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ULTRAZVUKOVÁ KONTROLA
PROUTKOVÝCH
PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ

Ultrazvuková kontrola proutkových palivových článků
Nedestruktivní kontrola palivových článků zahrnuje obecně celou řadu zkušebních

postUDŮ, využívajících kromě klasických metod, jako prozařování rtg. a gama paprsky, ultrazvuku
a kapilárních metni i metody nové. jako např. zkoušky jinovatkové, zkoušky těsnosti, postupy
pro měření tloušťky obalu, stanovení polohy palivového jádra v obalu a pod., které byly vyvinuty
speciálně pro tento typ výrobků. Účelnost použití různých kombinací těchto metod závisí pře-
devším na typu v úvahu přicházejícího palivového článku (proutkový, deskový, bločkový) a j^tm
konstrukčním provedení.

Pro proutkové palivové články, které jsou zahrauičuím výrobcem dodávány pro
čs. elektrárnu A 1, přicházelv v úvahu postupy, umožňující zjištění nespojených míst palivového
jádra 9 obalem, případnv výskyt podélných a příčných trhlin v obalové trubce a měření tloušťky
její steny.

K řešení těchto požadavků přicházely v úvahu zkušební postupy, nahrnující po-
užití metody ultrazvukové a metody vířivých proudů.

Ultrazvukem měla být zjišťována případná nespojená místa mezi obalem a pali-
vovým jádrem metodou průchodovou a příčné orientované trhlinky v obalové trubce metodou
odrazovou. Protože palivový proutek má obalovou trubku opatřenou 12 podélnými, ve šroubovki
probíhajícími žebry, byly pro použití uz mstody vyvinuty na pracovišti SVÚSS vhodné typy mi-
niaturních sond, v mechanické dílně jaderné elektrárny EBO byl pak zhotoven přípravek pro
imersní zkoušení.

V SVÚM bylo provedeno podrobné prošetření činnosti obou typů v SVÚSS navr-
žených sond laboratorními zkouškami na vzorcích palivových proutků z běžné dodávky a na
vzorku s umělými vadami typu nespojení a příčných trhlin tak, aby u sond určených pro pro-
vozní použiti v EBO bylo zmenšeno na minimum riziko nutných úprav, vyplývajících z výsledku
ověřovacích zkoušek provozního charakteru.

Zkušební vzorky a použité zařízení
Zkoušky byly provedeny na 6 vzorcích palivový -'* ̂ icutků délky cca 400—900 mm,

které byly dodány EBO z originálních palivových proutků, jeden dálí í vzorek délky 400 nim,
ca němž byly zhotoveny umělé vady typu nespojení s minimální plochou 1 mm2 a vady typu
příčných trhlin ve tvaru obvodových rysek délky 1 mm a hloubky cca 0,05 mm, byl používán
jednak k justáži obou typů sond, jednak jako etalon pro posouzení závažnosti ultrazvukových
indikací zjištěných &a zkušebních vzorcích proutků (1).

Ke zkoušení bylo použito uz aparatury UID-S (výrobek LP Chotutice) a typů sond
vyvinutých pro kontrolu nespojení a příčných trhlin v SVÚSS (2).

Nespojení bylo zjišťováno dvojicí souose umístěných sond o průměru měniče 4 mm
a frekvenci 10 MHz, z nichž sonda vysílací byla opatřena fokusačním nástavcem (z Mg), soustře-
ďujícím uz svazek na povrch obalové trubky mezi dvěma sousedními žebry, sonda přijímací pak
byla vybavena ultrazvukovou clonou a účinném otvoru 1 x 2 mm, k vymezení přijímaného uz
svazku.

K zjišťování příčných trhlin bylo pak použito soustavy 6 sond rozmístěných po
obvodu proutku ve vzájemné vzdálenosti 60° a orientovaných tak, že úhel dopadu osy každého
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ŕ%r; svazku ua povrch proutku odpovídal cca 17°. Pro použité imerzní prostředí, kterým byl tetra-
'^ chlor (CClJ, dávalo toto nastavení úhlu dopadu optimální podmínky pro indikaci vad typu příč-
•ÍS ných trhlin v obalové trubce. V soustavě použité sondy měly měniče o frekvenci 6 MHz.

' 'y:ý, Před zahájením vlastních zkoušek byly jednotlivé typy sond samostatně nastaveny
-;'J|i v justážním přípravku tak, aby se docílilo na etalonovém proutku optimálních podmínek pro
-\3d

3 indikaci vad daného typu, t j . pro vadu typu nespojení největšího rozdílu mezi indikacemi v nor-
;;;;J máloím místě článku a v místě umělé vady o ploše 1 mm ! , u vady typu příčných trhlin pak rozdílu
ri mezi šumem od běžných nerovností povrcliu a umělou příčnou ryskou.

'-~J' Zkoušky na vzorku s umělými vadami

~~-% Po takto provedené j us táži byly sondy upevněny ve zkušebním přípravku a pro-
í vedeno ověření zjistitelnosti umělých vad etalonu typu nespojení a příčných trhlin. Ukázalo se,

. -_i že vada typu nespojení o ploše 1 mm2 je indikována výrazným poklesem průchodového echa
:':'ä. o 10—13 dB. Pro porovnání jsou na obr. la—d uvedeny snímky typických indikací při zkoušení

.* průchodovou metodou. Jednotlivé snímky odpovídají:
•'•'•i a) přímému průchodu uz svazku jen vazebním prostředím (na atenuátoru zařazeno
'% 40 dB),

- "'•;_ b) průchodu místem vzorku bez vady (zařazeno 16 dB),
í c) průchodu umělou vadou o ploše 1 mm2 při nezměněné citlivostí (16 dB), kdy

U v oscilogramu průchodové echo tčniěř mizí a nabývá původní vvšky až po wřa~c-
ľ? ní 11 dB, (obr. Id).

~_-'. Na obr. 2a—b pak jsou uvedeny snímky indikací pro soustavu sond pro zjišťování
;i\ příčných trhlin a to v místě bez vady a na rysce délky 1 mm a hloubky cca 0,05 mm. Odstup mezi
£•{. poruchovým echem a šumem při paralelním spojení všech sond měl pro umělou vadu zhotovenou
-'I jen v jedné drážce opět minimální hodnotu 10 dB.
• Š Při zjišťování reprodukovatebiosti indikací umělých vad se ukázalo, že pro oba
Si typy se hodnoty pro jednotlivá měření průměrně lišily o i 3—5 dB, což vzhledem ke skutečností,
;vf že hodnota indikace př i průchodu uz vln jen vazebním prostředím zůstávala nezměněná, nutno
' • přičíst především změnám polohy sond vzhledem k drážkám palivového proutku, způsobeným
'•> nedokonalým vedením vzorku v imersním přípravku.

. ,.->- Ze zkoušek na vzorku s umělými vadami je zřejmá poměrně malá rezerva citlivosti
";?: (cca 20 dB) u dvojice sond k zjišťování vad typu nespojení, zatím co u sond určených k zjišťování
'3r: příčných trhlin je rezerva citlivosti značně velká (cca 40—45 dB). Tuto skutečnost nutno vzít
-•f- v úvahu u sond určených pro provozní zkoušení, při němž má b ý t použito zařízeni umožňující

' automatizovanou uz kontrolu, vybavené 6 dvojicemi sond pro zjišťování nespojení a 12 sondami
iJI pro indikaci příčných trhlin (3).
•.ýe K dosaženi požadované zjistitelnosti vad je nutné, aby vzájemné rozdíly citlivost

.:]? jednotlivých sond soustav nepřesahovaly i 2 dB. S ohledem na malou rezervu citlivosti u dvojic
í; sond bude pak možno tuto podmínku splnit jen pečlivým výběrem sond, zatímco u soustav pro

-ŕ' zjišťování příčných trhlin lze jednotlivé r.ondy vybavit vlastní regulací citlivosti a vzájemné vy-
V; rovnám sond provést na hodnotu (např. 30—35 dB) odpovídající elemeiuu nejméně citlivému.

7: Zkoušky na vzorcích palivových proutků
i2 Přípravek pro imerzní zkoušeni umožňoval přezkoušení jen středních úseků vzorků,

>íg takže jejich oba konce do vzdálenosti cca 150 mm zůstaly nepřezkoušeny. Aby bylo možno zjiš-
--Jř těné uz indikace přiřadit příslušným drážkám palivového proutku, byly tyto označeny čísly 1—12.
-/&. Při zkoušen! jakosti spojení byly pak pro každý cm kontrolované délky drážky zaznamenány

Í | zjištěné dB hodnoty indikací (při nastaveni na výšku 35 mm) a kontrola provedena tak, že vysílací
KS'měnič postupně přecházel všech 12 drážek. Při takto voleném postupu byl celý objem proutku
lij přezkoušen 2 X v každém radiálním směru. K zjištění reprodukovatelnosti výsledků byla zkouška
Jfu vzorků obvykle prováděna 3x pro vady typu nespojení, zatím co kontrola na vady typu příč-

Sí| ných trhlin byla prováděna jen 1X s ohledem na značnou citlivost uz metody na tyto vady a sku-
J5 tečnost, že již orientační zkoušky ukázaly, že vady tohoto typu se prakticky u vzorků nevysky-
4j;tují. U 3 vzorků délky 400 mm byly shora uvedeným postupem přezkoušeny střední úseky mezi

jSyčca 150—250 mm délky, u 3 vzorků délky cca 900 mm pak úseky mezi 150—650 mm.
? Na všech 6 přezkoušených vzorcích originálních žebrovaných palivových proutku
^nebyly zjištěny ultrazvukové indikace, které by bylo možno přiřadit výraznějším vadáni typů

."^nespojených míst mezi obalovou trubkou a palivovou náplní, případně vadám typu příčných
; :t 37



VZOREK S UMĚLÝMI VADAMI
Typické indikace pro metoda průchodovou

Průchod
vazebním
prostředím

lb) •
Průchod
článkem

Echo výšky 35 mm při 40 dB Echo výšky 35 mm při 16 dB

Náznak echa při 16 dB

lc)
Průchod
vadou 1 mmř

H) >
Průchod

vadou I mm2

Echo výšky 35 mm při 5 dB

Typické indikace pro metoda odrazovou
Nevycloněné sondy

< 2a)
Misto bez
vady

KÍ

Poruchové echo výšky SO mm
v místě vady při 45 dB

2b) •
Vada délky

lmm
AI. 0,05 mm

Šum 7-/0 mm vyvolaný
nerovnostmi povrchu při 45dB E



VZOREK: Č. I
Snímky indtkad v míst$ řezu 3

(ve vzdálenoBti 212 mm při zařazeni 20 dB)

< 4a)
Směr 1 (7)

4b) •
Směr 3 (9)

< 4c)
Směr 5 (11)

Echo výšky 35 - 40 mm

44) •
Smiř 7 (1)

Echo výšky 40 mm

Směr 9 (3)

4£)
SmSr U (5)

Echo výšky 40 mm Echo výšky > 40 mm
39
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trhlin porovnatelných B umělou vadou etalonu. Výrazné indikace tohoto drahého typu byly u vzor-;

ků zjištěny jen v úzké oblasti (3—4 mm) odpovídající místům s vyraženými čísly k označeni
drážek, případně u dlouhých vzorků v místech drážek pro distanční elementy. •

Pro každý vzorek byly při zkoušce metodou průchodovou zjištěné dB hodnoty/
znázorněny pro jednotlivé zkušební směry (zahrnující vždy dvě protilehlé drážky) graficky. Ni;
obr. 3 je jako příklad uveden průběh indikací pro vzorek (ž.1) délky 400 mm. Z grafického zná-|f
zornění je zřejmé, že rozptyl hodnot jak v jednotlivých měřených bodech téhož zkoušení, tak
hodnot zjištěných v témže místě při měřeních opakových je převážně v rozmezí ± 4 dB a jen í
výjimečně tuto hodnotu překračuje (např. pro drážku 2 (8) a l l (5). Zjištěné místní změny in- •
dikací jsou však podstatně menší, než odpovídá indikaci umělé vady o velikostí 1 mm1. :

; -; Z přezkoušených 6 -vzorků palivových proutků byl ultrazvukový nález pro vad; \
typu nespojení ověřen na 4 vzordck metalografických vyšetřením-13 ploch příčných řezů. Na$l
řezných plochách byla sledována jak jakost spojení obalu s palivovou náplní, tak případně vnitřní \
vady paKvového jádra., Tyto prácejbylyiproyedeny, v metalografické iaboratoS.Ujy Réž, kdé Í
bylo konstatováno, že všechny řezné plochy vykazují dokonalé spojení obalu s palivem a rovna jp
materiál palivovénáplně neobsahuje vnitřní vady.

Ze všech řezných ploch byly zhotoveny makrosnímky, doplněné též mikrosním- If I
kem částí rozhraní každého řezu. Na obr. 4a-f jsou pro názornost uvedeny snímky indikací zhoto- 'f
vené při konstantní é'tUvostá (20 dB) ve 3 zkušebních směrech v místě řezu (č. 3) na jednom z ovi- j |
řovaných vzorků (č. 1). Na obr. 5a-b je pák makrosnímek příslušné řezné plochy a detail částí •
rozhraní. Tmavá oblast mezi palivovou naplní a obalem patrná na makrosnímku je vyvolána ::
stínem vznikajícím na rozhraní dvou materiálu různé tvrdosti vlivem většího odbroušení materiá-
lu měkčího.

Záver
Z výsledků zkoušek provedených imersním způsobem na etalonu s umělými vadami.;

a 6 vzorcích žebrovaných palivových proutků a to sondami o frekvenci 10 MHz pro metoda -
průchodovou a frekvenci 6 MHz pro metodu odrazovou vyplývá, že metodou průchodovou IM ľ..
sajÍBtit spolehlivou indikaci nespojených míst obalu s palivovou náplní, pokud jejich plocha je : ''
2 1 mm*, metodou odrazovou pak zjištění příčných trhlin, jejichž rozsah je ekvivalentní rysce
o délce 1 mm a hloubce cca 0,05 mm.

Z výsledku zkoušek též vyplynulo, že k spolehlivému provoznímu zkoušení palivo-: _
vých článků a zajištění reprodukovatelných výsledků je nezbytné, aby zkušební zařízen! pro"S§
automatizovanou uz kontrolu (jehož výroba se dokončuje v LP Bráník), bylo vybaveno sousta- ff|
vami sond s navzájem vyrovnanou citlivostí na ± 2 dB a vodicím zařízením zaručujícím přesné s-Sjí
veden! proutku mezi soustavami sond. : Í |

SEZNAM LITERATURY H

1. Slánek K. ' } 1
Ultrazvuková kontrola žebrovaných palivových proutků. šH
Zpráva SVÚM č. Z-68-2061 8

2. Obraz J. | p
Výzkum metod, sond ä zařízení pro automatizovanou ultrazvukovou kontrolu M
palivových proutků pro A1. "%S
Zpráva SVUSS č. 67-07012 M

3.RoztocilJ. :{§s
Zařízení na nedestruktivní kontrolu palivových proutků. :$!
Zpráva LP-SND-Bráník S. LP-SND-68-01 H

Resumé :.f|
PROF. KAREL SLONEK: ^
Ultrazvuková kontrola prouátovýeh palivových článků l |

V článku jsou uvedeny výsledky laboratorních us zkoušek provedených na vzor- :|1
cích žebrovaných palivových proutků imersním způsobem užitím dvojice sond o frekvenci 10 MHÍ 5 |
pro zjištování vad spojení a soustavy sond o frekvenci 6 MHz pro příčné trhliny v obalové trubce, Cgi
Dosažitelná citlivost metody odpovídá ekvivalentním vadám typu nespojen! o ploše 2 1 mm* • ?í
vadám typu příčných trhlin délky 1 mm při hloubce cca 0,05 mm. Metalografickým vyšetrením 1
byl už nález ve všech 13 ověřovaných místech pro metodu průchodovou potvrzen. %
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Summary
PROF. KAREL SLONEK:
Application of ultrasonic testing of the rod-shaped fuel elements.

The author summarizes the results of ultrasonic laboratory tests effected on finned
rod-shaped fuel elements using the inúnetôon method, two pick-ups (10 megacycles per second)
for establishing discontinuities, and a system of pick-ups (6 megacycles per second) for detecting
transverse cracks in the cases of the fuel elements. The attainable sensitivity of the method cor-
responds to the equivalent flaws of the discontinuity type having an area of 1 square millimeter
or to the flaws of the transverse crack type having a length of 1 millimeter and a depth of some
0,05 millimeter. The results cf metallpgraphic examination of all thirteen checked spots were in
good agreement with the results obtained on using the ultrasonic transmission method.

Zusammenfassung
KAREL SLONEK:

UltraschaUkontrolle von stabformigen Brennstoffelementen
Der Bericht ist den Ergebnissen der Laborversuche gewidmet, die an den Proben

gerippter Brennstoffstäbe mittels Eintauchverfahrens unternommen warden, wobei man ein
Paar von Prufkôpfen mit einer Frequenz voa 10 MHz fur die Ermittlung von Úngänzen nnd ein
System von Priifkopfen mit einer Frequenz von MHz fur die Ermittlung. der Quemsse in dem
Umhiillungsrohr von 1 mm Länge bei einer Tiefe von ungefähr 0,05 mm verwendet werden. Bei
metallographischer Untersuchung wurde der Befund an alien 13 gepruften Stellen fur die Durch-
gangsmethode bestätigt.
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Contrôie par ultra-son des elements du combustible nucléaire sous forme de baguettes

L'aiticle est dédié aux résultals d'essais de laboratoire executes sur les échantillons
en forme de baguettes netvurées constituant les elements du combustible nucléaire. Les essaii
étaíent effectués par la méthode ďimmersion en se servant ďune paire de sondes travaillant ä une
fréqueace de 10 megacycles par ssconde pour determiner les discontinuités et ďun systéme de
sondes travaillant ä une frequence de 6 megacycles par seconde et employees pour determiner le»
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ďenvirons 0,05 mm. Ľexamination inétaUograpbique a montrě un bon agrément des résultats
dans toutes les treize parties examinees en servant de la méthode de transmission des ultra-sons.
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