögzíteni. A gyűrű-szakítómintákat a 

kemenceburkolaton lévő résen keresztül lehet felhelyezni közvetlenül a szakítószerszám 

befogóhengerére. 
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21. ábra: A melegszakító kemence rajza gyűrű (fent) és axiális (alul) próbatestek szakításához 
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 A szakítóvizsgálatok előkészítése 

 

5.3.1. A tengelyirányú szakítóvizsgálat modellezése 

 

Mivel a burkolat csövek tengelyirányú (axiális) szakítószilárdságának mérésére nincs 

szabványos módszer, így új módszer kidolgozása mellett döntöttünk. A dimitrovgrádi 

kutatóintézet által elvégzett vizsgálatok [24] mintájára alakítottuk ki a mintadarabok 

geometriáját, azonban fél cső helyett teljes csövet használtunk, két kigyengített szakítási 

régióval, a mintadarabok könnyebb befogása, valamint a szakítógép keresztirányú kilengésének 

megakadályozása érdekében (22. ábra).  

 

 

22. ábra: A csövek tengelyirányú szakítóvizsgálatához használt próbatest rajza 

 

A szakítóvizsgálatok előtt elkészítettük a 22. ábrán látható próbatest 3-dimenziós 

végeselemes modelljét MSC.Marc Mentat 2005r3 program segítségével (23. ábra). A 

próbatestek befogását kétféleképpen modelleztük: merev hengerekkel a furatokban, melyek 

pontosan illeszkednek, valamint rugalmasan deformálódó hengerekkel, melyeknek átmérője 

kisebb, mint a furatoké. Különböző nyomatékokat alkalmaztunk a hengereken keresztül a 

próbatestek szakítóvizsgálat során várható viselkedésének modellezésére. 
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23. ábra: A tengelyirányú szakítóvizsgálat során a próbatestben fellépő feszültségek modellje 

 

A modellezés eredményeiből levonható legfontosabb következtetések a következők voltak: 

 A próbatest az alkalmazott folyásgörbével a kigyengített szakítási régió közepén 

szakadt el minden szimulációban. 

 A szakítási régió a hosszanti nyúlása előtt befele (a tengely felé) elmozdul. 

 A különböző befogások hatására a próbatest feje különbözőképpen deformálódott, 

ami az erő-elmozdulás görbék kezdeti szakaszát befolyásolta. A 23. ábra jobb alsó 

részén jól látható, hogy amíg a szakítási régió nem kezd el a teljes hossza mentén 

képlékenyen nyúlni, addig a fejen, a furat közelében már néhány százalékos 

nyúlások megjelenhetnek. 

 A 23. ábra jobb alsó részén az is látható, hogy a nyúlás kezdetén a szakítási régió 

legterheltebb pontja a nyaknál van. Amíg az anyag elég szívós (mint a modellben), 

azt tapasztaljuk, hogy a próbatest a gyengített részen szakad el. Amint az anyag 

rideggé válik (kémiai kezelés miatt) vagy a folyáshatára nagyon alacsonnyá válik 

(magas hőmérsékletű mérés esetén), elképzelhető, hogy a próbatest már egy kisebb 

elmozdulás hatására eltörik. Kisebb elmozdulás értékeknél a feszültség még nem 

feltétlenül a szakítási régiónál a legnagyobb, ez azt is jelentheti, hogy egy ridegebb 

vagy magas hőmérsékleten szakított próbatestnél a szakadás nagyobb 

valószínűséggel fog a nyaknál bekövetkezni. 
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 Az erő-elmozdulás eredmények nem mutattak jelentős eltérést különböző 

befogások alkalmazása esetén, a maximális erő 2-3 ezrelék relatív eltérésen belül 

mozgott minden esetben, vagyis a mintageometria képlékeny alakváltozás esetén 

kiválóan alkalmas a szakítószilárdság meghatározására. 

 Egy egyszerű, gyengítetlen, hengeres kialakítású szakítópróbatest szakítását 

szimuláló modell esetén 408 MPa-os, a gyengített cső próbatest esetén 409 MPa-os 

szakítószilárdság eredményeket kaptunk, amik jól egyeztek.  

 

A végeselemes modellezés eredményei megerősítették az előzetes feltételezéseket a 

mérési geometria alkalmasságával kapcsolatban és elősegítették a próbatest befogásának 

megtervezését is. Megállapítottuk a magas hőmérsékletű, illetve rideg minták mérése esetén 

lehetséges felmerülő problémákat is, ezekben az esetekben elképzelhető, hogy nem a 

mérőszakasznál szakad el a próbatest. Továbbá kimutattuk, hogy a szakítószilárdságon kívül 

egyéb mechanikai tulajdonságok, például a folyáshatár értékének meghatározására ez a 

vizsgálati módszer csak korlátoltan alkalmazható. Ez a mintabefogásból adódik, mivel a mérés 

kezdeti szakaszában a próbatest megnyúlása nem egyenletes, a nyaki résznél és a kigyengített 

szakítási régió széleinél feszültségmaximumok jelentkeznek. 

 

5.3.2. Előzetes tengelyirányú szakítóvizsgálatok 

 

A végleges geometria legyártása előtt előzetes mérést végeztünk finommechanikai maró 

segítségével elkészített cirkónium mintadarabokon. 60 mm hosszú cirkónium fűtőelem-

burkolatokból előállítottunk az alábbi geometriájú axiális próbatesteket. Ezek a próbatestek a 

modellezettnél (22. ábra) valamivel hosszabbak voltak, és nem tartalmaztak furatot, mivel még 

nem állt rendelkezésre a furatokba illeszkedő befogó szerszám, azonban a mérőszakasz 

kialakítása azonos volt. A befogást belső dugóval megtámasztva, a minta végeire kívülről 

ráfogva oldottuk meg.  

A szakítóvizsgálatokat INSTRON 1195 típusú univerzális szakítógépen végeztük 

szobahőmérsékleten, a húzás sebessége 0,5 mm/perc volt. A vizsgálat során két E110 és két 

E110G anyagú kikönnyített próbatestet, valamint egy-egy 60 mm hosszú teljes hengeres csövet 

is elszakítottunk szobahőmérsékleten (24. ábra), hogy összehasonlítsuk az így kapott 

szakítószilárdság értékeket a kikönnyített mintáknál kapottakkal.  
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24. ábra: Az előzetes tengelyirányú szakítóvizsgálatok képe teljes cső burkolat esetén 

 

   

25. ábra: Az előzetes tengelyirányú szakítóvizsgálatok képe kikönnyített burkolat esetén 

 

A szakítóvizsgálatok során mért geometria adatok alapján számított szakítószilárdság 

értékeket a Melléklet 17. táblázata tartalmazza. A mérés során a kikönnyített minták két szára 

szimmetrikusan nyúlt meg és közel azonos terhelés mellett szakadt el (25. ábra), ami 

alátámasztja a modellezés során kapott eredményeket.  

A csövek és a kikönnyített minták szakításával kapott szakítószilárdság értékek is jól 

egyeznek mindkét ötvözetnél, 1% a relatív szórás. Az E110G ötvözetből készült minták 

tengelyirányú szakítószilárdsága átlagosan 11%-kal nagyobbnak adódott, mint az azonos 

állapotú E110 minták esetén, E110G ötvözetre 4303 MPa, E110 ötvözetre 3865 MPa 

szobahőmérsékletű tengelyirányú szakítószilárdságot kaptunk. 

A számítás és a próbamérés eredményei alapján a választott mintageometria 

megfelelőnek bizonyult. A kísérletekhez szükséges összes axiális próbatestet a 22. ábrán látható 

geometriának megfelelően, egy CNC vezérlésű maró segítségével, egyszerre készítettük el, 

hogy biztosítsuk a minták azonos geometriáját, majd ezeket az előre elkészített próbatesteket 

vetettük alá a kémiai kezeléseknek, hogy megakadályozzuk a kezelések során kialakult oxid és 

hidrid rétegek utólagos megmunkálás során bekövetkező sérülését. 
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5.3.3. A kerületi szakítóvizsgálat modellezése 

 

A burkolat csövek kerületi (tangenciális) szakítószilárdságának mérésére nincs 

szabványos módszer, így a szakítóvizsgálatok tervezése során a szakirodalomban található 

leírásokat vettem alapul. 1998-2000. között az AEKI-ben elvégzett fűtőelem-burkolat 

vizsgálatok [26] során, valamint a CEA hasonló méréseiben is [25] két szakítási régióval 

rendelkező, kigyengített gyűrű mintadarabokat használtak, bár ezek geometriai méretei eltértek. 

A szakítóvizsgálat végeselemes modellezéséhez mindkét próbatesteknek megfelelő geometriát 

felhasználtuk (26. ábra).  

 

   

  

26. ábra: A burkolat csövek kerületi szakítóvizsgálatának modellezéséhez használt 

kigyengített gyűrű próbatestek rajza (balra) és modellje (jobbra). A felső próbatest az AEKI, 

az alsó pedig a CEA által használt gyűrűminta geometriájának felel meg 

 

A csövekből levágott gyűrű próbatestek kerületi szakítóvizsgálatának elemzésénél teljes 

és két kigyengített szakítási régióval rendelkező gyűrűket modelleztünk. Elkészítettük a 26. 

ábrán látható próbatestek, valamint egy gyengítetlen, 2 mm hosszú teljes gyűrű 3-dimenziós 

végeselemes modelljét MSC.Marc Mentat 2005r3 program segítségével (27. ábra). A 

modelleknél kihasználtuk az elrendezés szimmetriáját. A szakítószerszám befogóhengerét is 

külön lemodelleztük, a középvonalában található kis furat megkönnyítette a modellhez használt 

hálózást és kevesebb csomópontot kellett használni. A modellek viszonylag kis felbontású 

hálóval lettek behálózva, hogy a szimulációk gyorsabban lefussanak, ezért az eredményeknek 

a maximum erőn túli része nem megbízható [66], de a megoldandó probléma 

(szakítószilárdság) szempontjából ez a közelítés megfelelt. 
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Az előzetes számítások során, több elrendezést is megvizsgáltunk (27. ábra): 

 5 mm széles, két oldalán gyengített próbatest, 

 5 mm széles, alul és felül gyengített próbatest, 

 Gyengítetlen, 2 mm széles teljes gyűrű, 

 2,5 mm széles, két oldalán gyengített próbatest. 

 

 

27. ábra: A kerületi szakítóvizsgálat során a próbatestben fellépő feszültségek modelljei, a két 

oldalán gyengített próbatest (balra fölül), alul és felül gyengített próbatest (jobbra fölül), 

gyengítetlen 2 mm hosszú próbatest (balra lent) ill. a két oldalán gyengített keskeny próbatest 

(jobbra lent) esetén 

 

A modellek következő paramétereinek változtatására való érzékenységét vizsgáltuk: 

 A befogóhenger átmérőjét változtattuk, hogy a gyűrű belső átmérője és a henger 

átmérője közötti különbség (∆d) 0,1, 0,5 és 1 mm legyen a különböző modellekben. 

 A befogóhenger és a próbatest közötti súrlódási tényező (μ) értékét 0 - 0,7 között 

változtattuk. 

 

 

 



 

 

 

 

63 
 

 

 

 

Egy átlagos szakítógörbén a következő szakaszok figyelhetők meg: 

 A kezdeti, kisebb meredekségű, viszonylag lineáris szakasznál a gyűrű belső fala 

még nem ütközött fel a befogóhengeren. Ebben a szakaszban a cső rágörbül a 

hengerre. A befogóhenger átmérőt változtató 28-30. ábrákon jól látszik, hogy kisebb 

hengerátmérő esetén ez a szakasz hosszabb lesz, hisz a cső tovább tud görbülni. A 

kisebb átmérőkülönbség a kedvezőbb, mivel így a legkisebb a próbatest mérés előtti 

deformációja. 

 A nagyobb meredekségű szakaszon a gyűrű próbatest már felütközik a 

befogóhengerre, a mérőszakasz rugalmasan deformálódik. 

 A maximum előtti, vízszintesbe hajló szakaszon a szakítási régiónál a képlékeny 

nyúlás lesz a jellemző. Ennek végén a maximális erő adja a szakítószilárdságot. 

 A maximum után megindul a lokális kontrakció, elkeskenyedés és befűződés. 

 A maximum után csökkenő erőnél a gyűrű fala egy helyen erősen elkeskenyedik. 

Az itt kapott eredmények nem tekinthetők pontosnak az egyszerű anyagmodell és 

a durva hálózás miatt, azonban ez a mérés szempontjából nem érdekes. 

 

A szimuláció eredményeképpen kapott erő-elmozdulás diagramokat (28-30. ábrák) 

tanulmányozva a két oldalán gyengített próbatestek maximumértékei alig változnak, ezzel 

szemben az alul és felül gyengített próbatestek érzékenyek a vizsgált paraméterek (főleg a 

súrlódási tényező) változtatására. A gyengítetlen próbatestnél csak a befogóhenger átmérőjének 

változtatását vizsgáltuk, és a rendszer viselkedését jónak mondhatjuk. 

 

 

 

28. ábra: A kapott erő-elmozdulás diagramok a két oldalán gyengített próbatest esetén, 

különböző befogóhenger átmérő (Δd) (balra) és súrlódási együttható (µ) esetén (jobbra) 
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29. ábra: A kapott erő-elmozdulás diagramok alul és felül gyengített próbatest esetén, 

különböző befogóhenger átmérő (Δd) (balra) és súrlódási együttható (µ) esetén (jobbra) 

 

 

30. ábra: A kapott erő-elmozdulás diagram gyengítetlen próbatest esetén, különböző 

befogóhenger átmérő (Δd) esetén 

 

A hosszirányú szakítókísérletek modellezésénél azt mutattuk ki, hogy a maximális erő 

nem érzékeny az elrendezés geometriai tökéletlenségeire, és az erőt az effektív keresztmetszet 

területével elosztva olyan szakítószilárdság értékeket kapunk, amiket gyengítetlen próbatesttel 

végzett szakítókísérlet modellezése során kapnánk. A keresztirányú szakításoknál az effektív 

keresztmetszet az alul és felül gyengített próbatestek esetén azonban nehezen értelmezhető. Az 

oldalt gyengített és a gyengítetlen próbatesteknél ~387 MPa szakítószilárdságot lehet becsülni 

a modellek segítségével. 

A szakítás során a cső falában kialakul egy feszültség-eloszlás. A próbatestekben a 

feszültségeloszlás elég egyenletes kisebb elmozdulások (0,4 mm) esetén is, gyengített és 

gyengítetlen esetben egyaránt (31. ábra). Amíg az anyag elég szívós (mint a modellben), azt 

tapasztaljuk, hogy a próbatest a gyengített részen szakad el. Rideg vagy alacsony folyáshatárú 

minta (például kémiai kezelt minta, vagy magas hőmérsékletű mérés) esetén elképzelhető, hogy 

a próbatest már egy kisebb keresztfej-elmozdulás hatására eltörhet, mivel kis elmozdulás 

értékeknél a feszültség még nem feltétlenül a szakítási régiónál a legnagyobb.  
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Összefoglalva elmondható, hogy a modellezés szerint az alul és felül gyengített próbatest 

nem a legmegfelelőbb geometria. A gyengítetlen és az oldalán gyengített próbatestek jobb 

eredményeket adtak, a gyengített kevésbé volt érzékeny a vizsgált paraméterek változtatására. 

A maximális erő csak kis mértékben (1-2%) változott a különböző modellekben és a becsült 

szakítószilárdság értékek 2-3%-kal kisebbnek adódtak, mint a gyengítetlen eset modellezésével 

meghatározott szakítószilárdság értékek. Problémás lehet a magas hőmérsékletű és a ridegített 

próbatestek szakítása, ahol elképzelhető, hogy a próbatest a húzás hatására ridegen eltörik. 

 

 

31. ábra: A kerületi szakítóvizsgálat során a próbatestben fellépő feszültségek modellje 

keskeny, két oldalán gyengített próbatest (fölül) és gyengítetlen próbatest esetén (alul), 

0,4 mm (balra) és 2 mm (jobbra) hengerelmozdulás után, a próbatest belső átmérőjénél 

0,1 mm-rel kisebb átmérőjű befogóhenger esetén 
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5.3.4. Előzetes kerületi szakítóvizsgálatok 

 

Az előzetes gyűrű-szakítóvizsgálatokat két lépésben végeztük el. Az első méréseket az 

E110G csövekből szikraforgácsolással (EDM) gyártott kimunkált gyűrűkkel végeztük. Ennek 

célja az volt, hogy megállapítsuk, vajon a két oldalán gyengített gyűrűk szakításával kapott 

eredmények eltérnek-e a teljes gyűrűk szakításával kapott értékektől. Sajnos a kimunkált 

gyűrűk különböző hőkezelést és oxidációt szenvedtek el a legyártás során, mivel 

szikraforgácsolás közben felizzottak, felületüket pedig ismeretlen vastagságú oxidréteg 

borította. Mivel a kimunkált gyűrűk előállítására a szikraforgácsolás nem bizonyult 

megfelelőnek, más módon próbáltuk meg a rendkívül vékony és kis méretű mintákat előállítani. 

A CNC vezérelt finommechanikai marással kigyengített gyűrűk felülete láthatólag ép maradt 

és a méretállandóságukat is biztosítani tudtuk. A 2 mm széles teljes gyűrűket esztergával vágtuk 

le a csövekről. 

Az előzetes gyűrű-szakítóvizsgálatokat INSTRON 1195 típusú univerzális szakítógépen 

végeztük, 0,5 mm/perc húzási sebesség mellett, szobahőmérsékleten. A gyűrűk 

szakítóvizsgálata során kapott adatokból számított szakítószilárdság értékeket a Melléklet 18. 

táblázata tartalmazza. A kigyengített gyűrűk adatait összehasonlítottuk a teljes gyűrűk 

szakítóvizsgálatainak eredményeivel. Az E110G anyagú teljes gyűrűk szakítószilárdsága 

átlagosan 405,5 MPa-nak adódott, a szikraforgácsolással gyártott kimunkált gyűrűk esetén ez 

az érték átlagosan 427,2 MPa volt. Ez a szakítószilárdság-növekedés a kimunkált minták 

legyártása során elszenvedett hőkezelés és az emiatt bekövetkező felületi oxidáció hatásának 

tudható be. A CNC marással gyártott kigyengített gyűrűk esetén a szakítószilárdság átlagosan 

399,8 MPa volt, vagyis hasonló a teljes gyűrűknél kapott értékhez. 

A teljes gyűrűk tehát hasonló szakítószilárdság eredményeket adtak, mint a kimunkált 

gyűrűk, azonban gyártásuk sokkal egyszerűbb volt. Az igen lassú esztergálás (vágás) miatt a 

felmerülő melegedés elhanyagolható volt, így ezek a minták nem károsodtak legyártásuk során. 

Az eredmények alapján úgy döntöttünk, hogy a kísérletsorozatban az összes gyűrű-

szakítóvizsgálatot (alapállapotú, hőkezelt, oxidált és hidrogénezett minták esetén egyaránt) 

teljes gyűrűkkel végezzük. 
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 Az alapállapotú minták szakítóvizsgálata 

 

5.4.1. Tengelyirányú szakítóvizsgálatok 

 

A kísérleti terv szerint a cirkónium burkolat csövekből előállítottuk az 50 mm hosszú, 

fent leírt geometriájú axiális próbatesteket (32. ábra). A kísérletekhez a próbatesteket CNC 

vezérlésű maró segítségével gyártották le. A minták befogását a furatokba illeszkedő befogó 

szerszám segítségével oldottuk meg. A tengelyirányú szakítóvizsgálatokat INSTRON 1195 

típusú univerzális szakítógépen végeztük, a húzás sebessége 0,5 mm/perc volt. A vizsgálat 

során E110 és E110G anyagú kikönnyített próbatesteket szakítottunk el szobahőmérsékleten, 

valamint 150 °C-on és 300 °C-on, hogy összehasonlítsuk a két különböző burkolatanyag axiális 

szakítószilárdságát.  

 

   

32. ábra: Egy alapállapotú axiális minta szakítás előtt (balra) és szobahőmérsékletű szakítás 

közben a melegszakító kemencében (jobbra) 
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A szakítóvizsgálat során a kikönnyített minták két szára szimmetrikusan nyúlt meg, közel 

azonos terhelés mellett szakadt el, ami alátámasztja a modellezés során kapott eredményeket. 

A CNC maróval legyártott próbatestek hasonló terhelés mellett szakadtak el, mint az előzetes 

mérésben a maróval legyártott, hasonló geometriájú próbatestek. Az átlagos axiális 

szakítószilárdság 6%-kal nagyobbnak adódott mindkét ötvözet esetében, mint a teljes csőnél, 

de erre a próbatestek megmunkálása és felületi minősége közötti eltérések, valamint a gyártás 

során felmerülő eltérő hőjelenségek magyarázatul tudnak szolgálni. Ezzel egyrészt 

megerősítettük az előzetesen mért adatokat, másrészt kimutattuk, hogy a kétfajta geometriájú 

próbatest szakítása között nincs jelentős eltérés. A mérések során felvett erő-elmozdulás görbék 

a 35. ábrán láthatók. A számított szakítószilárdság értékeket a Melléklet 19. táblázata 

tartalmazza. Az E110 csövekre mért szakítószilárdság értékek jó egyezést mutatnak a 

szakirodalomban talált adatokkal (7. táblázat). 

 

7. táblázat: Az E110 ötvözetre az irodalomban talált szakítószilárdság értékek 

összehasonlítása az itt közölt átlagos axiális szakítószilárdság értékekkel 

Irodalmi források 

(publikáció éve) 

Szobahőmérsékleten mért 

szakítószilárdság (MPa) 

300 °C-on mért 

szakítószilárdság (MPa) 

Allen (2012) [20] 400 210 

Thorpe (1978) [67] 393 200 

Nikulina (1996) [68] 380 209 

Vesely (1998) [69] 407 - 

Kaplar (2001) [70] 378 - 

AEKI (1999) [71] 371 240 

Saját axiális mérés 408 227 

 

5.4.2. Kerületi szakítóvizsgálatok 

 

A kerületi szakítóvizsgálatokhoz a cirkónium ötvözet csövekből 2 mm hosszúságú 

gyűrűket vágtunk le. A szakítóvizsgálatokat INSTRON 1195 típusú univerzális szakítógépen 

végeztük. A befogáshoz használt szakító szerszám befogóhengerének átmérője 7,5 mm (33. 

ábra), a befogóhenger átmérője és a gyűrű belső átmérője közötti különbség (d) 0,1-0,15 mm 

közötti volt, így a minták mérés előtti deformációja minimális volt. A húzás sebessége 

0,5 mm/perc volt, a méréseket szobahőmérsékleten, 150 °C-on és 300 °C-on is elvégeztük.  

A mérés során a teljes gyűrűk egyenletesen nyúltak, a két oldalon közel egyszerre indult 

el a kontrakció (34. ábra). Az összes vizsgált minta képlékenyen viselkedett még magas 

hőmérsékleten is. A mérés során felvett erő-elmozdulás görbék a 35. ábrán láthatók. A 

fűtőelem-burkolat csövek kerületi szakítóvizsgálata során kapott adatokból számított 

szakítószilárdság értékeket a Melléklet 20. táblázata tartalmazza.  
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33. ábra: A gyűrűszakító szerszám az INSTRON 1195 típusú szakítógépre felszerelve 

szobahőmérsékleten (balra), valamint a melegszakító kemencével együtt (jobbra), 

szobahőmérsékletű gyűrűszakítási vizsgálat közben  

 

 

34. ábra: Szobahőmérsékleten mért alapállapotú E110G gyűrűminták a szakítóvizsgálat után 
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35. ábra: Alapállapotú axiális (balra) és gyűrűminták (jobbra) szakítómérése során kapott erő-

elmozdulás görbék különböző mérési hőmérsékleteken 

 

 Az oxidált próbatestek előkészítése és szakítóvizsgálatai 

 

5.5.1. Előzetes oxidációs kísérletek a szakítóminták kezelésére 

 

Az oxidációs kísérletek célja különböző vastagságú oxidréteggel rendelkező próbatestek 

előállítása volt a mechanikai vizsgálatokhoz. Ehhez először előzetes vizsgálatokat végeztünk a 

két ötvözettel. Az előzetes oxidációs kísérletekhez a cirkónium ötvözet csövekből 2 mm hosszú 

gyűrűket vágtunk le. A mérés kezdete előtt a mintákat szerves oldószerrel (acetonnal) 

zsírtalanítottuk, majd levegőn szárítottuk. A gyűrűmintákat vízgőz : argon (88 : 12 V/V%) 

atmoszférában, 800 °C és 900 °C hőmérsékleten, izoterm körülmények között oxidáltuk. A 

méréshez módosítanunk kellett az oxidációs kemence mintatartóját, hogy a gyűrűmintákat 

egyenletesen tudjuk oxidálni, ehhez új csónakot készítettünk (36. ábra). Azért, hogy teljesen 

azonos körülmények között végezzük a párhuzamos minták oxidációját, minden mérés 

alkalmával 4 db mintát juttattunk egyszerre a magas hőmérsékletű kemencébe.  
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36. ábra: A mintatartó csónak képe négy darab 2 mm-es E110G gyűrűvel 

 

Az előző évek során a méréseket 8 mm hosszú gyűrűkkel végeztük, az oxidációs kinetika 

számításához is ilyen minták adatait használtam föl. Mivel a 2 mm hosszú gyűrűk felülete 

arányosan nagyobb, mint a régi mérésekhez használt 8 mm hosszú gyűrűk esetén, így előzetes 

méréseket végeztünk, hogy meghatározzuk a szélhatás (a frissen vágott fémfelületek gyorsabb 

oxidációja) miatt megváltozott oxidációs paramétereket. A szélhatás rövid oxidációs idők 

(<1200 s) esetén mintegy 25%-kal meggyorsította az oxidációt, így új kalibrálásra volt szükség 

mindkét ötvözet esetén. Ezek alapján meg tudtuk határozni a szélhatást figyelembe vevő 

korrekciós tényezőt. A reakciósebességi együtthatók és a korrekció segítségével kiszámíthatóvá 

vált az egyes ötvözetek adott ECR%-hoz tartozó oxidálási ideje. 

 

5.5.2. Az oxidált gyűrű szakítóminták előállítása 

 

A gyűrű próbatesteken először a maximális oxidációt 3 ECR%-ban határoztam meg, mely 

mindkét ötvözet esetén a képlékeny-rideg átmenet várható határa alatt marad. A 900 °C-os 

oxidáció során azonban azt tapasztaltuk, hogy míg az E110G ötvözeten egy egybefüggő 

oxidréteg alakult ki, addig ~2 ECR% fölött az E110 gyűrűkön beindult az oxidréteg leválása 

(breakaway) (10. ábra). Az oxidréteg letöredezése miatt a minták oxidáció utáni tömegének 

visszamérése, és ezzel az oxidáció fokának meghatározása csak kisebb pontossággal történhet, 

valamint nehezebb a későbbi vizsgálatoknál a szakítási keresztmetszet meghatározása is. Ennek 

megakadályozására, a breakaway oxidáció elkerülése érdekében a magas hőmérsékletű 

szakítóvizsgálatokhoz készített próbatestek oxidációját 800 °C-on 1-2-2,8 ECR% 

oxidációfokig végeztük. Ezzel sikeresen elejét vettük az oxidréteg leválásának és jól 

használható, kompakt, tömör oxidrétegű próbatesteket kaptunk.  

A kitűzött 1, 2 és 2,8 ECR% oxidáció eléréséhez E110 esetén 360, 1500 és 3700 

másodpercig, E110G esetén pedig 260, 1050 és 2430 másodpercig kell végeznünk az oxidációt 

800 °C-on. A kitűzött oxidációfokot igen nagy pontossággal sikerült elérnünk, átlagosan 

0,03 ECR% eltéréssel és 0,025 ECR% szórással. A mintákat a szakítások előtt randomizálásnak 

vetettük alá úgy, hogy az egyes szakítóvizsgálati hőmérsékletekhez kiválasztott három 

párhuzamos gyűrűminta oxidációfokának átlaga közel megegyezzen az adott oxidációs 

kategória és anyag összes mintája oxidációfokának átlagával.  
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Az előkísérletek során meghatározott oxidációs időket vettük alapul a hőkezelési idők 

meghatározásánál és az összehasonlító oxidált minták előállításánál is. Ezeknél nem az 

oxidációfok volt a meghatározó paraméter, hanem a kezelés időtartama. A 800 °C-os és a 

900 °C-os hőkezeléshez kiválasztott időkig oxidáltunk E110 és E110G gyűrűket, ezzel 0,5-

5 ECR% közötti oxidációfokot értünk el. Az E110 ötvözet esetén a 900 °C-on 2430 

másodpercig tartó oxidációt nem végeztük el, mivel ez az oxidációs idő a breakaway limit felett 

van [72], így a minta egy oxidrétege felhasadt volna, mely megnehezíti a mérést. További 

méréseket végeztünk alacsonyabb hőmérsékleteken is 600 °C-on 7200 s-ig, 700 °C-on pedig 

3700 s-ig végeztük a minták hőkezelését és oxidációját. 

A burkolat gyűrűk 600-900 °C között történt vízgőzös oxidációja során kapott adatokat 

(elért átlagos oxidációfok és oxidációs idők), valamint a gyűrűk szakítóvizsgálata során kapott 

adatokat a Melléklet 21-25. táblázatai tartalmazzák. Az adatokat a hőkezelést kiegészítő 

oxidációs vizsgálatok (E2TO és G2TO jelű minták) esetén korrigálni kellett, mivel a mintákon 

lévő gyártási sorja miatt a minták vastagságához egy közel állandó eltérés adódott hozzá. A 

mintákra mért átmérő és gyűrűmagasság adatok esetén nem volt ilyen eltérés. Az eltérés abból 

adódhatott, hogy ezeket a gyűrűket egy másik esztergával, és valószínűleg egy kevésbé éles 

késsel vágták le a csövekből. Ezt az eltérést az előző éves oxidációs vizsgálatok alapján 

korrigáltam, és a falvastagság-mérés hibáját átlagosan 0,14 mm-nek találtam, amit levonva a 

mért adatokból az előzőleg felvett trendbe jól illeszkedő adatokat kaptunk. Ez a korrekció 

azonban óvatosan kezelendő, mivel ilyen és ehhez hasonló mérési bizonytalanságok adott 

esetben el is fedhetik a mérendő tulajdonságokat. A 140 µm sorja a gyűrűk falvastagságához 

képest (átlagosan 700 µm) 20%-os hibát jelent, vagyis a számított szakítószilárdság a rosszul 

mért keresztmetszet miatt mintegy 15-20%-kal nagyobb lett, mint a korrekció előtt, ez pedig a 

kimutatandó jelenségek szakítószilárdság-módosító hatásával összemérhető. 

 

5.5.3. Az oxidált axiális szakítóminták előállítása 

 

Az axiális szakító próbatestek nem egyenletes geometriája miatt számítani lehetett arra, 

hogy nem azonos mértékben fognak oxidálódni a minta egyes részei. Az elvékonyított szárak 

fajlagos felülete jóval nagyobb a teljes cső-keresztmetszetű részekhez képest, így ezeken a 

részeken nagyobb mértékű oxidáció volt várható. Ennek kipróbálására mindkét ötvözet esetén 

előkísérleteket végeztünk a hossztengely mentén négy darabba vágott csövekkel, 45 mm 

hosszú, 3 mm széles palástdarabokkal. Ezek oxidációját egyenletesnek tekintettük, a tömegük 

oxidáció utáni visszamérésével pedig megállapítottuk az ekvivalens oxidációfokukat. A 

különböző ideig oxidált minták mért eredményei és az oxidációs kinetika ismeretében, továbbá 

az előzetes mérések alapján megállapítottuk, hogy a várt 1, 2 és 2,8 ECR% oxidáció eléréséhez 

E110 esetén 400, 2000 és 5200 másodpercig, E110G esetén pedig 300, 1300 és 3300 

másodpercig kell végeznünk az oxidációt 800 °C-on.  
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Mivel az elvékonyított szárak gyorsabban oxidálódtak, így az átlagos oxidációfok 

valamivel elmaradt a kitűzött értékektől, átlagosan 0,1 ECR% eltéréssel és 0,04 ECR% 

szórással sikerült az axiális próbatesteket előállítanunk. A Melléklet 26. táblázata tartalmazza 

az egyes axiális mintákon elért átlagos oxidációfokot, az oxidált próbatestek adatait és a 

számított szakítószilárdság értékeket. Az axiális próbatesteket a szakítások előtt 

randomizálásnak vetettük alá úgy, hogy a párhuzamos minták oxidációfoka megegyezzen az 

adott oxidációs kategória átlagával. A 150 °C-os szakítóvizsgálatok előkészítése során az egyik 

E110G minta (GA-05) tönkrement, így ott nem végeztünk párhuzamos mérést.  

 

 A hőkezelt próbatestek előkészítése és szakítóvizsgálatai 

 

A mechanikai vizsgálatokhoz különböző időkig hőkezelt próbatesteket csőkemencében 

állítottuk elő. A cirkónium ötvözet csövekből esztergával 2 mm hosszú gyűrűket vágtunk le, 

majd ezeket a kísérleti terv szerinti ideig 600-900 °C hőmérsékleten, izoterm körülmények 

között tartottuk. A hőkezelést nagy tisztaságú (99,999%), folyamatosan áramló argonban 

végeztük. A hőkezelést és az oxidációt ugyanazon kemencében hajtottuk végre, csupán a fűtött 

tér gázösszetétele különbözött. Annak érdekében, hogy teljesen azonos körülmények között 

történjen a párhuzamos minták kezelése, minden mérés alkalmával 3 db E110 és 3 db E110G 

mintát juttattunk egyszerre a magas hőmérsékletű kemencébe egy kvarc mintatartóban (37. 

ábra). A kemencébe a hőkezelés ideje alatt bejutó kis mennyiségű szennyező levegő és vízpára 

csekély mértékben (0,01-0,4 ECR% között) oxidálta a mintákat, elsősorban a 800 °C-on 

hőkezelt mintákat, ennek hatásaitól azonban eltekintettünk, mivel ez megközelítőleg 0,1-3 μm 

közötti oxidréteg-vastagságnak feleltethető meg, így valószínűleg nem befolyásolta jelentősen 

a 680 μm körüli falvastagságú gyűrűk szakítását. A hőkezelt minták esetén a csekély 

tömegnövekedést csak a három párhuzamosan hőkezelt, de azonos anyagú mintára együttesen 

tudtuk biztonsággal meghatározni, és ezzel később nem számoltunk, csak a szennyezés 

mértékét ellenőriztük. 

 

 

37. ábra: A mintatartó csónak képe három kezeletlen (balra) és három párhuzamosan hőkezelt 

E110G (jobbra) mintával (G2T-16-18, 800 °C, 3700 s, Ar). A számolt tömegnövekedés ez 

utóbbi mintákra átlagosan 0,13 ECR% 
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A kerületi szakítóvizsgálatokat INSTRON 1195 típusú univerzális szakítógépen 

végeztük. A befogáshoz használt szakító szerszám befogóhengerének átmérője 7,5 mm, a húzás 

sebessége 0,5 mm/perc volt, a méréseket szobahőmérsékleten és 300 °C-on hajtottuk végre. A 

kapott adatokat és számított eredményeket a Melléklet 27-29. táblázatai tartalmazzák. 

 

 A hidrogénezett próbatestek előkészítése és szakítóvizsgálatai 

 

Az E110 és E110G jelű ötvözetek hidrogénezéséhez egy háromzónás csőkemencét 

kalibrált térfogatú gázbeeresztő rendszerrel és vákuumrendszerrel építettünk össze a 39. ábra 

szerint. A mérés kezdete előtt a fűtőelem burkolat mintákat szerves oldószerrel (acetonnal) 

zsírtalanítottuk, majd levegőn szárítottuk. A minták tömegét a hidrogénezés előtt és után 

Sartorius SE2 típusú elektronikus ultramikromérlegen mértük meg. Egyszerre 4 db – azonos 

ötvözetből származó – gyűrűt helyeztünk a lágyvas maggal ellátott kvarcüveg mintatartóra. A 

2 mm széles gyűrűk elé még egy 2 mm és egy 8 mm széles gyűrűt helyeztük, hogy megvédjék 

a mintadarabokat az esetlegesen a berendezésbe kerülő levegő és vízgőz általi oxidációtól. A 

mintatartóra helyezett mintákat először a kvarccső kemencén kívül lévő részébe helyeztük.  

A rendszert többszöri vákuumozás után nagy tisztaságú (99.999 %) hidrogénnel a 

kiszámított kezdeti nyomásra töltöttük föl, majd a rendszer nyomását szintén nagy tisztaságú 

(99.999 %) argonnal légköri nyomásra egészítettük ki. A lágyvas maggal ellátott kvarcüveg 

mintatartót a mintákkal együtt egy erős mágnes segítségével betoltuk az előzetesen felfűtött és 

stabil 600 °C hőmérsékletű kemencébe, majd a hidrogénezés végén a mintákat visszahúztuk a 

kvarccső kemencén kívüli részébe. Az össztérfogathoz tartozó nyomást (hidrogén+argon) 

folyamatosan mértük és a nyomásmérő kimenetét összekapcsoltuk egy számítógéppel, így a 

hidrogénezés alatti nyomásváltozást folyamatosan tudtuk regisztrálni. A hidrogén 

elnyelődésének folyamatát a nyomás csökkenése jelezte. A burkolatminták meghatározott 

mennyiségű hidrogénnel történő feltöltéséhez szükséges időt a korábban elvégzett tesztmérések 

alapján állapítottuk meg [73]. A nyomás 22 óra elteltével már nem csökkent tovább, azaz a 

cirkónium gyűrűk hidrogéntartalma egyensúlyba került a gáztérben található hidrogénnel (40. 

ábra). 
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39. ábra: A hidrogénezéshez használt berendezés és tartozékainak képe [74] 

 

 

 

40. ábra: A hidrogénező berendezés belső nyomásának változása az eltelt idő függvényében, 

különböző hidrogéntartalmú minták előállítása során 
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A mérések megkezdése előtt vakpróbát is végeztünk, hogy megállapítsuk, mekkora nem 

várt tömegnövekedést szenvednek el a minták a mérés alatt, hidrogén bevezetése nélkül. 

Kezdetben elég magas, mintegy 90-110 ppm közötti tömegnövekedést kaptunk a keskeny 

gyűrűkön, a 8 mm-es védőgyűrűn pedig közel 900 ppm-et. A 41. ábrán megfigyelhető a 

kvarcüveg mintatartón a hidrogénezett minták mellett a 8 mm-es védőgyűrűn kialakult sötét 

elszíneződés. A vákuumpróbák és tömegvisszamérések során az eltérés legvalószínűbb okát a 

berendezés levegőbeeresztésében találtuk meg.  

A levegő nitrogénjének hatására bekövetkező nitridálódásra utal az E110 minták 

aranysárga színe (41. ábra). Eddigi méréseink során csak magasabb hőmérsékleten sikerült 

kimutatnunk nitridek képződését. Ha csak nitrogén van jelen a gáztérben, akkor az valóban csak 

magas hőmérsékleten (1000 °C fölött) hoz létre látható nitrid bevonatot a minta felületén, mert 

a nitrogén csak nagyon lassan reagál a cirkóniummal. Azonban ha nitrogén és oxigén együtt 

van jelen a rendszerben (beáramló levegő), akkor a fémbe beoldódó oxigén meggyorsítja a 

cirkónium reakcióját a nitrogénnel, és ilyenkor már alacsonyabb hőmérsékleten is 

tapasztalhatunk jelentősebb nitridizációt. A nitrogén annál kevésbé tud bediffundálni a 

cirkónium fémbe, minél több az abban oldott hidrogén. Így a vakminták voltak a legkevésbé 

aranyszínűek (a szennyező nitrogén bediffundált a fémbe), míg a legnagyobb hidrogén tartalmú 

minták voltak a legsárgábbak, mert ott a fémben oldott hidrogén meggátolta, hogy a nitrogén 

be tudjon diffundálni, így az a felületen maradt, és aranyszínű bevonatként jól látható volt. A 

keletkezett réteg rendkívül vékony, néhány tized mikron vastagságú lehet, mivel a minták teljes 

tömegnövekedése nem haladta meg a 60-100 ppm-et. Az E110G gyűrűkön ez az aranyszínű 

bevonat kevésbé volt megfigyelhető, ami a csövek elérő felületi minőségére, végső 

megmunkálására utal.  

A nem várt tömegnövekedés másik lehetséges okát a csövek belső felületén kialakuló 

monomolekuláris vízrétegben találtuk meg. Ez a vízréteg a berendezés levegőre nyitásakor 

pillanatszerűen kialakul, még akkor is, ha előtte a berendezést atmoszférikus nyomású, nagy 

tisztaságú argonnal árasztottuk el. A mérés során a forró argongáz érintkezik a berendezés 

hidegebb részeivel is és ezekről a felületekről deszorbeálja a megkötött vizet, mely az összes 

minta tömegnövekedéséből visszaszámolva mintegy 1 mg-ra tehető mérésenként. A mérés 

közben végzett vakpróbák a rendszer tisztulását mutatták, vagyis a mérések közben csökkent a 

rendszer víztartalma, majd a szennyezés 40 ppm körül állandósult.  

 

    

41. ábra: A 400 ppm-ig hidrogénezett E110 gyűrűk képe a kvarcüveg mintatartón (balra) és 

külön (jobbra). Jól látható a szélesebb védőgyűrűn megjelenő feketés színű oxid és a 2 mm 

széles gyűrű próbatest sárgás, aranyhoz hasonló színe 
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Az egyes gyűrűmintákra a tömegük visszamérése alapján számítottuk ki az elnyelt 

hidrogén mennyiségét. Ezt a gyűrűk tömegnövekedéséből számítottuk ki úgy, hogy a 

vakpróbák után mért tömegnövekedést levontuk a minták tömegéből. Különbséget tettünk a 

gyűrűk helyzete között a kvarcüveg mintatartón, mivel a mérések során a gyűrűk eltérően 

szennyeződtek és hidrogéneződtek. Minden minta esetén a különböző pozíciókban lévő gyűrűk 

tömegnövekedéséből a saját helyzetének megfelelő vakmérés adataiból számolt szennyező-

mennyiséget vontuk le, hogy a lehető legpontosabban meg tudjuk határozni a valós 

hidrogénelnyelésből származó tömegnövekedést. 

A kitűzött 100, 250 és 400 ppm hidrogéntartalom eléréséhez 0,39, 1,33 és 2,08 kPa 

parciális hidrogénnyomás mellett folytattuk a hidrogénezést 600 °C-on 22 órán át. A kitűzött 

hidrogéntartalmat átlagosan mintegy 16 ppm eltéréssel és 20 ppm szórással sikerült elérnünk.  

A mintákat a szakítások előtt randomizálásnak vetettük alá úgy, hogy az egyes 

szakítóvizsgálati hőmérsékletekhez kiválasztott három párhuzamos gyűrűminta 

hidrogéntartalmának átlaga közel megegyezzen az adott hidrogénezési kategória és anyag 

összes mintája hidrogéntartalmának átlagával. A hidrogénezett próbatestek adatait és a 

számított szakítószilárdság értékeket a Melléklet 30-32. táblázatai tartalmazzák, köztük a 

20 °C-on elszakított, hidrogént nem tartalmazó, hőkezelt vakminták adatait is. A 300 °C-os 

szakítóvizsgálatok előkészítése során az egyik E110G gyűrűminta (GH2-01) tönkrement, így 

ott csak két párhuzamos mérést végeztünk.  

Az axiális minták előkészítése során is a fent leírt metódust követtük, a minták nagy 

mérete miatt azonban egyszerre csak egy mintát tudtunk a kemencében hidrogénnel feltölteni. 

A hidrogénezett próbatestek adatait és a számított szakítószilárdság értékeket a Melléklet 33. 

táblázata tartalmazza, köztük a 300 °C-on elszakított, hidrogént nem tartalmazó, hőkezelt 

vakminták adatait is. A 150 °C-os axiális szakítóvizsgálatok során az egyik E110G gyűrűminta 

(GAH-02) tönkrement, így ott csak egy mérést végeztünk.  

 



 

 

 

 

78 
 

 

 

 

6. A SZAKÍTÓVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK 

KIÉRTÉKELÉSE 
 

A szakítószilárdság mérésben a minták geometriai adatait, valamint a szakítás során a 

szakítógép keresztfejének elmozdulását és a mért erőt rögzítettük. A geometriai adatokat 

digitális tolómérővel vettük föl, a jellemző méreteket (hosszúság, falvastagság, átmérő) 

háromszor mértük meg. Ezek alapján ki lehet számolni a húzás irányára merőleges szakítási 

régió keresztmetszetének területét, a mérés során rögzített erő-elmozdulás görbéről pedig 

leolvasható a mért maximális erő. A kettő hányadosa adja a szakítószilárdságot. A teljes 

méréssorozatban összesen 304 szakítóvizsgálatot végeztünk. A kísérleti tervek alapján 

végrehajtott méréssorozatban kapott adatokat és a számított szakítószilárdság értékeket a 

Melléklet 19-33. táblázatai tartalmazzák. 

Az egyes változók (faktorok) hatását az egyszerű összehasonlításon túl faktoriális 

varianciaanalízissel (ANOVA) is elemeztem. Ez a statisztikai kiértékelési módszer annak 

kiderítésére szolgál, hogy a kísérleti tervben felvett változók különböző szintjei (pl. különböző 

mértékű vagy típusú kezelések) esetén mért függő változó (jelen esetben a szakítószilárdság) 

értékek hogyan változnak meg, és ez a változás szignifikáns-e vagyis a normál eloszlással 

közelített, a párhuzamos mérések alapján becsülhető szórás mértékénél nagyobb változást 

idéznek-e elő. Ezzel a módszerrel pontosabban megállapítható a választott faktorok hatása, és 

fény derülhet kereszteffektusokra is, vagyis két faktor együttes, egymást erősítő hatására is. 

A függő változó minden esetben a minták mérési adatokból számított szakítószilárdsága 

volt, a vizsgált faktorok pedig a következők voltak: a minta anyaga (E110 vagy E110G), a 

szakítás iránya (axiális vagy tangenciális), a szakítási hőmérséklet (20 °C, 150 °C, 300 °C), 

valamint a hidrogénezés (100, 250, 400 ppm) és az oxidáció mértéke (1, 2, 2,8 ECR%). A 

faktoriális varianciaanalízis a változók egyes szintjeihez tartozó átlagos értékek egymástól 

statisztikailag kimutatható eltérését számolja ki, vagyis egy adott faktor különböző szintjei 

megváltoztatják-e a mért pontok várható értékét, vagy csak a normál eloszlású szórásról, 

véletlen hibáról van szó.  

A varianciaanalízis elvégzéséhez StatSoft STATISTICA 10 programot használtam. Az 

így készített diagramokon, analízis-táblákon a vízszintes tengelyek a faktorok, a függő változók 

különböző szintjeit, a kategóriákat jelölik, nem a pontos értékeket. Két adatsor grafikus 

összehasonlításakor a program minden alkalommal az egyik pontsort a kategóriaértéktől jobbra, 

a másikat balra rendezi, hogy ne tudják egymást átfedni, de az adott pontok ugyanahhoz a 

faktorszinthez tartoznak. Mivel a program nem tud tört faktorszintekkel számolni, így a 

2,8 ECR% oxidációszint hatásainak kiértékelése 3 ECR%-ként jelenik meg, mivel az oxidációs 

faktor harmadik szintjéről van szó. Mivel a minták valódi oxidációfoka és a bennük elnyelt 

hidrogén mennyisége jó közelítéssel megegyeztek a kísérleti tervben kijelölt értékekkel, így a 

varianciaanalízisnél megengedhető volt az az egyszerűsítés, hogy nem a pontos mért 

értékekkel, hanem a kijelölt értékekkel számoltam.  
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 A mérési hőmérséklet és a húzási irány hatásának kiértékelése 

 

Először a húzási irány, a mérési hőmérséklet és az anyagi minőség hatásait vizsgáltam 

meg. Az adatok alapján látható volt a mért szakítószilárdság irányfüggése, az axiális 

szakítószilárdságnál alacsonyabbnak adódott a gyűrűszakításokból meghatározott kerületi 

szakítószilárdság. Az E110G ötvözetből készült minták kerületi szakítószilárdsága átlagosan 

11%-kal nagyobbnak adódott szobahőmérsékleten, mint az azonos állapotú E110 minták esetén 

(42. ábra). A szobahőmérsékletű kerületi szakítószilárdság mindkét ötvözet esetén mintegy 

12%-kal alacsonyabb, mint a tengelyirányú szakítószilárdság. 

A hőmérséklet emelkedésével jelentősen csökken a fémek szakítószilárdsága. Az 

alapállapotú mintákkal 150 °C és 300 °C hőmérsékleten végzett szakítóvizsgálatok során a 

hőmérséklet növelésével jelentősen csökkent a szakítószilárdság, mintegy 30-50%-kal. Az 

E110G gyűrűk szobahőmérsékleten nagyobb szakítóerőnek álltak ellen, mint az E110 minták, 

azonban 300 °C-on ez a különbség már elenyésző volt. 

Az egyes változók, faktorok hatását varianciaanalízissel (ANOVA) elemeztem. A függő 

változó a minták szakítószilárdsága, a vizsgált faktorok pedig a minta anyaga, a szakítás iránya, 

a szakítási hőmérséklet voltak. A faktorok nagy száma és egymásba fonódó eloszlása miatt az 

adattáblát több részre osztottam, hogy a hőmérséklet és a húzási irány hatását külön tudjam 

vizsgálni a kezelések hatásaitól. Összesen 56 darab számított szakítószilárdság érték 

felhasználásával végrehajtottam egy faktoriális ANOVA vizsgálatot, a kapott adatokat a 8. 

táblázat tartalmazza.  

A STATISTICA program az analízis eredményeként öt oszlopot ad vissza, az egyes 

faktorokkal lineárisan számolt modell négyzetösszegét (SS), az egyes faktorok szabadsági 

fokainak számát (DoF), illesztéssel kapott érték eltérésének négyzetösszegét (MS), az F-próba 

értékét és az azzal kapott p értéket, ami annak a valószínűsége, hogy az adott hatás a véletlen 

ingadozás hatására jött létre. A piros számok jelzik azt a hatást (sort), amely szignifikáns 

hatással van a szakítószilárdságra, 95%-os konfidenciaszinten, normál eloszlást feltételezve. 

Az Intercept sor a program által a megadott pontokra illesztett modell tengelymetszetét jelöli, 

de a vizsgált esetekben ennek nincs jelentősége. Minden elemzés esetén a programmal kapott 

értékelő táblázatot másoltam be a dolgozatba. 

Az eredmények szerint mind a három vizsgált faktor (húzás iránya, mérés hőmérséklete, 

anyagi minőség) szignifikáns hatást gyakorol a szakítószilárdságra, ebből a legnagyobb a mérés 

hőmérsékletének hatása. Továbbá jelen van egy kereszteffektus is a hőmérséklet és az anyagi 

minőség között, vagyis a két vizsgált ötvözet mért szakítószilárdságának különbsége 

valamelyest függ a hőmérséklettől is, ez a hatás ugyanakkor jelentősen kisebb, mint a faktorok 

fő hatásai. Ezeket a hatásokat szemlélteti a 8. táblázatban látható analízis-tábla. A 42. ábrán jól 

látható, hogy a hőmérséklet és az anyagi minőség közötti kereszteffektus mind az axiális, mind 

a gyűrűszakítások esetén jelentkezett, mivel változik a két anyagot jelölő pontok egymástól 

való távolsága a hőmérséklet függvényében.  
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8. táblázat: Az egyes faktorok (szakítási hőmérséklet és irány, az ötvözet típusa) 

szakítószilárdságra gyakorolt hatásának elemzése során kapott adatok 

 

 

 

 

42. ábra: A kezeletlen E110 és az E110G ötvözetek átlagos szakítószilárdsága a szakítás 

hőmérsékletének és irányának függvényében 
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 A hőkezelés hatásának értékelése 

 

A hőkezelés és a kémiai kezelések hatásának különválasztásához először a hőkezelt 

minták adatait dolgoztam föl. A szobahőmérsékleten kapott szakítószilárdság adatokat a 43. és 

44. ábrán felvázolva megfigyelhető a hőkezelés hőmérsékletének szerepe és a két vizsgált 

ötvözet különböző viselkedése. A 600 °C-on végzett hőkezelés az E110 anyagú csövek 

kilágyulásához vezetett, a minták szakítószilárdsága átlagosan 5%-kal csökkent. Ezen a 

hőmérsékleten megindul a kristályhibák kiegyenlítődése, az atomok diffúzióval történő 

visszarendeződése, a diszlokációk számának csökkenésével együtt pedig a keménység is 

csökken. Ez a folyamat az E110G minták esetén nem volt megfigyelhető, amiből arra 

következtethetünk, hogy az új típusú csövek tökéletesebb feszültségmentesítő hőkezelést 

kaptak, vagy valamivel magasabb hőmérsékleten, vagy hosszabb ideig, mint az E110 esetén. 

Azonban a gyártó állítása szerint a két vizsgált ötvözet azonos hőkezelésen esett át a gyártás 

során, így valószínűleg a különböző ötvözők és szennyezések befolyásolták a visszarendeződés 

sebességét. 

A 800 °C-os hőkezelés során elkezdődik az ötvözetek felkeményedése, mivel 750 °C 

fölött megindul a cirkónium fázisátalakulása, az alacsony hőmérsékleten jellemző szoros 

illeszkedésű hexagonális α-fázis mellett megjelenik a tércentrált köbös, tűs kristályokat alkotó 

β-fázis. Előzetesen várható volt a hőkezelés hosszának hatása, mivel a hosszabb idő nagyobb 

mértékű fázisátalakuláshoz vezet. A 800 °C-on végzett kezelés esetén megfigyelhető némi 

eltérés a kezelési idő növelésével, magasabb lett a mért szakítószilárdság, azonban ezt a hatást 

nem találtam szignifikánsnak. Valószínűleg a fázisátalakulás nagyon gyorsan, a legrövidebb 

hőkezelési idő alatt szinte teljesen végbement. 

Míg az E110 esetén egy óra 800 °C-os hőkezelés után a szakítószilárdság az 

alapállapothoz képest mintegy 10-15%-kal nőtt, az E110G esetén ez a növekmény csupán 5% 

körüli, ami arra utal, hogy az több β-fázist tartalmazott kezdetben is. A 900 °C-on végzett 

hőkezelés során a fázisátalakulás gyorsan és teljesen végbemegy, így a hőkezelés hosszának 

nincs jelentős hatása, E110 esetén 20%-kal, E110G esetén pedig mintegy 10%-kal nőtt a minták 

szakítószilárdsága a kezeletlen állapothoz képest.  
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43. ábra: Az E110 minták hőkezelésének hatása a szobahőmérsékleten mért 

szakítószilárdságra 

 

 

44. ábra: Az E110G minták hőkezelésének hatása a szobahőmérsékleten mért 

szakítószilárdságra 
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A 300 °C-on végzett mérések során is hasonló eredményeket kaptam. A 45. ábrán látható, 

hogy a hőkezelés szakítószilárdságot módosító hatásának jellege hasonló a szobahőmérsékletű 

méréseknél látotthoz. A 700 °C-on és a 800 °C-on végzett hőkezelés mintegy 10%-kal, a 

900 °C-os hőkezelés pedig 20-25%-kal növelte meg a szakítószilárdságot az alapállapothoz 

képest. A növekmény mértéke különböző volt, míg az alapállapotú E110 és az E110G 300 °C-

on mért szakítószilárdsága egyaránt 194 MPa-nak adódott. 

 

 

45. ábra: Az E110 és az E110G minták hőkezelésének hatása a 300 °C-on mért 

szakítószilárdságra 

 

 A kémiai kezelések hatásának kiértékelése 

 

6.3.1. Az oxidált próbatestek magas hőmérsékletű viselkedése  

 

A kémiai kezelések közül először az oxidált mintákat vizsgáltam meg. Mivel az axiális 

szakításokat nem végeztük el az összes oxidációs szinten, csak 300 °C-os vizsgálatok esetén 

(lásd 6.1. fejezet), így az összes oxidált minta egyszerre történő kiértékelése során nem tudtam 

a faktorok hatásait külön kiértékelni. A 300 °C-os axiális szakítások során kapott adatokat így 

külön vizsgáltam. Az adatok alapján az oxidált próbatesteknél nagyobbnak adódott az ötvözetek 

szakítószilárdsága. A hatás jelentős volt, 15-20%-kal nőtt a próbatestek 300 °C-on mért 

szakítószilárdsága a vizsgált tartományban az alapállapothoz képest és megfigyelhető egy 

emelkedő tendencia (46. ábra). Alacsonyabb hőmérsékleten nem mutatkozott ekkora eltérés. 
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46. ábra: Az E110 és az E110G ötvözetek átlagos axiális szakítószilárdsága 300 °C-on az 

oxidáció mértékének függvényében. A 0 szint a kezeletlen, alapállapotú mintákat jelenti 

 

 

47. ábra: Az E110 és az E110G ötvözetek három hőmérsékleten mért átlagos kerületi 

szakítószilárdsága az oxidáció mértékének függvényében. A 0 szint a kezeletlen, alapállapotú 

mintákat jelenti 
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Az oxidáció hatásának az összes mérési hőmérsékletre vett kiértékelésekor a két ötvözetre 

a gyűrűszakítások esetén a 47. ábrán látható görbéket kaptam, melyre összehasonlítás céljából 

felvettem a 0 szint helyére az alapállapotú minták eredményeit is. Az ábrán szereplő 

szakítószilárdság értékek a három hőmérsékleten kapott értékek átlaga, a pontokhoz tartozó 

konfidencia-intervallum azonban a három hőmérsékletre a párhuzamos minták méréséből külön 

számolt szórásokból tevődik össze. Ebben az esetben részletes hatáselemzést is tudtam készíteni 

(9. táblázat), melyből látható, hogy az oxidációfoknak az anyagi minőségnél is kisebb hatása 

van a szakítószilárdságra, és ez a hatás valamivel kisebbnek adódott, mint az anyag és a mérési 

hőmérséklet kereszteffektusa. 

 

9. táblázat: Az egyes faktorok (mérés hőmérséklete, oxidációfok és az ötvözet típusa) a 

szakítószilárdságra gyakorolt hatásának elemzése során kapott adatok 

 

 

Az eredmények alapján kismértékű oxidáció (~1 ECR%) esetén nem egyértelmű az 

oxidáció hatása, viszont a teljes vizsgált tartományra jól látható, hogy az oxidált minták esetén 

nagyobb a szakítószilárdság. Azonban ezeknél az eredményeknél meg kell említeni, hogy ebbe 

nem csak az oxidáció, hanem a hőkezelés hatása is beletartozik. Ugyanis az oxidáció 800 °C-

os hőmérséklete beleesik a cirkónium fázisátalakulási tartományába, mely 750 °C és 900 °C 

között megy végbe. Ezt a két faktort a kísérletsorozat többi mérése alapján lehetett elkülöníteni 

egymástól, melyben a gyűrű próbatesteket azonos hőmérsékletű és idejű inert hőkezelésnek 

tettük ki, vízgőzös oxidáció nélkül.  

 

6.3.2. Az oxidáció hatásának értelmezése a hőkezelés mellett 

 

A kísérleti terv szerint a legtöbb hőkezelési időhöz és hőmérséklethez tartozik egy közel 

azonos körülmények között vízgőzben oxidált minta is, mindkét ötvözet esetén. Az egyes 

oxidációs körülményekhez tartozó szakítószilárdság értékekből és a hozzájuk tartozó 

hőkezeléses esetekben mért szakítószilárdságból megkaphatjuk az oxidáció szakítószilárdság-

módosító hatását. A 600-900 °C között kezelt, szobahőmérsékleten mért mintákra kapott 

adatokat a 48. ábrán rajzoltam fel a két vizsgált ötvözetre, az eredményeket az átlagukkal és a 

hozzájuk tartozó 95%-os konfidencia-intervallummal ábrázoltam.  
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48. ábra: A különböző hőmérsékleteken végzett hőkezelés és vízgőzös oxidáció hatása az 

E110 és az E110G gyűrűminták szobahőmérsékleten mért szakítószilárdságára 

 

Az adatokból az látszik, hogy az oxidáció önmagában negatív hatással van a burkolat 

csövek szobahőmérsékletű szakítószilárdságára. Az oxidált minták szakítószilárdsága szinte 

minden esetben a hőkezelésre számolt érték alatt van. E110 és E100G minták esetén is 

átlagosan 5-10%-kal csökkentette az oxidáció a szakítószilárdságot a hőkezeléshez képest, 

néhány hőmérsékleten azonban kimutathatatlan volt az eltérés a hőkezelt és az oxidált minták 

között. A kismértékű oxidáció hőkezeléstől elválasztott hatása a szakítószilárdságra nagyon 

kicsi, a statisztikai kimutathatóság határán van. 5% szakítószilárdság-növekedés E110-nél 

18 MPa-t, E110G-nél pedig 20 MPa-t jelent, ami a mérés hibájával összevethető.  

A három párhuzamos, vagyis azonos körülmények között előkészített minta szakítása 

során kapott adatok alapján megbecsültem a mérés jóságát. A három párhuzamos adatra 

meghatároztam az átlagtól való eltérést és a relatív szórást. A mérés feldolgozása során három 

pontot kizártam, melyek jelentős eltérést mutattak a párhuzamos mérésektől. A relatív szórás 

az összesen 166 darab feldolgozott adatra átlagosan 2,24%-nak adódott, de néhol 

megközelítette a 7%-ot is. Ez a hiba leginkább a gyűrűminták geometriai paramétereinek 

mérésére vezethető vissza, és főképp a sokszor egyenetlen felületű oxidált minták esetén jelent 

problémát. 0,04 mm bizonytalanság a gyűrűminták átlagos falvastagságában 5% eltérést 

okozhat a számolt szakítószilárdságban. 

A hőkezelés és az oxidáció kiértékeléséhez varianciaanalízist is végeztem. Mivel a 

kísérleti terv nem volt teljes, vagyis nem mindegyik hőmérsékleten és nem mindkét ötvözetet 

tettük ki hőkezelésnek és vízgőzös oxidációnak az összes felmerülő ideig, így a statisztikai 

kiértékelést csak 800 és 900 °C-os kezelések esetén tudtam megvalósítani.  
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A 10. táblázatban láthatók a statisztikai elemzés eredményei, a pirossal jelölt sorok esetén 

a hatás szignifikánsnak (p < 0,05) bizonyult. Legfontosabb eredmény, hogy szignifikáns eltérés 

volt kimutatható a hőkezelés és az oxidáció között. Eszerint a vizsgált esetekben a minták 

oxidációja megváltoztatta statisztikailag kimutatható mértékben az adott hőmérsékletű 

hőkezeléshez képest a cirkónium ötvözetek szakítószilárdságát. Szignifikáns hatása volt még 

az anyagi minőségnek és a kezelés hőmérsékletének. Két kereszteffektus is megjelent, az anyag 

és a kezelés típusa, valamint a kezelés típusa és a kezelés hőmérséklete között. A 49. ábrán 

egyértelműen látható a kezelések hatása, referenciaként felvettem az ábrára az alapállapotú, 

kezeletlen gyűrűk szakítása során kapott értékeket is. 

 

10. táblázat: A hőkezelés és az oxidáció, mint kétféle kezelés hatásának összehasonlítása 

800 °C-os és 900 °C-os kezelések esetén (a mérések szobahőmérsékleten történtek) 

 

 

A 300 °C-on végzett mérések esetén a tendencia hasonló, ebben az esetben is a hőkezelt 

mintáknál nagyobb erőket mértünk, mint az oxidált minták esetén (50. ábra). A kétféle kezelés 

közötti eltérés mértéke a mérések jelentős szórása miatt nem egyértelmű. 

Ezek a mérések alátámasztják, hogy az oxidáció során magas hőmérsékletnek kitett 

minták által elszenvedett hőkezelés hatása a szakítószilárdságukra összemérhető az oxidáció 

hatásával. Ennek az előző mérési sorozat kiértékelésére is hatása van. Az előzőekben vizsgált, 

800 °C-on végzett oxidáció szakítószilárdság-módosító hatása ez alapján a 800 °C-os hőkezelés 

pozitív hatásának, és a kismértékű, hőkezeléstől elkülönített oxidáció enyhén negatív hatásának 

összességeként értelmezhető.  
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49. ábra: Az E110 és az E110G gyűrűminták 800 °C-on és 900 °C-on végzett oxidációjának 

és hőkezelésének hatása a szobahőmérsékleten mért szakítószilárdságra, valamint a kezeletlen 

minták adatai 

 

 

50. ábra: Az E110 és az E110G gyűrűminták 800 °C-on végzett oxidációjának és 

hőkezelésének hatása a 300 °C-on mért szakítószilárdságra 
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6.3.3. A hidrogénezés hatásának értékelése 

 

A hidrogénezés hatását is megpróbáltam elkülöníteni a minták előállítása során fellépő 

hőkezelés hatásától, ehhez a hidrogénezés próbamérések során 600 °C-on kezelt vakminták 

szakítási eredményeit használtam föl. A 400 ppm hidrogént tartalmazó axiális minták esetén a 

mért szakítószilárdság valamivel magasabb, mint a kevesebb hidrogént tartalmazó, valamint a 

csak hőkezelt vakminták esetén. Hasonló mértékű eltérés figyelhető meg a 150 °C-on és a 

300 °C-on mért E110 gyűrűminták esetén is.  

A különböző hőmérsékleteken szakított hidrogénezett minták és a hidrogénezéssel 

azonos körülmények között hőkezelt vakminták adatainak felhasználásával végeztem egy újabb 

ANOVA vizsgálatot arra vonatkozólag, hogy a hidrogéntartalom hogyan változtatja meg a 

szakítószilárdságot. A 11. táblázat mutatja a faktoriális ANOVA eredményeképpen kapott 

értékeket. Eszerint a hidrogénezés hatása elég csekély és nem szignifikáns. 5,4% a 

valószínűsége, hogy ez a hatás csak a normál eloszlásból következő bizonytalanság miatt 

fordult elő, és így 95%-os konfidenciaszinten kijelenthető, hogy az eltérés a mérés saját 

szórásából származik. Néhány százalékos ingadozás beleesik a szakítószilárdság mérés saját 

mérési hibájának tartományába. Az 51. és 52. ábrákon látható pontok (a 0 itt a hőkezelt 

vakmintákra utal) konfidencia-intervalluma közel a hatás mértékével megegyező szélességű, 

vagyis a hidrogénezés hatása a statisztikai kimutathatóság határán van. Tendencia nem 

figyelhető meg egyik szakítási hőmérsékleten sem.  

 

11. táblázat: Az egyes faktorok (mért hidrogéntartalom és az ötvözet típusa) a 

szakítószilárdságra való módosító hatásának elemzése során kapott adatok 
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51. ábra: A hidrogéntartalom hatása az axiális szakítószilárdságra a két ötvözet esetén, 

különböző mérési hőmérsékleteken 

 

 

52. ábra: A hidrogéntartalom hatása a tangenciális szakítószilárdságra a két ötvözet esetén, 

különböző mérési hőmérsékleteken 
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 A kapott eredmények a későbbi mérések tükrében 

 

Az MTA EK-ban 2016-2018 között a fűtőelemben lévő üzemanyag tabletta és a burkolat 

közötti mechanikai kölcsönhatás (PCMI) modellezésére számos, úgynevezett „mandrel” 

kísérletet végeztünk [75,76,77]. Ebben a méréssorozatban egy szegmentált, hat darabból 

(mandrelből) álló szerszám modellezte a töredezett tablettát, amivel belülről feszítettünk szét 

különböző módon előkezelt (hőkezelt, oxidált, hidrogénezett) 8 mm magas gyűrűmintákat (53. 

ábra). Ez a mérés a képlékeny-rideg átmenet meghatározására szolgál, a kapott erő-elmozdulás 

görbék és a tönkremenetel módja alapján lehet megállapítani a minták képlékenységi tartalékát. 

A mandrel méréshez előkezelt minták az előzőekben leírtakhoz hasonló kezeléseken 

estek át, de a kezelések szélesebb tartományt fedtek le, valamint ezt a mérést is több 

hőmérsékleten elvégeztük. A kapott eredmények megerősítették a szakítóvizsgálatok során 

kapottakat, mind a hőkezelés, mind a kémiai kezelések hatásait illetően.  

 

 

53. ábra. A mandrel mérés közben lejátszódó folyamatok: 1. Kis mértékű, rugalmas 

alakváltozás. 2. Folyáshatár átlépése, a minta még kör keresztmetszetű. 3. Kialakul a hatszög 

alak. 4. A minta nagy mértékű, képlékeny alakváltozása közben a gyűrű szélessége és 

falvastagsága láthatóan csökken. 5. Vállképződés, kezdődő szakadás. 6. Elszakadt minta [75] 

 

A magas hőmérsékletű hőkezelés és a vízgőzben végzett oxidáció közötti különbség 

ebben a mérésben is megjelent [76]. A hőkezelt mintáknál rendszerint nagyobb maximális erőt 

mértünk, és nagyobb volt a szakadásig elszenvedett átmérőváltozás is. Ezt a két mennyiséget 

egy görbén ábrázolva egy erő-elmozdulás jellegű görbét kapunk, a görbe alatti terület pedig (a 

gyűrűk magasságával elosztva) megadja az integrális munkának nevezett mennyiséget, mely 

arányos a mérés során a gyűrű elszakításához szükséges összes befektetett munkával.  
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A mandrel méréseket 20 °C-on, 150 °C-on és 300 °C-on is elvégeztük. Az integrális 

munka a 800 °C-on hőkezelt mintáknál nagyobb volt, mint a 800 °C-on vízgőzben oxidált 

gyűrűk esetén, ami szívósabb és képlékenyebb viselkedést jelent (54. ábra). Ugyanezt 

tapasztaltuk az 1000 °C-os kezelések esetén is, ezeknél 700 másodperces oxidáció már rideg 

töréshez vezetett, ami jelentősen kisebb integrális munka értéket eredményezett (55. ábra). A 

kapott eredmények alátámasztják a 48. ábrán látható különbséget a hőkezelt és az oxidált 

minták értékei között. 

 

 

54. ábra: A 800 °C-on hőkezelt és a 800 °C-on vízgőzben oxidált burkolatminták mandrel 

mérésben 300 °C-on mért integrális munkája a kezelés idejének függvényében 

 

 

55. ábra: Az 1000 °C-on hőkezelt és az 1000 °C-on vízgőzben oxidált burkolatminták 

mandrel mérésben 300 °C-on mért integrális munkája a kezelés idejének függvényében 
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A hidrogénezést a mandrel mérésben jóval szélesebb tartományban végeztük, mint a 

szakítóvizsgálatok esetén [77]. Az 56. ábrán látható, hogy a kezdeti tartományban, 500 ppm 

hidrogéntartalom alatt (tehát az általunk korábban vizsgált 0-400 ppm tartományban) a hatás 

nem volt egyértelmű, ami hasonlít a dolgozatban tárgyalt vizsgálatok eredményéhez (51-52. 

ábrák), azonban magasabb hidrogéntartalmak esetén a maximális erő (vagy a gyűrűk hosszával 

elosztva kapott fajlagos maximális erő) 1500 ppm hidrogéntartalomig monoton növekedett. Ez 

alapján valószínűsíthető, hogy a minták szakítószilárdsága is növekedett. Magasabb oldott 

hidrogénmennyiségek esetén a mért erő nem nőtt tovább, viszont jelentősen romlott a 

képlékenység, a minták ridegen törtek el, kis átmérőváltozás mellett.  

 

 

56. ábra: A 600 °C-on hidrogénezett E110 és E110G minták szobahőmérsékletű mandrel 

mérése során kapott fajlagos maximális erő a hidrogéntartalom függvényében. A referencia 

minták alapállapotú gyűrűk voltak [77] 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A dolgozatban két orosz gyártmányú fűtőelem burkolat, az eddig alkalmazott E110 és az 

új fejlesztésű E110G ötvözet oxidációs és mechanikai tulajdonságait hasonlítottam össze az 

MTA EK-ban végzett PhD kutatási tevékenységem keretében.  

Az E110G burkolat vízgőzös oxidációs kinetikája alapvetően eltér az E110 burkolatétól, 

mivel egyrészt az E110G burkolatnál a vizsgált tartományban nem jelentkezik a breakaway 

oxidáció, másrészt a kinetika nemcsak együtthatóiban, de jellegében is eltér az E110-étől.  

A korábban alkalmazott korrelációk továbbfejlesztése céljából megvizsgáltam az új 

E110G burkolattal magas hőmérsékletű vízgőzben végrehajtott oxidációs kísérleteket. A 

számításaim szerint hosszabb oxidációs idők esetén az idő négyzetgyökénél alacsonyabb 

hatványával arányos az oxidáció mértéke, valamint az oxidáció mértéke függ a teljes oxidációs 

időtől is. A rendelkezésre álló mérési adatok illesztettem egy új best-estimate és egy reálisan 

konzervatív korrelációt az E110G ötvözetre, melyet az általam tervezett kísérleti terv 

eredményei alapján pontosítottam. Az így létrehozott oxidációs korrelációk belekerültek a 

FRAPTRAN és a TRANSURANUS kódokba. 

Mivel a burkolat csövek tengelyirányú (axiális) szakítószilárdságának mérésére nincs 

szabványos eljárás, új metodikát alapoztam meg. A nemzetközi szakirodalom alapján több 

próbatest geometriát is megvizsgáltam. Az általam tervezett axiális próbatest egy 50 mm hosszú 

teljes cső, két párhuzamos kigyengített szakítási régióval, a végei pedig a befogás érdekében 

furattal vannak ellátva. A tangenciális szakítószilárdság méréséhez több lehetséges geometria 

közül a 2 mm széles teljes gyűrűk alkalmazását választottam. Az axiális és a tangenciális 

szakítószilárdság mérésének végeselemes modellezése és a különböző gyártástechnológiával 

előállított próbatestekkel végzett mérések is megerősítették a kiválasztott mintageometriák 

alkalmazhatóságát. 

Az E110 és az E110G cirkónium ötvözetből készült burkolat csövek mechanikai 

tulajdonságainak összehasonlítására elkészítettem egy mérési sorozat tervét, amely 

szobahőmérsékletű vizsgálatok mellett emelt (150 °C) és az üzemi hőmérséklet közelében 

(300 °C) végzendő szakítóvizsgálatokat is tartalmazott. A jelenleg használt E110 és az új 

gyártástechnológiával készült E110G fűtőelem burkolatok mechanikai tulajdonságainak 

vizsgálatára tengelyirányú és gyűrű-szakítóvizsgálatokat végeztünk a csövekből kimunkált 

próbatesteken.  

A kezeletlen, E110G ötvözetből készült minták kerületi szakítószilárdsága átlagosan 

11%-kal nagyobbnak adódott szobahőmérsékleten, mint az azonos állapotú E110 minták 

esetén. A szobahőmérsékletű kerületi szakítószilárdság mindkét ötvözet esetén mintegy 12%-

kal alacsonyabb, mint a tengelyirányú szakítószilárdság. A hőmérséklet növelésével jelentősen 

csökkent a szakítószilárdság (mintegy 30-50%-kal) valamint a két ötvözet közötti különbségek 

is csökkentek.  
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Az általam készített mérési tervnek megfelelően a kezeletlen, alapállapotú próbatestek 

mérésén túl, vizsgáltuk a magas hőmérsékletű (600-900 °C) hőkezelés, a magas hőmérsékletű 

(800 °C), kismértékű (1-5 ECR%) vízgőzben végzett oxidáció és a magas hőmérsékletű 

(600 °C), kismértékű (100-400 ppm) hidrogénezés hatását is a két ötvözet tengelyirányú és 

kerületi szakítószilárdságára, mindhárom szakítási hőmérsékleten. A kísérleti tervek 

kiértékeléséhez varianciaanalízist is végeztem összesen 304 szakítóvizsgálat eredményével. 

Az eredmények alapján a normál üzemi működés során felvehető hidrogéntartalom (400 

ppm) nem befolyásolja az ötvözetek szakítószilárdságát a három vizsgált szakítási 

hőmérsékleten, ami megfelel a várakozásoknak. A hidrogénezés hatására bekövetkező 

szakítószilárdság-változás összevethető nagyságú volt a mérési hiba nagyságával.  

A hőkezelés hatására a két ötvözet különböző viselkedést mutatott. A 600 °C-on végzett 

hőkezelés az E110 anyagú csövek kilágyulásához vezetett, ez a folyamat az E110G minták 

esetén nem volt megfigyelhető. A 800 °C-on és a 900 °C-on végzett hőkezelés esetén az 

alapállapothoz képest magasabb volt a mért szakítószilárdság. Ezen hőkezelések során a 

fázisátalakulás gyorsan végbement, így a hőkezelés hosszának nem volt jelentős hatása.  

A magas hőmérsékletű hőkezelés és a vízgőzben történő oxidáció hatásának elkülönítése 

céljából vizsgáltuk a kismértékű vízgőzös oxidáció és a vízgőzös oxidációval megegyező 

hőmérsékleteken és azonos ideig, inert atmoszférában végzett hőkezelés hatását a két ötvözet 

tangenciális szakítószilárdságára. A mérési sorozat eredményei azt mutatták, hogy az oxidáció 

során magas hőmérsékletnek kitett minták által elszenvedett hőkezelés szakítószilárdságra 

gyakorolt hatása meghaladja a magas hőmérsékletű oxidáció hatását. Az oxidáció önmagában, 

a hőkezeléstől elválasztva, negatív hatással van a burkolat csövek szakítószilárdságára. Az 

oxidált minták szakítószilárdsága szinte minden esetben a hőkezelt minták értékei alatt volt. A 

hőkezeléstől különválasztott oxidáció szakítószilárdságot csökkentő hatása a különböző 

vizsgált hőmérsékleteken nagyon kicsi, a statisztikai kimutathatóság határán van, 5-10% 

közöttinek adódott az alapállapotú minták szakítószilárdságához képest.  
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8. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

1. tézispont: A rendelkezésre álló adatok  és az általam tervezett kísérleti tervben mért új adatok 

alapján megalkottam és validáltam egy best-estimate és egy reálisan konzervatív 

reakciókinetikai korrelációt, melyek nagy pontossággal leírják az E110G ötvözet magas 

hőmérsékletű vízgőzben történő oxidációját. Az új korrelációval három tartományra 

osztottam az oxidációt 600 °C és 1200 °C között. Ezen túl bevezettem a teljes oxidációs 

időtől való függést, valamint az eddig elterjedt, az oxidációs idő négyzetgyökével arányos 

kinetikai leírás helyett új függvényalakkal és különböző hatványú egyenletekkel 

közelítettem a mérési adatokat. Ezek pontosabban közelítik a mért értékeket, mint a 

korábbi korrelációk [P1,P4]. 

 

2. tézispont: Az atomerőművi fűtőelem burkolat csövek vizsgálatára megalapoztam az 

szakítószilárdság irányfüggő mérésének metodikáját. A burkolat csövek axiális és 

tangenciális szakítószilárdságának mérésére kísérletsorozatot terveztem, melyben több, a 

nemzetközi szakirodalomból átvett próbatest geometriát, valamint háromféle 

gyártástechnológiát vizsgáltam meg. Az általam tervezett axiális szakító próbatest egy 50 

mm hosszú teljes cső, két párhuzamos kigyengített szakítási régióval, a végei pedig a 

befogás érdekében furattal vannak ellátva. A tangenciális szakítószilárdság méréséhez 

több lehetséges geometria közül a 2 mm széles teljes gyűrűk alkalmazását választottam 

[P2]. 

 

3. tézispont: Az E110 és az E110G cirkónium ötvözetből készült burkolat csövek mechanikai 

tulajdonságainak összehasonlítására, valamint a normál üzemet és üzemzavari 

állapotokat modellező kémiai- és hőkezelések hatásainak értékelésére elkészítettem egy 

mérési sorozat tervét. Mérések alapján meghatároztam a kezeletlen E110 és E110G 

anyagú burkolat csövek szobahőmérsékletű és magas hőmérsékletű, axiális és 

tangenciális irányban mérhető szakítószilárdságát. A méréseim alapján az alapállapotú 

E110G minták szobahőmérsékletű axiális szakítószilárdsága 11%-kal nagyobbnak 

adódott, mint az E110 minták esetén, 300 °C-on viszont ez a különbség elenyészővé vált. 

A kerületi szakítószilárdság mindkét ötvözet esetén és mindhárom hőmérsékleten 

mintegy 12%-kal alacsonyabb volt, mint a tengelyirányú szakítószilárdság [P2,P3,P5,P6]. 

 

4. tézispont: Mérések segítségével megállapítottam a különböző hőmérsékletű és idejű, inert 

atmoszférában történő hőkezelés szakítószilárdságra gyakorolt hatását az E110 és E110G 

ötvözetekre. A két ötvözet mért szakítószilárdsága különböző mértékben változott a 

hőkezelések hatására. A 600 °C-on végzett hőkezelés mindkét ötvözet esetén 

csökkentette a szakítószilárdságot, a magasabb hőmérsékletű hőkezelések azonban – 

különösen 900 °C-on – növelték a szakítószilárdságot. A hőkezelés időtartamának nem 

volt jelentős hatása a szakítószilárdságra [P3,P5,P6]. 
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5. tézispont: Mérések segítségével elválasztottam a magas hőmérsékletű vízgőzben történő, a 

tervezési üzemzavar során megengedett kismértékű (1-5 ECR%) oxidáció hatását az 

azonos körülmények között végzett hőkezelés hatásától. Míg a hőkezelés növelte, addig 

az oxidáció önmagában 5-10%-kal csökkentette az E110 és az E110G ötvözetek 

szakítószilárdságát [P3,P5,P6]. 

 

6. tézispont: Szobahőmérsékleten és 300 °C-on végzett mérések segítségével megállapítottam, 

hogy a normál üzemi működés során a fűtőelem gyártó által megengedett kismértékű (400 

ppm) hidrogénfelvétel nem befolyásolja az E110 és az E110G burkolat ötvözetek 

szakítószilárdságát [P3,P5,P6]. 
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12. MELLÉKLETEK 
 

12. táblázat: A kinetikai vizsgálatokhoz használt, E110G anyagú, 8 mm széles burkolat 

gyűrűk magas hőmérsékletű vízgőzös oxidációja során kapott adatok jegyzéke [60] 

Minta jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Kezdeti 

tömeg 

m0 (g) 

Tömegváltozás 

∆m (mg) 

Számolt 

oxidációfok 

(ECR%) 

EGV-02 600 2400 0,94209 1,22 0,37 

EGV-01 600 10800 0,94647 2,39 0,72 

EGV-13 600 21600 0,93969 3,43 1,04 

EGV-04 700 171 0,93141 0,98 0,30 

EGV-03 700 1200 0,93061 2,67 0,82 

EGV-05 700 4800 0,94353 4,80 1,45 

EGV-09 800 277 0,94416 3,07 0,93 

EGV-06 800 1107 0,93668 5,73 1,74 

EGF-04 800 2700 0,96000 8,18 2,43 

EGV-08 800 3600 0,93589 8,91 2,71 

EGV-10 800 7200 0,94871 12,17 3,66 

EGV-12 900 120 0,93979 3,85 1,17 

EGV-18 900 350 0,93615 6,60 2,01 

EGV-17 900 850 0,93519 8,85 2,70 

EGF-02 900 2700 0,94920 12,47 3,75 

EGV-15 900 3000 0,93530 13,87 4,23 

EGV-14 900 5000 0,94444 16,57 5,00 

EGV-16 900 7000 0,94777 18,89 5,68 

EGV-19 900 14000 0,94270 24,09 7,29 

EGV-20 1000 100 0,94873 7,59 2,28 

EGV-21 1000 200 0,94020 10,65 3,23 

EGV-22 1000 700 0,95075 18,55 5,56 

EGV-23 1000 1200 0,93653 21,53 6,55 

EGV-24 1000 1800 0,93993 25,06 7,60 

EGF-01 1000 2700 0,96000 27,44 8,15 

EGV-25 1000 3600 0,94751 31,54 9,49 

EGF-05 1000 7200 0,97200 37,58 11,02 

EGV-26 1100 100 0,94058 16,82 5,10 

EGV-27 1100 230 0,93934 26,31 7,99 

EGV-28 1100 400 0,93593 34,93 10,64 

EGV-29 1100 550 0,93258 39,49 12,07 

EGV-30 1100 1100 0,9332 55,36 16,91 

EGV-31 1100 1700 0,93158 67,81 20,75 
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Minta jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Kezdeti 

tömeg 

m0 (g) 

Tömegváltozás 

∆m (mg) 

Számolt 

oxidációfok 

(ECR%) 

EGV-32 1200 85 0,93634 26,37 8,03 

EGV-33 1200 150 0,93745 35,35 10,75 

EGV-34 1200 200 0,94307 42,18 12,75 

EGV-35 1200 400 0,94297 58,09 17,56 

EGV-36 1200 600 0,93543 70,65 21,53 

EGV-37 1200 1100 0,93209 94,23 28,82 

 

13. táblázat: A kinetikai vizsgálatok kiegészítéséhez használt, E110G anyagú, 8 mm széles 

burkolat gyűrűk magas hőmérsékletű vízgőzös oxidációja során kapott adatok jegyzéke 

Minta jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Kezdeti 

tömeg 

m0 (g) 

Tömegváltozás 

∆m (mg) 

Számolt 

oxidációfok 

(ECR%) 

EGK-01 950 200 0,93895 6,11 1,85 

EGK-02 950 200 0,93794 6,13 1,86 

EGK-03 950 300 0,92686 7,36 2,26 

EGK-04 950 300 0,92996 7,35 2,25 

EGK-05 950 1000 0,93459 11,92 3,64 

EGK-06 950 1000 0,93289 11,92 3,64 

EGK-07 950 2000 0,93564 15,30 4,66 

EGK-08 950 2000 0,93300 15,20 4,64 

EGK-09 1035 200 0,93677 12,36 3,76 

EGK-10 1035 200 0,93845 12,38 3,76 

EGK-11 1035 300 0,93480 15,24 4,65 

EGK-12 1035 300 0,93501 15,18 4,63 

EGK-13 1035 1000 0,93684 27,19 8,27 

EGK-14 1035 1000 0,93344 26,87 8,21 

EGK-15 1035 2000 0,93553 36,31 11,06 

EGK-16 1035 2000 0,93264 35,99 11,00 

EGK-17 1065 200 0,93025 15,88 4,87 

EGK-18 1065 200 0,92870 15,75 4,83 

EGK-19 1065 300 0,93080 19,86 6,08 

EGK-20 1065 300 0,93170 19,93 6,10 

EGK-21 1065 1000 0,93604 37,82 11,52 

EGK-22 1065 1000 0,93263 37,31 11,40 

EGK-23 1065 2000 0,93143 53,41 16,35 

EGK-24 1065 2000 0,92919 53,01 16,26 
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14. táblázat: A kinetikai vizsgálatok ellenőrzéséhez használt, 8 mm széles E110G gyűrűk 

hidrogéndús vízgőzben végzett oxidációja során kapott adatok jegyzéke [60] 

Minta jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Kezdeti 

tömeg 

m0 (g) 

Tömegváltozás 

∆m (mg) 

Számolt 

oxidációfok 

(ECR%) 

EGH-01 900 350 0,9504 6,22 1,9 

EGH-02 900 850 0,9744 8,52 2,6 

EGH-03 900 3000 0,9588 13,81 4,2 

EGH-04 900 7000 0,966 18,08 5,5 

EGH-05 1000 200 0,9744 9,99 3 

EGH-06 1000 700 0,966 16,07 4,9 

EGH-07 1000 1800 0,9636 23,75 7,2 

EGH-08 1000 3600 0,9756 29,01 8,7 

EGH-09 1100 100 0,9744 16,36 4,9 

EGH-10 1100 400 0,966 32,2 9,8 

EGH-11 1100 1100 0,9696 52,25 15,8 

EGH-12 1100 1700 0,9564 62,99 19,4 

 

15. táblázat: A kinetikai vizsgálatok ellenőrzéséhez használt, szakítóvizsgálatokhoz 

előkészített 2 mm széles E110G gyűrűk oxidációja során kapott adatok jegyzéke 

Minta jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Kezdeti 

tömeg 

m0 (g) 

Tömegváltozás 

∆m (mg) 

Számolt 

oxidációfok 

(ECR%) 

G-1-1 900 65 0,2299 0,00064 0,79 

G-1-2 900 65 0,23085 0,00063 0,78 

G-1-3 900 65 0,23486 0,00061 0,74 

G-1-4 900 65 0,23333 0,00060 0,73 

G-2-3 900 234 0,23246 0,00154 1,89 

G-2-4 900 234 0,22999 0,00148 1,83 

G-2-5 900 280 0,23484 0,00173 2,10 

G-2-6 900 280 0,23382 0,00170 2,07 

G-2-7 900 280 0,23074 0,00166 2,05 

G-2-8 900 280 0,22846 0,00159 1,98 

G-3-4 900 700 0,22465 0,00251 3,18 

G-3-5 900 700 0,2308 0,00256 3,16 

G-3-6 900 700 0,23514 0,00259 3,14 

G-3-7 900 700 0,22708 0,00249 3,13 

G-3-1 900 1157 0,23302 0,00308 3,77 

G-3-3 900 1157 0,23152 0,00301 3,71 
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16. táblázat: A kinetikai vizsgálatok ellenőrzéséhez használt, szakítóvizsgálatokhoz 

előkészített 2 mm széles E110G gyűrűk oxidációja során kapott adatok jegyzéke 

Minta jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Kezdeti 

tömeg 

m0 (g) 

Tömegváltozás 

∆m (mg) 

Számolt 

oxidációfok 

(ECR%) 

G2-13 800 300 0,23044 0,00089 1,10 

G2-14 800 360 0,23201 0,00101 1,24 

G2-15 800 260 0,23274 0,00086 1,05 

G2-16 800 260 0,22441 0,00082 1,04 

G2-17 800 260 0,23542 0,00085 1,03 

G2-18 800 260 0,23427 0,00084 1,02 

G2-19 800 260 0,24560 0,00086 1,00 

G2-20 800 260 0,24432 0,00089 1,04 

G2-21 800 260 0,23841 0,00085 1,02 

G2-22 800 260 0,24486 0,00085 0,99 

G2-23 800 260 0,23835 0,00085 1,02 

G2-24 800 260 0,23197 0,00083 1,02 

G2-25 800 1050 0,22842 0,00163 2,03 

G2-26 800 1050 0,23138 0,00160 1,97 

G2-27 800 1050 0,23010 0,00158 1,96 

G2-28 800 1050 0,24297 0,00167 1,96 

G2-29 800 1050 0,23129 0,00159 1,96 

G2-30 800 1050 0,24429 0,00169 1,97 

G2-31 800 1050 0,23435 0,00163 1,98 

G2-32 800 1050 0,23322 0,00164 2,00 

G2-33 800 1050 0,23815 0,00167 2,00 

G2-34 800 1050 0,22659 0,00160 2,01 

G2-12 800 1500 0,23288 0,00188 2,30 

G2-35 800 2370 0,23206 0,00225 2,76 

G2-36 800 2370 0,22410 0,00218 2,77 

G2-37 800 2430 0,23477 0,00234 2,84 

G2-38 800 2430 0,23332 0,00230 2,81 

G2-39 800 2430 0,24031 0,00237 2,81 

G2-40 800 2430 0,23633 0,00230 2,77 

G2-41 800 2430 0,23882 0,00230 2,75 

G2-42 800 2430 0,22782 0,00220 2,75 

G2-43 800 2430 0,24040 0,00227 2,69 
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Minta jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Kezdeti 

tömeg 

m0 (g) 

Tömegváltozás 

∆m (mg) 

Számolt 

oxidációfok 

(ECR%) 

G2-44 800 2430 0,23207 0,00225 2,76 

G2-45 800 2430 0,23771 0,00228 2,73 

G2-46 800 2430 0,23690 0,00225 2,71 

G2-10 800 3700 0,23135 0,00288 3,55 

G2-11 800 3700 0,23594 0,00280 3,38 

 

 

17. táblázat: Az alapállapotú axiális minták próbamérése során kapott adatok 

Minta anyaga Minta jele Minta típusa 
Maximális 

mért erő (N) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 EA0 Teljes cső 7428,5 385,3 

E110 EA1 

Kigyengített 

(Finommech. 

maró) 

1669,5 381,2 

E110 EA2 

Kigyengített 

(Finommech. 

maró) 

1730,7 391,2 

E110 EA0-01 
Kigyengített 

(CNC maró) 
1653,7 405,5 

E110 EA0-02 
Kigyengített 

(CNC maró) 
1697,4 410,8 

E110G GA0 Teljes cső 8090,9 427,6 

E110G GA1 

Kigyengített 

(Finommech. 

maró) 

1868,0 429,5 

E110G GA2 

Kigyengített 

(Finommech. 

maró) 

1871,5 433,2 

E110G GA0-01 
Kigyengített 

(CNC maró) 
1896,5 454,9 

E110G GA0-02 
Kigyengített 

(CNC maró) 
1897,0 459,2 
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18. táblázat: Az alapállapotú gyűrűminták próbamérése során kapott adatok 

Minta anyaga Minta jele Minta típusa 
Maximális 

mért erő (N) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E20-01 Teljes gyűrű 1047,0 358,6 

E110 E20-02 Teljes gyűrű 1048,1 358,9 

E110 E20-03 Teljes gyűrű 1080,2 364,5 

E110 EKI2-01 
Kigyengített 

(CNC maró) 
444.1 341,9 

E110 EKI2-02 
Kigyengített 

(CNC maró) 
453.3 347,3 

E110 EKI2-03 
Kigyengített 

(CNC maró) 
430.3 328,2 

E110 EKI2-04 
Kigyengített 

(CNC maró) 
426.8 325,6 

E110 EKI2-05 
Kigyengített 

(CNC maró) 
448.5 340,2 

E110G G20-01 Teljes gyűrű 1184,0 409,1 

E110G G20-02 Teljes gyűrű 1181,4 402,2 

E110G G20-03 Teljes gyűrű 1184,5 405,2 

E110G GKI2-01 
Kigyengített 

(CNC maró) 
529.6 400,1 

E110G GKI2-02 
Kigyengített 

(CNC maró) 
532.4 414,3 

E110G GKI2-03 
Kigyengített 

(CNC maró) 
521.6 393,7 

E110G GKI2-04 
Kigyengített 

(CNC maró) 
527.2 393,8 

E110G GKI2-05 
Kigyengített 

(CNC maró) 
521.2 397,4 

E110G G-KIM-1 
Kigyengített 

(EDM) 
542.1 429,0 

E110G G-KIM-2 
Kigyengített 

(EDM) 
542.7 431,3 

E110G G-KIM-3 
Kigyengített 

(EDM) 
538.9 419,5 

E110G G-KIM-4 
Kigyengített 

(EDM) 
543.9 429,1 

E110G G-KIM-6 
Kigyengített 

(EDM) 
549.3 408,0 
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19. táblázat: Az alapállapotú axiális minták mérése során kapott adatok 

Minta anyaga Minta jele 
Mérés 

hőmérséklete (°C) 

Maximális 

mért erő (N) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 EA0-01 20 1653,7 405,5 

E110 EA0-02 20 1697,4 410,8 

E110G GA0-01 20 1896,5 454,9 

E110G GA0-02 20 1897,0 459,2 

E110 EA0-03 150 1280,4 310,0 

E110 EA0-04 150 1280,8 311,9 

E110G GA0-03 150 1365,1 344,5 

E110G GA0-04 150 1339,5 327,6 

E110 EA0-05 300 972,4 229,1 

E110 EA0-06 300 931,0 224,6 

E110G GA0-05 300 999,1 236,2 

E110G GA0-06 300 969,0 235,2 

 

20. táblázat: Az alapállapotú 2 mm széles gyűrűminták mérése során kapott adatok 

Minta anyaga Minta jele 
Mérés 

hőmérséklete (°C) 

Maximális 

mért erő (N) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E20-01 20 1047,0 358,6 

E110 E20-02 20 1048,1 358,9 

E110 E20-03 20 1080,2 364,5 

E110G G20-01 20 1184,0 409,1 

E110G G20-02 20 1181,4 402,2 

E110G G20-03 20 1184,5 405,2 

E110 E20-04 150 774,9 260,5 

E110 E20-05 150 776,6 261,8 

E110 E20-06 150 762,0 263,4 

E110G G20-04 150 798,5 279,9 

E110G G20-05 150 865,0 286,9 

E110G G20-06 150 801,7 278,9 

E110 E20-07 300 573,7 195,9 

E110 E20-08 300 570,9 194,9 

E110 E20-09 300 559,2 191,1 

E110G G20-07 300 595,6 194,5 

E110G G20-08 300 550,2 192,2 

E110G G20-09 300 577,5 193,9 
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21. táblázat: A vízgőzben oxidált, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és a 

szobahőmérsékleten végzett szakítóvizsgálatok eredményei 

Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E2-40 800 360 1,00 341,2 

E110 E2-44 800 360 1,03 347,5 

E110 E2-46 800 360 1,04 346,9 

E110 E2-30 800 1500 2,00 361,4 

E110 E2-33 800 1500 1,95 352,0 

E110 E2-38 800 1500 1,92 358,4 

E110 E2-16 800 3700 2,83 344,0 

E110 E2-17 800 3700 2,78 374,4 

E110 E2-20 800 3700 2,81 371,0 

E110G G2-16 800 260 1,04 375,6 

E110G G2-19 800 260 1,00 420,7 

E110G G2-23 800 260 1,02 396,8 

E110G G2-26 800 1050 1,97 414,1 

E110G G2-31 800 1050 1,98 398,5 

E110G G2-34 800 1050 2,01 394,6 

E110G G2-39 800 2430 2,81 413,6 

E110G G2-41 800 2430 2,75 414,1 

E110G G2-42 800 2430 2,75 390,9 

 

22. táblázat: A vízgőzben oxidált, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és a 150 °C-on 

végzett szakítóvizsgálatok eredményei 

Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E2-42 800 360 1,00 263,7 

E110 E2-47 800 360 1,03 262,5 

E110 E2-49 800 360 1,02 259,6 

E110 E2-31 800 1500 2,01 263,8 

E110 E2-34 800 1500 1,96 274,3 

E110 E2-37 800 1500 1,94 285,6 

E110 E2-18 800 3700 2,79 274,4 

E110 E2-24 800 3700 2,82 291,4 

E110 E2-28 800 3700 2,80 283,0 
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Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110G G2-17 800 260 1,03 285,7 

E110G G2-20 800 260 1,04 292,5 

E110G G2-22 800 260 0,99 291,3 

E110G G2-25 800 1050 2,03 290,2 

E110G G2-28 800 1050 1,96 290,5 

E110G G2-30 800 1050 1,97 291,0 

E110G G2-38 800 2430 2,81 307,7 

E110G G2-40 800 2430 2,77 307,3 

E110G G2-45 800 2430 2,73 315,8 

 

 

23. táblázat: A vízgőzben oxidált, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és a 300 °C-on 

végzett szakítóvizsgálatok eredményei 

Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E2-41 800 360 0,98 209,2 

E110 E2-43 800 360 1,03 215 

E110 E2-48 800 360 1,00 209,5 

E110 E2-29 800 1500 2,00 213,4 

E110 E2-32 800 1500 1,96 222,8 

E110 E2-35 800 1500 1,96 222,9 

E110 E2-22 800 3700 2,80 226,8 

E110 E2-26 800 3700 2,81 231,7 

E110 E2-27 800 3700 2,81 219,4 

E110G G2-18 800 260 1,02 222,7 

E110G G2-21 800 260 1,02 223,8 

E110G G2-24 800 260 1,02 224,8 

E110G G2-29 800 1050 1,96 226,9 

E110G G2-32 800 1050 2,00 225,3 

E110G G2-33 800 1050 2,00 225,0 

E110G G2-37 800 2430 2,84 232,2 

E110G G2-44 800 2430 2,76 235,4 

E110G G2-46 800 2430 2,71 234,2 
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24. táblázat: A 2 mm széles E110 burkolat gyűrűmintákkal végzett, hőkezelést kiegészítő 

oxidációs kísérletek eredményei és a szobahőmérsékletű szakítóvizsgálatok eredményei 

Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E2TO-07 600 7200 0,68 320,6 

E110 E2TO-08 600 7200 0,60 344,5 

E110 E2TO-09 600 7200 0,62 328,4 

E110 E2TO-10 700 3700 1,48 334,4 

E110 E2TO-11 700 3700 1,48 335,6 

E110 E2TO-12 700 3700 1,41 341,1 

E110 E2TO-01 800 1050 2,04 376,1 

E110 E2TO-02 800 1050 2,05 375,3 

E110 E2TO-03 800 1050 2,05 332,2 

E110 E2TO-04 800 2430 2,65 384,9 

E110 E2TO-05 800 2430 2,68 377,1 

E110 E2TO-06 800 2430 2,75 348,7 

E110 E2TO-13 900 280 1,81 406,8 

E110 E2TO-14 900 280 1,82 394,9 

E110 E2TO-15 900 280 1,85 394,2 

E110 E-2-4 900 390 2,02 409,8 

E110 E-2-5 900 390 1,99 413,9 

E110 E-2-6 900 390 2,00 405,5 

E110 E2TO-16 900 690 2,85 405,1 

E110 E2TO-17 900 690 2,79 403,8 

 

 

25. táblázat: A 2 mm széles E110G burkolat gyűrűmintákkal végzett, hőkezelést kiegészítő 

oxidációs kísérletek eredményei és a szobahőmérsékletű szakítóvizsgálatok eredményei 

Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110G G2TO-07 600 7200 0,74 402,7 

E110G G2TO-08 600 7200 0,73 410,9 

E110G G2TO-09 600 7200 0,74 415,5 

E110G G2TO-10 700 3700 1,66 398,5 

E110G G2TO-11 700 3700 1,64 398,1 

E110G G2TO-12 700 3700 1,65 398,7 
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Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Oxidáció 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110G G2TO-01 800 1500 2,58 394,6 

E110G G2TO-02 800 1500 2,58 401,7 

E110G G2TO-03 800 1500 2,57 368,2 

E110G G2TO-04 800 3700 3,62 414,3 

E110G G2TO-05 800 3700 3,55 418,6 

E110G G2TO-06 800 3700 3,64 415,2 

E110G G-2-6 900 280 2,07 439,8 

E110G G-2-7 900 280 2,05 454,3 

E110G G-2-8 900 280 1,98 433,6 

E110G G2TO-13 900 390 2,61 450,5 

E110G G2TO-14 900 390 2,55 443,5 

E110G G2TO-15 900 390 2,57 445,2 

E110G G2TO-16 900 690 3,12 449,4 

E110G G2TO-17 900 690 3,15 453,8 

E110G G2TO-18 900 690 3,14 445,1 

E110G G2TO-19 900 2430 4,97 451,0 

E110G G2TO-20 900 2430 4,95 444,9 

E110G G2TO-21 900 2430 4,96 441,8 

 

 

26. táblázat: A vízgőzben oxidált axiális minták adatai és a szakítóvizsgálatok eredményei (az 

oxidáció hőmérséklete 800 °C volt) 

Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Mérés 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 EA-03 20 2000 1,93 426,2 

E110 EA-06 20 2000 1,93 440,1 

E110 EA-04 150 2000 1,91 342,3 

E110 EA-07 150 2000 1,92 327,1 

E110 EA-01 300 400 1,02 254,1 

E110 EA-02 300 400 1,04 245,7 

E110 EA-05 300 2000 1,90 274,9 

E110 EA-08 300 2000 1,90 280,0 

E110 EA-09 300 5200 2,71 264,6 

E110 EA-10 300 5200 2,68 272,3 
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Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Mérés 

hőmérséklete 

(°C) 

Oxidáció 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110G GA-03 20 1300 1,89 467,0 

E110G GA-04 20 1300 1,86 466,9 

E110G GA-06 150 1300 1,82 352,6 

E110G GA-01 300 300 0,96 269,8 

E110G GA-02 300 300 0,99 270,6 

E110G GA-07 300 1300 1,88 289,0 

E110G GA-08 300 1300 1,84 286,0 

E110G GA-09 300 3300 2,69 308,8 

E110G GA-10 300 3300 2,61 291,6 

 

 

27. táblázat: A 2 mm széles E110 anyagú gyűrűk hőkezelésének és szobahőmérsékletű 

szakításának eredményei 

Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Hőkezelés 

hőmérséklete 

(°C) 

Hőkezelés 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E2T-04 600 1050 0,05 341,7 

E110 E2T-05 600 1050 0,05 342,8 

E110 E2T-06 600 1050 0,05 336,0 

E110 E2T-07 600 3700 0,30 349,4 

E110 E2T-08 600 3700 0,30 333,4 

E110 E2T-09 600 3700 0,30 342,0 

E110 E2T-01 600 7200 0,31 346,3 

E110 E2T-02 600 7200 0,31 343,8 

E110 E2T-03 600 7200 0,31 351,2 

E110 E2T-10 700 1050 0,10 370,6 

E110 E2T-11 700 1050 0,10 371,8 

E110 E2T-12 700 1050 0,10 364,5 

E110 E2T-13 700 3700 0,22 359,3 

E110 E2T-14 700 3700 0,22 362,3 

E110 E2T-25 800 1050 0,04 398,4 

E110 E2T-26 800 1050 0,04 380,6 

E110 E2T-22 800 1500 0,07 390,6 

E110 E2T-23 800 1500 0,07 382,6 

E110 E2T-24 800 1500 0,07 383,1 
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Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Hőkezelés 

hőmérséklete 

(°C) 

Hőkezelés 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E2T-19 800 2430 0,19 380,9 

E110 E2T-20 800 2430 0,19 382,3 

E110 E2T-21 800 2430 0,19 410,6 

E110 E2T-16 800 3700 0,34 416,5 

E110 E2T-17 800 3700 0,34 416,2 

E110 E2T-18 800 3700 0,34 392,2 

E110 E2T-28 900 280 0,03 434,3 

E110 E2T-29 900 280 0,03 426,6 

E110 E2T-30 900 280 0,03 419,2 

E110 E2T-31 900 390 0,06 426,9 

E110 E2T-32 900 390 0,06 424,2 

E110 E2T-33 900 390 0,06 428,1 

E110 E2T-34 900 690 0,09 430,7 

E110 E2T-35 900 690 0,09 422,4 

E110 E2T-36 900 690 0,09 426,5 

E110 E2T-37 900 2430 0,14 425,4 

E110 E2T-38 900 2430 0,14 438,0 

E110 E2T-39 900 2430 0,14 436,6 

 

 

 

28. táblázat: 2 mm széles E110G anyagú gyűrűk hőkezelésének és szobahőmérsékletű 

szakításának eredményei 

Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Hőkezelés 

hőmérséklete 

(°C) 

Hőkezelés 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110G G2T-04 600 1050 0,01 410,2 

E110G G2T-05 600 1050 0,01 408,1 

E110G G2T-06 600 1050 0,01 401,1 

E110G G2T-07 600 3700 0,16 407,4 

E110G G2T-08 600 3700 0,16 413,2 

E110G G2T-09 600 3700 0,16 411,5 

E110G G2T-01 600 7200 0,20 415,1 

E110G G2T-02 600 7200 0,20 409,4 

E110G G2T-03 600 7200 0,20 405,1 
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Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Hőkezelés 

hőmérséklete 

(°C) 

Hőkezelés 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110G G2T-10 700 1050 0,03 420,6 

E110G G2T-11 700 1050 0,03 416,7 

E110G G2T-12 700 1050 0,03 415,4 

E110G G2T-13 700 3700 0,08 410,0 

E110G G2T-14 700 3700 0,08 423,7 

E110G G2T-15 700 3700 0,08 418,7 

E110G G2T-25 800 1050 0,02 413,7 

E110G G2T-26 800 1050 0,02 414,9 

E110G G2T-27 800 1050 0,02 410,3 

E110G G2T-22 800 1500 0,03 418,0 

E110G G2T-23 800 1500 0,03 418,0 

E110G G2T-24 800 1500 0,03 422,0 

E110G G2T-19 800 2430 0,10 423,1 

E110G G2T-20 800 2430 0,10 424,5 

E110G G2T-21 800 2430 0,10 422,7 

E110G G2T-16 800 3700 0,13 427,9 

E110G G2T-17 800 3700 0,13 424,1 

E110G G2T-18 800 3700 0,13 430,9 

E110G G2T-28 900 280 0,02 429,0 

E110G G2T-29 900 280 0,02 441,1 

E110G G2T-30 900 280 0,02 423,6 

E110G G2T-31 900 390 0,02 468,8 

E110G G2T-32 900 390 0,02 465,7 

E110G G2T-33 900 390 0,02 481,5 

E110G G2T-34 900 690 0,05 464,1 

E110G G2T-35 900 690 0,05 471,2 

E110G G2T-36 900 690 0,05 501,5 

E110G G2T-37 900 2430 0,08 508,6 

E110G G2T-38 900 2430 0,08 446,6 

E110G G2T-39 900 2430 0,08 463,3 
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29. táblázat: 2 mm széles E110 és E110G anyagú gyűrűk hőkezelésének és 300 °C-on végzett 

szakításának eredményei 

Minta 

anyaga 

Minta 

jele 

Hőkezelés 

hőmérséklete 

(°C) 

Hőkezelés 

ideje (s) 

Oxidációfok 

(ECR%) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 I2E-233 700 1800 0,01 200,1 

E110 I2E-234 700 1800 0,01 198,0 

E110 I2E-235 700 1800 0,01 200,4 

E110 I2E-212 800 280 0,01 212,9 

E110 I2E-213 800 280 0,01 212,2 

E110 I2E-214 800 280 0,01 212,4 

E110 I2E-218 800 690 0,01 208,7 

E110 I2E-219 800 690 0,01 208,5 

E110 I2E-220 800 690 0,01 202,3 

E110 I2E-221 800 1800 0,01 210,5 

E110 I2E-200 900 280 0,01 240,0 

E110 I2E-201 900 280 0,01 240,6 

E110 I2E-202 900 280 0,01 241,0 

E110 I2E-206 900 690 0,01 230,7 

E110 I2E-207 900 690 0,01 227,7 

E110 I2E-208 900 690 0,01 238,6 

E110G I2G-233 700 1800 0,01 214,3 

E110G I2G-234 700 1800 0,01 210,7 

E110G I2G-235 700 1800 0,01 212,1 

E110G I2G-212 800 280 0,01 225,6 

E110G I2G-213 800 280 0,01 219,3 

E110G I2G-214 800 280 0,01 220,7 

E110G I2G-218 800 690 0,01 211,9 

E110G I2G-219 800 690 0,01 218,0 

E110G I2G-220 800 690 0,01 214,1 

E110G I2G-221 800 1800 0,01 216,9 

E110G I2G-222 800 1800 0,01 212,3 

E110G I2G-200 900 280 0,01 248,9 

E110G I2G-201 900 280 0,01 252,5 

E110G I2G-202 900 280 0,01 245,5 

E110G I2G-206 900 690 0,01 238,8 

E110G I2G-207 900 690 0,01 247,0 

E110G I2G-208 900 690 0,01 244,8 
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30. táblázat: A 600 °C-on hidrogénezett, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és 

szobahőmérsékleten mért szakítószilárdságuk 

Minta 

anyaga 
Minta jele 

Hidrogéntartalom 

(ppm) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E2H-Vak1 0 343,6 

E110 E2H-Vak2 0 333,7 

E110 E2H-Vak3 0 340,3 

E110G G2H-Vak1 0 390,1 

E110G G2H-Vak2 0 387,8 

E110G G2H-Vak3 0 384,9 

E110 E2H-27 101 329,7 

E110 E2H-28 95 328,0 

E110 E2H-29 101 338,9 

E110 E2H-12 267 345,3 

E110 E2H-14 266 350,4 

E110 E2H-15 293 352,6 

E110 E2H-04 376 360,5 

E110 E2H-06 353 325,5 

E110 E2H-09 456 337,2 

E110G G2H-21 105 394,7 

E110G G2H-24 107 391,0 

E110G G2H-25 94 399,9 

E110G G2H-15 276 348,5 

E110G G2H-16 266 350,7 

E110G G2H-19 257 357,5 

E110G G2H-02 389 376,9 

E110G G2H-05 419 374,6 

E110G G2H-07 378 369,8 
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31. táblázat: A 600 °C-on hidrogénezett, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és 150 °C-

on mért szakítószilárdságuk 

Minta 

anyaga 
Minta jele 

Hidrogéntartalom 

(ppm) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E2H-24 86 245,1 

E110 E2H-25 93 240,7 

E110 E2H-26 108 248,6 

E110 E2H-17 245 253,0 

E110 E2H-18 236 251,4 

E110 E2H-19 242 251,1 

E110 E2H-03 413 263,7 

E110 E2H-07 373 246,3 

E110 E2H-08 418 238,3 

E110G G2H-23 114 277,0 

E110G G2H-27 98 281,8 

E110G G2H-28 94 285,2 

E110G G2H-11 263 275,4 

E110G G2H-12 269 295,8 

E110G G2H-18 269 279,8 

E110G G2H-06 392 271,8 

E110G G2H-08 392 271,6 

E110G G2H-09 401 271,1 

 

 

32. táblázat: A 600 °C-on hidrogénezett, 2 mm széles burkolat gyűrűminták adatai és 300 °C-

on mért szakítószilárdságuk 

Minta 

anyaga 
Minta jele 

Hidrogéntartalom 

(ppm) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 E2H-21 71 181,9 

E110 E2H-22 133 182,8 

E110 E2H-23 86 181,3 

E110 E2H-11 274 182,9 

E110 E2H-13 270 181,5 

E110 E2H-16 277 188,5 

E110 E2H-01 370 193,0 

E110 E2H-02 429 200,8 

E110 E2H-05 365 189,8 

 

 



 

 

 

 

129 
 

 

 

 

Minta 

anyaga 
Minta jele 

Hidrogéntartalom 

(ppm) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110G G2H-22 96 192,3 

E110G G2H-26 111 198,1 

E110G G2H-29 103 192,6 

E110G G2H-13 237 188,6 

E110G G2H-14 269 192,9 

E110G G2H-17 274 188,1 

E110G G2H-03 383 190,2 

E110G G2H-04 379 195,8 

 

33. táblázat: A 600 °C-on hidrogénezett axiális minták adatai és mért szakítószilárdságuk 

Minta 

anyaga 
Minta jele 

Mérés 

hőmérséklete 

(°C) 

Hidrogéntartalom 

(ppm) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

E110 EAH-02 20 242 381,4 

E110 EAH-04 20 263 384,9 

E110G GAH-10 20 226 434,1 

E110G GAH-03 20 247 437,8 

E110 EAH-01 150 230 278,3 

E110 EAH-08 150 268 290,9 

E110G GAH-09 150 239 296,2 

E110 EAH-00 300 - 219,4 

E110 EAH-06 300 110 197,0 

E110 EAH-07 300 102 196,7 

E110 EAH-05 300 258 201,7 

E110 EAH-09 300 255 199,6 

E110 EAH-10 300 410 215,7 

E110 EAH-11 300 464 218,3 

E110G GAH-00 300 - 212,0 

E110G GAH-01 300 292 215,2 

E110G GAH-06 300 107 201,6 

E110G GAH-07 300 102 202,7 

E110G GAH-08 300 256 210,9 

E110G GAH-12 300 233 209,0 

E110G GAH-04 300 408 226,1 

E110G GAH-05 300 393 226,2 

 


