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1. Bevezetés 

 
Az atomerőművekben az üzemanyag kis átmérőjű, hosszú burkolócsövekben 

helyezkedik el, amelyeket együttesen fűtőelemeknek nevezünk. Ezek a fűtőelemek 
bizonyos távolságokban úgynevezett távtartó rácsokkal vannak megtámasztva.  
A fűtőelemkötegek nagyszámú, a nyugati típusú reaktoroknál (PWR/DWR) négyzetrácsban 
elrendezett fűtőelemekből állnak. 

A nyomott vizes reaktorok fűtőelemeiben termelt hőt könnyűvíz vezeti el, magas 
nyomáson, a hőcserélőkhöz. Az erőmű maximális teljesítményének eléréséhez a hűtővíznek 
a lehető legtöbb hőenergiát kell felvennie a fűtőelemekből. Ez a hűtővízáramlás nagy 
sebességével, valamint nagy turbulenciájával érhető el. A fűtőelemeket a távtartó rácsok 
tartják a helyükön. A távtartó rácsok számos különböző típusa létezik. A távtartó rácsok 
rendelkezhetnek áramlás keverő csatornával, vagy örvény lapáttal. A hűtővíz keveredését, 
turbulens áramlását elősegítő elemekkel nagyobb hőátadás biztosítható. 

A fűtőelemköteg élettartamának kezdetén a fűtőelem és a távtartó rács között szoros 
illesztés van, a távtartó rácsok rugói tartják a fűtőelemeket. A rugók ereje az üzemidő alatt a 
neutronsugárzás hatására csökken. A csökkenés olyan nagy mértékű, hogy a rugóerő közel 
0 N-ig lecsökken, illetve egyes esetekben illesztési játék keletkezik a fűtőelem és a távtartó 
rács között [6]. 

A forralóvizes reaktorok fűtőelemkötegeivel szemben, a nyomott vizes reaktorok 
fűtőelemkötegeinek nincs külső burkolatuk, ezért a kötegek közötti keresztáramlás 
csökkenti a helyi teljesítménycsúcsokat, és elősegíti a forráskrízis elkerülését a reaktoron 
belül [7]. 

A hűtővíz áramlása lengésbe hozza a fűtőelemkötegeket és azok fűtőelemeit.  
Az áramlásból eredő gerjesztést, és így a lengést nem lehet teljes mértékben elkerülni.  
A fűtőelemek mozgását nagyban befolyásolja az illesztés. 

A gerjesztett lengés (fűtőelemköteg és fűtőelem) amplitúdója néhány mikrométer 
nagyságú. Ez a kis amplitúdójú lengés a fűtőelem megtámasztási helyeinél csúszó súrlódást 
idéz elő, amely a burkolat kopásához vezet, amelyet frettingkopásnak is neveznek [8]. 
Szélsőséges esetben a frettingkopás a fűtőelem-burkolat kilyukadásához vezethet, amely 
által radioaktív anyagok kerülhetnek a hűtőkörbe. 

Az atomerőművekben a burkolat frettingkopása csökkenti a fűtőelem élettartamát, és 
ezáltal növeli a reaktor üzemeltetési költségeit. 

Fentieket figyelembe véve a távtartó rácsok fejlesztésének kiemelten fontos területe 
olyan fűtőelem-megtámasztás tervezése, amely a fűtőelem-burkolat frettingkopását 
csökkenti. 
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2. Tudományos előzmények 
 

 
1. ábra: Fűtőelem-burkolat frettingkopásának hatásvázlata 

 
A fűtőelem-burkolat frettingkopása egy igen összetett folyamat, amelynek 

hatásvázlatát az 1. ábra mutatja. A fűtőelem-burkolat frettingkutatása három nagy 
munkaterületre osztható fel: 

1. Az áramlásból eredő gerjesztés intenzitásának, valamint a gerjesztési spektrumnak 
a vizsgálata. Mindkettőt lényegében a hűtővíz térfogatárama, a távtartó rácsok 
alakja, a fűtőelemek közötti távolság, valamint a fűtőelemek mozgása (fluid-
structure interaction) befolyásolja. 

2. A fűtőelemköteg és a fűtőelem dinamikai viselkedésének vizsgálata áramlástani és 
lengéstani mérésekkel. A dinamikai tulajdonságokat (rezonanciafrekvenciák, 
amplitúdó, csillapítás) több tényező befolyásolja, amelyek a következők: 
• a fűtőelem és a távtartó rácsok közötti illesztés; 
• a távtartó rács geometriai kialakítása; 
• a fűtőelem és a távtartó rács merevsége; 
• a burkolat és a nukleáris üzemanyag – vagy a kísérletek alatt az üzemanyagot 

helyettesítő tabletták – tömege és azok belső csillapítása; 
• az üzemanyag-tabletták és a burkolat súrlódása; 
• a fűtőelem mozgásakor a hűtővíznek a rezgés által mozgásba hozott tömege 

(járulékos tömege) és a folyadékcsillapítás. 
 

3. Kopáskísérletek. Ezek olyan modellkísérletek, ahol vagy a fűtőelemköteg egy 
részét kiragadva (például a fűtőelemnek és egy távtartó rács cellájának 
kapcsolatánál) a periodikus csúszó mozgáskor létrejövő kopást vizsgálják, vagy 
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pedig egy teljes fűtőelemköteget helyeznek be egy áramlási csatornába. Ezeknél a 
kísérleteknél általában a legfontosabb befolyásoló paramétereket vizsgálják, mint 
például az illesztés változását, a távtartó rács alakját, valamint a fűtőelem 
különböző mozgását (axiális, transzverzális irányú csúszás valamint ütközés).  

 
 
Doktori munkámban a frettingkutatás harmadik munkaterületével foglalkoztam. Ezen 

a területen már számos kutatás folyt, illetve folyik [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15].  
Az áramlási csatornákban végzett frettingkísérletekben fél-, illetve teljes fűtőelemkötegeket 
vizsgáltak [9], [10], [11]. Megállapították, hogy illesztési játék jelenlétekor nagyobb a 
frettingkopás, mint szoros illesztésnél, azaz amikor a távtartó rácsok rugói előfeszítettek. 
Megállapították továbbá, hogy a távtartó rács rugóinak alakja befolyásolja a frettingkopást. 
A disszertáció keretében elvégzett kísérleteim ezt a tudást bővítik új eredményekkel. 
Munkámban a megtámasztó elemek (rugók és bütykök) alakjának részletes vizsgálata 
mellett tárgyalásra kerül a modellfűtőelem mozgásának hatása a frettingkopásra. 

KIM, KANG, YOON és SONG [12], valamint KIM, KIM, YOON, KANG és SONG [13] 
már távtartó rácsok rugóinak alakjára fókuszálva végeztek modellkísérleteket, és vizsgálták 
a mozgásnak a frettingkopásra gyakorolt hatását is. Kísérleteikben, amelyeket levegőben 
hajtottak végre, azonban csak a távtartó rács egy cellájának és egy burkolatdarabnak a 
kapcsolatát vizsgálták úgy, hogy a gerjesztés frekvenciája mindenesetben 30 Hz volt. 

KIM és LEE [14], [15] később, a kutatásuk folytatásában, egy – a két végén 
megtámasztott – fűtőelemrészt vizsgáltak, először levegőben, aztán vízben is. Ez a modell a 
fűtőelem és a távtartó rács kapcsolatát már valósághűbben írja le. Ekkor a modellrúd 
lengésének amplitúdója, valamint a rúd és a megtámasztás közötti illesztés határozza meg a 
felületek csúszásának amplitúdóját és a megtámasztásoknál a reakcióerőket. Kísérleteikben 
azonban a gerjesztés frekvenciája továbbra is 30 Hz volt, és a modellrúd lengésének 
amplitúdója mindig azonos nagyságú – 0,7 mm – volt, csak a rúd és a megtámasztás közötti 
illesztést változtatták. 

KIM és munkatársai [12], [13], [14], [15] azonban nem vették figyelembe, hogy valós 
fűtőelemköteg esetében a gerjesztés nem állandó frekvenciájú, továbbá elhanyagolták a 
fűtőelem dinamikai tulajdonságainak (rezonanciafrekvenciák, csillapítás) hatását.  
A disszertáció kísérletében alkalmazott gerjesztőjel spektruma az áramlásból eredő 
gerjesztés kutatásának eredményei alapján lett meghatározva. A széles spektrumú gerjesztés 
lehetővé teszi, hogy a fűtőelem-modell – amely minden esetben vízben áll – a saját 
rezonanciafrekvenciáin rezegjen. A kutatásom célja, hogy a valóságot jobban megközelítő 
modellkísérletekkel vizsgáljam a fűtőelem-burkolat frettingkopását. 
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3. Célkitűzés 
 
A disszertáció célja a különböző távtartó rácsok, valamint a fűtőelem és a távtartó 

rács közötti illesztés frettingkopásra gyakorolt hatásának kísérleti úton történő vizsgálata 
volt annak érdekében, hogy kellő információt szolgáltassunk a távtartó rácsok 
kialakításának fejlesztéséhez. A frettingkísérletek mellett a modellrúd dinamikai 
viselkedésének vizsgálatához lengésméréseket is végeztem. 

Elemeztem az kopástérfogat és a lengőrendszerbe bevezetett energiából a kopásra 
fordítódott energia kapcsolatát, valamint a lengőrendszer csillapítását. Vizsgáltam a 
korróziós réteg jelenlétének, a gerjesztőerőnek, a modellrúd mozgásának, a távtartó rácsban 
a megtámasztó elemek (rugó és bütyök) merevségének és alakjának, valamint a modellrúd 
és a távtartó rács közötti illesztésnek a fűtőelem-burkolat frettingkopására gyakorolt hatását. 

 
 

4. A vizsgálati módszer 
 
A frettingkutatást két lépésre bontottuk úgy, hogy a frettingkísérletektől külön 

választottuk az áramlásból eredő gerjesztésnek és a fűtőelem dinamikai tulajdonságainak 
vizsgálatát. A kutatás első lépése – a tulajdonképpeni frettingkísérlet előtt – a reaktorban 
fellépő áramlások szimulációja különböző axiális- és keresztirányú áramlásokkal egy a 
mérés céljára kialakított áramlási csatornában, amelyben egy eredeti nagyságú 
fűtőelemköteg dinamikai viselkedését vizsgáltuk. A mérésekből kapott eredmények (lengés 
amplitúdó és rezonanciafrekvencia) felhasználásával képeztük a frettingkísérletekben 
alkalmazott gerjesztőjelet. A frettingkísérletekben az eredmények összehasonlítása 
érdekében a gerjesztőjel spektrumának alakja minden esetben azonos volt. 

A második lépésben, a frettingkísérleteknél, egy megrövidített modellfűtőelemet 
vizsgáltam. A kísérlet berendezést a 2. ábra mutatja. A modellrúd egy vékony huzalon 
függött, és a rudat axiális irányban három helyen támasztottam meg. A modellrúd burkolata, 
és a távtartó rácsok is cirkóniumötvözetből készültek. A vizsgált csőrúd a fűtőelem-
gyártásból kivett eredeti cirkónium ötvözetű fűtőelem-burkolat, melyek a kísérlethez 
üzemanyag-tabletták helyett molibdén hengerekkel voltak megtöltve. A molibdén töltet 
sűrűsége csaknem megegyezik az üzemanyag-tablettákéval, és rendkívüli előnye, hogy 
lehetővé teszi a vizsgált rudak biztonságos és gyors kezelhetőségét. A molibdén hengerek 
között a gerjesztőrendszer részeként egy állandó mágnest helyeztem el. A töltetek és a 
burkolat fala közé egy 0,1 mm vastag wolfram huzalt fűztem be, hogy a modell lengéstani 
szempontból valósághűbb legyen. A huzal az üzemanyag-tabletták és a burkolat közötti rés 
sugárzás hatására bekövetkező csökkenését szimulálja. A modellrúd átmérője 9,50 mm, 
hosszúsága 1250 mm. 
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2. ábra: A kísérleti berendezés 

 

 
A kvadratikus megtámasztócellák anyaga cirkóniumötvözet, és a megtámasztások a 

fűtőelemköteg típusától függően különböző alakú és számú rugót valamint bütyköt 
tartalmaznak. Hét különböző távtartó rácstípust vizsgáltam („A” – „G” típus), amelyeknek 
egy-egy celláját vázlatosan a 3-9. ábrák mutatják. Az ábrák továbbá mutatják a gerjesztési 
irányt is. A megtámasztócellákban található rugók és bütykök néhány milliméter 
nagyságúak, a lemezvastagságuk pedig tizedmilliméteres nagyságrendű.  
A megtámasztócellák magassága 40 és 50 mm között van ugyanúgy, mint a valós távtartó 
rácsok magassága. 

A rúd laterális irányú rezgését a gerjesztés irányában és az arra merőleges irányban a 
plexiüveg tartály falába erősített elmozdulás-érzékelőkkel mértem. A modellrúdra ható 
gerjesztőerő mind a kísérleteknél, mind a lengésméréseknél sztochasztikus jel volt.  
A kísérleteket vízben, szobahőmérsékleten hajtottam végre. A frettingkísérletek után 
interferométerrel megmértem a rúd felületén a kopásnyomok mélységét, és egy számítógépi 
program segítségével meghatároztam a kopásnyomok térfogatát. 
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3. ábra: „A” típusú 
megtámasztócella 

 
4. ábra: „B” típusú 
megtámasztócella 

 
5. ábra: „C” típusú 
megtámasztócella 

 
6. ábra: „D” típusú 
megtámasztócella 

 
7. ábra: „E” típusú 
megtámasztócella 

 
8. ábra: „F” típusú 
megtámasztócella 

 

 
9. ábra: „G” típusú 
megtámasztócella 
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5. Új tudományos eredmények 
 

A doktori munkámmal kapcsolatos új eredményeket az alábbi tézispontokban foglalom 
össze: 

 

1. Lengésmérések segítségével megállapítottam a lengőrendszer csillapítását.  
A lengőrendszer különböző csillapításai nagymértékben befolyásolják az 
anyagleválasztásra fordítódott energiát. A lengőrendszer csillapításai a következők: 
• A modellrúd burkolatának belső csillapítása; 
• A rúd töltetének mozgásakor fellépő súrlódása; 
• A folyadék csillapítása; 
• A rúd és a megtámasztások között fellépő, az érintkező felületek csúszásakor 

és ütközésekor fellépő súrlódás (a súrlódási munka egyrészt hővé disszipál, 
másrészt részecske leválasztásra fordítódik). 

 

A csillapítások vizsgálatakor megállapítottam, hogy a lengőrendszer 
csillapításának legnagyobb része a folyadékcsillapításból és a rúd súrlódásából, 
ütközéséből adódik ( )22 1015101 −− ⋅−⋅=D . A modellrúd töltetének súrlódásából és 

ütközéséből eredő csillapítás ( )210507,0 −⋅=D , valamint a burkolat belső 

csillapítása ( )210016,0 −⋅=D  a lengőrendszer csillapításában kisebb, de nem 

elhanyagolható szerepet játszik. A burkolat belső csillapítása közelítőleg 
harmincada a modellrúd töltetének súrlódásából és ütközéséből eredő 
csillapításnak. 
 
 
 

2. Kísérletekkel vizsgáltam a korróziós réteg hatását a frettingkopásra [4]. A fűtőelem-
burkolat korróziójakor vékony cirkónium-dioxid védőréteg keletkezik, amely 
keményebb és kopásállóbb, mint a cirkóniumötvözet. A nem korrodált rúddal 
végzett frettingkísérlettel ellentétben, a mesterségesen korrodált rúd és 
megtámasztás esetében nem alakult ki a kísérlet végéig mérhető nagyságú 
kopásnyom. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy már a 
megközelítőleg 2 µm vastagságú korróziós réteg is hatékonyan védi a rudat a 
frettingkopással szemben. Azonban a fűtőelem-burkolat (hengeres falú cső) 
hőellenállása 2 µm vastagságú korróziós réteg esetén 2,3-4,9 %-kal, 10 µm 
vastagságú korróziós réteg esetén pedig 9,0-18,6 %-kal nagyobb, mint a 
mesterségesen nem korrodált burkolaté, amely az üzemelés szempontjából nem 
előnyös. 
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3. Kísérletekkel vizsgáltam a gerjesztő erő változtatásának a frettingkopásra és a 
lengőrendszer dinamikai viselkedésére gyakorolt hatását [4]. A hűtővíz áramlásából 
eredő gerjesztőerő nagysága meghatározó jelentőségű a fűtőelem-burkolat kopására. 
A frettingkísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a gerjesztőáram-
erősség (gerjesztőerő) felére csökkentése a frettingkopás sebességét közel 
negyedére (22 %-ra) csökkentette. A kopás sebességének ilyen arányú 
változásából arra következtettem, hogy a gerjesztőáram-erősség csökkenésekor a 
kopásra fordítódott energia négyzetesen csökkent.  
 
 
 

4. A frettingkísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a modellrúddal 
érintkező rugók és bütykök alakjának és merevségének meghatározó szerepe van 
a frettingkopás nagyságára és időbeli alakulására [1], [3], [5].  

a.) A kísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a kopás 
csökkentésének feltétele a nagyobb érintkező felületek és a rugók, bütykök 
élmentes, legömbölyített kialakítása. 

b.) Méréssel meghatároztam három („A”, „B” és „D” típusú) megtámasztócella 
rugóinak és bütykeinek merevségét, valamint frettingkísérletekkel 
meghatároztam, hogy milyen hatással van a merevség nagysága a  
frettingkopásra [5]. A frettingkísérleteknél a három vizsgált megtámasztástípus 
közül az „A” és „B” típusok esetében bütyökérintkezésnél a kopásnyomok 
átlagos térfogata több, mint kilencszer nagyobb volt, mint rugóérintkezésnél. 
Ezzel szemben a „D” típusnál a rúd és rugó érintkezésénél alakult ki nagyobb 
kopás. A kopásnyomok átlagos térfogata rugóérintkezésnél a „D” típusnál 
megközelítőleg hatszor akkora volt, mint bütyökérintkezésnél. 

 
 
 

5. A frettingkísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a rugók 
előfeszítési erejének csökkenésekor, illetve az illesztési játék növekedésekor 
létrejövő nagyobb intenzitású mozgás nagyobb kopást eredményezett [2]. 

  Laza illesztéskor, állandó gerjesztés esetén a modellrúd szabadabban és 
intenzívebben mozgott. A lengés effektív amplitúdója a gerjesztési irányban másfél-
kétszeresére nőtt a szoros illesztés esetéhez képest. Továbbá nemcsak a gerjesztési 
irányba eső, hanem a gerjesztési irányra merőleges mozgáskomponens nagysága is 
jelentősen nagyobb volt, mint szoros illesztéskor. A 0,1 mm-es illesztési játék esetén a 
lengés effektív amplitúdója a gerjesztési irányra merőleges irányban megközelítőleg 
négyszer akkora volt, mint szoros illesztéskor. 
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10. ábra: Akkumulált kopásmélység 

 

 

 
11. ábra: Akkumulált kopástérfogat 
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  A frettingkísérleteknél az illesztési játék növekedésekor, mind az akkumulált 
kopásmélység (az összes kopásnyom maximális mélységének összege, 10. ábra), 
mind az akkumulált kopástérfogat (az összes kopásnyom térfogatának összege, 
11. ábra) jelentősen növekedett. Az akkumulált kopástérfogat az „A” típusnál 
0,1 mm-es illesztési játék esetén 0,678-0,707 mm3 volt, míg az akkumulált 
kopástérfogat szoros illesztéskor egyik kísérletnél sem haladta meg a 0,042 mm3-t. 
Azaz 0,1 mm-es illesztési játéknál a kopástérfogat legalább 16-szor akkora, mint 
szoros illesztésnél. A „B” típusnál az akkumulált kopástérfogat 0,1 mm-es illesztési 
játék esetén (0,664 mm3) 332-szer akkora volt, mint szoros illesztésnél (0,002 mm3). 

 
 
6. A konkáv kontúrú rugótípussal („G” típus) végzett frettingkísérletnél egy 

határillesztést (0,16/0,16/0,125 mm) definiáltam, amely felett a kopás a kísérlet 
korábbi szakaszához képest nagymértékben növekszik. A határillesztéskor a rúd 
már a megtámasztó rugók széleivel is érintkezésbe került, amely a kopás 
sebességének növekedéséhez vezetett. 

  A frettingkísérletek eredményeiből megállapítottam, hogy a kopási folyamatnak 
van egy kezdeti szakasza, a kísérlet első 100 órája [3]. Ekkor mindegyik 
megtámasztástípusnál a kísérlet további részéhez képest nagymértékben változott az 
illesztési játék és a lengőrendszer dinamikai viselkedése. A kopási folyamat kezdeti 
szakasza után az illesztési játéknak és a lengőrendszer dinamikai viselkedésének a 
változása a különböző megtámasztástípusoknál eltérően alakult.  

 

 
12. ábra: Akkumulált kopástérfogat 
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  A frettingkísérlet alatt a kopásnyomok mélyülése növeli a kezdeti illesztési 

játékot. A játék növekedésekor – időben állandó gerjesztés esetén – a modellrúd 
szabadabban és intenzívebben mozog, amely egyben a kopási sebességet növelheti.  
A 12. ábra mutatja az akkumulált kopástérfogat növekedését az idő függvényében.  
A „D” típusnál a kopásnyomok mélysége nem volt jelentős (a legnagyobb nyom a 
kísérlet végén csak 36 µm mély volt), és az akkumulált kopástérfogat megközelítőleg 
lineárisan növekedett. A „D” típussal végzett két kísérletnél (illesztési játék: 
0,05/0,10/0,10 mm valamint 0,10/0,10/0,10 mm) a kopási sebesség 0,3 · 10-3 illetve 
0,6 · 10-3 mm3/h volt. Az „E” típusú megtámasztással végzett frettingkísérletnél a 
kopásnyomok mélyebbek voltak (a legnagyobb kopásnyom mélysége a kísérlet végén 
80 µm), és a kopás sebessége a kísérlet első 500 órájában csökkent, majd ezután 
növekedett. Az „F” és a „G” típusoknál a nagy érintkező felület szempontjából 
kedvező konvex (rúd) – konkáv (rugó) kapcsolat következtében a kopás sebessége 
degresszív módon erősödött. Azonban a „G” típussal végzett frettingkísérletnél az 
akkumulált kopástérfogat 750 óra után ugrásszerűen megemelkedett. A kopás 
sebessége a frettingkísérlet utolsó 250 órás szakaszában közel 30-szorosára nőtt.  
 
 
 

 

7. A disszertációban bemutatott hét megtámasztástípus közül a frettingkopást 
tekintve az érintkezési tartományban éllel nem rendelkező, konvex kontúrú 
rugótípus („D” típus) a legkedvezőbb [1], [3], [5]. 

 
 
 

 

6. Eredmények hasznosítása, további kutatási feladatok 
 

A disszertációban atomerőműi fűtőelemburkolat frettingkopását vizsgáltam 
modellkísérletekkel. A frettingkísérletek során a különböző rúd-megtámasztás 
lengőrendszereknél a burkolat kopásának jellemzését és összehasonlítását a kopásnyomok 
mélységének és térfogatának segítségével végeztem. A lengőrendszer dinamikai 
viselkedését az effektív lengési amplitúdóval és az átviteli függvényekkel vizsgáltam. 

A kísérletek eredményei segítenek a frettingkopást tekintve a távtartó rácsok 
kialakításának fejlesztésében, és azok egymáshoz viszonyított, összehasonlító 
értékelésében. A távtartó rácsok tervezésénél a frettingkopás csökkentésének feltétele a 
nagyobb érintkező felületek és a rugók, bütykök élmentes, legömbölyített kialakítása.  
A távtartó rácsok fejlesztésével a frettingkopásnak jobban ellenálló fűtőelemkötegek 
gyárthatók, amelyek hosszú távon csökkentik a reaktor üzemeltetési költségeit. 
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A kísérletek eredményeinek vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy azok 
modellkísérletekből származnak. A laborkörülmények között végzett kísérleteknél egy 
paraméter változtatásával és a többi paraméter állandó értéken tartásával összehasonlító 
vizsgálatokat végeztem. A modellkísérletek eredményei lehetővé teszik a reaktorban lezajló 
frettingkopás folyamatának jobb megértését, de nem adják annak identikus leírását. Ezért a 
további kutatásokban törekedni kell a valóságot még jobban megközelítő modell 
kidolgozására. Ilyen lépés például a kétirányú gerjesztés, amelyet az AREVA NP GmbH-
nál a következő években vezetnek be.  
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