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Ад с *• асе ». 

Zpráva popisuje průběh a výsledky druhého radiačního expe
rimentu* se zkušebním modele* trubkového palivového Článku 
pro těžkovodni plynem chlazený reaktor typu KS* Cílem expe
rimentu, bylo ověřit tvarovou stabilitu trubkového palivového, 
článku a stav jeho technologického vývoje při ozářeni za sou
činnost i tepelného cyklováni. 
Experiment byl realizován na plynové reaktorové smyčce ĎJV 
a zkušební článek byl ozařován 594 hod* při výkonu reaktoru 
3 MU* Převážnou dobu. zkušební článek pracoval při středním 
tepelném zatížení paliva 13,4 kW/kg a maximální teplotě 
povrchu. 400°C* V podmínkách experimentu byla kladně ověřena 
celková radiační stabilita zkušebního článku a dlouhodobá 
těsnost povlaku.. Po («záření, v rámci postradiačního šetřeni 
byl článek prohlédnut, rozřezán a proveden jeho metalografic
ký rozbor* Při prohlídce článku nebyly zjištěny žádné změny 
ozářením* Při rozřezání článku a metalografickém výzkumu 
byla potvrzena kvalita spoje uran-povlak. Při vyhodnocová
ni bylo provedeno srovnání experimentálního měření s navr
ženými vypočtenými hodnotami* 

The irradiation experiment of tubular fuel element with finned 
surface II* Experiments rosult*. 
The report describes the second irradiation experiment with 
a test model of the fuel tube for the heavy - water modera
ted gas - cooled KS type reactor and the results of this 
experiment are given* The aim of this experiment was to check 
the shape stability of the fuel tube and the stage of its 
technologi<vtl development during the irradiation and after 
thermal cycling* 
Tiie experiment was carried out in the reactor loop of the 
Nuclear Research Institute at Rez and the element tested 
was irradiated during 594 hours at reactor power of 4 MW* 
The test element was operated for predominating period 
at average thermal fuel lo/"d of 13.4 kff/kg and at maximum 
surface temperature of 400°C* Total radiation stability 
of the test element and long-term canning tightnes were 
confirmed* The element was inspected, eat and metallographi-
cai, analysis was carried out after the irradiation as part 



of the post - irrodlotion examination. Ho changes due 

to radiation vera found in examining the element. High 

grade jointa of uraniím with eaa were) oonfimed after 

eleaent eutting and aetaliographical examination* Expert-

•ental aeaanreaente «era oonpared to proposed valuea 

oaloulated in the evaluation. 



1. Úvod. 
Dělený trubkový článek je jedním z perspektivních typu 
palivových Článků sledovaných v rámci vývoje těžkovoJniho 
plynem chlazeného reaktoru řady A» 

Mové koncepční řaseni Článku, složené z koncentrických obou
stranné chlazených trubkových elementů, ielených no výšce 
aktivní zóny reaktoru (bločky} ^ vyžadoval široký a náročný 
výzkum» Výzkum a vývoj článku f> obíhal v nčkolika etapách 
s cílovým zaméřením na přípravu technických podkladu pro 
koncepční zhodnoceni trubkového článku a na zkušební ověření 
způsobilosti technologie výroby palivových elementů* V soula
du s uvedenými cíly, radiační výzkum článku byl zaměřen na 
principielní ověření trubková gec~;ctrio palivového il&^ai 
za podmínek práoe v reaktoru a na kvalitativní prověření 
dosaženého stupně připravenosti výroby palivových eler.icntú. 
Toto zaměření radiačního výzkumu bylo dáno předpokladem, že 
pro trubkový článek bude použito stejného paliva a povlakové
ho materiálu, jaký je vyvíjen - t»j» i radiačně ověřován -
pro proutkový článek• 

V souladu s celkovým vývojem trubkového článku byl proveden, 
v pořadí již druhý experiment s Žebrovaným modelem zkušebního 
Článku, jehož úkoly byly následující : 
- ověřit celkovou radiační stabilitu zkušebního Článku 
- zjistit tvarovou a rozměrovou stálost členku pod vlivem 

radiace a současného tepelného cyklování , 
- sledovat dlouhodobou těsnost povlaku a uzavírajících 8/aru 
v podmínkách experimentu 

- provést srovnání experimentálních výsledků tepelných pomě
ru na článku s vypočtenými hodnotami» 
4 průběhu experimentu mel být současnt ověřen vnitřní 

systém měření dilatace článku a způsob měřeni po*reh*>výcb 
teplot na žebr ováných teplostuěnnýcb plochách o lánku» 
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Uvedené úkoly byly sledovány a zjíš{ovány v řásei radiačního 
. experimentu na orientační vyhořeni < 500 Mffd/t s *aod i fixač
ním radiačním a tepelným režimem* Experiment byl realizován, 
na plynové smyčce leaktoru v RežS a stejné tak postradiač
ní vyhodnoceni ozařovaného zkušebního článku bylo provedeno 
v horkých komorách v &J¥. Předpokládaná práce popisuje průběh 
a výsledky experimentu a navazuje na zprávu ÚJV č# 2371-BT, 
která jo věnována návrhu a přípravě téhož experimentu* 

2, Příprava; experimentu* 

Základním experimentálním zařízením, na kterém byl proveden 
radiační pokus, byla středotlaká plynová smyčka* zabudovaná 
do reaktoru W H S , která je podrobně popsána v £3] * Kromě 
běžné standarta! přípravy smyčky na provoz byly provedeny 
některé zvláštní úpravy na zařízeni> podle požadavku expe
rimentu* Byla to zejména úprava umožňující usměrnit proudění 
chladicího plynu shora-dolu přes zkuěebni článek a zpřes
nění měřeni experimentálních a provozních hodnot* zejména 
měřeni vlhkoati C0 2* Vlastni experimentální kanál smyčky-
tvořený Fieldovou trubkou v tlakovém plášti byl konstrukčně 
vypracován tak* aby při uloženi zkušebního článku se skuteč
ným řešením trubkového článku bylo současně umožněno provést 
požadované měřeni teplot a dilatačních změn článku při ozařo
váni* Koncepční uspořádáni Fieldovy trubky a teleskopický 
vnitřní závěs článku měl umožnit snadnou postradlační prohlíd
ku a aktivní demontáž ozářeného Článku* Zdůvodnění a způsob 
provedeni všech těchto prací je uveden ve zprávě £lj # 

V průběhu.přípravných prací byla věnována zvláštní pozornost 
konstrukci a výrobě vnitřního indukčního vysílače» který 
registroval.dilatace zkušebního článku při ozařováni a byl 
umístěn přímo nad článek v měřicím kanálu £2) • Po funkčním 
odzkoušeni systému dilatomérú v neaktivních podmínkách» při 
radiačním experimentu měla být ověřena jeho pracovní způ
sobilost v radiačním poli za spolupůsobeni tlaku a teploty 
prostředí* Montáž experimenteeniho kanálu byla provedena 
na» montážním atanovišti smyčky v reaktorové hale* Zkušební 
článek opatřený termočlánky byl uložen na nosný rošt závěsové 
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stopky a po nasunuti nosiíe vnitřního zkušebního dilatoaěru 
ra stopku: byl tento připojen na teleskopickou závěsovou tyč 
vnitřního stíněni. Pohled na nontovaný zkušební článek, je 
na obr «7.1 Termočlánky na něřeni topinky před v stupen na Člá
nek spolu s termočlánky, na něřenl povrchově teploty článku 
byly po připevněni spojeny do svazku spirálovitě stočeného 
kolen závěsu a vyvedeného přes průchodku hlavou kanálu. 
Podobné trubky vnitřního dilatoněru byly vyvedeny hlavou 
pres prázdný nlášt třetího - nezapojeného-vnějšiho dilatoněru. 
Invarové dra»,у na přenášeni dilatačního inpulzu pro vnější 
dva dilatonery byly připevněny na nosný rošt článku, resp* na 
horní dilatační mřiž Článku a přes kladky vyvedeny z kanálu 
a spojeny jádry indukčních sninaČů situované na hlavě kanálu* 
Po propojení něřicict* míst byla přezkoušena správná funkce 
meřících čidel a ocejchovány dilatační systeny. Po odstranění 
zjištěných závad - vadný spoj termočlánku na měření povrchové 
teploty člániui - byla vnitřní část Článku vsunuta do hli
níkové Fieldové trubky, která byla před tin rovněž odzkoušená* 
Po opětovné prověrce něřenl byla dokončena montáž a provedeno 
tlakové zaliti průchodek* Fieldova trubka byla zasunuta do 
tlakového experimentálního kanálu smyčky, přechodně uloženého 
ve stíněném biologickém kanálu reaktoru» Pro zajištěni bezpeč
ného provozu experimentálního kanálu smyčky byl ješté na 
hliníkový - obalový plaší kanálu připevněn termočlánek kontro
lující teplotu na styku pláště a chladicí rody reaktoru v 
aktivní zóně» 
Po odtlakování kanálu a novém prověřeni měřeni byl kanál 
přemístěn do reaktor» - pozice 55/tt aktivní zóny ~ a připojen 
na plynový okruh smyčky a na kolektor kompenzačních vedeni 
měřících aparatur» Po odtlakování celého zařízeni a odstra
nění závad v byl okruh několikrát propláchnut s C0 2 a 
připraven к pokusu» 
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2 Л » Zkueobni článek. 

Zkušební článek je trubkový palivový element zhotovený 
z kovového uranu obohaceného na 6,5% IT a oboustranné 
povlečený iebrovanými povlakovými trubkami ze slitiny 
hořčíku typu. "Magnox"* čela jsou zhotovena z povlakového 
materiálu a svařením spojená 8 povlakovými trubkami» 
Zkušební Článek byl vyroben v Ústavu jaderných paliv-VZŮP, 
pracoviétě Mníšek p* Brdy, kde je řešena technologická 
problematika vývoje článku* Zkušební element ve shodě 
s úkolem experimentu o prověřeni současného stavu vývoje 
článku byl připraven technologií odpovídající, nynějšímu 
stupni vývoje výroby f<] • Uranová trubka byla vyrobena 
gravitačním litím уe vakuu. Po pozvolném vychladnutí v pe
ci byla trubkat zpracované zakalením do oleje a popuštěná* 

Povlakové trubky byly zhotovené prutlačným lisováním zrn 
tepla z Ifmgnoxm čsl» výroby* Povrch trubek byl opatřen 
drobnými podélnými obdélníkovými žebry o rozměrech -
Výška 2,5 mm, šířka 0,6 mm, rozteč 2 mm» Koncovky na 
čelech elementu byly vyrobeny*z Magnoxu stejnou technologií 

Před povlekáním byla uranová trubka opracována na žáda
ný rozměr a po povrchu byla opatřena s mělkými ,0*2 mm 
zápichy, na zvýšeni mechanického spojení paliva s povlakem* 
Z technických důvodu na vnitřním povrchu byly zápichy 
jen do hloubky 120 mm s obou stran trubky* čela byla 
osazena v drážkách* na koncích uranové trubky* Současně 
se provedla rozměrová úprava povlakových trubek a po 
důkladném očištění byly na uranovou trubku nasunuty povia» 
kove trubky, vložené koncovky a tavným zavařením čel 
v argonarcu byl uzavřen celý soubor* 
Termopneumatické povlékání se provádělo v autoklávu 
při tlaku 50 kp/ cm2, 450°C po dobu 150 hod» s pozvolnýs 
ochlazeními pod tlakem» Při povlékání bylo provedeno sra
žení hrám konců žeber a úprava válcové části koncovek 
ла čiatý rozměr» HermetiČnost vyrobeného zkušebního člán
ku byla prokázána kyslíkovou zkouškou netečnosti při tlaku 
40 kp/Om2 a 450°C po dobu 1 hod a při 50G°C 30 min» 
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Po zkoušce byl zkušební článek očištěn mechanickým kartá
čováním a důkladné opláchnut* 
Rozměry zkušebního článku jsou v tabvl. Složeni uranového 
jádra je uvedeno v tab.2» 
Zkušební článek byl gamagrafieky vyšetřeni na vnitřni zdra
vost uranového jádra. Identifikované vady [l] nebyly takového 
rozsahu, aby nebylo možno použít zkušební článek pro radiační 
experiment. Zkušební článek byl opatřen pěti termočlánky na 
měřeni pouchových teplot. Tři z nich - 0 0,34 mm fy Sodern -
byly uloženy do drážek vyfrézovaných; do žeber vnější povla
kové trubky a zaválcované. teplé konce dvou termočlánku 
byly umístěny v úrovni horního a dolního konce palivové trub
ky, třetí termočlánek byl implantován v úseku maximální teplo
ty vnějšího povrchu* Dva> termočlánky na měřeni teploty vnitř
ního povrchu - 0 0,5 mm fy Pyrotenex- byly zatemovány do 
otvorů vyvrtaných do paty, žeber na obou koncích článků v úrov
ni krajních termočlánku na vnějším povrchu» Ověření nového 
způsobu uloženi teplého spoje termočlánku do povlaku zkušeb
ního článku a technika napojováni oplášiovaných termočlánku 
•*• 0 0,S4mm na 0 0,5 mm - bylo také jedním z úkolů experiment 
tu«Jejich příprava je podrobně popsána v [£»&] « 

• 

2*2» Drceni neutronového toku na článku. 

Pro výpočet tepelného režimu experimentu je nutná zna
lost rozložení tepelných zdrojů v palivové trubce, jež je 
určována rozložením tepelných neutronů. Proto této otázce 
byla věnována značná pozornost» Popisovaný experiment byl 
prvním pokusem s novou aktivní zónou, na zvýšený výkom 
reaktoru 4 MW a z toho důvodu byl těsně před zahájením ra
diačního experimentu 20*11.1969 - proměřen neutronový tak 
v místě kanálu, smyčky* 
Měřeni bylo provedeno v maketě ocelového kanálu smyčky s roz
měrové ietsžsým modelem zkušebního článku, který byl zho
toven z přírodního uranu» Ka trubkový palivový element 
byly připevněny ve dvou navzájem kolmých rovinách čtyři 
pásky s aktivačními foliemi na vnějším a čtyři pásky na 
vnitřním povrchu trubky» Po výšce Článku bylo rozmístěno 
o stejné rozteči vždy ? folii. Expozice byla provedena 
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při výkonu reaktoru 5 kW po dobu 2 hod* za současného moni
torování výkonu* Hodnoty získané metodou aktivační analýzy 
byly strojně zpracovány a korigovány na možný výskyt chyb 
měření* Výsledky jsou uvedeny v tab*3* 

Jelikož měřeni bylo provedeno na modelu z přírodního uranu, 
bylo nutné korigovat získané výsledky pro zkušební článek 
s jádrem z obohaceného uranu* Propočtené radiální relativní 
průběhy neutronového toká pro oba případy jsou na obr*3* Při 
výpočtu se vycházelo z předpokladu o stejné úrovni toku na 
hranici buňky s trubkovým palivovým elementem* 

Na základě těchto výsledků byly proměřené průběhy toku středová 
ŠÍV po azimutu trubky a získané hodnoty středního průběhu 
neutronového toku přepočteny na skutečný průběh toku neutronů 
v palivu* 
Střední axiální průběh toku tepelných neutronů ve stěně pali
vové trubky modelu z přírodního uranu a výpočtem korigovaný 
průběh pro zkušební Článek z obohaceného uranu jsou uvedeny 
na obr» 3* 
Z těchto průběhů vychází při nominálním výkonu reaktoru 4 MW* 
tyto určující fyzikální parametry zkušebního článku: 

Střední .odnota toku tepelných neutronů ve stěně palivové 
j 12 • 

trubky 0 stř. = 5*83*10 «maximal* .odnota toku tepel* 
J 12 

neutron, ve stěně palivové trubky 9 - 6*54*10 n/cm2s 

3* Průběh experimentu* 
Souhlat . e návrhem experimentu* který byl uveden a zdů

vodněn v [\] se režim pokusu skládal z několika navazujících 
etap : 

- experiment byl zahájen 4*12*1969 neaktivním provozem 
na odzkoušení, zařízení a proměření výchozích stavů 
provozních a experimentálních hodnot při plánovaných 
režimech experimentu* Současně byly ověřeny měřici 
systémy a samotný zkušební článek za působení dyna
mických sil proudícího chladivá* 
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- vlastni aktivní provoz byl zahájen 6*12»1969 opětovným 
proměřením výchozích veličin všoch registrovaných hodnot 
měření při postupném zvyšování výkonu reaktoru do 1 MW. 
Při maximálním výkonu reaktoru, který odpovídá základnímu 
tepelnému režimu experimentu byla provedena podstatná část 
ozařování za ustálených radiačních a tepelných [.outGru na 
zkušebním článku* Účelem této etapy bylo pozorováni časo
vé závislosti změn na zkušebním článku při maximálním za
tížení paliva» 

- Prověření zkušebního článku za proměnlivého radiačního, 
resp» tepelného zatížení bylo provedeno v etapě tepelného 
cyklováni pokusu* 

- Po ukončení ozařování byla při nulovém výkonu reaktoru 
opakována část měřeni na porovnání a identifikování na
stalých změn na zkušebním článku, v průběhu experimentu» 

S ohledem na ostatní uživatele reaktoru bylo nutné ozařovací 
program experimentu přizpůsobit běžnému provozu reaktoru» 
jež pracuje převážně, s pětidenními ozařovacimi cykly Cpondelí 
až pátek)• Program experimentu byl dale zdržen výpadkem reak
toru z důvodu omezení odběru energie v lednu 1960» Jelikož 
ale v závěru, experimentu byl realizován jeden třínedělní 
nepřetržitý ozařovací cyklus, mohl být ozařovacx program 
experimentu splněn» 

Od zahájení pokusu 1*8Л969 do jeho ukončení 19» 2,1970 
byl zkušební Článelt 107 dní v reaktoru* Za tuto dobu byl 
celkem ozařován. 594 hod» při maximálním výkonu reaktoru 4 Ш » 
Provoz při nižším výkonu byl časově extrapoloval» na tento 
výkon* Frůběh výkonu reaktoru je uváděn na obr»4» 

Po celou dobu pokusu - kromě etapy tepelného cyklování - bylo 
celkem 18 odstaveni reaktoru* z nichž ia bylo předem pláno
vaných v programu reaktorového provozu* Tedno zastaveni bylo 
z provozních důvodu reaktoru a pouze jedno bylo vyvoláno zá
vadou na zařízeni smyčky ( stoupáni teploty ucpávky oběhového 
kompresoru K.)» 



Smyčka v průběhu experimentu byla provozována v roz-
pěti téchto provoxnlob parametru : 

výkon reaktoru 0-4 SR 
tlak chladicího plynu 20-30 kp/cm2 
průtok chladicího plyna 150-2170 kg/h 

Po celou dobu experimentu byly v hodinových intervalech 
zapisovány, hodnoty charakteristická pro -experiment a/provaz 
smyčky - celkem 46 veličím* Hlavni experimentální údfaje : 
povrchově teploty zkušebního Článku» teploty chladícího 
plynu v měřicím kanále» tlak a prutok plynu a dilatace 
článku, byly kromě toho průběžně registrovány» 
V zařízeni smyčky a měřicí přístroje za provozu ukazovaly 
dostatečnou spolehlivost* Při zahájení experimentu byla zji* 
stěna závad» termočlánku na měření povrchově teploty zkuáeb-
niho Článku* Závada na termočlánku ( t ) umístěného na vněj-2 ěím povrchu horního konce článku byla odstraněna úpravou 
hlavice termočlánku* Ma termočlánku (t^l byla závada způ
sobená obráceným napojením drátku při nastavováni termočlán
ku* Proto se provedlo přepólování kolektoru kanálu* jež mě
řil teplotu vnějéiho povrchu na dolním konci článku* Registre 
varná hodnoty termočlánku musely mýt korigovány na ems takto 
vzniklého termočlánkového spoje kolektoru* Po delěim odsta
vení zařízení v lednu porouchal se termočlánek na vnitřním 
povrchu dolního kance článka (tu) a vykazoval nesprávně1 
hodnoty* Pomoci elektrického analogonu bylo prokázáno spoje-
ní mezi oval ear termočlánku a nastaveným spojem drátku NiCr* 
Plynový okruh smyčky byl těsný a ztráty byly dány hlavně odběi 
ry měřeni vlhkosti* 
Chladícím plynem v okruhu byl kysličník uhličitý dodávaný 
pre nukleární účely* Podle analýzy provedené u dodavatele 
bylo následujlei/složeni v procentech vato* 
C0 2 0 a *£ Ar BVj ftgO 

99,6 0*2 0*2 4*1Q~3 5*10~* Q.02 

Dozimotrické měřeni aktivity plynu v okruhu běhen průběhu 
celého provozu* neukázala vyftěl aktivitu* Nebyla pozorována 
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aktivita ani při vypouštění Části chladícího plynu do ak
tivního ventilačního systému reaktoru» i když tento systém 
je opatřen citlivějšími přístroji ve srovnání s provozním 
měřením na okruhu smyčky» 

3» Tepelný režim experimentu. 

Při určování teplofyzikálního režimu experimentu limitující
mi faktory byly nominální parametry reaktorové smyčky a omezu
jící parametry zkušebního článku. Zejména maximální povolená 
teplota magnoxového povlaku článku •* udávaná výrobcem do 
450 С - vymezila horní mez teplotního režimu» 
Na základě upřesnění určujících průběhu tepelných neutronu 
v palivu byly korigovány výsledky výpočtu tepelných: poměrů 
na Článku a tepelné bilance měřícího kanálu, uvedené v návrhu 
experimentu [l] • 
Základní experimentální režim experimentu byl stanoven takto : 

výkon reaktoru 4 om 
tlak. chladícího plynu 30 kp/cm2 
průtok chladícího plynu 0,23 kg/s 
tlaková ztráta na kanálu 0,25 kp/cm2 
teplota plynu před článkem 80°C 
teplota směšovaného plynu za Článkem 180°C 
maxim* teplota povrchu článku 400°C 

Při těchto parametrech režimu a v kap* 2*2 uvedené velikosti 
neutronového toku byl provozován zkušební článek při těchto 
charakteristických hodnotách :: 

střední zatížení paliva 13,4 KW/kg 
maxim* zatížení paliva 15,1 KW/kg 
střední poruchový tok 2*10 kcal/m2 

Při uvažování nominálního režimu byl jako hlavní uvažován 
požadavek udržovat maximální teplotu povrchu v rozmezí 
400 ± 10°C. V daných podmínkách tato volba byla přijatelná 
proto, že zkušební článek je kratší než aktivní zona reakto
ru, převážná část jeho povrchu bude na teplotě blízké maxim* 
teplotě» 
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Při základním režimu teplota plynu před vstupem na zkušeb
ní článek byla udržována na hodnotě 80-85°C. Při zapojeném 
předohříváku plynu do okruhu byly odzkoušeny režimy se vstup
ní teplotou plynu 100°C* Výstupní teploty plynu bezprostřed
ně za článkem byly značně rozdílnét teplota plynu z vnitřní
ho kanálu se pohybovala v rozmezí 110-117°C a z vnějšího mezi-* 
kruhového kanálu 270-28Q°C. Při zapojeném ohříváku zvýšily se 
výstupní . teploty na 130 resp* 300°C. Směšovací teplota plynu 
za článkem měřená ve vnějším kanálu Fieldové trubky - byla 
v rozmezí 170-180°C při předehřátém plynu* Průtok chladivá 
byl udržován při konstantním tlaku plynu ve smyčce 30 jf 0,5 
kp/ cm2 v průběhu převážné části provozu na hodnotě 
0,22 - Q£6 kg/s. 
Tlaková ztráta při nominálních hodnotách základního režimu 
se zvýšila z původních 0,26 kp/cm2 na 0,30 kp/cm2 v závěru 
experimentu» 
časový průběh, charakteristických parametru režimu experimentu 
je uveden na obr*. 4 (b-d). 
V tepelném režimu se projevily odchylky naměřených veličin 
od vypočtených* Těmto anomáliím byla v průběhu experimentu 
věnována značná pozornost* Při vyhodnocování a diskusi výsled
ků byly podány analytické důkazy na jejich možné vysvětlení* 

3*2* Tepelné cyklováni • 
Při ověření technologicko-výrobní problematiky trubkového 

palivového článku, vzhledem к poměrně krátkodobému ozaгova
cí mu programu experimentu, bylo navrženo provést tepelné 
cyklování článku v aktivních podmínkách* 
Zkušební článek byl podroben v závěrečné fázi experimentu 
po vyhoření cca 300 MWd/t dvojímu způsobu tepelného cyklování: 
~ cyklování při stálém tepelném zatíženi paliva při max* 
výkonu reaktoru 4 Mí - bylo provedeno 6«~7,2*1970* Tepelný 
ráz byl vyvolali náhlou změnou průtoku chladivá z 825 
na 2160 kg/n a opět na 825 kg/n. Tím byla vyvolána prudká 
změna teploty článku sledovaná na max* teplotě povrchu 
v rozsahu 400°C- 19u°C - 400°C, Doba, mez a rychlost 
tepelného rázu byla dána možností experimentálního zařízení* 
Tepelný spád byl proveden za 200 sec a zvýšení teploty pro
běhlo za 240 sec* Celkem bylo provedeno 150 tepelných 
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cyklů na sledovaných hodnotách zkušebního článku, nebyly 
pozorovány žádné změny» Po dokončení cyklování během 30 min» 
byl znovu nastaven původní základní režim experimentu» 

- Cyklováaí se změnou tepelného zatíženi paliva» bylo provede
no náhlým zařízením, resp» zvýšením výkonu reaktoru v roz
mezí 4000-10 KW při neměnném režimu chlazení* Celkem bylo 
provedeno 60 cyklů a tepelná změna - sledovaná na шах. teplo
tě povrchu se pohybovala v rozmezí 400-80-400°C* Pokles tep
loty byl proveden rychlostí 100°C/15 sec» ohřátí 100°C/25sec. 
V průběhu cyklování ani po jeho dokončení se neprojevila 
žádná zněna na zkoušeném palivovém Článku v režimu experi
mentu* 
Charakteristické průběhy teplot při tepelném cyklování 
jsou uvedeny na obr* 3. 

3*3* Měřeni dilatace 

Jedním z úkolů experimentu bylo ověřeni nového vnitřního 
systému na měření podélné dilatace zkušebního článku 
v průběhu experimentu a jeho porovnání se stávajícím měře
ním pomocí dilatoměrů umístěných vně kanálu* 
Oba systémy včetně konstrukce jsou podrobně popsány ve zprá
vách [1*2} . Předností nového řešení je, že indukční vysílač 
dilatačních změn je umístěn bezprostředně na zkušeb* elemen
tu a tím se odstraní těžko vyčíslitelné parazitní dilatace 
až 4m dlouhých přenosových Členů dilatačníc" impulzů mezi 
elementem a vnějším indukčním vysílačem* Je pochopitelné, že 
umístění vlastního dilatoměrů v radiačním poli může mít 
řadu nepříznivých vlivů na přesnost měření* Záměrem bližšího 
poznáváni těchto vlivů byly sledovány dilatační změny zkouše
ného trubkového článku v průběhu experimentu» 
Před zahájením experimentu byly zjištěny nulové stavy dilata
ce článku* Při neaktivním provozu byla ověřována správná 
funkce obou systémů a v průběhu experimentu byly zaznamená
vány hodnoty všech tří dilatoměrů každou hodiinu současně 
se zápisem ostatních experimentálních a provozních hodnot* 
У režimu experimentu bylo zařazeno několik opakovaných cyklů 
a postupnými změnami readiačních a tepelných parametrů pro
vozu za účelem určování vlivu těchto parametru na vlast
nosti dilatoměrů* 
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Vzájemná superpozice vlivů při změnách určujících parametrů 
experimentu, ztěžuje jednoznačně vyhodnocení naměřených hodnot» 
Nejprůkaznějším se jevilo provést vyčísleni dilatace zkustóni
no článku na vyhoření paliva: v závislosti na maximální teplotě 
povrchu článku» Viz obr* 4d. 
Pogfl- Z rozboru tepelných poměrů na článku je však zřejmé, že 
zvolená referenční teplota nebude charakteristická pro všeo
becné použití к této otázce budt* nutno se vrátit při dalších 
experimentech;» 
Problematice měřeni dilatace a jeho vyhodnoceni je věnována 
zvláštní zpráva [7] kde je provedeno podrobné porovnání obou 
systémů a učiněny závěry pro další použití* 

3»4» Ukončeni experimentu a demontáž zařízeni» 
Aktivní provoz smyčky byl ukončen 12*2.1970» Zkušební 

článek byl 24 hod* dochlazován s občasným promícháváním ply 
nu * střídavým zapojením oběhových kompresorů na dosažení ma
ximální teploty, povrchu nepřevyšující 12G°C, 
Neaktivni provoz na kontrolu konečného stavu registrovaných 
experimentálních a provozních veličin byl proveden 16»2» a tím 
definitivně ukončen- experimentální převoz smyčky» 
V době od 16* do 20.2. byla provedena demontáž zařízení» 
Po odstavení provozu byl celý objem z okruhu smyčky vypouštěn 
do ventilace a několikrát propláchnut s čistým COp» Při dozi-
metrické kontrole nebyla zaznamenána žádná aktivita plynu» 
Po odmontování přívodu měření byl kanál odpojen od okruhu 
smyčky a dálkově ovládaným jeřábem vytažen z reaktoru a pře
místěn do stíněného biologického kanálu reaktoru (BK17). Při 
zasouvání kanálu bylo pozorováno vytékání vody z horního uzá
věru hliníkového pláště kanálu- při opřeném kanálu o dno» 
Proto po zasunutí aktivované části kanálu byl plaší navrtán 
a vypouštěna voda z objemu pláště nad otvorem - cca 4 1* 
Protože voda nebyla aktivní, byla vypouštěna do kanalizace 
reaktoru* 
Intenzita záření vytaženého kanálu byla v relaci 8 předem 
očekávanými hodnotami aktivity [l] • Př . úplném vytažení 
kanálu nad reaktor byl» zaznamenána ve vzdálenosti 12,6 mm -
na galerii reaktorové halv, dávka 4 r/h. ¥ jeřábnické kabině 
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šři manipulaci a ozářeným kanálem byla intenzita: zářeni 
5 mr/h» 
Po vypouštění vody z plkáte byly zkontrolované teploty článku 
a kanál naplněn CO^* P© zalepení otvorů byl kanál spuštěn 
do Bk a uzavřen stínící zátkou» 

4» Postradiační výzkum článku. 
V průběhu pokusu byl sledován zkušební článek prostřednic

tvím zaznamenaných experimentálních hodnot. Byla tím získána 
řada důležitých poznatků o jeho chování v reaktorových pod
mínkách a o tepelných poměrech na Článku a v kanálu «Pra zjiště
ní celkového stavu článku po ozářeni a. určení vzniklých změn 
byla provedena jeho postradiační prohlídka v reaktorové hale 
a posléze postradiační šetření v horkých komorách ŮJV. 

4 Л . Aktivní demontáž a postrádiačuí prohlídka ozářeného 
článku» 
Po dvouměsíčním vymírání ozářeného palivového článku -

toto období bylo věnováno přípravě na postradiační výzkum -
by1& 15.-16.4» provedena, aktivní demontáž experimentálního 
kanálu a uskutečněna postradiační prohlídka zkušebního článku» 
Vzhledem к tomu, že prohlídka byla realizována v reaktorové 
hale» obě operace byly provedeny současně, resp. navazovaly 
na eebejr Experimentální kanál po předchozí deHontamiпаеi, 
byl částečně vytažen, г ВК 17 a propláchnut čistým C02» Byla 
uvolněna hlava kanálu a pomocí jeřábu povytažena vnitřní 
Fieldova trubka tak» aby mohlo být namontováno spouštěcí zaří
zení vnitřního stínění se závěsem článku» Po násilném uvolnění 
vnitřního stínění , které bylo silně pokryto ztuhlou vrstvou 
směsi oleje a grafitu, byla Fieldova trubka vytažena z kanálu 
a pomocí dálkově ovládaného jeřábu podél, naváděcí dráhy 
přemístěna před průzor jeřábr.ické kabiny» Dři ha byla zespodu 
zabezpečena PVC kobercem proti spádu zaktivovaných částic 
z přepravovaného souboru. Před průzorem byl článek vysunut 
z Fieldové trubky a pomocí natáčeciho zařízení» upevněného 
na háku jeřábu» po celém obvodě prohlídnut a ofotegrafován» 
Současné s vysouváeim článku byl pozorován spád většího 
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množství drobných Částic, jejichž dodatečně zjištěná aktivita 
napovídala aktivitě dolní Části kanálu po oddělení ozářeného 
Článku. Částice měly charakter drobných korozních šupin a vy-
drolených Částic z křehko izolace kabelů» 
Spodní část kanálu a celý zkušební článek byl přikryt sou
vislou vrstvou černé barvy připomínající karbon, jevící se 
přes zelené sklo průzoru mírně zbarvená do červena* Ze sy
tosti barvy se dalo posoudit, že vrstva na Článku je silnější 
než na kanálu* Zajímavý byl ukaž, že za křidélkem zajištující 
.článek proti otočení zůstal světlý - kovově čistý pás bez 
usazenin; tvarem připomínající aerodynamický stín* Horní čela 
žeber, na které narážel proud chladivá, byly mezi distančními 
křidélkami nepatrně vydroleny. Jinak celkový pohled na článek 
se nelišil od původního stavu článku před ozářením* Stejně 
tak na umístění termočlánku nebyla zjištěna žádná změna opro
ti stavu před pokusem* V závěru prohlídky byly pořízeny barev
né a černobílé snímky z ozářeného článku* 
Pohled ozářeného článku je na foto 2 » 
Po ukončení fotografování bylo přikročeno к demontáži zkušeb
ního článku ze závěsu a přípravě к aktivnímu transportu na 
postradiační šetřeni*. Na plošinu reaktoru byl tutsítěn 5t 
přepravní kontejner, do kterého byla vložena přepravní schrán
ka ozářeného článku* Po sledováni dálkové manipulace 8 aktiv
ními Částmi byly na plešinu reaktoru namontovány kamery dvou 
obvodů průmyslové televize s monitorováním obrazů v jeřábnické 
kabině, odkud se prováděla veškerá manipulace* 
Po skončeni prohlídky byl celý závěs přemístěn nad kontejner* 
Při zasouvání do naváděcího trychtýře kontejnerů středíc! 
peřové elementy Fieldovy trubky nedovolovaly dostatečně hlu
boké zasunutí Článku do schránky* Proto byl celý soubor znovu 
zaveden zpět do experimentálního kanálu a odstraněna závada 
na kontejneru* Po znovunajetí na kontejner a při pokusu o 
vysunutí článku se zjistilo, že ohnuté středící elementy 
brání vysunutí» Po několika pokusech se podařilo násilím -
vahou vnitřního stíněni - prudce vysunout článek z trubky 
přímo do připravené schránky* Přitom došlo к přetrženi spou
štěcího lanka závěsu* Odděleni článku včetně termočlánku 
od závěsu* a přestřižením noané stopky s pákovými nůžkami, 
proběhlo bez závaá* Po této operaci byla přepravní sebránka 
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uzavřena a spuštěna na dno kontejneru, který byl šoupatken 
uzavřenu 
Vnitřní stínění bylo zasunuto zpčt do kanálu smyčky a BK 17 
uzavřen* Y závěru demontáže byla provedena demontáž likvidač
ního zařízení a dezaktivace zabořených částí (15-20 OQOimp/miix 

4.2. Aktivní transport Článku 

Převoz ozářeného zkušebního článku z reaktorové laboratoře 
do prostoru horkých komor byl uskutečněn 20*4*1970* Článek 
uzavřený ve vodotěsné přepravní schránce byl přepraven v 5t 
kontejneru na těžkotonážním závěsu po vyznačené trase* Po 

> vstupu do objektu 250 byl kontejner postaven nad vodní uzávěr 
a po otevření spodního šoupátka kontejneru byla spuštěna 
schránka s článkem do přepravního vozíku na dne bazénu» Porno** 
cí vozíku byla schránka přes vodní uzávěr dopravena do výtahu 
horkých komor a přes aktivní přepravníк do komory HK XIV, 
kde byla schránka uložena do zahájení postradiačního šetře
ní článku* 
Zbývající část zaktivovaného experimentálního kanálu - tele
skopický závěs článku, spodní část Fieldovy trubky atd##— 
byly vloženy do betonových sudu, zality a odvezeny na ústav
ní překladiště vysoce aktivních odpadů* 
Při všech uvedených operacích, vzhledem к vysoké aktivitě 
manipulovaných části, byla dodržena přísná bezpečnostní 
opatření*. 

4*3* Postradiační šetřeni ozářeného článku 
Po skončení přípravných prací byla v horké komoře XIV 

otevřena přepravní schránka a vyjmut ozářený zkušební Člá
nek s konstrukci závěsu» Uvolnění článku se provedlo odbrou-
šením nosné stopky závěsu* Při vizuelním pozorováni byla 
potvrzena doměnka z prohlídky v reaktorové hale, že celý 
článek- t*j* vně i uvnitř-je pokryt černou souvislou vrstveu 
připomínající karbon* Byl učiněn neúspěšný pokua o umytí 
článku v lihu a očištěni silonovým kartáčemv Protože ani 
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přes eilné osvětlení nebylo možno rozeznat podrobnosti na 
Článku» čištěni bylo dokončeno ocelovým kartáčem* 
Očištěný Článek byl podrobně prohlídnut a ofotografován 
í viz foto 3.4 a 5). Vnější i vnitřní Žebrovaný povrch člán
ku je bez viditelných vad a žebra nebyla poškozena, nebo 
zprohýbaná. Na Čelech článku nebyly žádné změny a svary vypa
daly neporušené» Žebra se zalisovanými termočlánky se nelišily 
od ostatních žeber* 
Měřeni délky ozářeného článku bylo projedeno v HK V za použití 
diferenčního způsobu měření* Pomocí Šablony byl kontckt indiká
toru nastaven, na fiktivní délku 36C mm» Po vložení ozářeného 
článku průměrná hodnota výchylky indikátoru z většího počtu 
měřeni ~ byla 4,015 mm» což odpovídá délce článku po ozářeni 
364,01 mnu Měření průměru, kvality a pruhybu Článku nebylo 
možno provést* jelikož zařízeni je'stavěno na měření elementu 
do flf 20 mm a průměr zkušebního článku byl 37 mm [б] • Po změře
ní byl článek vrácen do HK XIV. kde na specielním dělícím 
stroji byl z něj vyříznut kroužek, který byl dále rozřezán 
na segmenty ( viz foto 6 a 7). Jeden segment byl odtransporto
ván, do HK OFM, na další metalografické šetření* Zbývající 
části ozářeného článku jsou přechodně uloženy v HK V a při
praveny к likvidaci» 

5* Výsledky experimentu a diskuse» 

Při posuzování výsledků experimentu je nutno vycházet z da
ných podicínek pokusu a hodnotit dosažené výsledky z hlediska 
předurčenýcte úkolu radiačního ověření zkušebního modelu trub** 
kového článku» 
Zvýšený výkon reaktoru. - 4 MW~ umožnil větši rozsah měření 
a Žádané rychlejší ozařováni zkušebního článku» Provoz 
reaktoru byl vcelku vyhovující a nastavované hodnoty výkonu 
( e přesností ;• 3%) byly kontrolovány přepočtem tepelné bilah~ 
ce reaktoru pro každý den měřeni» Zvýšení výkonu reaktoru 
se projevilo stabilnějším provozem a v průběhu pokusu nebyle 
zjišfována z dřívějších experimentu známá fluktuace toku 
v místě smyčky» projevující se Časovými změnami tepelných 
průběhů na zkušebním článku» Výkon zkuseoního Článku a rozlo
ženi tepelných zdrojů v palivu byl určován podle zjiětěnýsb 
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průběhů neutronového toku- na maketě článku z přírodního 
uranu* Naměřené hodnoty byly zpracovány pro vstup výpočtu tepel
ných poměru na článku a v kanálu* Pokládáme tento přístup 
definování experimentálních podmínek za více vyhovující našim 
požadavkům přesnosti» než čistě analytický způsob navrhování 
pokusu, jelikož prokazatelná odchylka skutečného toku od vy
počtené může obnášet přes 20%, čímž by vypočtené výsledky byly 
zatíženy nežádoucí chybou jii v samotných výchozích předpokla
dech)* Aplikace, naměřeného radiačního průběhu toku tepelných 
neutronů na maketě z přírodního uranu, na zkušební článek 
z obohaceného uranu poukázal na důležitou skutečnost, že zvý
šené stínění obohaceného paliva hluboce snižuje úroveň skuteč
ného průběhu neutronů* V našich podmínkách rozdíl mezi naměře
ným a skutečným průběhem obnáší v průměru 46,3%, s Čímž souvi
sí poměrně nižší výkon, resp. tepelné zatížení článku* Z uvede
ného vyplývá, že zvyšující požadavky na vyšší hodnoty zatíženi 
zkušeb, článku lze perspektivně řešit jen realizací vyšší kva
lity ozařovacího toku. (MR) a jen velmi omezeně se zvyšováním 
obohacování paliva» Měření tepelných poměrů na článku bylo 
závislé od správné funkce termočlánků implantovaných do 
povlaku zkušebního článku. Vcelku lze hodnotit připevnění 
teplých spojů termočlánku, zalisováním do žeber vnějšího povla
ku za plně vyhovující* Zebra s termočlánky jsou tvarově stejná 
i po ozáření s ostatními žebry a spo/ nevytváří lokální zdroj 
poruchy, v proudění paliva* Při zaručeném kovovém styku povla
ku, se zalieovaným termočlánkem lze předpokládat, že registro
vané hodnoty termočlánkem budou zatíženy jen chybou měřícího 
systému ,+ 0,2%. Závady na termočláncích byly způsobeny - pro
kazatelně zjištěné pomocí analogenu- spoji implantovaných 
termočlánků *• 0 0,34 mm - se silnějšími - 0 0,5 mm termočlánky, 
které byly vyvedeny z experimentálního kanálu* Vzhledem к to
mu, že se jedná o spoje drátku o fí 0,06 mm s drátkem 0 0,1 mm, 
mezi sebou a ocelovým obalem o 0 1*2 mm izolovaných» lze 
hodnotit prokázanou principielnoat provedení velmi kladně» 
ftešení a napojováním byle sice vynuceno nedostatkem dlou
hých termočlánků, resp, nízkou vstupní impedanci měřících 
přístrojů, nicméně provedeni je velmi perspektivní nejen 
z ekonomických důvodů» ale že tímto způsobem lze osadit 
zkušební článek větším počtem měřicích čidel vyhovující 
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i nejpřísnějším požadavkům těchto kinetických měřeni* 
Termočlánky na měřeni teploty plynu v kanálu pracovaly bez 
závad, ale přesto svým rozmístěním neumožnily plně definovat 
teplotní změny zkušebního článku» Chladivo prochází článkem 
ve dvou proudech - vnitřní a vnější mezikruhový chladící 
kanál* Termočlánky na. měřeni teplot vystupujícího plynu byly 
původně umístěně za. zkušební článek, do kanálu vytvořeného 
s vodícím kroužkem nosné mříže Článku* Jelikož nosná mříi 
vyrobená v kooperaci nemohla být pra vadné provedení použita 
v zařízení* byla vyrobena znovu, ale pro časovou tíseň bez 
vodícího kroužku» Předpokladem pro jeho vypouštěni byly 
výsledky výpočtu předpovídajíc! vyrovnané výstupní teploty 
z obou kanálu» Pro tuto konstrukční změnu teplé konce termo
článku musely být zasunuty do nosného roštu* na úroveň paty 
termočlánku* čímž jak ukázaly experim* výsledky místo vstupní 
teploty, smíšeného proudu plynu v kanálu registrovaly jen re
ferenčně teplotu plynu v určité oblasti průřezu kanálu* 
Zejména to platilo pro vnitřní kanál* kde na poměrně malém 
průměru umístěná obdélníková žebra vytvářela specificky 
těžko definovatelný průtočný profil - viz kap* 5*1* 

Měření dilatace, jak již bylo uvedeno - bude zhodnoceno 
v jiné zprávě* Zde je nutno zdůraznit* že principielně byla 
ověřena možnost registrace podélné dilatace 8 indukčním sní
mačem umístěným těsně nad zkoušený článek» Po odstranění 
pochybnosti o věrohodnosti registrovaných údajů - kromě ově
ření vlivu radiace, na vlastnosti součásti snímače*, bude žá
doucí pevně spojit dilatující zkušební článek s jádrem sníma
če* Z vyhodnocování měřeni vyplynula řada závěru [7] , z nichž 
v souladu při experimentu sledovaným ověřením dilatoměru 
je třeba připomenout, že kontinuální měření při běžné fluktue> 
oi radiačních a tepelných parametrů pokusudává jen orientač
ní výsledky* Písně hodnoty dilatačních změn lze docílit 
jen periodickým měřením při stejných parametrech režimu, 
provozu experimentu» 
Věřeni vlhkostfc plynu* důležité pro definováni podmínek 
pokusu bylo prováděno stejným způsobem» Stávající zařízeni 
smyčky, analyzátor plynu- fy Hartmaam a Brauno - byl opatřen 
vytápěným přívodem plynu .л samotný přistroj uzpůsoben tak» 

-18-



/ay se snížila jeho citlivost na teplotní zoěny prostředí. __ 
Z áůvodu prověření správnosti měření «* byla pochybnost 
vzniklá při předcházejícím experimentu f9] - ve spolupráci 
s OFiíj- paralelně zjistováná vlhkost plynu s osvědčenou vážko
vou metodou.* Měření pro získání plynule navazujících údajů, 
bylo provedeno za nepřetržitého provozu* Průběh vlhkosti 
registrovaný analyzátorem má nestabilní charakter* Měřené 
hodnoty pro vynulování přístroje mají stoupající tendenci a 
při každém nulování se projeví skokový pokles na výchozí 
hodnotu»* Střední hodnoty v rozptylu měřených údajů 0,216 -
0,034 % jsou v průměru třikrát vyšší, než hoinoty získané 
vážkovou metodou., které se pohybovaly od 0,108 * 0,036%, 
Tato tendence se udržela v průběhu celého měření* 
Závažné otázky vyhodnocení týkající se experimentálních výsled 
ků 8 výpočtovými hodnotami a metalografické zhodnocení postra-
diačního šetření ozářeného článku - s ohledem na ověřované 
úkoly experimentu - jsou diskutovány, ve zvláštních kapitolách 
této zprávy* 

5*1* Porovnáni experimentálních, udaiů s výpočtovými hodnotami 
V rámci přípravy experimentu tepelný režim pokusu byl 

určováni dvěma výpočtovými programy : výpočtem rozloženi 
teplot na zkušebním palivovém článku - program 867-11 a vý
počtem tepelné bilance experimentálního kanálu -PA 1346 [ij* 
Při návrhu byla vypočtena řada variant tepelných režimu pro 
plánované etapy měření a charakteristických veličin pro pro
voz experimentu* V průběhu experimentu a při vyhodnocování 
byly použité uvedené programy se vstupními hodnotami z ex
perimentálních měření*. Snahou při vyhodnocování bylo docílit 
souladu, mezi výpočtovými a experimentálními hodnotami a tím 
současna poskytnout poznatky z ověřováni výpočtových postupů* 

5*1*1* gozl£žen£ te£eln£cjL goměrůjia zkušebním členku± 

Výpočet byl proveden použitím vztahu odpovídajícím 
současnému otavu znalosti o teploeměmrýcb žebrováných plo
chách o tímto typem žebr ováná 41 hodnotami extrapolovaného 
neutronového toku z dřívějších měření [l] * 
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Experimentální výsledky vykazovaly oproti původním výpočto
vým hodnotám odchylky* Zejména již diskutovaná výstupní teplo
ta, plynu z vnitřního kanálu článku byla značně vyšší než 
předpokládal výpočet* Tata registrovaná neshoda vyvolala změ
ny v tepelné bilanci zkušebního palivového článku a její 
vysvětleni bylo prvním úkolem vyhodnocování* Vzhledem к tomu, 
Že termočlánky na měření teploty plynu - org* Pyrotenas 
0 0,5 mm - pracovaly spolehlivě, bylo málo pravděpodobné» že 
neočekávaně nízká měřená hodnota je výsledkem špatné funkce 
termočlánku* Nejpravděpodobnější vysvětleni bylo dáno po pro
hlídce zvětšené fotografie uložení článku s připojenými termo
články a doplněn* rozborem proudění ve vnitřním kanálu* 
Ze snímku se dalo usouditi že přes pevné připojeni/na nosný 
rošt článku,při horkém provozu vzniklá tepelná diiatace 
souboru pravděpodobně umožní změnu polohy teplého konce termo
článku oproti montážnímu stavu* 
Jelikož z výrobních důvodů byl vynechán vodicí kroužek nosné
ho roštu, teplý konec termočlánku byl zasunut prakticky do 
vnitřního prostoru článku a tím v případě tepelně nevyrovna
ného průřezu prouděni mohl registrovat teplotu libovolní 
proudnice plynu» Vzhledem к tomu* že hustá a relativně vysoká 
- 2,5 mm - obdélníková žebra na poměrně malém průměru vnitř
ního povlaku * 0 20 mm, vytváří téměř uzavřené trojúhelníkové 
mezižebrní prostory s odlišnými proudícími teplosměnnými po
měry než nastává ve zbývajícím volném průřezu kanálu, bylo 
nanejvýš pravděpodobné, že teplý konee termočlánku zaznamenává 
teplotu, plynu z volného kruhového průřezu a ně střední teplotu 
pro celý průtok plynu* vnitřním kanálem Článku» 
Realizované měřeni bylo nedostatečné pro přesné definování 
podmínek tak složitého případu, a proto nebylo možno podat 
implicitní průkaz předloženého vysvětleni* Pro oceněni sku
tečnosti byly vypočteny varianty, které různým přiblížením 
zvažovaly charakter a velikost vzniklé odchylky: 
- varianty, kdy vnitřní žebrováný povlak trubkového Článku 
byl nahrazen hladkým povlakem o jíle 3,5 mm, t.j* vnitřní 
poloměr kanálu 0 15 am byl souhlasný s průměrem horního 
čela žeber «statečném» povlaku 
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• výpočet s uvažováním fiktivního součinitele tepelné vodi
vosti povlakového materiálu - Л -\t%y/2. - pro teplotechnick» 
ocenění žeber a mezižeberních oblastí vyplněných neproudí-
cím plynem. 

- soubor variant za předpokladu Částečné teplosměnné plochy 
vnitřního žebrovančho povlaku 

- varianta a poloviční přestupní plochou vnitřního povrchu 
hladkého kanálu o průměru 15 mm, t«j« uvažováním teplosměnné 

plochy horních čel žeber. 

Při srovnání experimentálních údajů s výpočtovými hodnotami 
největší shoda byla shledána právě na posledně uvedené varian
ty, - viz obr* 6u Tato shoda muže být podmíněna tím# že v prů
běhu experimentu usazeniny z plynu - zejména olej a grafit -
Vyplnily mezižeberné prostory a vytvořily izolační vrstvu, 
která brání sdílení tepla z boky zeber a dnem mezižeberních 
oblastí* Tento předpoklad byl vyvrácen postradiačním šetřením, 
kdy při sekcionalizaci článku na řezu bylo zřetelně ;:nát, že 
celý povrch žeber byl pokryt izolační vrstvou s usazením ply
nu, včetně horního čela žeber* 
Pravděpodobnější je výklad opírající se o rozbor proudění plynu 
v žebrovaných kanálech, který připouští zcela odlišné podmínky 
sdílení tepla v mezižeberní oblasti a v oblasti tzv. volného 
proudu mimo žeber* Mezi žebry plyn proudí velmi pomalu a přes 
svoje relativně vysoké ohřátí ovlivní výstupní teplotu plynu 
až po úplném smíšeni celého proudu plynu. Pochopitelně, že 
průběh součinitele přestupu tepla po obvodu žebra bude značně 
nevyrovnaný s výrazným převýšením u horního konce žeber.Ove-
děné vysvětlení bude ve skutečnosti pravděpodobně kompliková
no vlivem změněné, polohy teplého konce termočlánku měřící 
výstup plyna z vnitřního kanálu. Termočlánek z výše uvedených 
důvodů mohl registrovat teplotu plynu ve středu kanálu při 
závěsné stopce v předpokládaném stínu detailů nosné mříže. 

5*1«2» Tepelná bilance experimentálního kanálu 

Při vyhodnocování byly spočteny pro každý časový úsek mě
řeni při kterém nedošlo к určujícím změnám provozu- tzv. cha
rakteristické varianty» Tak*.o je nazván výpočet souboru expe
rimentálních hodnoty který vystihuje stav experimentu v období, 
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které je ohraničeno přijatelným rozptylem méřených hodnot-
le více nel 5% - charakteristické veličiny* Pro snadné srovná
ni výpočtu a experimentálními zápisy hyb sestaveno označeni 
charakteristických variant z datovaných údajů měření* Např* 
varianta 10126917 je měřeni z 10*12.1969 v 17 hod. 
Vypočtené veličiny kaidé varianty jsou uspořádány ve schématu, 
který je uveden v tab» 4» Popis schématu je v tab* Ь. 
Určující zásada při vyhodnocování byla., že relativní chyba 
vypočtených teplot plynu se musí shodovat s relativní chy
bou výkonu - měřítko dosážemí souladu mezi experimentálními 
a výpočtovými hodnotami* Z hlediska tepelné bilance kanálu 
je určující kvalita mezery mezi ocelovým kanálem a hliníkovým 
pláštěm kanálu.» Výpočet ukázal na přítomnost vody v mezeře* 
Otázka» zda-li nastává či nenastává v mezeře naplněné vodou 
aútokonvekce, bylo zkoumáno na základě relativních chyb teplo
ty plynu v kanálu a výsledky jsou uvedené v tab* 6* Podle 
výsledků je průkazné* že v mezeře nastává aútokonvekce a z 
požadavků shodných, relativních chyb teplot plynu a relativní 
chyby výkonu vyplývá» že nejlépe vyhovuje tepelný výkon 
25560 kcal /b. 
Ma základě toho byly všechny další návrhy prováděny za předpo
kladu, že tepelný výkon Článku je 25560 kcal/hod a uvnitř mezeqo 
probíhá aútokonvekce vody* 

Z hlediska výpočtů tepelné bilance je možné rozdělit 
experiment do tří fázi» 

1* fáze - počátek experimentu (10.-18.12.1969). Voda do 
mezery mezi kanálem a pláštěm nevniká nějakou zjevnou 
trhlinou, jedná se spíše o "prosakování" netěsností. 
Toto prosakováni je relativně pomalé* V našich výpočtech 
(jako charakteristická byla zvolena varianta 18126915) 
se tento jev projevil tím* že relativní chyba teploty 
plynu na výstupu byla větší o 5-8% ( v případě, že 
uvažujeme všechny oblasti zaplněny vodou)* V případě. 
Že uvažujeme v 5. a 6. oblasti vodní páry o určité vlh
kosti, docházíme к výsledkům, které jsou v rámci předpo
kladu (4* oblast předpokládáme stále zaplněnou vodou)* 
Vliv změny, kvality mezery na relativní chyby teplot ply
nu v počátku experimentu jsou uveJeny v tab.7. 
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Á* fázo - Období od 21.ledna do 4«února 1970* Experiment 
byl ¥ lodnu přerušen* Během této doby vnikání vody 
do mezery pokročilo natolik, žo jámo pro výpočet 
použili předpokladu• žo celá mezera je naplnéna vo
dou* Tabulka 8 ukazuje dobrou shodu ve smyslu na* 
Sien předpokladu» 
К určitým odchylkám docházelo mezi 23»-24» lednem» 
Y té dobé docházelo ke změnám provozních) charakte
ristik» ménil se výkon reaktoru» Kanál představoval 
z hlediska^ nosného výpočtu star neustálený С 8 mož
nosti větších chyb)* 

3» Táze - Závěr experimentu C5»2»-12»2»1970) představoval 
období, ve kterém se provozní charakteristiky měnily 
relativně nejvíce «cyklovánil» Relativní chyby teplot 
plynu v závěrečném období - vliv změny kvality mezery 
ve 4» oblasti - jsou uvedeny v tab*9» 

Z tabulky 4 vyplývá» Žo pro nízké průtočné množství v obdo
bí cyklováni С charakteristická varianta 07027019) a pro 
období po cyklování do konce experimentu (charakter* varian
ta 09027010) dochází ke zvýšení relativní chyby teploty ply
nu. t10* Toto zvýšeni může být důsledkem : 
- neustáleného stavu - při cyklování dochází ke změně průtoč
ného množství z 835 kg/hod na 2170 kg/hod během hodiny• 
Vliv tohoto jevu není podstatný, což bylo ověřeno při 
posledním cyklováni, kdy se teploty plynu prakticky nezmě
nily ani za 4 hod» 

- zvýšení teploty vody - během delšího provozu reaktoru 
vzrůstá teplota okolní vody v reaktoru» Tím by se zmenšova
ly ztráty únikem tepla do okolí* Ani tento jev není příliš 
důležitý» Pro jednu variantu byl zkoumám vliv změny teplo
ty okolní vody ve všech třech oblastech» Ukázalo se, že 
relativní chybu teploty tlft ovlivni nejvíce změna teploty 
vody ve 4* oblasti ( při konstantních teplotách vody 
v oblamtech. 5* a 6^ Zvýšeni teploty vody o 10°C způsobí 
pokles relativní chyby ami o 2%» 
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- změna kvalit; mezer; - první dva důvody se jeví jako 
nedostatečné* je však možné, že delším provozem* který 
v našich, podmínkách znamenal dlouhodobé velký únik tepla 
z kanálu.» se mohly ve vodní mezeře utvořil parní bubliny* 
t$ by ovlivnily kvalitu mezery v tom smyslu» že by se 
zlepšily izolační vlastnosti. (Tento jev by se projevoval 
jen lokálně v různých místech na krátkou dobu). Ve výpočtu 
byl tento efekt zahrnut tím» že ve čtvrté oblasti se před
pokládá místo vody vodní pára o určité vlhkosti* Varianta 
09O2TQ10 spočítané podle těchto předpokladů vykazuje opro
ti stejné variantě- počítané podle původních předpokladů 
výsledky, které jsou lepši a shodují ее s našimi počáteč
ními předpoklady. 
Ve variantě 07027005 s vysokým průtočným množstvím uniká 
menší množství tepla (1200 kcal/h) a je tedy možné, že 
lokální změny v kvalitě mezery jsou potlačeny* 

5*2. Postradiačni rozbor ozářeného článku 
Průběh experimentálního měření prokázal uspokojivé chování 

zkušebního článku za ozáření a dozimetrického zjištování akti
vity plynu bezpochybné potvrdil neporušenost jeho hermetic-
nosti. Postradiačni šetření článkuš bylo zahájeno prohlídkou 
ozářeného článku v reaktorové hale. Vizuelně byla zjistována 
neporušenost celkového stavu zkušebního článku* původní stav 
žeber a povlak* článku. Odchylka od stavu před ozářením byla 
jen v zabarvení povrchu, jelikož zkušební Článek během pokusu 
byl pokryt Černou vrstvou, připomínající karbon. Síla vrstvy, 
která bezpochyby pochází od připáleného oleje, mohla být jen 
odhadnutá - cca 100 mm, nehof ve vybavení horkých komor není 
přístroj na její zjišCování. Olej vniká do plynného okruhu 
smyčky» zejména z oběhových kompresorů, ale také není vylou
čeno, že plyn» kterým se plní okruh, již obsahuje stopové 
množství oleje. Karbonové pokrytí článku, který vytváří nede
finovatelné podmínky pro tepelnou bilanci článku» kromě toho 
velmi znesnadňuje poatradiačnl pozorováni ozářeného článku. 
Proto byla odstraněna z článku mechanickým kartáčováním v hor* 
ké komoře před podrobnou prohlídkou článku. Výsledek prohlídky 
potvrdil závěry první prohlídky článku o tvarové a rozměrové 
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stabilitě ozářeného zkušebního článku a současné kladně 
zhodnotil stav uzavírajících svaru povlaku a vzhled žeber 
po očištěni. Zjištěné prodloužení Článku ~ 0,15 on - může být 
zcela zahrnuto do chyb měřeni vzhledem к tomu» že čelné uzavírá 
jící svar} článku nebyly opracovány a jejich nerovný povrch 
ztěžuje demonstrativnoet délkového měřeni«Sekcionace článku 
v horké komoře; pr«kázala zachoválost kruhové geometrie pru* 
řezu. palivové trubky a neporušenost vnitřního iebrováného 
povlaku. Další děleni článku - vyříznuti zkušebního kroužku, 
který byl dále rozřezáván na segmenty ~ utvrdilo dobrou kom-» 
paktibilitu povlaiku na uranové trubce* 
Jeden se> segmentu byl pro účely metalografického šetřeni kv*li
ty spoje uran - povlak zalit do dentakrylu a mechanicky brou
šen a přeleštěn diamantovou pastou - víz fcto 8* Sa metalogra
fickém výbrusu nebyly shledány žádné defekty, spoje uran *~ 
povlakový materiál, ani na vnějším ani na vnitřním povrchu 
palivové trubky (foto 9ai,b)» 

Pozn»t Kvalitu přiložených fotografií je nutno posuzovat 
z hlediska, že jsou to první snímky ozářeného paliva 
z horkých metalografických komor (5jV £l0] • 

Zpráva popisuje průběh a vyhodnocení druhého radiačního 
experimentu s Žebrováným modelem trubkového palivového článku» 
která byla řešena» jako závěrečná etap» dílčího úkolu С«*3~ЯВД#Э 

experiment byl realizováni na plynové smyčce ÓJV od 4•12Л969 
do 12,2»1970, Zkušební článek byl ozařován celkes 594 hod»'při 
výkonu reaktoru 4 Mí a dosažené vyhořeni paliv* je 335 )ffd/t» 
Převážnou dobu pracoval článek při tepelném zatíženi paliva 
13,4 kW/kg а шах* teplotě povrchu 40G°C. ? závěru pokutu byt 
zkušební článek podroben: tepelnému cyklováni při ozařováni* 
Pokus byl ukončes podle předeš stanoveného programu» 
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Zkušební palivový (lánek bjl po ozářeni vizuálně prohléd
nut, a ofotografován» Při dalái poetradiačni prohlídce byl 
v horkých komorách ÍJV proměřen, sekcionalizován a podroben 
metalografickému šetřeni. Z výsledků radiačního pokusu, те 
snyBiu stanovených úkolu, lze stanovit následující závěry t 

•* ? podmínkách provedeného experimentu byla principielně 
ověřena radiační stabilita, zkušebního modelu trubkového 
palivového článku 8 iehrovaným povlakem, vyrobená standarta! 
technologií odpovídající současnému stavu vývoje výroby 
Článku» 

- V průběhu experimentu a při navazující poetradiačni prohlíd
ce se prokázala tvarová a rozměrová stabilita zkušebního 
článku* Nebyly zjištěny žáá**é změny po ozářeni na geometrii 
trubkového palivového elementu; stav iebrovaného povlaku 
v rozsahu postradiačnich šetřeni byl beze zrněny, stejně 
tak vzhled uzavírajících svarů. Metalografický rozbor pro
kázal dohrou kvalitu spoje uran - povlak jak na vnějším, 
tak na vnitřním povrchu palivové trubky. 

- V průběhu 107 dal trvajícího provozu experimentu nebylo 
shledáno zvýšení aktivity plynu ve smyčce, což svědči a 
neporušené heraetičnosti povlaku a uzavírajících svarů 
zkušebního (lánku* 

- ? rámci vyhodnocování experimentu byly porovnány výsledky 
výpočtu s naměřenými hodnotami a učiněn pokus o vysvětlení 
odchylek resp. relativních chyb* 

- Za obtížného radiačního provozu byl v zásadě ov/ěřen nový 
systém měření podélné dilatace ozařovaného palivového 
článku.» Vnitřní indukční snímač dilatace pracoval dostateč
ně spolehlivě. 

- Způsob implmtace teplých spojů plástových termočlánku - za-
lieováním do žeber povlakové trubky - se ukázal jaks prove
ditelný. Napojováni plášiovýcb termočlánků o různém průměru 
ae principielně ověřilo, ale jejich použiti v radiační tech
nice ještě vyžádá další TýroJ. 

kromě uvedených гМтЪ v průběhu experimentu a zejména při jeho 
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vyhodnocování byla získána řada cenných poznatku» které 
kromé konkrétních aplikací na trubkový článek, jisté najdou 
uplatněni v dalšía rozvoji radiačního výzkumu. 

Předně se prokázalo» že zvýšené nároky na radiační ozařováni 
při požadovaném vyšším zatíženi paliva lze jen v oaezené 
aiře realizovat vyššímu obohacenitopaliva* Perspektivně tento 
probléa lze vyřešit jen vyšší kvalitou ozařovaci kapacity 
(materiálový reaktor). Při postradiačnía výzkumu článku se 
ukázalo» ie zařizeni horkých koaor je nedostatečně nebo 
aálo univerzální a z části zastaralé* Prezentované výsledky 
Iza připisovat více obětavosti pracovních kolektivu koaor, 
než technickému vybavení pracoviště. 
Je nutno dále poznamenat, Že při realizaci radiačního expe
rimentu ve stávejlei organizaci, je velmi zdlouhavé a ob
tížné zabezpečit a koordinovat velký soubor náročných opera
cí na různých pracovištích. Tato improvizovaná činnost nutně 
snižuje kvalita výzkumné práce a v nemnoha případech se do
týká hranice bezpečnostních norem práce* 

Realizaci radiačního experimentu bylo možno dosáhnout jen 
příkladnou kolegiálni pomocí těch» kteří spolupracovali 
na uvedeném úkolu* Poděkovat jmenovitě všem by značně rozší
řilo tuto zprávu, proto autoři vyslovují svůj dik těm» kteří 
přispěli svou prací к úspěšnému provedení a ukončení úkolu* 
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Tabulka č.l 
Roziéry zkušebního palivového článku 

Vnější průměr U-trubkj 

Vnitřní průměr U-trubky 

Vnější průměr vnější poví «trubky 

Největší průměr vnějších žeber 

Vnitřní průměr vnitřní poví«trubky 

Nejmen&i průměr vnitřních žeber 

Délka U~trubk$ 

Délka koncovky 

Celková délka zkušeb«článku 

Váha U-trubky. 

Váha Žebrováných povlakových trubek 

Váha koncovek 

Celková váha zkušeb«článku 

29 „8 

21,8 

32 

36,8 

20 

15 

351,2 

3,5 

364 

2045 

216 

11,6» 

2272,& 

mm 

-

-

mm 

-

mm 

ОЫВ 

mm 

mm 

*r 

g* 

gr 

gr 

Tabulka č» 2 
Chemické aložení neupraveného uranu 

MeČietoto AI 

Obsah ppm 18 

Si 

150 

Fe 

160 

С 

800 

Cr 

20 

Hi 

31 

lfo 

13 

E 

0,16 



Tabulka č ,3 
Výsledky méreni jieutronového toku ( ta = 3800С)4ц/сш"8ес ,10 J 

•**• 
Pásek 3 Pásek 6 Poloha Pásek 1 Pásek 2 Pásek 4 Pásek 5 Pásek 6 Pásek 7 

• « * 

14 
•».. »чт 

о,7*ш 0,837 0,754 0,777 0,609 0,746 0,758 

0,940 1,04 0,897 0,994 0,895 
ш 

1,06 1,18 0,990 1,12 1,05 

0,946 

1,03 

0,931 

1,03 

0,712 
щ^тш 

0,886 

0,978 

21 1,14 1,13 1,03 1,15 1,08 1,01 1,06 1,00 

28 1,16 1,08 1,01 1,12 1,03 0,938 1,04 0,98ft 

U«-*-w 
35 1,14 1,02 0,959 1,06 0„962 0,85J 0,991 0,954 

Rozděleni pásku : 

- 2 -

3 
i 



Q * 25560 Q * I 
LLAM = 34,462 

Oblast 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Alf ар 
449,81 
450,16 
904,06 
610,52 
556,20 
108,84 
Ztráty 

7852 
73Q8 
3858 
74 ,40 

Tabulka č»4 
Uspořádáni výstupu 

391 Zl «2,0 

Výpočet 
Rychlo&t 1 
4,94 
5,16 
8,65 
7,54 
6,47 
1,15 
Vytápění 
1031 
3360 
55 

17 ,40 

ALFAVI 
ALFAV2 

Máni Tl« 57 

Prostup 
13,27 
25,74 
0,67 
27,29 
33,80 
26,76 

иголггши 
P*30 £S*33 

Yýet.tep» 
61,43 

76,24 

194,91 

158,83 

109,36 

86 ,83 

stř*tep Fe Spád v 

65 ,79 
82,24 
45,81 

= 5311, 
= 2225, 

12,22 
9,52 
1,78 

24 
56 

• 

Z3=26 Z4=26 

Stř«tep« 
59,22 
68,84 
135,57 
176,87 
134,09 
98,09 
Fe Spád v. AI 

1,01 
0,79 
0,15 

ALFAV3 = 1944,47 

Rel 1 = 8,143 
Rel 2 * 8,712 
Rel 3 * 7,628 
Rel 4 = 8,489 

Teplota plynu na výstupu z aktivní zóny = 194,909 



Tabulka Č.5 
Popis výpočtového schématu 

Oinaieni 

Q 

6 

h 
H 
p 

H 

«3 

*4 

UAM 

• 

átFAP 

rychlost 

• 
prostup 

výstup ..teploty 

itř.teploty 

Popis 

VetUDní Veličiny 

tepelný výkon článku 

průtočné množství chla
divá» 
rychlost vynuceného prou
děni ve IV«.obia8ti 
teplota C09 na vstupu do kanálu 
tlak C02 v kanálu 

teplota okolní vody 
ve IV.oblasti 
teplota okolní vody v 
V. oblasti 
teplota okolní vody 
v VI. oblasti 
veličina charakterizující 
kvalitu mezery 

Výstupní veličiny 
koeficienty přestupu tepla 
v příslušných oblastech 
rychlost plynu v přísluš
ných oblastech 

koefic«charakterizující 
pronikáni tepla v daných 
oblá*těch 

teploty plynu na konci 
příslušné oblasti 
střed.teploty plynu v pří
slušné oblasti dané průmě
rem teplot na začátku a na 
konci oblasti 

[Rozměr) 

kcal/hod 

kg/hod 

m/sec 

oC 

kp/cm2 

°c 
°c 
•c 
-

kcal/m2 grád h 

и/вес 

kcal/hod grád 

°C 

°C 



Tabulka č« 5 (pokračování) 

ztráty 

1 

vytápěni 

stř»tep»Fe 

spéd.Fo: 
j 

spád «AI 

ALFAV 1-3 

REL 1 

BEL 2 

REL 3 

REL 4 

množe tví tepla.,které uniká 
v daných oblastech do okolí 
a procentuální vyjádřeni 
vztažené к tepelnému výkonu 
článku 
množ* tepla, které zůstává 
uvnitř soustavy v přísluš
ných oblastech a procentuál* 
vyjádřeni vztažené к tepel» 
výkonu članka 
střední teplota ocelové 
trubky v příslušné oblasti 

pokles teploty v kanálu 
ve směru /rostoucího poloměru 
pokles teploty v hliníkovém 
obalu ve směru rostoucího 
poloměru 
koeficienty přestupu tepla 
na straně vody 
relativní chyby v místě 
před vstupem do aktivní zóny 
podle 1 jde o experimental* 
hodnoty tgtt^ 

relativní chyby ve vnějším 
protiproudem kanálu na> úrovni 
termočlánku W 9 t 7 podle 1 
experimentální hodnota tj^ 

relativní chyby v místě 
výstupu plynu za hlavou kanálu 
podle 1 experimentální 
hodnota t,2 

relativní chyba výkonu 

kcal/hod 

kcal/hod 

°c 

•c 

°c 

kcal/m2 gradh 

-

-



Tabulka č*6 
Vliv vnitřní autokonvekce na velikost relativních 

chyb teplot plynu 

-vnitřní 
autokonvekce 
relativní 
chyba výkoni 

>. H* 4 *t 2 
** t JC *IO 
* 

"ř ti2 * 

ne ano 

0,000 
5,357 

8,83 

5,741 

10,343 

13,511 

11,516 

ne ano ne ano 

4,244 
4,06a 

6,209 

-8,12 

9,265 

11,073 

9,769 

6,366 
3,419 

4,902 

-9,314 

5,721 

9,86 

8,89 

ne ano 

8,488 | 
2,7T2 

3,598 

-10,5 

8,168 
i 

8,64 

8,028 

Tabulka č«7 
Vliv změny kvality mezery na relativní chyby 

teplot plynu v počátku experimentu 

relativní chyby 
teplot plynu 

4 + h 2 ' 
l10 

Ы 

i 

v oblasti 5 a 
6 je voda 

10,547 

7,749 

13,893 

v oblasti 6 a 
6 je pára o vlh
kosti 0,8 

9,859 

7,494 

11,255 

v oblasti 5 

a 6 je pára 

o vlhkosti 
0.6 

St903 

7,141 

7,476 



Tabulka č»S 
Relativní chyby teplot plynů ve středním období 

experimentu 

Relativní chyba 
teplot plynu 

t 6 • t 7 z 
ho 
*12 

varianta 
24017019 

10,285 

8,710 

7,664 

26017017 

8,168 

8,64 

8,026 

28017013 

8,24 

7,11 

6,35 

Tabulka č.9 
Vliv změny kvality mezery ve 4,oblasti v závěrečném 

obdoM 

Relativní chyba 
teplot plynu 

«•6 • 4 
2 

Ho 

42 

varianta 
07C27008 

G=2270kg/h 

5,88 

7,66 

5,85 

07027019 
G=834 kg/h 

9,895 

12,306 

7 ,664 

09027010 
v obi«4,5 
6 je voda 

9,186 

14,533 

8,180 

0902/010 
v obi«4 
je vlh
kost 0,6 

7,587 

9,291 

8,106 



DETAIL.Á 

OBR 1 ŘEZ ZKUSEBNN ČLÁNKEM S ROZMÍSTĚNÍM TERMOČLÁNKŮ 
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OBR 2. 
RADIÁLNÍ PRŮBĚHY V TRUBCE Z PŘÍRODNÍHO A OBOHACENÉHO URANU 
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Fotě 6 Л 
Pohled ne montovaný článek 
před exáftni» 

Foto 1*2 
Pohled na zkuiebal 
článek po ozářeni 
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Fot с 6.4 
'AOÍV.Í část ozářeného článku 

Foto č»9 
Dolní čáet ozářeného 
článku 
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Foto сл 6 
Středový řez ozářený» trubkovým £lanko* 

Foto é, T 
S*gBent z vyříznutého kronik» 
o ozářeného trubkového článku 



Fota Č*8 
Makrovýbrua вьтпЛц 
ozářeného trubkovéfeo £ 

Cz větše** 209s) 

Foto 6*9 
Metalografický výbrua 
spoje uranové trubky 
s vnéjftía povlakem 

(zvltfteno 250x) 

Foto 6«10 
Metalografický výbrua 
spoje uranové trubky 
a vnitřuin povlakem 

(«vltiema 250*) 


