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Zkuäenosti s provozem jaderných elektráren prokázaly, že jednou z hlavních podmínek
jaderné bezpečnosti je vysoká kvalita a dobrý provozní stav technologických zařízení, pře- •;
devSlm tlakových zařízení primárních okruhu. Jistota o dobrém provozním stavu během celé
doby provozního využití může být zaručena pouze kvalifikovanou provozní kontrolou, vykoná-
vanou během provozních přestávek i kontinuálně a doplněnou fundovanou diagnostikou provoz- \
nlho stavu za respektování vlivu dlouhodobých provozních podmínek na materiál zařízení, na
rozvoj dosavadních i vznik nových vad a využívající znalosti mechaniky lomu. Charakter ja-
derných provozů si vynutil urychlený rozvoj zejména v oblasti nedestruktivní kontroly vad •-'; .
materiálu. V celém světě se vyvíjejí nedestruktivní kontrolní zařízení a přístroje schopné '/;,.
práce v aktivním prostředí, nevyžadující žádnou nebo jen omezenou obsluhu na místě. Stupeň i,'."..'
mechanizace kontroly neustále roste, zjištěné vady se pokud možno automaticky registrují a ''•_';
vyvíjejí se a ověřují zařízení, která vykonávají kontrolu i za plného výkonu reaktoru. ,;

Také v Československu je realizace rozsáhlého programu výstavby jaderných elektráren
a výroby zařízeni primárních okruhů v rámci integrované spolupráce států HVHP podmíněna .;l
zvládnutím vědeckotechnických problémů provozní kontroly a diagnostiky. Jejich výsnam je "
zdůrazněn i v rozhodnutí předsednictva vlády ČSSR ze dne 19- března 1970, ve kterém je
formulováno stanovisko k bezpeínosti jaderných elektráren s reaktory W E R 440. V

V Československu se doposud práce v oblasti provozní kontroly a diagnostiky dělaly ' \
jen velmi omezeně. Bylo proto rozhodnuto uspořádat seminář, jehož cílem je seznámit účast-
níky a zainteresovanou technickou veřejnost s pracemi, které se již vykonávají, a B jejich - '
výsledky, se situací v jiných státech, jak je prezentována na mezinárodním fóru, a také
se souvislostmi provozní kontroly a diagnostiky a s vazbami na současnou filosofii jaderné
bezpečnosti a mezinárodního práva. Seminář chce zvýSit vzájemnou informovanost v souvise- >'•
jících vědních disciplínách, vytvořit některé podmínky pro spolupráci organizací vědecko- ,:-'..!
technické, výrobní i provozovatelské sféry, a zejména také upozornit vedoucí hospodářské ,s,-' ,
pracovníky na význam a podmínky jaderné bezpečnosti z hlediska provozní kontroly a diagno- "i1^
štiky. Rozsah a úroveň zvládnutí příslušných problémů je podmíněna také vynaložením po-
třebných prostředků a kapacit. {••';.

Odborná problematika semináře byla rozdělena do tří sekcí: J-,

A. Obecná problematika jaderné bezpečnosti: ."
bezpečnost jaderných elektráren, důsledky havárií, koncepční řeaení provozní bezpečno- '","'•
sti, úloha orgánů státního dozoru apod. r V

B. Konkrétní práce konané v Československu! \v
teoretické i experimentální práce v oblasti nedestruktivní i destruktivní kontroly a '--^
diagnostiky stavu zařízení - metody, přístroje, zařízení a podmínky jejich aplikace tJ'i
v elektrárnách typu VVER i v provozované elektrárně AI. S ^

C. Informace o současné světové úrovni: • rj 1

poznatky získané z referátů p; sdnesených na konferenci "Periodické inspekce tlakových Uíl
komponentů primárních okruhů" v Londýně v červnu 1974. ::'.""*;

Vzhledem k omezenému času na přípravu semináře bylo rozhodnuto vydat sborník referátu Íí-S
ve dvou navazujících částech. První íást sborníku se předkládá účastníkům semináře před \.-Í
zahájením, druhé část bude vydána dodatečně prostřednictvím ÚISjp, Zbraslav. :*i

Ing. Miroslav HanuS i n g. Ladislav Kaisler 'Č,i

Dům techniky CVTS odborný garant semináře ki
Praha - .':

Odborná íkupina '
jaderné energetiky ČVTS f;;i
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Ing. František Klik, CSc. A-2
Československá komise pro atomovou energii

BE2FEČU0ST TLAKOVODNÍCB REACTORS
{ teze referátu)

V posledním desetiletí tlakovodní reaktory prokázaly, ž» jsou ekonomicky schopná kon-
kurovat konvenčním zdrojům elektrické energie. Z toho vyplynuly rostoucí objednávky těchto
reaktorů a z nich opět rostoucí zájem veřejnosti o jejich bezpečnost a vliv na životni pro-
středí. Výrazem toho je mnoho článků ve světovém tisku bu3 chválících, nebo odsuzujících
nastupující průmyslový rozvoj jaderné energetiky založený především na tlakovodních reakto-
rech.

Opozice vyjadřuje znepokojení především nad třemi aspekty jaderné energetiky, a to nad
dlouhodobým ukládáním radioaktivních odpadů, nad efekty kontinuálních radioaktivních a te-
pelných exhalací a nad rizikem spojeným s rozsáhlými úniky radioaktivních látek při velkých
haváriích. Tato přednáška se vzhledem k časoirým možnostem omezuje pouze na posledně jmeno-
vaný aspekt i tj. na riziko radiačních havárií elev+ráren s tlakovodní cd energetickými reak-
tory.

V padesátých létech se u'-ázalo nutným určit výši odpovědno s t ní ho pojištění, které se
bude vyžadovat při rozvoji jaderr.á snergetiky. Proto v roce 1957 americká atomová komise
publikovala známou zprávu WASH-74O, která se pokusila určit následky katastrofální havárie
velkého energetického reaktoru situovaného zhruba 50 km od miliónového velkoměsta. Zpráva
obsahuje technicky podložený odhad nejhorších následků velké havárie, neobsahuje však, a to
je třeba zdůraznit, fyzikální mechanismus pro iniciováni a rozvoj takovéto havárie. Předpo-
kládá, že následkem havárie unikne jistá část v reaktoru nahromaděných štěpných produktů,
a zkoumá jejich následky vyjádřené počtem úmrti, zranění a velikostí materiálních škod. Vý-
počty a odhady byly provedeny pro tři různé "tvrdé" skupiny předpokladu pokud jde o množst-
ví uniklých radioaktivních látek, jejich složení, teplotu a velikost, o povětrnostní pod-
mínky atd. Předpovídané následky silně závisí na vybrané skupině předpokladů a byly vyjád-
řeny pokud jde o úmrtí v rozsahu 0 - 3400 , zranění v rozsahu 0 - 4 3 000 a radioaktivní za-
moření v rozsahu 18 - 150 000 čtverečních mil.

Následky nejhorší havárie se zdají být příliš kruté, je však třeba poznamenat, že byly
určeny za předpokladu úniku 50 % inventáře štěpných produktů do atmosféry při nejnepřízni-
vějších povětrnoctnlch podmínkách. Neuvažovaly se speciální ochranné systémy, které jsou
součástí současných jaderných elektráren a které znemožňují, aby při reálných reaktorových
havárijích nastal tak velký únik radioaktivních látek dr> atmosféry.

Současný stav bezpečnosti a ekologických aspektů tlakovodních reaktorů je obsažen
ve zprávě WASH-1250 z roku 1973, která je do jisté míry aktualizováním dříve zmíněné zprávy
z roku 1957 na současnou úroveň technického provednní, počítaje v to speciální bezpečnostní
systémy. Definuje základní filosofii pro zaruCení bezpečnosti tlakovodních reaktora spočí-
vající v tzv. "hloubkové ochraně", dané třemi bezpeínostními stupni.

První a nejdůležitější bezpečnostní stupeň je projektovat, vyrobit a provozovat reak-
tor tak, aby byla zabezpečena vysoká spolehlivost všech funkčních systémů významných pro
dodržení bezpečnosti. Je to de facto prevence havárií dosahované prostřednictvím hlubokého
propracování projektů, s využitím takových nástrojů ke zvýšení spolehlivosti, jako je ná-
sobnost, zálohování, princip bezpečné poruchy, možnost zkoušek atd. Dalším důležitým ná-
strojem prevence havárií je přísná kontrola kvality během výroby i provozu, dosahovaná po-
moci rozsáhlých programů pro zaručení kvality během výroby a montáže a programu ptriodic-
kých zkoušek a inspekcí běhen života elektrárny. Tato problematika ve vztahu k tlakovým za-
řízením je vlas-ní náplní této naší konference a chtěl bych jen zdůraznit, že pro zaručení
bezpečnosti tlakovodních reaktorů má význam prvotní a zcela mimořádný.

- ä -



Druhý atupeň bezpečnosti následuje za prvým za předpokladu, že přes úsilí věnované

prevenci může k havárii dojít, a je tedy prozíravé ji předvídat. K tomu účelu se elektrár-

na vybavuje speciálními bezpečnostními systémy, jejichž účelem je prevence následku havá-

rií. Vedle víceméně obvyklých ochranných systémů sem u tlakovodnlch reaktoru náleží spe-

ciální systém havarijního chlazení, jehož účelem je dosáhnout přiměřeného chlazení aktivní

zóny při různém stupni ztráty chladivá, od malých úniků chladiči vody až po prasknutí

hlavního primárního potrubí s volným výtokem ze dvou větví. Je třeba uvést, že kolem sys-

tému havarijního chlazení bylo a stále ještě je mnoho kontraverzí, které vyplynuly přede-

vším z modelových zkoušek konaných v roce 1969. Ukázalo se totiž, že výpočtové kódy použí-

vané při jeho návrhu nepopisují správně skutečné poměry při náhlé ztrátě chladivá. Proto

jsou systémy havarijního chlazení předmětem dalšího intenzivního výzkumu a existující nebo

projektované systémy musí vzhledem k bezpečnosti vyhovovat prozatímním konzervativním

předpokladům a kritériím. Jako příklad lze uvést:

Bealistický předpoklad

1. Iniciace havárie

a) Trhlina ve velkém potrubí nebo pře-

trženi malého potrubí, které vede

k odstavení reaktoru

2. Elektricky systém

b) Napájení elektrárny je z vnějších

zdrojů

Výkon

a) Elektrárna pracovala s výkonem 100 %

nebo méně

b) Zbytkové 1»plo se vyvíjí podle nej-

lépe odhadnuté předpovědi

Systém havarijního chlazeni

a) Všechny systémy havarijního chlazení

se uvedou automaticky do provozu od

jednotlivých signálů

b) Prasknutí nastane takovým způsobem,

že část vody přivedené systémem hava-

rijního chlazení do poškozené smyčky

je efektivně využita pro chlazení

aktivní zóny

c) Hlavní cirkulační čerpadla reaktoru

dále pracují

Konzervativní předpoklad

a) Roztržení hlavního primárního potrubí

s volným výtokem ze dvou konců

b) Napájení elektrárny z vnějších zdrojů

je přerušeno a jeden z havarijních

dieselagregátů nenaštartuje

a) Elektrárna vzhledem k nepřesnosti mě-

řicích přístrojů pracovala na 102 %

b) Zbytkové teplo je vyšší než odhadnuté

vzhledem k nepřesnostem předpovědí

a) Jednotlivé aktivní systémy havarijní-

ho chlazení se nepodaří uvést do pro-

vozu

b) Voda z havarijního systému chlazení

se po dostižení poškozené smyčky

neúčinně ztrácí

c) Hlavni cirkulační čerpadla jsou mimo

provoz

Třetí bezpečnostní stupeň doplňuje prvé dva a je projekčním zabezpečením ochrany

veře.inosti i při velmi málo pravděpodobném rozvoji havárie. Za tím účelem se projekt hod-

notí a zabezpečuje proti takovým "základním projekčním haváriím", jako je např. nezávislá

porucha speciálního bezpečnostního systému současně s havárií funkčního systému. Za zá-

kladni projekční havárii tlakovodních reaktorů se dnes všeobecně považuje ztráta chladivá

při náhlém roztržení hlavního primárního potrubí, a typickým příkladem třetího bezpečnost-

ního stupně, tj. ochrany veřejnosti, je jak známo kontejnment.

Zpráva WASH-1250 se odvolává na dřívější analýzy a uvádí, že pravděpodobnost kata-

strofální havárie tlakovodního reaktoru je při důsledném dodrženi koncepce shora uvedené

"hloubkové ochrany" velmi malá a pohybuje se v rozsahu 10"^ - 1 0 " 1 0 za rok. Z toho se pak

h
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I vyvozuje, že riziko pro okolí Jaderné elektrárny je řádově 10 na obyvatele/rok. Z dia-
' gramu "užitek - riziko" pak vyplývá, že uvedené riziko je prakticky bezvýznamné, zcela při-
':! jatelné a o několik řádu menäí než jiná, běžně při j inane rizika lidaké činnosti.

:7 Tato velmi pozitivní perspektiva rozvoje jaderné energetiky na bázi tlakovodních reak-
| torů nevyplývá z objektivní podstaty přeměny jaderné energie v elektrickou, ale je výsled-
•:\ kom cílevědomého úsilí věnovaného otázkám jaderné bezpečnosti, které naSio své konkrétní
rjj vyjádřeni v uvedené koncepci hloubkové ochrany. Extenzívní rczvoj jaderné energetiky cha-
§j rakterizovaný narůstáním počtu jaderných elektráren i jejich jednotkového výkonu při aou-
•; časném umisťování jejich lokalit do hustě osídlených oblasti bude vyžadovat, aby se zásady
;; jaderné bezpečnosti při projektování, výstavbě a provozu jaderných elektráren dále prohlu-
; bovaly a aby se kontrolovalo jejich dodržování. V tomto směru lze zaznamenat prudký roz-
; mach příslušných prací jak v měřítku národním, tak i mezinárodním.

$.
j

M

h í'»

i.; j;

""'{
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Emil Michálek A-5
zástupce Slovenského úřadu bezpečnosti práce
v dočasné vládní komisi pro uváděni A-l do provozu

: ČTÁTNY. DOZOR NAD BEZPEČNOSŤOU JAPROVÍCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

4
!/•• Keď sa do programu dneäného vědecko - technického seminára zaradil referát na tému

"Štátny dozor nad bezpeSnostbv jadrových technických zariadení", nestalo aa tak zaiste ná-
hodou. Oblasť činnosti, o ktorej bude hovorené, úzko súvisí,resp. patri do známeho komple-
xu vědecko -• technickej rfvolúcie v najširšom slova zmysle. Rozvoj vedy a techniky nadobú-

'. da najmä v posledných desaťročiach na celom svete nebývalej intenzity. Vo svojich praktic-
kých dôsledkoch dáva ludstvu cez nové objavy a zdroje jednak ohromný energetický a výrobný
potenciál a jednak odbremeňuje človeka stále viac od fyzickej námahy pri mnohonásobnom

: zvySovaní efektívnosti najrozmanitejšej výroby produktov, pri výstavbe zariadení pre túto
produkciu a pri stálom zvyšovaní vlastnej produktivity práce. Ak by sa väak pri projekto-

x. vaní, výrobe, výstavbe a prevádzke každého technického zariadenia, resp. technologických
liniek a celých výrobných objektov prihliaQolo len na ieh narastajúce parametre a konečný
finančný efekt - mohli by takéto stavby, stroje a celé výrobné komplexy pre zdravie a ži-
vot lbdí, ktorí ich obsluhujú alebo využívajú,prinášať súčasne ohrozenie a vznik velkých
hospodárskych škôd. Aby tomu tak nebolo alebo aby sa negatívne vplyvy a vlastnosti znížili
na maximálne možnú mieru, je potrebné dôkladne a trvale posudzovať každé technické dielo,
alebo zariadenie v jednotlivostiach i komplexne. Je to úloha velíoi závažná a nijako nie no-
vá. Rozvoj výrobných síl vo výrobe a najmä priemyselnej velkovýrobě už v druhej polovici
minulého storočia velmi nástojčivo nastolil otázky bezpečnosti práce,na správnom rieäení
ktorých mal opodstatnený záujem nielen majitel výrobného zariadenia,ale aj výrobu realizu-
júci pracovník. Pochopitelné každý z nieh z vlastných záumových hlfedísk a pozícii. Vtedy
vstupuje do sféry týchto záujmov svojou intervenciou štát prostredníctvom príkazov či zá-
kazov so špecifickou alebo všeobecnou pôsobnosťou. V súčasnej vyspelej spoločnosti stáva
se už samozrejmým, že štát priamo cestou právnej úpravy, vydávaním technických noriem ale-
bo prostredníctvom kogentných úprav spoločenských organizácií zabezpečuje ochranu bezpeč-
nosti práce.

S neustálym rozvojom ekonomickej základne a s prudkým technickým rozvojom výroby
v socialistickej spoločnosti zvyšuje sa úmerne tiež spoločenský význam ochrany bezpečnosti
a zdravia pracovníkov pri práci. Preto sa starostlivosť o ochranu bezpečnosti a zdravia
pri práci stáva pre socialistické organizácie i v našom štáte prvoradou povinnosťou a rov-
nocennou neoddělitelnou súčasťou plánovania a plnenia výrobných a ostatných pracovných
úloh i rozvoja novej techniky, čo zdôrazňuje aj základný predpis o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci zakotvený v Zákonníku práce.

Y záujme dôsledného uplatňovania záujmu pri zabezpečovaní ochrany bezpečnosti práce
sú v Československej socialistickej republike vytvorené viaceré orgány a v tomto smere xá-
vaänú úlohu spoločenskej kontroly plnia aj orgány Revolučného odborového hnutia. Medzi
orgány patriace k štátneni mechanizmu patrí podľa zákona č. 174/1968 Zb. Štátny odborný do-
zor nad bezpečnosťou préce a technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracov-
ných podmienok. Pretože dynamický rast národného hospodárstva je závislý aj na rozvoji pa-
livo-energetickej základne, zameriava sa ŠOD v rámci svojej rozsiahlej funkčnej náplne
prednostne i na dozor nad bezpečnosťou jadrových technických zariadení. Túto činnosť na-
viazal na pôsobnosť bývalého Ústavu technického dozoru (ÚTD), ktorý vykonával technický
dozor nad vyhradenými technickými zariadeniami v zmysle vi, nar. č. 53/1952 Zb. prakticky
od počiatku výstavby atómových elektrární v ČSSR - t.j. od rokov 1959-60, kedy Ústredné
správa energetiky stanovila poradný zbor ČSAV pre posudzovanie projektu elektrárne A-l
J. Bohunice. Celkové problematika bola rozdelené do 14 skupín a prejednávala sa v pri-
slušných pracovných komisiách.
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Ústav technického dozoru uplatňoval požiadavku bezpečnosti práce a technických zaria- í\'
děni aktívnou účastím v jednotlivých komisiách, v ktorých vybraní pracovníci ústavu pSsobi- ; í
li najskôr formou dielčích konzultácii. V dhläorn priebehu výstavby A-l vykonával IÍXD až do V
svojho zániku v roku 1969 činnosť v rozsahu a spôsobom ako pri zariadeniach klasických -
nejadrových (s výnimkou reaktorovej nádoby, kde bol zástupe* ÚTD prítomný len na stavebných r,\
a tlakových skúäkách ako jeden z neopomenutelhých účastníkov). ;';'

V roku 1964 ustanovil I$E> vo svojom pražskom ústredí pre odbor atómových elektrární ;r<
samostatné oddelenie j a d r o v ý c h e l e k t r á r n í , m a t e r i á l u a -i

X; t e c h n o l ó g i e tzv. (J E U T ) . I keď v tomto oddelení pracovali na vtedajšiu dobu •;
> odborníci s rozsiahlymi teoretickými veäomostäami a praktickými skúsenosťami,neboli im vy- q

tvorené potrebné podmienky pre ich daläí rast v novom zaradení. V roku 1969 dcSlo k delimi- i":
tácii ÚTD a včleneniu jeho pracovníkov do novovytvoreného Štátneho odborného dozoru. Na- •:,.;

i<; priek vnútorným ťažkostiam bývalý ÚTD i novoutvorená sústava SIÍBP postupne pôsobili: , •

a) pri výstavbe a uvádzaní do prevádzky A-l J. Bohunice £;v

v nasledovnom rozsahu: i:

- zúčastňoval sa prostredníctvom svojich vybraných pracovníkov porád, na ktorých sa >"2
riešili projekčné problémy a konzultovali rôzne sporné otázky, týkajúce sa hlavne vy- "/•':
hradenýf.a technických zariadení, ako aj stanovovali niektoré základné podmienky pre Q
ich konštrukciu, výrobu, skúšanie a preberanie, fyzikálne a energetické skúšanie, •

- posúdil konätrukčné podklady a vydal výrobcom "Osvedčenia o schválení konštrukcie" •'_•
parogenerétorov s všetkých druhov vyhradených tlakových nádob stabilných, okrem !?'
vlastného telesa reaktorovej nádoby, pri projektovaní ktorej sa zúčastňoval iba na 5
konzultačných jednaniach. Rozhodnutie o jej výrobe dala Československá komisia pre

j atómovú energiu,

: - vykonával priebežný dozor u výrobcov predmetných tlakových zariadení vrátane staveb-
1 ných a prvých tlakových skúäok tlakových nádob stabilných.
f ,; -r

? Je potrebné zdôrazniť, že uvedené práce vykonal bývalý Ústav technického dozoru, ktorý jy
vykonával dozor výlučne len nad niektorými vyhradenými technickými zariadeniami tlako- "s
vými, zdvíhacími a elektrickými. Sústava Slovenského úradu bezpečnosti práce vykonáva ?•"!
dozor nad bezpečnosťou práce a všetkými vyhradenými technickými zariadeniami e 1 e k - \.\
t r i c k ý m i , p l y n o v ý m i , t l a k o v ý m i a z d v í h a c í m i ; A
k o m p l e x n e , v r á t a n e v š e o b e c n é h o d o z o r u n a d í'";
b e z p e č n o s ť o u p r á c e u v š e t k ý c h o s t a t n ý c h ií?
t e c h n i c k ý c h z a r i a d e n í . p!

V rámci uve.'.eného dozoru ŠOI d o t e r a z : ^

- vykonal s t a v e b n é a prvé t l a k o v é skúšky p a r o g e n e r á t o r o v po ukončení i c h montáže priamo '0
v A-l J . Bohun ice . Okrem toho s a z ú č a s t n i l t l a k o v ý c h skúšok r e a k t o r a a o i c h v ý s l e d k u jjíj
podal s v o j e písomné s t a n o v i s k o , K

í'l
- posúdil projekty a technický stav silnoprúdových elektrických zariadení, a tiež kva- |§

litu a úplnosť správ o východiskových revíziách všetkých silnoprúdových elektrických |1
zariadení, |>jj

- vykonal úradné skúšky všetkých vyhradených zdvíhacích a dopravných zariadení, ^

- overil technický stav vSetkých vyhradených plynových zariadení vrátane rozvodov 00 2

a vydal o nich svoje záväzné odborné stanoviská,

- vyskúšal obsluhovačov parogenerátorov a turbin a vydal im príslušné Osvedčenia,

- vyskúšal navrhnutých revíznych technikov jednotlivých vyhradených technických zaria-
dení tlakových, elektrických, plynových a zdvíhacích a vydal im úradné OsvedíenU,

- posúdil odbornú spôsobilosť A-l <7. Bohunice pre opravy a montáž tlakových • plyno-
vých zariadení v presne vymedzenom rozsahu a vydal jej príslušné oprávnenie,
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- určil vlastných pracovníkov <äo rôznych pracovných a operatívnych skupín Dočasnej

vládnej komisie, v ktorých sa riešili počas montáže a uvádzania A-l do prevádzky kon-

krétne dielčie problémy. V rámci tohoto pôsobenia zdôvodnili zástupcovia ŠOD potrebu

dodatočného vypracovania technických podmienok pre overovanie stavu a priebežné zais-

ťbvanie bezpečnosti práce tlakových nádob stabilných zvléätnej konštrukcie, pracujú-

cich s rádioaktívnymi médiami. Uvedené podklady mali byť a aj boli výrobcami navrhnu-

té do konca I. štvrtroka 1973 a slúžili ako východiskový materiál pre vypracovanie

prevádzkových predpisov na konkrétne podmienky elektrárne A-l. 2 predloženého návrhu

výrobcov predmetných tlakových nádob stabilných vyplývalo, že u vytipovaných aparátov

mali byť vykonané určité prehliadky a skúšky ešte pred termínom spracovania defini-

tívnych prevádzkových predpisov. Tieto však prakticky u všetkých aparátov zvláštnej

konštrukcie boli nerealizovatelné z nasledovných dôvodov:

- navrhnuté časti tlakových nádob stabilných sú pre kontrolu neprípustné,

- snímatelhosť izolácií je velmi obtiažna,

- rozsah prác a dlhé doba potrebná pre prípravu a vlastné vykonanie skúšok spôsobila

v aktívnom prostredí prekročenie prípustnej dávky ionizujúceho žiarenia u pracovní-

kov, vykonávajúcich túto íinnosť (stanovenej vyhláškou BZ-SSR 6. 65/1972 Zb. o

ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením).

I keď uvedenej problematike venoval štátny odborný dozor v rámci svojej pôsobnosti

v pracovných skupinách DVK pre spúšťanie A-l do prevádzky mnoho pracovného úsilia, nie

je tento náročný a pre zaistenie bezpečnosti práce v prevádzke predmetných tlakových

nádob stabilných dôležitý problém doposiaľ úspešne doriešený.

Naproti tomu však boli doriešená daläie požiadavky štátneho odborného dozoru týkajúce

sa:

- vypracovanie predpisov pre odskúšavanie poistných ventilov pre tlakové zariadenia

pracujúce s rádioaktívnymi médiami,

- technickej dokumentácie montáže pre zariadenie na izotopické čistenie tažkej vody.

Pre obidve akcie vydal ŠOD záväzné stanoviská. Okrem toho boli zo strany ŠOD:

- vykonávané kontroly elektrických zariadení zavážacích strojov palivových článkov,

pričom bol zistený stav, ktorý je v rozpore s ustanoveniami požiadaviek ČSN 34 1630.

Preto bolo vydané nariadenie s cielbm zaistiť bezpečnosť predmetných elektrických

zariadsní,

- overené plnenia opatrení vydaných ŠOD zo dňa 3-.10.1973 a záverečného protokolu a sta-

ve vyhradených plynových zariadení A-l, ktorými boli špecifikované podmienky pre mož-

nosí ich energetického skúšenia. Z kontrol vykonaných v r. 1973 vyplýva, že organizá-

cie nariadené opatrenia neplnia a ostávajú otvorené otázky vplyvu rádioaktivity na

potrubné systémy COg - hlavne primárneho okruhu, otázka skúšok poistných ventilov

primárneho okruhu CO-,, ako aj problém nestranného posúdenia východiskovej kvality

zvarových spojov primárneho okruhu a usporiadania jeho prvotnej dokumentácie v zmysle

príslušných TPE i ČSN 38 6420.

Táto problematika je o to závažnejšia, že v rade úloh riešených Výskumným ústavom

Sigma - pobočka Praha, ako aj v záverečnej oponentúre, týkajúcej sa problematiky

technickej bezpečnosti potrubia i j 10 armatúr sa nekonštatuje skutočnosť, že na pri-

márnom potrubí a jeho armatúrach bola nlzkolegované CrlíoV ocel v teplotné zušlachte-

nom stave použitá celkom odlišným spôsobom ako je obvyklé v svetovej praxi pri star-

be podobných zariadení. V dôsledku vysokého pomeru medze klzu k medzi pevnosti pre-

sahujúceho hodnotu 0,9 je potrebné počítať a rýchlym poklesom hodnoty Šašovej pevnos-

ti už v rozsahu 10 napá'tbvýeh cyklov. Podrobnejäí rozbor tejto problematiky presahu-

je rámec mojej prednášky. Bude všek potrebné, aby 50D zameral v budúcnosti na túto

problematiku ďalšiu pozornosť,

- okrem toho jeden zástupca štátneho odborného dozoru bol trvale menovaný za člena Do-

časnej vládnej komisie pre uvádzanie A-l do trvalej prevádzky a zúčaitňoval sa jej

zasedaní,
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- na základe rozsiahlych kontrol a výsledku úradných skúšok rôznych druhov technických
zariadení vydal ŠOD svoje z á v ä z n é s t a n o v i s k á z hladiska bezpeč-
nosti práce a vyhradených technických zariadení pre:

- fyzikálne spuštfenie,
- prvú a druhú etapu energetického skúäenia A-l (pretože u podstatnej časti vyhradených

technických zariadení sa vyskytlo značné anožatvo nedorobkov, závad a úchyliek od po-
žiadaviek príslušných ČSH, resp. pre mnohé technické zariadenia neboli v danej dobe
k dispozícii žiadne záväzné čsl. predpisy, vyžiadalo si vydanie týchto záväzných sta-
novísk mimoriadne pracovné úsilie a značné Sašové fondy najkvalifikovanejäích pracov-
níkov ŠOD),

- vydal výniaky, resp. jednorázové súhlasy v prípadoch, keď niektoré vyhradené technické
zariadenia nespĺňali podmienky príslušných ČSW. I táto činnosť si vyžiadala značné
pracovné úsilie technicky najerudovanejSich inšpektorov ŠOD,

- pripomienkoval prevádzkové predpisy A-l platné pre žeriavovú dopravu v reaktorovej
sále a dielni palivových článkov, ako aj predpisy pre skúšanie obsluhy zdvíhacích za-
riadení A-l,

- v oblasti výkonu všeobecného dozoru nad bezpečnostnú pri práci v A-l boli zistené
mnohé nedostatky, ktoré sa týkali tak vlastných objektov, ako aj technických zariade-
ní, pracovných podmienok a používania ochranných pomôcok. I tu sa pôsobením ŠOD do-
siahlo značné zlepšenie pôvodného stavu,

- priebežne vykonával a vykonáva dozor v prevádzke A-l nad bezpečnosťou práce vyhrade-
ných technických zariadení spôsobom a v rozsahu ako mu to vymedzuje zákon č. 174/1968
Zb. a vyhláška č. 133/1973 Zb.

b) pri projektovaní a v.ýstavbe V-l J. Bohunice

štátny odborný dozor hneď od začiatku:

- sa zúčastňoval konzultácií a posudzovanie projektov,

- postupne posudzuje predkladanú technickú dokumentáciu elektrických a zdvíhacích zaria-
dení a vydáva k nej svoje záväzné stanoviská,

- vykonáva kontrolu stavebnc-montážnych prác z hlfediska bezpečnosti práce a

- interne pripravuje organizačné opatrenia, ktorými bude schopný naplniť v celom rozsa-
hu požiadavky zákona č. 174/68 Zb. a vyhlášky č. 133/1973 Zb.

c) pri projektovaní. montáži a uvádzaní do prevádzky aktívnej sodíkovej slučky

inštalovanej v EGÚ A-l J. Bohunice
- vydával svoje záväzné stanoviská k projektu a k započatiu skúšobnej prevádzky napriek

tomu, že experimentálne zariadenia v bežnej praxi nepodliehajú povinnému schvalbvaniu
orgánmi ŠOD. Pretože sa v danom prípade jedná o zariadenie s vyšším stupňom technic-
kého a spoločenského rizika, ŠOD presne špecifikoval svoje požiadavky, ktoré musia
byť bezpodmienečne splnené pred uvedením tohoto zariadenia do skúšobnej prevádzky.
Pre budúcu činnosť tým vzní'"* . problém dSlšieho dozoru tohoto typu zariadení, pretože
stále sa zvyšujúce parametre budú si nárokovať i stále väčšie požiadavky na kontrolu
bezpečnej experimentálnej prevádzky týchto zariadení.

d) Pri riešení problémov v oblasti jadrovej energetiky v E a d e p r « j a d r o v ú
b e z p e č n o s ť p r i C S K A E je ŠOD zastúpený jedným svojim pracovníkom.

Tento rámcový prehlhd doterajšieho pôsobenia bývalého IÍTD i orgánov sústavy SÚBP nad
bezpečnosťou technických zariadení v jadrovej energetike je potrebné na záver doplnit in-
formáciami o dalSlch aktuálnych úlohách, ktoré ho čakajú v najbližšej budúcnosti. Jedni
sa tu predovšetkým o:

- dobudovanie špecializovanej skupiny pracovníkov pre výkon dozoru nad technickými zaria-
deniami v jadrovej energetike,

• - ' , " \
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- zapojenie sa do predpisotvornej činnosti pri vypracovávaní sústavy noriem pre jadrovú

energetiku,

- sledovanie svetového vývoja v tvorbe zákonných predpisov pre bezpečnosť práce, najmä pri

uplatňovaní nových princípov v ochrane pracujúcich a spracovanie prísluäných situačných

správ,

- sledovanie nových pracovných odborov a spôsobov pre zaistenie bezpečnosti práce, ako aj

zaradenie úloh výskumu v normotvornej činnosti,

- sledovanie vedecko-technického programu konferencií, sympózií a podobných akcií, ktoré

sú konané v odbore bezpečnosti price a technických zariadení v jadrovej energetike, čím

sa okrem iných foriem bude zaisťovať odborný rast zainteresovaných pracovníkov ŽOD,

- zaisťovanie študijných pobytov vybraných pracovníkov v zahraničných atómových elektrár-

nách a príbuzných odborných dozoroch.

Ako je z uvedeného vidno, štátny dozor nad bezpečnosťou technických zariadení v jad-

rovej energetike zahrňuje v sebe velmi rozmanitú škálu úkonov, ktoré 60 do počtu budú

skôr stále narastať ako ubúdať. Okrem toho treba mať na zreteli, že i keď pod pojmom

"bezpečnosť jadrových technických zariadení" vždy máme v prvom rade na mysli bezpečnosť

zariadení ako takých, nemožno bezpečnosť zariadenia zabezpečovať bez prihliadnutia na po-

trebu riešiť aj špecifické otázky bezpečnosti práce ako takej, teda bezpečnú prácu pra-

covníka, ktorú tento na zariadení priamo vykonáva. Bezpečnosť technického zariadenia spo-

lu s bezpečnosťou práce tvoria jeden komplex na aeba úzko naväzujúcej problematiky, štát-

ny odborný dozor nad bezpečnosťou jadrových technických zariadení svoje úlohy v tomto

zmysle aj vykonáva a ako ukazuje prax a perspektíva, bude tomu tak aj v budúcnosti.
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r. d bor jaderné bezpečnosti a záruk

Československá komise pro atomovou energii

Dr. Jjří Šváb

Ústřední informační středisko pro jaderný program

PŘÍPRAVA PRÁVNÍCH PŘEDPISU A TECHNICKÝCH DOPORUČENÍ K ZARUČENÍ

JADERNÍ BEZPEČNOSTI JADERNÍCH ZAŘÍZENÍ3^

A_6

Vírové využívání jaderné energie zejména v energetice přineslo svou fyzikální podate-

tou do technické praxe některé no"é prvky, které se dosud nevyskytly v Sádnén průmyslovém

odvětví. Během provozu jaderného reaktoru se hromadí - jako následek Štěpení - značné

množství Štěpných produktů, které jsou většinou vysoce radioaktivní. Za normálního provozu

jsou tyto produkty bezpečně odděleny od životního prostředí několika bariérami.-V technic-

ké praxi je velmi obtížné vyrobit absolutně těsný okruh a technologické zařízeni jaderné

elektrárny netvoří v tomto smíru výjimku. Proto i za normálního provozu jaderné elektrárny

jistá část radioaktivních látek uniké. Zejména u elektráren a varným reaktorem uniká čest

vzácných plynů z kondenzátoru. Množství exhalací, resp. vypouštěných radioaktivních látek,

je tak malá, že jaderná elektrárna zatěžuje ovzduší radioaktivními látktuai méně než někte-

ré klasická elektrárna spalující uhlí se stopami uranu a jeho rozpadových produktu. U pře-

pracovacích závodů je situace poněkud obtížnější a nároky na zařízeni • jeho provoz vyšší,

protože se tam uvolňuje prakticky veškerý obsah Štěpných produktu z ozářeného paliva.

Značné množství radioaktivních látek nahromaděných v reaktoru je nebezpečné při neho-

dě, kdy se poruší část aktivní zóny a uvolní se štěpné produkty, které pak mohou ohrozit

jak pracovníky jaderného zařízeni, tak event, i jeho okolí. Je tedy třeba při zavadění té-

to nové ť chnologie vytvořit takové podmínky, aby riziko nehody, jejli následky by ohrozi-

ly pracovníky jaderného zařízení a event, i jeho okolí, bylo sníženo na míru přijatelnou

pro naši socialistickou společnosti

Proto je prevence poruch a nehod důležitým problémem při rozhodování o umístění, pro-

jektování, výrobě, montáži, výstavbě a provozu jaderných zařízení. Vzhledem ke specifiku

ohrožení, které co se týče charakteru nemá obdoby v dějináeh průmyslu, věnuje se u nás i

ve světě bezpečnosti jaderných zařízení nesrovnatelně větší pozornost, než je tomu u tzv.

zařízení klasických. Cílem je omezit expozice jednotlivých osob a celé populace, a to tak,

aby maximálně přípustné dávky stanovené na podkladě současné vědy a techniky nebyly v iád-

ném případě překročeny. Dávky jsou stanoveny tak, aby vylučovaly vznik časných poškození

ze záření a byly spojeny jen s přijatelně nízkým, rizikem závazných pozdních změn (např.

zhoubných nádorů, genetických poäkození atd.). Pro potřeby radiologické ochrany ae zatím

vychází z nejfconzervativnSjšího předpokladu bezprahového účinku záření a linearity Beci

dávkou a účinkem. Naše zkušenosti a vědecké poznatky týkající se vlivu záření na ílovřka

a na jeho životni prostřed! jsou historicky velmi omezené. Totéž se týká nehodovosti ja-

derných zařízení, i když je třeba říci, že dosud nebyla zaznamenána ve světové praxi tako-

vé porucha jaderného zařízení, která by vedla k ohrožení většího poctu lidi a která by by-

la způsobena selháním technologického zařízeni nebo ochranného systému.

x) Podle názoru autorů jsou jaderná zařízení reaktory, kritické a podkritieké soubory a
takové zařízení palivového cyklu, které obaahují kritická a v#tlí množství jaderních
paliv, nebo ozářená jaderná paliva, nebo produkty jejich itěpenl (zařltenl palivorého
cyklu jsou: obohacovacl závody, konverzní lávody, závody na výrobu palivových článků,
regenerační závody ozářených paliv, transport paliv, úložištěítipajEn produktů5a-^
děrných paliv; kritické množství jaderného paliva jé takové jeho mnoístTÍ, při ktlré.
nastává jeho samovolná řetězové štěpeni).
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Pro potřeby technické praxe samé, tj. pro projekci, výrobu, výstavbu či provoz jader-

v j ného zařízeni, je nutné filosofii ochrany populace převést do formy technických právních
i předpisů a doporučení. Jedině tak - a za samozřejmého předpokladu, že jsou obsahově vyho-

vující a přesně se dodržují - může být zaručeno dosaženi základního cíle při velmi rozsáh-
,i lé součinnosti profesí a činností, které vyžaduje realizace jaderné energetiky.

y
"ij je pochopitelné, že bezpečný provoz jaderného zařízení nemůže být jen záležitostí
'• provozovatele. Zájem společnosti vyžaduje, aby zásadní bezpečnostní opatření byla stanove-
• }t na státní mocí v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a aby se jejich dodržová-
í ní v případě nutnosti i vynucovalo. Dostáváme se tak ke sféře právní jistoty občanů v této ŕ

tak důležité a perspektivní sféře. Právní jistota se tu stává nedílnou součástí sociální ;
jistoty, zdůrazňované XIV. sjezdem KSČ . V souladu s materiály XIV. sjezdu KSČ lze říci,
že právní jistota je dána, je-li občan přesvědčen, že společenské vztahy, kter<í to vyžadu- 'i

; jí, jsou v právním řádu zakotveny a upraveny v souladu s objektivní realitou a s potřebami
socialistické společnosti a že je tu maximální záruka jednotného chápání a provádění práv-
ních norem státními orgány. Z tohoto vymezení vyplývá těsná souvislost právní jistoty se ;,;

'. socialistickou zákonností, které předpokládá včasnou a rozvinutou tvorbu práva, důslednou
aplikační praxi těch orgánů, které právní předpisy provádějí, a dobrovolnou akceptaci prá- •;
va, tj. že občané své chování dobrovolně podřizují právním normám.

Právní stránka socialistické zákonnosti je vědecky podložená, včasná a rozvinutá nor- :
motvorba. Čeho by se měla v oblasti jaderné bezpečnosti týkat a jaká je situace v ČSSE?

Podle § 54 odst. 3 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb. patří do působnosti československé -:
komise pro atomovou energii (dále jen ČSKAE) "vydávat na základě tohoto zákona ve spolu-
práci s federálním ministerstvem paliv a energetiky obecně závazné právní předpisy o ja- u;
děrné bezpečnosti při projektování, výstavbě a provozu jaderných zařízeni....". Podle to- >.j
hoto zákona patří do působnosti ČSKAE: .;
- zpracovávat návrh československého jaderného programu a návrh rozsahu a rozdělení pro- i

středků k jeho zabezpečení a ve spolupráci s federálními orgány a s orgány republik za- -\
bezpečovat jeho plnění; ' Jí

- schvalovat použití štěpných materiálů, vyjadřovat se k jejich dovozu a vývozu a evidovat \t
je; Si

- vydávat na základě tohoto zákona ve spolupráci s federálním ministerstvem paliv a ener- I-"-
getiky obecně závazné právní předpisy o jaderné bezpečnosti při projektováni, výstavbě S
a provozu jaderných zařízení, pečovat o evidenci o radioaktivních látkách a materiálech i.ľ;
a dozírat nad zneškodňováním radioaktivních odpadá; ?,í

- plnit v oblasti jaderné techniky úkoly mezinárodní spolupráce (§ 54 odst. 3 uvedeného K
zákona). t.

ČSKAE je podřízen Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů v Praze, Ústav r;<
jaderného výzkumu v Řeži a Ústřední informační středisko pro jaderný program na Zbraslavi. fv

Podrobnější vymezeni úkolů. ČSKAE obsahuje její statut schválený usnesením vlády ČSSR ÍLÍ
č. 64 ze dne 1. března 1973. Podle tohoto usnesení plní ČEKAE v oblasti jaderné bezpeč- jjr;
nosti tyto úkoly: [S

a) schvaluje použiti jaderných materiálů, vyjadřuje se k jejich dovozu a vývozu,
b) povoluje na základě průkazné dokumentace o splnění podmínek jaderné bezpečnosti reali-

zace budovaných zařízení a jejich uvedeni do zkušebního a trvalého provozu a za tím
účelem sleduje provoz jaderných zařízení z hlediska dodržování stanovených podmínek
jaderné bezpečnosti;

c) zabezpečuje systém evidence a kontroly jaderných materiálů na celém území Českosloven-
ské socialistické republiky;

d) dozírá na zneškodňováni radioaktivních odpadů ne území Československé socialistické
. republiky.

x) G. Husák ve zprávě XIV. sjezdu KSČ, Rudé právo ze dne 25.6.1971, str. 3 a 4.
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Ji?, v roce 1970 vydala ÍSKAE "Zásady pro bezpečný provoz jaderných reaktorů". Tento
dokument obsahuje základní požadevky, které je třeba dodržet při projekci, výrobě i provozu
jaderného zařízení. V "Zásadách" je obsažen základní princip, že péEe o jadernou bezpečnost
je proces, který se prolíná celou historií jaderního zařízení od výběru staveniště až po
likvidaci díla po skončení jeho technické životnosti. Stanoví kromě jiného i základní zása-
dy schvalovacího řízení prováděného před zahájením stavby jaderného zařízeni a před jeho
uvedením do provozu. Formuluje povinnost investora, resp. provozovatele, předložit specia-
lizovanému orgánu státní správy (ČSKAS) dokument obsahující důkazy o vyhodnocení jaderné
bezpečnosti zařízení, a to jak ve fázi přípravy stavby v tzv. předběžné bezpečnostní zpré-
vě, tak před zahájením provozu v tzv. předprovoznl bezpečnostní zprávě. V roce 1970 vydal*
ČSKAE "Pokyny pro sestavení a obsah bezpečnostních zpráv", které jsou návodem jejich zpra-
covénl jak co se týče formy, tak co se týče obsahu.

Podstatnou částí bezpečnostních zpráv jsou havarijní analýzy, které vyhodnotí možné
poruchy zařízení a jejich následky. Havarijní analýzy jsou podkladem pro formulaci nedílné
součásti bezpečnostní zprávy, tzv. limitů a podmínek, tzn. souboru údajů a technickoorgani-
začnlch opatření, jejichž překročení nebo nedodržení by mohlo vést ke sníženi bezpečnosti
provozu zařízení.

FMPE ve spolupráci a flSKAE vydalo "Kritéria pro umí sto vání jaderných elektráren na
území ČSSR", která obsahují aspekty ekologie, seismicity, ekonomie, geologie, hydrologie
atd. a jsou důležitá pro rozhodnutí o výběru staveniště. Tím bylo zahájeno vydáváni série
dokumentů typu kritérií pro projekci, výstavbu i provoz. V současné době projednává ČSKAS
kritéria pro projekci, daläl kritéria se rozpracovávají. Tato kritéria musí usnadnit práci
projektantovi, výrobci i provozovateli a nesmějí omezovat zavádění nových prvků do jejich
činnosti; na druhé straně musí sloužit k jednoznačnému stanoveni zásadních hodnotících mě-
řítek. Kritéria dále podstatným způsobem - koneckonců jako ostatní dokumenty - poslouží
k objektivizaci a ke zjednodušení povolovacího řízení.

Dalším stupněm dokumentace pro zaručení jaderné bezpečnosti je soustava norem a pravi-
del potřebných zejména pro projekci a výrobu. V současné době se rozpracovávají "Pravidla •
pro instalaci jaderných zařízení" a "Normy pro výpočet tlakových zařízení jaderných elek-
tráren". Je samozřejmé, že zejména v této oblasti je nutné postupovat v těmi návaznosti
na příslušné legislativně právní a technické úpravy používané v SSSR a na rozvíjející se
mezinárodni kooperaci a integraci. Zde je třeba zdůraznit, že tvorba technických nořen a
předpisů není činnost administrativní, ale je vyvrcholením rozsáhlého, dlouhodobého a ná-
kladného zkoumání spolehlivosti prvků a systémů. Normy a předpisy jaou výsledkem syntézy
prací vykonávaných např.:

- v oblasti základního výzkumu vlastností materiálů a mechanismu jtho porušování t<í'j
- v oblasti možností měřicích a kontrolních metod spolu se spolehlivosti vyhodnocovaní >;t

výsledků &'í
- ve výzkuau o možnostech uplatnění nové výrobní technologie atd. ' j£"!í

Přitom musí být neustále konfrontovány s hodnocením rizika spojeného a cxploatael za- f'C:
řízení, na něž se vztahují, a s požadavkem zabezpečení ochrany populace. Předpisy jaou t»- bdS
dy obrazem filosofie, která byla přijata pro hodnocení jaderné bezpečnosti a radiační í:1
ochrany. Převzetí systému technických norem a jiných předpisů jiného státu neznuuná pouhé jsWj
zavedení souborů dat, metodik či procedur pro potřeby výroby apod., ale zároveň převzetí '.' •
celkové koncepce hodnoceni problematiky. Je zřejmé, že důsledná praxe v této oblasti si 3í
vyžádá rozsáhlý koaplex prací za těsné součinnosti výzkumných úatavu, závodů, vysokých j4
škol a ústředních institucí, který bude náročný jak časově, tak z hlediska koordinace pra- f]

el. AvSak jakkoli je zmíněný proces komplikovaný, otázka příslušných technických norem a 'jH
jiných předpisů je pro čs. výrobní podniky velmi aktuální. Jako nejvhodněji! řtiení pro p
současnou etapu se ukazuje převzetí základních sovětských norem, jejich použiti pro potře- ?.•
by čs. výrobců a zároveň jejich doplňování a úpravy ve smyalu výše uvedeném. p:

'K':.
fei;
f'<---.
r-B
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V celém procesu normotvorby je třeba mít napaměti, že je to otázka živá, podléhajíc!

neustálému technologickému rozvoji; je třeba zde respektovat všechny pokrokové zkušenosti

jak domácí, tak světové.

Pro spolehlivost provozu jaderného zařízení je velmi důležitý "Program zajištění kva-

lity zařízení", který musí být vypracován na každé jaderné zařízení. Obsahuje komplexní

soubor väech procedur, jako jsou revize, zkoušky, inspekce, opravy apod., sloužící trvalé-

mu zjišíováni stavu zařízení a jeho bezpečnému provozu. Tento "Program" musí být předložen

provozovatelem a jím plněn po celou dobu provozu zařízení.

Při řešení väech těchto otázek v ČSSR se musí využívat zkušenosti mezinárodní, a to

jak doporučení MAAE, tak zejména RVHP, která se v poslední době intensivně "zabývá proble-

matikou jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jednak ve stálé komisi pro elektroenergii,

jednak ve stálé komisi pro mírové využíváni atomové energie.

Jaderná bezpečnost a radiační ochrana se etaly v posledních létech předmětem zvýäené-

ho zájmu jak regionálních, tak i mezinárodních vládních i nevládních organizací. Zdá se,

že i mezinárodní právo bude muset dříve nebo později řešit zaručení jaderné bezpečnosti

jaderných zařízení. 0 této problematice se již začalo diskutovat na mezinárodním fóru.

V ČSSR ovsem zatím není plně zabezpečeno dodržování technických a organizačních hle-

disek jaderné bezpečnosti a nejsou dány její právní záruky v plném rozsahu.

Zkušenosti ukazují, že by např. při vážení zájmu společnosti na ochraně životního

prostředí pro vydání územního rozhodnutí o umístění jaderného zařízení a stavebního povo-

leni (rozhodnutí o přípustnosti stavby) mělo být rozhodující objektivní stanovisko specia-

lizovaného orgánu státní správy o jaderné bezpečnosti jaderného zařízení., vydaná formou

posudku závazného pro ten orgán stétní správy, u něhož se vede příslušné řízení (tj. zá-

porné stanovisko by bylo pro orgán státní správy závazné). Rovněž povolení provozu jader-

ného zařízení by mělo být vázáno na kladný posudek tohoto specializovaného orgánu státní

správy, který by své posudky vydával na základě souboru údaju a rozborů umožňujících zhod-

nocení jaderné bezpečnosti jaderných zařízení obsažené v bezpečnostní zprávě. -Tde tedy ta-

ké o to, aby se tato dokumentace stala součástí dokumentace stavby (vyhl. č. Ir 3/1973 Sb.,

o dokumentaci staveb). Dalším problémem je dodržování provozních limitů a podmínek (tj.

mezních hodnot parametrů, jejichž nedodržení může ovlivnit bezpečnost jaderného zařízeni),

nad čímž by měl mít dozor výäe zmíněný specializovaný orgán státní správy. Tento orgán by

měl být rovněž vybaven pravomocí dávat závazné pokyny k odstranění zjiatěnýeh závad (ana-

logie ustanovení § 75 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdrávi lidu). Po-

vinnosti investora (provozovatele) v jednotlivých fázích (umístění, výstavba, zahájení

provozu), pravomoc specializovaného orgánu státní správy a řízení přeů nim musí upravit

právní předpis.

Druhou stránkou socialistické zákonnosti je důsledná aplikační praxe, které předpo-

kládá jednak existenci státních orgánů schopných právní předpisy prováaět, jednak vybave-

ní těchto orgánů takovou pravomocí, aby byly s to dodržování právních předpisů vynutit.

V této souvislosti je zvláště aktuální Leninův výrok, že "právo není ničím bez aparátu

schopného přinutit k dodržování právních norem".

Tímto specializovaným orgánem státní správy je nesporně ČSKAE, kter-é je federálním

orgánem státní správy. Jejího předsedu, místopředsedu a ostatní Sieny jmenuje a odvolává

vláda ČSSR. Komise je podřízena ministru ČSSR pro technický a investiční rosvoj. Podle

či. 12 odst. 3 svého statutu ČSKAE "zřizuje vědeckotechnické rady jako poradní orgány

konise k přípravě, projednání a posouzeni vědeckých a technických problémů českosloven-

ského jaderného programu". SsKJUS zřídila radu pro jadernou bezpečnost pro posuzování otá-

zek jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při projektování, výstavbě a provozu jaderných

zařízení v CSSR z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí. Radu zřídila ÔSKAE

jako kolektivní poradní orgán, který odborně a nezávisle posuzuje materiály předkládané

ČSKAE v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jako podklad pro vydání souhlasu

předsedy SSKAE se zahájením výstavby a provozu jaderných zařízeni. Rada projednává návrhy

v;

ň

n

S
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předpisů a směrnic pro zaručení jaderné bezpečnosti a radiační ochrany ve T&ech fázích

projektování, výstavby a provozu. V rámci své pracovní náplně se rovněi podílí na koordina-

ci výzkumných prací v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany (srov. SI. 1 a 2 sta-

tutu Rady pro jadernou bezpečnost ČSKAE). V čele rady je akademik Kvasil a členy jsou před-

ní čs. specialisté z nejrůznějších oblastí vědy i průmyslu a řídicích orgánů.

Již jsme se zmínili o tom, jaké předpisy připravuje ČSKAE podle § 54 odst. 3 písm. c)

zák. č. 133/1970 Sb. 6ást výše zmíněné problematiky budou řeSit prováděcí předpisy k prove-

dení chystaného stavebního zákona, který slučuje do jedné kodexové úpravy problematiku

územního plánování (dosud v zákoně č. 84/1958 Sb.), stavebního řádu (dosud v zákoně S. 87/

1958 Sb.) a uváděni dokončených staveb do užíváni (dosud ve vládním nařízeni í. 8/1956 Sb.X

Tak např. vyhláěka k provedení některých ustanoveni stavebního řádu "vymezí pojen jaderné-

ho zařízeni a pravomoc ČSKAE vydávat posudky o jaderné bezpečnosti jaderných zařízení při

jejich projektování a výstavbě a jejich zévar.noet pro investora a orgány státní správy*

(srov. str. 113 "Návrhu zásad zákona o temním plánování a stavebním řádu - stavebního zá-

kona" - FMTIR, čj. 15030/532/73); vyhlátka o dokumentaci staveb by měla legalizovat tzv.

bezpečnostní zprávy. Řešením zbývajících pnblémů se zabývá meziresortní pracovní skupina

zřízené ČSKAE, která hledá nejjudnoduSřj. legislativně technické řešení zbývajících naléha-

vých otázek v mezích platného právního řádu. Mezi závažné aktuální otázky patří např. jed-

n.-.tná interpretace právních předpicil stanovících působnost ČSKAE pro oblast jaderné bezpeč-

nosti a obou úřadů bezpečnosti práce pro oblast vyhrazených technických zařízení a ev. ka-

tegorizace jaderných zařízení. Zbývá jeátě doáat, že stálá meziresortní komise znalců pře-

pravy nebezpečných věcí při federálním ministerstvu dopravy zkoumá možnost přístupu ČSSR

k Evropské omluvě o přepravě nebezpečných věcí na pozemních komunikacích a zabývá se rov-

něž přípravou vnitrostátního předpisu, který by upravil tuto problematiku. Předpis by po-

chopitelně zahrnoval i přepravu radioaktivních látek. Jak známo, v ČSSR dosud neexistuje

samostatný předpis upravující tuto důležitou oblast. Doporučení pro její právní úpravu se

připravuji rovněž v rámci RVHP.

Uvažujeme-li o právních předpisech a právních zárukách jaderné bezpečnosti, musíme

vzít na vědomí, že se tvorba právní nadstavby nutně poněkud opožäuje za rozvojem techniky.

Je to logické a jinak tomu ani nemůže být. Jde však o to, aby právní sféra reagovala na

zavádění nové technologie do národního hospodářství maximálně pružně, tedy tak, aby tomuto

procesu napomáhala a neregistrovala jej post festům. Proto se domníváme, že nejdůležitěj-

ším úkolem právní úpravy této oblasti je právní úprava technických a organizačních předpo-

kladů jaderné bezpečnosti (tj. postupné vydáni předpisů podle § 54 odst. 3 plsm. c) zák.

č. 133/1970 Sb.), jejichž smyslem je

- zabránit ohrožení obyvatelstva a obsluhy jaderného zařízení únikem radioaktivních látek

a záření,

- snížit na nejmenSí možnou míru pravděpodobnost velké nehody, které by vedla ke značnému

poškození jaderného zařízení, a tedy především takto k velkým hospodářským ztrátám,

- snížit poSet malých poruch a odchylek od normálního provozu, protože v systému s větším

počtem malých poruch je vznik větších poruch pravděpodobnější.

Je třeba ovšem připomenout, že samo vydání právních předpisů ještě nezaručuje jader-

nou bezpečnost. Zvláště důležitý je lidský faktor, tj. pracovníci, kteří tyto právní před-

pisy budou dodržovat při projektování, výstavbě a provozu jaderných zařízeni a kteří bu-

dou dozírat nad jejich plněním. V této souvislosti vystupují dopopředí zejména dva momen-

ty, a to výcvik jistých kategorii pracovníků jaderných zařízeni a ověřování jejich způso-

bilosti, které by patrně měla být rovněž právně upravena.

Zbývá ještě se stručně zmínit o problematice vydáni tzv. atomového zákona v CSSR.

ČSKAE zadala jako studijní úkol přezkoumání Ss. právního řádu z hlediska mírového využí-

váni jaderné energie, a zejména z hlediska nasazení jaderné energetiky a vypracování ná-

vrhu zásad zákona. Výsledkem těchto prací byla dvě znění návrhu zásad zákona o jaderné

bezpečnosti jaderných zařízení. Autoři zpracovali névr,h komplexně, tj. z hlediska masová-

no nasazení jaderné energetiky a jejich důsledků (pokusili se o nové řešení odpovědnost-
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niho systému za ilcody způsobené eventuálním únikem radioaktivních látek z prevozu jader-
ných zařízeni nebo v souvislosti s nín). Druhé zněni návrhu bylo posouzen* právními znalci
K v předběžnéa připomínkován řízeni. Posudky znalců a předběžné •řiaomlnkvvé řlztní viak
ukázaly, že komplexní přístup k danému okruhu otázek je sparný a patrne předčasný a hlavně
nezaručuje urychlené řešení naléhavých problémů, a ía tedy buáe pro nejbližší budoucnost
rozvoje jaderné energetiky účelnější reiit legislativně technicky nejjednodušším způsobem
pouze výie zmíněné aktuální otázky (což ovit* ncznaaaná, ie některé z nich nebudou muset
být řešeny zákonem Federálního shromázdinl).

Uasovd naaazenl jaderné energetiky přináší vedle tav. aktuálních otázek i dalSl otáz-
ky. Je to např. problém rozsahu odpovědnosti provozovatele jaderného zařízeni a problém
příčinné souvislosti u Škod z»ůaobený«h na lidekém životě nebo na věci ionizující* zářením.
Jsou zde vsak i hlediska právně politická a požadavky unifikace právních řádů členských
zemí RVHP (jak znáno, ze socialistických zemi má komplexní atomový zákon zatím jen NEB,
v jiných Sienských zemích RVHP je atomová problematika upravena pouze sekundárními norma-
mi). Zkušenosti ukazují, že znalost práva je přímo úměrná přístupnosti a přehlednosti
upravované látky. V konečných důsledcích jde teóy o otázku tzv. legislativní techniky, je-
jíž neuspokojivé řešeni může ohrozit dosažení právně politického dle. Splněni tohoto le-
gislativně technického tíkolu usnadňuj* právě koap^axní úprava, která dává možnost vhodného
členíní a systematického uspořádáni látky. Podle našeho osobního názoru bude muset k tako-
fé komplexní úpravě v fiSSR dříve nebo později dojít. Je ovsem naprosto nutné, aby se za-
kládala na dostatečných zkuäenoatech z nasazeni této nové technologie a na vědeckém před-
stihu právní teorie.
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Ing. Ladislav Kaisler

Ústav jaderného výzkumu, Řež
A-7

NĚKTEEŽ ASPEKTY ZABEZPEČENÍ KONTROLY KVALITY A

PROVOZNÍHO STAVU KOMPONENTO PRIMÁRNÍCH OKRUH8

Praktické zkušenosti, závěry výzkumných prací a rozbory prokázaly, že úroveň provozní

kontroly obdobná klasickým nejaderným zařízením je pro jaderné elektrárny zcela nedostateč-

ná. Přestože se konstrukci i výrobě zařízení věnuje mimořádná pé£e, nelze s jistotou vylou-

čit vznik nové nebo rozvoj existující vady během provozu. Bez kontroly stavu zařízení by

mohlo dojít k náhlé poruše spojené a únikem aktivních látek, a tím i k zamoření prostoru

elektrárny a okolí vedle dalších následků a Škod na zařízení, zejnéna na aktivní zóně reak-

toru, s vážnými technickoekonomickými důsledky.

Současné filosofie provozní bezpečnosti jaderných elektráren uvažuje pro primární

okruhy tlakovodních reaktoři (PWR) tři bezpečnostní bariéry:

a) pokrytí paliva,

b) tlakem namáhaný plást celého primárního okruhu (nádoba reaktoru, potrubí, tělesa arma-

tur, Serpadel, primární tlaková část parogenerétorů a kompenzátory objemu),

o) kontejnment nebo jeho obdoba.

S poruchami první bariéry za provozu Be počítá. Kontrola porušení pokrytí se dělá.

Důsledkem poruchy je zvýšení aktivity v primárním okruhu v rozsahu druhé bariéry. Ta se

považuje za nejdůležitější a má největší význam j«k z hlediska zabránění znečiStíni okolí,

tak i z hlediska omezení důsledků ve smyslu následných škod v aktivní zóně reaktoru. Po-

škození druhé bariéry se uvažuje jako měřítko pro maximální uvažovanou havárii a následné

opatření pro likvidaci jejich důsledků. Třetí bariéra je určena k tomu, aby zabránila úni-

ku nekontrolovaného množství akt* -nich látek do okolního prostředí v rozsahu poruchy, kte-

rá odpovídá maximální uvažované havárii druhé bariéry.

V posledních létech ae většinou v projektu předpokládá možnost maximální havárie o

rozsahu poruchy odpovídající plnému výtokovému průřezu hlavního cirkulačního potrubí pri-

márního okruhu. Pro elektrárny s reaktory W E R 440, které byly řeSeny pro specifické pod-

mínky, byla původně uvažována maximální havárie o rozsahu poruchy odpovídajícímu výtokové-

mu průřezu 10 cm2. Kromě finské jaderné elektrárny nebyly doposud aplikovány kontejnaenty.

To platí ještě pro naši jadernou elektrárnu VI. Změny přístupu se však očekávají již pro

elektrárnu V2. Pro elektrárny s reaktory W E R 1000 se již předpokládá maximální havárie

0 rozsahu výtoku plným průřezem hlavního potrubí i kontejnment.

Je väak třeba také konstatovat, že rozsah uvažované havárie ani existence kontejnaen-

tu nejsou nikde na světě důvodem k omezení jiných opatření, činěných pro zvýšení a zaruče-

ní provozní bezpečnosti jaderných elektráren. Naopak, požadavky na úroveň a rozsah kontro-

ly kvality ve výrobě a před uvedením do provozu, na rozsah a na důkladnost provozní kon-

troly i na teoretické a experimentální průkazy bezpečnosti stále rostou. Provedení a

kontrole zaručení provozní bezpečnosti se věnuje dokonce taková pozornost, že z tohoto dů-

vodu vznikly časové skluzy a růsty nákladů při výstavbě a povolovacím řízení nových elek-

tráren až o 60 % proti původním předpokladům. Z hlediska bezpečnosti druhé bariéry se pak

provozní kontrola považuje za rozhodující aspekt provozní bezpečnosti. Praktické případy

1 teoretické rozbory problematiky provozní kontroly ukazují na úzké souvislosti provozní

kontroly se vSemi předprovoznimi etapami od projektu přes vývoj, konstrukci, výrobu a mon-

táž až po uvedení do provozu (1, 8, 9). Bez znalosti všech výchozích aspektu (provozních

podmínek, napjatosti, kvality materiálu a jeho krátkodobých i dlouhodobých vlastností

apod.), a zejména bez znalosti počátečních přípustných povrchových a vnitřních vad a. bez
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uvážení aspektů mechaniky rozvoje poruchy a vzniku lomu by nebylo možné dostatečně spoleh-

livě volit metody a dělat provozní kontrolu. Především by väak nebylt< možné spolehlivě

hodnotit další provozní přípustnost zařízení. V provozní kontrole se tak shrnují podstatné

výsledky všech předcházejících etap ve smyslu zaručení provozní bezpečnosti.

Že výše uvedené názory přijímají a prosazují i naši nejbližší partneři v jaderné ener-

getice, tj. v Sovětském svaij, potvrzují nejen naše zkušenosti získané při projednávání

souvisejících témat spolupráce v rámci RVHP, ale zejména předpisy, které byly v SSSR v po-

slední době přijaty, nepř. "Pravila ustrojstva i bezopasnoj ekspluatacii oborudovanija

atomnych elektrostancij, opytnych reaktorov i ustanovok".

Protože v Československu nebyly podobné předpisy doposud vydány, bylo na základě dopo-

ručení, vypracovaného skupinou čs. odborníků, přijato rozhodnutí předsednictva vlády ČSSE

ze dne 19. března 1970, ve kterém je formulováno stanovisko k bezpečnosti jaderných elek-

tráren se dvěma reaktory W E R 440. V tomto rozhodn X'. se konstatuje, že jaderné elektrárny

s uvedenými reaktory je možné stavět a spolehlivě provozovat při splnění předepsaných pod-

mínek, z nichž je na prvním místě uvedeno:

"Vznik větších poruch primárního (a některých částí sekundárního) okruhu bude vyloučen

zvýšenou kontrolou výrobního a montážního procesu, jakož i pravidelnou kontrolou po dobu

celé životnosti elektrárny".

Podle dosavadního stavu přípravy zákona o jaderné bezpečnosti lze předpokládat, že se

povinnost zabezpečeni kontroly kvality a provozního stavu bude vyžadovat pro jaderné zaří-

zení i tímto zákonem. Také v "Bezpečnostních kritériích pro projektování jaderných elektrá-

ren" je zdůrazněna nutnost kontroly kvality a kontroly provozního stavu.

Formulace požadavků na provozní bezpečnost a .ie.ií kontrolu v pro.iektu

Protože společné technická a bezpečnostní hlediska všech zařízení celé elektrárny sta-

noví a konfrontuje technický projekt, je nutné, aby obsahoval údaje, které budou východis-

kem pro příslušné vývojově konstrukční práce i pro zpracováni programů kontroly kvality a

programů kontroly provozního stavu pro jednotlivé komponenty jaderné části elektrárny.

Projektové dokumentace by měla obsahovat zejména:

a) Stanovení zásad technické bezpečnosti jaderné elektrárny ve vztahu k dlouhodobému provo-

zu, k podmínkám jaderné a radiační bezpečnosti, k maximálni uvažované havárii a k ŕešer

třetí ochranné bariéry.

b) Stanovení požadavků na program kontroly kvality- primárního okruhu jako celku a dílčích

požadavku pro jednotlivé komponenty a navazující systémy.

c) Stanovení požadavků na program kontroly provozního stavu, zejména:

- hranice primárního okruhu ve vztahu k ostatním systémům, u kterých se již program

kontroly provozního stavu nepožaduje;

- rozsah požadované kontroly a její četnost pro jednotlivé komponenty pro periodické
inspekce;

- požadavky na automatizaci, resp. mechanizaci periodické kontroly pro provádění bez

omezeného přístupu nebo s nim, možnost periodických inspekcí s přístupem ke zkoušené-

mu objektu, předpokládaná úroveň zářeni v období kontroly pro jednotlivé kontrolované

objekty;

- požadavky na kontinuální provozní kontrolu a kontrolu funkční schopnosti;

- technická opatření v projektu (pro jednotlivé komponenty) z hlediska vytvoření pod-

mínek pro provozní kontrolu, např. snímatelná izolace, prostory pro přístup k záření,

možnosti vstupu do zařízení (průlezy), kabelové rezervy pro napájeni přístrojů pro

kontrolu a vyvedeni informací do prostoru obsluhy atd.;

- zvláštní požadavky na provozní kontrolu.

d) Zásady a požadavky pro předání informací o výsledcích kontroly kvality výroby a montá-

že, o údajích, které byly s.tanoveny během řešení zařízeni a jeho ověření a které se



požadují pro splnění podmínek realizace a zhodnocení výsledků provozní kontroly, rozsah

a obsah předávané dokumentace, formy evidence a zpracováni informaci a nisto uložení

informací.

e) Jmenovitou osnovu pro kontrolu výchozího stavu zařízení před uvedenia do provozu z hle-

diska kvality a existence přípustných vad, včetně jejich lokalizace - předpokládá ae

pomocí metod, přístrojů a zařízení stejných nebo obdobných přístrojům a zařízením pro

provozní zkoušky.

f) Program vyškolení personálu provozovatele pro výkon provozní kontroly, event, formulace

dohody o výkonu kontroly externím nezávislým pracovištěm (jde-li o menši rozsahy použi-

tí vysoce specializovaných metod) - zásady oprávnění k výkonu provozní kontroly na zá-

kladě průkazu kvalifikace příslušné třídy, popř. pro příslušnou metodu.

Obecné zé3adv a úkolv pro konstrukční a vyvo.iové práce při řešení komponentů primárních

okruhů z hlediska provozní bezpečnosti a kontroly

V Úvodu byl zdůrazněn význam provozní bezpečnosti a provozní kontroly a poukázáno na

některé souvislosti řešení, výroby i dalších etap realizace komponentů primárních okruhu

jaderných elektráren, včetně významu mechaniky rozvoje poruchy a vzniku lomu (1,8,9). Jde

o rozsáhlý soubor dílčích specializovaných problémů, které musí být uváženy, ře&eny a ap-

likovány v celkovém systémovém přístupu.

V uvedeném smyslu je nutné, aby v zájmu provozní bezpečnosti a možností kontroly pro-

vozní přípustnosti každého komponentu primárního okruhu jaderné elektrárny byly v průběhu

vývojových a konstrukčních prací vykonány zejména tyto práce:

a) Celková bezpečnostní analýza technické bezpečnosti komponentu v návaznosti na filosofii

bezpečnosti stanovenou v projektu.

b) Teoreticko-experimentálni analýza ve vztahu zaručených vlastností použitého materiálu

k předpokládanému namáhání s uvážením mechaniky lomu, s cílem stanovit kritickou veli-

kost vady a přípustnou velikost a četnost vad pro přejímku.

c) Teoreticko-experimentální analýza namáhání celého komponentu za dlouhodobého provozu

s respektováním

- provozních podmínek stálých i proměnlivých;

- celkové i lokální úrovně napětí,

- konstrukčních a technologických vrubů, koncentrátorů, napětí,

- chování materiálu za dlouhodobého působeni stálých i proměnlivých provozních podmínek

(radiační poškození, koroze pod napětím, nízkocyklická a vysokocyklická únava mate-

riálu apod.),

- podmínek nestability existujících vad, vzniku nových vad a jejich Síření,

- chování konstrukce komponentu při vzniku poruchy na úrovni maximální uvažované havá-

rie ve vlastním komponentu nebo v ostatních komponentech okruhu.

Cílem této analýzy je především stanovit maximální přípustnost, velikost a charakter

vady pro provozovaná zařízení, získat podklady pro volbu metod, rozsahu a četnosti pro-

vozní kontroly, pro zhodnocení jejích výsledků k další provozní přípustnosti zařízení i

ke stanovení následných bezpečnostních opatření pro případ, že dojde k poruSe na maxi-

mální uvažované úrovni.

Je vhodné udělat navíc i orientační analýzu důsledků poruchy většího rozsahu, než je

maximální uvažovaná havárie, pokud pro příslušný komponent vůbec přichází v úvahu.

d) Vypracování programu kontroly kvality komponentu pro jednotlivá etapy výroby a pro

montáž.

V programu je nutné jednoznačně stanovit:

- co je předmětem kontroly - zda technický parametr, funkce, •ložení materiálu, jeho
vlastnosti, vady apod.,

- rozsah kontroly pro jednotlivé íásti komponentu,

>.-/.• >
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- zásady pro opravy a opakovanou kontrolu, popř. pro odmítnutí zařízení k převzetí,

a zásady pro výjimkové řízení,

- kým a kde se kontrola dělá, popř. kdo vykonává dozor nad kontrolou nebo přejimkou za-

řízení na základě výsledku kontroly,

- evidenci výsledků kontroly,

- způsob stanovení závěrů z provedené kontroly kvality ve vztahu k provozní kontrole

zařízeni v návaznosti na požadavky projektu,

- údaje o dokumentaci o skutečném i požadovaném stavu zařízení, o jeho předpokládaných

provozních podmínkách, o vlastnostech materiálu a svarů, o maximální úrovni a průběhu

namáhání a provozní teploty s čaeem atd., která tvoří základní dokumentaci pro počá-

teční stav zařízerií před provedením kontroly výchozího stavu metodami a skutečným za-

řízením pro provozní kontrolu ještě před uvedením do provozu apod.

e) Vypracováni programu kontroly provozního stavu komponentu, ve kterém je nutné jedno-

značně stanovit:

- co je předmětem kontroly - zda funkční schopnost, vlastnosti materiálu, povrchové a

vnitřní vady apod.,

- období výkonu kontroly - periodické inspekce, kontinuální inspekce,

- rozsah kontroly pro jednotlivé části a místa konstrukce komponentu,

- aplikované metody kontroly, přístroje, zařízení, přípravky,

- návod k obsluze přístrojů a zařízeni pro provozní kontrolu s komponentem dodávaných,

požadavky na kvalifikaci a průkaz kvalifikace kontrolního personálu,

- předpisy a normy uplatněné pro výkon kontroly,

- způsob záznamu výsledků pro opakovanou konfrontaci s výsledky předprovoznl kontroly,

- stav kontrolovaného objektu požadovaný před uvedením do provozu (projektované provoz-

ní podmínky, předpokládané namáhání, etav materiálu a jeho vlastností, stav povrchu),

přípustné vady pro uvedeni do provozu, skutečné vady a jejich topografie (podle pro-

jektu a programu kontroly kvality),

- instrukce pro výkon kontroly výchozího stavu •netodami, přístroji a zařízením pro pro-

vozní kontrolu před uvedením komponentu do provozu s zpŮBOb doplněni v dokumentaci

o konečné kvalitě zařízení,

- maximální přípustné odchylky provozního stavu komponentu od stavu, který byl limito-

ván jako přípustný pro převzetí z výroby a pro uvedení do provozu, zejména maximální

přípustné vády pro provoz zařízení, reap, rozměr, eventuálně charakteristické údaje

vad, při kterých se musí zařízeni z provozu odstavit, event, změny vlastností mate-

riálu se stejnými důsledky atd,,

- způsob hodnoceni výsledků provozní kontroly ve smyslu predikce doby, popř. stanovení

podmínek daläí provozní schopnosti,

- kdo vykonává kontrolu, kdo se kontroly účastní jako dozorčí orgán,

- kdo je informován o výsledcích a závěrech vykonané kontroly, v jakých termínech, po-

vinnost potvrzení výsledků kontroly orgány dozoru provozovatele nebo orgány státního

dozoru,

~ zásady postupu v případech, 2e nastanou změny způsobené opravami a úpravami zařízení

nebo zjištěním, která nebylo možné předvídat,

- další limitní údaje podle okolností případu.

Při řešeni provozní kontroly je nutné vycházet ze zásady zdvojení metod kontroly, po-

kud není jednoznačně prokázáno, že jediná použitá metoda je s^hepna sdělit informace o

charakteru vad v rozsahu, který se požaduje a je nutný k ověření daläí provozní schopnos-

ti zařízení.

Metody aplikované pro provozní kontrolu, pokud jsou mechanizované nebo automatizova-

né, mají být prc.případ poruchy nahraditelné ruční metodou a přístroje a zařízení pro me-

chanizovanou a automatizovanou provozní kontrolu mají umožňovat ruční ovládáni na místě,

v obou případech pokud možno s výsledky z hlediska kvality a citlivosti metody ekviva-

lentními automatizované nebo mechanizované kontrole.

I
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Z hlediska současného stavu úrovně mechanizovaných a automatizovaných metod kontroly
,g je třeba se pro konkrétní případy prvních elektrárenských bloků VVEH 440 soustředit na pro-
j vozni kontrolu vykonávanou ručními metodami a postupně s vývojem přístrojů, zařízení i me-
\ tod přecházet na progresivní a rychlé postupy.

Vj Ve všech fázích konstrukčního a technologického vývoje komponentů primárního okruhu je
.) nutné sledovat podmínky a možnosti výkonu spolehlivé kontroly kvality ve výrobě i předpo-
V klady pro provozní kontrolu. Jde například o používáni takových projekčních a konstrukčních
•-$ principů, které umožňují zejména k nejvíce namáhaným místům dobrý přístup pro umístění kon-
~í trolních čidel a fixaci konstrukcí pro mechanizovanou kontrolu. Zvýšenou pozornost je třeba
.] věnovat zejména svarům a jejich kontrole. Fři výběru materiálu a jeho technologie zpracová-

ní, zejména při stanoveni technologie svařováni, přídavného materiálu a tepelného zpracová-
ní je nutné prověřovat vliv stavu materiálu a svarů na kvalitu kontroly a možnosti jejího

- provedení. To neplatí pro ultrazvukovou kontrolu, kterou je třeba považovat za jednu z nej-
významnějších metod provozní kontroly 8 možností mechanizace provedeni a automatizace zá-
znamu. Při použití této metody ukazují se v praxi potíže při kontrole austenitických mate-

; riálů a jejich svarů, zejména při svařování inconelem /5/. Nehomogenní struktura (orientace

a velikost zrne) austenitu a podobně i přechodové pásmo mezi návarem z austenitu a ferito-
""_; perlitickým základním materiálem konstrukce ovlivňují negativně citlivost ultrazvukové me-

tody /2/. Obdobně působí i nerovnoměrnosti povrchu návaru nebo plátování. Z publikovaných
zkušeností také vyplývá, že návar pásovou elektrodou způsobuje menší rozptyl ultrazvukových
vln než návar drátovou elektrodou /2/. Útlum ultrazvuku v austenitu roste s jeho tlouštkou.
Je tedy účelné, aby se tloušika návaru používala co nejmenší. Z hlediska kontroly se jeví
nejpochybnější aplikace svarů inconelem /5/, která se používá ke spoji mezi plátovaným ma-
teriálem a konstrukcí z čistého austenitu. V tomto smyslu je vhodné uvážit, zda části zaří-
zení z čistého austenitu není možné provést z feritického materiálu plátovaného nebo nava-
řeného austenitem. Vzhledem k nutnosti respektovat další požadavek, tj. přístup pro kon-
trolní čidla,, popř. přístroje do vnitřku zařízení, nelze považovat ani úvahy o vhodnosti
aplikace nesvěřovaného, tj. rozebíratelného spoje mezi součástí z čistého austenitu a z fe-
ritického materiálu s výstelkou za nevhodné, ovšem při zachování požadavku na těsnost spo-
je.

Aplikaci rozebíratelného spoje pro výkon provozní kontroly, alespoň spoje menšího roz-
měru, nebude možné se v budoucnu v žádném případě úplně vyhnout. Zkušenosti ukazují účel-
nost menäích přístupových otvorů pro provedení kontroly zvnitřku zařízení, zejména v oblas-
tech svarů a složitých tvarů těles /5,7/. Nutnost existence větších vstupních otvorů-průle-
zů do zařízení je dokumentována také aplikací u kompenzátorů objemu a parogenerétorů pro
elektrárny s reaktory typu VVER. Proto je vhodné, aby se konstrukční vývoj orientoval smě-
rem vývoje vhodných rozebíratelných spojů s malými montážními a demontéžními časy a vyhovu-
jící těsností.

Při úvahách o rozsahu a metodách provedené kontroly je třeba se samozřejmě zaměřit
především na nejvíce namáhaná místa a na místa obtížné technologie výroby a montáže, u kte-
rých je největší předpoklad vzniku nových vad za provozu,a je ovšem nutné věnovat pozornost
i známým vadám přípustné velikosti. Literatura /2/ však uvádí vhodnost zahrnout i ta místa,
která nejsou kritické ve smyslu napětí a metalurgického stavu. Obvykle se taková místa mo-
hou zkontrolovat bez podstatných časových ztrát a .lároků na zařízeni. Výkon této kontroly
poskytne jistotu, alespoň na základě pravděpodobnosti, že během provozování zařízení ne-
vzniknou žádné neočekávané změny na místech považovaných za nekritická.

Vzhledem k souvislostem mezi kontrolou provozního stavu a předcházejícími pracemi vy-
konanými v průběhu konstrukčního a technologického vývoje komponentů je prakticky v celém
světě postupně aplikován názor, že výrobce a dodavatel komponentů je též řešitelem progra-
mu provozní kontroly a obvykle i dodavatelem příslušných přístrojů a zařízení. Tento pří-
stup aplikují zejména velké výrobní a dodavatelské podniky jaderných zařízeni, které vy-
užívají spolupráce specializovaných organizací výzkumných i výrobních a které v některých
případech nabízejí i výkon provozních inspekcí vlastními specializovanými kontrolními pra-
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covišti (Westinghouse, General Elekctric). Vzhledem k zásadě kontinuity záruky kvality a i
bezpečnosti je tento postup logicky a lze předpokládat, že bude závazně uplatněn i v našich j \
podmínkách, alespoň z hlediska povinnosti vypracovat programy kontroly kvality, kontroly 'ýí
provozního stavu a dodávky přístrojů a zařízení pro provozní kontrolu. Některé informace ťj
0 přístupu v naäich podmínkách nasvědčují, že např. Závod jaderných elektráren, o.p. Škoda, /:
je tomuto názoru na dodávky tlakových nádob pro reaktory W E R včetně programu a zařízení ,'Í
pro provozní kontrolu velmi blízký a lze jen doufat, že i dalSí výrobci komponentů primár- „j
nich okruhů budou tento příklad následovat. j

Protože provozní inspekce je nutné vykonávat v podmínkách jaderného provozu z důvodů ; .;
ekonomických i zdravotních rychle a se zárukou věrohodnosti výsledků, uplatňuje se déle zé- '-•''
sada, že se průkaz schopnosti aplikace navržených metod, postupů, přístrojů a zařízení musí './;
provést komisionálne výkonem provozní kontroly na pokusném zařízeni - stendu v měřítku 1:1 ľ.v;
nebo na skutečném komponentu za simulovaných podmínek skutečného provozu. . Í

Pro všechny komponenty primárního okruhu je nutné uvažovat i o možnosti kontinuální ->j
kontroly stavu materiálu a o jejích metodách. To umožni zvýšit jistotu o provozní spolehli- ;>
vosti, omezení periodických prohlídek a vytvořit předpoklady zvýšení provozního využiti. :,j
Tato kontrola za provozu reaktoru a celého primárního okruhu by měla být zaměřena zejména! ".;

a) na sledování známých vad a jejich rozvoje, ..-,'
b) na zjištování nových vad a jejich rozvoje v celém objemu komponentu a přibližnou lokali- ;j

zací a se zaměřením na získání informací o dosaženi kritické úrovně vady, při které se
musí zařízeni odstavit z provozu. ;*í

-."i
V prvém případě se jeví perspektívni ultrazvuková defektoskopie, popř. ultrazvukové . •

holografie /€/, v druhém případě je perspektivní metoda měření akustické emise /3/. Ta je
účelná i pro kontrolu stavu při opakovaných tlakových zkouškách zařízení. Je účelné zabývat
se i těmito metodami a postupně je zahrnout do programu kontroly provozního stavu zařízení
primárních okruhů.

Z úvah o vhodných metodách pro mechanizovanou provozní kontrolu vykonávanou dálkově
1 z úvah o vhodných doplňujících nebo samostatně aplikovaných ručních metodách vyplývá, že
předpoklady využití nedestruktivních defektoskopických metod nejsou pro jednotlivé kompo-
nenty příliš odlišné. Také principy mechanizace pohybu čidla i principy automatizace zázna-
mu s možností opětné lokalizace zjištění vady mohou být velmi blízké. Z dalších podrobněj-
ších úvah, které vyplynuly při sledování jednotlivých konstrukčních detailů, vyplývá mož-
nost obdoby již používaných metod i přístrojů. Itění se především geometrické poměry pro
kontrolu a může se měnit i důraz na četnost kontroly v závislosti na provozním namáháni a
možné důsledky poruchy.

Prakticky všechny používané metody ruční defektoskopické kontroly jsou bezprostředně
reálné s využitím prostředků, které jsou k dispozici na našem nebo zahraničním trhu. Pro
některé metody uvažované pro délkovou kontrolu jsou již k dispozici dílčí zkuíenosti s me-
chanizací pro výrobní kontrolu a s automatizaci záznamu (např. ultrazvuk, částečně vířivé
proudy). Existují tedy předpoklady, aby v čs. podmínkách bylo možné ruční metody aplikovat
bezprostředně a mechanizované metody později. Bylo by účelné, aby vývoj mechanizovaných
metod e automatizaci záznamu byl organizován pro celou oblast provozní kontroly zařízení
jaderných elektráren specializovanou organizací, která by v konkrétních případech spolu- ;?;
pracovala s výrobcem a s dodavatelem příslušného komponentu. Při vývoji zařízení pro dál- '.;,'$
kovou kontrolu by bylo vhodné uvážit zakoupení licenci, aby období osvojení dálkové kon- tiK
troly bylo účelně zkráceno. Stejná specializovaná organizace by měla být pověřena i vývo- Í.S
jem a osvojením přístrojů a zařízení pro aplikaci kontinuální provozní kontroly. jfVš

Závěr W;5

V návaznosti na nezbytnost vytvořeni podmínek provozní bezpečnosti a kontroly záři- -le-
zení primárních okruhů jaderných elektráren byl učiněn pokus naznačit některé zásady a \ * '
úkoly konstrukčního a technologického vývoje, které podmiňuji reálnost požadavku. Ukazuje '-̂
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se, že jsou okamžité možnosti z hlediska ruční periodické kontroly i perspektivy pro reali-

zaci mechanizovaného dálkově řízeného zařízení s automatizací záznamu vad. Jde vSak o velký

objem specializovaných prací, který by oi vyžádal daläi kapacity konatruk&ního a technolo-

gického vývoje. Je vhodné přístrojové vybavení a zařízení pro provozní kontrolu zabezpečo-

vat za pomoci specializované organizace. SouSasný stav a složitost celé problematiky kon-

troly kvality a kontroly provozního stavu i zkuSenosti ze zahraničí svědčí o tom, že pro-

vozní kontrola jaderných zařízení není a nikdy nebude jednoduchou rutinní technickou prací.

Jejich příprava i vlastní výkon vyžaduje vyäší stupeň technického úsilí včetně specializo-

vaných znalostí /5/. Je tedy nutné vychovávat specializované kádry pro všechny fáze přípra-

vy a realizace provozní kontroly, stejně jako je nutné vytvořit potřebné materiální podoín-

ky pro kontrolu. Protože kontrola provozního stavu i výchozí kvalita jsou jednou ze základ-

ních podmínek výstavby jaderných elektráren, je nutné v zájmu reality 6s. programu jaderné

energetiky íešit i organizační podmínky pro přípravu a výkon provozní kontroly.
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Ing. Tavel lébl B-2

SIGMA - generální ředitelství

Výzkumný ústav čerpacích zařízení, armatur a potrubí, Olomouc

úsek výzkumu armatur a potrubí, Praha

"J PROVOZNÍ KONTROLA ŽIVOTNOSTI A SPOLEHLIVOSTI POTRUBNÍHO SYSTÉMU

PRIMÁRNÍHO OKRUHU VVER 1000

Úvod

Předmětem řešení provozní kontroly jaderných elektráren bývá především zařízeni a apa-

ratury, které mají zabezpečit porovnání, prohlídky nebo měření rozhodujících parametrů. Po

zkuäenostech s určitým provozním měřením na potrubí primárního okruhu el. A 1 věnujene

v přípravě projektu prozatím pozornost metodice kontrol, zkouškám a vývoji záznamové apara-

tury a přípravě metody zhodnocení výsledků provozního měření výpočtovým a experimentálním

postupem. .

Práce konané v rámci přípravy projektu provozní kontroly VVER 1000 na našem pracovišti

jsou orientovány na provozní pevnostní kontrolu a na kontrolu funkční spolehlivosti sek-

čních armatur. Řešeni defektoskopické kontroly systému je navrženo v úvodní studii SVÚH,

Praha.

Obě části vycházejí z technického zadání /!/, výpočtová a experimentální Sást pevnost-

ní kontroly se opírá o pravidla /2/ a normy /3/ vydané v SSSR a závazné pro dodávky i pro-

voz zařízení elektráren s reaktory WER.

Posuzování pevnostní způsobilosti těles v lilouhodobém provozu je v různých předpisech

a normách uvedeno jako doporučení nebo závazný postup, který vychází především ze znalosti

historie provozního zatěžování, a hodnocení se opírá o znalost daných konstrukcí a jejich

pevnostních charakteristik.

Postup, který je osnovou přípravy pevnostní kontroly potrubí a armatur W E R 1000, vy-

chází ze světové normy /3/, kterou považujeme v tomto směru za závaznou. Vlastní příspěvek

řešitelů spočívá v experimentální aplikaci výpočetního postupu, v přípravě metodiky a zaří-

zení pro ověřovací experimenty na tělesech 1:1 v simulovaných podmínkách provozního zatěžo-

vání, a především v přípravě metody a aparatury pro měření, záznam a potřebné zpracování

informací o zatěžování těles v provozní historii.

Výsledkem provozní pevnostní kontroly má být zpřesnění odhadu zbytkové životnosti čás-

ti souboru potrubního systému a informace o funkční spolehlivosti sekčního uzávěru v provo-

zu.

Celý systém směřuje k vyhodnoceni potřebných údajů výpočtovým postupem z banky předem

připravených výsledků tak, že se výsledky experimentální části provozní kontroly budou po-

užívat jako argumenty k interpolaci a vyhledání zpřesněných hodnot.

Sezení provozní kontroly potrubního systému odpovídá základním společenským požádav-

kům kladeným na konstrukce primárních okruhů jaderných elektráren:

- bezpečnost a spolehlivost zařízení v provozu,

- schopnost vyvíjených konstrukcí dosáhnout uspokojivých ekonomických provozních

parametrů.

Dva základní požadavky nejsou protichůdné. Zařízení se navrhuje pro bezpečný provoz

a dobré ekonomie dosáhneme mimojiné i tím, že provozní kontrolou bezpečnosti provozu udr-

žíme zařízení co nejdéle ve stavu schopném bezpečného provozu na požadovaných výkonových

hladinách. Jde tedy v podstatě o konstruování zařízení z hlediska maximální životnosti a

provozní spolehlivosti při zachování požadovaných hodnot (koeficientů) bezpečnosti proti'
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vzniku mezních stavů. Podle platné normy /3/ se nepřipouští provoz s trhlinou, které je

zjistitelná předepsanými metodami defektoskopie.

Při provozní kontrole je tedy třeba sledovat zatěžování v celé provozní historii tak,

aby bylo možné stanovit míru vyčerpání životnosti pokud možno ještě před iniciací trhliny.

K zachycení stavů, kdy se splnění těchto požadavků nepodaří zjistit, tvoří pojistku

periodická defektoskopická kontrola. Stanovený interval defektoskopické kontroly, pro vět-

šinu zařízení tříletý, má být patrně menší než doba nutné k rozvoji trhliny do kritické

velikosti při skutečných provozních podmínkách. Je zřejmé, že tato základní kritéria jsou

výchozím podkladem pro výpočtové a experimentální práce v oblasti provozní kontroly.

řodle našeho názoru je tedy vhodné doplnit soustavu provozních kontrol tak, že se

provozní defektoskopie bude dělat paralelně s provozní kontrolou spolehlivosti a životnos-

ti potrubního systému. Obě metody se navzájem doplňují. Pro zhodnocení defektu je nezbytný

obraz o napjatosti konstrukce při cyklickém provozu a pro zhodnocení životnosti systému je

nezbytná i znalost defektů materiálu potrubí a svarů. Zhodnocení probíhá najľŕíklad pro-

střednictvím experimentů na tělesech 1:1, zatěžovaných v simulovaných provozních podmín-

kách.

Uspořádání provozní experimentální kontroly spolehlivosti a životnosti musí odpovídat

závazným předpisům a normám projektování potrubí jaderných elektráren. Cílem je sestavit

spolehlivý systém informací o provozní spolehlivosti a o zbytkové životnosti, použitelný

přímo v operačním cyklu.

Předchozí zkušenosti a závěry z nich

V období přípravy provozu a během komplexních zkoušek i počátečního provozu el. A 1

byly na potrubí primárního okruhu el. A 1 vykonány kontrolní výzkumné experimenty a testy,

které pro přehled uvádí tabulka T 1.

Ze základních experimentů vyplývají pro další přípravu experimentální provozní kon-

troly tyto závěry:

- je nezbytná pečlivé výpočtová pevnostní analýza a analýza zátěži a příprava výpočtového

postupu zhodnocení experimentálních výsledků

- experiment má mít co nejjednodušší uspořádání

- čidla, která projekt použije, jsou teplotně a časově stabilní

- měřicí řetězec nemá drift nuly (nebo je samokompenzovaný)

- měřicí aparatury musí být provozně vyzkoušené a pokud možno naší výroby

- záznamová aparatura je spolehlivá, vyzkoušená, její možné funkční chyby jsou zpětnova-

zebně korigovány.nebo vedou k ohlášenému odstaveni - neni možné ukrytí a převzetí chyb

záznamu; výsledky se dají zpracovat strojně a hromadně ze záznamu; signace výsledků

v záznamu je jednoznačná; výsledky se mohou uchovávat nezávisle na funkci a na kapacitě

armatury

- měřicích míst a" výsledků je právě dostatek, aby výpočtové analýza poskytovala informaci

o celém souboru

- analýza obsahuje zhodnocení chyb měření a stanovení tolerančních mezí vyvozovaných zá-

věrů o stavu zařízení.

Obsah a metoda experimentální provozní kontroly zbytkové životnosti

Pro potrubí je v normě /3/ předepsána skupina kategorií napěti, která mají být při

kontrole úrovně namáhání porovnána s hodnotou dovoleného namáhání stanovenou pro jednot-

livé kategorie napětí.

Experimentální provozní kontrola dosahované úrovně napjatosti konstrukci může být

založena buä na přímém měřeni napětí jednotlivých konstrukcí, nebo na měření parametrů,

z jejichž velikostí napjatost konstrukcí rezultuje. Použít lze i kombinaci těchto dvou

způsobů a v případě, kdy je nutné posuzovat i dlouhodobou pevnost konstrukcí při tečení,

doplňuje se soustava měření i rozměrovou kontrolou.
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h
Při rozhodováni o výběru a přípravě vhodné experimentální kontroly namáhání konstrukce H

potrubí při provozu se vychází z úrovně a způsobu namáhání konstrukcí a z vlastností jed- ; :
notlivých experimentálních metod. Kritériem výběru je, aby měření poskytlo přesné a správné Éf

údaje pro zhodnocení namáhání při provozu, a to v množství, které je pro zhodnocení nezbyt- '•/-.
né. 0c

Vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání potrubí primárního okruhu, které v podstatě eli- '.. •
minuje kompenzační nspětí, lze očekávat, že experiment bude moci vycházet jen ze zjednodu- jbs

; šaného modelu ke kontrole velikosti intervalu redukovaných napětí určených ze součtu složek . :
membránových, ohybových a teplotních napěti. Podle normy /3/ se stanoví, že interval redu- fi
kovaných napětí nesmí přesáhnout dvaapůlnásobek nominálního dovoleného napětí stanoveného fi/
z meze pevnosti nebo z meze kluzu materiálu při provozní teplotě. Pro základni materiál po- j;'
trubí Js 850 při teplotě 350 °C nesmí být interval redukovaných napětí větěl než 48 kp/mm '•?]
při všech provozních stavech včetně havarijních. ZjednoduSení modelu experimentální kontro- K
ly dodržení dovolených namáhání při provozu bude však možné přijmout až po propočítání kom- ^4
penzačních zátěži. ř"í

Experimentální metoda ke zjištění intervalu redukovaných napětí ve zvoleném místě dané _ ';
konstrukce založená na tenzometrii by musela zvládnout problematiku časového driftu charak- s":

teristik tenzometrů při provozní teplotě, což je technicky velmi náročný úkol a je téměř n e- i.%
splnitelný při dlouhodobém experimentu v obdob! třicetileté životnosti, nebo i mezi základ- í
nimi intervaly oprav, t j . třikrát po deseti létech. Po zkušenostech z přípravy a realizace V
podobného experimentu na potrubí el. A 1 je vhodné k tomuto účelu tenzometrii jako základní '•-'
metodu nepoužívat. Návrh experimentu může väak být založen na měřeni základních provozních p;
parametrů a na měření teploty vnějšího povrchu konstrukcí. Experimentálně se budou z jisto- •'_;
vat parametry média, hlavně tlak a teplota a rozložení teplot v určených místech vnějšího Sl„
povrchu konstrukcí pod izolací. Přitom parametry lze převzít z operačního měření s odůvod- ft]

j není m, že změna parametrů podél trasy reaktor - parogenerátor je menší než chyba měření. /•':
{ Měření teploty na-vnějším povrchu konstrukcí je zvládnutelný úkol a lze zabezpečit stabili- £";

T tu celého měricího řetězce včetně čidel. ťi

,'-
Experimentální kontrola životnosti při cyklickém provozním namáháni r'-.~

Jeden ze způsobů experimentální kontroly zbytkové životnosti a spolehlivosti potrubí '-A
primárního okruhu může vycházet t výpočtového schématu předepsaného pro tento účel v normě * .
/ 3 / . Postup se opírá o kritérium lineární kumulace poškozování při cyklickém zatěžování \-j
konstrukci v provozu. '(&

Experimentální postup pro aplikaci tohoto kritéria na podmínky provozu potrubí Js 850 V**?
W E R 1000 bude vycházet ze zásad v předcházející úvaze. Zpracovaní naměřených údajů je pro f ä
tento účel třeba doplnit rozborem charakteristik provozních cyklů počítáním cyklů podle U':
jednotlivých stanovených druhů a možností provedení opravy dovolených počtů cyklů, zjistí- I*
li se k tomu důvody v průběhu kontroly. ř wí

Z kritéria lineární kumulace poškození vyplývá možnost stanovit míru vyčerpání celko- '•">*
vé životnosti konstrukce i možnost dílčí a částečné náhrady určitého počtu cyklů jednoho [ŕ;

t druhu odpovídajícím počtem cyklů jiných. To jsou operační možnosti tohoto druhu provozní fíj
j kontroly, které by tedy měla být v co největší míře automatizována a připojena k provozní- p '

mu operátoru. Experimentálně je vhodné i to, že zhodnocení vychází předevěím ze záznamu H
četnosti výskytu provozních cyklů. Vliv následnosti cyklů bude pro konkrétní materiálové p\
kombinace teprve experimentálně oceněn. \H

Experimentální kontrola životnosti potrubí při cyklickém provozu může být organizová- f]
na například podle blokového schématu automatizované kontrolní jednotky, které je uvedeno í>
v příloze na tabulce T 2. M

Podle tohoto schématu dělá záznam a výběr hodnot měření charakteristik provozních Ď
cyklů distribuční analyzátor. Plánované i neplánované cykly provozních parametrů jsou n a- \Í
čítány automaticky při předem stanovených tolerančních odchylkách. S konštruovania a po- }'S
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užitím podobného analyzátoru dvou proměnných parametrů mají řešitelé již jisté vlastni zku-

šenosti a přístroj se déle vyvíjí. V tabulce T 3 je achéma přístroje dodatečně instalované-

ho ke kontrole provozních stavů.

Hodnocení experimentálních záznamů může dčlat výpočtová jednotka spojená s výstupem

distribučního analyzátoru a propojená i s modelem provozního zatěžováni a používající vý-

sledky kontroly mechanických hodnot materiálů potrubí a svarů.

. Při hodnocení zbytkové životnosti konstrukcí ae musí dělat i kontrola správnoBti a

platnosti stanovených dovolených počtů cyklů.

Dovolený počet cyklů je funkcí:

- maximální amplitudy místních napětí při cyklu, která vyjadřuje vliv zatSžovaclho cyklu na

konkrétní konstrukci včetně koncentrátů napjatosti a

- mechanických hodnot materiálů při provozní teplotě.

Výpočet dovoleného počtu cyklů obsahuje i koeficient bezpečnosti vůči amplitudě max.

místních napětí ng- » 2 a koeficient bezpečnosti vůči počtu cyklů do poruchy n H = 10. Tyto

hodnoty je v experimentálně odůvodněných případech dovoleno snížit, a tím zlepšit využiti

konstrukce při vyčerpání původně stanovené životnosti při cyklickém provozu.

Zmíněný příklad postupu na uspořádání provozního experimentu umožňuje propracovat po-

stupně aparaturu až k automatizovanému vyhodnocováni. Automatizace vsak není existenčním

kritériem této kontroly, ale jen mírou efektivnosti využití experimentálně opatřených dat

v provozním měření.

Model zpracování experimentálních informací o parametrech cyklického provozu

potrubního systému

Tělesa potrubí jsou na vnitřním povrchu opatřena austenitickýn návarem. Pevnostní vý-

počet těchto konstrukcí je zvládnutelný a pro ilustraci způsobu uspořádání provozní kontro-

ly životnosti se dále uvažuje pouze základní těleso z oceli 10GN2IÍFA. Konkrétní algoritmus

bude zpracován pro skutečné provedení.

K hodnotám £*a,i maximálních amplitud redukovaných napěti ve vyšetřovaném uzlu kon-

strukce se pro každý cyklus Cí urSí normovaným postupem dovolený počet napěťových cyklů

Mi-
Výpočtový postup k určení dovoleného počtu cyklů zatížení při platnosti počátečních

hodnot bezpečnostních koeficientů je znázorněn v tabulce T 4. Uvedený výpočet vsak nezahr-

nuje například vliv návaru na vnitřní straně stěny potrubí a potřebné korekce je předmětem

samostatného řešení.

Z kritéria pro lineární kumulaci poškození vyplývá, že pro hodnoceni únavové životnos-

ti potrubí je nutné znát tvar za.těžovacieh cyklů. C^ • f(t;pjG;í') a počet cyklů N. za dobu

provozu a dobu života. Následnost aplikace cyklů C A má vliv zanedbatelný a matematický mo-

del ji podle normy /3/ neuvažuje.

Výsledkem řeéení vlivu charakteristiky cyklu C± na konstrukci je dovoleny počet iat«-

žovacích cyklů [NJJ. V symbolickém zápisu lze vyjádřit [v]± funkcí

kde

dále

[B/i = K(Ci5 K; ŕ)

- charakteristika cyklu

- charakteristika konstrukce

- charakteristika materiálu při provozní teplotě

- teplota

- tlak

- průtok

K
ut

t
P
G
ť - čas



Kritérium lineárlní kumulace poškozeni pak přejde na tvar

kr
Z-

h
N (C. j K; II*)

a zahrnuje v sobě vliv histogramu skuteSného cyklického provozu potrubí. '<

Ze zápisu kritéria lineárni kumulace poSkození vyplývá, íe experimentální sledování ':

životnosti při cyklickém provozu ausl zahrnout

a) sledování Sašových změn argumentu funkce ve jmenovateli základního kritéria - ;

ci» K» "* ;;;
b) záznam uskutečněných cyklů Hí a jejich skut. tvaru Oj •••'•.

Při dlouhodobém provozu potrubního systému vzniká: ;, -

- výskyt a načítání cyklů plánovaného tvaru 0^ tak, že v intervalu at je souSet realizo-

vaných cyklů tvaru C^ dán číslem ( a ^ W č ? . "•'•

- výskyt provozních cyklů Cj, které mají jiný tvar, než byl projektován, tj. cykly a inde-

xem j = k+1, k+2 ..... i a naSíténí těchto cyklů tak, že v Sase T je součet realizova- ;V

ných cyklů tvaru C. dán počtem (H.)(j-
J J T* :

- postupná změna mechanických hodnot materiálů

- krátkodobé nebo dlouhodobá změna základni úrovně (nominální projektová) určujících pro-

vozních parametrů t; p; G

- rozvoj nebo zastavení rozvoje vad materiálu a defektů nových

Tvar jmenovatele v kritériu kumulativního poškození má podle tohoto rozboru zápis \-y?

fNjjíf) « N (Cj; Cy, K; U(hi t(7); p(O; G(í); defekty) ;1
Úkolem experimentální provozní analýzy životnosti potrubí při cyklickém provozu je '• ;

zaznamenat tyto změny v časovém intervalu a vyhodnotit záznamy, z výsledků měření paranet- '-"',

rfi provést vypočet vyčerpáni životnosti v daném období provozního experimentu, provést vý- ' :

počet zbytkové životnosti a dát podklad pro eventuální nutnou úpravu plánovaného cyklické-

ho provozu pro další období. »'-;

Postup uvedené operace je graficky znázorněn v tabulce T S.
•>,•

Neplánované cykly C- v množství N- musí být zavedeny i do schématu vyhodnocení kumu- !' .

lativního poSkození. . i

Registrace, vyhodnocení a zhodnocení vlivu náhodných nebo opakovaných cyklů C je ,

možná tak, že charakteristika cyklu Cj má tolerance fc^ takové, £• C 3 < C - + / C > a cyk- 'j-:

lus C. je zaznamenán a zhodnocen jako C^.a tin má celkovou toleranci </a i celkoví dosaže-

né poSkození a takovou, že a +<fe * 1. Grupa cyklů C- je po odhadu pravděpodobností rovněž

předpokládána a regietraSnl i vyhodnocovací automat experimentu má příslušné pole toleran- :

ce připravena, i když projekt provozu tyto cykly neuvádí. >*.-;

Změna základních (určujících) provozních parametrů t; p; Q se projeví jako zmSna do- -̂i

voleného počtu cyklů a jako změna charakteristik Cj. Tato změna může být předvídána a za- ti~[

hrnuta při stanovení tolerančních polí <f C^ a <ÍCy Změna G - G^- se projeví v rozdílná -S:-A

velikosti teplotních a kompenzačních napětí, ale její příspěvek k celkovému cyklickému po- ••""'•

Skození je nejméně výrazný. Podle výsledků rozboru variant je možné uvážit i přijmutí K.-;
zjednoduäenl ve formě G « konat. V

Experimentální postup provozní kontroly obsahuje tyto hlavni bloky: : '
- skupinu Sidel provozních parametrů, j •:
- system dálkového přenosu signálu, • '•

- záznamovou a třídicí jednotku ae síítačem dat (digitální distribuční analyzátor), •'••:
- model plánovaných parametrů pro hodnocení životnosti při cyklickém provozu, k'-í
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- jednotku pro výpočetní operace vyhodnocení využití plánovaného počtu jednotlivých druhu

cyklů (Ň.), stanoveni zbytkové životnosti sledované části potrubí.

Automatizace není existenčním kritériem, ale mírou efektivnosti využití celého progra-

mu provozní kontroly. S vývojem vhodného distribučního analyzátoru pro dva parametry jaou

již jfsté a dobré vlastní zkuSenosti a ostatní bloky lze patrně rovněž sestavit z vyrábě-

ných dílů výpočetní techniky fis. produkce. Vzhledem k poměrně jednoduchému algoritmu vý-

/ počtové algebry i logických operaci jo možné předpokládat, že konečný stupeň vývoje umožni

]' kontrolu únavové životnosti částečně automatizovat.

Měřené parametry

Navržený postup spočívá na měření dvou určujících parametrů - tlaku a teploty.

Pro měření vnitřního přetlaku vody lze použít signál provozního měřicího systému (re-

lativně malé ztráty tlaku podél okruhu).

Teplotu součásti t lze měřit pouze na vnějším povrchu (počet měřicích míst řádu jed-

notek) a předpokládá se, že pro výpočet teplotních napětí má vyhodnocovací jednotka výpo-

četní program opírající se o projektové hodnoty teplotních napětí a měřená hodnota má ve

výpočtu interpolační význam. Systém dálkového přenosu signálu termočlánků je běžně zvlád-

nutelný a dostatečně spolehlivý.

Rozsah potřebných měření a rozsah algoritmu zpracování výsledků bude proti naznačené-

mu postupu rozšířen při zahrnutí životnosti austenitické vnitřní vrstvy a její interakce

se základní stěnou. Součástí této kontroly je např. inspekce nad homogenitou spojené vrst-

vy a základní stěny. Defektoskopie při provozu rovněž příaluSný program kontrol obsahuje.

Konstrukční uspořádáni a provozní zátěže systému

Primární okruh JE W E R 1000 se skládá z reaktoru, ze čtyř teplosněnných okruhů a ze

systému pomocných zařízení.

Každý teplosměnný okruh začíná a končí v reaktoru a obsahuje vyjma spojovací potrubí

Js 850 dvě uzavírací armatury Js 850, oběhové čerpadlo a parogenerátor.

Projekční práce na konstrukci primárního okruhu ještě nejsou definitivně uzavřeny,

ale z dostupných základních podkladů vyplývají hlavní potřebné informace:

- potrubí Js 850 mé v každé smyčce dvě uzavírací armatury Js 850,

- potrubí Js 850 není v žádném místě podepřeno nebo zavěšeno (vyjma připojovací nátrubky

reaktoru, čerpadla a parogenerátoru),

- smyčka potrubí a uložení čerpadla a parogenerétoru je vyřešeno tak, že se na potrubí ne-

přenášejí při provozu žádné kompenzační vnější sily a momenty (reaktor tvoři pevný bod),

- potrubí Js 850 má v každé smyčce délku přibližně 31 bm a v každé smyčce je pět pravo-

úhlých kolen R = 1200 mm a 20 až 25 obvodových spojovacích svarů,

- v jedné smyčce potrubí je u reaktoru osazena T-odbočka Js 850/350/850.
i

Dlouhodobý provoz přenáší na potrubí Js 850 provozní zátěže způsobené

- velkým vnitřním tlakem a provozní teplotou

- změnami parametrů při provozu

- změnami parametrů při zkouškách (tlak)

- nerovnoměrným teplotním polem při provozu s odstavenou smyčkou

- chemickým působením chladivá (upravená voda s kyselinou boritou a příměsemi)

Základní úrovně parametrů jsou

Tlak - nominální provozní v horké větvi 160 kp/cm

- nominální provozní ve studené větvi 163,5 kp/cm2

- nejvyšší provozní (horní hranice cyklů) 176 kp/cin2

- výpočtový 180 kp/cm2

- zkušební - zkoušky těsnosti 220 kp/cm2

- zkoušky pevnosti 250 kp/cm2
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- pulsace tlaku dvojamplituda

orientační hodnota pro návrhový bod

Teplota - nominální provozní v horké větvi

- nominální provozní v chladné větvi

- nejvyšší provozní v horké větvi

- výpočtová

- při tlakových zkouškách

Změny parametrů při provozu, tak, jak jsou známé ze současného stavu přípravy projektu,

uvádí tabulka T 5.

Z výpočtu teplotních polí a vyvolaných termoelastických napětí pro jednotlivé případy

havarijních cyklu lze sestrojit charakteristiky cyklů, jako funkci tlaku, teploty a času,

zahrnující teplotní rozdíly na obou površích stěny potrubí a teplotní rozdíly místní (např.

rozdíl středních teplot základní trubky Js 850 a nátrubku Js 350 T-odbočniee).

Charakteristiky cyklů tlakových jsou zřejmé přímo z tabulky T 6 a pro sestrojení cha-

rakteristik cyklů se povoluje považovat průběhy změn teplot a tlaků (a tím i napětí) mezi

krajními úrovněmi za lineární.

Základní cykly najíždění a odstavení do rezervy souvisí se zkouškami a se základním

výrobním programem elektrárny a jejich počet je dán počtem zkoušek v období uvádění do pro-

vozu, počtem výměn paliva (délkou palivového cyklu) a počtem plánovaných a mimořádných od-

stávek ke kontrolám.

Počet zkoušek při uvádění do choáu lze prozatím jen odhadnout podle hodnot známých

z uvádění ostatních jaderných elektráren do provozu (přibližně 10 až 30 cyklů). S přibýva-

jícím počtem jaderných elektráren stejného typu uvedených do provozu bude počet těchto

cyklů klesat.

Kampaňovitost provozu jaderné elektrárny typu VVER lze prozatím rovněž odhadnout a

skutečnost záleží na ustáleném typu vyměň.

Studie dvou kolektivů společnosti Westinghouse E.C. a General Electric Company se

v tomto smyslu opírají o provozní záznamy pěti jaderných elektráren typu PWE a zahrnují

14 let provozu. Zjistilo se, které typy výpadků vedly k odstavení a které typy plánovaných

odstaveni mohly být kumulovány do období výměny paliva. Skutečností zůstává, že z vyhodno-

ceni vyplývá průměrně 29 odstáv • K "lektrárny za rok, což za 30 let provozu dává množství

870 základních cyklů. Tato okolnost ukazuje, že projektem předpokládaný počet základních

cyklů bude jeátě vhodné zpřesnit. í"

Závěr

Schéma experimentálního postupu provozní kontroly zbytkové životnosti potrubí bylo

znázorněno na zidealizovaném modelu zpracování informací o provozní historii zatěžování.

Experimentální provozní kontrola vyžaduje přípravu dalších řešení, z nichž se za hlavni

považují:

- kontrola spolehlivosti funkce armatur,

- zkoušky životnosti těles s defekty v simulovaném režimu provozního zatěžování,

- výzkum technologických a montážních vlivů (návar vnitřní austenitické vrstvy, svařování,

tepelné zpracování, vnitřní pnutí) na pevnost při cyklickém zatěžování.

Spolehlivost armatur

Kontrola spolehlivosti funkce armatur vychází ze složitého spektra zatížení tělesa

a mechanických prvků armetury a z obtížných pracovních podmínek pro pohon armatury přede-

psaných v technickém zadání /4/. Vyjma zátěže uvedené v tabulce T 5 ae očekává pro funkci

armatury nepříznivé

- zatíženi teplotním spádem ve směru nátrubků při odstavení smyčky až 300 °C,

- zalití tělesa vodou teplou jen 50 °C po předchozím provozu na 330 °C,
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- požadavek schopnosti funkce při osovém spádu teploty 30 C a

- požadavek otevřeni uzávěru při teplotě 40 °C po předchozím uzavření při teplotě 330 C C .

Provozní podmínky předepisující funkční schopnost armatury při uvedených a havarijních

režimech vedly řešitele k rozhodnutí o naplánování a přípravě systému experimentů na modelu

armatury světlosti přibližně Js 350 a experimentů na prototypu světlosti Js 850. Z těchto

zkoušek, které budou provedeny i na stendu čerpadel BIKS 500 a BIKS 800, budou odvozeny me-

tody a připravena aparatura k provoznímu sledování funkce sekčních armatur.

Hlavní pozornost bude zaměřena na vnitřní a vnější těsnost a na spolehlivost funkce

mechanismu armatury. Možnost využít k ověření experimentální kontroly zkuäebnl stend Serpa-

del BIKS 500 a BIKS 800, který staví n.p. Sigma, Lutín, za spolupráce Sigma, Výzkumný ústav

Olomouc, je nezbytnou součástí programu.

ZkouSkv životnosti těles potrubí v měřítku 1:1 při simulaci provozních zátěží

Splní-li se při sumaci dílčích poškození podmínka pro vyčerpání bezpečnosti při Cyk-

lickém provozu, je pravděpodobné, že nastane odstavení celého systému a důkladná revize

stavu.

Podle významu norem /3/ je možný další provoz se sníženými hodnotami koeficientů bez-

pečnosti, a to až na minimální hodnoty ne = 1,25 a n„ = 3.

Toto opatření je přípustné po provedení ověřovacího experimentu na skutečném provedení

kritické potrubní části. Pro zkoušky lze použít potrubní díl vyjmutý z provozního souboru.

Režim zkouäek v závislosti na zatížení a provozních podmínkách musí odpovídat skutečným

provozním podmínkám.

Postup spořívá v tom, že teoretické koeficienty ztff = 2 a n N = 10 použité k predikci

životnosti podle vztahu v tabulce T 4 lze redukovat na snížené hodnoty bezpečnosti, neni-li

defektoskopickou kontrolou zjištěn rozvoj prvotních defektů.

Norma /3/ předepisuje zkoušku životnosti na tělese v měřítku 1:1 v simulovaných pro-

vozních podmínkách zatěžování a zastavení zkoušky při objevení prvních trhlin. Doplňkový

počet cyklů únavového života je pak stanoven pro snížené koeficienty bezpečnosti ng- = 1,25

a n N = 3.

Příprava k provedení těchto experimentů zahrnuje jednak nalezení modelových podmínek

poškozováni zejména s přihlédnutím k teplotním provozním zátěžím, jednak sestrojení stendu

k pi u .gramovému zatěžování těles. Hydraulické schéma stendu pro tyto zkoušky je v tabulce

T 7 a vychází z tlakovaciho agregátu TAK. Zároveň se připravuje varianta stendu s využitím

agregátů EDYZ 3, umožňující přesnější řízení a programování zatěžova,cího cyklu.

Z uvedené informace o přípravě programu experimentální kontroly životnosti a spoleh-

livosti potrubního systému W E R 1000 vyplývá obsah prací, které musí ŕeäitelé zvládnout,

a proto vítáme ochotu, s níž se setkáváme pri společném řešení některých základních úkolů

zejména u pracovníků výzkumných ústavů SVÚM a SVtíSS a VIÍZ v Brtti slavě,a možnost spolupra-

covat na podobném úkolu týkajícím se první elektrárny VVEE 440, řešeném EGt5 v Jaslovských

Bohunicích.

ft
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Provozní experimenty provedené na potrubí primárního okruhu elektrárny A 1

u \
T 1 '£:•

A. Měření a analýza puasietacionárních a nízkofrekvenčních parametrů '
'i

- měření a analýza deformaci potrubí při montáži a při ř<-
teplotní dilataci při KZ -V

- měřeni a analýza teplotních polí a teplotních napětí při :v
provozní teplotě (kolena a armatura Js 500) speciální při počátečním %
dynamickou Ústřednou - 60 míst provozu Kx

- měření plastických deformací - obvod a délky (3 metody) při provozních ÍA

přestávkách i,-

B. Měřeni a analýza vysokofrekvenčních parametrů i.sít
- měření a analýza pulsací tlaku na deseti místech primárního 5x při kompl. fc
potrubí Js 500 zkouškách (KZ) ¥i

- měření a analýza vibrací na šesti místech primárního potrubí 3x při KZ Í?

- měřeni dynam, napětí při vibracích na šesti místech v okolí lx při KZ ľ;5
turbokompresoru if.í

.few
Příprava experimentů obsahovala ííi;
- kompletní výpočtovou analýzu napjatosti • í;, i
- měření koncentrací napětí na modelech 1:1 a na zmenšených modelech [':;'
- měření f q charakteristik smyčky, potrubí na modelu 1:5 ';
- rozsáhlý experiment na modelu potrubí se skutečným turbokompresorem v ČKD pro analýzu £'-•

kontroly pulsací a vibrací a analýzu provozní přípustnosti škrticí klapky Js 500 zařa- -!

zené před reaktorem •' :
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Blokové schema automatizované

kontrolní jednotky

' 1

skupina čidel méreni
určujících parametr i

dálkový přenos signálu

distribuční anolyxator
charakteristik cyklu Ct-,

záznam počtu cyklů

provozní
operátor

provozní
aeftktoskop.
kontrola

promiň
materiálová
kontrola

model plánovaného zatěžováni
konstrukcí v provozu

konstanty hoónocmnt životnosti
pocHt provozního piána •

vyhodnocovací

Q řídicí jednotka

S
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SCHEMA DISTRIBUČNÍHO ANALYZÁTORU T 3

Z principiálního blokového schématu přístroje je zřejmé,že

vstupní veličiny, např. tlak a teplota/jsou po transformaci

na elektrické napětí přivedeny na vstupní zesilovač I. a II,

Každá z obou veličin je rozdělena do předem definovaných

pásem a obvody komparátorS obsahující přesné referenční

úrovně, zařadí vstupní signál podle jeho okamžité amplitu-

ZAZNAMOVÝ ELEMENT
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L.

 1
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1 ,

t < t \

Jy do příslušného pásma. Obvody logických hradel spolu se

spínači přivedou napčtí na některou vodorovno^resp. svislou

r.ěrnici, na jejichž průsečíku je zapojeno el. mag. počíta-

cí relé. Přístrojem je tedy možno registrovat celkový po?et.

výskyt-j jeJnotliv/ch kocibi.nac-' obou Vi.tupr.ich veličin.
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T 4

Vztah dovoleného počtu cyklů zátěží a namáhání konstrukce

Norma /3/ předepisuje výpočet dovoleného namáhání těles při cyklickém zatěžování vý-

počtovými vztahy (zahrnují bezpečnost proti počtu cyklů do poruchy a vzhledem k úrovni za-

těžování) v následujícím tvaru

' a , i
2,3

1 +
100

100- fl

3,025 . 10^
1 +

20

1 + rf

1 - rf

2,3 100

100- y <S!l
• 1 - r.'

3,025 . 10" 20

Pozn: uvedené vztahy jsou vybrány jako příklad

kde CTa.i " an'Piituda místních redukovaných napětí při cyklu zatížení charakteristiky C.

E ;f - modul pružnosti a poměrné zúžení materiálu při teplotě t

) p'6-l~ m e z P e v n o sti v tahu a mez únavy materiálu při symetrickém cyklu zatížení
tah-tlak a při teplotě t

Bjjj ne~ koeficienty bezpečnosti

[K) Í - dovolený počet cyklů zátěže charakteristiky C.

rř - koeficient asymetrie cyklu napětí



T 5
Symbolický zápis kontrolního experimentu a řízení
dalSího provozního postupu má tvar časové rekurentní
logické operace

j provozní operútor\ |[ hodnotící experiment

i

( ©;©>©>*-

pflspivmk pro etalií
interval provozu A

I plánovaný histogram |

opravený plánovaný počet
cV«<J pro dolSC interval (ůHj) -f 0N-L.
provozu &<Ci+i älyi 'SOf.



T 6

Změny parametrů při provozu

Druh a označeni zmeny

najíždění zastudena

odstavení do rezervy

regulované dochlazování

havarijní zvýSeni-aníženi

teploty

v režimu prasknutí paro-

vodu, malých liniků,

velkých tiniků a dochlazo-

vání

v režimu havarijního

uzavření uzávěru

těanostni zkoušky

pevnostní zkoušky

odstavení parogenerétoru

Meze teploty

horní dolní

°C °C

330 20

330 20

330 60

335 270

330 40

provozní

teplota

140 90

140 90

300 30

Meze tlaku

horní dolní

kp/cm2

160 0

160 0

160 10

regul.interval

160-140 kp/cm2

pokles tlaku

v mezích

160-0 kp/cm3

160 250

220 0

250 0

180 0

Sttnost za

dobu provozu

300

300

60

1300

do 50

do 50

do 100

do 20

do 10
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Ing. Miroslav Magera

VÍTKOVICE - železárny a strojírny Klementa Gottwalda, n.p.

03trava

B-3

ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBY PAROOENERA"TOR8 A KOMPENZÁTORU* OBJEMU

PRO JADERNĚ ELEKTRÁRNY TYPU VVER-440

Úvod

Usnesením vlády ČSSR č. 296/1973 bylo rozhodnuto, že se Vítkovické železárny a stro-

jírny Klementa Gottwalda, národní podnik, budou významným způsobem podílet na výrobě zaří-

zení pro jadernou energetiku. Tímto rozhodnutím byly vysoce oceněny jednak politi.cké a od-

borné schopnosti a zkušenosti dělníků a techniků tohoto podniku, jednak metalurgicko-stro-

jírenské základna VŽKG, což obojí vytváří dobré předpoklady pro výmbu zařízeni tak obtíž-

ného charakteru a vyžadujícího zvýšenou osobní odpovědnost za kvalitu odvedené práce.

Dlouholetá perspektiva nového výrobního programu spolu se značným objemem dodávek,

jejichž hodnota v cílovém roce dosáhne 1,25 miliardy Kčs ročně, vyvolaly potřebu urychlené

rekonstrukce a modernizace dosavadní výrobní základny podniku a taíé některé změny v orga-

nizaci řízeni. Všechny tyto akce sledují úspěšné splnění závěrů XIV. sjezdu KSČ, v nichž

se hovoří o nutnosti rychleji zavádět užlecbtilé formy energii právě výstavbou jaderných

elektráren.

Zkušenosti s výrobou tlakové nádoby rsaictoru pro první čs. atomovou elektrárnu

Dříve než podrobněji rozebereme způsob rozvíjeni výroby jednotlivých dílů jaderných

elektráren typu WER-440, bude vhodné připomenout si některé zkušenosti s výrobou tlakové

nádoby reaktoru pro první čs. atomovou elektrárnu.

Tento pohled do minulosti i při odlišnosti typu reaktoru připomene některé srovnatel-

né podmínky hodnocení jakosti výkovků a také přiblíží tehdejší postup při plnění vysokých

kvalitativních požadavků.

Hned '''-ódem je třeba říci, že i když ve VŽKG bylo v minulosti s úspěchem vyrobeno

velmi mnoh^ unikátních výrobků světové úrovně a i když se stalo téměř pravidlem, že

k zvládnutí a zavedeni nových výrobních programů byly předepisovány velmi krátké termíny,

pak při výrobě tlakové nádoby, nazvané program AR1, bylo nutné přikročit vedle mnoha tech-

nických opatření také k organizačním a kádrovým změnám.

Na omezenou dobu výroby AR1 byli uvolněni a zvlášt vyčleněni zkušení pracovníci vý-

robních provozů i odborných útvarů, kteří byli zárukou operativního řešení všech problémů

a úspěšného plnění sjednaných dodávek.

Vývojový charakter celé této výroby vyžadoval mnoho ověřovacích zkoušek chemického

složení, čistoty a homogenity materiálu, mechanickým p technologických vlastností, jakos-

ti a rozměrové přesnosti jednotlivých polotovarů a výrobku; současně bylo třeba sledovat,

kontrolovat a zaznamenávat skutečný průběh výroby i dodržování předepsané výrobní techno-

logie. Proto se musela právě na kontrolním úseku vytvořit početně nejsilnější skupina,

která koordinovala práci provozních kontrolorů, posuzovala jejiph záznamy, celkově hodno-

tila dosažené jakostní parametry, zpracovávala obsáhlou technickou dokumentaci a předávala

dokončené výrobky odběrateli. Zásluhou této důsledné kontroly a péče o jakost spolu s vy-

užitím celých souborů výsledků nedestruktivních, mechanických, metalografických a jiných

druhů zkoušek k přímým zásahům do technologie tváření bylo možné dosáhnout tlespoň 52 %

výběrovosti.

Se zřetelem na to, že hlavní potíže vyplývaly z nevyhovujících zkoušek ultrazvuken,

uvedeme pro orientační srovnání některé údaje o tehdejších požadavcích na vykonáni a vy-

hodnocení této nedestruktivní zkoušky.
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Každý výkovek se musel kontrolovat v celém objemu kolmou sondou k rovině největší de-

formace, a to na povrchu s drsnosti minimálně Ra = 3,2 - 6,3 při seřízené citlivosti defek-

toskopické aparatury podle etalonů s umělými vadami s rovným dnem na zjiatění defektu o ek-

vivalentním průměru 3 mm po celé tlouštce materiálu. Výkovky jednotlivých částí tlakové ná-

doby reaktoru byly rozděleny podle stupně namáháni do tří jakostních skupin; připouštěly se

jednotlivé defekty s ekvivalentním průměrem do 4, 6 a 8 mm včetně podle jednotlivých sku-

pin, po£et těchto defektů o průměru 4 mm, o průměru 4 - 6 mm a o průměru 5 - 8 mm opět po-

dle skupin nesměl být v kterémkoli čtverci o ploSe 200 cm 2 větSl než 3 a také součet ploch

všech defektů v této oblasti nesměl převýšit 75 mm 2, 100 mm 2 a 150 mm 2 podle jednotlivých

skupin.

Další omezení přípustnosti celkových ploch defektů na celých výkovcích činila při plo-

še do 5 m 2 300 - 450 mm2,
2 " " 2 2

do 10 m 450 - 600 mm a při ploše výkovku nad 10 m opět max.
600 m m , přičemž však součet ploch vSech přípustných defektů nesměl převyšovat hodnotu

300 mm 2 v jakémkoli čtverci o ploše 1 m kontrolovaného výkovku.

Velmi přísné požadavky platily u všech výkovků pro oblasti bezprostředně přilehlé

k svarovým plochám, a to do vzdálenosti 75 mm, kde nesměly být defekty o ekvivalentním prů-

měru větším než 3 mm a vzdálenost mezi nimi musela být min. 100 mm.

b1-'
k' -
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Jakostní požacavky na výrobu a dodávku parogenerátorů a kompenzátorů ob.iemu

Dříve než budou specifikovány jakostní požadavky na výrobu a dodávku parogenerátorů

a kompenzátorů objemu, aby pak bylo možné jisté porovnáni dřívějších a nynějších technic-

kých podmínek, považujeme za nutné alespoň několika větami blíže charakterizovat tyto díly

jaderné elektrárny typu WER-440.

Parogenerátory jsou zařízení, které vyrábí sytou péru pro turbíny o tlaku 47 kp/cm

při hodinovém výkonu 450 tun. Teplota napájecí vody je 220 °C a teplota média primárního

okruhu - nositele tepla dosahuje na vstupu přibližně 300 °C. Jsou to vlastně svařované

tlakové nádoby o průměru 3200 mm, délce 12 300 mm, s tloušíkou stěny střední válcové čás-

ti 135 mm a okrajových částí 75 mm, jejichž Sela jsou uzavřena eliptickými dny o tlouštce

stěny 84 mm. V těchto tlakových nádobách je zabudován teplosměnný systém tvořený 5536

trubkami ohnutými do tvaru písmena U, přičemž jejich konce jsou upevněny ve dvou válcových

kolektorech spojených primárním potrubím s reaktorem. Teplosměnná plocha tohoto systému je

2500 m a koeficient přestupu tepla činí 3700 keal/m /h. K reaktoru je takto připojeno cel-

kem šest horizontálních jednotělesových parogenerátorů o kusové váze zhruba 160 tun včetně

vestavby, která váží asi 60 tun.

Kompenzátory objemu jsou zařízení, které udržuje konstantní pracovní tlak média pri-

márního okruhu nad aktivní zónou reaktoru při jeho stabilním režimu, při nestacionárních

režimech pak vymezuje tlakové změny v primárním okruhu a současně také slouží k vytvářeni

tlaku v okruhu při spouštění bloku. Také v tomto případě jde o. válcovou svařovanou tlako-

vou nádobu o průměru 2750 mm a celkové délce 10 750 mm, s tlouštkou stěny 160 mm, v místě

zesílení pak 185 mm, o váze asi 118 tun; nádoba však pracuje ve vertikální poloze a do

systému primárního okruhu je zapojena pouze jedna. Ve spodní části nádoby s obsahem 22 m^

vody je zabudováno 120 ohřívacích bloků o výkonu a 15 kW a zároveň také nátrubek potrubí

spojující kompenzátor s primárním okruhem. V horní části nádoby se 16 m^ páry o teplotě

325 °C a tlaku 125 kp/cm jsou umístěny vstupní otvor, nátrubky přívodu vody a pojistného

ventilu a navíc také trubky a vstřikovací tryska "studeného" chladivá.

Tlakové nádoby parogenerétorů i kompenzátorů se vyrábějí z kotlové oceli sovětské

značky 22K, které odpovídá modifikované oceli typu ČSN 13 030.- Kolektory a teplosměnné

trubky parogenerátorů, jakož i výstelka vnitřního povrchu nádoby kompenzátoru se vyrábějí

z austenitické oceli 00H18N10T, která odpovídá oceli typu ČSN 17 348.

Vzhledem k tomu, že se i při výrobě tlakové nádoby pro první čs. jadernou elektrárnu

použila ocel CSH 13 030.9, modifikovaná AI a Ti, budou pro srovnáni nároků na vnitřní ho-

mogenitu uvedeny předpisy pro ultrazvukové zkoušení výkovků oceli 22K o tlouštce 100-250

f.-; í 1
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Metodika a parametry zkoušení se liší hlavně co se týče nastavení citlivosti přístroje

na zjištění defektu o elcvivolentním průměru 3,6 mm a také pokud jde o kontrolu po celém po-

vrchu výkovku s překrytím u každé následující sondy o 10 - 20 %.

Nepřípustné jsou bodové vady o ekvivalentní ploše nad 20 mm , tj. o průměru 5,2 mm. Na

kterémkoli čtvercovém úseku kontrolovaného výkovku o ploše 200 cm nesmí být celková ekvi-

valentní plocha všech zaznamenaných bodových vad větší než 100 mm , přitom celkový počet

bodových vad o ekvivalentní ploše 15 - 20 mm , tj. o" průměru 4,4 - 5,2 mm, nesmi bít větší

než 3. Zároveň platí podmínka, že na kterémkoli čttercovém useku součásti o ploše 1 m ne-

smí být celková plocha ekvivalentních ploch všech zaznamenaných bodových vad větší než

300 mm2.

Z uvedeného předpisu vyplývá, že se tyto požadavky na vnitřní homogenitu přibližují

první skupině výkovků programu AR1, to znamená těm dílům tlakové nádoby, které jsou při

provozu nejvíce namáhány. Vezmeme-li v úvahu, že se i při vyčerpání váeoh možnosti vzájem-

ného přeřazení výkovků ve skupinách podle výsledků ultrazvukové zkoušky tehdy dosáhlo zhru-

ba jen poloviční výběrovosti, vynikne vysoká náročnost na technologii výroby výkovku i vý-

valků z oceli 22K, kde se má dosáhnout podstatně vyšší výběrovosti.

Pro výkovky z oceli 0CH18N10T pak platí ještě přísnější podmínky, nebot ultrazvukovému
2

záznamu podléhají již vady o ekvivalentní ploše nad 5 mm , tj. o průměru asi 1,5 nun, a jsou
nepřípustné bodové vady o ekvivalentní ploše nad 15 mm , tj. nad průměr 4,4 mm. Na kterém-

o
koli úseku povrchu polotovaru o ploše 100 cm pak ekvivalentní plocha všech zaznamenaných

2 „
bodových vad nesmí být větší než 50 mm , takže je otázkou, zda se podaří takový stupen
vnitřní homogenity běžně dodržet.

Mezi otevřené materiálové problémy austenitickych ocelí nesporně patří i itázka splně-

ní předepsaných mechanických vlastnosti, hlavně pak meze kluzu při zvýšených teplotách a

také otázka dodržení velikosti zrna.

Rovněž na svarové spoje a névary austenitické vrstvy se kladou vysoké nér^Ky z hledis-

ka jejich vnitřní i povrchové homogenity a požadavky na ostatní vlastnosti, které musí být

minimálně na úrovni svařovaných materiálů.

Zvláštní a pro podnik VŽKG zcela novou zkouškou je ověřováni těsnosti vysoce expono-

vaných svarových spojů vestavby parogenerétoru i některých svarů kompenzátoru pomoci hélia.

Tato velmi citlivá zkouška se například při výrobě parogenerátorů dělá až po úplné montáži

vestavby a privarení den nejméně dvakrát, a to po zavaření všech 5536 trubek do kolektoru

a znovu po jejich upevnění výbuchem a zaválcovéním. Vlastní zkouška záleží v tom, že se

uvnitř kolektoru a trubek, tedy uvnitř primárního okruhu, vytvoří vakuum a do sekundárního

okruhu se přivede aměs hélia se vtduchem v poměru 1:1 o přetlaku 1 kp/cm . Je-li na indi-

kačním přístroji zjištěno i nepatrné pronikání směsi hélia a vzduchu do primárního okruhu,

otevře se tento prostor pro provedení ruční kontroly všech svarů pomocí zvláštní sondy na-

pojené k indikačnímu přístroji. Při této zkoušce se zvyšuje tlak smesi'hélia se vzduchem

v sekundárním okruhu na 3 kp/cm . Jakýkoli únik směsi přes svar při této zkoušce je opět

indikován a akusticky signalizován. Všechny zjištěr.é netěsnosti se musí opravit a pak je

nutné vykonat opakovanou ruční kontrolu těchto míst.

Tato ruční kontrola se za stejných podmínek dělá na všech svarech po upevnění teplo-

směnných trubek do kolektoru výbuchem a aaválcováním.

Zabezpečení technické i kapacitní připravenosti pro výrobu parogenerétoru

a kompenzátorů ob.jemu

Přirozeným důsledkem rozhodnutí o výrobě těchto náročných dílů jaderných elektráren

ve VŽKG bylo převedení státního výzkumného úkolu Vývoj technologie a osvojeni výroby paro-

generétoru a kompenzátorů objemu - komplet z I.BZKG do Vítkovic při zachování plné návaz-

nosti na rozpracované úkoly tohoto dobře vybaveného řešitelského pracoviště.
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V současné době se ve VŽKO v rámci tohoto státního úkolu řeší mnoho dílčích úkolů, ja-

ko např. výzkum a osvojení výroby oceli 22K a 0CH18N1OT, osvojení kování dílů z těchto oce-

lí, osvojeni výroby tlustých plechů z oceli 22K, osvojení zkružování těles, výzkum a osvo-

jení lisování den velkých průměrů, problematika tepelného zpracování, výzkum a osvojení

svařování a navařování těchto ocelí, výzkum a osvojeni strojního opracování kolektorů, ově-

řeni pevnosti a životnosti parogenerátorů a další.

Nároky na přesnost a plnou objektivnost výsledků ověřováni jakosti 8i vynutily vedle

spolupráce na řešení citovaných úkolů také úkol osvojit si kontrolu parogenerátorů a kom-

penzátorů, který se zaměřuje především na řešení nejvhodnějších způsobů nedestruktivní kon-

troly svarů nátrubků a navařené austenitické výstelky a na přesné a optimální zkoušky těs-

nosti svarů héliem.

Souběžně s postupem prací na řešení těchto úkolů se ukázalo nezbytné modernizovat a

kapacitně rozšířit výrobní základnu VŽKG. VŽKG se totiž tradičně podílejí na výrobě a do-

dávkách součástí pro elektrárny na tuhá paliva, které mají mnoho společných prvků ee sou-

částmi pro jaderné elektrárny. Tím lze dosáhnout hospodárné výroby obou programů a v po-

zdější době pak bez poklesu efektivnosti postupně omezovat výrobu dílů pro klasické elek-

trárny. Zároveň ae tím také řeší rámcový úkol podniku VŽKG, a to trvale zvyšovat objem

strojírenské výroby. V neposlední řadě pak dlouholeté zkušenosti s výrobou obdobného cha-

rakteru a silná vědeckovýzkumné základna budou zárukou systematického rozvoje výroby a

technologie, kterým bezesporu bude toto moderní průmyslové odvětví trvale procházet.

Postupná realizace celkem pěti staveb, a hlaviiě největší stavby 6. 5 - rozšíření kot-

lárny, zaruči rychlý rozvoj výroby parogenerátorů a kompenzátorů objemu, a to v souladu

s termínovým kalendářem FMHTS, jenž vychází ze závěrů mezistátních dohod se Sovětským sva-

zem; Sovětský svaz je v daném případě nejen projektantem, ale i hlavním odběratelem vyro-

bených dílů pro jaderné elektrárny. Proto také jen úzká spolupráce a trvalé výměna zkuše-

ností formou technických konzultací, předané výkresové dokumentace a technických podmínek

spolu s poznatky ze studijních cest do výrobních závodů v SSSE umožní úspěšně zvládnout

novou, vysoce náročnou výroťu.

Některé dílčí výsledky osvo.iovaeích prací

I když od převzetí státního výzkumného úkolu a jeho rozepsání na dílčí úkoly uplynula

velmi krátká doba několika měsíců, byly již pro ověření oceli 22K vyrobeny a odlity tři

tavby, z toho jedna na elektropeci. Všechny byly vakuově zpracovány na DH stanici. Chemic-

ké složeni i obsah škodlivin plně vyhověl předpisu.

Z první odlité SM tavby jsou již také známy výsledky vnitřní homogenity dvou vyválco-

vaných bram ověřené ultrazvukovou zkouškou, které vyhověly předpisu. Z dalších dvou taveb

byl odlit jeden ingot 8K91 pro prstenec kompenzátoru; jeho mechanické vlastnosti po tepel-

ném zpracování na jakost také zcela vyhověly.

Další konkrétní údaje nejsou prozatím k dispozici, nebot by bylo hrubým zjednodušením

považovat některé již dosažené výsledky ověřovacích prací u austenitické oceli 0CH18N12T

pro primární potrubí a bloková šoupátka za identické s ocelí 0CH18N10T, předepsanou pro

perogenerétor a kompenzátor objemu.

Také současné shromažäování poznatků a materiálů o kontrolních metodách nelze proza-

tím považovat ani za dílčí výsledky.

Charakteristika systému péče o .jakost u výroby parogenerétorů

a kompenzátorů ob.iemu

Na základě již uvedených několikaletých zkušeností s realizací dodávek pro tlakovou

nádobu první čs. jaderné elektrárny a se zřetelem na celkový výhled tohoto nového výrobní-,

ho oboru bylo vedením podniku vydáno opatření z oblasti organizace řízení pro jeho řádný

a úspěšný rozvoj. Tímto organizačním řešením se zabezpečí jednotné řízeni výzkumu, vývoje
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a investičních akcí, řádná koordinace jednotlivých činností v podniku a jednotné řízení

přípravy výroby, vlastni výroby i montáží.

Byl zřízen útvar zmocněnce pro zařízení jaderných elektráren, přímo podřízený technic-

kému náměstkovi, který má rozsáhlou působnost a pravomoc jak v podniku, tak i při jednáních

s externími organizacemi s nadřízenými orgány.

Byla ustavena řídicí komise pro rozvoj výroby zařízeni jaderných elektráren, které

osobně předsedá technický náměstek.

Ve všech závodech a odborných útvarech podílejících se na řešení úkolů vyplývajících

ze zabezpečování výroby zařízení jaderných elektráren v podniku byli jmenovitě pověřeni

pracovníci a jejich zástupci.

Pravidelným a včasným projednáváním koncepčních záměrů v oblasti výroby zařízení ja-

derných elektráren, vhodnosti a komplexností výrobního programu, stavu a záměrů v kooperač-

ních vztazích uvnitř i vně podniku po stránce obchodní, technické, ekonomické, výrobní i

personální, dále projednáváním návrhů a doporučení odborných útvarů podniku v oblasti orga-

nizace práce, koordinace činnosti, spolupráce s externími organizacemi přímo na nejvyšší

podnikové úrovni byly utvořeny hlavní předpoklady pro dosažení všech předepsaných jakost-

ních parametrů a celkové technické úrovně dodávek pro jaderné elektrárny.

Na základě těchto opatření a zásad se postupně vytvořily v hlavních výrobních závodech

skupiny odborníků pro rozvoj výrobní technologie a pro koordinaci řešení všech problémů

souvisejících s jadernou energetikou.

Rovněž v odboru řízeni jakosti se uskutečnil výběr kvalifikovaných a zkušených pracov-

níků, kteři budou tvořit základní kádr odborníků v oboru péče o jakost a její řízení v rám-

ci výroby dílů pro jaderné elektrárny. Jejich hlavní úkoly spočívají:

- v aktivním a preventivním ovlivňování technologie výroby jak při tvorbě technologických

předpisů, tak při formulování hospodářských smluv a technických podmínek dodávky a také

při vlastním procesu výroby;

- v přípravě a ve výchově dalších kádrů OĚJ, a to v souladu s růstem objemu výroby;

- ve vyvíjení a osvojování nových, progresivních kontrolních technologií a postupů;

- ve vytváření vztahů důvěry mezi výrobcem a zákazníkem, založených na přesném dodržení

sjednaných jakostních parametrů a na otevřeném a seriózním projednání všech vážnějších

kvalitativních problémů.

Jmenováni pověřeného pracovníka OŘJ pro jadernou energetiku na vysoké úrovni vedoucího

řízení jakosti strojírenské výroby podniku a současně zástupce vedoucího odboru byla a je

zaručena jednotnost a koordinovanost všech akcí v celém odboru řízení jakosti.

Mimo organizační a kádrová opatření byl pro úspěané technické i kapacitní zvládnutí

mimořádně vysokého objemu různých druhů zkoušek, které jsou ve srovnání s ostatní výrobou

dvakrát až sedmkrát vyšší, zpracován Přehled o rozsahu kontroly a péče o jakost výrobků pro

jadernou energetiku. Na tento přehled pak logicky navázalo vypracování potřeby pracovních

sil, přístrojové techniky, kontrolních ploch a speciálních pracoviší OŘJ s nezbytnou vyba-

veností a mnoho dalších náležitostí, které byly vesměs zahrnuty do projektových úkolů jed-

notlivých staveb.

Již nyní ví.ak se ukazuje, že bude zapotřebí učinit četná další racionalizační opatře-

ní, zejména v oblasti přípravy vzorků pro mechanické i metalografické zkoušky, aby se po-

dařilo úspěšně, včas a v požadované jakosti plnit dodávky pro jaderné elektrárny.

Také oblast výrobní kontroly i dokumentace zůstává se zřetelem na limitované stavy

pracovníků otevřenou záležitostí.

K získání rámcové představy o vysokých nárocích na kontrolní a zkušební kapacitu

uvedeme alespoň výčet různých druhů předepsaných kontrolních a zkušebních operací:

- kontrola výroby oceli a jejího odlévání

- kontrola chemického složení oceli
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- kontrola všech operací tváření oceli zateplá kováním, válcováním, lisováním nebo zkružo-
váním

- kontrola všech režimů tepelného zpracování
- povrchová a rozměrová kontrola polotovarů
- kontrola výkresů
- kontrola označování materiálu
- atestace svářečů
- kontrola rozměrů, drsnosti a jakosti povrchu hotově opracovných součástí
- kontrolo průběhu montáže a svařování
- kontrola jakosti svářečských prací na kontrolních zkouškách •
- kontrola mechanických vlastností materiálu při normálních i zvýšených teplotách
- technologické zkoušky trubek
- kontrola makrostruktury i
- kontrola obsahu feritu •.
- kontrola tvrdosti svarových spojů '••;.
- kontrola náchylnosti k mezikrystalické korozi '•_
- ultrazvuková kontrola základních materiálů a všech svarových spojů a návarů ,,;
- kontrola svarových spojů prozařováním ?
- kontrola povrchové homogenity svarů a návarů magnetofluxem a kapilární metodou ;
- zkouška na těsnost svarových spojů pomocí hélia
- tlaková zkouška ; ;
- kontrola čistoty
- závěrečná kontrola dokončených výrobků r í

K tomuto výčtu je třeba ještě dodat, že v průběhu výroby se mnoho těchto kontrol a zkoušek ;.;
musí dělat dvakrát i víckrát. •'.,

Závěr ;4

I ze stručné charakteristiky požadavků na výrobu a jakost parogenerátorů a kompenzá- -A
torů objenu je patrná všestranná náročnost úkolu zavést a běžně zvládnout tento nový vý- ',"''
robní obor ve VŽKG. Poněvadž stojíme teprve na počátku jeho řešení, nebylo možné uvést ví- \í.
ce zkušeností, poznatků a údajů, než bylo skutečně dosaženo. Proto také jsme museli bohu- '••'
žel více hovořit o dosud nerealizovaných záměrech, které pravděpodobně bude zapotřebí po- ."':;
dle vývoje situace déle upřesňovat a snad i měnit. '•};•'••

Předpokládáme však, že při příštím setkání pracovníků této rychle se rozvíjející £i
oblasti bude možné uvést podstatně více praxí ověřených poznatků a zkušeností. f i

řv-;'

ř? -

f-fi
li
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Ing. František Kafka, Ing. Jiří Jung, CSc, Ing. Josef Rybníček

První brněnská strojírna, Závody K. Gottwalda, oborový podnik, Brno

KOKTBOLA ČLÁNKOVÝCH PAROGEMERÁTOBS Z HLEDISKA PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI

B-4

Konstrukce a výroba perogenerátorů jaderných centrál vycházela v celém suětě. z kotlá-

renské a z turbinářské praxe. Využily se především zkušenosti z provozu konstrukce a výroby

vysokotlakých ohříváků napájecí vody a kondenzátoru parních turbín. V jejich aplikaci na

jaderná zařízení přistupuje však další faktor, a to radiační nebezpečí média, které pronik-

ne z primárního okruhu do sekundárního, tj. do konvenční části elektrárny. Vzniká tak poža-

davek relativně absolutní těsnosti spojů mezi oběma okruhy. Kelativně proto, že těsnost

spoje závisí na možnosti jeho kontroly. Největším problémem je u většiny parogenerátorů do-

konalý spoj velmi tenkých trubek tvořící výhřevnou plochu s masivní trubkovnici, jejíž

tloušíka je dána vysokým provozním tlakem a teplotou. Při konstrukci těchto spojů ae stře-

távají.dva protichůdné zájmy, tj. teplotechnický, který vyžaduje co nejvíce trubek v daném

prostoru, a pevnostně technologický, který podmiňuje vytvoření podmínek pro dokonalé spoje-

ní trubky s trubkovnicí, především dokonalého svaru. Většina poruch parogenerétorů se kon-

centruje právě do oblnsti tohoto spoje, at již je vytvořen svarem, válcováním nebo spojením

obou těchto způsobů. Vytvoření podmínek a provedení dokonalého svaru je v daných případech

rozhodující pro těsnost spojení.

Uvedená problematika si vyžádala vývoj zcela nových kontrolních metod, zvláště při

použití teplonosných médií, jako je sodík a kysličník uhličitý. Základní podmínky pro pro-

vozní bezpečnost parogenerátorů se vytvářejí již během výroby. Většinou jde o kontrolu sva-

ru a spojeni trubek s trubkovnicí. Nejen zkušenosti našeho podniku, ale i zprávy ze světové

literatury ukazují, že i při pečlivém provedení svaru se mohou objevit mikrotrhlinky, mi-

kropóry směřující k povrchu a přikryté tenkou blánou. Trhliny mohou vzniknout ze skryté po-

réznosti i vlivem provozních podmínek. Odkrytí těchto vad již ve výrobě činí dosud značné

potíže. Nedestruktivní kontrola těchto svarů nedosáhla takové úrovně, aby vadu mohla spo-

lehlivě prokázat. Průběžně se u nás sledují možnosti kontrolovat svary ultrazvukem a proza-

řováním. Zkoušky ultrazvukem nedávají dosud průkazné výsledky ani při použiti dostupných

speciálních sond vzhledem k malé tlouštce svaru a jeho povrchu. Prozařování radioizotopy je

pro malé průměry trubek a malé tlouštky svarů dosud ve stadiu zkoušek. Dodavatelé zařízení

pro prozařování dávají záruku na rozeznatelnost vad velikosti 0,5 - 1 mm, což je pro svar

tlustý 2 - 3 mm naprosto nepřijatelné, nebot i menší vady mohou vést k netěsnostem. Kontro-

la svaru makrovýbrusem nebo mikrovýbrusem vede k znehodnocení celého výrobku nebo u kon-

trolního vzorku k ovlivnění svářeče a jeho práce, takže výsledek lze použít pouze k ověře-

ní, zda použitá technologie může dávat dobré Si nevyhovující výsledky. Řešení by pomohlo

sváření automatem s maximálním vyloučením lidského činitele. Tato zařízení jsou vzhledem

ke konfiguraci trubek v trubkovnici velmi složitá a jsou dosud rovněž ve stadiu vývoje.

Ostatní kontrolní metody, jako těsnostní zkoušky natékáním, tlakové a héliové zkoušky, byly

při výrobě použity, ovšem i když vykazovaly vyhovující kvalitu výrobku, provoz ukazuje, že

tyto metody nejsou průkazné pro vnitřní a podpovrchové vady ve svarech.

Se stejnou obtížností se setkáváme s kontrolou těsností parogenerátorů za provozu

v elektrárně, což lze dokumentovat jejich dosavadním provozem. Hlavní kontrola těsností a

z ni vyplývající opatření byla v technickém i prováděcím projektu zaměřena na zjištění ak-

tivity v sekundárním okruhu nebo v krabicích parogenerátorů. Na tomto principu byla založe-

na funkce havarijního systému včetně autooatiky odstaveni netěsných parogenerátorů. Ukázalo

se však, že se tento předpoklad nesplnil ani u těch částí parogenerátorů, které bylo nutné

pro netěsnost odstavit. Naopak čidla, která nám dnes signalizují netěsnosti, měla v projek-

tu podružnou důležitost a důsledek trvá i dnes, nebot napr. přístroje obsahu C0 2 v páře,

infraanalyzetory, nepracovaly spolehlivě ještě v červnu t.r., takže všechna kontrola je

soustředěna na rozbor vzorků vody a péry prováděný v laboratoři.
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Další činitel, který ovlivnil provoz parogenerátorii v souvislosti s C0 2 v primárním :
okruhu a s jeho možným průnikem do sekundárního okruhu, bylo složení napájecí a kotlové vo- -
dy. Projektem dané složení vody vedlo při průniku 00 2 do sekundárního okruhu ke značnému " *
koroznímu napadení okolních ploch a zřejmě mělo za následtk další odkrýváni netěsnosti.
Situace se podstatně zlepšila po změně úpravy vody dávkováním louhu a amoniaku.(Důkazem to-
ho je pokles netěsných míst.)

Stejná situace byla i ve vyhledávané netěsnosti parogenerátorů po jejich odstavení. -J
Ačkoli byly vyvinuty velmi citlivé metody ke stanovení netěsných článků pomocí halogenů a
speciálních čidel, nebyly dosud použity, nebot montáž čidel, plnění primárního okruhu ledo- :>,
nem by značně ovlivnily dobu, která byla k dispozici pro kompletní opravu. Bylo nutné zvo- i
lit zcela jednoduchou metodu akustickou, tj. oaposlouchéní zvuku při průniku COg do prosto- j
ru u trubkovnic a jeho zesílení při postupném zaplňováni netěsného místa vodou. ~j~\

Těchto několik případů ukazuje na důležitost podrobného rozboru kontroly jak při vyro- ;
bě, tak i při provozu parogenerátorů, a to již ve fázích zpracování technického a provádě- i-).
čího projektu. . '

Realizace provozní kontroly a diagnostiky .iaderavch energetických zařízeni

Provozní kontrola parogenerátorů na těsnost el. AI je podle projektu odvozena od stavu
dozimetrických čidel stálých odběrů umístěných na výstupu ze středotlaké páry, z nízkotlaké
páry a z ekonomizéru každého parogenerátorů, to znamená, že zvýšené aktivita vody nebo péry -M
je převedena na tzv. dozimetrický impuls. Tento způsob provozní kontroly je popsán v před- '•;!
chozíra odstavci.

Kromě provozních měření teplot, průtoků, tlaků a vodivosti vody nebo páry, které jsou ' ;
také jistou - třebaže omezenou kontrolou a diagnostikou zařízení - se o jiných systémech ?\
této kontroly u PG AI neuvažovalo. Větší možnosti kontroly a diagnostiky zařízení poskytuje '<.\
článkový parogenerátor sodík - voda, zvláště ze strany sodíku, díky rychle reagujícím čid- <{%
lům - elektromagnetickým průtokoměrům, které mohou pracovat v tlakovém prostředí i za vyso- .."
kých teplot. Tento způsob kontroly lze zobecnit a vytvořit havarijní systém ochrany, v na- **?•
šem případě parogenerátorů. '•>•?•

Na článkovém parogenerátorů BOH 60 jsou na každé sekci dva průtokoměry, z nichž jeden l't{
je umístěn za vstupní komorou na vstupu sodíku do sekce a druhý před výstupní komorou sek- '•-
ce. Průtok sodíku se tedy u každé sekce kontroluje dvakrát. Při vzniku netěsností v které- •';!
kol i části sekce vnikne voda nebo pára do sodíku a touto reakcí je sodík na výstupu sekce :':-
urychlován, a naopak rychlost sodíku na vstupu do aekce se zmenšuje. Oba průtokoměry jsou •;.;
elektricky zapojeny proti sobě, takže v normálním stavu je rozdílové napětí téměř nulové. Ki
Při vzniku netěsnosti se objeví na elektrodách průtokoměrů puls, jenž signalizuje havárii. šíj?

Přístroj havarijní ochrany trvale kontroluje v časovém sledu rozdílové napětí všech '< i
sekcí. Objevi-li se havarijní impuls na vstupu přístroje havarijní ochrany, přístroj se za- '£&

blokuje, na světelném panelu se objeví číslo první netěsné nebo havarované sekce, což je v-
spojeno i se zvukovou signalizací, a výstupní relé může zasáhnout do havarijního okruhu :;.:
reaktoru. • (i

Kromě této základní funkce přístroj v pravidelných intervalech vykonává vlastni kon- ::„\
trolu své činnosti a objeví-li se v přístroji nebo na části vedeni závada, přístroj nava- "fn
rijní ochrany signalizuje závadu. r~|

Zařízeni havarijní ochrany bylo cejchováno a zkoušeno umělými havarijními signály a Eí
osvědčilo se. Provozní kontrola a diagnostika sodíkových článkových parogenerátorů pomocí fj
ávou průtokoměrů se jeví jako perspektivní řeáení. Na propracováni metody se dále pracuje. í-

U FG BOR 60 se zřetelem na provozní těsnost hlavní trubkovnice je trubkovnice provede- ú
na jako dvojitá. Při netěsnosti hlavní trubkovnice se zvýší tlak v prostoru mezi oběma ;ť;

trubkovnicemi, vnikne-li do tohoto prostoru voda či pára nebo zaplní-li se meziprostor so- ;•'
dikem. Obě tato média jsou detekována rozdílnými čidly; v prvém případe je čidlem tlakoměr ::?
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(který je umístěn vně PG) a spínacia kontaktem se signalizuje porušení těsnosti trubkovni-

ce ze strany vody nebo péry. Pronikne-li netěsností sodík, tekutý kov spojí elektrody svíč-

ky, která je umístěna ve spodní části meziprostoru každé dvojité trubkovnice, a elektrickým

obvodem se signalizuje pronikání sodíku.

Provozní kontrola těsnosti dvojitých trubkovnic je dalším systémem zabezpečujícím bez-

pečný provoz článkového parogenerátorů. Jednou z osvědčených metod provozní kontroly a dia-

gnostiky je metoda analýzy šumů, zvuků a ultrazvuku daného zařízení. Tímto způsobem lze

rozlišit a určit již v začátku budoucí havarijní stavy a včas je předcházet. Ve VUT tohoto

způsobu prozatím nepoužíváme. Moderní jaderné zařízení jsou natolik složitá, že se provozní

kontrola a diagnostika stávají běžným vybavením těchto souborů a článkový parogenerétor je

pro tento způsob ochrany zvláát výhodný.

Posuzování zbytkové životnosti

Článkové koncepce parogenerátorů, kterou rozpracovala IBZKG, Brno, umožňuje vedle kon-

tinuálních metod provozní indikace netěsnosti i zjištování zbytkové životnosti článků i ji-

ných tlakových částí. V předem stanovených termínech je možné vyjmout tu či onu část (člá-

nek vystavený nejnepříznivějším provozním podmínkám, část potrubí, tvarovku ap.), nahradit

ji novým dílem a odebraný vzorek podrobit důkladnému výzkumu zbytkové životnosti /I/. Při

rozboru stavu součástí, které reprezentují okamžitý stav parogenerátorů z hlediska bezpeč-

nosti dalšího provozu, sledují se především tato hlediska:

1. stav povrchů stýkajících se s provozními médii trhliny, koroze, eroze, charakter povr-

chových vrstev atd.

Z. změny geometrické (úbytky tlouštěk korozí a tečením, stupeň plastické deformace zvléStě

v místech koncentrace napětí)

3. zuěny mechanických vlastností základního materiálu (strukturní stabilita, oduhličeni)

4. stav svaru a přilehlých částí, především přechodového pásma

5. homogenita základního materiálu a svarů (vnitřní vady a trhliny, jejich charakter, rych-

lost šíření a spojováni)

Stručně k jednotlivým hlediskům posouzení stavu a zbytkové životnosti:

1. Stav povrchů vystavených účinku médií

Vizuální prohlídkou, popř. srovnáním se srovnávacími etalony, lze prověřit, zda proce-

sy interakce mezi ocelí a médiem odpovídají předpokladům konstrukce výpočtů, zda charakter

a postup koroze není nebezpečnější, než se předpokládalo. Velmi důležitý je chemický rozbor

povrchových vrstev, který umožní posoudit jejich stabilitu, a tím ochranu vlastního kovu

proti dalšímu koroznímu napadání. Místa vystavená erozívnímu vyšleháváni částicemi unášený-

mi médii (tj. vstupy, kolena, tvarovky) se podrobí zvlášt pečlivému průzkumu stavu povrcho-

vé ochranné vrstvy. Déle se sledují místa dotyku dvou částí, v nichž hrozí odírání (např.

teplosměnné trubky v rozetách).

Vizuální prohlídku lze doplnit vhodnou zkouškou na zjištění povrchových vad, např.

magnetickou polévaci zkouškou nebo penetrační zkouškou.

2. Změny geometrické

Změny rozměrů lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. Předně jsou to úbytky tlouétěk pů-

sobením médii, jako je koroze, eroze a přenos hmoty, a za druhé jsou to změny tvaru v dů-

sledku plastické deformace v místech koncentrovaných napětí. U korozních úbytků je nutné

sledovat hodnoty maximální hloubky koroze a soustředit se při prohlídce na místa a pravdě-

podobně nejvyšší rychlostí koroze (místa s vysokým stupněm plastického tvárnění při výrobě,

oblasti kondenzace a varu médií, styk chemicky různých materiálů umožňujících vznik elek-

trochemických článků). U parogenerétorových článků jsou to především oblouky teplosměnných

trubek, jejich průchody rozetami, okolí svarů, vyhrdlení a uchycení vestaveb (např. vnitřní

ochranné výložky proti teplotním rázům). Zvlášt pečlivě je třeba sledovat součásti pracují-

cí v oblasti teplot tečení.

Si
$n
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3. Změny mechanických vlastnosti konstrukčního materiálu ;j

Za provozu vznikají působením provozních zatížení teplotních i mechanických i vlivem •
teplosměnných médií změny mechanických vlastností, především oduhličení povrchové vrstvy, >
pokles houževnatosti a v některých případech i pevnosti. S těaito okolnostmi se musí poSl- :

tat již v. projektu a při konstrukci, ale vzhledem k velkému počtu různých ovlivňujících
činitelů nelze předem s dostatečnou bezpečností a zároveň i ekonomicky tento jev respekto-
vat. Proto se musí sledovat především části vystavené dynamickým a teplotním namáháním a'
vysokým teplotám a dále části vyrobené z materiálu, s nímž nejsou dostatečné provozní zku- • :
šenosti. Tato skutečnost je zvlášt důležitá u parogenerátorů pracujících s tekutým sodíkem
jako teplonosným médiem, kde se používají dosud v energetice málo používané feritické oce- ; "
li chróm-molybdenové, stabilizované niobem nebo titanem, austenitické oceli chróm-niklové
se sníženým obsahem uhlíku a slitiny nikl-chróm-železo. Údaje o jejich strukturní stabili-
tě chybějí nebo jsou neúplné, u austenitické oceli používané dosud v chemickém průmyslu '.'<:
jsou údaje protichůdné. ,'

Pro sledování změn mechanických vlastností se vypracovávají programy zahrnující vlivy ' ,
chemické, fyzikální i metalurgické a respektující historii zatěžování částí.

4. Stav avaru a přilehlých části

Zkušenosti z provozu zahraničních jaderných centrál jakož i zkušenosti z provozu
elektrárny AI dokazují, že z hlediska těsnosti jsou nejméně spolehlivým elementem svary,
především svary mezi trubkovnicemi a teplosměnnými trubkami. 0 způsobu konstrukčního řeše-
ní tohoto případu je zmínka na jiném místě.

Kontrola stavu svarů se zaměřuje především na stav povrchu vlastního svarového kovu,
ovlivněného pásma a v případě heterogenních spojů ferit-austenit i na proměřeni plastic- ;'- ',
kých deformaci v důsledku nestejné tepelné roztažnosti. Velmi důležitým údajem je měření ' ' '''
tvrdosti a vrubové houževnatosti svaru a jeho okolí a homogenity tohoto spoje. ; j (

5. Homogenita materiálu '_';.'

Zjištovaním homogenity materiálu se rozumí indikace podpovrchových nespojitostí, vad ;: -
a trhlin metodami nedestruktivní defektoskopie i rozříznutím a výbrusem vybraných míst. í .
Z nedestruktivních metod přichází v úvahu především radiografie a ultrazvuková zkouška, >í
vykonávaná podle platných předpisů a postupů. Použití těchto metod je závislé především ''-''
na tvaru spoje. Pro zhodnoceni svarů, hran a jiných geometrických i materiálových nespoji- ,.';'
tostí je výhodné dělat výbrusy na řezech zahrnujících pravděpodobné roviny maximálního na- fF
kupení vad a trhlin. Tento postup je zvlášt důležitý pro zhodnocení rychlosti vzniku, ši- Í X
pěni a spojování trhlin při určováni zbytkové životnosti zařízení. Také u tohoto postupu ř;
je nutné pro vyhodnocení stavu znát historii zatěžování a stav na počátku provozu. Termíny ;ir
zjištování stavu parogenerátorů jsou závislé na úrovni technologie, na množství a na vý- t\
sledcíeh předběžných zkoušek v rozsahu provozních zkušeností s daným typem zařízení a zá- V]
vážnosti eventuální poruchy pro bezpečnost elektrárny. Případ od případu je nutné určovat 'íT
rozsah zkoušek i jejich lhůty. V zásadě by se první zevrubná prohlídka neměla u zařízeni ;; '
dosud nevyzkoušených typů dělat později než za jeden rok po spuštění /2/. Je možné provést í í
nedestruktivní kontroly a vizuální prohlídky přístupových míst a k výměně části přikročit, k^
jen zjistí-li se závady nebo je-li na ně podezřeni. Další ověřování by mělo být při bezpo- ?•£

ruchovém provozu nejpozději po dalších třech až čtyřech létech provozu v celém rozsahu K
dříve uvedeném. j- •

Pro upřesnění metodiky výběru vzorků je vedena statistika poruch, která umožní zkva- \ř'i
litnit reprezentativnost výběru při dodržení optimální ekonomičnosti. Statistika je záro- T;.
ven důležitým zdrojem poučení pro konstrukci, projekci i technologii, jak se to již pro- •?(
jevilo při realizaci posledních parogenerátorů článkových typů. I '}

Literatura v

/ I / Zpráva o bezpečnosti a životnosti součástí parogenerátorů AI IBZKQ - ONT ZZ-72-72 '•' ''..
/2/ Code for Inservice Inspection of Nuclear Reactor Coolant Systéme, ASHE 1968 VJi
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-j PROVOZNÍ KONTROLA A DIAGNOSTIKA DMÝCHADEL PKO ELEKTRÁRNU AI

1
A Úvod
| Prudký rozvoj různých průmyslových odvětvi a energetiky vyžaduje turbokompresory se

"i i stále vyššími výkony a parametry. Neplánované vyřazení těchto strojů z technologického
•j procesu, do kterého jsou zařazeny, je provázeno velkými národohospodářskými ztrátami, kte-
'\ ré zdaleka převyšuji jejich vlastní pořizovací cenu.

"j Přirozené snaha o snížení těchto ztrát vyvolává požadavek vysoké provozní spolehli-
•j vosti a životnosti strojních zařízení. Vysoký stupeň spolehlivosti je záležitost velmi
| drahé. Je proto užitečné mít poruče takové kontrolní systémy, kterými lze sledovat provoz-
' ní stav stroje a vías poznat změny, které by mohly ohrozit životnost zařízení. Vhodnými
1 veličinami, z kterých lze usuzovat na mechanický stav stroje a které signalizují postupu-

jící opotřebeni a snižování životnosti, je hlučnost a chvění. Vycházíme z předpokladu, že
v pozorovaném objektu jsou vibrace a hluk způsobovány budicími silami jistého charakteru
a intenzity a jejich odezva v celé mechanické soustavě je funkcí mechanického stavu a pro-
vozního režimu stroje.

Experimentální práce a výsledky studia závislosti akustických veličin na chodu turbo-
': kompresorů v závodě ČKD Kompresory ukazují, že lze s výhodou těchto veličin použít pro n e -

přímé určováni četných údajů o stroji.

Tuto skutečnost potvrzují i nejnovější experimentální poznatky o vyzařováni akustic-
: kého výkonu turbokompresoru jednostupňových i vícestupňových, osových i radiálních. Vý-

sledky těchto experimentů naznačuji, že je reálné z měřených akustických veličin soudit i
na aerodynamické pochody ve stroji samém. Jednou z velkých výhod tohoto způsobu je, že jde
o bezdotykový charakter měření intenzity jevu i o jeho kmitočtové rozlišení.

V turbokompresorech a systémech, které pracují s vysokou tlakovou hladinou dopravova-
ného média (např. vyšší než 30 kp/cm ) se podstatně více uplatňují vazby mezi plynným pro-
středím a konstrukcí stroje. Někdy dosahuje generovaná akustická energie takové intenzity,
že svými dynamickými účinky způsobí i porušení některých částí strojů.

Hlavní příčinou vyzařování akustické energie v lopatkových strojích jsou fluktuující
sily superponované na ustálené sily působící na lopatky rotoru i statoru. Fluktuující síly
vznikp^i bu3 interakcí lopatek s úplavy, nebo přicházející turbulencí, nebo průchodem lo-
patek ..estejnoměrně- rozloženými tlakovými a rychlostními poli po průtočném průřezu stroje,
a konečně jsou vyvolány turbulentní mezní vrstvou na povrchu lopatky samé a za ní. Jiné
mechanismy generování hluku v lopatkových strojích proudového typu J3ou méně rozhodující.

Jedním z nejkomplexneji sledovaných strojů i z hlediska akustických pozorování v zá-
vodě ČKD Kompresory byl cirkulétor pro elektrárnu A I . Experimentální práce probíhaly na
modelovém okruhu ČKD s turbocirkulátorem stejného provedení, jako jsou stroje dodané do
elektrárny.

V jistých místech okruhu byla zabudována čidla pro měření rychlých tlakových změn
média, na některé exponované elementy stroje (kolo, naváděcí lopatky) byly umístěny od-
porové snímače k měření namáhání. V průběhu měření na tomto okruhu se systematicky zjiš-
tovala velikost amplitud tlakových pulsací a jejich frekvence, velikost dynamických namá-
hání kola a regulačních lopatek na parametrech cirkulétoru. Současně se zjištovaly akus-
tické veličiny v určených místech v těsném okolí stroje.
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Hlukové měření sledovala možnost bezdotykové diagnostiky chodu cirlculétoru. Systema-
ticky se sledovala vazba mezi vnitřními aerodynamickými pochody uvnitř cirkulátoru a jejich
odezvou na namáháni kola a statorových lopatek a měřenými akustickými veličinami.

Zkušenosti ukazuji, že se nejcennější poznatky z experimentu získávají na skuteSných
zařízeních, jsou-li provozována a plnými provozními parametry. Takové předpoklady byly vy-
tvořeny i na modelovém okruhu ve výrobním závodě a cirkulátorem Al.

1. Popis použité přístrojové techniky

Vlastní měřeni akustických parametru se dělalo měřici soupravou Bruel A Kjaer, sesta-
venou z těchto přístrojů; z hladinového zapieovaSe 2305, z pásmového analyzátoru 2107,
z mikrofonu 4131, z pistofonu 4224 (k cejchování), z přesného zvulcoměru 2203. HSřicí sou-
prava byla doplněna přesným magnetofonem Kagra III C (výrobek fy Kudelski).

Měřilo se tak, že se hladiny akustického tlaku snímaly přesným zvukoměrem BaK 3203 a
zaznamenávaly se na magnetofon Negra. Vlastni frekvenční analýza se pak dělala v laborato-
ři. Praktická zkušenost ukázala, že daný problém nelze řeSit pouhou analýzou v páanech
1/1, 1/3 o let., jak je běžné při řešeni akustických problému u strojů. Bylo nutné přejit
k úzkopásmové analýze. Aparatura BaK pracuje maximálně s Sirkou písma 4 % sladovaného
středního kmitočtu. Nelze tedy zjistit hladiny akustického tlaku v určité frekvenci, vidy
se tyto hodnoty vztahuji k jistému, i kdyi relativně úzkému pásmu. Podrobnější rozděleni
spektra s danou aparaturou není možné.

.Aby bylo možná odlišit dvě složky (dva kmitočty), které leží v* vzájemní se překrýva-
jících pásmech, použilo se náhradní metody, kdy ee na obrazovku osciloskopu ve vzájemní
kolmém směru přivádějí dva signály. Jeden signál je oznámen kmitočtu buzeni přesným tóno-
vým generátorem, druhý je přefiltrovaný signál odpovídající zjiStěné hladině akustického
tlaku.

Porovnáním obou signálu na obrazovce je pak možné přesně stanovit velikost frekvence
a amplitudu sledovaného kmitočtu.

AkuBtické veličiny se zaznamenávaly na magnetofonový pásek a vlastní hodnoceni, které
je velmi časově náročné, se dělalo v laboratoři. Byla provedena kontrola řetizu měřicích
přístrojů a ukázalo se, že odchylky nejsou větSl než 1 dB. Taková přesnost je pro naše vy-
šetřování dostačující.

V současné době je vyhodnocovací proces dále zmechanizován. Z magnetofonového pásku
je signál veden do měřicí ústředny a přes analogový převodník do děrovaSe. Z děrovače pak
vystupuje páska upravená v kódu pro samočinný počítač.

2. Výsledky měření

Komplexní měření sledujíc! vliv geometrie kola • průtokových poměrů na velikosti ge-
nerovaných pulsael a na jejich odezvu v namáháni některých elementů atroje (regulačních
lopatek a kola) a na vyzařovaný akustický výkon se dělal na kolech ae sedmi, devíti, je-
denácti, čtrnácti a ieatnácti lopatkami. U kol ae sudým počten lopatek byla polovina lopa-
tek krátkých. Z provedených měřeni se zjistily některé obecné závěry:

- velikost tlakových pulsací je závislá na proudových poměrech v cirkulátoru, tj. na polo-
ze pracovního bodu na charakteristice. Minimální hodnoty puleacl se naměřily v okoli ná-
vrhového bodu, maximální v blízkosti pumpovní hranice

- harmonická analýza určila výrazné frekvenční složky pulsací 50 Hz a 100 Hz a dalií byly
dány nižšími násobky součinu n x z (kde n jsou otáčky kola za vteřinu a is je poSet lopa-
tek kola)

- průběh dynamického namáháni kola a lopatek má obdobný charakter jako tlakové pulface

- průběh měřené hladiny akustického tlaku v okolí atroje je obdobný jako u tlakových
pulsací
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Přiklad naměřených hodnot tlakových pulsací na výtlaku eirkulétoru v závislosti na

poloze pracovního bodu na charakteristice pro šestnáctilopatkové kolo je uveden v tab. T 1.

Průběh dynamického namáhání kola (odporový snímač byl umístěn na obvodu krycího kotou-

ie v blízkosti lopatky) ae šestnácti lopatkami je uveden v tab. I 2. Obdobný průběh, tj.

minimální hodnoty v okolí návrhového bodu cirkulátoru, vykazuje i průběh namáháni regulač-

ní lopatky při jejím natočení na úhel oC = 60°, viz tab. T 3. Při uhlu nestaveni lopatek

cO= o, tj. do směru průtoku média do kola, lopatky kladou minimální odpor v celém rozsahu

charakteristiky, proto jsou i jejich změny namáhání malé. ,

Hlukové hladina v okolí cirkulátoru se měřila v předem určených místech, jak ukazuje

tab. T 4. ;.

V tab. T 5 jsou uvedeny výsledky měření hlukové hladiny ěestnáctilopatkového kola

v okolí optimálního množství protékajícího cirkulátorem, v tab. T 6 v okolí minimálního

množství. Regulační lopatky byly nenatočený, dopravované množství CO., bylo Skrčeno ne vý-

tlaku šoupátky. Z uvedených záznamů je patrné, že hladina akustického tlaku k pumpovní me-

zi roste. Harmonické analýzy signálu akustického tlaku cirkulátoru v závislosti na pracov-

ním režimu ukazují výrazný vzrůst četností Špiček (projevuji se i vyšäí harmonické složky

součinu n x z). V tab. T 7 je uveden průběh hladiny hluku na výtlaku cirkulátoru se šest-

náctilopatkovým kolem pro složku s lopatkovou frekvencí 400 Hz. Minimální hodnota je opSt

v okolí návrhového bodu, maximální hodnoty se dosahuje u pumpovní hranice.

Zkušenosti získané při měřeni eirkulétoru ve zkušebně závodu budou dále rozaířeny

připravovaným měřením akustických veličin na cirkulétoreeh v elektrárně ve druhém pololetí

1974.

Při rozmístění snímačů, způsobu měřeni i vyhodnocování budou uplatněny zkušenosti

z dosud provedených měření tohoto typu v ČKD Kompresory. V jistých časových intervalech

se budou měřeni opakovat a hodnotit pomoci ověřených programů na počítači. Porovnáním na-

měřených hodnot s etalony akustických veličin správně pracujícího cirkulátoru bude možné

posoudit současnou kvalitu chodu cirkulátcru a v případě rozporu vyvodit příslušné závěry.

Ir
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T1
CHARAKTERISTIKA CIRKULATORU

PRUBEH TLAKOVÝCH PULSACI
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SÁNÍ

BOD A

DOLNÍ VÝTLAK

dB(T)

I " ' I I " " I I "" I I ' " I I " " I I "~ I l " I I " I l~

31,5 63 125 '250 500 1000 2000 4C00 8000 A B C uy>-

Hlukové hladina v okolí cirkulátoru - optinélní unožstvi
protékajícího nedia (16 lopatek)
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VÍZliAM PROGRAMU SVČDEČMÍCH VZOBKB PRO BEZPEČNOST

TLAKOVÝCH NÁDOB JADERNÝCH REAKTOSB

Bezpečnost tlakové nádoby je jedním ze základních předpokladů zaručení bezpečnosti ce-

lého reaktoru. Vyplývá to především z toho, že tlaková nádoba obsahuje celou aktivní zónu

reaktoru, tj. prakticky všechno množství radioaktivního materiálu, které by při náhlém po-

rušení tlakové nádoby nebezpečně zamořilo nejen objekty vlastni elektrárny, ale také velmi

Široké okolí. Tak by kromS praktické likvidace celého reaktoru, popř. celé elektrárny (vý-

měna tlakové nádoby jako celku by v zamořeném prostředí byla prakticky neuskutečnitelné),

takový unik měl za následek i vysoké ohrožení na zdraví jak pracovníků elektrárny, tak i

široké veřejnosti. Znamená to, že pro zaruSení prakticky stoprocentní bezpečnosti je nutné

provést nezbytné kroky jak při výběru materiálu, tak při vlastni vyrobg; konečně i za pro-

vozu je nutné trvale kontrolovat provozní režimy, srovnávat je s předpokládanými a zároveň

kontrolovat i stav tlaková nádoby - její celistvost a změny vlastností materiálu.

Běžně používané postupy pro zaručení bezpečného provozu a stanovení celkové životnos-

ti tlakové nádoby v zásadě odpovídají schématu na obr. 1. Ha základě znalostí provozních

podmínek, vlastností materiálu lze při aplikaci vhodné teorie (zpravidla lomové mechaniky)

stanovit jak přípustné velikosti vad v materiálu, tak i přípustná provozní (resp. přecho-

dové a havarijní) režimy tak, aby se zamezil vznik porušení tlakové nádoby, které má za

následek její netěsnost. Tím je také možné určit její bezpečnou předpokládanou životnost,

pokud lze předem odhadnout změny vlastností materiálu ovlivňující tuto životnost a bezpeč-

nost, a zároveň i odhadnout změny celistvosti tlakové nádoby, tj. růst vad vlivem provoz-

ních režimů. Provozní kontroly pok slouží ke srovnání předpokládaných provozních režimů,

změn vlastnosti materiálu a změn celistvosti tlakové nádoby se skutečnými; výsledkem je

pak oprava předpokladu, resp. úprava provozních režimů a životnosti.

Provozní kontroly tlakové nádoby se rozdělují ne dvě oblasti:

- na kontrolu změn vlastností materiálu tlakové nádoby,

- na kontrolu změn celistvosti materiálu tlakové nádoby.

Zatímco v prvním případě jde především o změny mechanických vlastnosti vyvolaných vlivem

dlouhodobého působeni reaktorového záření, resp. dlouhodobého působení provozní teploty a

teplotně napětovýeh cyklů, v druhém případě jde o registrace možných změn rozměrů již

existujících vad v materiálu nádoby, resp. registrace vad nových, vzniklých během provozu

nebo tlakových zkoušek. Nástrojem pro takové zjišťování jsou metody nedestruktivní kontro-

ly - ultrazvuk, akustické emise, kapilární metody, magnetická kontrola apod.

Změny vlastností lze v současné době kontrolovat zatím pouze metodami destruktivními.

Znamená to, že se změny vlastností dají zpravidla zjiSíovat pouze na svědečných vzorcích

vložených také do tlakové nádoby za podmínek podobných, jaké jsou v tlakové nádobě samé.

V průběhu provozu je pak možné vždy část vzorků vyjmout a vyzkoušet; takový program se pak

nazývá programem svědečných vzorků - svědků.

Důvody pro programy zkušebních vzorků - svědků

Tlaková nádoba jaderného reaktoru je během svého provozu vystavena četným vlivům,

které mohou měnit její vlastnosti i celistvost. Některé z nich jsou shodné a klasickými

(pole napětí, deformaci a teplot), další jsou typické pouze pro jaderná zařízení: přítom-

nost pole reaktorového záření.

- 66 -



Reaktorové záření má silný vliv na strukturu, a tint i na vlastnosti prakticky viech

materiálu, tedy i oceli na tlakové nádoby. Ozářením se mění i hlavni vlastnosti, které mají

rozhodující vliv na provozní podmínky tlakové nádoby - na mez kluzu a pevnosti, na tažnost

i na vrubovou houževnatost včetně přechodové teploty charakterizujíc! přechod od houževna-

tého flo křehkého stavu. Ozářeni (z pole zářeni jsou nejdůležitější rychlé neutrony, která

mají energii alespoň 0,1 MeV) zvyšuje v oceli mez kluzu a mez pevnosti, přičemž se mez klu-

zu přibližuje mezi pevnosti. Tím se zároveň snižuji i plastické vlastnosti - tažnost, kon-

trakce a houževnatost. Posouvá se i teplota přechodu od houževnatého do křehkého lomu, aí

už se zjisluje zkouSkami vrubové houževnatosti, lomové houževnatosti, padajícího závaží,

dynamickými Si statickými ohybovými zkouškami apod. Zatímco růst pevnostních vlastnosti je

z hlediska bezpečnosti tlaková nádoby výhodný (zvySuje se bezpečnost proti překročení meze

kluzu), růst přechodové teploty je jedním z faktorů, který určuje a podstatně omezuje ži-

votnost tlakové nádoby, aí je v rámci aplikace lomové mechaniky použito přístupu teploty

zastaveni trhliny, či kritické velikosti vady.

Na hodnoty změn mechanických vlastnosti ozářením má vliv onoho faktorů:

- předprovoznl (typ materiálu, chemické složeni, mikrostruktura a tepelné zpracováni, způ-

sob svařováni, výchozí vlastnosti apod.)

- provozní (teplota ozařováni, neutronové spektrum, neutronový tok a doba ozařováni =

neutronová dávka, napětí při ozařováni apod.)

Přitom oba typy faktorů můžeme do jisté míry imitovat i v experimentálních reaktorech

- s jistou mírou přesnosti.

Předprovoznl vlivy jsou zcela spojeny s vlastním materiálem, ze kterého se tlaková

nádoba vyrábí. Znamená to, že je nutné studovat vždy skutečný materiál použitý pro danou

tlakovou nádobu. Existují totiž poměrně velké rozdíly jak mezi chováním jednotlivých zna-

ček, tak dokonce i mezi jednotlivými tavbami téže oceli.

Rozdíl v radiační stabilitě ocelí různých značek charakterizuje např. tabulka /!/:

Neutronová dávka

/m"2/

3,8 x 10',23

Teplota ozařování

288

Posun přechodové teploty /°C/

A 212-B A 302-B A 543

103 + 80 + 45

Je vidět, že rozdíl může být větší, než je dvojnásobek zjiatěných hodnot. Rozdíl

v odolnosti proti radiačnímu zkřehnutí vykazují i různé tavby z téže oceli, jak ukazuje

např. obr. 2 /2/, získaný na oceli A 302-B po ozáření při teplotě (232-268) °C. Graf uka-

zuje na dva typy taveb - tzv. "citlivé" (horní křivka) a "necitlivé" (spodní křivka).

Rozdíl mezi oběma křivkami může dosahovat značných hodnot, pro dávku 1 0 " /m"2/ je to roz-

díl cca 80 °C, což j« srovnatelné s výôe citovaným vlivem.

Podobné rozdíly se ve větší či menši míře pozorovaly prakticky u všech typů oceli,

jak ukazuje tabulka:

Typ oceli

ČSN 13 030

21O3/H3

A 302-B Yankee

A 302-B Big Rock Point

A 543

Neutronová

/m"2/

3.1O22

3.10 2 2

5.1O23

9.10"

2.10 2 3

Teplota ozařováni

150

225

235-265

305

288

Rozdíl v posunech
přechodgvé teploty

+ 35
+ 25
+ 55
+ 50
+ 80

V některých případech ee zjistily důvody pro takové rozdíly; ty se projevily bud"

v normách (např. potlačením dovoleného obsahu Cu pod 0,15 % váh., snížením obsahu volného

dusíku a uhlíku vhodnou dezoixadcl, dáváním přednosti bainitické struktuře před ferito-
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perlitickou, v požadavku velmi jemného zrna apod.). Přesto i sám rozptyl chemického sloze- C'
ni a výrobního postupu má stále za následek jisté rozdíly v radiačním poSkození. ;-.!

Z provozních důvodů se jako nejdůležitější jeví neutronová dávka (vliv doby ozařování
nebyl ani v rozsahu 1 : 400 dosud zjištěn) a ozařovací teplota. ..;

Posun přechodové teploty, £Tk,lze poměrně dobře popsat vztahem: ••

^ T k = A 0 . B(T) . (0t.lO~
2 2) n A/ ;...

kde Apj je konstanta materiálu
B(T) je funkcí ozařovací teploty a materiálu £•

fift je neutronová dávka ';•',
n je exponent pohybující se od 1/3 do 1/2, zpravidla se pokládá rovný 1/3 H

Vliv neutronové dávky opět můžeme vidět na obr. 2: se zvyšující se dávkou AT f c úměrně j'.

roste. Vliv ozařovací teploty je opačný - se vzrůstající teplotou (do cca 450 °C) A T k po- ~;
stupně klesá. Tak např. pro ocel A 302 B je tento pokles asi tento /3/s I'",.'

f...
Neutronové dávka Ozařovací teplota Posun přechodové \S

1O'J

Obojí

Typ oceli

22 K

12Ch2MFA

vliv pro některé oceli udává

Ozařovací teplotaA/
100 - 160

185
285
330

250 - 300

i 250
306
361

také (jako maximální

33
33
33
33
-

hodnoty) /4/:

B(T)

1

1.1
0,65
0,27
-

+ 115
+ 42
+ 30

A0.B(T)

33
36
21
9
9

B

%

Dalším vlivem, který však nelze prakticky plně imitovat v experimentálních podmínkách, [y
je neutronové spektrum. Většinou je tedy nutné na základě předchozích srovnávacích experi- "
mentálních a teoretických studií provádět korekci na rozdíly spekter v experimentálních
reaktorech a na stěně tlakové nádoby. Tak pro tlakovou nádobu A-l byly vypočteny tyto ko-
rekce /5/:

ATk(TN-Al) / Ä T k (RFT) = 1,10

ÁTk(TK-Al) / -iT^ (WE-S) =1,25

Znamená to, že skutečné poškození bude na stěně tlakové nádoby A-l asi o 25 % větší
než v experimentálním reaktoru i při stejné neutronové dávce.

Vzhledem k silnému vlivu neutronové dávky roste také důležitost jejího přesného sta-
novení, ai už předem výpočtem, nebo i za provozu pomoci měřeni vložených indikátorů.
Problémem dosud zůstává přesný výpočet, který se např. pro dčel tlakové nádoby A-l při
použití různých metod značně liší (pro provoz 20 let: 3.1O22 až 8.10 2 2 m " 2 ) , což je rozdíl
více než dvojnásobný (růst přechodové teploty by se lišil cca l,4x, tj. o 40 % ) . Pokud by
se bezpečnost tlakové nádoby stanovovala pouze na základě výsledků zkoušek získaných na
tavbách sice z téže oceli, ale ozářené v experimentálním reaktoru, pak by rozdíl meai tak-
to zjištěnými změnami a skutečnými změnami na tlakové nádobě mohl dosáhnout např. hodnoty
i l k = * 50 °C (vliv rozdílných taveb) + 20 °C (rozdíl ozařovacích teplot) + 20 °0
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(vliv rozdílných spekter) = + cca 90 °C (jako maximálni hodnota), což je dostatečně vysoká

hodnota, aby podstatně ovlivnila celkovou životnost a bezpečnost.

Všechny tyto vlivy, i když velmi stručně popsané (změní se i únavové vlastnosti apod.)

ukazují, že je velmi důležité sledovat skutečné změny vlastností materiálu během jeho pro-

vozu. K tomu slouží programy zkuäebních vzorků - svědků vyrobených z oceli, použité na tla-

kovou nádobu a vložené do míst v blízkosti vnitřní stěny tlakové nádoby. Tyto programy pak

mohou dobře odpovědět na otázku o skutečné změně vlastností, protože mohou přesně zachyco-

vat:

- stav materiálu

- teplotu během ozařování

- neutronovou dávku a spektrum

- popř. další vlivy (předpětí apod.!

Programy zkušebních vzorl,ä - svědků z tlakové nádoby

Programy zkušebních vzorku - svědků (zkráceně svědečné programy) ee vkládají prakticky

do všech ocelových tlakových nádob jaderných energetických reaktorů a obsahují větší či

menší počet vzorku. Rozsah těchto programů závisí na době,, kdy byl zakládán (tj. na stavu

zkušeností), na typu reaktoru a v neposlední řadě i na přístupu k těmto programům a na je-

jich hodnocení.

V zásadě existují dva přístupy, které se liší jak typem a pocty vzorků, tak i typem

kontejnerů pro vzorky a jejich umístěním.

V současné době existují dvoje hlavní normy týkající se tlakových nádob jaderných

reaktorů - v SSSR a v USA. V obou těchto normách je zakotveno, ze do tlakových nádob mají

být zakládány a příslušně též vyjímány a vyhodnocovány svědefiné programy, jejichž rozsah

je více ai méně specifikován.

Zásady pro svědeané programy tlakových nádob vyráběných v SSSR jsou shrnuty v /6/,

typy vzorků pak v /4/:

zkušební vzorky:

- zkus. tyč pro zkoušku tahem 0 3 mm - 10 ks

- zkus. tyč pro zkoušku vrubové houževnatosti - buä Charpy-V - 12 ks/křivku nebo

05/3 mm - 12 ka/křivku

- zkus. tyč pro zjištění kritického rozevření trhliny (COD) - fakultativně (tyč typu

Charpy-V s nacyklovanou trhlinou) - 12 ks/křivku

materiál:

- základní materiál, svarový kov a tepelně ovlivněná zóna z taveb a svarových spojů

přilehlých aktivní zóně

kontejnery:

- válcové nerezové kontejnery spojené do řetězců a obsahující - 2 ks vzorků typu

Chsrpy-V nebo 6 ks vzorků na tah 0 3 nebo vrub. houževnatost 0 5/3 mm

(analogický kontejner je na obr. 4, použitý pro A-l - uložení v reaktoru A-l)

umístěni kontejnerů:

- 4 komplety u stěny tlakové nádoby v místě maximálního toku

- 2 komplety nad aktivní zónou (mimo neutronový tok) pro zjištění vlivu tepelné únavy,

resp. teplotního stárnutí)

- 2 komplety pro výchozí zkoušky (výchozí + zásobní)

termíny vv.iíméni:

- zpravidla 1, 3, 5 let, podle výsledků 10 a 15 let

indikátory neutronových dávek:

- prahové aktivační indikátory -

- práškový diamant

- umístění v každém kontejneru

Co59 Nb.93
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indikátory teploty:

- práSkový diamant umístěný v každém kontejneru

Vzorky ae pro zkoušky kompletuji vždy z několika kontejnerů, které dostaly zhruba

atejnou neutronovou dávku. Každý komplet je urfien vidy pro jedno vyjmuti.

Zásady pro svědečné programy tlakových nédcb vyráběných v USA, reap, ve shodě • norma-

mi ASME, jaou shrnuty v /7,8/:

Přitom existují jisté rozdíly mezi svědecnými programy vkládanými do reaktoru firmy

Weatinghouse (W) nebo General Electric (OE):

zkušební vzorkyi

- zkuáební vzorky pro zkoušku tahem t 10 mm

GE - 4 ks

W - 6 ks

- zkušební vzorky pro zkoušku vrubové houževnatosti

typ Charpy-V - GE i W - 12 ks/křivku

- zkušební vzorky pro zkoušky lomové houževnatosti (Kj C)'- fakultativně

W - typ WOL-1 (zpravidla 12 ks/křivku)

nnteriál;

- W - základní materiál ze 2 až 3 plechů v blízkosti aktivní zóny v plném rozsahu

(z 1/4 tloušíky)

referenční stavba ASTU - ocel A 3O2-B (150 mm)

svarový kov a tepelně ovlivněná zóna (omezený počet ks)

- GE- základní materiál ze 2 až 3 desek v blízkosti aktivní zóny

svarový kov a tepelně ovlivněná zóna

referenční ocel GE

kontejnery:

- pravoúhlého tvaru obsahující vždy zpravidla bu3 6 ks zkušebních tySÍ na tah nebo

12 ks Charpy-V tyčí (stejné rozměry kontejneru)

- tvar kontejnerů a uložení zkušebních tyčí v nich je znázorněno schematicky na obr. 5

(užito pro reaktor Big Rock Point, výrobce Westinghouse)

- počet kontejnerů GE - celkem 23, z toho 13 pro trhafiky a 10 pro rázovky

W - celkem 8 kontejnerů

- v místě maximálního toku na vnitřní stěně tlakové nádoby

- v místě nad aktivní zónou pro zjištění vlivu teplotního stárnuti

- častokrát je použito (zvláště u dřívějších reaktorů) umístěni na vnitřní stěně tepelného

stínění, tj. v blízkosti aktivní zóny, kde je vyšší neutronový tok a předpokládaná dávka

na stěnu nádoby se získá za kratší dobu - jde o urychlené zkoušky vhodné pro předpověď

životnosti a upřesněni dalšího provozu tlakové nádoby

- schéma uložení v těchto třech místech pro reaktor Big Rock Point (výrobce Westinghouse)

je uvedeno na obr. 6

ľTfflínY YYižttSnf
- W - 1,5; 3; 5i 10 a 20 let + 3 kontejnery zásobní

- GE - 2; 8 a 32 let pro tlakové nádoby s dávkou vyääí než 1O 2 3 m" 2

pro menši dávky je doba vyjímání určena speciálně projektem

indikátory neutronových dáveki

- W - ?e, Cu, Co s Cd a Co bez Cd, Ni, U 2 3 8 a N p

2 3 7 v každém kontejneru

- GE - prahové indikátory v každém kontejneru

indikátory teploty:
- W - nízkotavitelné slitiny v každém kontejneru

- GE - nízkotavitelné slitiny v každém kontejneru
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Vzorky jsouv jednotlivých kontejnerech vidy sestaveny tak, že dávají celou požadova-

nou křivku vrubové houževnatosti nebo komplet vzorku pro zkoušku tahem (4 až 6 ke). Tím

odpadají potíže s grupovaním vzorku z různých kontejnerů pro získání dostatečného počtu

pro jednu křivku.

Samozřejmě, že se tyto zásady neuplatňují v takto strohém tvaru u viech reaktora.

Především u dřlvSjSích reaktorů byly níkteré programy sestaveny tak, aby současně řešily

i některé výzkumné úkoly, které nebylo možné dělat v experimentálních reaktorech. Kromě

toho nebylo dostatek zkušeností, takže ae mnoho vzorků přidávalo pro zvýšení jistoty a

bezpečnosti. V daläích zemích pak existují různé modifikace těchto programů. Tak např.

velmi Široké svědeSné programy jsou v reaktorech typu GCR, postavených ve Velké Británii;

v tomto případě měla vliv jak nedostatečná zkušenost, tak i to, že se tlakové nádoby

(často i kulové) vyráběly z řady polotovarů (plechů) svařováním (místo z prstenců, jak je

tomu u nádob vyráběných v USA nebo SSSR), takže se v blízkosti aktivní zóny vyskytuje

mnoho plechů, které je nutné sledovat. Podobně je tomu např. i u reaktoru Japan Power De-

monstration Reactor nebo u čs. reaktoru A-l. U našeho reaktoru jsou jako v jediném unistě-

ny vzorky v kontejnerech za stálého působení tahového napětí shodného, jako je na tlakové

nádobě (viz obr. 3).

V mnoha reaktorech byly tyto bohaté a široké programy již částečně vyhodnoceny — jde

především o reaktory SH-1A, SH-1 a P11-2A (vojenské mobilní reaktory USA), Big Bock Point,

Yankee-Rowe, Dresden, Elk River, Humboldt Bay (energetické reaktory USA), JFDR (demonstrač-

ní energetický reaktor v Japonsku), Berkeley (energetický reaktor ve Velké Británii), BR 3

(energetický reaktor v Belgii), VAK - Kahl (energetický reaktor v NSR), Trina Vereellese

(energetický reaktor v Itálii) a další. Unikátní zkouškou byla destrukce tlakové nádoby

reaktoru P1I-2A, na které byla po jisté době provozu vyrobena umělá trhlina a poté byla

tlakována až do roztržení. Z materiálu tlakové nádoby byly pak vyrobeny kontrolní vzorky

a na základě principů losové mechaniky byly srovnány předpověděné a získané výsledky - lo-

mové napětí apod. Celkavě lze konstatovat, že se dosáhlo velmi dobrého souhlasu. Hlavní

důraz se však atále klade především na správný výpočet neutronových dávek na stěnu nádoby

a na zkoušení vzorků z materiálu skutečně použitého pro tlakovou nádobu v místě maximální-

ho neutronového toku.

Rozsahy svědečných programů, resp. jejich rozšíření, závisí především na přístupu

k bezpečnosti tlakové nádoby.

- na teplotním přístupu (na základě teploty zastavení trhliny, resp. přechodové teploty),

- na přístupu kritické velikosti vady (na základě lineární Kj C, či nelineární,COD,J-inte-

grál, lomové mechaniky).

V prvním případě je základ programu položen na vrubovky, v druhém případě je nutné

založit ještě doplňkové vzorky - např. vzorky na statický ohyb s trhlinou Si vzorky typu

WOL apod. Tato část programů není ještě dostatečně rozpracována ani proto, že používání lo-

mová mechaniky není dosud obecné, v mnoha zemích není ještě ani zakotveno v příslušných

normách a předpisech.

Zásadní doporučení pro sestavení svědečných programů

K dosažení dostatečných záruk při stanovení bezpečnosti a životnosti tlakové nádoby

je nutné dodržovat alespoň tyto minimální požadavky /14, 6, 8/:

1. Materiály

(a) základní materiál (všechny tavby umístěné na skutečné tlakové nádobě v blízkosti

aktivní zóny)

(b) svarový kov (ze svarových svědků pro svary v blízkosti aktivní zóny - jsou-li ozářeny

dostatečnou dávkou)

(c) tepelně ovlivněná zóna (obdobně jako ad a + b)

(d) referenční základní materiál (dobře dokumentovaný a užitý v dalších ozařovaclch

zkouškách)
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2. Vzorky

(a) Charpy-V vrubovky pro zkoušky vrubové houževnatosti, minimálně 12 les na krivicu z každé-

ho místa ve svarovém spoji

(b) pro zkoušku statickým tahem (minimálně 3 ks ze základního materiálu)

(c) vzorky pro stanovení parametrů lomové mechaniky (WOL, statický ohyb), resp. pro únavu

apod. (podle požadavků projektanta)

3. Umístění vzorků

(a) na vnitřní stěně tlakové nádoby v místě maximálního neutronového toku

(b) urychlené ozáření (uvnitř tepelné ochrany)

(c) mimo aktivní zóny pro kontrolu teplotních efektů

4. Indikátory neutronových dávek

(a) detektory dávek:

Fe, Co obalený Cd a bez Cd, Cu s Co nebo bez Co; ostatní (Ni,Ti, Se, Nb apod.) podle

možností, resp. diamant

(b) měřeni toku neutronů na stěně nádoby po její výšce (opakovat vždy po velkých zásazích

do provozních režimů, které mohou měnit maximální tok neutronů na stěně nádoby)

5. Indikátory teplot

(a) řada nízkotavitelných slitin, resp. diamant

(b) instrumentace (podle možností)

(c) podle provozních záznamů dělat kontrolu a korekce

6. Kontejnery

(a) vyrobené z nerezavějícího pláště, navržené pro maximální tepelný přestup

(b) svařit po néhřevu na teplotu těsně pod teplotou taveni teplotních indikátorů (pro sní-

žení zaplynění)

(c) náležitě a pečlivě označit kontejner

7. Dobv vv.iimáni a počty kontejnerů

(a) na stěně nádoby

1. minimálně tři sady ze základního materiálu, svarového kovu a tepelně ovlivněné zóny

2. první vyjmutí provést nejdéle po 30 36 plánované životnosti (pokud se mé provést i

první dozimetrické měřeni, pak nejdéle po dvou letech - v závislosti na poločase

indikátorů)

3. poslední vyjnutí těsně před plánovaným ukončením životnosti

(b) urychlené ozáření

1. minimálně dvě až tři sady ze stejných materiálů

2. vyjnutí rozložit tak, aby poslední dávalo stejnou nebo větší dávku, než se očekává

na konci životnosti

(c) teplotní kontrola

1. jedna až dvě sady ze stejných materiálů

2. první vyjmutí přibližně po pěti létech

Samozřejmě, že toto doporuCení je nutné pro každý případ upravit v závislosti na kon-

strukčních a vyhodnocovacích možnostech a na současném stavu znalostí z oboru lomové me-

chaniky a stanovení životnosti a bezpečnosti tlakové nádoby.

Závěr

Dosud získané zkušenosti z provozu tlakových nádob jaderných reaktorů a z vyhodnocení

již vyjmutých částí programů zkušebních vzorků-svědků ukazují, že používání těchto progra-

mů má řádné a stálé opodstatnění i v současné době, kdy je výroba tlakových nádob na po-

měrně vysokém stupni a tlakové nádoby se vyrábějí ve velkých sériích.

Výzkun a především výroba materiálu a vlastní technologické postupy při výrobě tlako-

vých nádob ještě plně nezaručují naprosto stejné podmínky a výchozí kvalitu materiálu
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•'! (existuje např. dovolený rozptyl chemického složeni a mechanických vlastnosti daný norma-

,í mi), a tak nelze s požadovanou jistotou předen stanovit aměny vlastnosti a struktury mate-

•i riálu tlakové nádoby při jejím provozu.

Přitom řádné stanoveni životnosti tlakové nádoby, popř. upřesnění jejích provozních

"j režimft,je zásadně důležité pro bezpečnost provozu celé jaderné elektrárny, a tía i Siroké-

\ ho okolí.
•i

1 ' při sestavování těchto svědečných programů se musí dodržovat jistá základní doporu6e-

,| ní, na druhé straně však je třeba dbát, aby svědčené programy v energetických reaktorech

• neplnily a priori funkci programů výzkumných. Zároveň ee musí dbát i řádného přístupu

• k jejich vyhodnocování a neustále rozvíjet metody pro řádné a nodernějaí vyhodnocení zí-

skaných výsledků, zvláště na základě nově získávaných výsledků z teorie a aplikace Iónové

mechaniky.
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Obr.3» Schéma kontejneru pro 3vědečné vzorky
z tlakové nádoby reaktoru A-l
( zkušební vzorek pro zkoušku tahem,
ozařování a předpětím)
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Ing. Zbyněk Hrdlička B-7

Ústav jaderného výzkumu, Řež

PERSPEKTIVY NEUTRONOVÉ* RADIOGRAFIE PRO KONTROLU JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Úvod

Neutronové radiografie prodělala ve světě během posledních deseti let výrazný rozvoj

a přešla z oblasti laboratorního výzkumu a vývoje do oblasti široké aplikace. Podstatnou

součást tvoři práce zaměřené ke kontrole stavu různých konstrukčních prvků a uzlů aktivní

zóny jaderných reaktorů. Podle některých autorů je dokonce třeba neutronovou radiografii

považovat za hlavní nástroj zkoušení radiačních účinků ozářeného jaderného paliva. Budeme-

li hodnotit možnosti této metody střízlivě, můžeme jí přisoudit rozhodující význam při ne-

destruktivních zkouškách ozářených palivových článků, a to zejména při měření průměru

článku, dálky článku, průměru vnitřní dutiny, mezery mezi pokrytím článku a palivovým já-

drem, tlouätky pokrytí a změn přímosti článku. Kromě rozměrových změn lze neutronograficky

sledovat přírůstek obsahu hydridů v některých druzích materiálů pokrytí Článků na bázi

zirkonu.

Cílem předkládaného referátu je podat stručnou informaci o neutronografické metodě

samé včetně problematiky vyhodnocování rádiogramu pro výše zmíněné aplikace, zmínit se

o některých pracích zahraničních pracovišt v této oblasti a konečně stručně popsat dosa-

vadní možnosti, a výsledky neutronografického pracoviště v Ústavu jaderného výzkumu včetně

nejbližších perspektiv.

1. Metoda neutronové radiografie

V neutronové radiografii se používá k získání rádiogramu neutronový svazek různého

stupně kolimace z řady typů neutronových zdrojů. Vlastní radiogram se při nejběžnějších

postupech konverze neutronů na gamma, beta nebo světelné záření získá obvykle ve formě ne-

gativního snímku na rentgenovém filmu. Snímek se pak vyhodnocuje podle náročnosti analýzy

bu3 subjektivně vizuálně, nebo četnými nezávislými srovnávacími nebo přímými hodnotícími

p,istupy.

1.1. Neutronová zdroje

Volba vhodného zdroje neutronů velmi závisí na převládající oblasti aplikace, pro

niž je určen, jakož i na dodavatelských možnostech.

Pro účely inspekce palivových sekcí jaderné elektrárny je racionální uvažovat o výbě-

ru mezi těmito alternativami /I/:

- izotopický zdroj, jehož reaktivace by se dělala ve speciálním kanále reaktoru elektrárny,

- malý jednoúčelový reaktor (např. Dulsní) v mobilním provedení, sloužící několika centrá-

lám,

- vlastni reaktor elektrárny se specielním vyvedeným svazkem.

Pro výzkumné účely vývoje kontrolních postupů je nejvhodnější výkonný výzkumný

reaktor.

Za příklad izotop\ckého zdroje může sloužit zařízení, na němž se analyzují experimen-

tální palivové článkj reaktoru EBR-II, umístěné v horké komoře (Idaho facility of ANL).

Neutronovým zdrojem je zde Sb v beryliovém válci 0 200 mm, obklopeném 300mm vrstvou

kysličníku berylia. Kolimovany svazek intenzity 3.10 n/cm s lze získat se zdrojem 3000 Ci.

Zajímavým reprezentantem specializovaného reaktoru pro neutronovou radiografii, který

je vhodný i pro aobilní provedení, je francouzský reaktor typu CRAC, který slouží k radio-

grafii palivových článků reaktoru RAPSOĽIE. Je to homogenní reakto-. v nádobě válcového ty-

pu s beryliovým reflektorem, jehož jedna čelní část je pohyblivé, Reaktor se uv-íde přisu-
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nutím reflektoru do. nadkritického stavu, naatane výkonový puls, který ae ustáli eanoregu- >
lací na jisté bezpečné veliícosti a je tam ponechán po dobu několika minut, načež se reflek- . <
tor opět odsune. V konkrétním případe Činí uvolněná energie při dvouminutovém pulsu 1,35
MWs, což se rovná 4,42.10 štěpení. Pávka neutronů vyslaná kolimátorem na radiografovaný
objekt je dostatečné k získání čitelného rádiogramu. Hale rozměry holé aktivní zóny (válec
o průměru D - 300 mm a výšce H-~300 mn předurSují zařízení k rozpracování pro mobilní pro-
vedení. V tomto směru byly u nás podniknuty některé informativní práca.

Využití vlastního reaktoru elektrárny jako zdroje neutronů pro neutronografickou kon-
trolu je podmíněno mnoha faktory. První nezbytnou technickou podmínkou je vyprojektování
stabilního expozičního kanálu ve stínění reaktoru pro umisťování radiografováných částí,
do něhož by ústil speciální kolimovaný svazek připojený na tlakovou nádobu. Další podmínky
jsou organizačního rázu. Protože revize vlastního paliva tu lze dělat jen za chodu reakto-
ru, je třeba buä voliť takový režim, že se překontrolované část paliva vrací v další kam-
pani zpět do reaktoru, nebo u několikareaktorové centrály radiografovat palivo jednoho
reaktoru v expozičním kanále reaktoru sesterského.

Popis využití výzkumného reaktoru pro neutronografii palivových článku lze nalézt
v četných zahraničních pramenech. V tomto referátu se omezíme na výčet současných a per-
spektivních možností reaktoru v ÚVJ, než, který bude popsán v části 3.

1.2. Pracovní postup neutronové radiografie <

Neutrony samy na narozdíl rentgenových a gamma paprsků neexponuj! fotografické mate- f
riály a pro jejich zobrazení je třeba použít konverze. Zatím nejběžnějším postupem je kon- . |
verze na beta částice a gamma paprsky, a to bud přímá, při primární radiografické expozici "
(obvykle současnou expozicí filmu v těsném plošném kontaktu a gadoliniovou fólií), nebo ,
nepřímá, přenosem radioaktivního obrazu na film vyzářením zaktivované konverzní fólie . !
(obvykle indiové, dysprosiové nebo zlaté) dodatečně po jejím ozáření. ji

Pro Účely defektoskopie radioaktivních objektů, jimiž jsou součásti aktivní zóny 4 ?
reaktoru, přichází v úvahu právě postup s dodatečným přenosem obrazu, protože by záření ' j
vydávané objektem samým závojovalo film při přímé konverzi. S

Ke zhotoveni neutronogramu ozářeného palivového článku je tedy třeba mít k dispozici i
některý ze zdrojů uvedených v 1.1., dále stíněnou expoziční komoru nebo kanál, do niehž , f
lze umístit zkoumaný objekt (pro radiografii článků či sekcí krátce po odstavení reaktoru
může vzniknout požadavek na dochlazování - nejvhodnější plynový okruh) a konečně podávací
systém konverzních fólií do expoziční roviny, obvykle s délkovým ovládáním kvůli vysokým
intenzitám radiačního pole.

1.3. Vyhodnocováni rádiogramu

Běžná praxe vyhodnocování rádiogramu rentgenografické defektoskopie se opírá přede-
vším o subjektivní vizuální hodnocení zkušeným odborníkem, na jehož posudku záleží roz-
hodnutí, zda se zkoumaný případ (např. svar) pohybuje v tolerancích, které pŕipouätí nor-
ma, či nikoli. K těmto účelům existují různé vzorové atlasy chyb a vad.

Těžiště informaci získávaných neutronograficky o palivových článcích spočívá většinou
v hodnocení rozměrových deformsc ,. a u analýzy obsahu hydridů v zirkoniových povlacích pa-
livových článků pak dokonce v hou»,ocení změny průchodnosti neutronů materiálem.

V terminologii enalýzy rentgenografických snímků to znamená v prvém případě přssné
stanovení stopy hrany jevící se jako náhlá změna v densitě rádiogramu, v druhém případě
pak o přímé měření hodnoty density ve velmi jemné stupnici rozlišení.

Je zcela zřejmé, že oba případy lze řešit pouze pomocí měřicích aparatur, přičemž na
jejich citlivosti a přesnosti stoji a padá výsledek celé analýzy.

Prvním z přístrojů, s nimiž lze při těchto analýzách dosáhnout jistých výsledků, je
registrační mikrodensitometr. Na světovém trhu je k dispozici anoho typů, z nichž některý-
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mi jsou vybavena i československá pracoviště. Je to np.př. přístroj MK.III Cs Joyce Loell,

provozovaný v oddělení defektoskopie SírÚM v Běchovicích; schéma jeho funkce je na obr. 1.

Světelný paprsek se dělí, polovina prochází radiogramem a druhá polovina kalibrovaným opti-

ckým klínem. Poloha klínu je servopohonem nastavována tak, aby zeslabeni světelného paprsku

klínem bylo stejné jako zeslabení průchodem radiogramem. Změna zčernáni filmu působí tedy

proporcionální změnu polohy klinu. Tento pohyb ee přenáší na vertikální osu diagramu, kdež-

to podélný posuv diagramu je spojen s posunem rádiogramu a může být jeho určitýa nastavi-

telnýa násobkem. Příklad grafického znázornění rozložení density příčných řezů rádiogramu

trubiček s válcovými jádry s otvorem uvnitř (obr. 2) je na obr. 3. Na grafu je patrné vždy

na jedné straně zobrazení vůle mezi válcovými jádry a trubkou. Způsoby stanovení mezí přes-

nosti při určeni polohy hrany na snímku se v současné době řeší na pracovišti provozovatele

přístroje.

Protože na mikrodensitografech existují jisté omezení v přesnosti a citlivosti stano-

vení hrany, vynakládalo se úsilí na vývoj přístroje, který by opticko-elektronickou cestou

tyto možnosti zvětšil. Výsledkem je aparatura, o jejímž využití se pojednává v pramenech

/2/ a /3/. Na obr. 4 je znázorněno blokové schéma systému. První operací je přeměna origi-

nálního snímku na elektronicky zpracovatelný signál, což se děje televizní kamerou. Optická

přesnost a stupeň rozlišení jsou dány optickým systémem kamery. Signál může být přenesen na

obrazovku bu3 v normální, nebo ve "zvýrazněné" formě. Princip zvýrazňovaclho procesu je

znázorněn na obr. 5. Původnímu signálu se udělí jisté délkové posunutí a v této formě se

odečte od původního signálu. Tím způsobem se zvýrazní změny density snímku. Přístroj je dá-

le vybaven stavitelnými světelnými body na obrazovce, jejichž pomocí lze měřit žádané roz-

měry. Na obrazovce lze rovněž vykreslit zvolenou stopu některého z řádků televizního systé-

mu, která je pak ekvivalentní grafickému záznamu mikrodensitografu. Na základě rozsáhlých

kalibračních měření se uvádí přesnost odečtu rozměrů pomocí tohoto přístroje lepší než

+ 0,5 ».

2. Některé příklady aplikace v zahraničí

Využívání neutronové radiografie k inspekci ozářeného paliva je popsáno v zahraničních

pramenech v mnoha článcích a zprávách. Předmět využití lze charakterizovat souhrnně, nebol

běží vesměs o tutéž problematiku, o níž byla řeč již v úvodu: veškeré rozměrové změny pali-

vových prutů a jejich částí včetně štěrbiny mezi povlakem a palivovým jádrem u některých

typů a déle obsah hydridů v povlakových materiálech na bázi zirkonu. Podle dostupných zpráv

se tato metoda v Evropě používá v nejširším měřítku ve Francii, kde všechna výzkumná cen-

tra, podléhající C.E.A., jsou vybavena výkonovým neutronografickým zařízením, na němž se

dělají analýzy jednak výzkumných palivových článků ozařovaných v experimentálních smyčkách,

jednak provozních článků, jejichž vývoj není ukončen (RAPSODIE). Ve velkén rozsahu se po-

užívá rovněž ve Velké Británii. Ostatní západoevropské země projevují aktivitu úměrnou své-

mu jadernému programu. Ve Spojených státech přerostlo používání metody rámec působnosti

A»E.C. a neutronografii běžně používají soukromé firmy. Zvláštní pozornost se věnuje rych-

lému a objektivnímu vyhodnocování rádiogramu. V Sovětském svazu je, podle dostupných infor-

maci, zájem zejména o analýzu obsahu hydridů v zirkonových povlakových materiálech.

3. Práce v ÚJV a .jejich další perspektiva

Na reaktoru VVE-S v Řeži se pro účely neutronové radiografie v současné době používá

horizontální kanál o užitečné světlosti 0 100 mm s čistou délkou 3225 mm, z čehož délku

1400 mm zaujímá soustava uzávěru kanálu. Ke kolimaci neutronového svazku je užito kónického

kolimátoru provedeného ze dvou dílů, mezi nimiž je vlastni kolimujícl clona 0 8 um složená

z kadmiových, indiových a zlatých fólií. Celkový stupeň kolimace je přibližně 1/320, což

poskytuje vysoký stupeň přesnosti zobrazeni. Před ústim kanálu je umístěn stíněný ozařovací

prostor sestavený z cihel jednak olověných,jednak polyetylénových s příměsí kys.borité.Schéma

uspořádání viz obr.6.Uži tečný průměr neutronového svazku v expoziční rovině je cca 140 mm.

Expoziční komora umožňuje bez obtíží expozici podlouhlých objektů o délce cca 50 - 60 ca.
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Manipulace s objekty o vyšší aktivitě je zatím obtížná. Tok tepelných neutronů v rovině

expozice při výkonu reaktoru 1 MW je cca 10 n/em s. Souíasný nominální výkon reaktoru je

4 MW, perspektivní výkon po rekonstrukci v roce 1975 8 - 10 1W.

Zobrazovací možnosti tohoto zařízení ukazují obr. 7 a 8, na nichž je jednak radiogram

nerezového ozaŕovacího pouzdra s uranovými proutky, jednak radiogran kalorimetrické reakto-

rové sondy s olověnými kalorimetrickými tělísky opatřenými termočlánky.

Jistých úspěchů se dosáhlo při vývoji nedestruktivního postupu stanovení hydridů

v zirkoniových slitinách /4/. Experimenty se dělaly na vzorcích trubek známého obsahu

hydridů a rádiogramy se hodnotily mikrodensitografickou metodou na přístroji a postupem po-

psaným v 1.3. (viz také obr. 2 a obr. 3). Rádiogramy se zhotovovaly na dysprosiu, indiu a

zlatě a výsledky závislosti zeslabení neutronového toku na průchodu trubkami s různým obaa-

hea hydradů jsou na obr. 9.

Výrazné zlepšení možností neutronové radiografie přinese uvedení do provozu kolinační-

ho zařízení na tepelné koloně reaktoru, jehož výkres je na obr. 10. Neutronový avazek koli-

movsný kónickým kolimátorem je aožné spektrálně filtrovat různými filtry uloženými v otoč-

ném bubnu. Zařízení mé celkem tři expoziční pista:

- První ve svislém stíněném kanále bezprostředně za vyústěním kónického kanálu, které slou-

ží k expozici radioaktivních objektů tyčového tvaru do průměru 90 am a délky 250 mm při

jedné expozici bez přerušení chodu reaktoru. Konverzní fólie se podává dálkově zvláštním

zařízením.

- Druhé v dutině před stínící clonou tepelné kolony, sloužící k expozici rozmernejších ne-

tyčových radioaktivních objektů s přerušením chodu reaktoru při vkládání a vyjímání.

- Třetí vně reaktoru u ústí otvoru ve stíníc! cloně, sloužící k expozici rozměrných nera-

dioaktivních objektů bez přerušení chodu reaktoru.

Září- --ní bude uvedeno do provozu v prvé polovině roku 1976.

V programu využívání se počítá především s kontrolou experimentálních zařízeni aktivní

zóny, pelivových článků reaktoru samého, dalších radioaktivních součástí aktivní zóny a ko-

nečně s dokončením vývoje určování obsahu hydridů v povlakových materiálech na bázi zirkonu

na ozářenýcii experimentálních palivových článcích. V další čáeti experimentálního programu

se počítá s úzkou spoluprací s odděleními jaderných paliv tÍJV a IJJP při vývoji kontrolních

metod.

Závěr

Neutronová radiografie prokázala v posledních létech ve světové praxi výhodné možnosti

pro nedestruktivní kontrolu palivových článků jaderných reaktorů, a to zejména v otázkách

defornací v nejširším slova smyBlu. Výhodnou se metoda ukazuje rovněž pro stanovení obsahu

hydridů v zirkoniových slitinách povlakových materiálů. Podmínkou Úspěchu při těchto apli-

kacích je však použití moderních přístrojů pro vyhodnocování rádiogramu. Lze předpokládat

další rozšíření možností aplikace spolu s nově přicházejícími problémy a otázkami v oblasti

inspekce a kontroly jaderných zařízení.

V ČSSR jsou v současné době vytvořeny podmínky pro vývoj potřebných vyhodnocovacích

metodik na neaktivních vzorcích a od poloviny roku 1976 i na těch ozářených palivových

článcích, jejichž transport do ÚJV, Řež, bude realizovatelný. Vysokou úroveň vyhodnocování

rádiogramu je třeba zabezpečit dodávkou potřebné aparatt-ry. Byly vykonány prvé orientační

studijní práce k realizaci mobilního reaktorového neutronového defektoskopu schopného ob-

hospodařovat jaderné centrály v fisSR. Jsou předpoklady - podle zájmu uživatelů - T téchto

pracích pokračovat až do konečné realizace.

x) Experimenty se konaly ve spolupráci a na objednávku ZVJE Škoda a údaje v referátu jaou
uvedeny s laskavým svolením ZVJE Skoda.
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Ing. M. Herka

Atomová elektráren Bohunice

B-8

OVERENIE VYBRANÝCH DEFEKTOSKOPICKJCH METÓD HA KONTROLU

PALIVOVÍCH PRÚTOV PRE ELEKTBÁREfi A-l

Na palivové pruty, ako dôležitú súSaat? reaktora elektrárne A-l sú kladené značné kva-

litatívne nároky. Pre zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti funkcie palivových prútov

v reaktore je prirodzenou snahou užívatelia paliva (tj. elektrárne A-l) dodávaného zo ZSSR

preverit jeho kvalitu.

Na základe dohody medzi sovietskou a československou stranou je v EEO prevádzaná

vstupná kontrola všetkých dodávaných palivových priitov zo ZSSR. Obsahom vstupnej kontroly

je vizuálna previerka povrchu prútov podľa etalónov, porovnanie skutočných geometrických

rozmerov prútov s technickými podmienkami, prípadne váženie prútov. Pri vstupnej kontrole

palivových prútov lze zistií väčšie vady povrchu,ktoré unikli výstupnej kontrole výrobcu.

Nie je však možné vizuálne zistiť mikroskopické trhliny na povrchu a vnútorné vady mate-

riálu prúta. Z tohoto dôvodu bolo rozhodnuté použiť na previerku kvality prútov niektoré

nedeštruktívne defektoskopické metódy, ktoré by podali obraz o kvalitatívnom stave pokry-

tia palivového prúta (zhotoveného z horSíko-berýliovej pseuůo zliatiny) a uránového jadra.

Rez palivovým prútom typu K-l je na obr. 1.

Pri výbere vhodných defektoskopických metód sa vychádzalo z predpokladaných možných

vád palivových prútov. Vady možno rozdeliť na 2 skupiny: povrchové a vnútorné. Povrchové

vady sú predstavované trhlinami v pozdĺžnom, alebo prie£nom smere. Vnútorné vady sú: nedo-

konalé spcjenie uránového jadra s pokrytím, vtrúseniny v pokrytí, vtrúseniny v jadre,, ne-

rovnaká hrúbka steny pokrytia. Tieto vady môžu zhoršiť mechanické vlastnosti materiálov

prúta, alebo zapríčiniť miestne prehriatie jadra a následnú haváriu palivového prúta.

Na vyriešenie zariadenia, ktoré by bolo schopné registrovať uvedené druhy vád,bola

vypísané celoštátna tématické úloha. Ha základe prijatých riešení boli rozpracované jed-

notlivé aparatúry, ktoré boliřvčlenené do koaplexu kontrolnej linky.

Obr. 1. Rez palivovým prútom typu R-l
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Kontrolná linka palivových prútov

Kontrolnú linku ako celok vyrobili LP, Praha, a VUläA, Nové Mesto nad Váhom. Pohlfed

na linku znázorňuje obr. 2.

Kontrolná linka pozostáva z podávacieho a triediaceho zariadenia, z ovládacej Sasti

a z elektronickej íasti. Elektronickú časť tvoria defektoäkopy, pracujúce na princípe ul-

trazvuku a vírivých prúdov.

Na zisťovanie neprilhutl medzi jadrom a pokrytím a vtrúsenín v jadre slúži ultrazvu-

kový prístroj, pracujúci priechodovou inverznou metodou. Ako imerzné médium je použitý

etylalkohol.

Obr. 2. Pohľad na kontrolnú linku

Vzhlfedom na rebrovaný povrch palivového prúta je použitých 6 dvojíc ultrazvukových

sond (vysielač - prijímač). Jednotlivé dvojice sú voči sebe natočené a orientované tak,

že ultrazvukový lúč vchádza do prúta a vychádza z neho v úseku drážok medzi rebrami. Tak-

to sa preskrfäa celý prierez prúta. Opakovacia frekvencia ultrazvukových impulzov je 500 Hz,

frekvencia sond je 10 UHz. Sústava sond je otočné uložená v teflonových klzných ložiskách.

Signály od jednotlivých sond sa po zosilnení vedú do vyhoänocovacieho obvodu a na obrazov-

ku. Prístroj je vybavený optickou signalizáciou vád a možnosťou zápisu zaregistrovaných

vád zapisovačom. Aparát zaregistruje nespojitosť o ploche 2 mm2.

Na zisťovanie priečnych povrchových trhlín slúži opäť ultrazvukové aparatúra, pracujú-

ca imerznou metódou. Na indikáciu vád 8ú použité sondy, budiace povrchové ultrazvukové

vlny. Sondy (12 ks) sú umiestnené v dvoch veneoch po obvode palivového prúta. Pracujú na

frekvencii 6 MHz. Signály sond po úprave sa vedú do vyhodnócovacieho obvodu s možnosťou zá-

pisu a na obrazovku. Prístroj je 3chopný registrovať trhlinu o hĺbke 0,05 mm.

Na registráciu pozdĺžnych povrchových trhlín je určená aparatúra fungujúca na princip*

vírivých prúdov. Priechodový snímač je tvorený dvojicou blízko seba umiestnených diferen-

ciálně zapojených meracích systémov. Ak prechádza snímačom materiál s povrchovými vadami,

objaví sa na výstupe tohoto snímača napätie, ktoré je dalej spracované vo vyhodnocovacích

obvodoch. Pristroj je vybavený optickou signalizáciou. Upravené napätie sa vedie na obra-

zovku a na liniový zapisovač. Citlivosť pristroja je taká, 2e zaregistruje trhlinu o hĺbke

0,05 - 0,1 mm.

Nerovnaká hrúbka pokryvovtj trubky ea registruje zariadením založený* na princípe ví-

rivých prúdov, používajúcim príložnú cievku s feritovým jadrom. Zmena hrúbky pokrytia sa

prejavuje zmenou impedancie príložnej cievky, ktorá je zapojená do elektrického moetíka.
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Zmena vzdialenosti cievky od povrchu materiálu je kompenzované zvláštnym obvodom. Toto za-
riadenie je svojím prevedením urfiené len na laboratórne skúšky.

Kontrolné linka bola po výrobe a skúškach prevádzkyschopnosti použitá na preskúšaní*
pomerne veUcého po8tu palivových prútov. Poías jej prevádzky sa väak vyskytli problémy a
tažkošti, ktoré bránili jej plnému nasadeniu, t.j. zaradeniu do vstupnej kontroly palivo-
vých prútov.

U ultrazvukovej aparatúry to boli tíažkosti s presným navádzaním eond a teda i ultra-
zvukového lúča do drážok medzi rebrami palivového prúta, Soho dôsledkom boli falošné indi-
kácie a zhoršená reprodukovatelhosť záznamov kontroly. Sústava ultrazvukových sond sa pre-
to niekolkokrét upravovala.

Prístroj na kontrolu povrchových trhlín, pracujúci na princípe vírivých prúdov v spo-
jení s líniovým zapisovačom,dáva pri opakovanej kontrole reprodukovatelhé výsledky. Vyhod-
notenie záznamov však atfežujs fakt, že pokrytie palivového prúta je tvorené pseudozliati-
nou Mg-Be, vyrobenou práškovou metalurgiou, ktorá na zázname z kontroly dáva pri rovnakých
podmienkach merania nerovnorodú hodnotu základného äuau. Príklady záznamov z kontroly, sú
uvedené na obr. 3, 4 a 5 (Z - indikácie zápichov pre dištančné elementy).

Ľ;
r'i

H

Obr. 3. Záznam a malým šumon

Obr. 4< Záznam s velkýa šumom
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Obr. 5. Záznam s premenlivým šumom

Pre overenie získaných záznamov boli na vybraných palivových prútoch zhotovené meta-

lografické výbrusy v miestach charakteristických indikácií. Na obrázkoch 6, 7, 8 a 9 sií

zobrazené príklady záznamov vád a im odpovedajúce pohľady na vadu v reze.

i * * • •', •

Obr. 6. Záznam kontroly prúta s trhlinou

Obr. 7- Zásnam kontroly prúta s kráterom
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Obr. 8. Zobrazenie trhliny

zv. H O x

Obr. 9. Zobrazenie krátera

zv. 24x

Obr. 6 a 8 predstavujú záznam a obraz trhliny v pokrytí palivového prúta, siahajúcej

do hĺbky 0,1 mm od povrchu. Obr. 7 a 9 znázorňujú záznam a obraz krátera v pokrytí palivo-

vého prúta o hĺbke asi 0,3 mír..

Z dôvodov vyššie uvádzaných tíažkostí s jednoznačnou interpretáciou výsledkov ultrazvuko-

vej i magnetoinduktívnej kontroly neboli zatial skúšky na kontrolnej linke zaradené do

operácií vstupnej kontroly palivových prútov. Jednou z hlavných oblastí súčasného využi-

tia linky je kontrola palivových prútov, určených ía skúšku v neaktívnej i experimentálnej

sluSke. Prúty sa merajú pred skúškou a po nej a z charakteru získaných záznamov sa usudzu-

je na kvalitatívne zmeny pokrytia prúta počas skúšky. Calžou oblasťou využitia linky je '

orientačná kontrola palivových prútov urfiených do experimentálnych palivových článkov: za-

vázaných do reaktora elektrárne A-l. Vyhodnotenie záznamov sa robí až po prevedení pora-

diačného materiálového hodnotenia palivových článkov v horúcich komorách.

Radiometer interčerveného žiarenia

Vady palivo7ých prútov typu nespojitostl uránového jadra s pokrytia sú v prevádzke

prúta značne nebezpečné. Preto bola pozornosť zaměřené i na ualäiu metódu nedeštruktívnej

kontroly - umožňujúcu takéto vady zistbvať - metódu infračervenej defektoskopie. Zásluhou

Ústavu rádioelektroniky v Prahe a VAAZ v Brne bol zhotovený a dodaný do EBO radiometer in-

fračerveného žiarenia - obr. 10.

tí

f

Obr. 10. Radiometer

Tento prístroj ziaťuje velVosť vyžarovanej tepelnej energie z meraného telesa. Zisťo-

vaním miestnych rozdielov veľkosti vyžarovanej energie z predom nahriatych palivových prú-

tov sa dá usudzovať o kvalite spojenia medzi pokrytia a jadrom palivového prútika, v dô-

aleOJcu zmenenej tepelnej vodivosti v miestach nespojitostí.

i



": Radiometer pozostáva z optickej a elektronickej časti. Optické časť je tvorené

, optickou sústavou z trojkomponentného materiálu Se, A3, Ge a clonkou. Elektronickú časť

•7 tvorí detektor typu PbS zapojený v mostíku a zosilňovať. K prístroju je pripojený indiké-

„ -' tor s možnostbu kontinuálneho záznamu z kontroly.

*'• Pri meraní palivový prút prechádza pieckou, kde sa vyhřeje na teplotu 40 - 70 °C,a

.'! dfelej rndiometrom, ktorý sníma prípadné rozdiely vyžarovanej tepelnej energie.

! Funkcia radiometra bola overená na palivových prútoch s umelými nespojitosťami medzi

.;"' jadrom «< pokrytím.

V súčasnosti sa radiometer používa na laboratórne merania palivových -prútov.

if:
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Ing. Jaroslav Klíma, Ing. Petr Štecher

Ústav jaderného výzkumu, Řež

B-9

GAMMA-SPEKTROSKOPIE PRO PROVOZNÍ KONTROLU

ďrad

Provozní kontrola ozářených palivových článků je jedním z velmi důležitých momentů

při provozu jaderných reaktorů. Protože jde o kontrolu ozářených palivových materiálů na'

bázi uranu, vzniká zásadní potíž. Väechny měřicí operace a vizuální kontrola jsou kompli-.

kovány silnou radiací pocházející z produktů Štěpeni. V zásadě je možné využít pouze dál-

kových operací, které zprostředkovávají získání informací o stavu palivového Slánku po

jisté době ozařování.

Silné radiace, které provází ozářený palivový materiál, je faktorem nejen komplikují-

cím. Velké část produktů štěpení vznikajících při ozařování jsou zářiče gamma. Emise foto-

nů gamma z produktů štěpení lze však dobře využít ve spojení s gamma-spektrometrií, nebol

ona nám umožňuje indikovat přiřazením jednotlivých čar v gamma-spektru hodnotám energií

přítomnost určitého produktu štěpení. Na tomto základě vyrostla metodika umožňující určit

distribuci produktů štěpení v ozářených palivových článcích, tzv. metoda gamma-scanning.

Distribuce produktů štěpení je jedním z důležitých údajů pro charakteristiku funkce

palivového článku. Indikuje nejen průběh neutronového toku podél palivové tyče, ale ukazu-

je i místa, která jsou kritická co se týče průběhu teplot na palivové tyči, a to zvláště

u materiálů ozařovaných do vyšších vyhoření. Taková místa s výraznými maximy vykazujícími

větší koncentraci některého z přítomných produktů štěpeni svědčí zvláště u materiálů na

bázi uranové keramiky, že zde mohou vznikat nežádoucí reakce bu3 paliva, nebo oxidu někte-:

rého z produktů štěpení s povlakem. Poněvadž následkem takovýchto reakcí může být až

prasknutí palivového článku, při vysokých tlacích uvnitř obalu velmi pravděpodobné a spo-

jené naneštěstí se zamořením primárního okruhu reaktoru, je provozní kontrola tohoto typu

velmi důležitým měřením.

Metoda gamma-scanning umožňuje tuto kontrolu provépt

a) jednoduchými prostředky,

b) nedestruktivním způsobem,

a proto dosáhla v provozu jaderných zařízení takového rozěíření a obliby.

I. Možnosti ffflTnma-spektrometrickvch měřeni

Gamma-spektrometrie ve formě gamma-seanningu nám může poskytnout různé užitečné údaje

o ozářených palivových článcích. Velmi často se používá pro nedestruktivní stanovení stup-

ně vyhoření paliva. Metodou gamma-scanningu se může zjiätovat rovněž množství jednotlivých

štěpných produktů v ozářeném palivu a jejich migrace během ozařování. Někdy je tato metoda

použita pro stanovení obsahu izotopů uranu a plutonia v ozářeném nebo i v neozéřeném pali-

vovém materiálu.

1. Stupeň vyhořeni

Gamma-spektrpmetrické určovaní vyhoření palivového materiálu se dělá měřením gamma-
zářeni různých štěpných produktů, protože množství vzniklých Štěpných produktů je přímo
úměrné množství rozštěpených jader paliva - U, Pu nebo Th. K tomu jsou využitv ze StěBnych
izotopů např. 9 5 Z r . 9 5 N b j 144 C e . 144 p r > 1 0 6 ^ . 1 0 6 ^ 137 137 Í 34 ^

zkoumaného izotopu je ovlivněna několika činiteli /I/.

tomu jsou v
137C s . 137^ fl Í 3 4 C 8 >

Především musí mít gamma-záření štěpného produktu, jež je užito ke stanovení vyhoře-

ní, dostatečnou intenzitu vzhledem k ostatním gamma-zéřičům v palivu. K tomu je nutný bo-

hatý štěpný výtěžek zkoumaného izotopu a kromě toho poločas gamma-rozpadu nesmí být

extrémně velký.

v.

O
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Pále je vhodné, aby tento Štěpný izotop (a jeho "předchůdci" v rozpadové řadě) neměl

velkou schopnost migrace v materiálu a aby měl nízký účinný průřez pro neutrony. Měření

rovněž usnadňuje vyšší energie gamma-kvant (z důvodů menší absorpce) a při delší ozařovací

době je obvykle nutný velký poločas rozpadu (několikrát větši, než je ozařovaci doba).

Vyhoření paliva z jaderného reaktoru se dnes běžně měří metodou gamma-scanningu /1-3/,

někdy jako soufiást komplexního rozboru vlastnosti ozářeného reaktorového paliva A,5/. Ta-

kový komplexní rozbor se rovněž dělá v &JV, Sež, i s měřením vyhoření na základě gamma-

seanningu (13>7Cs, 9 5Zr, 9 5Nb) /6-8/ (jde o palivo z es. elektrárny A-l).

2. Distribuce Štěpných produktů

Pro provozní kontrolu jaderného paliva je užitečné znalost distribuce štěpných pro-

duktů, kterou gamma-scanning umožňuje. Již sama metoda určováni stupně vyhoření zahrnuje

změřeni distribuce některého štěpného produktu. Zkoumají se však i další štěpné produkty

pro lepší charakteristiku ozářeného materiálu /9,1O,4|11/. ZnaloBt jejich rozložení umož-

ňuje důkladnější osvětleni procesů, které při práci reaktoru v jaderném palivu probíhají.

T. Obsah a složeni štěpitelitfch izotopů v palivu

Gamma-spektrometrie může pomáhat i při zjištovéní množství a poměru izotopů U, Pu, Th

v palivu. Jde především o určování poměru U/Pu /12,13/.

II. Požadavky na konstrukci zařízeni

Nepřihlížíme-li k zařízením pro detekci a posuvy vzorku před kolimátorem, nebot tato

zařízení jsou dnes uzpůsobována z výrobků běžně vyráběných,a kvalita je tedy známa, je zé—

sadním problémem konstrukce kolimátoru.

Kvalita kolimátoru je dána především tím. jaké rozlišeni kolimátor poskytuje. Hozli-

šení však je narozdíl od běžné dírkové komory ve fotografii poněkud komplikováno pronika-

vostí záření gamma ve srovnání se zářením světelným a s nutností jiného způsobu záznamu

kvantity dopadajícího zářeni.

Za zásadní je třeba považovat geometrii otvoru kolimátoru. Není důležité, jaký tvar

bude mít, zda bude kruhový, čtvercový, eliptický či jiný, ale musí být zcela stejný po ce-

lé dales kolimátoru a jeho osa musí být kolmé na osu kolimátoru. Dalším požadavkem je do-

statečné délka kolimétoru a navíc materiál kolimátoru, který musí mít co nejvyšší speci-

fickou váhu, resp. elektronovou hustotu. Tento požadayek je diktován tím, že o rozlišovací

schopnosti kolimátoru: rozhoduje poměr mezi počtem impulsů na detektoru zaznamenaným jako

pozadí způsobené průnikem záření hmotou kolimátoru a počtem zaznamenaných impulsů paprsků

prošlých otvorem kolimátoru. Poněvadž však na efektivitu práce má vliv vzdálenost detekto-

ru od vzorku (intenzita záření klesá se čtvercem vzdálenosti), je třeba, aby byl detektor

co nejblíže, nemaií-li se neúměrně zvyšovat měřicí 5asy. Z toho vyplývá požadavek na koli-

mátor z těžkého materiálu (Pb, W, U ) . Pro konstrukci je řešení kolimétoru vždy náročným

problémem. Jde totiž o to, vytvořit v materiálu otvor o průměru cca 1 mm na délce kolimá-

toru cca 100 - 500 mm. To není právě snadné. Přitom nepřihlížíme k tomu, že by bylo velmi

výhodné vytvořit pokud možno kolimačnl štěrbinu tak, aby se otvor mohl pokud jde o průměr

měnit. Dnes však již existují kolimátory, které to umožňují. Tak lze tedy nastavit vhodně,

tzn. efektivně, rozlišovací schopnost na základě daného aignélu na detektoru. V závislosti

na způsobu měřeni se totiž v rozlišovací schopnosti uplatňují rychlost posuvu a záznamu.

Zmenšováním otvoru kolimétoru roste rozlišení, ale současně narůstají nutné doby měření.

Tedy např. při kontinuálním posuvu vzorku a zápisu se musí volit kompromis mezi počten za-

znamenaných impulsů za sekundu a průměrem otvoru kolimátoru tak, aby statistika byla repre-

zentativní.

III. Zařízeni a .jejich konstrukce

Zařízení pro gamna-aeanning se velmi různí, i když piincip zůstává týž. V laborato-

řích se využívá zařízení, která jsou zcela nenákladná a v provozu jednoduchá /I4-I7/, lze
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se však setkat se zařízeními, která jsou plně automatizována a pracují kec obsluhy po dobu

celých 24 hodin /18/. V zásadě je to vždy otázkou možností dané laboratatřa. Konstrukce sa-

ma se vždy rozpadá na tři díl6í problémy:

1. Konstrukce upínacího a posuvného zařízení pro palivový článek a dálkového ovládání

těchto zařízení

Z. Konstrukce kóliaátoru

3. Uspořádání měřícího a záznamového zařízení, event, konstrukce automatizace pro synchro-

nizaci a programování posuvu a záznamu

Lze tedy říci, íe okruhy jsou striktně vymezeny polohou vú6i vyaoké aktivití. Posuvné

a upínací zařízeni bývá zpravidla umístěno do horké komory. Stěnou komory bývá vyveden ko-

limátor a v operátorovně bývají ovládací a záznamové prvky.

Konstrukce upínacího zařízení obvykle vychází z hlavice podobné hlavici vrtačky. Po-

suv článku bývá volen jak vertikální, tak horizontální, vždy se zřetelem na možnosti uspo-

řádání posuvu v horké komoře. Posuv bývá zabezpečen šroubem, po němž jako jezdec pojíždí

upínací zařízení. Podle stupně automatizace se uživá různých motorku prs posuv článku po-

dél otvoru kolimátoru. Upínací hlavice bývá zpravidla konstruována tak, aby se dalo otáSet

palivovým článkem před otvorem kolimátoru. Důležité je zjistit polohu Slánku před kolimá-

torea. Způsoby indikace této veličiny se různí; u jednoduchých aparátu bývá odečtení umož-

ňováno umístěním měřítka proti jazýčku vyvedenému z upínacího zařízení, u plně automatizo-

vaných zařízení jde vždy o elektrický přenos signálů a o kontinuální záznam polohy.

Konstrukce kolimátoru je velmi náročná vzhledem k požadavku, aby kolimátor měl malý

průměr (cca 1 mm) a značnou délku (cca 100 - 500 mn). Kolimatory skládané z nízkých desti-

ček olova nejsou uspokojivým řešením, nebot nelze bezpečně pojistit polohu středu otvoru

jednotlivých destiček. Kolimátory odlévané do nádoby s napjatou strunou jsou uspokojivé,

potíže ale působí změna průměru otvoru kolimátoru. Výhodným řešením se zdá být kolimátor

s proměnným otvorem, který však není z hlediska konstrukce nejjednodušší. Umožňuje však

pracovat velmi efektivně, volit rozliěovaci schopnost atd.

Jako detektorů se v současné době používá většinou polovodičových detektorů ve spoje-

ní s mnohokanálovým analyzátorem, v některých případech i s jednokanálovým analyzátorem.

Některé metody indikace docházejí tak daleko, že automaticky poskytují barevně škálu roz-

ložení koncentrace produktů Štěpení /19/. Vyhodno'cení distribuce produktů Štěpeni je vSt-

Sinou automatizováno bud použitím mnohokanálového analyzátoru sloužícího zároveň jako ří-

dicí jednotka 8 minicomputer^nebo je záznamové zařízení napojeno na počítač.

Závěr

Gamma-scanning se v průběhu posledního desetiletí postupně stal běžnou a často použí-

vanou metodc : ke zkoumání ozářeného jaderného paliva. Příčinou toho jsou velké přednosti

táto metody. Je rychlá a levná, dává podrobné a poměrně přesné údaje. Umožňuje napr. zí-

skat obraz radiálního rozložení štěpných izotopů na průřezu palivového prutu kolmém k po-

délné ose prutu, aniž je proveden příslušný řez v onom mlátě /10A (Tedy zkoumání vnitřní-

ho prostorového rozložení zvnějšku, bez destrukce materiálu.) Proto byly v tomto oboru již

rozvinuty mnohé speciální metody ve spojení s automatickým počítačovým hodnocením výsledků,

jak o tom svědčí i četné zprávy o použití gamma-scanningu v odborné literatuře.
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SKODA, o.p., Plzeň, závod Výstavba jaderných elektráren

PŘÍPRAVA PERIODICKÝCH KCWTROT. TIAKQVf NÁPOBY"REAKTORU A-1

B-10

Úvod

Tlakové nádoba jaderného reaktoru je element z technologického hlediska mimořádně

složitý, na nějž se kladou vysoké provozní požadavky při současném zaručení maximální spo-

lehlivosti. Pres všechnu pečlivost věnovanou projektováni, konstrukci a výrobě tlakových

nádob zůstává v základním, a zejména ve svarovém materiálu značné množství necelistvostí,

které nelze odstranit v současnosti známými metodami. Tyto diskontinuity nedosahují kri-

tické velikosti a pokud by zůstaly v původním stavu, neovlivňovaly by spolehlivost tlakové

nádoby. Cyklické mechanické a teplotní namáhání tlakové nádoby a neutronové záření zhoršu-

jí plastické vlastnosti materiálu, a mohou tedy vyvolat růst existujících, popř. vznik no-

vých necelistvostí, zvláště v místech napěíových špiček. V místech velkých koncentrací ne-

celistvostí může nastat jejich vzájemné splynutí a v nepříznivé© případě skokový růst až

na kritickou velikost. Tomuto riziku se nelze vyhnout žádnými preventivními opatřeními a

pro zaručení spolehlivosti je nutné přistoupit k periodickému sledováni a hodnocení stavu

necelistvosti a k vytváření prognózy o další práceschopnosti tlakové nádoby.

Předkládaný příspěvek je shrnutím prací pracovníků ZVJE, o.p., ŠKODA, EHDr. M. Bru-

movského, CSc; Ing. A. BumbélKa; Ing. K. Kovaříka; Ing. J. Přepechala; Ing. B. Staňka;

Ing. B. Štěpánka, CSc, a autora.

1. Tlaková nádoba reaktoru A-l

Tlaková nádoba reaktoru A-l je válcového tvaru o celkové váze 725 t. Její celková

výška je 23 m, průměr 5 m a tlouštka etěny od 150 mm do 375 mm. Tlaková nádoba se skládá

z tělesa a ze snímatelného sférického víka připevněného dvěma volnými prírubami a 44 šrou-

by. Těleso nádoby je svařeno obvodovými svary z devíti prstenců, ze sférického dna a z ku-

želové podstavy. Prstence jsou svařeny ze segmentů podélnými elektrostruskovými svary. Ma-

teriál tlakové nádoby je ocel ČSN 13030.

Pro posouzení provozní spolehlivosti tlakové nádoby A-l z hlediska vlivu dlouhodobého

pracovního zatížení na vlastnosti konstrukčních materiálu jsou ve zvláštních kanálech

uvnitř nádoby umístěny vzorky všech použitých taveb ocelí a svarových materiálů. Kromě to-

ho se sledovala a vyhodnotila napětí a teploty v charakteristických místech tlakové nádoby,

zejména při přechodových režimech během spouštění reaktoru. Sledování integrity materiálu

tlakové nádoby během provozu se však neuvažovalo a filosofie provozní spolehlivosti byla

založena .ia pečlivé konstrukci, výzkumu a výrobě za předpokladu dodržováni provozních

předpisů.

Byla provedena studie necelistvostí v základním a svarovém materiálu tlakové nádoby,

které byly zjištěny defektoskopickými zkouškami při výrobě. Všechny existující necelist-

vosti vyhovují technickým podmínkám, ale jejich velikost, orientace a koncentrace (shluky)

jsou značně rozdílné. Po uváženi všech faktorů, tj. napjatosti, teplotních polí a neutro-

nových toků, byly vybrány vady, resp. jejich shluky, které lze označit jako "reprezenta-

tivní". Z výsledků periodického sledováni kinetiky těchto vybraných vad lze sestavit pro-

gnózu o další práceachopnosti tlakové nádoby. Prakticky všechny reprezentativní vady jsou

ve svarovém materiálu. Svary, které se budou periodicky kontrolovat, a které tedy obsahují

reprezentativní vady, jsou patrné z obr. 1. Kromě svaru 1 jsou všechny velmi obtížně pří-

stupné, a to jen zařízením dálkově ovládaným.
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2. fooly a cile

Podle uzavřené hospodářské smlouvy mezi Atomovou elektrárnou, Bohunice, n.p., a

ŠKODA, o.p., Plzeň, závod Výstavba jaderných elektráren, má úkol "Provozní bezpečnost tla-

kové nádoby reaktoru A-l* tyto cíle:

Od 1. 1. 1974 do 31. 12. 1975

- připravit návrh technologických opatření ke komisionálnímu posouzení způsobilosti

tlakové nádoby k dalšímu provozu
Od 1. 1. 1974 do 31. 12. 1974

- po provedeném měření a dílčích zkouškách shrnout získané technické informace, které byly

zpracovány při projektování a výrobě tlakové nádoby, a doplnit je o údaje, které se dnes

z hlediska bezpečnosti u těchto nádob vyžadují. Zvláštní pozornost věnovat pracím nutnya

k doplnění mechanických hodnot a parametrů lomové mechaniky

Od 1. 1. 1975 do 31. 12. 1975

- ověřit metody a stanovit technické postupy, které mohou být využity pro periodické kon-

troly tlakové nádoby
V roce 1976 se předpokládá pokračování prací s tímto cílem:

Vlastni provedení prací na tlakové nádobě reaktoru a zpracování podkladů pro komisionálni

posuzování způsobilosti tlakové nádoby reaktoru

I. etapa - do 31. 12- 1974

- stanovit filosofii kontroly provozní bezpečnosti tlakové nádoby vzhledem k problematice

periodických prohlídek

- určit velikost a rozdělení napětí za předpokládaných režimů provozu

- stanovit rozložení vad v oblasti 8 největším rizikem vzniku lomů

- určit nezbytné mechanické hodnoty základního materiálu a materiálu svarových spojů

v příslušných tloušíkách a prostředích

- určit parametry lomové mechaniky s po dílčích zkouškách odhadnout rychlost růstu

zjištěných i nepostihnutelných vad

II. etapa - do 31. 12. 1975

- vytvořit předpoklady a vyrobit příslušné zařízení pro periodické sledování stavu mate-

riálu tlakové nádoby

- doporučit metodu pro periodické, popŕ. průběžné provozní kontroly

- ověřit možnost aplikace detody akustické emise

- předložit návrh opatření pro posuzování způsobilosti tlakové nádoby reaktoru A-l

k dalšímu provozu

3. Přístup k tlakové nádobž

Periodické prohlídky tlakové nádoby A-l se budou děla- ultrazvukem z vnějšího povr-

chu. Přístup zvnitřku je vyloučen, protože reaktor se nebude demontovat a navíc by tento

způsob neměl žádné výhody. Prohlídka tlakové nádoby z vnějšího povrchu neovlivňuje chod

ostatních prací souvisejících s provozem reaktoru, nevyžaduje demontáž víka a v nutných

případech je možné ji vykonat i za chodu reaktoru nebo i'-ned po tlakové zkoušce, při níž

byl indikován rozvoj trhliny, např. metodou akustické emise. Při kontrole z vnějšího po-

vrchu je základním problémem přístupnost k tlakové nádobe, která je velmi omezena jak

z hlediska konfigurace okolí reaktoru, tak z hlediska radiace hlavně v oblastech blízkých

aktivní zóně. Studie situace okolí reaktoru A-l umožňuje přistup podle obr. 2.

Trasa 1 je vstupem do oblasti horních hrdel, a tedy ke svaru 6. 1. Z této oblasti

lze manipulátorem dosáhnout i svarů č. 2, 3 a 5 pod horními hrdly. Závéa aanipulátoru

prochází mezikruhovou Štěrbinou mezi tělesem nádoby a stínícími deskami. Trasy II a III

uaožňují vstup do prostoru mezi vodní biologickou ochranou a betonovou šachtou. Z tohoto

prostoru lze dvěma otvory 0 500 mm vstoupit k tlakové nádobě v úrovni spodních hrdel, •

tedy ke svarůa S. 6. Trasou č. IV se VBtupuje ke svaru 6. 4.
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V jednotlivých prostorách označených podle obr. 1 byly vypočítány tyto dávkové inten-

zity (po půlročním nodu reaktoru při výkonu 50 %, jeden měsíc po odstavení) v R/h:

prostor A:

B:
C:
D:

4. Měření dávkových

0,003

0,075

64,-

3,6

intenzit v okolí

prostor E:

F:
G:

tlakové nádoby A-l

0,05

0,01

0,001

Před zahojením prohlídek tlakové nádoby A-l je třeba znát radiační situaci v okolí

náďoty, aby byla zaručena bezpečnost pracovníků vykonávajících vlastni prohlídky nebo

úpravy zařízení v okolí tlakové nádoby reaktoru. Protože zatím existují jen výpočtové hod-

noty dávkových intenzit v okolí tlakové nádoby, je nutné ověřit je měřením, aby bylo možné

naplánovat délku pracovní doby v blízkosti nádoby. Měření fotonového pole, která byla do-

sud provedena, se řádově shodují s výpočtovými hodnotami.

Fotonové pole ae bude měřit při odstaveném reaktoru při teplotách asi 50 °C. Zářeni

gamma ze štěpných produktů v aktivní zóně je stěnou tlakové nádoby a tepelnou ochranou ze-

slabeno řádově 10 x, takže se pravděpodobně neuplatni. Veškeré záření gamma bude procházet

z aktivity indukované ve stěně tlakové nádoby a z odrazů tohoto záření od okolních kon-

strukci. Maximální energie bude déna onergií vyzařovanou radioizotopem 60 Co, tj. 1,25

Mev. Dávkové příkony se mohou pohybovat v rozsahu 10 až 10 R/h.

Pro měření budou použity dozimetry VA-J-16 a VA-J-15A s výměnnými ionizačními komora-

Měření koncentrací radioaktivních aerosolů v okolí tlakové nádoby během prací vykona-

jí směnoví dozimetristé EBO.

5. Prostorově energetické rozloženi hustoty toku neutronů dooada.iicich

na tlakovou nádobu A-l

Jedním z parametrů ovlivňujících životnost a provozní bezpečnost tlakové nádoby reak-

toru A-l je její radiační poškozeni. Pro stanoveni míry tohoto poškození je nutná znalost

prostorově energetického rozloženi hustoty toku neutronů v tlakové nádobě ve vztahu k vý-

konu reaktoru. Při experimentu fyzikálního spouštění nebylo možné pro nízký výkon reaktoru

v beztlakovém režimu určit s dostatečnou přesností vztah mezi výkonem reaktoru a tokem

neutronů dopadajících na tlakovou nádobu ani jeho energetické spektrum. Tím zůstal problém

radiačního poškození tlakové nádoby otevřený, a proto se budou konat tyto experimentální

práce:

- měření prostorově energetického rozložení hustoty toku neutronů na modelu vrstev reflek-

tor-tepelná ochrana - tlakové nádoba se zdrojem neutronů blížícím se aktivní zóně reak-

toru A-l. Pro imitaci prostředí reaktoru A-l se použije reaktor TRO s uspořádáním pali-

vových článků "co nejlépe odpovídajícím uspořádání reaktoru A-l z hlediska kroku mříže i

tlouštky reflektoru. Výsledkem experimentu budou funkce prostorově energetického rozlo-

ženi toku neutronů v těžkovodním reflektoru, tepelné ochraně a tlakové nádobě reaktoru

A-l

- pro přiřazeni absolutních hodnot získaným funkcím ve vztahu k výkonu reaktoru A-l se

provede kalibrační měření na vnějším povrchu tlakové nádoby reaktoru A-l sadou prahových

aktivačních detektorů v úrovni středu aktivní zóny při výkonu reaktoru cca 10 % nominál-

ního

6. Vliv přechodových režimů na namáháni tlakové nádoby

Hodnotíme-li chování reaktoru za nestacionérnlch přechodových režimů podle průbShu

parametrů vztahujících se k chlazení tlakové nádoby, pak pro pevnostní analýzu jsou rozho-

dující průběhy s vysokými gradienty změn teplot a tlaku chladivá. Ohřev, ochlazování a

energetické spouštěni reaktoru řadíme k pomalým procesům, při niehž lze očekávat nízké
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namáháni tlakové nádoby. Větal pozornost je třeba věnovat havarijnímu odstaveni a dochlazo-

vání reaktoru, a hlavně explozivní havárii spojené s unikem chladivá z primárního okruhu*

Vliv havarijního odstaveni na-namáháni tlakové nédoby ae projeví hlavně v poíátku přechodo-

vího procesu. Nepříznivější výsledky dávají ty varianty havarijní ochrany, při nichž se

uvažuje volný doběh všech oběhových kompresorů a přechod různého počtu kompresorů na super-

havarijní doehlazováni reaktoru při snížených otáčkách.

Výrazné změny parametrů lze ofiekévat při porušení kompaktnosti hlavního cirkulačního

potrubí, kdy rychlost poklesu tlaku chladivá je závislá na velikosti výtokového průřezu

otvoru, na systému prostoru, do r.ěhož chladivo vytéká (chodby a kobky v reaktorové budově),

a na vzduchotechnickém zařízení v budově reaktoru. V tomto případě se uvažuje komplexní na-

máhání tlakové nádoby včetně teplotní složky.

Neuvažujeine-li poslední hypotetický druh havárie, lže z vypočítaných dynamických cha-

rakteristik usoudit, že běžná prechodové režimy včetně režimů havarijního zastavení a do-

chlazováni reaktoru neovlivni podstatně životnost tlakové nádoby.

7. Podmínky porušeni tlakové nádoby

Rozbor provozních parametrů a jejich vlivu na vlastnosti materiálu tlakové nádoby

ukázal, že je nutné věnovat zvýäenou pozornost.eventuálnímu porušení tlakové nádoby křeh-

kým lomen. Tento předpoklad podporuje- velké tlouStka materiálu, vyaoká přechodová teplota,

relativně nízká provozní teplota a vysoký posuň přechodové teploty vyvolaný ozářením.

Provozní teplota tlakové nádoby má splňovat nerovnost

Tpr * TZT„ * A Ti, • nTsi •> ATG - Ah
k d e TZTt je výchozí teplota zastavaní trhliny

fl7"eř je posun TZT vyvolaný ozářením

ůTa. je posun TZT vyvolaný stárnutím

bXs je teplotní zásoba bezpečnosti na provozní napěti

£?£ je teplotní záeoba bezpečnosti na akumulovanou energii

Pro tlakovou nádobu A-l platí:

i 0
i 20
i 90
9 40

°C
°c
°c
°c

?, uvedených hodnot plyne, že konečná teplota TZT 3=> 190 °C, kdežto provozní teplota je jen

Tpr <s 150 °C!

Na základě pevnostního diagramu lze stanovit výchozí teplotní zásobu bezpečnosti, a

tím i bezpeínost během prvních let provozu, lze odůvodněni- předpokládat, že se podmínky

pro dosažení bezpečného provozu během počátečních pěti až osmi let podstatně nezmění, ne-

bo t vliv radiačního poSkozenl se projeví za tuto dobu jen zanedbatelně.

Pro určení celkové životnosti je nutné znát změny jak pevnostního diagramu, tak i

kritické velikosti vady vyvolané provozem. K tonu jsou určeny předprovozní a í-rovozní

zkoušky, měření a kontroly. Z nich lze stanovit posun přechodové teploty a po porovnali-

se stárnutými vzorky též posun teploty zastavení trhliny. Na základě těchto změn raůíe být

sestrojen předpokládaný pevnostní diagram pro danou dobu provozu.

Na základě znalosti jednotlivých parametrů lomové mechaniky, rychlosti růstu vad, vý-

chozí velikosti vad a předpokládaných změn těchto parametrů vlivem záření e provozu je

možné předpovědět kritickou velikost vady po dané době provozu v závislosti na době provo-

zu, na počtu cyklů a na provozní teplotě.

Pevnostní diagram a kritická velikost vady v závislosti na době provozu umožní stano-

vit celkovou předpokládanou životnost tlaková nádoby.

f-

tr'-r
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e. Zařízení pro kontrolu tlakové nádoby ultrazvukem

Návrh zařízení pro periodické prohlídky tlakové nádoby byl vypracován na základě kom-

plexního rozboru situace tlakové nádoby. 3yly definovány "vybrané vady tlakové nádoby",

které se posuzují jako reprezentativní pro vyhodnocování skutečného stavu tlakové nádoby

a pro'jejichž sledování bylo navrženo odpovídající zařízení.

Při návrhu se respektovaly tyto faktory:

- omezený prostor ztěžující přístup

- radiace v okolí tlakové nádoby

- vysoká teplota povrchu tlakové nádoby za chodu i při krátkodobém odstaveni

- minimalizace nákladů na výrobu potřebného zeřízení a na úpravy příslušenství reaktoru

- možnost vykonat prohlídky bez demontáže reaktoru v minimálním £ase

Přestože se původně sledovala kontrola "vybraných vad", může zařízení obsáhnout až

90 % z celkového povrchu tlakové nádoby.

8.1. Metodika ultrazvukových zkoužek

Při návrhu metodiky ultrazvukového zkoušeni vybraných vad se vycházelo z celkové kon-

cepce, tj. ze sledováni kinetiky eventuálního rozvoje vad, které ve svarových spojích

vznikly při výrobě a nebyly odstraněny, protože podle své nátoadní velikosti vyhovovaly

technickým podmínkám. Metodika zkoušek byla zvolena tak, aby se co nejvíce podobala ruční-

mu zkoušení při výrobě nádoby. Zkoušky se budou dělat vždy jednou sondou, kterou lze pomo-

cí manipulátoru .nastavit prakticky do libovolná polohy vzhledem ke svaru. Použity budou

úhlové sondy s úhly vstupu v rozsahu 40° až 60° s jmenovitou frekvencí pod 2 MHz. Úhel

vstupu pro každý daný případ se zvolí se zřetelem na tlouštku svaru, na polohu sledované

vady a na původní nález.

Jednosondové metoda se obecně nepovažuje za nejvýhodnější pro opakované zkoušky svarů

provozovaných tlakových nádob, kde je třeba zjišíovat vady orientované převážně ve směru

kolmém ke zkušebnímu povrchu. Takové vady (trhliny), zvláště jsou-li dostatečně rovinné a

kolmé s přesností několika stupňů, zjištují se spolehlivěji pomocí jedné nebo vice dvojic

sond v tandemovém zapojení. Pokud však je trhlina pokračováním již existující vady nebo

vznikla propojením dvou nebo vice vad sousedních, nelze již obecně očekávat její ideálni

orientaci, čímž vznikají dobré předpoklady zjištění jejího vzniku i růstu jednosondovou

metodou. Jednou sondou lze také velmi spolehlivě zjištovat vady kolmé k povrchu, pokud le-

ží ve vzdálenosti až do desítek milimetrů od vnějšího nebo vnitřního povrchu. Jednosondová

metoda je tedy pro daný účel zcela vyhovující a je nesrovnatelně jednodušší a méně náklad-

ná ve srovnání s mnohasondovými metodami. Vývoj zařízení pro mnohasondovou metodu by trval

navíc tak dlouho, že by se vůbec nedosáhlo výše uvedených cílů v přijatelných termínech.

8.2. Ultrazvuková aparatura

Použité úhlové sondy jsou speciální konstrukce se zabudovaným měničem pro kontrolu

akustické vazby. Akustické vazby se dosahuje pomocí vrstvy pružného materiálu přitlačením

sondy dostatečnou silou ke zkušebnímu povrchu. Vzhledem k tomu, že takový způsob navázání

akustické vazby umožňuje pouze diskrétní pohyb sondy, je zcela dostačující použit univer-

zální ultrazvukový přístroj s ručním ovládáním všech funkcí a s běžným vyhodnocením veli-

kosti a polohy vady.

8."i. Manipulátory

Pro dopravení ultrazvukové sondy do zvolených míst se použiji speciální manipulátory.

Svar č. 1 se bude kontrolovat zařízením znázorněným na obr. 3. Tento prostor je při

odstaveném reaktoru krátkodobě přístupný. Zařízení je namontováno na vozíku 1 určeném pro

transport matic, který pojíždí po vedeni 5 po celém obvodu tlakové nádoby. Na ramenu 2 je

otočný držák sondy 3 a čisticí kartáč 4. Rameno 2 je vertikálně posuvné. Všechny pohony

jsou provedeny krokovými motory, ovládáni je dálkové.

; í
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Zařízeni pro kontrolu svarů a. 2, 3 a 5 je na obr. 4. Toto zařízeni má dvě základní

Sásti, a to vozík 1 a manipulátor 2. Vozík 1 pojíždí po kolejnicích 3 namontovaných na etl-

niclch deskách. Vozík je poháněn krokovým motorem. Na vozíku je zdvíhací mechanismus s dvo-

jitým bubnem 6, na němž jsou navinuty dva ocelové pásy 8e zavedeným manipulátorem. Uanipu-

látor nese otočnou ultrazvukovou sondu 8, dva čisticí kartáče 9 a přitlaEovaci elektromag-

nety. Manipulátor a vozík jsou ovládány dálkové.

Ke kontrole svarů a. 6 je určeno zařízení na obr. 5 skládající se z vozíku l a z držá-

ku sondy 2. Vozík pojíždí po betonovém stínění pod spodními hrdly tlakové nádoby. Přesné

nastavení ultrazvukové sondy na kontrolovaný svar umožňuje televizní kamera S. 5 a odpoví-

dající značky na tlakové nádobě. Držák sondy je zavěaen na lankách navíjených na buben vo-

zíku a pomocí elektromagnetu je přidržován k povrchu tlakové nádoby. Celé zařízení je ovlá-

dáno dálkově.

Pro kontrolu svaru 5. 4 se uvažuje Bpeciélní délkově ovládaný manipulátor. Za souäas-

ného stavu je tentc svar naprosto nepřípustný, nebol je zcela zakryt tepelnou izolací a

stínící ocelovou deskou o tlouátce 150 mm. V ní bude nutné zhotovit průlez o průměru min.

$00 mm a izolaci odstranit. Situace je značně ztížena omezeným prostorem a vysokou radiací

těžkovodnich trub procházejících dnem tlakové nádoby. Ověřuje se varianta, při níž by se

vlastní prohlídka tohoto svaru nedělala, ale nahradila by se podrobným teoretickým, resp.

modelovým řešením.

Trace na úkolu Periodické prohlídky tlakové nádoby reaktoru A-l byly zahájeny v době,

kdy byl reaktor již energeticky spuštěn,eoä znaině ovlivnilo celou koncepci řešeni a ztí-

žilo zejména konstrukci manipulátoru pro dopravu ultrazvukových sond do požadovaných míst.

Ha druhé straně tato nepříznivá situace vedla k vytvoření velmi úsporné a funkční koncepce

jak kontrolních metodik, tak vlastního zařízení.

V rámci úkolu se zpracovává metoda akustické emise pro indikaci a lokaci siřících se

defektů v materiálu tlakové nádoby při tlakové zkoušce, jejíž úspěšná aplikace by byla

Vvalitativnim krokem vpřed při výkonu periodických prohlídek. Eéle se studuje a výhledově

připravuje použiti akustické holografie jako jedné z nejnovějších defektoskopických metod.

if- ':.
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Ing. Jaroslav Obraz, CSo.

SVUSS, Praha, Běchovice

VYUŽITÍ ULTRAZVUKU PRO PROVOZNÍ ZKOUŽENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB

JADERNÝCH ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

B-ll

Úvod

Při provozu jaderných reaktorů mohou vznikat trhliny zejména ve svarech, avSai i

v základním materiálu tlakové nádoby. Rovněž v plátování těles reaktorů auetenitickou

vrstvou nebo těsně pod ní se mohou rozrůstat trhliny. Přítomnost, popř. růst těchto trhlin

se zjištuje při opakovaných provozních zkouškách. Podle dosa/adníeh zkuäenostl jde nejča-

stěji o trhliny k povrchu kolmé nebo jen málo skloněné nejvýSe o úhel asi 30°. Obvykle ty-

to trhliny probíhají v rovinách rovnoběžných se směrem svaru. Přítomnost takových trhlin

lze stanovit ultrazvukem, přičemž průběh zkoušení musí být ovládán délkově, protože v pro-

storu reaktoru je záření. Zkoušky se dělají opakovaně při vyřazení reaktoru z provozu, a

proto mají trvat co nejkratší dobu. Čistý čas pro defektoskopickou zkouäku by neměl být

delší než asi 400 hodin.Vyžaduje se, aby výsledek zkoušky byl k dispozici ihned po jejím

skončení, aby bylo možné ještě před opětným uvedením do provozu provést dodatečná měření,

a zejména pak dosažené výsledky zhodnotit.

Délkově ovládané zkoušeni ultrazvukem je vždy náročnější na přístrojovou techniku než

zkoušení ruční. Jde o plně nebo o částečně automatizované zkoušení, při němž je nutné sa-

močinně vyloučit vlivy působící na výsledek,jako je akustické vazba apod.

Tlakové nádoby jaderných energetických zařízení lze ultrazvukem zkoušet buä z vnější-

ho, nebo z vnitřního povrchu. Umístění sond do vnitřku nádoby se jeví technicky účelnější,

protože mechanický manipulátor je jednodušší a lze lépe vytvořit akustickou vazbu ultra-

zvukových sond. Při konstrukci tlakové nádoby reaktoru by se mělo s umístěním manipulátoru

již počítat. Nenl-li tomu tak, bývá nutné dělat zkoušení zvnějšku nádoby, přičemž však

členitý povrch nádoby i jeho hrubost činí potíže při vytvoření dobré akustické vazby.

Kromě klasických zkoušek ultrazvukem lze využít pro zjišttni vzniku vnitřní vady ma-

teriálu i metody akustické emise. Pomocí celé soustavy ultrazvukových snímačů se určí hy-

perbolickou tringulací i místo vzniku vady. Metody pro stanovení velikosti vady pomocí

akustické emise nejsou propracovány. Naproti tomu metody klasické defektoskopie dovolují

při známém typu a orientaci vad, v našem případě trhlin, s jistou přesností ocenit náhrad-

ní velikost. Nelze proto předpokládat, že by v blízké budoucnosti metody akustické emise

mohly nahradit klasickou ultrazvukovou defektoskopii, nýbrž pouze ji doplní. Dalším doplň-

kem a zdokonalením klasické ultrazvukové defektoskopie bude zřejmě spektrometrie, které

může dát informaci o orientaci trhlin, jež při provozu v tlakových nádobách vznikají.

1» Zjištování trhlin ve svarech tlakové nádoby

Největší pravděpodobnost vzniku vad je ve svarech tlakové nádoby, i když nelze vylou-

čit, že vady vznikají v celé stěně nádoby i v plátováni nerezavějící oceli. Tlouštky stěn

nádob se pohybují od 150 do 250 mm. Trhliny vzniklé v provozu mohou být kdekoli v celé

tloušíce svaru. Jak již bylo řečeno v úvodu, převážně se vyskytují vady typu trhlin orien-

tovaných kolmo na povrch. Trhliny nebývají váak nikdy absolutně rovinné, nýbrž vykazují

nerovnosti,byt pouze drobné. K jejich zjištění lze zásadně použit dva možné způsoby indi-

kace ultrazvuke«,které využívají vždy příčných vln vysílaných a přijímaných Uhlovými son-

dami .

První z nich je tzv. metoda přímého odrazu od trhliny, znázorněné na obr. 1. Při ní

se použije buä jedné, nebo dvou ultrazvukových sond. Sonda 1 pracuje jako vysílací i při-

jímací. Je zřejmé, že se echo dostatečné výšky vrací do sondy 1 pouze tehdy, je-li trhlina
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skloněna o úhel vetäí neí aBi 15° vzhledem k rovině kolmé k povrchu. To nebývá často

splněno, a proto lze použít dvou sond 1 a 2, z nichž sonda 1 pouze vysílá a sonda 2 jen

přijímá. V tomto případě lze očekávat větáí odražené echo. Metoda přímého odrazu proto mé-

ně vyhovuje a je výhodná pouze pro trhliny ležící blízko povrchu.

Mnohem větší předpoklady zjistit vady v rovině kolmé k povrchu mé metoda nepřímého

odrazu schematicky znázorněná na obr. 2 /I/. Tato metoda využívá odraz od vady a od proti-

lehlého povrchu do sondy 2. Vzdálenost vysílací sondy 1 a přijímací aondy 2 je dána hloub-

kou trhliny pod povrchem a tlouStkou stěny.

Při automatizovaném délkově ovládaném zkoušení je nutné vyzkoušet celou tlouStku stě-

ny najednou. Jedna dvojice však obsáhne pouze jisté výškové rozmezí tlouátky atěny. Toto

rozmezí (výškový záběr sondy) je tím užší, čím menší je přípustný pokles výěek ech od vad

v tomto rozmezí. Nejvýše se připouští + 6 dB pro vady ležící na okrajích tohoto výškové-

ho úseku vzhledem k vadám v jeho středu. Pro přesnější hodnocení náhradní velikosti je

hodnota + 6 dB příliš vysoká, protože se musí poäítat s dalšími zdroji chyb. Těmi pak jsou

kolísání akustické vazby a nerovnosti v navrženém plátováni /2/.

Celý průřez stěny se obsáhne soustavou sond umístěných za sebou v tandemu. Tim způso-

bem se vyzkouší najednou celý řádek, jehož šířka je dána přípustným poklesem výšek ech na

okrajích řádku. Uspořádání, počet sond v tandemu i způsob jejich vysíláni ae volí podle

počtu výškových úseků a průběhu řezu, v němž se má stěna v jedné poloze tandemu prozkou-

šet. Jako nejoptimálnější se ukazuje uspořádáni podle obr. 3. Zjištují se trhliny ležící

kolmo k povrchu v různých hloubkových (výškových) úsecích v ře»u A-A. Ultrazvukové svazky

vyplňuji klín ve tvaru V, a proto takové uspořádání zkoušení budeme nazývat V-systém. Při

něm všechny sondy vysílají a pouze jedna z nich přijímá. Na obr. 3 je toto uspořádání pro

devět úhlových sond 45°, pomocí kterých se vyzkoušejí hloubkové úseky 1 až 9. Výhodou je

totožné délka drah všech ultrazvukových paprsků v úsecích 1 až 9. Neprozkouáen zůstává

úsek označený 0 těsně pod povrchem. Zkouší-li se z vnitřního povrchu', zůstává nevyzkoušeno

plátování a přilehlá oblast. Tu lze vyzkoušet sondou 9 pracující současně jako vysilač i

přijímač nepřímým odrazem od protilehlého povrchu, tj. v celém kroku sondy. Potom je dráha

ultrazvuku dvojnásobné a citlivost přibližně o 20 dB nižší (při tlouäíce 220 mm a frekven-

ci 2 MHz) než při zjištování vad v hloubkovém úseku 9, kdy sonda 9 pracuje rovněž jako vy-

silač i přijímač; délka dráhy, a tedy i citlivost je při vadách v úseku 9 přibližně táž

jano v úsecích 1 až 8, do nichž vysílají sondy 1-8 a .přijímá pouze sonda 9.

Druhou možností, jak zjistit vady těsně pod povrchem v úseku 0, je použít sondu 10

mající úhel 70° nebo spíše 80°. Tato sonda pracuje metodou přímého odrazu. Dráha ultrazvu-

ku je podstatně kratší, přičemž však citlivost zůstává obdobná jako u dvojic sond 45° tan-

demu. Vliv zkrácení dráhy se totiž přibližně vyrovnává poklesem citlivosti, který nastává

u úhlových sond s úhly 70 až 80°.

Jako ultrazvukové zkušební frekvence se použiji 2 BHz. Akustické vazba se dělá vodou,

již je vnitřek nádoby naplněn. V podstatě však jde o předvstřikovací akustickou vazbu,

protože mezera pod sondou je několik desetin mm, a tedy je srovnatelná s délkou vlny. Při

pohybu sondy je sice zaručeno, že akustické vazba nemůže nikdy vypadnout, avšak může se

měnit jednak v závislosti na plátování a na drsnosti povrchu, jednak i na mechanickém ve-

dení sond. U úhlové sondy s měničem 25x16 mm kolísají výšky přijímaných ech o 6 až 10 dB

při změně tlouštky vazební mezery v rozmezí 0 až 0,4 mm. Při větších tlouštkéch vazební

mezery, např. kolem 1 mm, kolísá citlivost pouze o 2 až 3 dB.

K dosaženi vysoké přenosti s zejména pak spolehlivosti měření lze použít zařízení pro

udržování konstantní citlivosti, které může vyrovnat změny citlivosti 10 dB na hodnotu ko-

lem 2 dB. Jako srovnávací signál se používá výška echa odraženého kolmo od protilehlého

povrchu stěny nádoby. Příslušné impulsy opět na frekvenci 2 MHz vysílá pomocný elektro-

akustický měnič, tzv. kompenzační, umístěný na vrchní straně prostředí úhlové sondy podle

obr. 4. Použití takových sond sice zvyšuje přesnost měření a dává i jistou informaci

o zkoušeném prostředí, avšak činí zařízení velmi složitým. Kromě toho místní změna struk-

í':'.'

if.

f;
K-T
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s-
tury může vést i k překompenzování pracovního měřicího kanálu, protože dráhy impulsů j.;

z obou měničů nejsou shodné. • .

2. Rychlost zkoušeni ';•

Při opakovaných zkouškách se pohybuje systém sond poi?él svaru konstantní rychlostí. '•••
Tato rychlost, zejména se zřetelem na provedeni mechanického manipulátoru, bývá kolem ;
0,025 E S " 1 . Dalšími důležitými kritérii pro rychlost zkoušení jsou opakovací frekvence '
vysílání ultrazvukových impulsů a šířka bočního záběru sondy. Ta je dána její vyzařovací
charakteristikou ve směru kolmém na rovinu lomu. Opakovací frekvence vysílání ultrazvuko- \/j
vých impulsů je také vázána s požadavkem, kolik mé být vysláno ultrazvukových impulsů do f,.
každého místa o boční aířce záběru. Například pro uspořádání sond pro zkoušení V-systémem ;V
vychází opakovací frekvence 1 až 2 kHz. /

3. Koncepce elektroakustické části zkušebního zařízení ; •

Elektroakustické část obsahuje soustavu ultrazvukových sond a elektronické obvody. ŕ"
Sestavení elektronických obvodů je patrné ze skupinového schématu na obr. 5. Spouštění
všech impulsových obvodů řídí synchronizační obvody obsažené v bloku synchronizace BS. ..i
Tyto obvody jsou několikafézové, přičemž se počet fázi obvykle shoduje s počtem použitých t-
sond. Při uspořádání sond podle obr. 3 je synchronizétor desetifázový. Měřici blok Bil >.
obsahuje všechny základní obvody pro získání ultrazvukových signálů a jejich zpětné pře- s
vedení na elektrické signály. V podstatě jde o mnohokanálovou soustavu generátorů a kli- p
čovaných předzesilovačů a zesilovačů, na jejichž výstupu se získají elektrické signály, V-
obvykle ve tvaru videoimpulsů. Generátory i předzesilovače bývají uloženy poblíž soustavy i
sond Sil, aby délka přívodních kabelů byla přípustné. Ostatní obvody jsou uloženy mimo
prostor nádoby reaktoru. Pokud sondy obsahují ještě kompenzační měniče SK, jsou příslušné -•?
obvody, jako jsou generátory, zesilovače a obvody pro zpracování řídicích signálů, v blo-
ku řídícím BR, opět rozděleném na dvě části. Získané řídicí signály se vedou zpět do ;,
hlavních zesilovačů měřicího bloku. Řízení průběhu citlivosti s hloubkou (vyrovnání vlivu
vzdálenosti) nebývá při uspořádáni podle obr. 3 nutné. f\,

Impulsy z měřicího bloku se vedou na zobrazovací obvod BO; ten slouží zejména pro 2-'
nastaveni obvodů měřícího bloku, popř. i obvodů vyhodnocovacích. Ty jsou obsaženy v bloku ' :

vyhodnocovacím. Tam se získají signály bu3 v analogovém, nebo v číslicovém tvaru, Jcteré
jsou vhodné pro záznam. Výsledky zkoušení se mohou zaznamenávat tiskárnou, popř. i ponocí -,
magnetofonového pásku. Záznam tiskárnou lze nahradit řídicím počítačem. £•

Počítač lze navázat k ostatním obvodům bu5 "on line", nebo "off line". Využití počl- '~
tače on line je výhodnější, protože počítač může sloužit nejen k vyhodnocení výsledků, i;-
nýbrž i ke kontrole činnosti elektronických obvodů a k jejich řízeni. I samo hodnocení
výsledků je mnohem dokonalejší a přehlednější. Tak např. počet výškových ííseků (např. 10) '',"
může být redukován na nižší (např. 5 ) . Počítač může vytisknout protokol o zkoušce, v němž í1-
je zaznamenána geometrická poloha i jejich náhradní velikosti. Například stoprocentním i'".
zkoušením tlakové nádoby se může pomocí počítače získat B nebo C obraz rozloženi vad ''^'
v úseku s rozměry 500x500x250 mm /3/« ;- -

Použiti počítače off line je těžkopádnější; lze pouze zpracovávat již získané infor- /'•'
mace, aniž se dá ovlivnit a kontrolovat způsob jejich získání. X'\

Závěr • I I

Opakované zkoušky na jaderných energetických zařízeních vyžadují vypracovat složité ľ
zkušební zařízení, a to nejen ve vlastní elektroakustické části, nýbrž i v mechanickém \K
manipulátoru a ve vyhodnocovací přístrojové technice. Pro vyhodnocení se ukazuje vhodné i "
použít počítač, pomocí něhož lze podstatně zkrátit časy zkousisy. nepríjemné väak jsou vy- ť:
soké náklady na "soft ware" spojené s použitím počítače. Tyto náklady se zřejmě vyplatí, '."•',
budou-li se opakované zkoušky dělat na větším počtu jaderných energetických zařízení.
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Ing. b. hcnci, Csc. B-12

SV'JM, Praha

K ŘEŠENÍ PROBLÉMU REPRODUKOVATELNOSTI

VÝSLEEK6 PROVOZNÍCH ZKOUŠEK ULTRAZVUKEM

Požadavky na provozní spolehlivost a bezpečnost jaderných energeticích zařízení jsou

vysoké a jim odpovídají i nároky na jejich nedestruktivní kontrolu. Ultrazvukové metody

nedestruktivního zkoušeni zaujímají v oboru jaderné energetiky významné místo, a to jak

při kontrole kvality ve výrobě, tak při kontrolách provozních. V obou případech se uplat-

ňuje hlavně impulsová odrazová metoda. Ve výrobě se aplikují běžné techniky zkoušení, jak

se zdá, bez zvláštních problémů, o zcela jiné situaci však svědčí závěry ze zkušeností

z provozní kontroly. Výsledky aplikaci ultrazvukových metod nedestruktivního zkouäení při

provozních kontrolách nejsou zatím uspokojivé. Tento závěr vyplývá jak z publikovaného

hodnocení výsledků těchto kontrol, např. /!/, tak i z našich zkušeností z periodických

kontrol části klasických energetických zařízení. Všimněme si však dříve, než se budeme vě-

ncvat diskusi o příčinách znehodnocení výsledků provozních zkoušek ultrazvukem, požadavků

kladených na tyto zkoušky. Autor práce /I/ je napr. formuluje takto:

- citlivost zkoušky musí být taková, aby s-2 zjistily všechny vady překračující rozměry vad

ještě přípustných

- zkouška musí přesně určit rozměry, skutečnou polohu a orientaci zjištěných vad

- zkouška musí umožnit přesné měření změn odrazných ploch i po poměrně značné době, jiným

zařízením a jiným obsluhujícím personálem

Jsou to požadavky jistě nemalé a je třeba přeáeslat, že je lze splnit pouze v omezené

míře. Je nutné se smířit se skutečností, že současná ultrazvukové impulsová odrazová meto-

da a téměř všechny ultrazvukové metody snad kromě ultrazvukové holografie podávají jen

velmi omezené informace o druhu, rozměrech, orientaci a poloze vady. Udávají pouze "ná-

h.9dní" hodnoty, jejichž souvislost se skutečnými parametry vady je jednak neznámá, jednak

mnohoznačné. Nebo obecněji a také přesněji: pro dané zařízení a zkoušený objekt je koneč-

ným výsledkem ultrazvukové zkoušky závislost signálu (obvykle pouze amplitudy a dráhy) na

poloze sond. Z této informace, ze znalosti technologie výroby a z podmínek exploatace se

usuzuje na použitelnost, popř. na zbytkovou životnost zkoušené části. Při hodnocení je ta-

ké nutné respektovat, že nebezpečnější vada není obecně charakterizována větším signálem.

Opomineme-li záměrně perspektivní možnosti zlepšení této metody, je přes uvedené ome-

zení ultrazvukové impulsová metoda vhodná k hodnocení jakosti většiny částí jaderných

energetických zařízení a často je také jedinou metodou, kterou lze po stránce technické

i ekonomické pro kontrolu doporučit.

V podmínkách provozní kontroly však nabývá mimořádného významu míra splnění poslední-

ho požadavku,který zatlačuje do pozadí oba požadavky předchozí, tj. požadavek citlivosti

a specifikace zjištěné vady. Citlivost je ve většině případů aplikací ultrazvukových metod

dostatečná a "přesné" specifikace vady nereálné.

Základním požadavkem provozní kontroly se zde stává možnost sledovat změny kvality

zkoušené součásti. Předpoklad, že se změna kvality projeví změnou závislosti signálu na

poloze sond při zachování oatatních podmínek zkoušky, je možné považovat za oprávněný. Za-

chováoe-li tedy ostatní podmínky zkoušky, bude její výsledek záviset pouze na změnách kva-

lity zkoušené čésti.

Mírou zaznamenatelné změny kvality je tedy reprodukovatelnost výsledků zkoušky. Ově-

řuje se opakovanými zkouškami jednoduchých vzorků nebo celých modelů částí, u nichž není

žádný důvod k tcmu, aby se jejich kvalita během zkoušek změnila. Ověřují se tak celá dál-

kově ovládaná zařízení, které se před každým opakovaným měřením zcela demontují a znovu

smontují, aby výsledky postihovaly i takto způsobené změny /2/, nebo se sleduje pouze
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rozptyl ruině prováděné zkoušky podle určitého předpisu /I/. I někte.-á měření konané pů-

vodně za zcela jiným účelem podávají informaci o dosažitelné reprodukovatelnosti měření,

např. /3, 4/. Beprodukovatelnost výsledků se posuzuje zatím jednoduchým srovnáním výsled-

ků měřeni do tabulek nebo vynesením do diagramů.

Takto získaná porovnání jsou velmi rozdílná; jednak jsou výsledky se značným rozpty-

lem, jednak s rozptylem až neuvěřitelně malým, prakticky v mezích nahodilých odchylek

pečlivě provedených měření identickým zařízením, a «M»zřejmě celá spektrum odchylek tzv.

středních.

Problém reprodukovatelnosti není dosud systematicky zpracován, zatím se teprve for-

muluje, avšak i z těchto rozptýlených výsleákft praěrně malého počtu měřeni lze usoudit,

že příčiny značných rozdílů jsou systematise. Vznikají tehdy, když se za dostatečnou

podmínku pro reprodukovatelnost zkoušky považuje použití téhož typu přístroje a sondy,

nebo se dokonce srovnávají výsledky měření získaných zcela rozdílnými zařízeními.

Teoretické stanovení podmínek reprodukovatelnosti výsledků ultrazvukové zkouäky jako

fyzikálního děje není tak složité. Obtížné věak bude jednak tyto podmínky při zkoušce do-

držet, jednak kvantitativně ohodnotit vliv míry jejich dodržení, popř. jej korigovat. Pro

takové orientační ohodnocení vlivu jednotlivých podmínek jsme si je rozdělili do dvou

skupin:

- podmínky použitého zařízení (přistroj, sondy)

- podmínky přestupu signálu (poloha sond, akustická vazba, změny akustických podnínefc pro

odraz v kontrolních místech)

K posouzení vlivu rozdílných sond téhož typu byla provedena měření na vzorcích

s umělou vadou (vývrt typu ASTM) se dvěma elektronkovými přístroji různých výrobců a tře-

mi úhlovými sondami téhož typu dodávanými k těmto přístrojům. Základní úroveň citlivosti

pro měření byla stanovena z odrazu na poloměru 100 měrky K 1. U sond byl před měřením

zkontrolován na téže měrce úhel lomu a bod výstupu ultrazvukového svazku, odchylky v úhlu

lomu u jednotlivých sond nepřekročily v mezích přesnosti měřeni 1°. Eozdíly maxim ampli-

tud poruchových ech /^VB na dráze L jsou pro jednotlivá měření vyneseny v diagramech na

obr. 1 a 2. V diagramech jsou rovněž vyznačeny rozdíly drah 4L, ve kterých byla naměřena

maxima PE. Odchylky měření uvedené na obr. 2 jsou podstatně menší. Z vynesených odchylek

maxim PE neni zřejmé, že u sond obou zařízení nebylo možné vybrat dvojici, která by dáva-

la v celém měřeném rozsahu drah L podstatně menší rozdíly v měření. Z uvedených výsledků

vyplývá, že sondy zařízení A (obr. 1) jsou vzájemně, nezaměnitelné (možnost korigování je

problematická) a sondy zařízení B lze zaměnit, jen pokud nemáme přílišné nároky na přes-

nost, respektive reprodukovatelnost (připustlme-li toleranci + 3 dB). I v tjmto případě

překračují odchylky měření asi trojnásobně běžný statistický rozptyl (střední pravděpo-

dobnou odchylku jednotlivého měření).

Podobně se sledoval vliv jakosti povrchu na dodržení podmínek akustické vazby /5/,

při kterém se zjistilo, že vliv některých typů povrchu nelze jednoduše kompenzovat změnou

citlivosti. Obecně lze říci, že změny tlouätky jinak planparalelního vazebního prostředí

při kontaktním zkoušení ovlivňuji nejen amplitudu impulsu, ale i jeho frekvenční spekt-

rum, a tedy by měly vliv i na geometrii ultrazvukového svazku. Každé daläí deformace tenr

ké vazební vrstvy je příčinou daläíeh odchylek, jejich účinky se vSak nemusí nutně sčí-

tat. Všechny tyto vlivy jsou méně výrazné při zkouškách imerzním způsobem.

Srhneme sóvěrem: reprodukovatelnost výsledků ultrazvukových zkoušek je základní pod-

mínkou jejich úspěšné aplikace pro provozní sledování změn jakosti komponent jaderných

energetických zařízení. Dosavadní výsledky periodických kontrol energetických zařízení

ultrazvukem nejsou z hlediska reprodukovatelnosti výsledků měření uspokojivé. Např. při

hodnocení rozvoje vad svaru tlakové nádoby o tlouštce stěny 90 mm se projevila jako vhod-

nější radiografická metoda. K dosažení reprodukovatelnosti výsledků měření v takové míře,

aby dovolila sledovat změny jakosti během provozu, bude třeba specifikovat parametry ji

ovlivňující a kvantitativně postihnout míru vlivu podmínek jednak jednotlivě, jednak je-

- 124 -



jich vzájemné působení. Dosažený stupeň reprodukovatelnosti ovlivni definice kritérii

přípustnosti nebo v nich musí být respektován.

Zatím se zdá, že budou obtíže při zabezpečování reprodukovatelnosti měření u dálkově

ovládaných zařízení pracujících kontaktním způsobem, a naopak se jeví nadějné brzké zvlád-

nuti podmínek reprodukovatelnosti elektronických zařízení a sond, nebo alespoň ověření je-

jich dodržení.
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Ing. Richard Regazzo B " 1 3

SVÚM, Praha

HODNOCENI JAKOSTI SVAR8 S TRHLINAMI ULTRAZVUKEM PODĽE RBZNÍCH

Úvod

V příspěvku vypracovaném podle zprávy /!/ je pět podélných trhlin v obvodovéa evaru

potrubí 0 324 x 45 mm z materiálu 15 128 klasifikováno ultrazvukem podle těchto dostupných >i

norem, doporučení a směrnic: i'-'

API Std 5LS - 68 /2/ í

MBIS 2404 - 70 /3/ k-

Materiálový list pro ocel 14 MoV 63 /4/

ASlffi Code VIII - 68 (71) /5/

ON 73 26 30 /6/ ;;•

a směrnice uvedená v příloze '

Z norem a dokumentů, které nebyly k danému účelu použity, nebot stanoví jen obecná >

hlediska pro klasifikaci, lze uvést: f

ASME Code - Sect. XI - App. 1 - 7 4 / 7 / '<.,

ASTM E 273 - 68 /8/ ,-.

ISO TC 44 - Se. 5 - 7 1 /9/ [ ,

a GOST 14 872 - 69 /10/ f?

Vzorový U-svar byl zhotoven ze dvou trubek vnějšího průměru 324 mm, tlouííky 45 mm o

a délky 300 mm. Měření na srovnávacích měrkách i svaru byla provedena úhlovou sondou :

GZ-45-4 (úhel lomu 45°, kmitočet 4 MHz, efektivní průměr měniče 10 nun) na přístroji UID-R ; ;

(Laboratorní přístroje, Chotutice). Kontrolní nastavení na kvadrantu 100 mm měrky K 1

bylo 49 dB pro výšku echa odpovídající obr. 1 b.

Metodikou zpracovanou ve směrnici (kap. 7.3.2 přílohy) byla změřena velikost opravy íf:

vyhodnocovací citlivosti 9 dB a uvážena při hodnocení vad podle poruchových ech. ,,-.

Nezávisle na výsledcích ultrazvukové zkoušky byl svar snímkován Ir 192 a zjištěné • .

vady vyhodnoceny podle ČSN 05 1305 /li/. V-'

Fo těchto nedestruktivních zkouškách byly vybrané vady ověřeny magnetickou práškovou

metodou v příčných řezech. Všechny vady, které byly magnetickou metodou klasifikovány ja- ŕ£

ko studené spoje a trhliny, byly podle rádiogramu vyhodnoceny jako póry nebo vměsky. ŕ"

(Z těchto vad pouze vycházela většina trhlin.) Podle ultrazvukových nálezů byly tyto vady [s*

klasifikovány jako nepřípustné ve většině vybraných předpisů. je'

Metodika hodnocení vad v .jednotlivých předpisech W

Pro vybraný svar tlouäíky 45 mm je klasifikace předepsána v jednotlivých předpisech
takto:

Předpis API 5LS - 68 /2/

Vady ae klasifikují jen podle poruchových ech (PE). PE se srovnává s úrovní získanou

od průchozího vývrtu 0 1,6 mm kolmého ke zkušebnímu povrchu. Vady, jejichž PE dosahuji

této úrovně nebo ji přesahují, jsou nepřípustné. Při druhé možnosti klasifikace ae PE po-

rovnávají s úrovní v 33,3 * od vývrtů 0 3,2 mm. K tomu lze poznamenat, že výsledky podle

obou volitelných variant nejsou stejné. Klasifikace podle úrovně v 33,3 í od vývrtu 0 3,2

mm je přísnájáí až o 7 nebo 9 dB (podle druhu sondy: 7 dB změřeno pro úhlovou sondu

WB 70/2 MHz, 9 dB pro MWB 70/4 MHz) než klasifikace podle úrovně od vývrtu 0 1,6 mm.
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Predpis NETS 2*04. - 70 /3/

Vady se děli do čtyř klasifikačních stupňů podle FK a náhradních délek. Podle PS ae
rozlisuji čtyři oblaati pro hodnocení. PE a« srovnávají a 50 * (křivka B), 100 * (křivka
C) a 200 % (křivka A) úrovně od vývrtu 0 4 - 4 nm kolmého ke zkušebnímu povrchu.

* Také podle náhradních délek vad ae vždy pro jiatý roeaah tlouštík svaru rozlisují
Čtyři oblaati. Například pro avar tloustky (t) 45 m> jsou stanoveny tyto mezní náhradní
délky vad t/4, t/2 a t. Vzájemná závislost PE a mezních přípustných náhradních délek daná
klasifikačním stupněm je uvedena v tab. 1 a 2.

Materiálový list /*/

Vady se hodnotí podle PE, délek a hloubkového rozsahu. PE neprotínajícl úroveň od
vývrtu 0 2 - 40 mm rovnoběžného se zkuíebním povrchem se nehodnotí. Hodnocené vady do
délky 10 mm jaou přípuatné při četnosti do 10 vad v 1 m svaru. Mezní přípustný hloubkový
rozsah pro svar tlouäiky 45 mm je 7 mm. Hodnocená vada je nepřípustná, ne splňuj e-li kte-
roukoli z podmínek.

Předpis fäffi Code VIII - 68 /5/

Vady se hodnotí podle PE a náhradních délek. PE neprotínající úroveň od vývrtu i
0 3,2 - 40 mm rovnoběžného s povrchem se nehodnotí. Pro svar tlouätky 45 mm je mezní pří- ;
pustna náhradní délka vad 15 mm. Hodnocené vady o větší náhradní délce jsou nepřípustné.

Oborová norma ON 71 2630 /6/ ŕ

Vady se rozdělují do pěti klasifikačních stupňů podle PE a náhradních délek. Pro í..
každý stupeň kromě prvního je stanovena mezní přípustná náhradní délka a výška FE. PE se
srovnává s úrovní od vývrtu 0 2,3 - 40 mm (PEdj) nebo 0 3,2 - 40 mm (PEdj) rovnoběžného '" .
se zkušebním povrchem. Mezní přípustné náhradní délky vad a FE pro jednotlivé klasifikač- ;. \
ní stupně jsou uvedeny v tab. 3. ,'",. i

Směrnice (v příloze) ' i: •'

Vady se hodnotí podle FE a náhradních délek. FE neprotínající úroveň od vývrtu ','"•
0 2 - 40 mm rovnoběžného se zkušebním povrchem se nehodnotí. Pro svei- tloušíky 45 mm a r

sondu GZ-45-4 je mezní přípustná náhradní délka vad 20 mm. '_: .;

Porovnání klasifikace vybraných vad • ;

K porovnání klasifikace vad podle uvedených předpisů bylo vybráno pět trhlin, je- íV"
jichž parametry jsou v tab. 4. Použité symboly jsou objasněny na obr. 1. Přehled klasifi- ?.,
kace těchto vad jen podle FE je v tab. 5 a podle väeeh požadavků předpisů v tab. 6. í̂ /-

U každé trhliny jsou nejdříve uvedeny její' souřadnice podle ultrazvukových nálezů I';V
a výsledků zkoušky magnetickou práškovou metodou. Eventuální rozdíly jsou zaviněny n e - ||
přesnosti měření- souřadnic sondy, ze kterých se stanoví polohy vad ve svaru. Tyto chyby \'':i
mohou být podle Abrahamse až + 3 mm a podle Blackhawa až + 5 mu (12). lín lze vysvětlit
například stanovení nulové délky u trhlin č. 4 a 5 ultrazvukem. Selka vad (<4y) uvedené
u jednotlivých vad v dalším textu jsou skutečné délky získané z náhradních metodikou po-
dle obr. 1. Náhradní délky bodových vad byly změřeny na sadě měrek a vývrty 0 4 - 4 trn
typu NDIS 2402 - 70 /3/.

Závěrem je vždy uvedena klasifikace podle vybraných předpisů.

1. Podélná trhlina - obr. 2

Souřadnice podle indikace v příčném řezu:
hloubka 15 až 22 mm, hloubkový rozsah 7 u , vzdálenost od osy svaru 8 až 10 B B ke stra-
ně B.
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Souřadnice podle ultrazvuku:

hloubka 19 BŽ 24 mm, délka 12 mm, vzdálenost od osy svf.ru 4 až 8 mm ke straně B.

Hodnoceni vady'

Předpis API 51S - 68: nepřípustná

Předpis NDIS 2404-70; nepřípustná v 1. klasifikačním stupni,

přístupná od 2. klasifikačního Btupně

Materiálový list: nepřípustná

Předpis ASME Code VIII - 68: přípustné

ON 73 2630: nepřípustná v 1.2. a 3. klasifikačním stupni, přípustné od 4. klas.

stupně

Směrnice: nepřístupná

2. Podélné trhlina - obr. 3

Souřadnice podle indikace v příčném řezu:

hloubka 19 až 27 mm, hloubkový rozsah 8 mm, vzdálenost od osy 9 až 11 mm ke straně B.

Souřadnice podle ultrazvuku:

hloubka 21 mm, délka větší než 50 mm, vzdálenost od osy svaru 15 mm ke straně B.

Hodnoceni vady: nepřípustné podle všech porovnávaných předpisů.

T. Podélná trhlina - obr. 4

Souřadnice podle indikace v příčném řezu:

hloubka 12 až 26 mm, hloubkový rozsah 14 mm, vzdálenost od osy svaru 6 až 11 mm ke straně

B.

Souřadnice podle ultrazvuku:

hloubka 17 až 20 mm, délka 40 mm, vzdálenost od osy svaru 4 až 10 mm ke straně B.

Hodnoceni vady: nepřípustná podle všech porovnávaných předpisů.

4. Podélná trhlina - obr. 5

Souřadnice podle indikace v příčném řezu:

hloubka 18 až 24 mm, hloubkový rozsah 6 mm, vzdálenost od osy svaru 7 až 8 mm ke straně B.

Souřadnice podle ultrazvuku:

hloubka 19 mm, délka 0, vzdálenost vady od osy svaru 7 mm ke straně B.

Hodnoceni vady:

Předpis API 5LS - 68: nepřípustné

Předpis NDIS 2404 - 70: nepřípustné v 1. klasifikačním stupni,

přípustné od 2. klasifikačního stupně

Materiálový list: přípustné

Předpis ASME Code VIII-68: přípustná

ON 73 2630: nepřípustná v 1. 2. a 3. klas. stupni,

přípustná od 4. klasifikačního stupně

Směrnice: přípustná

5. Podélná trhlina - obr. 6

Souřadnice podle indikace v příčném řezu:

hloubka 12 až 18 mm. hloubkový rozsah 6 mm, vzdálenost od osy svaru 7 až 8 mm ke straně B.

Souřadnice podle ultrazvuku:

hloubka 23 mm, délka 0, vzdálenost od osy svaru 7 mm ke straně B.

Hodnocení vady:

Předpis API 5LS - 68: nepřípustné

Předpis NDIS 2404 - 70: nepřípustná v 1. klasifikačním stupni,

přípustné od 2. klasifikačního stupně
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Ksierialový list: . přípustné

Předpis ASME Code VIII - 68: přípustná

ON 73 2630: nepřípustné v 1. 2. a 3. klas. stupni,

přípustná od 4. klasifikačního stupně

Směrnice: přípustná

Závěr

Z porovnání vybraných šesti předpisů vyplývá, že jakost svařil z hlediska přípustnosti

vnitřních trhlin značně závisí na použité normě nebo směrnici.

V předpisu API 5LS-68 a 1. klasifikačním stupni ON 73 2630 ae vady hodnotí jen podle

výšek PE nezávisle na jejich délce, a tím se klasií'ikují jako nepřípustné i větší bodové

vady, zejména bubliny a pory.

V ostatních předpisech jsou bodové vady přípustné. Tím jsou zaviněny rozdíly v klasi-

fikaci vad jen podle PE v porovnání s výsledky, jejich klasifikace podle väech požadavků

jednotlivých předpisů, které plynou z tab. 5 a 6.

Při klasifikaci trhlin jen podle PE je toto pořadí předpisů:

nejpřísnější - API 5LS-68, směrnice, materiálový list,

1. a 2. klasifikační stupeň ON 73 2630

přísné - 1. klasifikační stupeň NDIS 2404-70, ASME Code VIII-6B,

3. klasifikační stupeň ON 73 2630

méně přísné - 2. a 3. klasifikační stupeň NDIS 2404-70,

4. klasifikační stupeň ON 73 2630

Při porovnání klasifikace těchto trhlin podle väech požadavků jednotlivých předpisů

je toto pořadí :

nejpřísnější - API 5LS/68, 1. klesifikační stupeň NDIS 2404-70,

1. až 3. klasifikační stupeň ON 73 2630

přísné - sirěrnice, materiálový list

méně přísné - ASME Code VIII-68, 2. a 3. klasifikační stupeň NDIS 2404-70,

4. klasifikační stupeň ON 73 2630.

Závěrem lze také ještě upozornit na rozdíly v klasifikaci trhlin podle zkoušky ultra-

zvukem a radiografické, které jsou uvedeny v tab. 4. Podélné trhliny hloubkového rozsahu

až 14 mm (obr. 4) a délky i přes 50 mm (obr. 3) byly klasifikovány podle rádiogramu jako

póry (obr. 2) nebo vměsky (obr. 3 až 6).
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/5/ ASME Code VIII/Appendis 0/1968 Ultraaonic Examination of Welds

/6/ ON 73 2630 Ultrazvukové zkoušení a hodnocení tavných tupých svarů ocelových
konstrukcí pozemních staveb a mostů impulsovou odrazovou metodou

/!/ Boc.VC-WO-23/74 ASHE Boiler and Pressure Vessel Code/Sect XI/App. 1 -
Ultrasonic Examination

/6/ ASTtl Design.: S 273-68 Standard Method for Ultrasonic Inspection of Longitudinal
and Spiral Welds of Welded Pipe and Tubing

/9/ ISO/TO 44/Sc. 5/71 Test and Inspection of Welds

/10/ GOST 14 782-69 Svy švarných sojediněnij. Metody ultrazvukovoj defektoskopii

/li/ SSN 02 1305 Klasifikace svarů podle rádiogramu

/12/ SAHDT-CB 1 6 AI - 1972

Předpis NDIS 2404 - 70
Mezní přípustné náhradní délky vad

Tlouäíka
trubky t

(mm)

12 * t £ 20

20 < t < 48

48 < t

Mezní

S

5

t / 4

12

přípustné náhradní
(mm)

M

10

t/2

24

Tab

délky

L

20

t

48

. 1

vad

Předpis NDIS 2404 - 70
Klasifikační stupně vad podle PE a A y 1 2 ;

Tab. 2

Výška PE

B í PE < C

C í PE< A

A £ PE

Náhradní délka vady y 1 2

* 1 2 á S

1

2

3

S<4y1 2 í M

2

3

4

H<4y12 Í L

3

4

4

L^^12

4

4

4
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Oborová noraa ON 73 2630

Klasifikační tabulka vad
Tab. 3

Klasifikační

stupen

1

2

3

4

5

Maximální

výska EE,

EEdj-6 dB * PB

FB * PEdj

PE í BE!d2

PBd2<HE

liaxinálně prlpuatná náhradní
dílka vady ( n ) pro tlouifku

trubky t Cm)

15 £ t * 30 ao<t * 6c

nestenoví se

10

15

V3

Va

vady větSlho rozsahu

Parametry vad

Tab. 4
Ô.
vady

1

2

3

4

5

Druh vady
"316
rtg
Aa

Bc

Bc

Bc

Bc

uie
mag.
E,C

E,C

E

Ba,E

Bb.C

a h
(mm)

7

8

14

6

7

e.
obr.
řezu

'i.

3

4

5

6

řei
e.

2-2

4-2

7-2

8-2

9-a

z
A-B
zvuS.
A
B

A

A
B

A

A
B

6.
es

60
62

65

71
72

74

75
TV

PE/3
(db)

11
18

24

20
20

18

20
12

X/A, B
Cmr)

4/í
8/B

15/B

10/B
4/B

7/B

2/B
7/A

dyi2
Cum)

20
25

>50

12
40

10

10
10

-Sy
(aa)

7
12

>50

0
27

0

0
0

h
dmi

21
24

21

20
17

19

23
23
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Hodnoceni vad jen podle výšek

poruchových ech Tab. 5

č.
vady

1

2

3

4

Druh
dle
mag.

E,C

E,C

E

Ba,E

Bb,C,E

Shrnuti

Pořadí
přísnoBti
předpisů

e.
eg

60
62

65

71
72

74

75
77

N
P

API

P
N

N

N
N

N

N
P

•>

0

1

NDIS - stupeň

1

P
P

N

N
N

N

N
P

4
1

2

2

P
P

P

P
P

P

P
F

Ó
5

3

3

P
P

P

P
P

P

P
P

0
5

3

ASME

P
P

N

N
N

N

N
P

4
1

Z

Mat.
liet
Směrn.

P
N

N

N
N

K

N
P

5
0

1

ON 73

1

P
N

N

N
N

N

N
N

5
0

1

2630-Btupeň

2

P
N

N

N
N

N

N
P

5
0

1

3

P
P

N

N
N

N

N
P

4
1

2

P
P

P

P
P

P

P
P

0
5

3

Hodnocení vad podle různých předpisu

ň.
vady

1

2

3

4

5

Druh
dle
mag.

E,C

E,C

E

Ba,E

Bb,C,E.

Shrnutí

Pořadí
přísnosti
předpisů

č.
eg

60
62

65

71
72

74

75
77

fí
P

Směrnice

P
N

N

P
N

P

P
P

3
2

2

API

P
N

N

N
N

N

N
P

5
0

1

ASME

P
P

N

P
N

P

P
P

2
3

3

Mat.
list

P
K

i;

P
K

P

P
P

1
2

2

NBIS-stu-

1

P
N

N

N
N

N

N
P

0

1

pen
2

P
ť

N

P
N

P

P
P

2
3

3

3

P
F

N

P
H

P

P
P

2
3

3

lab

OM-stupeŕ

1

P
N

N

N
H

N

N
N

5
0

1

2

P
N

N

N
N

N

N
P

5
0

1

3

P
H

N

N
N

N

N
P

5
0

1

6

4

P
P

N

P
H

P

P
P

2
3

3
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Příloha 1

Směrnice pro zkoušeni svarů ultrazvukem

Smernice pro ruční okoušení a hodnocení obvodových tavných tupých svarů ocelových

potrubí od jmenovitě světlosti Js 200 výše s tlouáčky od 40 do 80 mm ultrazvukem.

1.. Všeobecná ustanovení

Tato směrnice stanoví metodiku zkoušení a způsob hodnocení jakosti tavných tupých

svarů potrubí z r celí tř. 11 až 17 a 19 od jmenovité světlosti Js 200 výäe a tlouštky od

40 do 80 mm ultrazvukem impulsovou odrazovou metodou*

2. Názvosloví •

Náhradni délka vady je vzdálenost dvou hrajních poloh sondy, které odpovídají pokle-

su maxima poruchového echa o 12 dB při posuvu sondy ve směru osy svaru.

Srovnávací úroveň je přímka nebo křivka sestrojené podle echa nebo ech od srovnává-

cích odrazových ploch.

Vyhodnocovací citlivost je nastavení přístroje, při němž byla sestrojena srovnávací

liroveň. Při této citlivosti se provádí hodnocení vad.

Ostatní názvosloví odpovídá CSN 01 5020, ČSN 01 5022 a ČSN 35 6685.

3. Ultrazvukový přístroj a sondy

Ultrazvukový impulsový přístroj a přímé i dhlové sondy použité ke zkoušení musí být

schopny indikovat vady poruchovými echy výšky dostatečné pro hodnocení podle směrnice.

Zkoušení základního materiálu se provádí přímou sondou e měničem nejméně 0 10 mm

při kmitočtu mezi 2 až 6 MHz. Délka mrtvého pásma použité sondy nesmí být větaí než 1/3

tlouštky trubky t.

Zkoušení svarů se provádí úhlovou sondou s měničem nejméně 0 8 mm (resp. 8 a 9 mm)

při kmitočtu mezi 2 až 6 MHz. ijhel lomu ai je 45° při zkoušení na podélné a příčné vady

a 70° při zkoušení na kořenové vady. Délka mrtvého pásma nesnil být větši než t/3 cos <X .

4. Vazební prostředek

Ke zkoušeni lze použít jakýkoliv vazební prostředek, kterým se dosáhne průchodu

ultrazvukových vln ze sondy do materiálu a zpět s výkonem dostatečným pro hodnoceni vad.

5. Stav povrchů

Stav vnějšího povrchu svaru i trubky prozvučované při zkoušení musí umožnit prove-

deni zkoušky v rozsahu otanoveném směrnicí. Vhodné jakost obou povrchů je 6,3 pm Ra.

Požadavky na jakost vnějšího povrchu trubky musí být splněny na obě strany od krajů svaru

do vzdálenosti 3 t.

Na celém vněj-ším povrchu svaru musí být vybroušena rovinná plocha šííky nejméně rov-

né šířce použité Uhlové sondy, přitom musí být zachováno převýšeni svaru nejméně 2 mm.

6. Srovnávací měrky

Nastavení citlivosti zařízení a sestrojení srovnávací úrovně se provádí na ocelových

rovinných srovnávacích měrkách, jejichž rozměry jsou uvedeny na obr. IS až obr. 3S podle

tloušiky trubky t. Materiál srovnávací měrky a svaru má mít stejné akustické vlastnosti.

Všechny rozměry měrek mají mezní úchylky podle ČSN 01 4240 stupeň přesnosti 2.

7. Metodika hodnocení ultrazvukových zkoušek

Zkoušení i hodnocení svarů a základního materiálu je rozděleno na čtyři části:

zkoušení základního materiálu přilehlého ke svaru,

zkoušení svarů na kořenové, podélné a příčné vady.
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7.1. Zkoušení základního materiálu

7.1.1. Všeobecně

Základní materiál se prozvučuje z vnějšího povrchu na obou stranách svaru bodovým

způsobem podle obr. 4S přímou sondou, jejíž parametry jsou uvedeny v kap. 3.

Vyhodnocovací citlivost se nastaví na zkoušené trubce v oblasti bez vad a změn útlu-

mu podle prvního koncového echa. Srovnávací úroveň je vodorovná přímka od tohoto echa

zpřísněné o 12 dB.

Zkouška se provádí před zkoušením svaru jen pro správnou lokalizaci a hodnocení vad

svarů za účelem zjistit plošné vady a změny akustických vlastností v základním materiálu

přilehlém ke svaru.

7.1.2. Vyhodnocení

Při zkoušení se zaznamenávají oblasti, ve kterých první koncové echo nepřesáhne

srovnávací úroveň a oblasti výskytu vad o náhradní délce rovné nebo vetší než trojnásobek

průměru měniče sondy, jejichž poruchové echa se dotýkají nebo přesahují srovnávací úroveň.

7.2. Zkoušení svarů na kořenové vady

7.2.1. Všeobecně

Zjištění a hodnocení kořenových vad se provádí úhlovou sondou 70°, jejíž parametry

jsou v kap. 3] prozvučováním z obou stran svaru z vnějšího povrchu. Sonda se posouvá rov-

noběžně s osou svaru ve vzdálenosti od jeho osy rovné pälkroku a prozvuSuje se kolmo

k ose svaru podle obr. 5S. Vady vzdálené od protilehlého povrchu o 10 mm nebo více se ne-

hodnotí.

Vyhodnocovací citlivost se nastaví podle echa od drážky ve srovnávací měrce. Srovná-

vací úroveň je vodorovná přímka příslušející tomuto echu.

7.2.2. Oprava vyhodnocovací citlivosti

Shoda akustických vlastností svaru a srovnávací měrky se ověřuje jedenkrát pro každý

svar podle obr. 6S. Kromě toho také v oblastech, kde byl při zkoušce podle kap. 7.1.

zjištěn pokles prvního koncového echa pod srovnávací úroveň bez souíasného výskytu ploä-

ných vad.

Velikost opravy vyhodnocovací citlivosti <3v se stanoví podle hodnot zesílení a drah

ultrazvuku změřených na srovnávací měrce a svaru ze vztahu <Jv = /V - V /, když je roz-

díl drah /L m - L s/ roven nebo menší než 20 mm. Při rozdílu drah většla než 20 mm se musí

hodnota <4V opravit o decibelové ztráty vlivem rozevřeni svazku na draze /L - L /.

0 takto získanou velikost á V se opraví, většinou zvýši, vyhodnocovací citlivost.

7.2.3. Vyhodnocení

Všechny vady, jejichž poruchové echa se dotýkají srovnávací úrovně nebo ji přesahu-

jí, jsou nepřípustné, jestliže je jejich náhradní délka větši neí maximálně přípustná

uvedená v tab. IS podle tlouštky svaru.

Tab. IS

Tloušíka
svaru
(am)

40 í t < 7 0

70 É t í 80

ttajcirr.élně přípustná náhradní
délka vady

(um)

2 D e f

2,5 » „

"et průměr měniče sondy, resp. délka měnič*

obdélníkového tvaru

- 136 -



7.3. Zkouäení svarů na podélně orientované vady

7.3.1« Všeobecně o

Zjištěni a hodnoceni podélně orientovaných vad ee provádí úhlovou sondou 45 . jejíž

parametry jsou v kap. 3.f prozvu5ovánlm z obou stran vnějšího povrchu. Posuv sondy tzv.

cik-cak metodou je v pásu Šířky a polohy podle obr. 7S.

Vyhodnocovací citlivost přlsluSl srovnávací křivce sestrojené na srovnávací měrce

plynulým spojením vrcholů ech od vývrtu 0 2 mm pro různé dráhy ultrazvuku.

Vady vzdálené od protilehlého povrchu o méně nei 10 mm se nehodnotí.

7.3.2. Oprava vyhodnocovací citlivosti

Velikost opravy vyhodnocovací citlivosti AS se stanoví dvěmi úhlovými sondami 45°

podle kap. 7.2.2.

7.3.3. Vyhodnoceni

Väechny vady,jejichž poruchová echa se dotýkají srovnávací úrovně n»bo ji přesahují,

jsou nepřípustné, jestliže je jejich náhradní délka větSí než maximálně přípustná uvedená

v tab. IS podle tlouStky svaru.

7.4. Zkouäení svarů na příčně orientované vady

7.4.1. Všeobecně

ZjiStění a hodnoceni příčně orientovaných vad se provádí úhlovou sondou 45°, jejíž

parametry jsou v kap. 3.> prozvuíovánim z vnějěího povrchu uvaru ve směru jeho osy v jed-

nom smyslu podle obr. 8S.

Vyhodnocovací"citlivost se nastaví stejně jako v kap. 7.3.1.

7.4.2. Oprava vyhodnocovací citlivosti

Velikost opravy vyhodnocovací cit

podle kap. 7*2.2. Sondy jsou umístěny v polohách podle obr. 9S.

Velikost opravy vyhodnocovací citlivosti 4 V se stanoví dvěmi úhlovými sondami 45°

7.4.3. Vyhodnoceni

Väechny vady, jejichž poruchová ec?*a se dotýkají nebo přesahují srovnávací úroveň, jeou

nepřípustné.

7.5. Poznámka

Při zkoušení podle kap. 7.1. až kap. 7.3. se jako jedna vada hodnotí i dvě nebo více

vad, pro které platí:

- vzdálenost jejich náhradních okrajů je rovna nebo menil než 10 mm a rozdíl jejich

hloubek určených podle maxima poruchového echa je roven nebo menSí než 10 mm.

Náhradní délka této vady je rovna součtu náhradních délek jednotlivých vad.

8. Klasifikace svaru

Svar se klasifikuje jako vyhovující, když neobsahuje žádné vady vyhodnocené jako ne-

přípustné podle kap. 7.2.3., kap. 7.3.3. nebo kap. 7.4.3.

Svar se klasifikuje jako nevyhovující, když obsahuje jednu nebo více vad, které byly

vyhodnoceny jako nepřípustné podle kap. 7.2.3., kap. 7.3.3. nebo kap. 7.4.3.

9. Závěrečné ustanoveni

Svarové spoje klasifikované jako nevyhovujíc! musí být opraveny nebo vyřazeny. Kon-
trola opravených svarů se provádí podle této směrnice.

10. Dodatek

Citované normy:

ČSN 01 5020 Zkoušeni materiálu a výrobků ultrazvukem. Názvosloví.
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ČSN 01 5022 ZkouSaní materiálu a výrobků ultrazvukem. Stanovení náhradní velikosti vady.

ČSN 01 4240 Lícování. Mezní úchylky netolerovaných rozměrů.

ČSN 35 6885 Zkoušení materiálu a výrobků ultrazvukem. Kontrolní měrka K 1.

- 138 -



Obr. 1 Souřadnice vad svarů

a) b)

x/0

PF/3

4

Ay = ůy12 -
skutečná délka vady (podle uz)

náhradní délka vady stanovená z poklesu PE o 12 dB

náhradní délka bodové vady stanovená z poklesu PE o 12 dB

hloubkový rozsah vady podle její indikace magnetickou
práškovou metodou v příčné* řezu
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Obr. IS - Srovnávací Měrka pro t • 40 až 55 aa.

50

4B <52-ain.4O

300

50 ^

30
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Obr. " S - Srovnávací «ěrka pro t = 55 až 70 mn.

52

- min. 40

50

350
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Obr. 3 S - Srovnávací aěrka pro t = 70 až 80 aa.
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Obr. 4 S - Schaaa prozvučovani základního aateriálu přínou

sondou*

f
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Obr,. 5 J - ProzvuÓování «varu Uhlovou sondou Ice z j i š těni
a hodnoc«ni kořenových val.
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Obr. 6 S - Poloha sondy na měrc* a avaru při «ěř«mí opravy
vyhodnocovací citlivosti.

srovnávací měrka

r\

•var
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Obr. 7 S - Prozvučování avaru úhlovou sondou ke zjištění

a hodnocení podélných vad*

-2,5 t

1,5 t (~t )
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Obr. 8S - Prozvu^ování 3varu úhlovou aondou ke z j i š tění

a hodno c«ní př í íných vad.

- 147 -



Obr. 9S - Poloha sond na svaru a -sirce při něření opravy

vyhodnocovací citlivosti.

srovnrvací aěrkra
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tng. Jiří Přepechal, Ing. Josef Sladký B-14
SKODA, o.p., Plzeň, závod Výstavba jaderných elektráren

IIĚfiEHÍ TLOUŠŤEK STĚN KESONOVÝCH TRUB REAKTORU A - l

Úvod

Životnost reaktoru první čs. jaderné elektrárny je v první ředě určena životností

těžkovodní nádoby vyrobené ze slitiny Al-Mg-Si. Při styku tohoto materiálu s těžkou vodou

vzniká při provozu reaktoru koroze, které se projevuje úbytkem tlouštky stěn konstrukčních

prvků. Předběžné výzkumná práce i první zkušenosti se skutečnou nádobou ukazují, že rych-

lost koroze je v některých místech nádoby dostatečně veliká, aby mohla ohrozit provozu-

schopnost reaktoru za dobu podstatně kratší, než je obvyklé doba životnosti energetických

jaderných reaktorů. Nejvíce jsou v těžkovodni nádobě korozí ohroženy kesonové trubky,

a proto je nezbytné získat především informace o skutečných úbytcích tlouštky jejich stěn.

Jednou z možnosti řešení tlouštky stěn kesonových trub je použití odrazové impulsové

ultrazvukové metody. V závodě Výstavba jaderných elektráren ve spolupráci se SVÚSS, Běcho-

vice, a s některými dalšími podniky a ústavy bylo vyvinuto zařízení MTU umožňující měřit

tlouštku stěn kesonových trub zabudovaných v jaderném reaktoru A-l při jeho krátkodobém

odstavení. Zařízeni MTU je vyrobeno a v současné době probíhají funkíni zkoušky.

Základní schéma zařízení MTU

Základní schéina zařízení MTU je znázorněno na obr. 1. Do technologického kanálu, ze

kterého byl vyjmut palivový článek, zakládá se zavážecím atrojem měřicí komplet 1 zavěšený

na vyjímatelných částech technologického kanálu 2. Tyč, na které je měřicí komplet zavěšen

v podstatě stejným způsobem jako palivový článek, je ne úrovni podlahy reaktorového sálu

prodloužena šroubem. Šroubem spřaženým s pohybovým mechanismem 3 Be sonda přemístuje v po-

třebném rozsahu po výšce a obvodu kesonové trubky. Na konci měřiciho kompletu je uchycena

ultrazvuková sonda 4, která je ke stěně trubky přitlačována elektromagneticky ovládaným

mechanismem. Přívody k sondě a k elektromagnetu jsou vedeny vnitřkem tyčí 0 20 mm, 0 36 mm

a šroubu ke konektoru 5-Sonda je připojena k ultrazvukovému tloušfkoměru UZT-1 (SVÚSS, Bě-

chovice) s číslicovým zobrazením 6. Naměřená tlouštka je po stisknutí tlačítka 7 samočinně

zapsána elektrickým psacím strojem 8. Přítlačný elektromagnet je napájen zdrojem 9 a ovlá-

dán ručně tlačítkem 10. Elektrický psací stroj s řídicími jednotkami a napájecí zdroj

elektromagnetu jsou umístěny mimo reaktorový sál a jsou spojeny s ostatním zařízením kabe-

ly dlouhými asi 40 m.

Konstrukce mechanické části zařízení umožňuje ustavit sondu do libovolné polohy

v rozsahu 2300 mm počínaje hloubkou 100 mm pod horním povrchem spodní rozdělovači desky.

Rozbory i výsledky- měření vzorku vyjmutých z těžkovodni nádoby ukazují, že oblast maximál-

ních korozních úbytků leží bezpečně v uvedeném měřeném rozsahu.

Ultrazvukový tlouštkoměr a sonda

Ultrazvukový tlouštkoraěr UZT-1, vyvinutý pro zařízení MTU ve SVÚSS, Běchovice, pracu-

je na principu impulsové odrazové metody s použitím dvojité sondy. Princip činnosti

tlouštkoměru je zjednodušeně znázorněn na obr. 2. V čase t, vyšle vysílfl* V elektrický ia-

puls, který se na vysílacím měniči VM přemění na impuls ultrazvukových i šitů. Ultrazvukový

impuls se šíří jedním nástavcem dvojsondy, vstupuje do měřené stěny kesonové trubky, odrá-

ží se od protilehlého povrchu, prochází druhým nástavcem sondy a v čase t, dopadá na při-

jímací měnič PU. Zde se mění na elektrický signál, který se přenáší do přijímače tlouštko-

měru. V čase t x se současně spoušti hodinový generátor, který se vypne v čase tg. Frekvei -

ce hodinového generátoru je zvolena tak, že doba mezi jednotlivými kmity odpovídá době Sí-

ření ultrazvuku tlouštkou použité slitiny rovnou 0,1 mm. Po odečtení doby potřebné k prů-

- 149 -



chodu ultrazvuku nástavci odpovídá potom počet kmitů hodinového generátoru tlouštce měřené

stěny v desetinách milimetru. Ultrazvukový tlouštkoměr UZT-1 umožňuje tedy principiálně

měřit s přesností 0,1 mm.

Nezvykle vysoké požadavky se kladou na ultrazvukovou sondu. Přestože se měřeni dělá

při odstaveném reaktoru, musí sonda alespoň po dobu potřebnou k proměření jedné trubky

odolávat poměrně vysoké úrovni gamma a neutronového zářeni při teplotách až do 120 C a

tlaku do 60 kp/cm2. Ve spolupráci se SVÚSS, Běchovice, a n. p. Tesla, Hradec Králové, byla

v o.p. ŠKODA vyvinuta sonda, které uvedeným podmínkám vyhovuje. Nástavce jsou zhotoveny

z těžkého flintového skla, což zaručuje konstantní dobu průchodu ultrazvuku v celém po-

třebném rozsahu teplot. Měniče z piezokeramické hmoty PKM-10 jsou připájeny ke kovové

vrstvě nanesené na čela 3kleněných nástavců vakuovým naparováním. Tím byly vyloučeny ob-

vykle používané organické tmely. K potřebné zvukové a elektrické izolaci dvou polovin son-

dy se používá skelné tkaniny. Doplňková elektrické izolace nutná vzhledem k vysoké ioniza-

ci plynu v pracovním prostředí se dělá pomocí tenkých vrstev samovytvrditelné silikonové

pryže. Nástavce a další součásti sondy jsou uloženy v hliníkovém pouzdře speciální kon-

strukce. Celá konstrukce sondy je provedena tak, aby se nemohla poškodit následkem různé

tepelné roztažnosti jednotlivých použitých materiálů. Odolnost jednotlivých prvků a celků

sondy proti radiaci a teplotě se ověřovala v jaderném reaktoru v ÚJV, ňež. Celkovou život-

nost sondy nebylo možné zjistit, protože na uvedeném pracovišti nebyl k dispozici potřebný

reaktorový čas a výkon. Dosažené výsledky však zaručují bezpečnou funkci sondy v odstave-

ném reaktoru A-l nejméně rsm až deset hodin, což je dostatečné k proměření jedné trubky.

Akustické vazby mezi sondou a stěnou trubky nelze v daném případě dosahovat pomocí

kapalných vazebních prostředků, které by znečištovaly chladicí plyn. Sonda je proto na

kontaktní ploše opatřena inôiovou fólii tlouätky několik desetin milimetru a akustické

vazby se dosahuje přitlačením sondy ke zkušebnímu povrchu silou asi 8 kp.

Manipulace se zařízením

Mechanická část zařízení MTU v pohotovostní poloze se skládá ze dvou částí: část A -

vyjímatelné části technologického kanálu s měřicím kompletem; část B - pohybové zařízeni

se šroubem a tyčí 0 36 mm. Obě části jsou uloženy v reaktorovém sále. Část A se vloží do

zavážecího stroje a zaveze se do příslušného technologického kanálu zcela stejným způsobem

jako palivový článek. Po vzdálení zavéžecího stroje se část B zavěšená na jeřábu umísti

nad kanál, tyč 0 36 mm se elektricky a mechanicky spojí s tyčí 0 20 mm a spustí se do pra-

covní polohy. K pohybovému mechanismu ae ustavi pracovní plošina a po připojení kabelů je

zařízení připraveno k měřeni. Ve směru vertikálním a po obvodu se sonda přemístuje ručně.

Základní krok sondy je 3 mm ve vertikálním směru, zásadně ji však lze pohybovat plynule

ve všech směrech.

Po ukončení měření se zařízení vyjímá z technologického kanálu stejným způsobem. Vý-

měna sondy, je-li nutná, dělá se v horké komoře, do které je měřici komplet transportovén

opět zavéžecím strojem. Při výměně sondy je nutné povolit objímku konektoru, vyjmout sta-

rou sondu, zasunout novou a dotáhnout objímku. V horké komoře se rovněž vyměňuje pouzdro

na konci měřicího kompletu, které mé dvě velikosti (pro periferijní a centrální trubky).

Všechny operace v horké komoře se dělají pomocí nástrojů konstruovaných k těmto účelům.

Měření

Zařízení MTU při měření obsluhují dva operátoři. První, v reaktorovém sále, premísíu-

je sondu do jednotlivých měřených bodů, ovládá přítlačný elektromagnet, kontroluje údaj na

číslicovém zobrazení tloustkoměru a spoušti samočinný zápis naměřené hodnoty. Druhý operá-

tor je v přilehlé chodbě u psacího stroje, kontroluje jeho správnou funkci a zapisuje

ostatní potřebné údaje (označení trubky, polohu sondy po obvodu, krok sondy apod.). Operá-

toři jsou navzájem spojeni telefonem*
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Ke kvalitnímu a přitom rychlému proměřeni kesonové trubky je důležité zvolit vhodnou

hustotu sítě měřených bodů. Protože však rozsah korozního napadení předběžně znám není,

bude v prvních fázích měřeni použito tak husté sítě, jak dovolí čas, který bude pro měření

k dispozici. Naměřené hodnoty se zapisuji ve formě sloupce, a proto je základní pohyb son-

dy shera dolů. Tak bude postupně proměřeno několik povräek v celém pracovním rozsahu, tj.

2300 mm. Po vyhodnocení výsledků na několika prvních trubkách bude potom, bude-li to možné,

rozsah měření po výšce i po obvodu optimalizován, aby se získalo vyhovující množství infor-

mací v nejkratší možné době.

Závěr

Zařízení MTU je prvním realizovaným zařízením k periodickým prohlídkám jaderných

reaktora v ČSSR. I když jde o případ specifický pro reaktor typu A-l, získalo se již při

výzkumných a vývojových pracích mnoho zkušenosti širší platnosti. Nepochybně tonu tak bude

i se zkušenostmi z jeho provozu.
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Ing. Antonín Mičkal, Ing. Stanislav Štěpánek, CSc. B-15

Oborový podnik ŠKODA, Plzeň, závod Výstavba jaderných elektráren

DIAGNOSTIKA MATERIÁLU A TLAKOVÉ* NÁDOBY JADERNÉHO REAKTORU

METODOU AKUSTICKÉ EMISE

Úvod

V každém materiálu se při jeho namáhání uvolňuje energie, která vzniká porušením vazeb

krystalické mříže. Tato energie se přenáší v materiálu šířením napětových (akustických)

vln. Cest této energie se mění v teplo a část je emitována povrchem materiálu do prostoru.

Tomuto jevu říkáme akustická emise (nebo emise napětových vln).

Kontrolní a diagnostické metody založené na akustické emisi materiálu byly a jsou roz-

pracovány v mnoha laboratořích a podle literárních pramenů dovolují detekci vzniku a růstu

vad, jejich identifikaci a lokalizaci. Informace získané na základě akustické emise umožňu-

jí soudit o stavu mikrostruktury a makrostruktury materiálu a na tomto základě dovolují od-

hadnout strukturní celistvost celých zařízení. V dnešní době dávají tyto metody ze všech

známých metod diagnostiky materiálu a strukturní celistvosti nejvíce informací.

1. Základní po.imv a definice

Akustické emise

Pod pojmem akustická emise rozumíme impulsně generované elastické vlny, které vznikají

vlivem diskrétních pohybových změn při náhlém uvolnění energie v materiálu.

Emisní událost

je rychlá fyzikální změna v materiálu způsobující uvolnění energie. "' \
ä

Signál akustické emise (emisní signál)

je pozorovatelný signál získaný detekcí akustické emise. ^

Četnost emisních událostí N "

je naměřený počet emisních událostí za jednotku času.

Způsob měřeni musí být definován.

Počet emisních událostí N ;,

je naměřený počet událostí za daný časový úsek <ť. •

2působ měřeni musí být definován.

Celkový počet emisních události N t o t

je počet událostí N za celou dobu měřeni.

2. Význam akustická emise pro periodické prohlídky

Analýza přičiň havarijních poruch konstrukcí svědčí o tom, že převážná většina poruch

souvisí s přítomnosti defektů v materiálu, v jeho výchozím stavu, jejichž původ je ve výro- ','

bě a v montáži a které se v průběhu provozu dále rozvíjejí. V dosud uveřejněných materiá- •

lech o poruchách lehkovodních reaktorů za období 1967 - 1972 převládají trhlinky buä od ko-

roze pod napětím, nebo od vibrací, nebo vlivem zkřehnutí materiálu od radiačního poškození. ,"'

Dosavadní způsob hledání vad v materiálu ultrazvukem, prozařováním, metodou odporovou

nebo magnetickou nebo vizuálně přímo nebo prostřednictvím televize či optického zařízení

vyžaduje umístěni indikátoru do těsné blízkosti vady, to znamená, že indikátor by se měl

postupně posouvat po celém povrchu zkoumaného předmětu. Kontrola je časově náročné a ne-

kladná, nelze ji dělat kontinuálně, jsou zaznamenány se stejnou pravděpodobností všechny

vady bez zřetele, zda jsou pro životnost zkoumaného předmětu rozhodující íi ne. Pomocí do-
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savndnich metod nelze zjistit, za jatých podmínek a kdy vada vzniká nebo se síří. Přitom

tato informace je velmi důležité pro stanoveni životnosti zařízení.

Kontrola metodou akustické emise je založena na skutečnosti, že každý materiál, je-li

namáhán nad jistou droveň napětí, emituje elastické napětové vlny. Například když vznikají

plastické deformace, nastává přeměna jakýchkoli vad v trhlinky, nebo vlasťní šíření trhli-

nek, projevuje se akustická emise. Ta se šíří jako elastická vlna známou rychlosti materiá-

lem a může se snímat jednoduchým malým snímačem až ve vzdálenosti 3 nebo 4 metrů od zdroje,

v závislosti na útlumu a na frekvenci signálu. Tyto vlastnosti staví metodu akustické emi-

se na jedno z předních míst při kontrole tlakových zařízení, protože

- je to globální kontrolní metoda (několika snímači pokryjeme celý objem zařízení)

- je jednoduchá při instalaci snímačů

- je to výběrová metoda, která indikuje a lokalizuje jen vaáy, které se rozvíjejí a jsou

eventuálně nebezpečné

- tím, že indikuje vady v okamžiku jejich šíření, zjištuje též provozní podmínky, které

mohou být pro zařízení nebezpečné

3. Vztah mezi akustickou emisi a deformací nebo porušením materiálu

Dominantním mechanismem plastické deformace většiny krystalických látek, zvláště kovů,

jsou pohybující se dislokace. Celková deformační energie namáhaného vzorku se dělí na dvě

části: na elastickou část, která je po odtížení vratná, a na plastickou deformační práci,

která je často spojena se vznikem velkého počtu dislokaci (nebo jiných defektů) v krystalu

a z větší části se projeví ve vzrůstu tepelné energie vzorku. Tato tepelná energie je způ-

sobena průchodem dislokaci krystalickou mřížkou. V krystalické mřížce existují totiž perio-

dické pozice, které poskytuji dislokaci minimální potenciální energii konfigurace. Při po-

hybu dislokace z jedné polohy minimální energie do druhé musí překonat Peierlsovu bariéru.

Přitom stoupá elastické deformace mřížky a po překonáni bariéry se náhle uvolňuje a způso-

buje vibrační vlnu v mřížce. Tímto mechanismem může být vysvětlen vznik akustické emise

při plastické deformaci neporušeného vzorku.

Experimentálně (obr. 1) byla potvrzena velmi dobrá shoda mezi závislostí intenzity

akustické emise na plastické deformaci a Gilmanovou závislostí hustoty pohyblivých disloka-

cí na plastické deformaci, která je definována jako

kde N - hustota pohyblivých dislokací

£ - plastická smyková deformace

m - součinitel vzniku dislokací

H - koeficient zpevnění

T g - střední smykové napětí

Účinek radiace na akustickou emisi byl ověřen /2/ na tahových vzorcích z nízkouhlíkové

oceli A 302-B. Na obr. 2 jsou uvedeny diagramy získané za stejných podmínek u neozářeného

a ozářeného vzorku.

Mikrotrhliny, které jsou iniciovány nahromaděním dislokací, jsou velmi malé, řádově

asi 0,10 <t</m. Tyto trhliny nemohou růst, dokud není během natahování trhlinky k dispozici

tolik energie, aby byla kryta energie nutná pro vytvoření nové plochy trhlinky. Podle /I/

může být v taženém vzorku z nízkouhlíkové oceli závislost napěti na hustotě mikrotrhlin

v dané ploše vyjádřena vztahem

f = Cff^ i 2

Po každém i částečném lomu zrna se akumulovaná energie uvolní a je zdrojem akustické

emise. Předpoklédáme-li, že v zrnu je napětí &, potom energie akumulované v zrně je úměrná
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0~ /ZE {E - modul pružnosti materiálu) a po průchodu mikrotrhlinky vzroste uvolněné ener-
gie o E = <<2S'Z

> kde •< je konstanta závislá na velikosti zrna. Podle /I/ se dá předpo-
kládat, že počáteční amplituda signálu ze snímače připojeného na deformovaný materiál je
úměrná druhé odmocnině z uvolněné energie během deformačního procesu a že signál má průběh
exponenciálně tlumené sinusové vlny. Potom se dá odvodit výraz pro celkový počet emisních
událostí

Nt t = ( —;;— ) 9C / (ln — ) + —2— / 3-3
tot fi L 9 ffe 9 8 1 J

kde f - frekvence exponenciálně tlumené sinusové vlny elektrického napětí ze snímače
/3 - konstanta tlumení
C - materiálové konstanta
ó~ - limitní napětí ve vzorku, při kterém neni pozorována emise

Z uvedeného vztahu plyne, že celkový počet emisních událostí při napětích, kdy vzni-
kají mikrotrhlinty, velmi rychle stoupá, a proto tento parametr může být využit pro signa-
lizaci poruch ocelových konstrukcí. Experimentálně byl již také několikrát potvrzen ostrý
vzrůst celkového počtu emisních události těsně před lomem nízkouhlíkových ocelových vzorků
namáhaných na tah.

Výsledný lom celého vzorku vzniká, je-li mikrotrhlinka schopna se äíŕit väemi barié-
rami, které omezují její růst, nebo spojí-li se skupina zastavených trhlin dohromady do
dostatečně velké makrotrhliny, která je schopna se šířit v daném materiálu a napjatosti.
Trhlina se šíří diskontinuélně s opakovaným iniciováním mikrotrhlin a s postupným vytvá-
řením plastické oblasti na čele postupující makrotrhliny. Tento proces je spojen s rela-
tivně pomalým akumulováním energie a následujícím náhlým uvolňováním energie, což způsobu-
je vibrační elastické vlny, které jsou zdrojem akustické emise.

Předpokládáme-li, na základě shora uvedených úvah, že počet emisních událostí je
úměrný plasticky deformovanému objemu a že plasticky deformovaný objem je přibližně úměr-
ný druhé mocnině poloměru ohraničujícímu plastickou oblast na čele trhliny a poloměr
plastické oblasti je úměrný (K/6^.) , dostaneme

N = C K 4 3.5

kde C - materiálové konstanta
K - faktor intenzity napětí
N - počet emisních události
S[ - mez kluzu materiálu

Přesnější a obecnější zápis této závislosti je

N (£) = Cf [ K i.S)J 3.6

který byl též experimentálně několikrát potvrzen. Například u tahových vzorků z oceli
4335V (ffpx = 1510 MNm"

2, 0^ = 1320 MMm"2) s různou velikostí trhlin jsou experimentální
výsledky soustředěny do úzkého pásma podle obr. 3.

KIAE ^e P r a h o v ó hodnota faktoru intenzity napěti při rychlý vznik událostí akustické
emise.

Protože Eiceův u'-integrál vyjadřuje rychlost uvolnění deformační energie za přítom-
nosti plastických deformací na čele trhliny, lze očekávat též závislost

N = Cf ( J) 3.7

kde J - Hiceův J-integról
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V odborné literatuře se již vyskytla míněni, že existuji vztahy mezi četností emisních
události a rychlostí růstu trhliny, mezi amplitudou akustické emise a velikostí vady, mezi
četnosti emisních událostí a dobou, které zbývá do poruäení materiálu.

4. Analýza signálů akustické emise

Diagnostika stavu materiálu nebo zařízení ve své podstatě znamená, že na základe zná-
mých souvislosti mezi příznaky signálu a stavem kontrolovaného objektu z jedné strany a na
základě analýzy signálu z druhé strany klasifikujeme stav tohoto objektu.

Analýza signálů akustické emise podle jednotlivých příznaků a jejich přiřazení ke
konkrétnímu stavu objektu nebo k fyzikálnímu jevu je otázkou systematického výzkumu. Do
dnešního dne byl jednoznačně experimentálně doložen relativně malý počet těchto souvislostí
a z velmi mnoha možných příznaků signálu byla experimentálně prověřována pouze jejich malá
část. Doposud nejsou např. dokonale prozkoumány takové rozšířené příznaky signálů, jako
frekvenční spektrum, korelační funkces rozděleni intervalů mezi jednotlivými emisními udá-
lostmi atd.

Ne.idůležitj.iši vlastnosti signálů akustické emise

Signály akustické emise je možné rozdělit do dvou základních skupin;
Spo.iitá emise je kvalitativní popis nízkoúrovňového emisního signálu, který se vyskytuje
při plastických deformacích. Spojitá emise je spojována převážně s mikrodefekty materiálu
jako hromadění a pohyb dislokací, dvojfiatění a reorientace zrn v materiálu. V důsledku
nízké energie uvedených jevů (1 ř lOgV) je amplituda signálu relativně malá. Spojitá emise
se na obrazovce osciloskopu projevuje jako Sum. Horní hranice frekvenčního pásma tohoto
signálu ee odhaduje na 30 MHz.

Praskavá emise je kvalitativní popis emisního signálu vztaženého k jednotlivým emisním
událostem. Signály praskavé emise se zvětšují s růstem plastické deformace až do lomu na-
teriálu a jsou spojovány se vznikem a šířením mikrotrhlin i makrotrhlin. Jevy spojené
s praskavou emisi mají až o 10 řádů větší energii a amplituda signálu je vysoká. Na osci-
loskopu se projevují jako vyprsknuti shluku ostrých impulsů. Délky detekovaných praskavých
signálů se pohybují v pásmu 10~* ŕ 10~ 3 s.

Frekvenční pásmo emisních signálů je velmi široké. Dolní hranici pásma podaíněně uva-
žujeme na frekvenci 30 - 40 kHz, tj. nad hranicí průmyslových šumů. Horní hranice spektra
akustické emise byla teoreticky odhadnuta na 30 - 50 MHz. Podstatná část energie emisní
události je v nízkofrekvenční části spektra.

Amplituda signálů akustické emise závisí na velikosti uvolněné energie a na citlivo-
sti a typu snímače a pohybuje se od jednotek do tisíců mikrovoltů. Všeobecně lze říci, že
se amplituda signálů akustické emise zvětšuje s těmito faktory: s vysokou pevností, vyso-
kou rychlostí deformace, anizotropií, velkou tlouštkou materiálu, nízkou teplotou, vadami
v materiálu, litou strukturou, velkým rozměrem zrna, sklonem ke dvojčatěni, štěpným lomem,
martenzitickou transformaci. Při opačných vlastnostech materiálu se amplituda zmenšuje.
U některých houževnatých materiálů nebyla spojitá akustická emise při nízkých rychlostech
deformace registrována.

Existence emisního signálu

Tento nejjednodušší příznak existence emisní události je spojován:
a) s překročením nastavené hladiny amplitudy
b) s překročením strmosti neběžné hrany signálu
c) s koincidencí signálů ze dvou snímačů s přihlédnutím k rychlosti šíření akustického

signálu v materiálu

Příznak se využívá bua samostatně v detektorech emisních událostí, nebo jako jeden
z příznaků při lokalizaci vad.
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Celkový počet emisních událostí N

Experimentálně byly ověřeny dvě souvislosti tohoto příznaku a procesy v materiálu,
ktoré nám umožňují soudit o rozvoji trhlin.

1. Souvislost a faktorem intenzity napětí je dána vztahy 3-5., 3.6.

2. Závislost počtu emisních události na počtu cyklů při únavových zkouškách má charakte-
ristický tvar vyznačující se prudkým zvyžováním poStu emisních událostí před rozrušením.
Typické závislost je znázorněna na obr. 4.

3. Ze vztahu mezi hustotou mikrotrhlin a napětím byl pro nízkouhlíkové materiály odvozen
vztah vyjadřující závislostmezi počtem emisních událostí a napětím v materiálu (3.3K
Tento vztah vykazuje vlivem změny znaménka v členu v závorce a vlivem vysoJcé mocniny
ostrý zlom v oblasti zatížení, při kterém vznikají mikrotrhliny. Platnost tohoto vztahu
pro jiné materiály se musí prověřit.

ČetnoBt emisních události M

Průběh četnosti emisních událostí je spojován s dvěma jevy. Je to:

1. Pohyb dislokací ve vzorku při jeho namáhání. Může být charakterizován průběhem Četnosti
emisních událoBtí. Pro hliníkové vzorky byla pozorována velmi dobré shoda se Gilmanovou
rovnicí (3«D, viz obr. 1. Pro jiné materiály má četnost emisních událostí podobný prů-
běh. Pro materiál tlakové nádoby A-l je průběh zobrazen na obr. 9.

2. Predikce destrukce tlakové nádoby. Při rovnoměrném zvyšování zatížení tlakové nádoby
vzrůstá před jejím rozrušením četnost emisních událostí až do okamžiku destrukce. Cha-
rakteristický průběh četnosti emisních událostí podle 76/ je na obr. 5 a pro jiný pří-

\ pad 77/ na obr. 9.

Při prvním zatěžování konstrukce tlakové nádoby nebo vzorku s mikrodefekty nastává
prudký růst četnosti emisních událostí již při nepatrném zatížení, viz obr. 9. Podle prů-
běhu a velikosti četnosti je možné při jinak stejných podmínkách usuzovat na počet vad
nebo testovat počáteční stav.

Amplituda ecisnich události

Při zkouškách na cyklickou únavu byla ověřena závislost mezi amplitudou akustické
emise a šířením trhliny. Tato závislost je vyjádřena Hartbowerovým vztahem

< E
&V = C 2 a —s-

rr
AP - přírůstek plochy trhliny
Z& - suma amplitud akustické emise
K - faktor intenzity napětí
E - modul pružnosti
C - konstanta závislé na stavu zpracování materiálu.

Graficky může být tato závislost vyjádřena přímkou, viz obr. 6.

Amplitudové spektrum emisního aignálu

Tento příznak může být použit k posuzováni změn ve stavu materiálu vyvolaných křehnu-
tim (v důsledku mechanického stárnutí nebo ozáření) nebo tepelným zpracováním apod. Typické
závislosti jsou podle /8/ znázorněny na obr. 7.

5. Zařízeni pro detekci a analýzu signálů akustické emiae

Zařízení pro detekci a analýzu akustické emise prošla několika vývojovými stupni od
nejjednodušších zařízení skládajících se ze snímače, ze zesilovače a z registračního zaří-
zení až po průmyslově vyráběné systémy s číslicovým počítačem.
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V pelt, lat i se &nžčé zařízení skládá ze tří částí:

- z mericiľio zařízení

- z vyhodnocovacího zařízení

- z výstupního zařízení

frvní část je prakticky strukturálně identická pro všechna zařízení. Největší rozdíly

jsou ve druhé a ve třetí části.

Měřici zařízení

Strukturní schéma jedi^Iio měřícího kanálu je na obr. 10 a skládá se ze snímače,

z předzesilovače, z pásmové propusti a ze zesilovače. Na základě dosavadních znalostí

vlastností akustické emise a vyráběných zařízeni je možné charakterizovat jednotlivé části

měřícího zařízení.

Snímač - v dnešní době pracuje většina zařízení s piezoelektrickými snímači, které

jsou k měřenému povrchu přitlačovány přes vazební prostředí nebo jsou k němu přilepeny.

Konstrukce používaných snímačů jsou obdobné akcelerometrům nebo ultrazvukovým sondám.

Používají se jak širokopásmové snímače (0,02 - 3 MHz), tak úzkopásmové zatlumené snímače

s rezonanční frekvencí v pásmu od 0,02 - 3 MHz. Snímače jsou buď jednoduché pro asymexric-

ké zapojení, nebo diferenciální. Materiál snímačů je obyčejně FZT piezokeramika pracující

v expanzním nebo ve střihovém modu.V Čssfi je obdobný ma seriál s obchodním názvem PKM kera-

mika.

Předzesilovač - hlavní účel předzesilovače je impedanční přizpůsobení snímače a kabe-

lu. Proto mají předzesilovače zesílení od 0 do 40 dB. Předzesilovače musí mít velmi nízký

vlastní šum. špičkové výrobky mají vlastní šum od 2 do 5 /"•V.

Pásmová propust - šířka propusti závisí na tom, zda chceme pracovat v širokopásmovém

nebo v úzkopásmovém režimu. Pásmové propusti slouží především k potlačeni šumu měřicího

kanálu a zvětšují poměr signál - šum. šířka pásma používaných propustí se pohybuje od 20

kHz do 3 MHz. Vlastní šum musí být minimální.

Zesilovač - slouží k zesílení signálu. Zisk zesilovače závisí na velikosti zesílení

předzesilovače. Celkový zisk elektrické části kanálu se pohybuje od 100 do 120 dB. Nasta-

vení zesílení se požaduje po 1 dB a musí být kalibrováno. Šum zesilovače musí být v soula-

du se šumem předzesilovače a šířka pásma musí odpovídat použitým snímačům.

Zařízení používané při měření akustické emise v ZVJE je uvedeno v /7 a 9/.

Vyhodnocovací část

Vyhodnocovací část moderního zařízení pro aplikaci akustické emise by měla dovolovat

vytvářet alespoň ty příznaky, které jsou uvedeny v hlavě 4. Tento požadavek může být rea-

lizován bud jednotlivými analogovými zařízeními, nebo použitím minipočítače, který je

schopen v reálném čase požadované příznaky vytvářet a dále je zpracovávat. Počítač jako

součást zařízení je prakticky nezbytný při řešení úlohy na lokalizaci vad. Z druhé strsny

nemůže však počítač vytvářet některé příznaky, nebot není schopen zpracovat signál v širo-

kém frekvenčním pásmu (např. spektrální a korelační analýza). V tomto případě je nutné

použít analogových zařízení. Při lokalizaci vad je třeba zpracovávat současně signály

alespoň ze čtyř měřicích kanálu. Se zřetelem na možné vysoké četnosti signálů akustické

emise nejsou v mnoha případech počítače schopny zpracovávat signály přímo, a proto musí

být zpracovány nejdříve analogovými prostředky. Použije-li se akustické emise pro nepřetr-

žitou kontrolu stavu zařízení, může funkci minipočítače převzít počítač řídicí. V tomto

případě se celé zařízení redukuje pouze na měřicí část a některé speciální analogové jed-

notky.

Výstupní zařízeni

Jeho funkce spočívá v předávání výsledků operátoru. V nejjednodušším případě může být

výstupní zařízení reprezentováno jedním nebo několika zapisovači zapojenými na jednotlivá

analogová zařízení. Pro výzkum signálů akustické emise se používá širokopásmových magneto-
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fonů (do 1,5 MHz) schopných registrace jednotlivých emisních události. Při použití počíta-

če jako vyhodnocovací jednotky se používají výstupní zařízení počítafie. Komerčné nabízené

sestavy se skládají z psacího stroje nebo z tiskárny, ze zapisovača pro off line použití

a z osciloskopického displeje pro on line použití.

6. Měřeni akustické emise materiálu reaktoru A-l

Výsledky těchto měření ae podrobně zabývají /7 a 9/. V daném referátu jsou uvedeny

pouze nejdůležitější závěry z těchto měření, které mohou být použity při výběru nebo vývoji
% měřicího zařízení pro aplikaci akustické emise na podobné materiály, a závěry potvrzující

některé předpoklady a hypotézy. Výsledky se týkají tahových a ohybových zkoušek vzorků

s průřezem 360 mm 2 a 600 mm 2 a válcových tlakových nádob 0 219 mm, tloušíka stěny 6 mm.

Amplituda signálu akustické emise měřené se snímačem KD-10 a s oktávovou propustí na frek-

venci 31,5 kHz se pohybovala od hodnot < 4 /»V (hladké vzorky namáhané na ohyb) do hodnot

>500 (n V (podchlazené tlakové nádobky s vrubem).

Počet emisních událostí se pohyboval ofl !i = 9.3.1O3 imp. u vzorků 8 vrubem namáhaných na

tah do 1,2.10 imp. u podohlazené tlakové nádoby.

Četnost emisních událostí se pohybovala v. rozmezí od 19,+ imp/s (průměrná hodnota) u ohy-

bové zkoušky vzorků s vrubem do hodnot větších než 17,8.103 imp/s na počátku tlakování

tlakové nádobky.

Rozdíl ve velikosti amplitudy akustické emise hladkých vzorků a vzorků 8 vrubem je při-

'. bližně čtyřnásobný. Je patrný rozdíl ve velikosti amplitudy mezi zkouškami na tah a na

ohyb. Při ohybových zkouškách je amplituda emisního signálu přibližně dvakrát větší než

r, při tahových zkouškách.

Celkový počet emisních signálů je u ohybových zkoušek větší než u tahových zkoušek. U ohy-

bových zkoušek byla prokázána jednoznačná závislost na rychlosti deformace.

Průměrná četnost emisních událostí je při ohybových zkouškách vyšší než při tahových

i ; zkouškách. U obou typů zkoušek byla prokázána jednoznaíná závislost na rychlosti deforma-

I Ce*
! Uvedené výsledky potvrzuji možnost detekce spojité i praskavé akustické emise u velmi

houževnatých materiálů, jako je ocel SSH 13 030, při rychlostech deformace větších než

0,5 mm/min. Ve srovnání s publikovanými údaji jsou'amplituda signálu, počet a četnost

emisních událostí značně nižší než pro méně houževnaté materiály. Pro použití akustické

emise ke kontrole tlakových nádob mají značný význam i naměřené závislosti parametrů sig-

nálu akustické emise na rychlosti deformace.

Závěr

Akustická emise je perspektivní metoda pro kontrolu tlakových zařízení při periodic-

kých prohlídkách a po zakončení výzkumu jednotlivých objektů a nashromáždění dostatečných

zkušeností může být použita jako kontinuální provozní kontrola v rámci systému řízeni

. reaktoru.

Ověřovací zkoušky materiálu tlakové nádoby jaderného reaktoru A-l prokázaly, že se

z hlediska vlastností emisních signálů může této metody použít i ke kontrole tohoto mate-

riálu. Vlastní použiti metody pro diagnostiku primárního okruhu vyžaduje ještě zpracování

celkové koncepce kontroly, ověření operačního šumu reaktoru, ověření možnosti lokalizace

vad pro daný objekt a studium umístění snímačů a jejich upevnění.

U nově stavěných jaderných elektráren vzhledem k vzrůstajícímu požadavku na bezpeč-

nost jejich provozu by bylo vhodné zahrnout metodu akustické emise jako součást diagno-

stického systému již do stadia zpracováni projektu primárního okruhu jaderné elektrárny.
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Obr. 1. Četnost emisních událostí N a napětí 0 v závislosti

na poměrné deformaci € pro tahovpu zkoušku AI vzorků
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Obr. 3. ZávialoBt pofitu emisních události na faktoru
intenzity napěti /3/
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Obr. 4. Experimentální a teoretická závislost počtu
emisních událostí H na počtu únavových cylclů 12
/10/
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Obr. 5. Závislost četnosti emisních událostí N na době

do porušení tlakové nádoby tp a tlaku p /6/
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Obr. 6. Závislost sumy poměrných amplitud ŽÍ& na

rychlosti růstu trhliny v při únavových

zkouškách pro dva stavy oceli /li/
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Obr. 7. Závislost počtu emisních událostí N na poměrné

amplitudě signálu a za dobu jedné minuty pro dva
stavy materiálu /8/
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Obr. 8. Průběh četnosti emisních události H, amplitudy
a tlaku £ 7 závislosti na čase £ při zkouSkách
tlakové nádobky č. 7
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Obr. 9. Průběh četnosti emisních událostí N, celkového

počtu emisních událostí N a síly F v závislosti

na čase i při tahových zkouškách vzorku s vrubem
o průřezu 180 am"
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MOŽWOSTI KONTROLY JAPERN&H ZAŘÍZENÍ ELEKTROMAGNETICKÝMI

A ELEKTRICKÝMI METODAMI

B-16

Úvod

Výroba i provoz jaderných zařízeni je spojen s mimořádně velkým objemem kontrolních

prací. Zatímco kontrolu při výrobě lze zabezpečit v rozhodující míře již propracovanými

metodami a postupy, kladou specifické podmínky provozní kontroly v mnoha směrech zcela no-

vé nároky a vyžadují vypracování speciálních technik nedestruktivní kontroly. Obtížné pří-

stupnost, poměrně vysoké úroveň radiace, popř. zaplnění některých prostorů vodou,vyžaduje

zkoušení dálkově ovládanými enímBČi, jejichž vlastnosti budou vyhovovat zmíněným paramet-

rům prostředí. Ukazuje se, že těmto nárokům může vyhovět jen poměrně úzký výběr ze sou-

časných metod nedestruktivního zkoušení výrobků.

1. Přehled metod

Elektromagnetické a elektrické metody se používají především ke zjištovéní povrcho-

vých vad, zejména trhlin, a k hodnocení jejich hloubky. Z dalších oborů, v nichž se tyto

metody mohou uplatnit, lze uvést kontrolu chemického složení, reap* strukturálního stavu

materiálu, a dále některé měření rozměrů, předevSím menších tlouštěk stěn a vrstev.

Princip činnosti uvedených metod je založen na měřeni změn magnetických a elektric-

kých vlastností vyvolaných změnami zmíněných parametrů. Je to jsdnak metoda rozptylových

toků, jednak metoda měření elektrické vodivosti (bu3 kontaktně, nebo indukčně prostřed-

nictvím vířivých proudů). Z hlediska aplikaCních možností jednotlivých metod je účelné

přihlédnout k principu jejich činnosti, jakož i k jejich přednostem a nedostatkům vzhledem

k podmínkám kontroly jaderných zařízení.

1.1. Metoda rozptylových toků

Princip: Povrchová vrstva zkoušeného tělesa se zmagnetuje ve směru pokud možno kolmém na

směr předpokládaných trhlin. Rozptylový tok nad trhlinou, který je vlastním no-

sitelem informace o její přítomnosti, indikuje se bu3 feromagnetickým práškem,

nebo vhodným čidlem (záznamové hlava, feromagnetické nebo Hallova sonda) pohybu-

jícím se nad povrchem. Čidlo převádí změnu intenzity magnetického pole na změnu

elektrického napětí, které po zpracování v elektronické části zařízení slouží

ke kvalitativnímu i kvantitativnímu hodnocení vady.

Přednosti: Bezdotykový charakter, vysoká citlivost řádu nízkých desetin mm, poměrně naló

závislost na jakosti povrchu a na odchylkách ve struktuře materiálu.

Nevýhody: Nutnost magnetizace zkoušeného tělesa, a to v jistém směru v závislosti na

orientaci vady, možnost použití jen u feromagnetických materiálů.

Vzhledem k potřebě magnetizace je použití metody při provozní kontrole problematické,

nebot rozměry a konfigurace těles reaktoru omezují možnosti magnetizace. Ke kontrole ne-

magnetických krycích vrstev nelze tuto metodu vůbec použít. S jejím uplatněním při provoz-

ní kontrole nelze proto zatím počítat.

1.2. Metoda vířivých proudů

Princip: Na zkoušenou část kontrolovaného tělesa působí magnetické pole cívky napájené

střídavým proudem. Toto pole budí v povrchové vrstvě tělesa cirkulární vířivé

proudy, jejichž hustota a rozdělení je ovlivňováno elektrickými a magnetickými

vlastnostmi materiálu, zejména snížením elektrické vodivosti nebo důsledků ne-
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celistvostí materiálu. Pole vířivých proudů ovlivňuje zpětně impedanci cívky,

podle jejíž změny se soudí na přítomnost a rozsah necelistvosti.

Přednosti: Bezdotykový charakter, pomSr:iě vysoké citlix'ost řádu desetin mm, možnost po-

užití jak u feromagnetických, tak u nemagnetických materiálů.

Nevýhody: Závislost na strukturálních vlastnostech materiálu a na jakosti povrchu.

Metoda se s úspěchem uplatňuje např. při kontrole palivových elementů proutkového ty-

pu, a to jednak při zjiätování podélných trhlin v povlakové trubce průchozí cívkou, jednak

při měřeni tlouäíky stěny povlakové trubky cívkou príložnou. Oba principy byly již polo-

provozně ověřeny při kontrole článku pro první atomovou elektrárnu.

Pro účely provozní kontroly tlakové nádoby reaktoru, resp. primárního potrubí, bude

jejímu použití na překážku závislost na strukturálních nehomogenitách materiálu, s nimiž

se musí počítat zejména v oblasti svarů a u navařovaných vrstev. Právě tyto oblasti však

budou předmětem zvýšené pozornosti při kontrole. Je proto možné s aplikaci této metody po-

čítat jen ve vybraných případech.

l.T. Metoda odporová

Princip: Kontaktní měření elektrického odporu, resp. vodivosti, soustavou čtyř elektrod

v řadě, z nichž vnější dvojice slouží pro přívod proudu do povrchové vrstvy

zkoušeného tělesa, vnitřní dvojice pro měření napětového úbytku. Přítomnost

necelistvosti způsobuje v důsledku místního snížení vodivosti stoupnutí úbytku

napěti.

Přednosti: Možnost použití jak u feromagnetických, tak u nemagnetických materiálů, poměr-

ně malý vliv povrchových nerovností, možnost kvantitativního měření do velké

hloubky.

Nevýhody: Dotykový charakter metody, potřeba kovově čistého povrchu, poměrně nízká

citlivost a nízká produktivita kontroly.

V Jeponsku byla tato metoda použita pro účely periodické kontroly tlakových nádob

energetických reaktorů, a to ke zjiätování povrchových trhlin a k současnému měření je-

jich hloubky.

Po provedení základního výzkumu vlastnosti metody a závislostí indikace na tvaru,

orientaci a umístění trhliny, jakož i vlivu krycí austenitické vrstvy byla metoda v roce

1968 prakticky aplikována a dosáhlo se uspokojujících výsledků.

Zkoušela se především oblast vrchlíku nádoby a oblasti hrdel. Povrch nádoby byl pře-

dem pečlivě vyleštěn, aby se odstranila vrstva oxidů, které by zhoršovaly elektrický kon-

takt snímače s kontrolovaným povrchem.

Vlastní měření se dělalo dvěma snímači. V oblasti hrdel se použil snímač se čtyřmi

hroty, znázorněný na obr. 1, v oblasti vrchlíku plošný snímač s 37 hroty podle obr. 2.

V obou případech byly snímače přitlačovány k měřenému povrchu pomocí pneumaticky ovláda-

ného systému.

V oblasti hrdel se měření dělalo tak, že se po umístění snímače do hrdla soustavou

hrotů pohybovalo po krocích v rozmezí 3,5 až 4,6 mm po obvodu hrdla. Pohyb snímače byl

ovláůÍT! tlakovým mechanismem z plošiny nad reaktorem. Poloha každého měřicího bodu byla

zaznamenána spolu s naměřeným výsledkem. Čas potřebný k změření jednoho bodu byl přibliž-

ně 1 minuta.

Na jednom z hrdel byla metodou prokázána přítomnost několika trhlin, z nichž žádná

neměla hloubku větši než 3 mm, takže nezasahovaly do základního materiálu. Grafické zpra-

cování výsledků je znázorněno na obr. 3, na němž jsou místa s trhlinami označena písmeny

a až £.

Měření na vrchlíku nádoby odhalilo několik trhlin o hloubce menší než 2 mm a krat-
ších než 10 mm.
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Každý bod se měřil opakovaně, v průměru dvacetkrát. Celkový počet měření dosáhl čísla

CO00 ns hrdlech, 1300 na vrchlíku a 600 jinde, celkem 7900. Celé měření si vyžádalo při-

bližně 170 pracovních hodin.

Závěr

Při posuzování vlastností elektromagnetických a elektrických metod z. hlediska možno-

sti jejich použití pro kontrolu jaderných zařízení je třeba konstatovat, že žádná z nich

nevyhovuje beze zbytku kladeným požadavkům. Jako poměrně nejlepší se jeví metoda kontakt-

ního měřeni elektrické vodivosti, tj. aetoda odporová. Její hlavní přednosti spočívají

v univerzálnosti co se druhu materiálu týlcá, v možnosti objektivního hodnocení hloubky

trhlin a v poaěrně malé závislosti na nerovnostech povrchu. Rovněž jednoduchý princip

snímače bez rotujících součástí, u něhož lze předpokládat vyhovující odolnost vůči účin-

kům radiace, je výhodný.
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Obr. 2. Plošný snímač se 37 hroty, použitý pro kon-

trolu vrchlíku
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Obr. 3. Grafické zpracování výsledků kontroly

na hrdle

- 177 -



Druh publikace:

Název:

Zpracoval:
Počet stran:
Pofiet výtisku:
Formát:
Číslo publikace:
Vydal a rozmnožil:

Datum vydání:

Sborník referátů
Provozní kontrola a diagnostika
jaderných energetických zařízení
Kolektiv autorů
178
250

A 4
60/565/74 (906)
Dům techniky CVTS Praha
Praha 1, Gorkého náau 23

1974

Slovenské příspěvky nebyly v DT jazykově upraveny


