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ÚVODNÍ SLOVO

Sborník obsahuje riplné texty referátů přednesených ve dnech 5 . - 6 , června 1980
na vědeckotechnické konferenci pořádané v Řeži u příležitosti 25. výročí založení
Ústavu jaderného výzkumu.

Na konferenci bylo předneseno celkem 24 referátů, podávajících reprezentativní
výběr výsledků výzkumných prací ústavu od poslední vědeckotechnické konference, po-
řádané v r. 1975, spolu s nastíněním programu a zaměření prací pro období 7. PLP v
oblasti výzkumu lehkovodních reaktorů, výzkumu a vývoje vybraných komponent rych-
lých reaktorů, problematiky jaderné bezpečnosti, konstrukčních materiálů jaderné
energetiky, zpracování a likvidace radioaktivních produktů a využití ionizujícího
záření. Je ukázán též příspěvek ÚJV k rozvoji es. zárukového systému a rozsáhlá čin-
nost v oblasti ochrany pracovníků a životního prostředí. Snahou autorů i organizá-
torů konference bylo ukázat nemalý podíl ÚJV na íikolech bezprostředně souvisejících
s rozvojem fis. jaderné energetiky a techniky jakož i poukázat na Úspěchy dosažené
v rámci mnohostranné vědeckotechnické spolupráce zemí RVHP a dvoustranné fieskoslo-
vensko-sovětské spolupráce, jejíhož 25. výročí letos též vzpomínáme.

V. V e s e l ý



DVACET PĚT LET ÚSTAVU JADERNÉHO VÝZKUMU
A JEHO PODÍL NA ÚKOLECH ROZVOJE

ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ ENERGETIKY

M. Podéšť a kolektiv

1.- ÚVOD

Hodnotíme-li při příležitosti dvacátého; pátého výročí založeni Ústavu jaderného

výzkumu v Řeži výsledky vykonané práce, je nutno tak činit v kontextu a jednotli-

vými fázemi jeho vývoje. Jde tedy o etapu počátku - období založení Ústavu, formová-

ní základních výzkumných kolektivů, poté delšího období práce při zařazení ústavu do

ČSAV jako pracoviště základního výzkumu a posléze nejvýznamnější etapy po roce 1972,

kdy se Ústav jaderného výskumu stal po delimitaci základním výzkumným jaderným stře-

diskem Československé komise pro atomovou energii.

v počátečním stadiu neměl ústav vyhraněný výz1 umný program, řada pracovníků pro-

cházela základním školením na sovětských pracovištích a po svém návratu se tito pra-

covníci podíleli aktivně na budování experimentální základny.Spolu s tím, jak postupo-

valo budování definitivního výzkumného střediska v fteži, docházelo i ke specializaci

a redukci výzkumných programů. Převládající trend na základní výzkum byl ovšem stále

podmíněn nejen příslušností ústavu k ČSAV, ale i rozvojem Ss. jaderně energetického

programu, který byl v počátcích.

Koncem 50. a začátkem 60. let se však začaly uplatňovat první snahy o aplikaci

výsledků výzkumu v různých oblastech mírového využití atomové energie. Ústav se po-

dílel na vývoji prvních přístrojů pro měření radioaktivity a též na aplikaci radio-

nuklidů - hlavně v lékařství.

V souvislosti s formulací koncepce a programu čs. jaderné energetiky v období

let 1964-66 byl kriticky hodnocen i program ÚJV. Pro zajištění předpokládaného roz-

voje čs. jaderné energetiky bylo třeba zvýšit v ÚJV podíl energetického a reaktoro-

vého výzkumu, kontrolovaného ČSKAE /úkoly K/ na úkor badatelských úkolů, kontrolo-

vaných ČSAV /úkoly A/.

Členění a věcná náplň úkolů byly korigovány při postupném upřesňování čs. jader-

ného programu, avšak v zásadě byl poměr mezi základním a aplikovaným výzkumem zacho-

ván až do delimitace ústavu v roce 1972 a podřízení jeho základní Sásti do působnos-

ti ČSKAE. Cílem tohoto rozhodnutí bylo m.j. podřídit výzkumné a vývojové práce ÚJV

programu ČSKAE, orientovanému na realizaci výstavby jaderně energetických zařízení

a na využívání jaderné techniky v dalších oblastech národního hospodářství.

Pro ilustraci změn ve struktuře úkolů a zaměření prací ÚJV je dále uvedeno něko-

lik orientačních dat o rozložení řešitelské kapacity v letech, která jsou typická

pro vývoj ústavu.
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V jednotlivých směrech výzkumu byla řešitelská kapacita rozdělena takto:

reaktorová technika
materiály pro reaktory
zpracování jaderných paliv včetně odpadu
aplikace ionizujícího záření
úkoly základního výzkumu
jiné \lkoly

r. 1968

20 %
30 %
10 %
-
40 %
-

r. 1975

37 %
19 %
18 %
16 %
-

10 %

Delimitace Ústavu a jeho převedení jako příspěvkové organizace do působnosti
CSKAE měla výrazný vliv na ujasnění výzkumné činnosti tfjv po stránce problematiky,
po stránce rozsahu prací i po stránce proporcionální skladby úkolů.

Ve stručném přehledu budou dále uvedeny nejdůležitější výsledky dosavadních
vědeckovýzkumných prací ústavu a jejich uplatnění.

2 . PŘEHLED V Ý S L E D K S VĚDECKO VÝZKUMNÝCH PRACÍ ÚSTAVO A J E J I C H UPLATNĚNÍ

2.1. Práce pro 1. fis, jadernou elektrárnu A-l

Významnou součástí podílu tfJV na úkolech, řešených pro potřeby 1. fis. jaderné
elektrárny v Jaslovských Bohunicích, byla úspěšná výstavba kritického reaktorového
souboru TR-0, jenž byl realizován ve spolupráci našich výzkumných pracovníků s pra-
covníky československých výrobních podniků. Existence TR-0 usnadnila a podstatně
zkrátila práce na fyzikálním spouštění A-l, neboť důležitá experimentální měření
mohla být ověřována a modelována na kritickém souboru bez zásahů do aktivní zóny
reaktoru KS-150 na A-l. Zkušenosti pracovníků tfJV zúčastněných na přípravných pra-
cích a vlastním uvádění A-l do provozu přispěly k hladkému splnění celé akce.

Práce v oblasti materiálového výzkumu, prováděné v rámci tohoto programu, byly
v prvním období orientovány na hledání vhodných uranových slitin, aplikovatelných
jako jaderné palivo. Experimentálně bylo chování takto vybraných slitin sledováno
v plynové smyčce reaktoru WR-S. Další součástí materiálového výzkumu bylo pak
sledování koroze, strukturní stability a mechanických vlastností povlakových ma-
teriálů.

Konečné ověření vlastností materiálů a celých palivových elementů bylo zahrnuto
do tzv. hromadného radiačního experimentu. Poradiační výzkum paliva, prováděný v
horkých komorách tfjV, byl zaměřen především na zkoumání příčin porušení palivových
článků cestou sledování všech procesů ovlivňujících vlastnosti kovového paliva a
povlakového materiálu. Značná pozornost byla věnována sledování difúze plutonia
povlakem. V obou naznačených oblastech bylo docíleno originálních výsledků.
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2.2. Lehkovodní reaktory

v oblasti výzkumu lehkovodních reaktoru byly práce ve větší míře rozvinuty v té-
to pěti letce. Podstatnější rozsah byl zaznamenán zejména v teoretické a experimen-
tální fyzice a ve výzkumu režimů radiačně exponovaných vodních okruhů lehkovodních
reaktorů.

I když první předpoklady ke změně orientace fyzikálního výzkumu byly vytvořeny
j i ž koncem 60. l e t , dosáhla výraznějšího rozmachu fyzika lehkovodních reaktorů až
v novém uspořádání tfJV v působnosti ČSKAE. Tato skutečnost je navíc podpořena
i spojením vědecko-výzkumné základny evropských zemí RVHP v oboru fyziky lehkovod-
ních reaktorů typu WER a vytvořením Mezinárodního dočasného vědecko výzkumného
kolektivu /MOK/ pro provádění reaktorově fyzikálních výzkumů na kritickém souboru
typu ZR-6 v Budapešti.

Tato událost znamenala kvalitativní krok kupředu jak v koordinaci ú s i l í několi-
ka fyzikálních pracovišť v celostátním i mezinárodním měřítku, tak zejména v potřeb-
né experimentální základně. Vysoká odborná úroveň spolupracujících, zejména sovět-
ských pracovišť a mezinárodní oponentura prováděných prací a jejich výsledků umno-
žují kapacitní a technický potenciál našeho pracoviště. Tak v oblasti teoreticko-
výpočetních prací ř íd i l i pracovníci našeho ústavu v MDK činnost tematické skupiny
pro vývoj výpočetních programů, řešících několikagrupové difúzní rovnice v hexago-
nální geometrii palivové mříže reaktorů WER. Komplex vyvinutých programů byl pře-
dán zúčastněným zemím a je j i ž užíván v SSSR a NDR. Účast našich pracovníků vyústi-
la dále ve vyvinutou metodiku měření makroskopického rozložení toku neutronů v aktiv-
ní zóně lěhkovodního reaktoru typu WER. Metodika byla po důkladném prověření z mno-
ha hledisek vybrána v konkurenci několika dalších postupů jako standardní v rámci
RVHP.

V období 6. pětiletky lze v oblasti fyziky lehkovodních reaktorů pokládat za
nejvýznamnější výsledky ty, které přímo souvisejí s aktuálními potřebami čs . jader-
ného programu, t j . :
- vývoj experimentálně ověřeného komplexu reaktorově fyzikálních výpočtových pro-

gramů pro potřeby výrobce a provozovatele jaderně energetických zařízení,
- vlastní měření a experimenty sloužící k ověření výpočtových programů a přímé

produkci fyzikálních informací.

Vyvrcholením výzkumných prací v prvním smiru byía implementace sovětského pro-
vozně-fyzikálního kódu BIPR, sloužícího k výpočtu kampaní a provozních stavů energe-
tických reaktorů typu WER. Vlastní uvedení do činnosti se dělo přímou spoluprací
našich odborníků na sovětském pracovišti koncem roku 1976. Po ukončení 1. etapy,
t j . po převedení výpočtového kódu z původní verzq pro počítač BESM 6 na výpočtový
systém EC 1040 v SÚJV Dubna ve spolupráci odborníků tÍJV a IAE Kurfiatova, Moskva,
byl kód BIPR spuštěn v průběhu roku 1977 na počítači EC 1040 ve výpočtovém centru
tfJV Řež.

V dalším období byla osvojená verze programu BIPR zdokonalována v rámci mnoho-
stranné spolupráce zemí RVHP v Mezinárodním dočasném kolektivu /MDK/. Po přizpůso-
bení potřebám č s . zainteresovaných pracoviSt jim byla v průběhu roku 1978 postupně předána.



Cílem druhého z hlavních směrů byla realizace Mezinárodního výzkumného programu

na lehkovodních vložných zónách /LVZ/ typu WER, umístěných v experimentálním reak-

toru nulového výkonu TR-0 v ÚJV Rež. Ideový návrh i experimentální metodiky byly

ověřeny na první verzi LVZ-I realizované vlastními silami ÚJV a uvedené do provozu

k zahájení XV. sjezdu KSČ v dubnu 1976. Po vyhodnocení této úspěšné etapy byla

realizována zdokonalená lehkovodní vložná zóna LVZ-II, s jaderným palivem, zapůjče-

ným bezplatně Sovětským svazem.

Vyvrcholením této etapy bylo přímé úspěšné využití výsledků fyzikálního výzkumu

a zkušeností při fyzikálním spouštění 1. energetického bloku čs. jaderné elektrárny

V-l s reaktory typu WER-440 v Jaslovských Bohunicích.

Provozně fyzikální program BIPR Implementovaný na výpočtový systém EC 1040 v

ÚJV Řež byl předán k osvojení a praktické aplikaci několika organizacím za technické

pomoci ÚJV a podle příslušných uzavřených hospodářských dohod zajištěna spolupráce

na jeho dalším vývoji a zdokonalování.

Ve výzkumu a Kontrole režimů radiačně exponovaných vodních okruhů byla v ÚJV vě-

nována pozornost jednak vlastní kontrole režimů primárního okruhu a dále pak chemii

primárního lehkovodního okruhu, K těmto účelům byla vyvinuta řada čidel, pro něž bylo

nutno vyřešit speciální vysokotlaké průchodky. Tak bylo např. realizováno a vyzkouše-

no posuvné mobilní Čidlo pro kontinuální záznam polarizačního odporu, vysokotlaké

potenciometrické čidlo se speciální kompenzací, miniaturní asotermický absorpční ka-

lorimetr aj.

Ve spolupráci s ČKD Dukla a VÚ energetickým Praha byl vyvíjen magnetový filtr

pro primární okruh WER. Progresivita zařízení spočívá ve vyloučení dosavadního

. zchlazování media před filtrací a v podstatném snížení stupně ohrožení životního

prostředí, neboč filtr nevyžaduje chemickou regeneraci. Po vyzkoušení funkčiiích mo-

delů byla vyřešena konstrukce dvoutělesové varianty elektromagnetického filtru

0 průtoku 3 t/h k zachycování suspenze korozních produktů při 20 MPa/35O°C. Výsledky

srovnávacích zkoušek s úpravou vody s využitím elektromagnetického filtru v aktivním

1 neaktivním prostředí dokazují vhodnost aplikace magnetických filtrů v elektrárnách

s reaktory W E R ; bylo vypracováno technické zadání" do výroby.

Pro další rozšíření experimentálních možností je v reaktoru W R - S budována reak-

torová tlakovodní smyčka RVS-3, v níž jsou základní provozní podmínky /teplota, tlak,

radiační pole/ analogizovány s reaktorem WER-1000 MW. Smyčka je před dokončením.

Při studiu chemismu vodních režimů byla experimentálně ověřována radiolýza čpav-

kových roztoků, které tvoří významnou složku prostředí primárního okruhu a vliv

účelových přísad dávkovaných do okruhu. Předmětem zájmu jsou chemické formy jódu

vzniklé přeměnami v radioaktivním prostředí, kde výsledky jsou směrodatné pro techno-

logii zachycování těkavých forem radiojódu. Pozornost je dále věnována vývoji bóri-

tých filtrů k pružné chemické regulaci reaktivity aktivní zóny reaktoru.

V materiálové oblasti, spojené s problematikou lehkovodních reaktorů, byla zamě-

řena pozornost na povlakové materiály, založené na slitinách zirkonia. Tento program

byl orientován na konkrétní spolupráci se sovětskými pracovišti v problematice radiač-

ního poškození vybraných zirkoniových slitin. V návaznosti na práce Ústavu jaderných

paliv ve Zbraslavi bylo zejména prováděno ozařování těchto materiálů a výzkum změn

jejich vlastností, vyvolaných expozicí v reaktoru.
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Výzkumné práce v materiálové oblasti zahrnují dále zjišťování změn základních

mechanických vlastností ocelí tlakových nádob, které ústav smluvně zajištuje pro

čs. výrobce; tj. ZES Skoda. Byla provedena první etapa tzv. atestačních zkoušek,

zjlitována ocelnost ocele 15Ch2MFA pro výrobu tlakové nádoby reaktoru WER-440 vůči

radiačnímu působení. Pro zajištění těchto prací a pro vyhodnocování tzv. svědeckých

vzorků ocelí z reaktorových nádob připravuje ústav výstavbu specializovaného praco-

viště.

2.3. Rychlé reaktory

Program vývoje rychlých reaktorů v ČSSR vychází z perspektivních potřeb

energetiky a z očekávané úlohy našeho energetického strojírenství při zabezpečování

výstavby jaderných elektráren. Dlouhodobým cílem je v úzké spolupráci se 3SSR při-

pravit technicky projektování, výstavbu a provoz jaderných elektráren s rychlými

reaktory a výrobu vybraných komponent jejich zařízení.

ÚJV jako koordinační pracoviště odpovídajícího státního úkolu soustředil řešení

úkolu na tyto hlavní směry:

- vývoj vybraných komponent zařízení včetně osvojení konstrukčních materiálů /parní

generátory, mezivýměníky, armatury a pod./,

- projektování jaderných centrál,

- řešení několika dílčích výzkumných témat.

Fyzikální a ostatní výpočty reaktoru jsou zahrnuty v rozsahu a úrovni odpovídají-

cí potřebě osvojení projektování pod vědeckým vedením SSSR. Tak byly ve dvoustranné

spolupráci s FEI Obninsk /SSSR/ zvládnuty dvourozměrné výpočty neutronových polí ja-

ko podklad pro určení základních charakteristik aktivní zóny rychlého reaktoru pro

potřebu řešení vlastní problematiky aktivní zóny reaktoru a zejména pro navazující

problematiku teplofyzikální, inSenýrsko-konstrúkční, bezpečnost a výpočet stínění.

Sovětské straně byly předány programy pro komplexní výpočet rychlého reaktoru,

pro určení doby zdvojení a vsázky do palivového cyklu, pro pevnoscně deformační vý-

počet aktivní zóny, návrh reaktoru s heterogenní aktivní zónou a soubor programů

pro návrh rychlého reaktoru v provozních podmínkách.

V oblasti stínění byly postupně ve 4 etapách uskutečněny společné čs.-sovětské

experimentální práce na maketách sodíkového potrubí na reaktoru WR-S v Řeži.

* Souhrn výsledků, vyhodnocených společně s FEI-Obninsk, pro přímou i zahrnutou

část sodíkového potrubí, ukázal vliv řady faktorů na průchod neutronů a umožnil

odvodit konkrétní doporučení, zlepšující konstrukci primárního sodíkového potrubí.

Kromě závěrečných reportů byly výsledky publikovány rovněž ve společném čs.-sovět-

ském referátu na 5. konferenci o stínění v Knoxwille - USA.

V přímé čs.-sovětské spolupráci byly rovněž řešeny úkoly z oblasti hydrodynami-

ky a teplotechniky palivových kazet rychlého reaktoru. Byla získána řada originál-

ních výsledků. Část z nich byla ve spojení s výsledky sovětských pracovišť zpraco-

vána do tzv. "Doporučení pro termohydEaulické výpočty aktivních zón rychlých

reaktorů chlazených sodíkem". Výzkum lokálních hydrodynamických poměrů v centrální

oblasti palivové kazety, včetně vlivu geometrické poruchy, vedl ke zpracování ori-

ginálních výpočtových postupů převzatých rovněž sovětskými pracovišti.
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V rámci úkolu "Rychlý reaktor" byly rovněž vyvinuty programy pro výpočet termo-

hydraulických poměru aktivní zóny ve stacionárním stavu a během přechodových proce-

sů, umožňující vyhodnotit průběh havarijních procesů se zadanými poruchami reaktivi-

ty. Tyto programy jsou významné z hlediska bezpečnosti rychlých sodíkem chlazených

reaktorů.

Při výzkumu hydrodynamiky a teplotechniky palivových kazet bylo využíváno zá-

kladního experimentálního zařízení - aerodynamického tunelu se zvětšeným modelem

nekonečné mříže tyčí s lokální geometrickou poruchou /celková délka modelu 6 m,

průměr tyčí 120 mm, relativní rozteč 1,17/. Další součástí experimentální základny

byla rekonstruovaná sodíková tra€ S III,na níž lze dosáhnout průtoku sodíku cca

50 m 3/h. Velká sodíková trat SMT - 1 /průtočné množství 150 m 3/h, tlak do 600 kPa,

teplota do 600°C/, která je ve výstavbě, bude dokončena v roce 1981- V souvislosti

s tímto programem byly vyvinuty a odzkoušeny přístroje, jako jsou speciální mano-

metry, průtokorašry, indikátor hladiny, indikátor Na-aerosolů apod. Pro řízení SMT-1

je připravena řada programů na řídicím počítači HP 9600 E.

Významným koncepčním rysem úkolu rychlého reaktoru v souladu s jeho cíli, je

intenzívní zapojení čs. průmyslové sféry do realizací vývoje komponent. Důsledně

se zde uplatňuje princip socialistické integrace,i pokud jde o rozvoj a využití

experimentální techniky a zkušebních zařízení. Kromě již zmíněného využívání reakto-

ru WR-S v ÚJV Řež pro společné experimenty se stíněním, společným programem na

teplotechnických zařízeních lze jako příklad uvést např. zkoušky modelů parních

generátorů v SSSR, zkušební provoz parogenerátoru 30 MW na reaktoru BR-60 nebo

zkoušky čs. sodíkových armatur v SSSR. Zkušenosti', získané z provozu čs. experi-

mentálních komponent na sovětských rychlých reaktorech, vyúsťují v dodávky pro vý-

konové rychlé sodíkem chlazené reaktory v SSSR.

2.4. Výzkumné a experimentální reaktory

Problematika, řešená v rámci státního úkolu tohoto jména, je podkladem pro

zlepšování technických i užitných parametrů čs. experimentálních reaktorů, je za-

měřena dále na zdokonalování experimentální techniky a řízení reaktorů, konečně pak

na vybudování kritických reaktorových souborů a řešení s tím spojených otázek bez-

pečnostních .

Za nejvýznamnější úspěch v tomto komplexu je nutno považovat rekonstrukci pů-

vodního ústavního reaktoru WR-S, kde zvýšením výkonu ze 2 MW na 10 MW podstatně

vzrostly experimentální možnosti ÚJV a dalších uživatelů. Při rekonstrukci byla

současně provedena technická opatření, umožňující zabudování reaktorových smyček,

rozšířeny experimentální možnosti v termální koloně, upravena pneumatická pošta

a zlepšeny řídící a kontrolní reaktorové systémy. To vše umožňuje lépe a operativ-

ně ji řešit řady dalších úkolů, vázaných na využití reaktoru.

Za další významný úspěch je možno bezesporu označit vybudování kritického

těžkovodního souboru TR-O, jenž jako fyzikální model aktivní zóny reaktoru KS-150

elektrárny A-l byl spuštěn v červenci 1972. Jak je uvedeno v kapitole 2.1. byla

prvním úkolem, řešeným na reaktoru TR-O, příprava fyzikálního spuštění výkonového

reaktoru elektrárny A-l. Další experimentální práce pak byly zaměřeny k racionaliza-

ci provozu této elektrárny. Po skončení-programu po roce 19,75 bylo těžkovodního
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kritického'souboru používáno jako hnací soustavy pro experimenty na tzv. lehkovod-

ních vložných zónách. Z nich zejména II. zóna, označená jako LVZ-II, umožnila řešit

\ některé samostatné části programu Mezinárodního dočasného kolektivu i za účasti

• zahraničních odborníků zemí RVHP.

V letech 1975-78 byly realizovány projekční práce a bylo započato s komplex-

ním materiálně technickým zabezpečením přestavby TR-0 na lehkovodní reaktorový sou-

: bor nulového výkonu LR-O. Tento reaktor bude tvořit experimentální základnu provotnS

fyzikálního výzkumu aktivních zón reaktorů typu WER-1000. Bude současně základnou

pro další rozvinutí prací v rámci mnohostranné spolupráce zemí RVHP.

Z řady zajímavých a potřebných metodik vyvinutých v souvislosti s využitím

, i výzkumných a experimentálních reaktorů lze uvést alespoň dvě:

a/ Při zajišťování povrchových vad součástí aktivní zóny a primárního okruhu

: reaktoru WR-S během jeho rekonstrukce bylo ke kontrole využito televizního

v: experimentálního zařízení, vyvinutého v ÚJV. Toto zařízení může být pro analo-

;.; gické kontrolní funkce využito i v jiných fis. reaktorech.

-. b/ Byl vyvinut funkční model televizního řetězce pro neutronografii, který má pa-

<1 rametry světové úrovně a je prvním tohoto druhu v zemích RVHP.

U; - -
>•'•-.] ' 2.S. Keramická jaderná paliva

; Výsledky několikaletého výzkumu přípravy keramického paliva na bázi U0 2 poskyt-

, ly širokou paletu informací : tak byly získány praktické poznatky a zobecněny

teoretické závěry o vztazích přípravy výchozích surovin a vlivů zpracovacích postu-

pů na výsledné vlastnosti hutných tablet kysličníku uraničitého. Byla vypracována

' originální metoda pro kontrolu úniku štěpných plynů a jejich stanovení, z provede-

ných ozařovacích experimentů byly získány cenné informace o počátečních stadiích

uvolňování štěpných plynů z tablet UO,.

Význačným realizačním výstupem bylo vypracování tzv. technologie sol-gel. Byly

nalezeny optimální podmínky přípravy sférických částic potřebných rozměrů a ve spo-

' lupráci s ÚJP Zbraslav získány zkušenosti při plnění palivových elementů tímto typem
:, paliva. Celý postup byl doveden do laboratorně technologického měřítka. Pozitivní

:C je možnost aplikace tohoto postupu na nejaderné materiály, použitelné jako kataly-

;':-•. zátory, speciální sorbenty apod.

; 2.6. Zpracování vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů

•:' V této oblasti byla po řadu let věnována pozornost zejména separačním, analytic-

i kým a technologickým postupům, při nichž se různými metodikami ověřovala možnost

, regenerace uranu a získávání plutonia z vyhořelého jaderného paliva. Současně

byla sledována možnost separace a využití některých produktů štěpení či transuranů,

v zejména pak tzv. biotoxických zářičů.

Je samozřejmé-, že u tak náročných technologických procesů nelze předpokládat

samostatné vyřešení problémů v rámci jediného státu : československo se opírá o

společný integrovaný program RVHP, v jeho řízení však hraje lÍJV významnou úlohu,

nebot je sídlem "vědecko technické rady RVHP pro zpracování a zneškodňování radio-

aktivních produktů".
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Ke společnému úsilí zemí RVHP přispívá IÍJV ve třech základních směrech, a to

V9 využití dílčích výsledků extrakčních zpracovatelských procesu, v aplikaci tech-

nologie fluoridové a v problematice zneškodňování a likvidace radioaktivních

odpadů.

Těžiště výzkumné práce v oblasti technologie vodného zpracování vyhořelého ja-

derného paliva bylo v konstrukci, výrobě a provozu laboratorního technologického

zařízení pro regeneraci paliva, instalovaného v polohorkých komorách IÍJV Řež.

Cenným výsledkem provozu tohoto zařízení byly jednak zkušenosti s prací s vysoce

radioaktivním materiálem, kromě toho však i zkušenosti s vývojem a provozem řady

kontrolních, přepravních, dávkovačích apod. zařízení, včetně speciální "in-line"

chemické analytiky. Navržené a předběžně vyzkoušené originální činidlo na bázi

dikarbolidů pro separaci vybraných produktů štěpení bylo Úspěšně použito v polo-

provozním zařízení v SSSR, v RI-Leningrad.

Výzkum regenerace jaderného paliva fluoridovou metodou vycházel především

z úspěšně zavedené výroby elementárního fluóru a zvládnutí práce s vysoce agresiv-

ními fluoridy. Technologický výzkum byl zaměřen na destruktivní oxidaci nerezových

povlaků palivových elementů rychlého reaktoru a fluoraci kysličníků uranu a pluto-

nia. Byla vyvinuta řada speciálních fluoračních zařízení, která se stala základem

vývoje ucelené technologie. Přitom pochody, jako hydrolýza fluoridu uranového

a konverze fluoridu uranylu na dvojuranan amonný, byly vyzkoušeny v MAPĚ Mydlova-

ry na 30 t uranu. Tyto úspěšné prácu se staly základem úzké dvoustranné spolupráce

s pracovišti v SSSR. Společně byl vypracován návrh technologie a projekt souborů

technologického zařízení včetně měření a regulace pro zpracování vyhořelého pa-

liva rychlého reaktoru BOR-60 v NIIAR - Dimitrovgrad v SSSR. Pro tuto technologii

je v ÚJV ve spolupráci s řadou čs. pracovišť vyvíjena a vyráběna tzv. uranová

větev.

V oblasti technologie zpracování radioaktivních odpadů se výzkumné práce tfjV

orientovaly nejdříve na dezaktivaci velkých objemů nízkoaktivních roztoků. Byla

vyvinuta a průmyslově aplikována zařízení, založená na protiproude sorpci, elektro-

koagulaci a anodickém rozpouštění kovů. Při komplexním řešení technologických pos-

tupů pro zneškodňování kapalných.radioaktivních odpadů jaderných elektráren bylo

vyvinuto zařízení pro fixaci odpadů vakuovou cementací. Technologie bitumenace,

založená na odpařování kapalných odpadů s vodnou emulzí bitumenu, byla úspěšně

aplikována nejen pro likvidaci nízkoaktivních, ale i středně aktivních odpadů.

Pro likvidaci vysokoaktivních odpadů byla vyvinuta experimentální fixační

zařízení a zkoumána různá fixační média. V posledním období byly patentovány ori-

ginální postupy, využívající k fixaci jednak speciálních anorganických polymerů,

anebo speciální vitrifikace. Jde přitom o procesy vysoce efektivní a energeticky

nenáročné.

Rozvoj čs. jaderné energetiky vyžaduje mj. i bezpečné skladování radioaktiv-

ních odpadů. V ÚJV byly proto studovány sorpční vlastnosti půd a zemin, chováni

radionuklidů v půdě a migrace ve vodonosných horizontech. Na základě získaných

poznatků byly zhodnoceny 4 lokality, vybrané pro skladování radioaktivních odpadů,

a dlouhodobě bylo provozováno 8 geologických modelů. Nejvýznamnější poznatky z

problematiky ukládání radioaktivních odpadů sloužily jednak vypracování jednotné me-

todiky v rámci RVHP a byly dále podkladem pro vypracování dokumentu MAAE "Code of
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Practice on Siting", pro umistování jaderných elektráren z hlediska radiační
bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

2,7. Aplikace ionizujícího záření

V rozsáhlé oblasti ionizujícího záření se ÚJV podílel již od roku 1960 prvními
dodávkami aktivního sodíku a draslíku, Pro ťFWVR byly produkovány i další radionukli-
dy, jako P-32, S-35 a další. Po roce 1965 byla výroba preferenčně orientována na
radiofarmaceutické značené sloučeniny, aplikované pro lékařské a biologické účely.
Trvale pokračuje výzkum tSchto vysoce potřebných preparátů a je dnes spojen s
výrobou a pravidelnými dodávkami radiofarmak o-jodhippuranu sodného a bengálské
červeně, značených 1-131 nebo 1-125, a dále isomeru 9 9 mTc ve formě technecistanu.
V oblasti radiofarmak, obsahujících řadionuklidy připravené cyklotronovým ozařo-
váním, dávají dosavadní výsledky výzkumně vývojových prací oprávněný předpoklad za-
vedení výroby komplexu Ga-67 počátkem 7. pětiletky.

Výzkumná a vývojová činnost v oblasti ionizujícího záření, soustředěná do
úseku téhož jména, navazuje dále na dlouholetou vědeckou tradici ÚJV v radiační >
chemii a od druhé poloviny šedesátých let navazuje vývoj polovodičových germaniových
detektorů. V těchto směrech, stejně jako v oblasti radionuklidů a nascentních slouče-
nin, se stala celá řada prací buč součástí světového rozvoje vědy, nebo postupně při-
nesla současnou realizaci. Odpovídá tomu i dnešní činnost při řízení i praktickém
řešení tří celostátně koordinovaných Úkolů RVT-radiJiční techniky a technologie,
lékařských a biologických aplikací radiofiarmaceutických preparátů a polovodičových
detektorů ionizujícího záření.

• _ Stručnou představu o ekonomické účinnosti úkolů poskytuje následující tabulka:

Úkol

radiační technologie

radiofarmaka
polovodičové detektory

Ekonomický efekt
Kčs/l Kčs nákladů

7,95

65,1
5,25

Tržba v mil. Kčs
1976-80

1,36
/ozařovací
servis/

19,6
20,3

index 1976-80

1,1

1,45
1,97

Ve všech oblastech byla již zavedena řada výrob a další praktické aplikace
lze očekávat v následující přtiletce. Široký rozsah-spoluprací ve všech třech
státních úkolech umožňuje rozšířit aplikace ionizujícího záření v řadě vědních,
průmyslových, biologických, lékařských aj.oborů. Tak např. byla zavedena v radiač-
ní technologii výroba mutantů žampionů, lékařské obalové techniky a textilních
potřeb, radiační sterilizace, chirurgických implanátů z plastických hmot atd. V polo-
vině 7. pětiletky bude zahájen poloproz pro radiační vulkanizaci kabelů v Kablo
Vrchlabí apod. Záslužná práce byla vykonána v radiační ochraně historických památek.

Úspěšná příprava monokrystalů čistého germania umožnila vyvinout germaniové,
lithiem driftované detektory, dosahující špičkových světových parametrů. Tyto de-
tektory jsou převážně dodávány na vývoz prostřednictvím PZO KOVO. Pro chlazené
detektory vyrábí ÚJV též speciální kryostaty. Vysoce kvalitní Dewarovy nádoby, vy-
vinuté v ÚJV, jsou nyní vyráběny STS Říčany. Další vývoj v oblasti germaniových de-
tektorů vedl přes velkoobjemové Ge/Li detektory k výrobě superčistého germania.
Je oprávněný předpoklad, že i zde vyústí výzkumné práce ve výrobu.
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2.8. Bezpečnost jaderně energetických zařízeni

Jednou ze stěžejních záležitostí jaderné energetiky je zajištění bezpečnosti

a spolehlivosti provozovaných zařízení. Přitom problémy bezpečnosti a spolehlivosti

zasahují všechny fáze implantace jaderně energetických zařízení, počínaje projekční-

mi pracemi, pokračujícívýstavbou, fází schvalovacího řízení, vlastního provozu atp.

Výzkumně vývojové práce v této oblasti byly v ÚJV zaměřeny na stanovení

reaktorově fyzikálních parametrů, potřebných pro zpracování a posuzování bezpeč-

nostní dokumentace pro jednotlivé fáze exploatace jaderného reaktoru. Analogickým

způsobem byly vedeny práce i v oblasti bezpečnosti teplotechnických okruhů v nomi-

nálních i nenominálních stavech, kde je k dispozici řada zkušeností, odladěných

výpočetních programů a korelačních studií, jež jsou využívány též pro posuzování

přeňprovosní, provozní a havarijní bezpečnostní dokumentace budovaných a do provo-

zu uváděných bloků elektráren řady V.

Do téže oblasti patří i práce, zabývající se tzv. transferem radioaktivity, kde

se ústav účastní i vývoje potřebných kódů v rámci pracovních orgánů MAAE.

Zatím jsou v počátcích práce, zaměřené k vytvoření programu řízené kvality

materiálů a komponent. Jde o rozsáhlou problematiku vývoje metod pro zabezpečení

kvality, průběžnou kontrolu ve všech fázích výroby, montáže, spouštění a provozu

a vytvoření uceleného systému řízené kvality, jehož hlavním smyslem je efektivní

zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

V oblasti jaderné bezpečnosti spatřuje ústav svůj základní program pro nej-

bližší období i pro další perspektivu. Proto již v 7. pětiletce dojde v ÚJV

k největšímu rozšíření prací právě v této oblasti, přičemž zde bude ústav tvořit

odborné zázemí zejména pro odbor jaderné energetiky a odbor bezpečnosti a záruk

ČSKAE.

2.9. Ústřední kontrolní laboratoř

Významnou součástí ústavu je i Ústřední kontrolní laboratoř, je jíitŽ základním

úkolem kromě provádění analytických prací je plnění funkce kontrolního střediska

v rámci dohod o nešířeni jaderných zbraní. V tomto smyslu zajišťuje Ústřední

kontrolní laboratoř kontrolu jaderných paliv a štěpitelných materiálů. V ÚJV bylo

vybudováno základní pracoviště pro analýzu jaderných paliv, plutoniová linka a

laboratoř hmotové spektrometrie. Byla osvojena řada metod destruktivní i nedestruk-

tivní analýzy pro přesná stanovení U a Pu, propracovány separační postupy pro

izolaci štěpitelných materiálů z vyhořelého paliva.

Byly zpracovány metody evidence a kontroly jaderných materiálů,pro MAAE byly

řešeny korelační experimenty PAFEX-1 aPAFEX-2 a analyzovány série vzorků jaderných

paliv. Vypracovaný program pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů pro systém

záruk byl velmi pozitivně hodnocen MAAE.

Pro zajištění prací na jiných úkolech byla ÚKL rozvinuta a zavedena řada

chemických a instrumentálních analýz, aplikovaných na úkolech zpracování vyhoře-

lého paliva a radioaktivních odpadů, vývoj jaderných paliv, navodíkování ocelí
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apod. Rozsáhlou sférou aplikací vyniká pak zejména použití neutronové aktivační

analýzy, v níž se využívá ozařování vzorků v reaktoru WR-s pro stanovení velkého

množství elementů, obsažených ve zkoumaných látkách většinou ve stopových množstvích.

; , V

I 3. ZÁVfiR

Máme-li k bilancování dosavadních výsledků práce Ústavu jaderného výzkumu vy-

užít mimořádné události - tj. oslav 25. výročí jeho založení - pak hlavním kriteriem

toho hodnocení musí být, co přinesl fis. národnímu hospodářství, vědě a technice.

Výběr, který bylo možné uvést v jediném článku, nemůže být pochopitelně vyčerpávající,

uvážíme-li, že jde o jedno z největších čs. výzkumnjch středisek. Přesto však

výčet zde uvedených výsledků je snad dostatečně reprezentativní pro to, aby dokumen-

toval, že se ÚJV řadí nejen kvantitou, ale i kvalitou svých prací k předním čs. vě-

dě cko-výzkumným pracovištím a že výsledky jeho práce mu zajistily i významné postave-

ní mezi obdobnými ústavy zemí RVHP.

Celou existenci ústavu prostupuje úzká spolupráce a vazba na sovětská pracoviště.

Jestliže to byla v počátcích existence ÚJV nezištná pomoc ze strany SSSR při zabezpe-

čení základního experimentálního vybavení a při výchově odborníků, jde v současné

době o systematickou oboustranně prospěšnou spolupráci. Snad v žádném jiném oboru

vědy a techniky neznamenala tato spolupráce větší užitek pro rozvoj socialistického

i' Československa než právě v oblasti jaderné energetiky a techniky.

. ' Ústav jaderného výzkumu za dvacet pět let své existence zaznamenal největší

impuls k řadě kvalitativních změn ve svém vývoji, ve výzkumném programu a v budování

potřebných experimentálních zařízení po své delimitaci <?,o kompetence ČSKAE. Důsledky

přímé orientace na zajišťování úkolů, vázaných na potřeby čs. průmyslových výrobců

jaderně energetických zařízení, projevují se ve změně profilu výzkumného programu

ÚJV, jenž dostává převážně inženýrský charakter. Přitom je ústav pověřován ČSKAE

dalšími významnými úkoly, jako je zabezpečení tvorby norem pro jaderné strojíren-

ství, které znamenají i soustřeďování významných technicko-inženýrských služeb

ís. jaderně energetického programu do ÚJV.

Pracovníci ústavu jsou připraveni přivítat oslavy 25. výročí založení ÚJV

\ v roce slavného 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou splněním

všech úkolů svého plánu a dokonalou přípravou pro náročné období 7. pětiletky.
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REAKTOROVÁ FYZIKA A TECHNIKA

M. Hron

1. REAKTOROVA FYZIKA fljV V OBDOBÍ 1955 - 1970

.Skutečnost, že u příležitosti výročí založení Ústavu jaderného výzkumu můžeme

hodnotit rovněž ucelené období rozvoje čs. reaktorové fyziky a techniky, není

náhodná. Počátek široce založeného výzkumu fyziky jaderných reaktorů a první zkuše-

nosti s přípravou a vlastní realizací a provozem reaktorové techniky spadá do

období zakládání prvních specialisovaných jaderně fyzikálních a technických praco-

višť v ČSSR. I když nechceme opomenout, že v předstihu probíhaly přípravné práce

studijního charakteru, které vytvářely základní podmínky pro zahájení vlastních vý-

zkumných prací, přece jenom rozhodujícím mezníkem v historii čs. reaktorové fyziky

a techniky stejně jako ostatních jaderných oboru byl 23. únor 1955. Toho dne byla

podepsána Dohoda o spolupráci se Sovětským svazem v oblasti mírového využívání ato-

mové energie, která dala nejenom bezprostřední impuls k ustavení Ústavu jaderného

výzkumu, ale vtiskla i základní charakter celému dalšímu vývoji této vědecko-tech- _u_ _=

nické oblasti.

Budování našeho jaderného výzkumu stejně jako koncipování vlastního výzkumného

programu, bylo od samého počátku úzce spojeno spoluprací s jaderně-výzkumnými pra-

covišti SSSR. Projevilo se to jak dodávkou základních experimentálních zařízení včet-

ně výzkumného reaktoru WR-S, tak technickou pomocí při rozvíjení vlastní výzkumné

činnosti a výchovou vysoce kvalifikovaných odborníků v jaderných oborech včetně

reaktorové fyziky a techniky.

Tradičně vysoká úroveň čs. průmyslové základny vedla již v počátečním ddobí

rozvoje jaderné energetiky k rozhodnutí zapojit čs. kapacity do procesu vyhledáva-

cího výzkumu a průmyslového ověřování nejvhodnějšího typu jaderného energetického

reaktoru.

V těsném kontaktu a pod vědeckým vedením sovětských odborných pracovišť byl

zahájen vývoj 1. čs. jaderné elektrárny A-l s těžkovodním plynem chlazeným reaktorem

KS-150. Je pochopitelné, že do tohoto procesu se zapojila i naše reaktorově-fyzikál-

ní pracoviště. Tato věcně i časově náročná etapa rozvoje Čs. výzkumně-vývojové

i průmyslové základny vyvrcholila v oblasti reaktorové fyziky vybudováním experimen-

tálního reaktoru nulového výkonu pro fyzikální výzkum aktivní zóny daného typu energe-

tického reaktoru. Těžkovodní nulový reaktor TR-0, modelující aktivní zónu reaktoru

1. čs. jaderné elektrárny A-l byl spuštěn 14.7.1972. Tomuto významnému úspěchu Čs.

raktorové fyziky a techniky předcházelo náročné období projektové přípravy a tech-

nické realizace. Je o to cennější, že TR-0 vybudovaný za technické pomoci SSSR, '
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představuje první jaderný reaktor realizovaný převážně specializovanými čs. orga-

nizacemi /o.p. Skoda. CHP Praha, ČSUl? atd./.

Souběžně s budováním raktořu TR-0 podílelo se reaktorově-fyzikální pracoviště

našeho ústavu na rozpracování projektu a přípravě fyzikálního spouštění reaktoru

KS-15O. V ústavu byla vyvinuta řada teoreticko-výpočetních a experimentálních meto-

dik, které našly uplatnění při uvádění elektrárny A-l do provozu. Naši odborníci se

ztfčastnili fyzikálního spouštění A-l jako členové experimentálních týmů i jako ve-

doucí jednotlivých experimentů fyzikálního spouštění. Velký rozsah závažných výzkum-

ných prací včetně širokého experimentálního programu na reaktoru TR-0 byl realizo-

ván přímo v tfJV a vyhodnocené výsledky předávány jaderné elektrárně Bohunice k apli-

kaci.

Jednalo se zejména o přímé stanovení /a£ teoreticko-výpočetní, tak experimentál-

ní/ kritické výšky hladiny OjO v reaktoru typu KS-15O, mikro a roakrorozložení neutro-

nových toků, koeficientů reaktivity a váhy absorpčních tyčí.

V návaznosti na spuštění elektrárny A-l byl řešen široký program fyzikálních

výzkumů související s racionalizací jejího provozu. Za nejzávaznější výsledky našeho

pracoviště považujeme jednak provedenou korelaci teoretických výpočtů s výsledky

experimentů, výpočty časového chování reaktoru během provozu a optimalizaci kompen-

sačnlhc systému A-l, která byla podrobně prověřena experimenty na reaktoru TR-O.

Souběžně s popsaným programem výzkumu fyziky aktivní zóny těžkovodních reaktorů,

jehož šíře a náročnost byla podmíněna těsnou vazbou na realizaci energetického reak-

toru, probíhaly prakticky po celé období studijní práce v oblasti fyziky aktivní

zóny rychlého reaktoru. Charakteristické pro tuto oblast je opět těsná spolupráce

se sovětskými odbornými pracovišti zejména FEI Obninsk.Souhrnně lze konstatovat,Se

během této přípravné fáze byly zvládnuty zejména výpočtové metody stanovení fyzikál-

ních charakteristik aktivních zón rychlých reaktorů sloužící k produkci vstupních

údajů pro návaznou problematiku výpočtu stínění, teplo-fyzikální, inženýrsko-kon-

strukční a bezpečnostní' analýzu systémů pracujících na rychlých neutronech.

2. REAKTOROVA" FYZIKA ďJV PO ROCE 1970

Zásadní obrat v zaměření Ústavu jaderného výzkumu a tudíž i jeho reaktorově-

fyzikálního pracoviště nastal počátkem 70. let.. Formálně se tato změna projevila

organizačním začleněním tfJV do podřízenosti ČSKAE a vytvořením nové vnitřní organi-

zační struktury, z níž pro obor reaktorové fyziky bylo nejzávažnější ustavení

/1.7.1972/ výzkumného úseku s názvem technická a od roku 1975 reaktorová fyzika.

Objektivně byla tato podstatná změna v postavení a zaměření ústavu podmíněna zásad-

ním rozhodnutím o založení jaderné energetiky ČSSR ale i ostatních zemí RVHP na

tlakovodních reaktorech typu W E R vyvinutých v průběhu 60. let v SSSR do stadia

průmyslového nasazení. Z tohoto důvodu byla také celá činnost reaktorové fyziky

v ÚJV zaměřena v první polovině 70. let na přeorientaci z původního zaměření na

těžkovodní systémy na problematiku reaktorových soustav moderovaných lehkou vodou.

Vysoce účinnou formou mezinárodní spolupráce, která umožnila urychlené dosažení

vyrovnané úrovně reaktorově-fyzikálního výzkumu ve všech zúčastněných zemích, které

realizují jaderně-energetické programy založené na reaktorech typu WER, bylo vytvo-

ření Mezinárodního dočasného kolektivu RVHP pro provedení společných reaktorově-
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fyzikálních výzkumů na kritickém souboru 8R-6 v Budapešti. Souběžné výzkumné práce
čs, reaktorových fyziku v létech 1972-5 na těikovodním reaktoru TR-0 a lehkovodním
kritickém souboru 2R-6 s aktivní zónou typu W E R vyřešily první fázi přeorientace
našeho reaktorově-fyzikálního pracoviště na lehkovodní program. Současně byly vy-
tvářeny předpoklady pro úspěšné zvládnutí druhé fáze, v které jsme si dali za cíl
přiměřeně přispět es. výzkumnými kapacitami k dokončení vývoje výkonové jednotky
WER-1000 po případě i vyšších výkonových jednotek W E R .

Rozsah a náplň výzkumných prací v oblasti reaktorové fyziky a jejich Časový
vývoj charakterizuje velmi přehledně struktura úkolů státního plánu rozvoje vědy
a techniky řešená nebo koordinovaná úsekem reaktorové fyziky v období 5. a 6.pěti-
letky, Jestliže byla první fáze osvojení dosažené úrovně fyziky aktivní zóny
reaktoru typu WER-440 založena v létech 1973-5 do řešení dvou etap /teoreticko-
výpočetní a experimentální reaktorová fyzika/ dílčího úkolu "Reaktor" ze státního
úkolu "Jaderné elektrárny a teplárny s lehkovodními reaktory", byly fyzikální pro-
blematice reaktoru typu W E R v období 6. pětiletky věnovány již dva dílčí úkoly.
Jeden s názvem "Fyzika WER-1000" řeší úsek reaktorové fyziky tJjV pro o.p. škoda
jako koordinační pracoviště výše zmíněného státního úkolu, spolu s jeho specializo-
vanými pracovišti v oblasti reaktorových výpočtu a experimentů. Tím je také vytvo-
řena vnitrostátní základna pro čs. účast na práci NOK RVHP.

Druhý dílčí úkol s názvem "Fyzikální otázky provozu WGR-440" je, jak již z je-
ho názvu vyplývá, věnován aplikaci fyzikálních výzkumů a informací na řešení pro-
blematiky fyzikálního spouštění a provoznífyziky reaktorů WER-440. Na jeho řešení
se vedle nositele Dtf, tj. úseku reaktorové fyziky tÍJV, podílí opět specializované
pracoviště koordinátora příslušného státního úkolu "Spouštění a příprava provozu
jaderných elektráren s WER-440", tj. VÚJE Jaslovské Bohunice.

Druhá fáze účasti našeho pracoviště na společném výzkumu fyziky reaktorů typu
W E R /jedná se o sériový typ WER-1000, který má být připraven k průmyslovému
nasazení v 80. létech, případně o tlakovodní reaktory vyšších výkonů/ je zajišťo-
vána -budováním plnorozměrového fyzikálního modelu aktivní zóny. Tento úkol je řešen
formou přestavby těžkovodního souboru TR-0 na lehkovodní reaktor nulového výkonu
LR-0 s aktivní zónou typu WER-1000. Celá akce je zařazena jako DÚ 07 do státního
úkolu "Výzkumné a experimentální reaktory", jehož celostátní koordinací bylo v roce
1975 pověřeno naše pracoviště.

Podrobný popis projektu reaktoru LR-0 a jeho plánovaného experimentálního pro-
gramu by přesáhl rámec tohoto referátu. Proto odkazuji ty, kteří mají hlubší zájem
o tuto problematiku na článek /I/, věnovaný reaktoru LR-0. Celkovou představu
o přínosu uvedeného státního úkolu a jeho koordinace úsekem reaktorové fyziky
ÚJV pro celou čs. reaktorovou fyziku a techniku.lze ocenit již ze struktury dílčích
úkolů a jejich řešitelských pracovišt, která je uvedena v následující tabulce :
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i

2

3

4

5

6

7

8

Název a období řešení

Svodný úkol
1976 - 1980

Reaktor W R - S s rozšířenými experimentál-
ními možnostmi
1976 - 1980

Komponenty výzkumných reaktorů a speciální
reaktorová zařízení

1976 - 1980

Experimentální palivové kazety pro
reaktor LR-0

1976 - 1977

Výzkumné práce na šR-0

1976 - 1980

Řízení a automatizace experimentů
jaderné energetiky

1976 - 1980

Lehkovodní reaktor nulového výkonu LR-0
1976 - 1980

Fyzika kritických souborů

1976 - 1980

Řešitelské
pracoviště

tfjv

ÚJV

OZES
o.p. škoda

tfjP

OZES
o.p. Skoda

tfjv

CJV

FJPI
ČVUT

V současné době byl státní úkol podroben průběžné oponentuře, které bylo
navrženo prodloužit řešení většiny dílcích úkolů /s výjimkou Dtr 4 a 6/ do roku 1983,
Zároveň byl navržen nový DÚ č. 9 s názvem "Technologické zařízení reaktoru LR-0",
jehož řešitelským pracovištěm bude OZES o.p, škoda. Podrobný popis dosažených vý-
sledků v jednotlivých směrech řešení tohoto státního úkolu bude předmětem někte-
rých dalších referátů přednesených na této konferenci. Proto se omezím jen na
souhrnné konstatování a zhodnocení stěžejních přínosů. Finálním cílem a realizač-
ním výstupem úkolu je "Rozšíření experimentální základny v oblasti reaktorové
fyziky a techniky a vytvoření podmínek pro její účelné využití v rámci čs. jader-
ného programu".

Je možno konstatovat, že tohoto cíle bylo dosaženo ve dvou hlavních směrech

splněním dílčích realizačních výstupů:
R 01 "Provoz rekonstruovaného reaktoru W R - S pro výzkum v oblasti jaderné fyziky
a techniky a výrobu izotopů" a
R 05 "Vydat dokumentaci pro využití uvedeného řídícího a měřicího komplexu pro
realizaci experimentů z oblastí reaktorové fyziky a techniky".

Plnění prvního realizačního výstupu s rokem zahájení 1977 bylo po 3 roky sta-
tisticky sledováno a souhrnně lze hodnotit, že bylo jak v ukazateli technickém
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/provozní hodiny/, tak ekonomickém výrazně vyšší než předepisoval státní plán.

V současné době je možno rovněž konstatovat, že byly vytvořeny reálné podmín-

ky pro splnění dalšího realizačního výstupu R 06: "Uvést do provozu reaktor LR-0

pro potřebu fyzikálního spouštění, vyhodnocování a racionalizace provozu energetic-

kých reaktorů typu VVER". Zásadními předpoklady pro reálnost dosažení plánovaného

cíle v tomto směru bylo potvrzení .kontraktu mezi PZO Skodaexport a sovětskou orga-

nizací zahraničního obchodu Atomenérgoexport na dovoz palivové vsázky pro reaktor

LR-0 ze SSSR a uzavření hospodářské smlouvy na dodávky technologického zařízení a

spolupráci při realizaci reaktoru LR-0 mezi ÚJV a o.p. Skoda Plzeň.

Jak vyplývá z dříve uvedeného cíle celého státního úkolu "Výzkumné a experi-

mentální reaktory" vytváří jeho výstupy předpoklady pro využití vybudované výzkum-

né základny pro potřebu čs, jaderné energetiky a celého jaderného programu. Vlast-

ní naplnění těchto potřeb je zajišťováno řešením dalších Úkolů RVT, které uvedené

základny využívají. V oblasti reaktorové fyziky jsou to již dříve uvedené dílčí

úkoly "Fyzika WER-1000" a "Fyzikální otázky provozu WER-440". V rámci těchto

úkolů bylo v popsaném období dosaženo těchto nejvýznamnějších výsledků:

- vybudován komplex výpočtových programů pro řešení problémů fyziky aktivní zóny

WKR»

- osvojen sovětský provozně-fyzikální kód BIPR a prostřednictvím našeho pracoviště

postupně předán všem zainteresovaným pracovištím zejména v resortu energetiky;

- vyvinuty a ověřeny experimentální metody provozní fyziky W E R s využitím lehko-

vodních vložných zón typu W E R provozovaných na reaktoru TR-0 /3/}

- vypracován soubor experimentálních metodvčetně výpočetního zpracování a vyhodnoce-

ní v rámci projektu výzkumného programu pro fyziku WER-1000, který bude realizo-

ván na reaktoru LR-0.

V oblasti fyziky aktivní zóny rychlých reaktorů je možno za stěžejní přínos

hodnoceného období považovat zahájení expriméntálního výzkumu rychlých systémů.

Od roku 1976 bylo /kromě již dříve řešené etapy teoreticko-výpočetní/ zahájeno řešení

etapy "Experimentální fyzika rychlých reaktorů". Tím se nejenom zásadně rozšířila

účast úseku reaktorové fyziky ÚJV na řešení dílčího úkolu 01 "Fyzikálně-technické

otázky aktivní zóny rychlého reaktoru" v rámci státního úkolu "Vývoj rychlého reak-

toru v ČSSR", ale došlo i k podstatnému povýšení metodické úrovně výzkumných pra-

cí v oblasti fyziky rychlých systémů. Přestože v této úvodní fázi není k dispozici

vlastní experimentální základna a je nutno využívat zejména rychlých vložných

zón experimentálního reaktoru v ZfK Rossendorf /podrobně bude popsáno v samostatném

referátu/, lze ocenit systematické zajišťování vysoce kvalitního přístrojového vy-

bavení vlastního pracoviště, které umožňuje svou.mobilností dosahovat i za takto

ztížených podmínek velmi hodnotných výsledků zejména v oblasti reaktorové spektro-

metrie .

3. ZÁVĚR

Uvedené hodnocení dosavadní činnosti reaktorově-fyzikálního pracoviště Ú*JV

obsahovalo i naznačení dalšího vývoje zejména v oblasti přípravy a vybudování ne-

zbytné experimentální základny. S ohledem na dosavadní kladné zkušenosti s přímou

účastí na mnohostranné spolupráci v oblasti fyziky reaktorů W E R v rámci MDK RVHP
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počítáme i nadále s tekou návazností našich vlastních výzkumných programu na hlav-
ní směry vytýčené vrcholným orgánem tohoto společného projektu pro období 1981-5:

1. Experimentální výzkum na kritických souborech LR-0 a ZR-6 pro stanovení důleži-

tých charakteristik WER /v metodickém i aplikačním směru/;

- výzkum teplotních efektu v neregulárních mřížích;
- efektivnost absorpčních elementů, kazetové struktury a dalších neregularit;

- otázky vyrovnání pole vývinu energie;
- charakteristiky vnitroreaktorové instrumentace;
- výzkum fyziky mříží s palivovými elementy různých průměrů.

2. Teoretieko-výpočetnf práce spojené s vývojem jednotného komplexu programů pro

fyzikální výpočty WER: .

- knihovny mnohogrupových konstant;
- problémy homogenizace mříží;
- vývoj dalších modulů komplexního výpočtu včetně teplofyzikálních;
- kompletace výpočtového komplexu a jeho osvojení pro potřeby fyzikálního
spouštěni a provozu JE s WER.

3. Přehled neutronických údajů z provozu WER:

- metrologie v procesu spouštění a provozu;
- automatizace zpracování ú*dajů a měření;
- vytvoření knihovny provozních údajů;
- řešení problému tlumení xenonových oscilací a zvýšení manévrovatelnosti WER;
- výzkum fyzikálních charakteristik ozářeného paliva;
- optimalizace výměny paliva;
- korelace výpočtového komplexu s provozně-fyzikálními údaji.

4. Výzkum v oblasti šumové diagnostiky:

- metodické výzkumy na fyzikálních a termohydraulických stendech;

- výzkum a vývoj detektorů a aparatury pro šumovou diagnostiku;
- účast na vývoji a aplikaci diagnostických a měřicích kazet na JE Rheinsberg;
- vývoj diagnostických metod a doporučení jejich zavedení do provozu JE s WER.

Dosavadní zkušenosti a výsledky úseku reaktorové fyziky tfJV, ostatních fis.
reaktorově-fyzikálních pracovišť a celého kolektivu specializovaných ústavů zemí
RVHP spolupracujících v rámci MOK pod vědeckým vedením sovětských odborníků z
Ústavu atomové energie I.V. Kurčatova, dávají velmi dobré předpoklady k splnění
vytýčených úkolů a využití jejich výsledků pro další rozvoj jaderné energetiky CSSR
i ostatních států RVHP.
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1 1

VÝPOČTY LEHKOVODNÍCH MŘÍŽI
TYPUWER

V. Lelek a kolektiv

1 . ďVOD

Tento referát podává přehled metodik a výsledků prací v oblasti neutronově

fyzikálních výpočtů kritických souborů typu WER-1000 s aplikací na soubory ZR-6

a LR-0 od sestavení mnohogrupových knihoven jaderných dat přes makrovýpočty

elementárních buněk a superbuněk po provedení makrovýpočtu. Porovnání s experi-

mentem se provádí ve dvou oblastech - výpočty buněk a superbuněk a podrobné makxo-

výpofity. Je zahrnuta návazná část sestavení rovnic na hrubé síti, homogenizace ka-

zet a výpočtu okrajových podmínek.

2 . PŘÍPRAVA A ANALÝZA KNIHOVEN MNOHOGRUPOVJCH KONSTANT

V rámci MDK se naSe pracoviště účastní prací v oblasti přípravy mnohogrupo-

vých konstant na základě knihoven oceněných jaderných dat distribuovaných prostřed-

nictvím MAAE. Cílem těchto prací je zabezpečit výpočetní programy používané na růz-

ných pracovištích MOK konstantami připravenými jednotným způsobem ze stejných zá-

kladních zdrojů a tak umožnit srovnání těchto výpočetních programů. Dalším příno-

sem je možnost využití informací z nejnovějších verzí knihoven oceněných jaderných

dat k obnovení již dříve připravených knihoven mnohogrupových konstant.

Prostřednictvím MAAE jsou dostupné knihovny oceněných jaderných dat KEDAK,

UKNDL, LENDL a v poslední době i ENDF/B IV. Ke každé z těchto knihoven existují

speciální programy na přípravu grupových konstant, některé z těchto programů jsou

rovněž k dispozici .Snaha itift možnost využít informací z těchto knihoven aniž by

bylo nutné implementovat několik programových komplexů a zároveň snaha o pokud možno

jednotné zpracování informací z různých knihoven vedla k sestavení nového programu

PEDGROUP /I/. Tento program, vyvinutý v KFKI Budapešť ve spolupráci s dalšími pra-

covišti zemí MDK, ve své první Sásti převádí data z knihovny do jednotného pracov-

ního formátu a ve druhé části, v podstatě už nezávislé na výchozí knihovně, se pro-

vádí vlastní výpočet grupových konstant. Naše pracoviště připravilo z původní ver-

ze pro počítač CDC verzi programu FEDGROUP pro počítač EC 1040 /2/ a podílelo se na

dalším testování a zdokonalení programu.

K těmto účelům přispěla především příprava knihovny typu ABBN /7/ z knihovny

/3/ a její porovnání /4/ s knihovnou stejného typu připravenou programem GALAXX /5/.

í ; ,
V současné době se na našem pracovišti prováděly výpočty 26-ti grupových

konstant pro knihovnu typu ABBN ze zdrojů doporučených v rámci MDK /převážná část

izotopů z knihovny KEDAK 3/.
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Ve spolupráci s naším pracovištěm byl v NC MFF UK vypracován projekt databan-

ky pro knihovny oceněných jaderných dat a knihovny mnohogrupových konstant /6/»

jehož realizace umožní efektivnější práci s těmito poměrně rozsáhlými soubory dat.

3. VYPOČET MIKROPARAMETR8 A CTYŘGRUPOVÝCH KONSTANT

Pro výpočet čtyřgrupových konstant byly vyvinuty programy THETAC a CELLPAR

/8-12/. Oba jsou jednorozměrné, takže buňky /resp. superbuňky či kazety/ je nutno

cylindrizovat. K výpočtu prostorového rozložení hustoty neutronového toku se použí-

vá integrální transportní teorie: metoda pravděpodobností prvních srážek v programu

THETAC a metoda hraničních proudu /resp. metoda násobných srážek/ v programu

CELLPAR.

Termalizační program THETAC je založen na metodách použitých v programu

THERMOS. Provádí výpočet mnohogrupových spekter v jednotlivých oblastech buňky

a poskytuje středované jednogrupové konstanty pro tepelnou grupu. Rozptylové mati-

ce pro vodík a deuterium se napočítávají předem pomocí programu JEIMK na základě

Koppel-Youngova modelu /8/.

Program CELLPAR sestává ze dvou relativně samostatných částí.. V první části

se provádí mnohogrupový výpočet neutronových spekter v jednotlivých oblastech buňky

v nadtepelné oblasti a kondenzace účinných průřezů na tři nadtepelné makrogrupy.

Používá se knihovna dat ABBN s formalismem f-faktorů pro výpočet rezonančního

samostín&ií /7/.

Vlastní výpočet mikroparametrů mříže /koeficient násobení, materiálový buck-

ling , některé spektrální indexy atd./ a homogenizovaných čtyřgrupových konstant

se provádí ve druhé části programu CELLPAR.

Metody a aproximace použití v obou programech byly pečlivě ověřeny porovnáním

výsledků s experimentálními údaji i s výsledky jiných kódů. K tomu rozhodující mě-

rou přispěla činnost mezinárodního dočasného kolektivu /MDK/.

Byly provedeny výpočty parametrů neporušených mříží nejen pro kritický

soubor ZR-6 /viz např. /13//, ale i pro řadu jiných kritických experimentů popsa-

ných ve světové literatuře /14/. Porovnání s experimentálními údaji a výsledky

jiných kódů v rámci MDK ukázala, že velmi rychlý kód CELLPAR, určený pro variantní

výpočty, dosahuje v podstatě stejnou přesnost jako mnohem složitější a časově ná-

ročnější kódy.

Oba programy byly též úspěšně použity pro výpočet porušených mříží. Skutečnost,

že v programu CELLPAR se i v nadtepelné oblasti uvažuje explicitně heterogenní

struktura, umožnila použít program i pro výpočet parametrů superbuněk a imitaci

kazetové struktury na souboru ZR-6 a dokonce i pro celou kazetu. V rámci MDK zpo-

čátku pouze program CELLPZfR poskytoval výsledky srovnatelné s experimentálními.

Ostatní programy, které počítají zpomalování v nadtepelné oblasti v homogenní směsi,

musely být dodatečně upraveny, aby postihly velkou depresi toku v blízkosti silné-

ho absorbéru v superbuňce. K
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Pomocí ověřených verzí programů THETAC a CELLPAR byla provedena řada praktic-

kých výpočtů parametrů mříží a čtyřgrupových konstant jednak pro lehkovodní vložné

zóny v reaktoru TR-0 /např. /15//, jednak pro elektrárny s reaktory typu WER-440

/např,. /16//.

4. MAKROVÝPOČTY

Aktivní zóny reaktorů typu W E R jsou sestaveny z palivových kazet průřezu pra-

videlného šestiúhelníku, přičemž každá kazeta obsahuje palivové články rozmístěné

v pravidelné trojúhelníkové mříži. Elementární buňky heterogenní mříže i palivové

kazety, tvořící v aktivní.zóněvětší konstrukční celky, jsou tedy pravidelné šesti-

úhelníkové oblasti. K nepravidelnostem v mříži může docházet pouze na rozhraní

mezi kazetami.

Pro účely makroskopických výpočtů /rozložení hustoty toku neutronů v reaktoru,

kritičnosti reaktoru aj./ byly vybrány dvoudimenzionální grupové difuzní rovnice,

které vzledem k hexagonálnímu tvaru elementárních buněk resp. kazet byly řešeny v

trojúhelníkové geometrii.

Podle způsobu přípravy difuzních konstant, jejich homogenizace v jednotlivých

elementárních buňkách nebo v oblastech velikosti palivové kazety byla při řešení

difuzních rovnic sítovými metodami použita dvě diferenční schémat?, - schema s jedním

síťovým bodem na elementární buňku, v případě difuzních dat homogenizovanýnh v jednot-

livých elementárních buňkách a schema s proměnným počtem síťových bodů připadajících

na oblast jadné kazety v přiblížení homogenizovaných kazet.

4.1. Difuzní rovnice.v přiblížení síťový bod - palivový proutek

Vzhledem ke geometrickému charakteru oblastí WER-1000 se při odvození

grupových difuzních rovnic metodou sítí setkáváme s nepravidelností sítě na roz-

hraní kazet. Tato skutečnost vede k zavedení tenzoru difúze a podstatným způsobem

komplikuje realizaci algoritmu na počítači. Metody odvození síťových rovnic pro

tento případ a jejich testování jsou uvedeny v pracích /17-19/. Modelové výpočty

/18/ ukázaly na nezbytnost přesného zahrnutí efektu nerovnoměrnosti sítě, neboť

výsledky výpočtu k e £ vedly k rozdílům až několikaprocentním pro kazety, jejichž

strana má pět palivových tyčí.

Řešení úloh dvourozměrného proutkového výpočtu neutronových toků vede již pro

' kritické soubory k řešení velkých systémů rovnic. /V 30° sektoru symetrie reaktoru

je třeba řešit pro soubory typu ZR-6 asi 500 rovnic v jedné grupě, pro soubor

LR-0 asi 2000 a pro aktivní zóny WER-1000 asi 7000 rovnic/. Z fyzikálních důvodů

se omezujeme na čtyřgrupové rovnice, takže celkový počet rovnic je okolo 10 000

pro kritický soubor LR-0.

Tato skutečnost vede k neobvyklým nárokům na výpočetní techniku, přípravu a .

kontrolu vstupních informací a matematické metody řešení. Této problematice byla

zasvěcena řada prací /viz např.. /20//. Každému typu proutku, regulačního klastru

apod. je přiřazeno celé číslo a programem BOLESLAV je celé pole na základě symetrií

a možných zjednodušení vypočteno a používáno jako geometrická charakteristika úlohy

síťovými kódy VOJEN nebo JAROMÍR, které mají sjednoceny vstupy Čtyřgrupových konstant

elementárních buněk s výstupy programů THETAC a CELLPAR.
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Matematické řešení soustav rovnic vzniklých diferenčním přepisem difuzních rov-
nic používá vnějších a vnitřních i terací . Vnitřní iterace používají metody SOR a
upravenou metodou výpočtu urychlujícího parametru. Bylo testováno několik dalších
metod - SLOR, ADI, čebyševovy metody, dvoukrokové metody. Tyto metody v optimálním
případě vedly asi ke 20 % urychlení výpočtu, zvýšily však nároky na pamět a délku
programu.

Vnější iterace pro malé soubory ZR-6 a částečně LR-0 nepředstavují problém,
neboC vlastní č ís la jsou dobře rozlišena, používá se proto metoda Ljusternika.
čebyševova metoda byla vyzkoušena v programech v r-z geometrii /FILIP/ /21/.

Programy sestavené v ÚJV daly jako první v MDK řešení modelových úloh /23/
prověřujících algoritmickou správnost a efektivnost vypracovaných programů.

Pro potřeby plánování experimentu a jejich interpretace byly do programů
VOJEN a JAROMÍR začleněny bloky výpočtu kritické výšky z podmínky jednotkového
koeficientu násobení, výškového koeficientu reaktivity, efektivního podílu zpoždě-
ných neutronů a v poslední době koeficientů nerovnoměrnosti v kazetách, středních
hodnot v kazetách, bórového koeficientu reaktivity a možnost výpočtu úlohy ve
všech desetihexagonálních symetriích.

S experimentálními výsledky souboru ZR-6 byla prováděna rozsáhlá srovnání
integrální veličin H k r i t a 3p / 3H. Bylo vypočteno a porovnáno asi 40 zón
ZR-6 s porušenými mřížemi a imitací kazetové struktury /např. /23//. S použitými
konstantami z programu THETAC - CELLPAR byla shoda v koeficientu násobení v roz-
sahu do 0»5 %, ve výškovém koeficientu reaktivity ve většině případů do 3 % v závis-
l o s t i na způsobu interpretace experimentálních měření. Lokální hodnoty toků při
srovnávání y - aktivit palivových proutků daly podstatně lepší shodu než hodnoty
aktivací fo l i í různých materiálů. Důvodem je vznik př í l i š si lné poruchy v oblasti
regulačních tyčí, obtížnost přípravy efektivních konstant a neplatnosti difuzního
přiblížení. Ke zlepšení situace se provádí metodický výzkum /např. /24//.

4.2. Difúzní rovnice na hrubé s í t i

Obtížnost úlohy stanovení neutronových toků na každém jednotlivém palivovém
proutku a také třírozměrnost úlohy v energetickém reaktoru je řešena sestavením
rovnic pro kazety a přípravou středních účinných průřezů v kazetách. Zatím problema-
tickým zůstává způsob zavedení difuzního koeficientu, kde se práce omezují na
zkoušení různých modelů. Program VNISLAV dovoluje homogenixovat kazetu a kondenzo-
vat grupové účinné průřezy s různými modely homogenizace difuzního koeficientu,
umožňuje použít sdruženou funkci a uvážit vliv okolních kazet. Konkrétní výpočty
ukázaly nejlepší výsledky pro přímou homogenizaci bez sdružené funkce, v l iv okol-
ních kazet je malý.

Praktické výpočty prováděné pro WER-44O kódem BIPR-5 ukázaly rozdíly zejména
v okrajových kazetách /25/ v porovnání s experimentem. Tyto skutečnosti vedly k za-
hájení teoretických prací na zpřesnění difuzních rovnic pro kazety. V ťÍJV byly vy-
pracovány programy PŘEMYSL, KŘESOMYSL a BOŘIVOJ, které řeší úlohu s konstantními
účinnými průřezy v kazetách a s automaticky volitelnou hustotou s í t ě . V programu
KRESOMYSL se pro řešení používá lineárních konečných elementů. V posledním období
byla odladěna třírozměrná verze programu BOŘIVOJ. Hlavní c í l byl však kladen na me-
todický výzkum, zejména v oblasti vlivu křivosti hranice na extrapolované délky.
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Tyto úlohy, které ve svázaných difúzních rovnicích dosud nebyly řešeny, jsou
komplikované jak po metodické strance tak i realizací algoritmů /26-28/. Řešením
různých konfigurací okrajů aktivních zón typu WER-440 a 1000 se ukázalo, že extra-
polované délky se mohou vlivem křivosti hranice liSit až o 30 %. v tepelné grupě
vzniká záporná extrapolovaná délka jako důsledek reflektoru,

v poslední době byly sestaveny rovnice a odladěny bloky programu JAROMÍR,
umožňující výpočet extrapolovaných délek v proutkovéro přiblížení a jejich středo-

vé vání přes hrany kazet. Teoretické práce jsou zaměřeny k zobecnění extrapolovaných
v délek uvedením pojmu gama natic a vyjasnění jejich asymptotických vlastností.
'~'} Tyto práce mají znaSný význam pro výpočty provozních stavů energetických reaktorů,

kdy vliv reflektoru bereme v úvahu pomocí okrajových podmínek na hranici aktivní
. • zóny.

i i S. ZáVfiR

•/- Zaměření prací bylo dáno plánem spolupráce v rámci mezinárodního dočasného ko-
: \ lektivu pro výzkum fyziky lehkovodních reaktorů typu W E R v rámci zemí RVHP, kde
: . ÚJV koordinoval práce IV. tématické grupy MDk a přípravou lehkovodního kritického
1 souboru typu WER-1000 v ÚJV Sež, na kterém bude možno provádět experimenty
\J a nevyhořelým palivem do teploty 70°C.
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EXPERIMENTÁLNÍ REAKTOROVÁ FYZIKA
AKTIVNÍCH ZÓN WER

J. Bárdoš, B. Ošmera

1. ďVOD

Od r. 1964, kdy byl zahájen provoz prvního energetického bloku Novovoroněžské

jaderné elektrárny až k dnešnímu prototypu moderní průmyslové jaderné elektrárny

s elektrickým výkonem 1000 MW proSly reaktory typu WER složitou cestou vývoje

a modernizace, ze současného hlediska rozdělujeme jejich vývoj na 3 etapy - 3 gene-

race WER. Dokonalé zvládnutí a provozní ověření reaktoru předchozí generace, ale

i rozsáhlé práce v oblasti teoretické i experimentální reaktorové fyziky byly nutnou

podmínkou pro vývoj reaktoru nové generace. ,

První a druhá generace byla připravována v SSSR prakticky bez výraznější mezi-

národní spolupráce. Třetí generace je však připravována jii ve spolupráci zemí RVHP.

Důvodem širšího zájmu je zejména fakt, že elektrárny s WER se díky svým vlastnostem

staly základním prvkem pro rozvoj jaderné energetiky zemí RVHP.

2. NEJD8LEZITBJSf POŽADAVKY NA OBLAST EXPERIHENTXliNf REAKTOROVĚ FYZIKY

Základním požadavkem pro provozování jaderného energetického reaktoru j e za j i š -
t ě n í jeho bezpečnosti a provozní s p o l e h l i v o s t i . Tento požadavek se v ob last i experi-
mentální reaktorové fyziky promítá v několika důleži tých problémech. J e j i c h řeSení,
s t e j n ě jako řešení da l š ích problémů, např. z o b l a s t i z lepšení ekonomických ukazate-
l ů provozu, s t o j í i před e s . výzkumnou a vývojovou základnou v nás ledu j íc í p ě t i l e t -
c e . V tomto r e f e r á t u uvedeme stručnou charakter i s t iku alespoň n e j d ů l e ž i t ě j š í c h
problémů, j e j ichž řešení je připravováno anebo j i ž probíhá jak v ÚJV ftež, tak v
kooperaci tfJV s jinými pracovi š t i v ČSSR i zemích RVHP.

2.1 Zdokonalení bezpečnosti provozu WER

Pomineme-li otázky, z a j i š t ě n í bezpečnosti p ř i kampaňových operacích /zavážení
p a l i v a , výměna p a l i v a , dosahování kr i t ického stavu "na s l e p o " , a t d . / lze nejdůle-
ž i t ě j š í úlohu formulovat jako požadavek co nejrovnoměrnějšího zat ížení a k t i v n í
zóny v průběhu ce lé palivové kampaně s dostatečnými rezervami v chlazení pro p ř í -
pad možných poruch /např. výpadek hlavního cirkulačního čerpadla/. Je zřejmé, že
úloha vyžaduje nejen dokonalý a ověřený teoret ický popis akt ivní zóny reaktoru,
a l e i dokonalou kontrolu stavu ak t ivn í zóny v průběhu provozu / t . j . dokonalý systém
vnitroreaktorové kontroly/ a rovněž dostatečně účinné metody vyhodnocování a i n t e r -
pre tace měření z hlediska predikce možných poruch č i havari jních stavů.
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Jednoduchý přiklad je možné uvést pro ilustraci z oblasti vnitroreaktorové
instrumentace WER-440. Program BIPR-5 dokáže určit axiální rozložení hustoty ště-
peni v jednotlivých kazetách aktivní zóny, ale kontrolu lze provádět pouze v měří-
cích kanálech 12 vybraných kazet. Experimenty na lehkovodní vložné zóně /LVZ/ reak-
toru TR-0 v Řeži ukázaly, že výsledek těchto měření závisí od použitého detektoru.
Tak např. v blízkosti distančních mřížek kazety se poměr aktivace mědi /která je
používaná jako detektor na některých WER/ a hustoty štěpení mění až o několik pro-
cent.

Obdobné příklady lze nalézt i v jiných oblastech problematiky vnitroreaktoro-
vých měření.

2.2 Mikrostruktura vývinu energie

Stanovení mikrostruktury vývinu energie v jednotlivých palivových proutcích
kazety je velmi důležité nejen proto, že tato měření se v průběhu kampaně W E R
neprovádějí, ale také proto, že znalost mikrostruktury vývinu energie je nutnou
podmínkou pro případné změny v algoritmu provozování WER. Takovou změnu navrhuje
např. jeden z přihlášených vynálezů EGlí Jaslovské Bohunice, který využívá kompen-
zaci přebytku reaktivity tak, že se těžiště vyhořívání přesouvá na kazety, které
budou po ukončení kampaně vyměněny.

K získání údajů o mikrostruktuře vývinu energie je potřeba používat experimen-
tem ověřené vý;.octové metody. Ověření výpočtových metod se provádí zpravidla na
kritických souborech, i když v současné době v účinné mezinárodní spolupráci lze
využít k experimentům i energetické reaktory, do jejichž aktivní zóny se vkláda-
jí tzv. diagnostické kazety obsahující rozšířený systém kontroly jednotlivých
potřebných veličin.

Příkladem ověřování výpočtových programů v oblasti mikrostruktury mohou slou-
žit jak. experimenty na reaktoru TR-6 v Budapešti, tak experimenty na LVZ v IÍJV
Řež. Na LVZ se např. ověřovala přesnost programů při popisu neutronového pole v
blízkosti vodní mezery mezi palivovými kazetami.

2.3 Racionalizace využití paliva

Poslední vývoj všeobecného růstu cen surovin a energie rovněž silně iniciuje
práce v oblasti racionalizace využití paliva ve WER. Příkladem je již uvedený
/v části 2. 2/ vynález EGtf Jaslovské Bohunice, podobný vynález týkající se zavážky
paliva byl podán i pracovníky ÚJV. Nejdůležitější práce optimalizačního charakte-
ru prozatím čekají na řešení. To, že jsou koordinovány prostřednictvím Mezinárodní-
ho dočasného kolektivu RVHP /MDK/ jenom podtrhuje jejich význam. Teoreticko-výpo-
četní práce musí být i v této oblasti doplněny experimenty na kritických souborech
/měření vyrovnání výkonu, kontrola rizika vzniku "horkých míst", atd,/i když při-
pravenou optimalizaci je možné konec koncil ověřit v plném rozsahu pouze na energe-
tickém reaktoru.

2.4 Radiační poškození nádoby reaktoru

Radiační poškození materiálů představuje jeden z nejvýznamnějších efektů v hodno-
cení spolehlivosti jaderných elektráren. Silná závislost na spektru neutronů klade
vysoké nároky na kvalitu teoretických i experimentálních informací v této oblasti.

•i
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Vzhledem k požadavku nízkého pozadí gama záření při experimentech, lze vhodná pod-
mínky připravit pouze na kritických souborech. Na energetických reaktorech je pro-
ces poškozování možno jenom integrálně kontrolovat systémem svědečných vzorku.
Meziefeapou jsou integrální testy/na vhodných modelech/, i v experimentálních reak-
torech vyšších výkonů /např. WR-S/.

ďčast čs. strojírenství na výrobě komponent jaderných reaktorů a zejména ná-
dob, nezbytně vyžaduje testovat materiály. Modelové experimenty na kritických sou-
borech představují základní informace pro popis fyzikálních /tj, radiačních/ pod^
mínek, při nichž k poškozování sledovaných komponent dochází.

2.5 Prostorová kinětiká reaktoru

Modernizace W E R a zvětšování jejich výkonu i objemu nese s sebou v oblasti
dynamiky reaktoru celou řadu problémů spojených s prostorově závislými efekty v
kinetice systému /nelze použít t.zv. jednobodový model pro popis časovéhp chování/.
Stanovit vliv těchto efektů na jednotlivé měřené veliSiny a zpracovat vhodný fyzi-
kální model pro popis těchto efektů je nezbytně nutné pro zajištění spolehlivého
provozu energetických reaktorů W E R 3. generace. Přesnost současných teoretických
popisů zdaleka neodpovídá požadavkům praxe. Východiskem pro přípravu vhodných mo-
delů jsou výsledky fyzikálních experimentů na kritických souborech. Experimenty
jsou metodicky, interpretačně i přístrojově velmi náročné a často přesahují možnost
jediného pracoviště. V současné době se experimenty tohoto typu připravují pro
reaktor LR-0 ve spolupráci tfJV a EGtJ Běchovice.

2.6 Diagnostika stavu aktivní liony

Nejnovější oblastí, ve které potřeba experimentů roste nejrychleji, je proble-
matika diagnostiky stavu aktivní zóny. Význam diagnostiky pro bezpečnost a provozní
spolehlivost jaderných reaktorů není potřeba zvláš€ rozvádět. Tak jako se hledají
vhodné typy detektorů a způsoby identifikace poruch pro klasickou část elektrárny,
hledají se i metody využívající neutronových šumů. Význam kritických souborů pro
oblast šumové diagnostiky tkví v tom, že na souboru si lze jednotlivé efekty "při-
pravit" odděleně a tím získat podklady pro interpretaci šumů měřených v energetickém
reaktoru. Dosavadní praxe ukazuje*, že neutronové šumy měřené ve frekvenční oblasti
mohou sehrát důležitou úlohu v diagnostice jaderných elektráren.

V souvislosti se šumovými měřeními je potřeba se zmínit i o šumových měřeních
v časové oblasti, která jsou důležitá ke stanovení základních kinetických parametrů
/S eff» V které zásadně ovlivňují přesnost stanovení reaktivity, tj. jedné ze zá-
kladních veličin, které monitorují provozní stav každého jaderného reaktoru.

3. EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Do r. 1973 neměli čs. pracovníci možnost soustavné výzkumné práce na kritických
souborech či energetických reaktorech typu WER. Vznikem Mezinárodního dočasného
kolektivu v r. 1972 a spuštěním souboru* ZR-6 v Budapešti vznikla od r. 1973 význam-
ná možnost zapojit se do integrovaného výzkumu zemí RVHP v oblasti fyziky aktivní
zóny reaktorů typu WER.

Soubor ZR-6 poskytoval možnosti měření homogenních mříží typu W E R v širokém
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rozsahu konfiguraci a tím vytvořil předpoklady pro přípravu vstupních dat do výpo-
Setníeh programů mikroskopického typu. Měření na tzv. superbuňkáoh umožnilo testo-
vat výpočtové" programy, které mohou popisovat složitější struktury typu kazet
WBR-10QQ.

Nevýhodou souboru ZR-6 byla možnost měření pouze při pokojové teplotě. Proto
byl soubor rekonstruován na variantu ZR-6M, která umožňuje experimenty při zvýše-
né teplotě a tlaku.

V období rekonstrukce souboru ZR-6 byla část jeho paliva zapůjčena do ČSSR
na program experimentů s lehkovodní vložnou zónou LVZ-2 reaktoru TR-O. LVZ-2 umož-
ňovala experimenty lokálního charakteru a vhodně doplnila základní program experi-
mentů MDK připravený pro reaktor ZR-6.

Při MDK vyvíjela a vyvíjí činnost řada pracovních skupin specializovaných na
řešeni vyčleněných významných okruhů problémů. Tak např. pro provoz W B R je důleži-
tá činnost skupiny specializované na sběr a katalogizování \idajů z provozu WER-440.
Velmi rozsáhlý soubor problémů řeší skupina specializovaná na diagnostiku aktivních
zón. Byly vytvořeny specielní tzv. diagnostické kazety určené pro měření na jaderné
elektrárně Rheinsberg v NDR. Příprava diagnostických kazet si vyžádala mnoho ílsilí
a vývoj originálních postupů. Významnou úlohu při přípravě, výrobě a využiti diag-
nostických kazet hraje ZES Skoda Plzeň.

významným experimentálním zařízením pro studium neutronově-fyzikálních vlast-
ností W E R se stane reaktor LR-O, jehož výstavba resp. přestavba z reaktoru TR-0
byla již zahájena v ÚJV Řež. Reaktor LR-0 díky svému experimentálnímu vybavení i při-
pravovaným experimentům vhodně doplní potřebu informací pro spolehlivý a bezpečný
provoz WBR. Dostatečný rozměr aktivní zóny, kazetová struktura, možnost ohřevu mo-
derátoru a další technická řešení přibližují reaktory X.R-0 do oblasti struktury
blízké energetickému reaktoru ale se zachováním prakticky neomezeného přístupu de-
tektorů do aktivní zóny.

4. ZŽVER

Cílem tohoto referátu bylo podat stručný přehled o potřebě experimentů při roz-
voji jaderné energetiky s reaktory typu WER a o možnostech zajištění experimentů v
rámci HDK RVHP.

Nezbývá než konstatovat, že měření na souboru ZR-6 pro malé, fyzikálně čisté
aktivní zóny, doplněné měřeními na kazetové struktuře reaktoru LR-O, měřeními při
provozních teplotách a tlacích na diagnostických kazetách jaderné elektrárny
Rheinsberg i mezinárodně organizovaný sběr údajů z provozu WER-440 vytváří dosta-
tečné podmínky k tomu, aby HDK přispělo významnou měrou k dalšímu rozvoji jaderné
energetiky zemí RVHP.
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LEHKOVODNÍ REAKTOR NULOVÉHO
VÝKONU LR-0

V. Kadlec, J. FryStacký, V. Němec

1. KONSTRUKČNÍ RESENÍ REAKTORU LR-0

Československá jaderná energetika bude v příštích desetiletích založena na
lehkovodních reaktorech typu WER. v nejbližší době budou spouštěny a provozovány
energetická bloky WER-440, plánuje se výstavba bloku WER-1000 a uvaluje se o dal-
ších výkonových jednotkách vývojové řady WER. Logickým důsledkem takové orientace
bylo rozhodnutí o rekonstrukci těSkovodního reaktoru TR-0 na lehkovodní reaktor
nulového výkonu LR-0 a jeho začlenění do společného programu fyzikálního výtkumu
W B R v rámci spolupráce zemí RVHP.'

výsledky získané na reaktoru LR-0 budou využity především pro řešení konkrét-
ních úkolů s oblasti:

- fyzikální problematiky spouštění a provozu jaderných elektráren budovaných v CSSR,
- provozní fyziky aktivních zón typu W S R v rámci programu dvoustranné spolupráce

s SSSR,
- fyziky reaktorů WER-1000 v rámci společného programu zemí RVHP,
- korelace výsledků teoretických výpočtů s experimentálními údaji pro ověření a dal-

ší vývoj výpočtových metod a programů.

Lze očekávat. Se využití výsledků fyzikálních experimentů, které budou na reak-
toru LR-0 realizovány, přinese značný efekt a 1* se reaktor LR-0 stane významným
experimentálním zatížením výzkumné základny jaderné energetiky ČSSR a dalších zemí
RVHP.

Při zpracování projektové dokumentace reaktoru LR-0 bylo maximálně dbáno toho,
aby se co nejvíce využilo stávajícího technologického zařízení a tím se snížily ná-
klady na rekonstrukci a doba jejího trvání.

Téměř bez úprav je např. využita reaktorová nádoba a její ochranné stínění,
potrubní systémy pro vypouštění moderátoru, čerpadla, ohřívač a chladič moderátoru,
filtrační kolona pro čištění moderátoru, okruh pro vysunování a předehřívání nádoby,
vgtšina vzduchotechnických systémů, rozvod vzduchu do ochranných oděvů a další.

Nádoba je z hliníkového plechu, jehož tlouštka je podle namáhání 16 až 25 mm.
Vnitřní průměr spodní válcové části je 3,5 m, výška 7 m. Horní čtverhranná část
má rozměry 6 x 6 m a výšku 1,5 m. Nádoba je zakryta kruhovým otočným víkem umožňu-
jícím svými 6-ti otvory přístup do kteréhokoliv místa aktivní zóny.
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Na rozdíl od reaktoru TR-O, kde bylo palivo zavěšeno v horní části nádoby, je

u reaktoru LR-0 váha paliva soustředěna na dno nádoby. z tohoto důvodu byla ocelová

podpěrná konstrukce nádoby zesílena. Až do výše 4 m ode dna je nádoba pokryta odní-

matelnými kadmiovými plechy o síle 1 mm. Celá nádoba je pokryta snímátelnou tepel-

nou izolací. Vnitřní prostor reaktorové nádoby může být vysušován a předehříván hor-

kým vzduchem a v případě potřeby odvětráván.

Zcela nově je řešeno uložení aktivní zóny reaktoru. Palivové kazety LR-0 jsou

usazeny v nosné desce na dně nádoby. V rovině hlavic kazet je sestavená aktivní zó-

na zpevněna soustavou přestavitelných příložek. Nové řešení umožňuje sestavit různé

konfigurace zóny se 7 až 121 kazetami. Část palivových kazet je opatřena absorpčními

klastry. Z funkčního hlediska jsou klastry rozděleny na havarijní a experimentální.

Havarijní klastry, kterých je minimálně 6 a maximálně 31, jsou určeny k havarijní

ochraně reaktoru. Experimentální klastry, jichž může být až 19, mohou být při provo-

zu v libovolných, vzájemně nezávislých polohách. Nad kazetami s absorpčními klastry

jsou vodící kanály klastrů s pohonnými jednotkami. Nad ostatními kazetami jsou zá-

věsné tyče zakončené závěsnými háky.

Pohonná jednotka slouží k manipulaci s absorpčním klastrem a k brždění jeho ha-

varijního pádu. Skládá se z krokového motoru fy KINEX, převodové skříně a bubnu s

lankem. Od otáček bubnu je odvozena indikace výškové polohy klastru.

Kazeta reaktoru LR-0 je zkráceným modelem bezobálkové kazety reaktoru WER-1000.

Skládá se z nosného skeletu, systému distančních mřížek, centrální trubky a palivo-

vých článků. Nosný skelet je z nerezavějící oceli a jeho trubky tvoří zároveň vede-

ni absorpčních elementů. Horní částí skeletu je hlavice. Je to šestihranná nerezová

deska, na kterou se u kazet s klastry upevňuje vodící kanál klastru. Dolní část

skeletu tvoří patka, která slouží k usazení palivové kazety v nosné desce aktivní

zóny a k úhlové orientaci kazety v reaktoru.Zirkoniová centrální trubka o vnitřním

průměru 9 mm v ose každé kazety je určena pro vnitroreaktorová měření. Každá kazeta

obsahuje 312 palivových článků, tvořených tabletami sintrovanými z práškového kyslič-

níku uraničitého hermeticky uzavřenými v zirkoniové trubce.Pro experimentální účely

jsou některé články na obou koncích rozebíratelné. Absorpční klastr se skládá z nere-

zové hlavice a 18 absorpčních elementů. Elementy jsou tvořeny absorbátorem B.C o hus-

totě až 1,6 g/cm v nerezové trubce.

V ose reaktoru prochází dnem reaktorové nádoby suchý kanál, jímž je před uváděním

reaktoru do kritického stavu zasunut pod aktivní zónu neutronový zdroj. Přemisťování

zdroje z kontejneru do pracovní polohy v nádobě reaktoru je pneumatické.

Moderátorem reaktoru LR-0 je demineralizovaná voda nebo roztok H-BO, v koncent-

racích do 12 g H-B0-/1 H-0. Demineralizovaná voda je přiváděna do technologických

okruhů reaktoru LR-0 z objektu reaktoru WR-S. Reaktor je vybaven jedním hlavním a

čtyřmi pomocnými okruhy moderátoru.

Hlavní okruh moderátoru slouží ke skladováni! moderátoru a jeho přemisťování ze

zásobních nádrží do reaktoru a zpět. Skládá se ze dvou zásobních nádrží, z nichž

každá má objem 25 m , dvou čerpadel, potrubního systému a armatur. Obě čerpadla jsou

bezucpávková. Menší má jmenovitý výkon 3 1 s"1, větší 12 1 s"1. Potrubní systém to-

hoto okruhu i pomocných okruhů je proveden z nerezavějící oceli a všechny ventily

mají vlnovcové těsnění.
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Pomocnými okruhy jsou: .
- okruh ohřevu,
- okruh ochlazování,
- okruh čištění,
- okruh přípravy moderátoru.

Okruhy ohřevu, ochlazování a čištění moderátoru užívají společné bezucpávkové
čerpadlo jmenovitého výkonu 7 1 s . V okruhu pro ohřev moderátoru je elektrický
průtokový ohřívač s automatickou regulací umožňující dosažení teploty moderátoru
do 70°C. V okruhu pro ochlazování moderátoru, který slouží k rychlému snížení tep-
loty ohřátého moderátoru, je mezivrstvový průtokový chladič, v němž je chladicí vo-
da oddělena od moderátoru mezivrstvou demineralizované vody. Změna hladiny mezi-
vrstvy signalizuje porušení těsnosti chladiče dříve, než může chladicí voda pronik-
nout do moderátoru.

v okruhu čištění moderátoru je použito k zachycení rozpustných a pevných nečis-
tot dvou iontoměničových kolon a čtyř mechanických filtrů s nerezovými síty a skleně-
nými frltami.

Okruh přípravy moderátoru je nezávislý na ostatních okruzích a při provozu reak-
toru je od nich oddělen dálkově ovládaným ventilem. Toto oddělení je podmínkou pro
spouštění a provoz reaktoru. Slouží zejména k přípravě koncentrátu H,BO, až do
40 g/l H 20, k provádění potřebných změn koncentrace H.BO, v demineralizované vodě
v rozsahu od 0 do 12 g HjBOj/l H 20, ke skladování demineralizované vody a připrave-
ného moderátoru a k přečerpávání moderátoru do hlavního okruhu.

V okruhu jsou dvě nerezové nádrže o objemu po 3 m . Jedna je vybavena elektric-
kým míchadlem a vytápěním až do teploty 60°C a slouží k přípravě koncentrátu H.BO,.
Druhá nádrž o objemu 3 m slouží k uskladnění koncentrátu. Okruh obsahuje dále 7
nádrží o objemu po 6,3 m , z nichž 3 jsou určeny výhradně ke skladování deminerali-
zované vody a zbývající 4 k přípravě a skladování moderátoru s H 3BO 3.

V okruhu přípravy moderátoru je celkem 5 čerpadel, z nichž 2 jsou dávkovači
v rozsahu 1,3 až 13 1 s~ . Ostatní čerpadla mají jmenovitý výkon 4,2 1 s .

Kromě těchto moderátorových okruhů obsahuje technologické zařízení reaktoru
LR-0 ještě okruh pro ohřev a vysušování reaktoru a okruh stlačeného vzduchu.

Okruh pro ohřev a vysušování reaktoru je určen k předehřívání nádoby horkým
vzduchem před zahájením provozu s ohřátým moderátorem. Ve spojení s chladičem vzdu-
chu slouží k jejímu vysušování. Okruh se skládá z elektrického ohřívače vzduchu,
chladiče vzduchu, ventilátoru a příslušného potrubí s armaturami. Maximální teplota
vzduchu na výstupu z ohřívače je 90°C.

Okruh stlačeného vzduchu dodává, stlačený, čistý a suchý vzduch, zejména pro
ovládání pneumatických ventilů v okruzích reaktoru. Kompresorovou stanici tvoří
membránový kompresor Corblin s dochlazovačem, 2 automatické silikagelové vysouše-
če a 2 zásobní vzdušníky.

V objektu reaktoru LR-0 jsou dvě nádrže na kapalný Rís. odpad, každá o obsahu
2,5 m . Do těchto nádrží se vypouští použitý moderátor a svádí se do nich splaškcw
voda z odpadů v místnostech s možností kontaminace a z koutů pro RA očistu. Obsah
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nádrží lze přetlačit tlakovým vzduchem k dalšímu zpracování do objektu 250, nebo
lze-li obsah kvalifikovat jako negativní, do chemické kanalizace.

2. OVLŽDftCÍ 2AftfZEMf REAKTORU LR-0

Zpracovaná část obsahuje popis ovládacího zařízení /OZ/, určeného jako systém
řízení a ochrany pro experimentální lehkovodní reaktor LR-0 v Řeži u Prahy /rekon-
strukce reaktoru TR-O/. Popis je zaměřený zejména na strukturu a funkce ovládacího
zařízení.

Ovládací zařízení reaktoru LR-> zajiščuje:

- vlastní kontrolu před spouštěním i během provozu reaktoru a signalizaci poruch OZ,
- měření neutronového toku a rychlosti jeho relativních změn při všech provozních i
mimořádných stavech reaktoru,

- řízení neutronového toku /výkonu/operátorem,
- nepřetržitou kontrolu fyzikálního stavu reaktoru se signalizací nepřípustných stavu,,

resp. přiblížení k nim,
- předávání potřebných informací o stavu reaktoru operátorovi,
- automatické zastavení reaktoru při nepřípustných stavech reaktoru, nebo OZ samotného.

Při návrhu OZ byly respektovány i specifické rysy LR-0, zejména: řízení reakto-
ru změnou výšky hladiny moderátoru, časté spouštění a zastavování reaktoru a značná
variabilita konfigurací aktivní zóny.

08 umožňuje pouze ruční řízení reaktoru. Změna reaktivity je realizována snižo-
váním nebo zvyšováním hladiny moderátoru. Výkonnými orgány jsou dvě čerpadla a přísluš-
né vypouStěcí a napouštěcí ventily. Havarijní ochrana reaktoru je tvořena dvěma nezá-
visle ovládanými havarijními ventily a havarijními klastry. Při podání havarijního
signálu padají do aktivní zóny současně s havarijními klastry všechny experimentální
klastry.

Ke kontrole fyzikálního stavu reaktoru slouží tyto aparatury a zařízení:

- spouštěcí aparatury,
- provozní aparatury,
- aparatury pro havarijní ochranu podle výkonu,
- provozní hladinoměry.

Každý z uvedených systému má tři shodné, vzájemně nezávislé měřicí aparatury,
jejichž signály jsou vedeny do logických obvodu, havarijních obvodů, obvodů prověrky
a signalizace OZ. Aparatury jsou složeny z jednotek přístrojové řady NR-1000, které
mají být v budoucnu používány v systému řízení československých jaderných elektráren.
Logické obvody OZ jsou provedeny v modulárním systému KRS-DIAMO. Havarijní signály
jsou zpracovány v havarijních obvodech na principu dva ze tří. Při podání havarijních
signálů dvěma systémy dochází k rozpojení havarijního řetězce a tím k havarijnímu
zastavení reaktoru.

Spouštěcí aparatury slouží ke kontrole a řízení reaktoru při spouštění a při
provozu reaktoru na malých výkonech. Každá aparatura sestává ze štěpné pulsní komory
RJ SOO s kabeláží a sestavy jednotek NR-1000. Měří výkon /v logaritmickém měřítku/
a rychlost jeho změn. Měřené údaje všech tří aparatur jsou po zprůměrování displejo-
vány /možno displejovat tídaje i jednotlivých aparatur/.
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Provozní aparatury slouží ke kontrole a provozu reaktoru po spuštění reaktoru

a při provozu reaktoru na vyšších výkonech. Aparatury jsou sestaveny ze dvou prou-

dových komor KNK 56 a jednotek NR-1OOO. Tvoří jeden logaritmický a jeden lineární

měřicí.kanál. Provozní aparatury měří výkon reaktoru /v logaritmickém a lineárním

měřítku/, rychlost jeho změn a odchylku od zadané hodnoty. Měřicí rozsah provozních

aparatur navezuje s bezpečným překrytím na rozsah spouštěcích aparatur. Údaje zpra-

cované v logaritmickém kanále se před displejováním průměrují. Údaj o průměrném vý-

konu se registruje pomocí zapisovače.

Aparatura pro havarijní ochranu podle výkonu je tvořena proudovou komorou

KNK 56 s kabeláží a sestavou jednotek NR-1000 pro lineární měřicí kanál s ručním

přepínáním měřicích rozsahů.

Provozní hladirioměry sestávají z čidla /plováku/, pohonu a speciální měřicí

aparatury. Poskytují údaje o výšce hladiny moderátoru, které jsou vyhodnoceny na

číslicovém displeji umístěném na panelu operátora. Současně podávají signály o

dosažení nastavených úrovní hladin, které jsou požadovány algoritmem spouštění a

řízení reaktoru i do obvodů havarijní ochrany. Informace.o výšce hladiny moderátoru

i podání signálů o dosažení předvolených úrovní hladin musí být současné a navzá-

jem nezávislé u všech tří hladinomerů. Přesnost měření hladiny je + 1 mm v celém

rozsahu předvolené úrovně hladin, při kterých jsou podávány výstražné" a havarijní

signály.

Spouštění reaktoru probíhá podle algoritmu - sekvenčně, v němž dokončení jedné

operace je podmínkou pro zahájení další operace při činnosti OZ.

První etapou před spouštěním reaktoru je provedení prověrky a pro její zahá-

jení musí být reaktor ve výchozím stavu. Výchozí stav je určen těmito podmínkami:

- havarijní ventily otevřeny,

- všechny klastry v dolní poloze,

- havarijní řetězec rozpojen,

- připojen centrální systém dosimetrické kontroly,

- připojen zdroj zajištění napájení,

- dosažení provozního tlaku vzduchu pro ovládání pneumaticko-elektrických ventilů,

- oddělení hlavního okruhu moderátoru od okruhu přípravy moderátoru,

- přepínač volby ovládání čerpadel "v poloze OZ",

- neutronový zdroj mimo AZ reaktoru - v kontejneru.

Při prověrce se kontroluje podání havarijních signálů ze všech uvedených apa-

ratur.

Při kladném výsledku prověrky podá OZ signál "prověrka dobře". Po prověrce je

možno zahájit spouštění, jehož hlavní fáze jsou:

- vysunutí havarijních klastrů do horní polohy /nad aktivní zónu/,

- nastavení experimentálních klastrů do požadovaných poloh,

- zasunutí neutronového zdroje pod AZ /tím se automaticky ruší možnost manipulace

se všemi klastry kromě jediného, předem zvoleného/,

- prověření funkce havarijních ventilů,

- zavření havarijních ventilů /současně se ruší blokování manipulace s vtokovými a

výtokovými ventily a čerpadly hlavního okruhu/.
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Vzhledem k tomu, že aktivní zóny s malou kritickou výškou budou mít velký

hladinový koeficient reaktivity, je do logiky 02 zabudována podmínka, že v interva-

lu výšky hladin moderátoru 100 až 430 mm od spodní roviny palivové vsázky je bloková-

no použití většího čerpadla. Při spouštění je reaktor řízen spouštěcími aparaturami.

Po dosažení určené četnosti na spouštěcích aparaturách se řízení reaktoru přepíná

automaticky na provozní aparatury.

Při řízení reaktoru v režimu sledování pracují lineární kanály pracovních apa-

ratur v režimu sledovačů; zadávaný výkon /indikovaný na displeji/ je opravován od-

chylkou od měřeného výkonu a reprezentuje tak skutečný výkon, při fixaci se zafixu-

je zadávaný výkon a lineární kanály přejdou do režimu měřičů relativní odchylky

výkonu /relativní vzhledem k zadávanému výkonu/.

Reaktor je zastavován výkonnými havarijními orgány, které jsou uváděny v čin-

nost rozpojením havarijního řetězce. K jeho rozpojení dojde po zpracování havarijních

signálů v 02 /na principu dva ze tří/ nebo podáním přímého havarijního signálu.

Systémem dva ze tří jsou zpracovány:

- havarijní signály spouštěcích a provozních aparatur podávané při dosažení havarij-

ní periody, havarijního výkonu a při poruchách aparatur,

- havarijní signály aparatur pro ochranu podle výkonu podávané při dosažení havarij-

ního výkonu a závadě na aparaturách,

- havarijní signály provozních hladinoměrů podávané při dosažení havarijní výšky

hladiny moderátoru nebo při ztrátě napětí hladinoměrů,

- signály provozních hladinoměrů o dosažení výšky hladiny moderátoru 100 mm /při

snižování hladiny/, od nichž je odvozen signál pro blokování velkého čerpadla. Ne-

dojde-li k zablokování velkého čerpadla při uvedených úrovních hladin, je rozpo-

jen havarijní řetězec.

. Havarijní signál, který vede přímo k rozpojení havarijního řetězce je podán:

- při poklesu tlaku stlačeného vzduchu na předem zvolenou havarijní hodnotu,

- při propojení hlavního okruhu moderátoru s okruhem přípravy moderátoru /otevření

oddělovacího ventilu/,

- při přepnutí ovládače čerpadel hlavního okruhu moderátoru do polohy místního ovlá-

dání,

- při stisknutí havarijního tlačítka na pultu operátora,

- při ztrátě napájecího napětí OZ.

Realizace technologického zařízení reaktoru je zajištěna vo.p. ŠKODA Plzeň

a kontraktem na dovoz palivové vsázky z SSSR uzavřeným mezi PZO škodaexportem a

V/0 Atomener go export Moskva. Vědeckotechnická spolupráce s SSSR při projektování,

realizaci a využití reaktoru LR-0 je potvrzena protokolem mezi Československou komi-

sí pro atomovou energii a Státní komisí pro atomovou energii SSSR.

Splněním této významné akce přispěje ÚJV spolu s ostatními zúčastněnými podni-

ky k vybudování experimentální základny reaktorové fyziky, potřebné k řešení aktuál-

ních fyzikálních problémů jaderné energetiky ČSSR i ostatních zemí RVHP, které zalo-

žily svůj jaderný program příštích desetiletí na reaktorech typu WER.
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PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ VÝKONU REAKTORU
A ŠUMOVÁ METODA IDENTIFIKACE

J. Blažek, J. Vavřín

1. TŘÍROZMĚRNÝ MODEL REAKTORU S R8ZNÝMI TYPY ČIDEL PRO ÚČELY MONITOROVANÍ.

PREDIKCI A ŘÍZENÍ PROSTOROVÉHO ROZLOŽENÍ VÝKONU REAKTORU

Snaha stavět a provozovat stále výkonnější jaderné elektrárny vede k nutnosti

neustále zdokonalovat jejich bezpečnost, z čehož plyne požadavek na stálé zdoko-

nalování řídících a kontrolních zařízení na reaktorech. Jednou z cest ke zdokona-

lení provozu reaktoru je využívání řídících počítačů pro monitorování, predikci

a řízení prostorového rozložení výkonu. Využití řídícího počítače pro tento účel

předpokládá existenci dostatečně jednoduchých matematických modelů a programů,

které v dostatečné míře popisují chování reaktoru v průběhu celé kampaně.

Na matematický model a z něho odvozené programy jsou kladeny zcela specifické

požadavky, které se nevyskytují u modelů a programů používaných běžně při fyzikál-

ních výpočtech reaktorů. Vyjmenujeme alespoň některé z nich:

- program musí odpovědět v reálném čase; pro řízení kvazistacionárního stavu

reaktoru je nutné obdržet odpověS během několika minut,

- program musí dávat výsledky spolehlivě; iterační procesy je nutné vybírat s ohle-

dem na spolehlivou konvergenci,

- programy musí být schopné respektovat a využívat provozní měření na reaktoru,

např. naměřeného rozložení výkonu, naměřených poloh regulačních veličin, stupně

vyhoření a j,,

- programy musí dávat analogické signály z čidel instalovaných na reaktoru pro

snadné zjištění konfliktu mezi skutečností a modelem,

- programy musí umožnit řešení konfliktu mezi naměřenými daty z reaktoru a výsledky

poskytovanými modelem prověřováním hypotéz o poruchách v reaktoru,

- programy musí poskytovat hodnoty naměřitelných veličin jako jsou hodnoty teplo-

technických kriterií, vyhoření paliva a j.

Z uvedeného výčtu požadavků je patrná nutnost sestavení dčelových matematic-

kých modelů a programů, bez nichž je širší využívání dnes již dosažitelné výpočetní

techniky nemožné.

V posledních několika letech byla v lÍJV vypracována sada programů pro řídící

počítač Hewlett Packard 2100, která splňuje do značné míry výše uvedené požadavky.

Tyto programy byj.y aplikovány zatím pouze výpočetně na řešení otázek xenonové sta-

bility reaktoru WER-1000 za působení reoulátoru výkonu s různýrri žádanými hodnotami regulace.
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Brfkladní metodou, s které vychtfsí sada programů, je metoda syntézy toku, která

unoSňuje rozdělit výpočty stavu reaktoru na dva kroky off-line a on-line. Rada

výpočtů off-line týkající se získání tzv. pokusných funkcí toku se provede předem

a výsledky Be uloží do paměti počítače s možností jejich použití v reálném

čase při výpočtech on-line,

1.1. Formulace úlohy

MSjme reaktor jehož parametry se mění po vrstvách, sektorech a pásmech. Tento

reaktor je popsán vfcegrupovými difuzními rovnicemi, ve kterých jsou parametry

závislé na vektorů zpětných vazeb v a vektoru řídicích veličin u. vektor v obsahuje

teploty paliva a chladivá, koncentraci xenonu a jodu. Vektor u obsahuje koncentraci

kyseliny borité a polohy regulačních tyčí. stavové veličiny reaktoru vedle již

zmíněných doplníme ještě dalšími veličinami, jako je tlak v primářů, množství

chladivá v kazetách, případně stupeň vyhoření paliva. Matematický popis reaktoru

doplníme rovnicemi pro všechny stavové veličiny.

Ve vypracované sadě programů GPF, DST a TST se hledá kvazistacionární řešení

zmíněné úlohy ve tvaru

• /T, 6, z/ - £ Gi /v, 0, ýť v\/ . Zi /a/ [l]

? = */•/ [2]

5 " *KR [3]

V - J» /?/ Š /?/ dV, [4]

t.j. hledáme prostorové rozložení všech stavových veličin reaktoru Š/*/ , které

v sobě zahrnuje prostorové rozložení toku <t> /?/ i prostorové rozložení zpětných

vazeb V /v/. pále musíme stanovit kritické složení vektoru řízení v}ai a vektor

signálů z detektorů V v reaktoru, případně i mimo reaktor.

Úloha se řeší za předpokladu práce regulátorů reaktoru, které udržují řadu

stavových veličin na žádaných hodnotách.

Matice pokusných funkcí G. /v, e, p.. V,/ jsou" pro zvolené hodnoty vektorů řízení

a zpětné vazby .ý̂ , iT. vypočteny off-line programy GPF a DST a uloženy v diskové pamě-

ti počítače. Pokusné funkce jsou vypočteny rovněž metodou syntézy toku. Výběr po-

kusných funkcí při výpočtu on-line programem TST je závislý na skutečném stavu

reaktoru zjištěném měřením( výpočtem některých stavových veličin nebo se děje

na základě apriorní informace.

Mísící funkce Z. /z/ jsou stanoveny řešením Eulerových rovnic pro funkcionál J

V
dV t [5]

o kterém je známo. Se je stacionární vůči poruchám v toku 4. Matice F představuje

štěpnou produkci neutronů, matice A ztráty neutronů od absorpce a ztráty a zisky od

procesu zpomalování. Obě zmíněné matice spolu s maticí difuzních koeficientů D

jsou známými funkcemi vektorů v a v .
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Porovnáním hodnot vektoru měřených veličin y získaných z modelu reaktoru
podle rovnice [4] , kde matice » /?/ reprezentuje příspěvek složek stavového vektoru
1/7/ k hodnotám měřidla, se skutečně naměřenými hodnotami je možné snadno rozpoz-
nat konfliktní situaci. Řešení této situace spočívá ve formulování hypotézy o poruše
a její prověření. Poruchou zde nerozumíme narušení činnosti reaktoru havárií, ale
obecně změněnou funkci některého zařízení, kterou je možné předpokládat. Stále
sledovaným cílem buůa za daných podmínek na rektoru potlačit možné nesymetrie
rozložení výkonu a udržovat co nejvýhodnější hodnoty kriterií bezpečnosti provozu
reaktoru.

Pomocí odladění sady programů byl vytvořen model studijní varianty reaktoru
WER-1000. Rozsah proměnných v reaktoru byl následující:

Počet grup 4
Počet materiálů aktivní zóny 10
Počet bodů reaktoru na grupu 4320
Počet bodů xenonu 2400
Počet bodů jódu 2400
Počet bodů teploty chladivá 2400
Počet bodů teploty paliva 2400
Počet oblastí v reaktoru 2400

Výsledky programů jsou ve formě map rozložení toků, výkonu a teplot, středně-
dobé přechodové procesy byly sledovány pomocí signálů ze zvolené skupiny detektorů,
přičemž byl reaktor ve většině případů řízen na požadovaný výkon.

V současné době je ukončena strukturální výstavba programů a práce se soustře-
ďují na zvětšení jejich rozsahu a zvýšení rychlosti.

2. KOHEREHČNf METODA IDENTIFIKACE SOMOVĚHO MODELU SIGNŽLQ

Zárukou bezpečného a spolehlivého provozu jaderného reaktoru je správná funkce
a součinnost všech užitečných technologických procesů v aktivní zóně a pomocných
obvodech reaktoru. Chování těchto procesů je rušeno jevy nebo procesy, které způso-
bují odchylky od jejich správné funkce, a proto se označují jako poruchové procesy,
stručně poruchy. Náhodná povaha těchto poruch vyžaduje stochastický přístup k je-
jich analýze.

Nosičem informace o poruše reaktoru je užitečná složka šumu signálu měřených
fyzikálních veličin. Sumový model signálu je tedy transformovaným obrazem modelu
poruch. Vzájemné relace mezi poruchami reaktoru a šumovým modelem signálu můžeme
získat ze stochastické analýzy poruchových procesů a přenosových cest od zdroje
poruchy až k detektoru měřícího kanálu. Šumová složka signálu obsahuje informaci
o poruchách a vlastnostech přenosové cesty. Proto významnou úlohou je dekompozice
šumu signálu na dílčí složky a stanovení vzájemných relací se systémem poruch.

Většina zjišťovaných poruch nejsou přímo měřitelné procesy, jejich existence
a vlastnosti lze určit pouze nepřímo z korelačních vazeb s vybranými měřenými veli-
činami. Analýza elementárních poruch a jejich vazeb poskytuje podklady pro
jejich klasifikaci, jejich rozdělení do tříd podle nejrůznějších hledisek a k
sestrojování diagnostických modelů. Úlohou diagnostiky je pomocí statistických
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metod indentifikovat vznik a vývoj elementární poruchy nebe systému poruch podle
přlsluSnosti ke zvolenému rozdělení modelu poruch do tříd. Diagnostika vychází ze
znalostí poruchových modelů a vybraných diagnostických veličin.

2.1. Koherenční metoda identifikace

Jestliže užitečná složka sumováno signálu měřené veličiny obsahuje informaci
o poruchách reaktoru, potom můžeme tuto informaci využít k identifikaci poruchových
stavů reaktoru pomocí statistických metod analýzy šumu signálu, tj. k rozpoznávání
dílčích složek sumováno modelu signálu a jejich vzájemných vazeb. Protože analýza
korelačních vazeb se provádí ve frekvenční oblasti a používá se metod koherenční
analýzy, označujeme tuto metodu za koherenční metodu identifikace /8/. Určování
optimálního odhadu modelu je založeno na odhadech podmíněných spektrálních hustot,
které se stanovují z matice nepodmíněných spektrálních hustot měřených veličin,
Z podmíněných spektrálních hustot se určují parciální a mnohonásobné koherence,
dílčí přenosy, vlastní výkonové spektrální hustoty vstupních a výstupních proměn-
ných šumového modelu.

V popisované metodě můžeme pracovat s neorientovaným modelem systému, různou
kombinací řádků a sloupců ve spektrální matici lze stanovit různou podmíněnost ve-
ličin a vypočítat podíly složek vstupních veličin ve spektrální hustotě výstupní
veličiny. Změnou rozměru systému a jeho orientace můžeme analyzovat odděleně
reziduální Sum vstupních a výstupních veličin.

Nejmenší strukturní jednotkou identifikovaného mnohorozměrného systému je
lineární model s vektorem vstupů a skalárním výstupem. Předpokládejme, že vstupy
{x^lt), i* 1,2 ... q> a výstup y /t/ jsou stacionární a ergodické náhodné procesy
s nulovou střední hodnotou. Relace mezi vstupy a výstupem popisuje množina přeno-
sových funkcí ln± (f) ,i- 1,2,.... q). Předpokládáme, že tyto přenosové funkce
jsou fyzikálně realizovatelné lineární systémy s konstantními koeficienty.

Vzhledem ke korelačním vazbám mezi proměnnými zavádíme model se stochasticky
podmíněnými vstupy

{ xi.i2 ...(i-1)**^' *•" *'2 • •••• <3 ) # kde ze vstupní proměnné jsou odstraněny
korelační vazby s veličinami i* 1,2, ... (i-l) . Vzájemné relace mezi podmíněnými
vstupy a výstupem charakterizují přenosy íl^ft) , i-l,2, ...,q). Takto definovaný
model budeme stručně označovat podmíněný model. Výstupní proměnnou budeme u neorien-
tovaného podmíněného modelu označovat x /q+1\lt) . výstupní nekorelovaný šum bude
označen z < t h * ( q + 1 ) . 1 2 ... q<t).
Pro podmíněné spektrální hustoty platí tyto vztahy

Sii.l2....r"E 0xi.l2...r|2) [6J

Sij.l2....r"E K.12...r xj.l2...r^ [7]

kde je z důvodu názornosti vynecháno označení frekvenční závislosti spektrálních
charakteristik a symbol E je operátor s třední hodnoty, v orientovaném modelu je

S ( q + l ) ( q + l ) . 1 2 . . . q " E Í X +(q+l) .12. . .q X(q+l) .12 . . .q) [8]
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vlastní spektrální hustota podmíněné výstupní proměnné modelů na všech vstupech,
což je spektrální hustota výsledného rezidua modelu systému.

Pro označní frekvenčních přenosů nepodmíněného a podmíněného modelu platí ná-
sledující vztahy

L i y " S i y .12 . . . (i-1) ' S i i , 12 . . . (L-l) [lo]

9 - . 2 . . . . , [11]

Vnější šum optimálně aproximovaného modelu, resp. reziduální šum je náhodný proces
nekorelovaný se všemi vstupními procesy. V praktickém případě identifikace z namě-
řených dat tato podmínka není splněna a reziduální šum zahrnuje všechny nepřesnosti
aproximace dat modelem, ale i vlivy ostatních neuvažovaných nebo dosud nepoznaných
poruch. Pro spektrální hustoty výstupní proměnné modelu á reziduálního šumu platí
tyto vztahy

q

Syy " S (q+l) (q+l) " 2_^ W q+l' S i i . 12 (i-]f

+S(q+1) (<j+l) .12...q • [l3]

S - E (I Z I 2 >

Rovnice [l3] vyjadřuje rozložení vlastní výkonové spektrální hustoty výstupní
proměnné modelu na d í lč í složky, které charakterizují podíl koherentních složek a
příspěvek nekorelované složky /v případě optimální aproximace/.

Mírou korelační vazby mezi dvěma proměnnými je obyčejná koherenční funkce
/magnitude-squared coherence function/

Cij-Kjl 2 / s i i S j j [15]

Míra lineární vazby mezi všemi vstupy a výstupem, nebo míra shody lineárního
modelu s reálnými daty se vyjadřuje mnohonásobnou koherencí

S.x-̂ zz/Syy- N
Vnitřní dílčí koherenční vztahy v modelu popisují parciální koherence

které vyjadřují míru lineární vazby mezi podmíněnými proměnnými modelu.
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Výpočet podmíněních spektrálních hustot, frekvenčních přenosů a koherencí se
provádí podle následujícího rekurentního algoritmu /5/

1 -> 1,2,...,mf
r - 1,2,...,q

i - (r+l).....(q+l)
j - i

kde nf - je počet vybraných frekvencí v analyzovaném frekvenčním pásmu
q - je počet vstupních proměnných.

Pro každou zvolenou frekvenci jsou hodnoty spektrálních hustot uspořádány
do matice roměru (g+l) x (g+l) . Poslední řádek a sloupec matice náleží výstupní
proměnné. Různé kombinaci indexů ve spektrální matici odpovídá různá orientace
systému.

Aplikací algoritmu pro výpočet podmíněných spektrálních hustot se transformuje
původní matice nepodmíněných spektrálních hustot. Během výpočtu se určují hodnoty
frekvenčních přenosů podmíněného modelu. Změnou uspořádání řádků a sloupců
spektrální matice se zjistují dílčí složky spektrální hustoty výstupní proměnné.
Např. vlastní výkonová spektrální hustota S 4 4 1 2 určuje podíl proměnné x 3,S 4 4 1 3

určují podíl veličiny x 2 atd. Tímto postupem se provádí dekompozice výstupní
proměnné. Zbytek S 4 4 < 1 2 3 se skládá se šumu výstupní veličiny, rušivé složky a zbyt-
kového Sumu, který je mírou toho, jak byly zahrnuty všechny významně závislé veli-
činy, do modelu.

2.2. Simulace identifikačního procesu

Pro ověření identifikačního postupu byl vybrán jednoduchý model stochastického
systému /6/

x l (tJ-Zi (t)
x 2 (t)-zx (t) +z2(t)
x 3 (t)-z2 (t) +0,5 Z3(t)
x 4 (t>x 5 (O +x 6 (t) +x?(t) +0,1 zQ(t)
x 5 (t)=O,8x5 (t-l)+0,2 x^ť) [19]
x 6 (t)=O,6x6 (t-lV+0,4 x2(t)
x 7 (t)-0,6x? Ct-l)+O,4x3 (t)

o ^ ' 2x C"t̂  , z2(t) a z3(t)jsou nezávislé pseudonáhodné procesy gaussovského
rozdělení pravděpodobnosti, nulové střední hodnoty a jednotkové disperze. Proměnné
x x(t), x 2(t), x 3(t) a x4(t)budeme pokládat za měřitelné veličiny.
Proměnné x 5(t), Xg(t) a x7(t)jsou neměřitelné veličiny, jsou výstupem z číslico-
vých filtrů, které mají následující analytické amplitudové a fázové frekvenční
charakteristiky
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P 5 1 i A(f)-10 log(0,04/ (1,64-1,6
4>(f)-arctg C-O.8sin<2irfT ) / ( l - 0 . 8 c o s ( 2 *fT))) [20]

P 6 2 , F ? 3 ; A(f)-lO log(0,16/(1,36-1,2CO8 <2třT»)
• (f)-arctg (-0.6sin (2 u fT )/(. l-0,6eos (2 » fT)))

Užitečnou a rušivou složku signálu popisují rovnice

x 4<t)-8(t)+ítt>
8 (t) - x 5 fc) +x6 (t) +x 7 (t) [21]

l ) ( )
Na počítačt Hewlett Packard typu HP 96OOB bylo vygenerováno 10 pseudonáhodných

posloupností /program GENAP/ a byly vypočteny odhady vlastních a vzájemných spektrál-
ních hustot /program MSA/, výsledek výpočtu byl uloien do datového souboru na disku.

; u každé realizace byly vypočteny koeficienty lineárního regresního modelu nenáhodné
} složky signálu a středně kvadratická odchylka. Celková délka realizací byla rozděle-

na na 5 segmentů, každý obsahoval 2048 dat. K výpočtu spektrálních hustot byla
> použita metoda číslicové filtrace signálů /podprogram MSB/ /7/, byly vypočteny hod-
• noty ve frekvenčním rozsahu dvou dekád, celkem ve 41 bodu. Odpovídající matice
v spektrálních hustot byly rozměru 4x4x41, prvky matice jsou hermiteovsky symetrické,
1 proto se počítalo pouze 10 prvků, ooba výpočtu jednoho prvku matice /v 41 frekven-

čním bodu/ byla přibližně 15 minut, včetně vSech přenosu mezi operační a vnější
paměti.

7 Dalším programem /COHIN/ byla provedena koherenční analýza, identifikace frek-
- venčních přenosů a dekompozice simulovaného výstupního signálu. Výsledky analýzy pro
i všechny možné orientace modelu byly uloženy do datového souboru diskové paměti a vy-

brané charakteristiky byly zobrazeny na souřadnicovém zapisovači. Výsledky simulace
jsou shrnuty ve zprávě /8/.

Možná využití koherenční metody identifikace ve stochastické analýze poruch
: aktivní zóny reaktoru a její diagnostice lze shrnout do těchto bodů:

1. Výběr vhodné struktury šumového modelu signálu, určení jeho správné orientace
z naměřených datových realizací. Posuzování vhodného výběru na základě mnohoná-
sobné koherenční funkce, jejího průběhu a velikostiamplitudy.

2. Identifikace frekvenčních přenosů lineárního modelu z podmíněných spektrálních
•hustot.

• 3. Vyhledávání vnějších zdrojů šumu, resp. poruch. Koherenční analýza vstupních
proměnných modelu. Výběr měřených veličin.

4. Detekce vzniku poruchy a sledování jejího vývoje. Testování stochastických
vlastností reziduálního šumu.

5. Dekompozice vlastní výkonové spektrální hustoty měřené veličiny na dílčí složky,
zjišťování modelů dílčích poruch.

Na závěr je možné konstatovat. Že na jednoduchém příkladu simulovaného stocha-
stického systému byly ověřeny možnosti využití koherenční metody identifikace.

. Byla zjištěna dobrá shoda výchozích analytických frekvenčních přenosů s identifiko-
!' vánými přenosy. Koherenční metodu identifikace lze využít při:
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- vyietfenl mechanických oscilaci komponent aktivní tóny reaktoru s neutronového

- vytetfovéni hyftroAynaiickyeh oaeilacl a nestabilit*
• vyiettováal lokálních poruch v přestupu tepla, lokálního varui
- vyšetřovaní globálních a lokilních oscilací neutronového výkonu.

3 .

Mate* J.t Třixosmfený motel reaktoru s růmýni typy čidel, djv 524 9-T
/1979/.

/2/ Blatek J.: Vliv řídicích veličin na prostorové roilolení výkonu reaktoru
s xenonovou špitnou vazbou, tfjv 4643-T /1978/.

/3/ Blaiek J.< Xentmové stabilita reaktoru W E R S regulátorem, tfJV 4862-T

./4/ Blaiek J.: Xenonwé stabilita reaktoru WER-1000, ÍJV 5169-T /1979/.
/5/ Beadat J.S.t System identification from multiple input data, journal of

Sound and Vibration, 49. 1976. Ho 3. 293-308.
/6/ Otnes R.K.. Bnochson L.» Digital Time Series Analysis, Mew York, Wiley -

Interscience Publication, 1972.
HI vavřín J.i Číslicové metoda odhadu výkonové spektrální hustoty signálu

s poulltfia rekurentních filtrů, OJV 4530 T,A, fiel, červenec 1977.
/8/ Vavřín 3.x Roherenční metoda identifikace iumového modelu signálu,

ŮJV 466O T»A, Sel, červen 1978.
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VÝZKUM KONTROLY A ŘÍZENI
VODNÍCH REŽIMO W E R

V. Rýpar, B. Bartoníček, O. Erben, Z. Fric, V. Masařík, E. Pelčík, V. Zajíc

1 . jJVQD

Začátek sedmdesátých let byl vyznačen přechodem zaměření výzkumu v oboru

jaderné energetiky na tématiku úkolu státního plánu Jaderné elektrárny a teplárny

s lehkovodními reaktory* Přirozená snaha o hospodárné a rychlé zahájení vlastních

výzkumně vývojových prací vedla k rozsáhlému využití radiační experimentální zá-

kladny, vybudované pro předchozí program výzkumu problémů jaderné elektrárny A 1

prováděný také v oblasti těžkovodního okruhu.

Jak bylo popsáno již v dřívějších pracech /I/, základním experimentálním

prostředkem byla reaktorová vodní smyčka RVS-2, jejíž původní pracovní možnosti

byly postupně rozšiřovány do krajních mezí určených hledisky bezpečnosti práce,

a to k provozu při tlaku 6,5 MPa a teplotě 2O0°C a při ozařování smyčkového kanálu

v reaktoru WER-S do výkonu 4 MW. K překročení uvedeného omezení provozních para-

metrů se stala nevyhnutelnou potřebou výstavba reaktorové vodní smyčky RVS-3 schop-

né činnosti při teplotě 35O°C a tlaku do 20 MPa, na které lze provádět experimenty

v prostředí napodobujícím, podmínky primárního okruhu energetického bloku W E R

1000 MWe.

Reaktorová vodní smyčka RVS-3 je určena k realizaci modelových provozních pod-

mínek primárního okruhu WER. Smyčka představuje komplex zařízení experimentální

radiační základny, sestávající z částí

a/ velín s vyhodnocovacími a ovládacími systémy,

b/ tlakovodní smyčkové zařízení,

c/ soubor zařízení přímo připojené experimentální techniky.

Realizace částí a/ a b/ je v 6. pětiletce prováděna v rámci úkolu státního

plánu I- 09-123-005-10. Přitom část a/ je v současné době již provozně ověřována

v připojení na stávající radiační základnu, na níž jsou prováděny ozařovací expe-

rimenty a je rovněž osvojována programová část provozu smyčky RVS-3, převzatá od

dodavatele ZPA Praha. U části b/ se dokončuje vybavení technikou k realizaci pro-

vozu. Postup těchto prací vykazuje časový skluz způsobený zpožďováním dodávek a

prací zajišťovaných vnější kooperací.

Realizace části c/ je zajištěna ve výzkumně vývojových etapách shora uvede-

ného akolu státního plánu tak, aby chod připojované experimentální techniky byl

spuštěn současně s provozem tlakové smyčky. Experimentální využití reaktorové
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smyčky je zakotveno v etapách návrhu úkolu státního plánu Výzkum a vývoj zařízení

pro lehkovodnl reaktory W E R 1000 HH pro 7. pětiletku.

2. CHARAKTERISTIKA VYBAVENÍ SMYČKY

Koncepce reaktorové vodní smyčky RVS-3 s ozařovacím kanálem založeným v

aktivní zóně reaktoru WR-S v fieži respektuje zkušenosti získané dlouhodobým pro-

vozem plynové smyčky a vodních smyček RVS-1 a RVS-2 na témže reaktoru. Zařízení má

však vyšší parametry, širší experimentální možnosti a předpokládá progresivní

způsob řízení provozu a vyhodnocování experimentálních dat.

Koncepční řešení smyčky zahrnuje tyto hlavní funkce:

přívod a úprava vody, cirkulaci vody při daném tlaku, teplotě a průtoku, možnost

změny poměru povrchu k objemu vody, možnost změny rychlosti oběhu kapaliny propo-

jením do zpožďovací nádoby, přívod a odvod tepla, změnu chemického složení kapaliny,

měření a regulaci a dozimetrickou kontrolu*

Experimentální činnost na smyčce je umožněna:

- ozařovacím aktivním fieldovým kanálem a čtyřmi neaktivními srovnávacími kanály,

ve kterých je možno experimentovat se vzorky do průměru 28 mm;

- za provozu je možno měnit složení vody nebo do ní vstřikovat definované množství

příměsí)

- v rukavicové skříni se dají odebírat plynné a kapalné vzorky obíhajícího media,

lze připojovat speciální analyzátory vyhodnocující odpouštěný vzorek;

- vývoj vysokoparametrické měřící teohniky, zejména kontinuálních kontrolních

metod, umožňuje soustava tlakových universálních nádobek, umístěných ve dvou

obtokových větvích - jedné s plnou pracovní teplotou a druhé s teplotou do

100°C;

- vývoj filtrační techniky a provozní filtrace smyčky se uskutečňuje v dalším obto-

kovém okruhu s několika filtračními nádobami a možností chlazení;

- ke smyčce lze připojovat vývojové poloprovozní modely filtračních systémů a další

experimentální techniky.

Potrubí trasy smyčky jsou nerezová, stejně jako tlakové nádoby, čerpadla a

armatury. Hlavní cirkulační potrubí má jmenovitou světlost Js 40, obtokové větve

Js 15.

Přehled hlavních parametrů smyčky:

provozní tlak

provozní teplota

průtočné množství

průtočná rychlost /zaplněný kanál/

neutronový tok v akt. kanálu

příkon elektrického ohřevu

výkon chladící soustavy

výkon chladiče samoclrkulace akt.kanálu

objem kapaliny ve smyčce

plynový polštář

18 MPa

35O°C

10 00Ó kg/h

4,8 m/s

7.1O13 n/cm2.s /při výkonu

reaktoru 10 MW/

60 kW

160 kW

3,5 kW

490 dm3

helium /dusík/
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Dispozičně je strojovna smyčky situována v oddělené části reaktorové haly.

Těsně navazuje na provozní laboratoř s odběrem vzorků, ovládáním ručních armatur

a vodním a dávkovacím hospodářstvím. Je vybavena ventilační soustavou a bezpečnost-

ním uzávěrem pro případ maximální pravděpodobné havárie. Strojovna je potrubním

mostem spojena s aktivním ozařovacím kanálem v tělese reaktoru.

Velín smyčky je umístěn stranou v budově reaktoru. Standardní měřící a regu-

lační technika je doplněna informačním systémem CIS 3000, zaručujícím okamžitý

přehled o stavu zařízení, signalizaci překročení zadaných mezí, výpisy a vyhodno-

cování. Po doplnění výstupními jednotkami a dalších hardwarových i softwarových

změnách, umožní systém programové řízení chodu smyčky i experimentů.

Smyčka byla projektována a schvalována podle kriterií a technických podmínek

platných pro stavbu jaderných elektráren VVER 1000, což značně zvýšilo nároky na

kvalitu materiálu a jeho atestaci. Na projekci, výrobě a montáži se vedle našeho

ústavu rozhodující měrou podílí OZES Skoda Plzeň, Modřanské strojírny a ZPA Praha.

Náročnou montáž potrubního zřízení provádí Sigma Potrubí.

K souboru techniky experimentální radiační základny patří vedle reaktorové

smyčky další specializovaná zařízení, především ozařovací sonda pro měření v obo-

ru vnitroreaktorové doz J .-trie, reaktorová pneumatická sonda s časově vymezeným

ozařováním ampulí, a tlakový stend se samotížnou cirkulací vody při zkušebních

parametrech tlaku 20 MPa a teploty 35O°C. Pracemi, prováděnými pomocí těchto

zařízení, se zabývají dotyčné specializované kapitoly referátu.

3. RADIAČNĚ CHEMICKÝ VÝZKUM

Jedním z úkolů, souvisejících s upřesňováním charakteristik vodního režimu

jaderných elektráren s reaktory WER-1000, je sledování radiolýzy roztoků čpavku

v přítomnosti kyseliny borité za podmínek blízkých podmínkám provozu reaktorů

lehkovodního typu /2/. Případné použití čistě amoniakálního vodního režimu v

reaktorech WER-1000 by totiž mělo velkou přednost ve snížení radioaktivity

primárního okruhu a ve snížení agresivního účinku chladivá na povlak palivových

článků.

Radiolýza vodných roztoků čpavku v přítomnosti různých koncentrací kyseliny

borité /3/ byla sledována v experimentální reaktorové smyčce při teplotě 180°C

a výkonu reaktoru WR-S v Řeži 6 MW. Ve třech asi 85-hodinových experimentech

byla sledována radiolýza argonem nasycených vodných roztoků

/4,5 - 0,8/ x lo"3 mol. dm" čpavku s koncentracemi kyseliny borité

/4,2 až 18,8/ x 10~ 2 mol. dm"3.

Experimentální výsledky ukázaly, že s dobou ozařování exponenciálně klesá

koncentrace čpavku a tím i hodnota pH roztoku a blíží se stacionární hodnotě.

Tento průběh je stejný jako při ozařování vodného roztoku čpavku při výkonu reak-

toru 2 MW a napovídá, že rozklad čpavku je postupně kompenzován jeho radiační

tvorbou. Ve velkých množstvích se tvoří kyslík a vodík při téměř konstantním

poměru koncentrací [H 2] : [ 0 2 ] ^ 2 s 1, který odpovídá jejich tvorbě z roz-

kladu vody. Na rozdíl od experimentů při 2 MW nebyl při vyšším výkonu nalezen

plynný dusík, ale produkty jeho radiační oxidace - dusičnan a dusitan, přičemž

koncentrace dusičnanu byly více než o 1 řád vyšší. Množství vodíku a kyslíku,
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počáteční rychlost úbytku Čpavku, koncentrace dusičnanu a peroxidu jsou lineárně

závislé na koncentraci kyseliny borité v ozařovacím roztoku. Tato závislost před-

stavuje vlastně vliv LET /lineární ztráta energie/ na velikost radiačního rozkladu

v důsledku jaderné reakce B /n, o/ Li, t.j. na vysoké ionizační hustotě částic

alfa a odražených částic Li. Hydrazin, hydroxylamin a dusitan jsou minoritními

produkty radiolýzy.

Vedle výrazného působení koncentrace kysliny borité na průběh radiolýzy vod-

ných roztoků čpavku se ukázal nepříznivý vliv plynného prostoru nad ozařovanou

kapalnou fází. Plynný prostor umožňuje hromadění plynných produktů radiolýzy, které

účinkem ionizujícího záření poskytují mimo jiné dusičnan a dusitan, složky, které

by mohly nepříznivě ovlivnit odolnost konstrukčních materiálů vůči korozivnímu pů-

sobení chladivá. Vedle toho přítomnost velkých množství kyslíku a vodíku je ne-

žádoucí nejen z hlediska bezpečnosti /tvoří se třaskavá směs/, ale i z hlediska

inkompatibility s konstrukčními materiály a povlaky palivových článků. Za těchto

okolností kontrola plynných produktů radiolýzy v průběhu dlouhodobých radiačních

experimentů je velmi žádoucí. Byl proto vyvinut a vyroben kontinuální analyzátor,

jehož sestava byla ověřena za podmínek plánovaných pro provoz nově budované vodní

reaktorové smyčky RVS-3 a umožňuje v libovolně nastavitelných časových intervalech

stanovit s dostatečnou přesností složení plynné směsi /4/.

Zvládnutí metodiky chemické dozimetrie reaktorového záření, možnost ozařování

chemických systémů za definovaných radiačně chemických parametrů v reaktorové pneu-

matické sondě, ressáhlé zkušenosti ve vedení dynamických experimentů na reaktoro-

vých smyčkách a nově vyvinuté zařízení pro kontrolu zatím vybraných chemických pa-

rametrů ozařovaného media, to vše vytváří vhodnou základnu pro další cílevědomě

radiačně chemické hodnocení stavů vodních režimů jaderných reaktorů typu. WER.

4. MĚŘENÍ V TLAKOVODNÍM OKRUHU

Průběžnou kontrolu chemických a fyzikálně-chemických veličin v radiačně

exponovaném tlakovodním okruhu lze principiálně provádět automatizovanou analýzou

odpouštěného vzorku nebo přímým měřením veličiny v tlakovodním prostředí. V Ú*JV

byly výzkumně vývojové práce zaměřeny na měřící techniku využívající k indikaci

fyzikálně-chemických veličin elektrodových systémů vložených do tlakovodního

prostředí.

Postupně se podařilo vyřešit vysokotlaký konduktometr, pH-metr, korozometr a .

ampérometrický koncentrační snímač /5-7/. Všechna uvedená čidla vycházela ze spo-

lečné koncepce průtočného tlakového autoklávu z austenitické nerezavějící oceli

18 Cr 8 Ni o obsahu 200 až 300 cm se samotěsnícím ručně ovladatelným uzávěrem.

Uvnitř autoklávu je pak umístěna vhodná soustava elektrod a elektrické signály

procházejí izolačními rozebíratelnými průchodkami zabudovanými v hlavě autoklávu.

Vyřešení spolehlivých průchodek bylo klíčovým problémem realizace a jejich kon-

strukce musila zajistit nejen těsnost vývodů, ale rovněž zabránit vysouvání vodi-

čů z prostoru vysokého tlaku. K těsnění průchodek i samotných autoklávu se použilo

teflonu a silikonové pryže, takže zařízení dobře odolávají teplotám do 200°C.

Průtok prostředí, potřebný pro dobrou funkci čidla, Činí kolem 100 dm3/h.

V další fázi vývoje byla tato čidlová technika převedena na vyšší úroveň

parametrů tlakovodních reaktorů W E R 1000 a je řešena pro tlaky až do 20 MPa

52



a teploty do 35O°C. Pro tytb parametry byla vyvinuta konduktometrická a korozomet-

rická fildlová jímka, dále pak pro tlak 20 MPa a teplotu 60°c čldlová jímka pH-me-

trická /9/ /teplotám přes 120°c neoddávají žádné známé elektrodové pH-metrické

soustavy, čidlo je nutno umístit do chlazené větve kontrolovaných vodních režimů/.

I u těchto vysokoparametrických průtočných čidlových jímek byl zachován obsah

200 až 300 ml, takže nejsou posukovány jako tlakové nádoby. Při přechodu na vySSÍ

provozní parametry bylo nutno vyřešit originálním způsobem velkou řadu dílcích

konstrukčních a funkčních problémů.

Samotná čidlová jímka sé vyznačuje vzhledem k vysokému mechanickému provozní-

mu namáhání tlakem 20 MPa i teplotou350°C velkou hmotností - 12 kg, soustředěnou-

zejména v oblasti závěrné hlavy* Ve vývojovém procesu bylo hutné se zabývat správ-

ným polohovým umístěním elektrodového systému a teploměrné jímky i jejich těsným

zakotvením v závěrné hlavě, dilatačními efekty, dále odplyňovacím mechanismem a je-

ho spolehlivou těsností. Rovněž bezvadné utěsnění závěrné hlavy si vyžádalo spe-

ciálního řešení a mnoha zkoušek dlouhodobých i cyklických. Bylo třeba rosměrově

optimalizovat a prakticky ověřit trvanlivost jednotlivých funkčních částí jímky

/tlačné šrouby, těsnící vložky, převlečná matice, vstupní a výstupní hrdlo/ a na-

vrhnout i ověřit reprodukovatélnou montážní technologii /ošetření třecích ploch,

velikosti kroutících momentů přítužných šroubu, přístup montážními pomůckami/. - ~-.*-

Nejnáročnějším prvkem vlastního čidla uvnitř jímky je vysokotlaká elektrická

průchodka pro vývod snímatelného signálu. Pro tuto funkci byla použita jednožilová

kovokeramická průchodka s niklovým případně kovářovým odlehčeným jádrem a korundo-

vým izolátorem, opřená o několikaletý vývoj, podložený více než 20 OOO hodinami

experimentálních zkoušek na 150 kusech různých průchodkových variant tohoto typu

/8/, vyvíjených ve spolupráci s Výzkumným ústavem elektrotechnické keramiky v

Hradci Králové. Nejdelší námi prověřená životnost takové průchodky je ve vodném

prostředí při tlaku do 20 MPa a teplotě do 35O°C. Bylo nutno vyřešit nejen vlast-

ní průchodku, nýbrž i způsob jejího těsného připojení k závěrné hlavě jímky pro-

střednictvím přivařeného závitového držáku a jeho zakotvení v hlavě zevnitř

tlakového prostoru, které je z hlediska tepelných dilatací, těsnosti a bezpečnosti

výhodnější než konvenční zaváděné průchodky zevně závěrné hlavy. Rovněž vývoj spo-

lehlivého připojení elektrodového systému a napojení signální trasy k vodivému jád-

ruprůchodky si vyžádalo značného úsilí a ověření řady variant.

Signální trasa z židlové jímky k vyhodnocovací"aparatuře nemůže být pro vyso-

kou provozní teplotu napojena přímo k závěrné hlavě čidlové jímky, nýbrž je vyvede-

na v děleném ochranném potrubí s chladící úpravou a možností vhodného bočního nasmě-

rování stranou jímky. Teprve na konci ochranného potrubí, jehož teplota ani při

nejvyšších provozních parametrech 20 MPa, 35O°C kontrolovaného prostředí v jímce

nepřesáhne 5O°C, je upravena redukce pro připojení konvenčního jednožilového bajo-

netového konektoru s pokračujícím měděným izolovaným dvoužilovým vedením ke konduk-

tometrickému převodníku.

Ke zkoušení komponent vys.okoparametrické čidlové techniky byl vyroben a pro-

vozován speciální stend, v němž je možno pomocí elektrické otopné soustavy dosá-

hnout zkušebních parametrů vodného prostředí 20 MPa při 35O°C a udržovat tento

režim regulačním a zabezpečovacím systémem v dlouhodobém bezobslužném provozu.

Na obr. 1 jsou graficky znázorněny výsledky měření elektrické vodivosti vodné-
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ho prostředí různého složení pro reaktory W E R v oblasti teplot do 300°C za tlaku

20 MPa zjištěné pomocí prototypu průtočné konduktometrické čidlové jímky s jedno-

elektrodovou osově symetrickou úpravou. Rovněž korozometrická měření konstrukčních

materiálů na zmíněné parametrické \írovni v dotyčném prostředí lze úspěšně realizo-

vat metodou polarizačního odporu na podobně utvářeném prototypu průtočné korozomet-

rické čidlové jímky.

Budovaná vysokotlaká reaktorová vodní smyčka RVS-3 bude vybavena 11 čidlovými

konduktometrickými, korozometrickými a pH-metrickými jímkami uvedeného provedení.

5. METODY VNITROREAKTOROVĚ DOZIMETRIE

Charakter ozařovacích experimentů na reaktorových smyčkách a sondách a způsob

exploatáce reaktoru VVR-S vyžadují monitorování neutronového pole a pole záření

gama, kterému je ozařovaný soubor vystaven. Vzhledem k bohatým zkušenostem pracov-

níků OZES o,p, ŠKODA v oblasti reaktorové kalorimetrie spolupracují při monitoro-

vání expozičního příkonu záření gama kalorimetrickým systémem. Je užito radiálních

kalorimetrů s tělísky vyrobenými z různých materiálů s ohledem na daný typ oza-

řovacího experimentu. Pro monitorování hustoty toku tepelných neutronů se užívá

SPN detektorů a vedle vlastní aplikace bylo hlavní úsilí soustředěno na určení

citlivostí SPN detektorů na hustoty toků tepelných a epitermálních neutronů,

způsob vedení signálů detektorů, jejich měření, záznam a interpretaci naměřených

hodnot.

Omezili jsme se na nejfiastěji používané SPN detektory, t.j. detektory beta

emisní s emitory vyrobenými z vanadu, rhodia a stříbra. Pozornost byla soustředě-

na na tu složku signálu detektoru, která je způsobena beta rozpadem aktivovaných

jader emitoru. Stanovit relaci mezi touto složkou signálu detektoru a hustotatmi

toků tepelných a epitermálních neutronů, které způsobují aktivaci prakticky spo-

čívá ve stanovení koeficientů deprese a samostínění hustoty toků tepelných a epi-

termálních neutronů a stanovení pravděpodobnosti příspěvku beta částice k signálu

detektoru.

K výpočtu koeficientů deprese a samostínění hustot toků tepelných a epiter-

málních neutronů byl užit výpočtový kód APOLLO, který řeší kinetickou rovnici pro

transport neutronů v 99 energetických grupách. Tyto koeficienty byly stanoveny pro

beta emisní SPN detektory prakticky všech užívaných rozměrů. Pro tyto detektory

byly také stanoveny funkce charakterizující rozložení absorpce neutronů, tj. roz-

ložení zdrojů beta částic pro aktivaci jak tepelnými, tak i epitermálními neutrony.

Metodika stanovení pravděpodobnosti příspěvku beta částic k signálu detektoru je

založena na doletu beta částic v materiálu emitoru a izolátoru. Je uváženo rozlo-

žení zdrojů beta částic po průřezu emitoru, vliv potenciálového pole v izolátoru

a v popis beta spektra je zahrnuta Fermiho funkce. Experimenty provedené s různými

typy SPN detektorů na reaktorech WR-S v ÚJV Řež a ISIS v CEN Saclay prokázaly

dobrou shodu teoretických a experimentálních hodnot /10-12/.

Měřený signál SPN detektoru je poměrně malý /10~ 1 0 - 10~6 A/ a je veden do

vzdálenosti 40 - 80 m k měřicí a záznamové aparatuře místy silných rušivých

elektromagnetických polí. Proto byla patřičná pozornost věnována způsobu přenosu

signálu SPN detektoru, jejich měření a záznamu. Byly vyzkoušeny různé typy kabelů

a tvarovacích členů /13/. Na základě těchto měření se v současné době užívají pro
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přenos signálů SPN detektorů kabely typu BY.FY, konektory typu MP 3 a konverze měře-

ní proudu na měření napětí je prováděna zátěžovými odpory stíněnými kuprextitovými

krabičkami, číslicové měření umožňuje zefektivnit sběr dat a ve spojení s počítačem

pak podstatně zlepšit jejich vyhodnocení. Pro informační systém sondových experimentů,

založený na měřicí ústředně SOLARTRON, byla již tato otázka řešena /14/, Pro čísli-

cový informační systém CIS 3000 smyčkových experimentů, zahrnující počítač ADT 4100,

se tato otázka řeší v současné době.

Celkový signál SPN detektorů je součtem dílčích signálů pocházejících od beta

rozpadu a interakce vnějšího a záchytového záření gama s materiály detektoru, případ-

ně dalších signálů od materiálů nacházejících! se v těsné blízkosti detektoru. Poměr

jednotlivých složek není stálý a závisí jak na spektru neutronů a záření gama tak i

na způsobu umístění detektorů /10, 14/. Proto při interpretaci naměřených hodnot se

vychází z té složky signálu detektoru, která je způsobena beta rozpadem aktivovaných

jader emitoru. Tato složka se stanovuje z analýzy průběhu signálu detektoru po hava-

rijním odstavení reaktoru. Na obr. 2. jsou znázorněny tyto průběhy pro vanadové SPN

detektory /VÍ, V2, V3/ zabudované po výšce ozařovacího kanálu v hliníkovém vytěsni-

teli tak, že středy emitorů jsou od sebe vzdáleny 150 mm. V tabulce 1 jsou uvedeny

výsledky analýzy těchto průběhů, t.j. poměr složky z beta rozpadu vanadu I v k celko-

vému signálu detektoru !„•

Tabulka 1. PomSr I V/I T pro SPN detektory zabudované v hliníkovém vytěsniteli

SPN detektor V I V 2 V 3

I V/I T 1,81 1,87 3,2

Aby byl potlačen na nejmenší možnou míru vliv parazitních signálů, umísťují

se dnes SPN detektory do trubky z nerezavějící oceli a sonda obsahuje kousky

kabelů /shodné se spojovacím vedením SPN detektoru/ tak, aby byla zajištěna unifor-

mita v místech citlivých částí detektorů vzhledem k depresi neutronového pole.

Na obr. 3 jsou znázorněny průběhy vanadových SPN detektorů takovéto měřicí sondy

a v tab. 2 jsou pak uvedeny poměry I V/I T.

Tabulka 2. Poměr I V/I T pro SPN detektory měřicí sondy

SPN

V
detektor

I T

V

1,

1
03

V
1,

2
1 '

V
1

3
,16

V nedávné době bylo započato s monitorováním hustoty toků tepelných neutronů

a expozičního příkonu záření gama v ozařovacím kanálu 5/10 reaktoru WR-S, kde

bude umístěn kanál smyčky RVS-3.

V ozařovacím kanálu jsou umístěny tři měřicí sondy; v každé z nich je rovno-

měrně po výšce kanálu rozmístěno 5 radiačních čidel. První sonda obsahuje rhodiové

SPN detektory, druhá vanadové SPN detektory, třetí pak kalorimetry s absorpčními

tělísky vyrobenými z wolframu..Pro ilustraci jsou na obr. 4 znázorněny průběhy sig-

nálů rhodiových SPN detektorů měřené v pondělí 12.11. ve 20.00 h - U., v úterý

13.11. v 8.00 h. - U 2 a ve středu 14.11. v 16.00 h. - U,.

Výkon reaktoru /WR/ a polohy regulačních tyčí v době měření jsou uvedeny v tab. 3.
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Tabulka 3. Výkon reaktoru a polohy regulačních tyčí

Datum mě£ení W R 1 KT 2 KI 3 KT 4 KT AR

Den Hodina MW cm cm cm cm on

12
13

14

6.

.11.

.11.

• 11.

20.00

8.00

16.00

ELEKTROMAGNETICKÝ

5,26

5,26

4,95

FILTR

34
39

31
,8
,4

34
39,

41,

8

6

34
39,

60,

8

4

34
39

44
,8

,6

33
31,

30,

3

6

V současné době se elektromagnetický filtr stává významným prostředkem ve svě-

tovém měřítku k odlučování korozních produktů unášených v suspenzi v tlakovodních

okruzích tepelných a jaderných elektráren /16/. v ČSSR je výrobcem zkušebního za-

řízení obdobných filtrů ČKO Dukla a souběžně v široké spolupráci vyvíjí tfJV Rež

s dalšími pracovišti elektromagnetický filtr pro úpravu vody primárního okruhu

elektráren W E R /17-18/.

V ČKD Dukla Praha byl původně zhotoven experimentální magnetový filtr, který

byl zapojen do primárního okruhu reaktorové středotlaké vodní smyčky RVS-2 v ÚJV

Řež a byl exploatován v aktivním i neaktivním měřítku. Filtr byl řešen jako jedno-

trubkové tlakové těleso 0 32/25, délky 1800 mm, materiál ČSN 17246.1, dimenzován

na tlak 6,5 MPa a teplotu 200°C, což jsou parametry, které smyčka RVS-2 mohla po-

skytnout. Do výše 1000 mm byl filtr zaplněn kuličkami 0 6,3 mm z materiálu ČSN

17O41, při filtrační rychlosti 1000 m/hod, byl jeho výkon cca 500 kg/hod.

Po havárii původní budící cívky byla tato nahrazena novou, vyrobenou v ÚJV,

délky 1 m a vyvinut plynule regulovatelný usměrňovač /I — 100 A/. S touto cívkou

byl pak proveden kompletní výzkum účinnosti filtru při buzení H = 152 000 A/m,

který proběhl v letech 1975 - 1977 v součinnosti s Výzkumným tfstavem energetickým

Praha.

Filtr byl zapojen, paralelně do smyčky RVS-2 a provozován při teplotách

prostředí do 200 C a tlacích do 6,5 MPa. Odběrovými sondami o 0 2 mm byly odebírány

vzorky cirkulující kapaliny před a za filtrem a z nich stanoveny koncentrace

H 3BO 3 a K, NH3 a 0 2. Koncentrace Fe, jehož zdroj byl před zahájením experimentu

zabudován do smyčky, se zapojením elektromagnetického filtru do okruhu snížila

o 70 - 85 % /podle velikosti průtoku, teploty a intenzity magnetického pole cívky,

přičemž průtok filtrem činí cca 30 % celkového průtoku smyčkou/. V další etapě,

zahájené v r. 1978, byl navržen prototyp elektromagnetického filtru pro parametry

reaktoru W E R 1000, realizované ve vysokotlaké reaktorové smyčce RVS-3, v tírovni

provozního tlaku 19,6 MPa, teploty 36O°C a při průtočném množství 3 t/hod. /18/.

Optimální délka filtračního lože byla stanovena 1000 mm, náplň nezměněna /fero-

magnetické kuličky 0 6,3"mm/, intenzita magnetického pole cca 100 KA/m.

Při různých variantách konstrukčního řešení byla měřena na stavebnicovém

modelu účinnost separace feromagnetických látek. Prostředí pro zkoušky filtrace

bylo vytvořeno ve smyčce RVS-2. Výsledky jsou shrnuty v /18/ a s jejich využitím

byl vypracován konstrukční návrh vlastního tělesa filtru s vinutím a ovládací

a měřící technikou. Současně byl řešen a vyřešen plynule regulovatelný napájecí

zdxoj stejnosměrného proudu.
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Těleso filtru je tvořeno dvěma rovnoběžnými, vertikálně orientovanými trubka-
mi délky 1000 mm, 0 45 x 5 mm, z materiálu ČSN 17247. přírubami uzavřené trubky
tvoří zároveň kostry pro vinutí, které je provedeno dutým měděným vodičem 0 10 x 1,
izolovaným skelným vláknem ztuženým tereftalovým lakem. Účinná výška vinutí je asi
100O mm, což odpovídá v joóné vrstvě 80 závitům. V jedné větvi EMF bude dosaženo
při dané proudové intenzitě 200 A, šesti vrstvách závitů a tedy jejich celkovému
počtu 540, intenzity magnetického pole 100 kA/m. Obě cívky jsou vzájemně jak hydrau-
licky tak i magneticky spojeny dvěma mostovými tělesy z materiálu ČSN 17040 za \Sče-
lem lepšího přenosu elektromagnetického pole. Maximální výška filtru je 1800 mm,
šířka 600 mm a hmotnost asi 350 kg.

Byl zkonstruován a realizován zdroj v uspořádání třífázového síťového transfor-
mátoru 3 x 220/380 Vs /19/. Vzhledem k experimentální povaze filtru byly provedeny
odbočky 3 x 24 V, 3 x 36 V a 3 x 46 V. Usměrňovač napájecího zdroje byl zhotoven
jako samostatná připojitelná jednotka ve skříni rozměrů 600 x 300 x 300 mm s použi-
tím křemíkových diod D 250/1000 se vzduchovými chladiči A 140.

Dvoukomorový prototyp elektromagnetického filtru bude v roce 1980 podroben
detailním zkouškám částí 1 jako celek. Souběžně je zahájen výzkum další generace
elektromagnetických filtrů s použitím supravodivých materiálů a kryogenní techniky
s cílem dosažení magnetického pole vyššího než 1 T ve filtrační náplni.

7. ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU A REALIZACE

Z posouzení současného světového vývoje vyplývá, Se obecně lze charakter vodní-
ho režimu primárního okruhu tlakovodních energetických reaktorů /typu W E B / považo-
vat za ustálený. Hlavní technický zájem v této oblasti se soustřeďuje na inovační
vývoj ve třech oborech techniky zařízení:

/a/ systém účinného zachycování suspendovaných radioaktivních látek z primárního
okruhu^

/b/ systém filtrů k regulaci změn koncentrace kyseliny bořité v zájmu homogenního
řízení reaktivity aktivní zóny;

/c/ automatizace chemické a radiochemické kontroly vodního režimu prostřednictvím
systémů přímého měření v tlakovodním okruhu nebo analyzátorů na samočinně
odpouštěném vzorku.

Zaměření prací v roce 1980, s přihlédnutím k programu 7. pětiletého plánu,
vychází z následující kooperační struktury zainteresovaných pracovišť.

Ústav jaderného výzkumu Řež se soustřeďuje na řešení problematiky uvedené
shora v bodech /a/ a /b/. Problematiku dle bodu /c/ převážně řeší Výzkumný ústav
jádrových elektrární Jaslovské Bohunice a počítá se se spoluprací ÚJV Řež.

V rámci prací podle bodu /a/ je řešen vývoj elektromagnetického filtru určené-
ho k zachycování suspenzí z primárního okruhu. Zaměření vychází z nového plánu
spolupráce zemí RVHP v problematice "Vývoj systému úpravy vody na JE včetně systé-
mu čištění chladivá s použitím elmg. filtru".
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Hlavním experimentálním prostředkem k vyzkoušení vyvíjeného systému se stává
reaktorová smyčka RVS-3, která je určena k realizaci modelových provozních podmínek
primárního okruhu WER. Poskytuje pružnost volby provozních podmínek nezbytnou
k experimented a vyhodnocování přímo napojeným počítačem. Do zařízení smyčky jsou
zabudovány a zde rovněž ověřovány a dále zdokonalovány prvky vzešlé z dosavadního
vývoje /I/ přímého měření v tlakovodním prostředí, /2/ dozimetrie expozičních
příkonů toků neutronů a gama a /3/ při provozu smyčky současně je vyhodnocován ra-
diační chemismus i chování aktivních produktů v okruhu.

Výzkumně vývojové práce budou v roce 1980 nadále zakotveny v úkolových eta-
pách se souhrnným názvem "výzkum režimů I. okruhu a vývoj metod jejich kontroly"
se začleněním do dílčího Úkolu státního plánu P 09-123-005-10 "Pomocné aktivní
provozy". V rámci následného dílčího úkolu č. 17 "Pomocní systémy" je pokračování
uvedených prací v přiměřeném rozsahu začleněno v návrhu úkolu státního plánu do
7. pětiletky.

Prací na řešení úkolů prováděných v ÚJV řešitelským oddělenlii ozařovacích
experimentů se v Široké spolupráci účastní externí pracoviště:

Výzkumný ústav energetický Praha
Ústav pro elektrotechniku ČSAV Praha
Fyzikální ústav ČSAV Praha
Odštěpný závod energetické strojírenství Škoda Plzeň
Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky Hradec Králové
Závody průmyslové automatizace Praha
Sigma závod Potrubí Praha.
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OBR. 1 Elektrická vodivost vodného prostředí při tlaku 2O HPa

A - demineralizovaná voda

B - roztok (15 g H 3BO 3 + 12 mg KOH + 50 mg NH4OH)/litr
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OBR. 2 Průběhy signálů vanadových SPN detektorů zabudovaných v hliníkovém

vytěsniteli po havarijním odstavení reaktoru
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OBR. 3 Průběhy signálů vanadových SPN detektorů měřící sondy po havarijním
odstavení reaktoru
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OBR. 4 Průběhy signálů rhodiových detektorů měřené v ozařovacím kanálu
5/10 reaktoru WR-S



VYUŽITÍ REAKTORU W R - S JAKO ZDROJE ZÁŘENÍ
E. Iistík

Reaktor WR-S byl uveden do provozu v roce 1957 a byl prvním jaderným reakto-

rem na území CSSR. Svými vlastnostmi byl určen pro výzkum v oblasti jaderné fyziky

a pro výrobu radioizotopů. Pro tento výzkum byl také vybaven. Pro výrobu radioizo-

topů-vertikálními ozařovacími kanály a pro výzkum v oblasti jaderné fyziky-horizon-

tálními kanály pro vyvádění svazků záření z aktivní zóny reaktoru.

Vzhledem k československému jadernému programu se však velmi brzo po spuštění

reaktoru začalo ukazovat, že je účelné využívat reaktor i pro jiné oblasti výzkumu,

než ke kterým byl původně určen.

V roce 1960 začíná výzkum na reaktorové plynové smyčce a kolem roku 1965 výzkum

na reaktorových sondách. Postupně doslove značnému rozvoji výzkumu v této oblasti

a v současné době leží těžiště prací na reaktoru VVR-S právě v provozu sond a smy-

ček.

S rozvojem těchto prací souvisel i další rozvoj a modernizace reaktorového za-

řízení. Od samého začátku bylo jasné, že zkrácení doby experimentů při zachování

požadované fluence neutronů je především spojeno s výkonem reaktoru. Proto už v ro-

ce 1964 byla provedena rekonstrukce aktivní zóny reaktoru, která umožnila zvýšit

původní výkon reaktoru z 2 MW na dvojnásobek. Zvolená varianta se však ukázala ne

příliš výhodná z hlediska vyhoření paliva a ekonomie využití vnitřního prostoru

aktivní zóny. Proto byla pro zvýšení výkonu reaktoru WR-S využita varianta se

zdrsněňým povrchem palivových článků. ZdrsněnLn povrchu došlo k 2,3 násobnému zvý-

šení koeficientu pro přestup tepla a tak bylo možno provozovat reaktor WR-S s pů-

vodním palivem na dvojnásobném výkonu a při zachování původních fyzikálních vlast-

ností aktivní zóny. S výkonem 4 MW pracoval reaktor až do roku 1974. Protože další

program v oblasti sond vyžadoval ozařování uvnitř aktivní zóny byla v. letech 1972-

1974 připravena ve spolupráci se SSSR nová varianta rekonstrukce reaktoru WR-S

s použitím vysoce obohaceného paliva typu IRT-M. Použití paliva IRT-M umožnilo zvý-

šit výkon reaktoru na 10 MW.

Využití reaktoru v současné době můžeme rozdělit do tří hlavních oblastí :

/I/ experimenty v oblasti reaktorové techniky,

/2/ experimenty v oblasti jaderné fyziky,

/3/ ozařovací služba.

Předmětem výzkumu v oblasti reaktorové techniky jsou změny mechanických

vlastností konstrukčních materiálů v závislosti na fluenci neutronů při definova-

ných podmínkách ozařování. Hlavní objem prací přitom tvoří výzkum změn vlastností

ocelí reaktorových nádob. Značnou část'kapacity reaktoru vyplňuje program vývoje

povlakových materiálů jaderného paliva, v jehož rámci se provádí ozařování sond

se zirkoniem. Pro příští léta se předpokládá rozvoj ozařování sond, ve kterých

je možno regulovat pracovní režimy a relativně snadno tak provádět některé typy

prací původně prováděné na velkých reaktorových smyčkách.
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V minulých letech byla na reaktoru WR-S vybudována tlakovodní smyčka RVS-3.

Smyčka modeluje podmínky-1. okruhu jaderné elektrárny. Po jejím uvedení do provozu

bude možno na rektoru WR-S provádět řadu experimentů s cílem zdokonalení vlastnos-

tí primárního okruhu jaderných elektráren typu WER.

Experimenty z oblasti jaderné fyziky se provádějí na horizontálních kanálech

a na kanále tepelné kolony. Horizontální kanály umožňují vyvádět z aktivní zóny

svazky reaktorového záření, které je možné vkládáním kollmátorů a filtrů vhodně

upravovat pro potřeby vlastních experimentů. '

Tepelná kolona je široký ozařovací kanál vhodný pro ozařování relativně vel-

kých předmětů /do průměru lm/. Je sestavena z grafitových válců a je používána jako

plošný zdroj tepelných neutronů. Těžiště prací na tepelné koloně spočívá v programu

výzkumu průchodu neutronů sodíkovými bloky, který je součástí programu vývoje

rychlého reaktoru. Dalším úkolem řešeným na tepelné koloně je výzkum vlivu neutro-

nového ozařování na biologické objekty.

Hlavní část prací v oblasti ozařování se provádí ve vertikálních ozařovacích

kanálech umístěných pod víkem reaktoru, K ozařování je možno využít 8 t.zv. úzkých

ozařovacích kanálů a 19 širokých ozařovacích kanálů s hodnotami hustot neutronových

toků daných jejich prostorovým rozložením podél aktivní zóny reaktoru. Největší

objem prací tvoří v současné době ozařování monokrystalů křemíku. K ozařování se

využívá specielně upravený kanál, který se pro dosažení rovnoměrné aktivace mono-

krystalu otáčí během ozařování kolem své osy. Rozhodujícím předpokladem kvality

všech prací prováděných na reaktoru je dobrá znalost parametrů radiačního pole

aktivní zóny. V tomto směru byl v uplynulých letech vykonán rovněž velký kus prá-

ce. Od prostého měření hustot toků tepelných neutronů v ozařovacích kanálech se

• postupně přecházelo i k měřením v dalších částech neutronového spektra i k realiza-

ci složitějších měření. Slo především o měření hustot toků gama záření v aktivní

zóně s využitím kalorimetrů, aplikaci samonapájecích detektorů pro kontinuální sle-

dování změn hustot neutronových toků a vývoj řady dozimetrických postupů pro potře-

by jednotlivých uživatelů reaktoru, v současné době končí přípravy pro zahájení měře-

ní spekter neutronů v aktivní zóně reaktoru. V souvislosti s rekonstrukcí reaktoru

byla vypracována a úspěšně realizována řada měřicích metodik pro oblast fyzikální-

ho spouštění reaktoru a měření reaktivity v základních provozních stavech aktivní

zóny. Soustavné prohlubování znalostí o fyzice aktivní zóny vedlo i k systematické-

mu přístupu v tvorbě bezpečnostní dokumentace reaktoru, jíž zejména v počátečním

období v provozu reaktoru nebyla věnována dostatečná pozornost, v současné době je

k dispozici rozsáhlá bezpečnostní zpráva reaktoru, limity a podmínky pro jeho pro-

voz a řada dalších doplňujících předpisů, které přispívají k zajištění bezpečného

provozu reaktoru WR-S.

S narůstajícím objemem výzkumných prací stojí v nejkratší době před provozova-

telem reaktoru velmi složité a náročné úkoly jeho dalšího technického rozvoje.

Nekompromisní požadavky jaderné bezpečnosti povedou k realizaci rozsáhlého programu

výměny doposud nerekonstruovaných Částí } s ohledem na celkovou dobu provozu bude

probíhat i náročný program periodických inspekcí a kontrol nejdůležitějších techno-

logických komponent reaktoru, záměrem provozovatele je i další zlepšování vlastností

používaného typu paliva. Všechny tyto akce mají jediný cíl - umožnit uživatelům

dokonalejší využití reaktoru WR-S při plnění výzkumných úkolů čs. jaderného progra-

mu.
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VÝZKUM PROBLEMATIKY JADERNÉ
BEZPEČNOSTI V ÚJV

R Pernica, J. Pfann

Jaderná energie je v současnosti jediným využitelným zdrojem primární energie,

který může nahradit postupně vyčerpávané zásoby fosilních paliv. Dnes již je též

výhodnější z hledisek ekonomiky i ochrany životního prostředí. Jako u každého tech-

nického zařízení přináší její využití i rizika /stejně jako výroba, letectví, automo-

bilismus atd./- Je proto nezbytné zajistit bezpečnost provozu jaderných zařízení

tak, aby výše rizika byla společensky přijatelná, tj. aby vzrůst rizika při jejich

využití byl nejen malý, ale nižší, nežli při výrobě energie klasickými způsoby.

Tomu napomáhá intenzivní výzkum této problematiky, zajištěný ve světě vysokými fi-

nančními částkami. Zpočátku byly řešeny pouze dílčí závažné problémy, ale postupně,

jak jinak u tak složitých zařízení není možné, se přešlo k systémovému přístupu.

Na základě provozu asi 3000 reaktor-roků energetických jednotek lze dnes říci, že

vynakládané finanční prostředky přinášejí pozitivní výsledky.

V ÚJV se začaly řešit dílčí otázky jaderné bezpečnosti ve spojení s projektem

jaderné elektrárny AI s plynem chlazeným těžkovodním reaktorem KS-150. Zaměření té-

to činnosti je patrné z některých vybraných prací ÚJV /1-3/. Později byly zahájeny

práce na řešení otázek havarijního dochlazování rychlých, sodíkem chlazených ener-

getických reaktorů. Práce byly prováděny v úzké součinnosti s FEI-Obninsk. Lze je

opět charakterizovat publikovanými pracemi /4-6/. Tato oblast prací je podrobněji

popsána v jiném referátu. Bylo též nutné přispět k řešení provozní bezpečnosti

rekonstruovaného řežského experimentálního reaktoru při zvyšování jeho výkonu na

10 MW /7,8/. S určitým předstihem začly být v lÍJV řešeny též otázky bezpečnosti

provozu tlakovodních reaktorů.

Systematičtější přístup k rozvoji prací byl umožněn vznikem "Oddělení jaderné

bezpečnosti", jehož pracovní náplň je zaměřena výhradně na otázky bezpečnosti. Znač-

ný důraz, zcela přirozený, je nyní kladen na problematiku tlakovodních reaktorů

typu W E R 440, které jsou v současnosti v ČSSR zaváděny do provozu.

Od r. 1976 je tfJV zapojen do prací na zajištění bezpečnosti tlakovodních

reaktorů W E R jako řešitel dílčího úkolu "Hodnocení spolehlivosti a reaktorovš-

fyzikální otázky bezpečnosti", který je součástí státního úkolu "Úloha jaderných

elektráren v ES, obecné problémy bezpečnosti jaderných elektráren". Dále uvedeme

výsledky prací dvou etap řešení, které byly dosud zpracovány. Řešená problematika

je součástí aspektů jaderné bezpečnosti vztažené k aktivní zóně reaktoru.

Bezpečnost tlakovodního reaktoru je prokazována výpočtovou analýzou základních

projektových havárií, které reprezentují širokou škálu nepravděpodobných, ale mož-

67



nýeh nehod. Výsledky analýz jednotlivých procesů mají prokázat, že daný reaktor

splňuje předepsané bezpečnostní limity a vyhovuje bezpečnostním kriteriím.

Jedna etapa prací byla zaměřena na třídu havárií vyvolaných poruchou reaktivi-

ty. Její náplní byl vývin programu pro výpočet termohydraulických poměrů aktivní

zóny ve stacionárním stavu /9/ a vlastního programu pro řešení přechodových proce-

sů /1O/. Matematicko-fyzikální model obsahuje termohydrodynamiku dvoufázového toku

chladivá, popis teplotních poměrů v palivovém elementu a model bodové kinetiky.

Řešení této problematiky bylo rozpracováno pro proudění chladivá v paralelních,

různě tepelně zatížených kanálech. Vyvinuté programy umožňují vyhodnotit průběh

havarijních procesů pro zadané vstupní poruchy zaváděné reaktivity nebo výkonu

reaktoru, tlakového spádu na reaktorové nádobě nebo hmotnostního vtoku chladivá,

teploty vody a tlaku na vstupu do reaktorové nádoby. Určovány jsou obsah páry

a teplotní pole v chladivu a v palivu a dále změny průtoků během přechodových

procesů, stanovení maximálních teplot v palivu a minimálních hodnot poměru kritické-

ho tepelného toku poskytuje podklady pro bezpečnostní hodnocení. Vyvinuté programy

byly využity k analýze havárií vyvolaných poruchou reaktivity, které byly podle

zadání provedeny a použity jako podkladový materiál pro účely bezpečnostní dokumen-

tace jaderných elektráren V-l, V-2 a jaderné elektrárny Dukovany /li, 12/. s jejich

pomocí byl rovněž vyhodnocen vliv hodnot některých vstupních údajů na kvantitativní

ohodnocení přípustnosti procesů.

Nejzávažnější havárií tlakovodního reaktoru je nekontrolovatelný únik chladivá

z primárního okruhu způsobený roztržením hlavního cirkulačního potrubí se současným

výpadkem elektrického napájení, tj. základní projektová havárie. V tomto případě,

kdy dochází k velkému úniku chladivá z primárního okruhu a k obnažení aktivní zóny,

je nutné zajistit, aby porušení celistvosti povlaků a únik radioaktivních zplodin

byl co nejnižší. Toho lze docílit, pokud obnažení aktivní zóny je co nejkratší a

zbytkové teplo je po delší dobu spolehlivě odváděno. Splnění těchto požadavků je za-

jištěno pouze při spolehlivé funkci systému havarijního chlazení aktivní zóny. Je

zřejmé, že kvantitativní zhodnocení pohotovosti a spolehlivosti tohoto bezpečnostní-

ho systému poskytuje důležité podklady pro posouzení bezpečnosti reaktoru při zá-

kladní projektové havárii. Tato problematika byla náplní další etapy řešení.

Systém havarijního chl-azení /SHCH/ představuje poměrně složitý komplexní

systém, který lze z hlediska funkčního určení a principu působení dělit na pasivní

SHCH, aktivní vysokotlaký SHCH a aktivní nízkotlaký SHCH. Z hlediska spolehlivosti

lze vymezit jeho dvě hlavní funkce. Během normálního provozu lze o SHCH hovořit

jako o "spícím11 zařízení a je tedy nezbytné v prvé řadě vyšetřit jeho pohotovost, '".

tj. pravděpodobnost, že systém v daném časovém okamžiku na vyzvání bude uveden v

činnost. Druhou sledovanou funkcí SHCH je jeho spolehlivost v průhěhu havarijní j:

fáze, tzn. spolehlivost "běžícího" zařízení po úspěšném nastartování v normálním i

smyslu spolehlivosti. Výpadek systému v této periodě, kdy přímo zajišťuje odvod ?'

zbytkového tepla z aktivní zóny, se projevuje jako porucha. '{,,

Pro účely vyhodnocení spolehlivosti systému je nutno dále uvažovat možné

periodické prohlídky, kampaňové opravy, případně opravitelnost systému a to pokud

možno v přiblížení odpovídajícím reálným skutečnostem provozu. Tyto požadavky ved-

ly k volbě simulační metody Monte Carlo /13/, která vychází z analýzy stromu po-

ruch, umožňuje vyhodnotit libovolně závislé stromy poruch řešeného systému a dovo-

luje volit libovolný typ rozdělení poruch pro jednotlivé komponenty. Metoda vyhod-
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nocuje strom poruch jako statistický soubor komponent, z nichž každá je charakte-

rizována pravděpodobnostním rozdělením poruch, případně i rozdělením oprav. Výcho-

zími veličinami pro vlastní simulační proces jsou střední doby do poruchy, případně

i střední doby oprav. Výpočtový program /14/, který byl pro řešení této problematiky

zpracován, umožňuje s ohledem na délku výpočtového času řešit opravítelné systémy

s periodickými prohlídkami a kampaňovými opravami s rozsahem do 500 komponent a s

pravděpodobností poruchy systému vyšší než 1O~ až 10~ 5. v

Vyšetření spolehlivosti SHCH z hlediska pravděpodobnosti jeho poruchy je

obtížné vzhledem k nedostupnosti vstupních dat. Proto těžiště prací spočívalo ve

variantním ocenění spolehlivosti SHCH z hlediska jeho citlivosti na poruchovost

jednotlivých komponent, otázky údržby, kontrol a opravitelnosti. Výsledky jsou i

tak ovlivněny nepřesností dat, ale umožňují podat dosti realistický obraz o spole-

hlivosti systému ve vztahu k jeho uspořádání a prováděným kontrolám.

Výpočtový program byl také využit ke kvantitativnímu vyhodnocení pohotovostí

a spolehlivosti systému havarijního doplňování primárního okruhu jaderné elektrárny

V-l, což byla tfloha řešená v rámci zvýšení spolehlivosti této elektrárny.

významný přínos k řešení problematiky bezpečnosti přinesly také práce provede-

né mimo rámec státního líkolu. Bylo to oživení sovětského výpočtového programu

DYNAMIKA /15/ na počítací EC 1040.. Tento program pokrývá jednu v důležitých tříd

bezpečnostních výpočtu jaderných elektráren s reaktory typu WBR, kterou je analý-

za přechodových procesu s uvážením elektrárny jako celku. Umožňuje analýzu procesů

vyvolaných poruchami v sekundárním okruhu, a to v dodávkách napájecí vody do paroge-

nerátorů, prasknutím parního kolektoru, výpadkem turbogenerátorů a dále i některými

poruchami vzniklými v primárním okruhu. Tyto procesy dosud nebyly z hlediska elektrár-

ny jako celku v dostatečné míře v ČSSR řešeny a převzatý výpočetní program uvedenou

problematiku spolehlivě pokrývá.

V uplynulých letech byly rovněž rozvíjeny práce věnované termomechanickému mo-

delování palivových článků tlakovodních reaktorů v provozních havarijních stavech.

Správná znalost termomechanického chování palivových článků v průběhu provozu

reaktoru a při havarijních stavech obsahuje důležité aspekty z hlediska bezpečnosti.

Jednak se ukazuje přímý vliv stavu článku na průběh havarijních procesů a tím i zá-

věry bezpečnostního hodnocení a dále se přímo určuje spolehlivost bariéry palivo-

pokrytí proti uvolnění produktů štěpení. Matematický, popis těchto jevů a zahrnutí

výsledků do analýz bezpečnosti tlakovodních reaktorů je cílem rozvíjeného modelová-

ní chování palivových článků, v rámci řešení této problematiky byl vyvinut výpočto-

vý program /16/ kvazistacionárně určující rozložení teplot v palivu, deformace a

uvolňování plynných štěpných produktů z paliva v závislosti na ozařovací historii

během normálního provozu reaktoru. Tento program určuje stav paliva před havárií

a získané výsledky umožňují následovně zhodnotit vliv stavu paliva na průběh havá-

rií jak se ztrátou chladivá tak s poruchami reaktivity /pomocí součinitele prostu-

pu tepla mezi palivem a povlakem/. Výpočtový program byl testován na publikovaných

experimentálních údajích a výsledcích výpočtů provedených obdobnými zahraničními

kódy /17/. Poté byl využit pro termomechanické výpočty chování vybraných palivo-

vých článků prvních tří kampaní aktivní zóny jaderné elektrárny V-l /18/. Proble-

matika jaderné bezpečnosti je krom tohoto přehledového pojednání zachycena v něk-

terých dalších referátech.
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Je zřejmé, Se přes důležitost řeSené problematiky se jedná o úzkou činnost
a větší část problémů zůstává netknuta. Řešení úlohy ve větší Síří je kryto pracemi
v SSSR a přispívají k němu též další země RVHP. Kromě toho dochází k dohodě mezi
jednotlivými pracovišti v ČSSR na rozdělení úkolů tak, aby byly získány podklady
v potřebné šíři bez zbytečných duplicit. Tento trend zajistí koordinace provádě-
ných prací. V IÍJV je předpokládáno personální posílení "Oddělení jaderné bezpečnos-
ti" a v souvislosti s tím bude řešen i širší rozsah prací. V tomto referátu není ho-
vořeno o dalších výzkumných úkolech ÚJV, souvisejících s otázkami bezpečnosti.
Jsou to např. otázky materiálové,některé problémy ve spojení s umisťováním jaderných
elektráren, chemická problematika palivového cyklu a zpracování radioaktivních
odpadů, kontrola jakosti, atd. V určitých částech tyto úkoly navzájem navazují
/výzkum chování palivového proutku, vyšetřování spolehlivosti systémů, atd./.

Další činnost v oblasti jaderné bezpečnosti bude zaměřena na vývoj a osvojová-
ní výpočtových kódů pro analýzu přechodových a havarijních režimů v aktivní zóně
a primárním okruhu tlakovodních reaktorů typu W E R a rychlých reaktorů typu BN.
Část prací bude zaměřena na vyšetřování spolehlivosti technických bezpečnostních
opatření. Systém výpočtových kódů umožní provedení havarijních analýz pro široké
spektrum poruch a měl by končit predikcí chování palivových článků. Tímto způsobem
OJV přispěje ke kontrole nepřekročení limit a podmínek provozu a k objektivnímu
posouzeni bezpečnosti reaktorů při normálních i mimořádných stavech.
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3DN0CENÍ BEZPEČNOSTI TLAKO
REAKTORU PRO PORUCHY VYV

ZMĚNAMI REAKTIVITY

R. Pernica

1 . ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OMEZENÍ

vyšetření havarijních proceeů způsobeních poruchou reaktivity v tlakovodním
reaktoru je součástí základních požadavků, které jsou pro potřeby posouzení bez-
pečnosti jaderné elektrárny vyžadovány.

Cílem těchto analýz je prokázat přípustnost procesů pro zadané vstupní poru-
chy, z požadavku na zajištění integrity povlaku vyplývají pro tuto třídu procesů
dvě základní teplotechnická omezení, jejichž nedodržení má la následek místní
nebo i rozsáhlejší poškození palivových elementu. Jsou to i

/a/ Omezení na maximální teplotu paliva, která nemá dosáhnout hodnoty teploty
tavení paliva v žádném místě všech palivových proutků aktivní zóny.

/b/ Omezení z hlediska hodnoty kritického tepelného toku, col znamená; že skuteč-
ný tepelný tok má v průběhu procesu zůstat ve všech místech aktivní sóny
nižší než je kritický tepelný tok.

zatímco hodnota teploty tavení paliva U0 2 je závislá pouze na vyhoření paliva,
je hodnota kritického tepelného toku v aktivní zóně proměnná a je vyhodnocována
korelacemi založenými na experimentálních datech. Korelační vztahy jsou funkcí
místních hodnot toku, teploty a tlaku chladivá, geometrie palivového proutku i ka-
zety atd. Měřítkem pro ohodnocení přípustnosti, procesu je zvolen tzv. kritický
tepelný poměr /u tlakovodních reaktorů je v anglosaské literatuře označován
DNBR/, což je poměr hodnoty kritického tepelného toku stanoveného z korelačního
vztahu ke skutečnému tepelnému toku. Tato veličina by měla být ve všech místech
aktivní zóny vždy větší než 1, avšak s ohledem na nepřesnost korelačních vztahů
a určitou míru bezpečnosti se obvykle předepisuje jako minimální hodnota 1.3.

2. ZPSSOBY VYHODNOCOVÁNÍ PORUCH

Bezpečnostní analýzy pro třídu procesů vyvolaných změnami reaktivity.jsou
prováděny pomocí variantních výpočtů pro jednotlivé poruchy. Výsledky udávají
prostorově-časové průběhy jak maximálních teplot v palivu a kritického tepelného
poměru, které jsou nutné pro bezpečnostní zhodnocení řešeného procesu, tak i časo-
vé průběhy dalších charakteristických veličin,.jako jsou celková reaktivita, výkon
reaktoru, průtok chladivá atd. Výhodou tohoto způsobu vyhodnocování procesů je
zisk časových průběhů jednotlivých veličin, zatímco patrnou nevýhodou jsou nároky
na výpočtový čas a z toho vyplývající omezení na počet řešených poruch.
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Procesy, které probíhají v důsledku zaváděné reaktivity, lze podle charakteru
průběhu výkonu reaktoru a základních veličin sloužících k posouzení bezpečnosti
rozdělit do dvou podskupin:

/a/ Maximální hodnoty výkonu reaktoru* teploty paliva a dále minimální hodnoty
kritického tepelného poměru je dosaženo v průběhu procesu, a nikoliv v nově na-
staveném rovnovážném stavu.
Do této skupiny patří procesy s pxudkým nárůstem reaktivity /prakticky se jed-
ná pauze o poruchu vystřelení řídící kazety během několika desetin sekundy,
která má za následek prudké několikanásobné zvýšení výkonu a v zápětí jeho
zpětný pokles v důsledku zpětnovazební reaktivity/ a dále procesy, pro které
chceme vyhodnotit vliv zásahu havarijní ochrany. Zde je skutečně nutné prová-
dět bezpečnostní hodnocení na základě výsledků výpočtů každé jednotlivé poru-
chy.

/b/ Maximální hodnoty výkonu reaktoru, teploty paliva a minimální hodnoty kritické-
ho tepelného poměru je dosaženo v novém rovnovážném stavu ustaveném po skončení
přechodového procesu.

Tato skupina zahrnuje veškeré poruchy charakterizované pomalým nárůstem zavá-
děné reaktivity, jako je nekontrolované vytahování jedné řídící kazety, nebo celé
skupiny řídících kazet a to různými rychlostmi, v těchto případech dochází k
asymptotickému zvyšování výkonu k hodnotě nového rovnovážného stavu, který je
jednoznačně určen celkovou hodnotou zavedené reaktivity r . Tato reaktivita je
v důsledku zpětnovazebních reaktivit zkompenzována samotným reaktorem. Nejvyšší
hodnota výkonu, maximální teplota uranu a minimální hodnota kritického tepelného
poměru jsou dosaženy v novém stacionárním stavu.

3. STACIONŽBNf METODA HODNOCENÍ

'Skutečnosti, že při poruchách s pomalým nárůstem reaktivity, kdy dochází k po-
zvolnému zvyšování výkonu, je pro posouzení bezpečnosti aktivní zóny rozhodující
nově nastavený stacionární stav a dále časově náročné řešení průběhu přechodových
procesů na počítači, vedly ke snaze vyhodnotit tyto procesy pomocí stacionárních
'výpočtů* které nejsou z hlediska výpočtového času náročné a umožní provést bezpeč-
nostní závěry ne o jednom, ale celé skupině procesů /tj. pro různé hodnoty zavádě-
né reaktivity/. Tento způsob řešení nedává obraz o časovém průběhu jednotlivých pro-
cesů, ale konečný rovnovážný stav je popsán dostatečně.

Při použití této metody k vyhodnocení jednotlivých poruch reaktivity je základ-
ní závislost mezi novým rovnovážným výkonem S a celkovou hodnotou zavedené reaktivity
r c zobrazená na grafu Gla - 2. K dané hodnotě reaktivity r c lze určit novou kritic-
tu rovnovážného výkonu S , pro který pomocí g-1 určíme minimální hodnoty kritic-
kých tepelných poměrů a z g-3, případně g-4, maximální hodnoty teplot paliva v
jednotlivých radiálních oblastech aktivní zóny. Jak již bylo zmíněno, jsou tyto ve-
ličiny pro posouzení přípustnosti procesů rozhodující. V daném případě jsou v gra-
fech ukázány výsledky pro 4 radiální různě tepelně zatížené oblasti aktivní zóny.
Poměrné zatížení Článků bylo 1,65; 1,35; 1,00; 0,69.
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4. POUŽITÍ STACIONÁRNÍ METODY KE STANOVENÍ MEZNÍCH HODNOT ZAVEDENĚ REAKTIVITO

Z hlediska bezpečnostního hodnocení je významná stanovit maximální hodnotu
zavedené reaktivity, která ještě nevede k překročení základních teplotechnických
omezení uvedených v části 1.

Tato mezní hodnota reaktivity je pro pevně dané vstupní veličiny jednoznačně
určena. V průběhu provozu a pro různé palivové cykly se však hodnoty vstupních
veličin pohybují v určitém rozmezí a mají podstatný vliv na přípustnou hodnotu
zavedené reaktivity. Z tohoto hlediska lze za klíčové vstupní veličiny považovat
hodnoty koeficientů reaktivity /tj. teplotní koeficient paliva a chladivá a dále
hustotní koeficient chladivá, případně výkonový koeficient reaktivity/ a dále
velikost tepelného odporu mezery mezi palivem a povlakem.

Zatímco pro určitou zavedenou reaktivitu koeficienty reaktivity prvořadě
ovlivňují pouze novou hodnotu výkonu reaktoru, velikost tepelného odporu mezery
závažně ovlivňuje maximální teploty paliva /viz g-3, g-4/ i minimální hodnoty
kritického tepelného poměru.

Na základě řady stacionárních výpočtů pro dva soubory koeficientů reaktivity,
jejichž výběr byl proveden tak, aby vedl z hlediska bezpečnosti ke konzervativněj-
ším výsledkům a dále pro čtyři hodnoty tepelné vodivosti mezery byly zpracovány
závislosti mezních hodnot zaváděné reaktivity na tepelné vodivosti mezery mezi
palivem a povlakem /viz obr. gla - 3, glb - 2/. Oba grafy obsahují mezní křivky
reaktivity, složené jednak z čáry g,« 1, která reprezentuje dosažení kritického
tepelného toku v aktivní zóně /DNBR — 1/ a dále z čáry T„. — 2670, která reprezen-
tuje teplotu tavení paliva. Hodnoty zaváděné reaktivity, které nevedou k překro-
čení žádného ze dvou základních teplotechnických omezení, leží v oblasti pod mezní
křivkou reaktivity.

Použití uvedené metody umožňuje provést bezpečnostní zhodnocení celé skupiny
poruch způsobených zaváděnou reaktivitou a to i v různých časech provozu. Dále je
možné činit bezpečnostní závěry i pro procesy se zásahem havarijní ochrany, pokud
zavedená reaktivita leží v oblasti pod mezní křivkou reaktivity.

5. POPIS ZPRACOVANÝCH VÝSLEDKQ

Všechny výpočty byly provedeny pro reaktor se čtyřmi radiálně různě tepelně
zatíženými oblastmi aktivní zóny s poměrným zatížením článků.

zóna i

poměrné
Slánku

zatížení 1

1

,65

2

1,35

3

1

4

0,69

Závislost kritického tepelného poměru q± v jednotlivých oblastech aktivní
zóny na poměrném stacionárním výkonu S /vztažený k nominálnímu výkonu/ je
uvedena na grafu g - 1. Obdobně závislosti maximální teploty paliva T u i na S
pro čtyři různé hodnoty fi tepelné vodivosti mezery mezi palivem a povlakem jsou
uvedeny v grafech g - 3, g - 4 .
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Hodnoty *x /Wra~2 °<f1<f1/

1
2 500

2
3 500

3
5 300 a>

Řešení bylo provedeno pro dva soubory koeficientů reaktivity, které byly vybrány

* /V.

Označení varianty

teplotní paliva

teplotní chladivá

hustotní chladivá

ky-výkonový koeficient

A
A
/m3

/w-

-1/

-v
kg"1/

-2,

-2,

1.

a

78910-5

76110-4

323l0-4

71110-ll

b

-3,54710-5

l,84110-5

-l,5810-5

-1,3481O-11

Grafy odpovídající výsledkům výše uvedených souborů koeficientů reaktivity jsou

označeny odpovídajícím písmenem /a nebo b/.

c , jejími důsledkemVzájemné závislost mezi zavedenou hodnotou reaktivity r

je nová hodnota poměrného výkonu S , je pro různé hodnoty tepelné vodivosti

mezery /parametry křivek « t/ zobrazena v gla - 1, gla - 2, respektive glb - 1.

Parametr křivky k, označuje stejnou závislost pro výpočet provedený s hodnotou

výkonového koeficientu reaktivity namísto jednotlivých koeficientů reaktivity.

Koneční gla - 3. respektive glb - 2, zobrazují již dříve popsané závislosti

mezních hodnot zaváděné reaktivity r c na tepelné vodivosti mezery 6.

6 . LITOWfflOBK

/I/ Bejtronno-fizičesklje charakteristiki pervoj toplivnoj zagruzki reaktora

WES-440, Atomenergleksport, Moskva 1974.
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PROBLEMATIKA TECHNICKÉ BEZPEČNOSTI
KOMPONENT JADERNÝCH REAKTORŮ

J. Nechvátal, L. Janík

1 . ÚVOD

Problematika technické bezpečnosti se stala v poslední době prioritním fakto-
rem, který podmiňuje další rozvoj jaderné energetiky.

Je zřejmé, že problémy zajištění bezpečnosti jaderných elektráren jsou složité
a mnohostranné a nelze je zahrnout do jediného, byl i třeba obsažného řešení. Nut-
nost kvantitativního a pravděpodobnostního přístupu je samozřejmá. Tyto metody dovo-
lují srovnávat různé cesty, spolehlivěji vybírat optimální řešení při vývoji bezpeč-
nostních zařízení a systému, závažným problémem je nedostatek statistických dat o
provozu zařízení. Z toho vyplývá nutnost mezinárodní spolupráce a kooperace. Kvanti-
tativní metody odhadu spolehlivosti zařízení a pravděpodobnost havárií jsou rozvíje-
ny a měly by se používat zejména při projektování.

Největší význam se při nynějším stavu techniky přisuzuje přímému řešení hlav-
ních technologických problémů bezpečnosti. Je všeobecně uznáván princip hloubkové
ochrany. Jeden směr realizace je tzv. bariérová strategie. Každá bariera je zkou-
mána ve třech provozních režimech /3/:

- normální provoz - což je případ nejjednodušší a nejlépe definovaný. Reservy limit-
ních hodnot technologických hodnot zařízení berou v úvahu dané nepřesnosti a nejis-
toty,

- provozní přechodné stavy /spouštění, změny zátěže/,
- havarijní stavy, které jsou následkem poruch zařízení nebo obsluhy. Umožňuje vy-
jasnit kritická místa, v nichž je nutno zlepšit spolehlivost nebo kontrolu.

Druhý směr je existence třech funkčních částí:

- vlastní reaktor a pomocná zařízení,
- vnější systém ochran určený pro snížení možností vzniku nebezpečných odchylek pa-
rametr A,

- systémy zmenšující následky libovolné havárie /I/.

První pásmo vyžaduje, aby elektrárna byla pečlivě projektována, stavěna, zkouše-
na % provozována v souladu se standarty bezpečnosti.

Druhé pásmo zajišťují spolehlivé ochranné přístroje a systémy, jež jsou konstruo-
vány tak, aby se nehodě zabránilo nebo byla bezpečně likvidována. Tyto události jsou
založeny na rozboru událostí, které vedou k nenormálnímu provozu.
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Třetí pásmo doplňuje prvá dvě tím, že poskytuje určitou reservu konstrukci
elektrárny a dodatečné zajištění bezpečnosti i v případě nepředvídatelných a ne-
pravděpodobných okolností.

2. SPOLEHLIVOSTNÍ ANALÝZA

AS do nedávné doby nejčastěji užívaná koncepce zajištění spolehlivosti se
soustředila na oblast hypoteticiých havárií, nazývaných základní projekční havá-
rie, z nichž nejhorší je nazývaná maximální pravděpodobná havárie. Použití této
koncepce nese s sebou mnoho nedostatků. Definice základní projekční havárie je
spekulativní. Laickou veřejnost to utvrzuje v závěru, že k těmto specifikovaným
haváriím dojde. Hlavně pak odvádí pozornost od jiných havárií, které mohou mít
větší dosah pro jejich větší četnost /2/.

Je třeba uvažovat následky a pravděpodobnosti všech myslitelných havárií.
Prvým krokem je identifikace každé poruchy komponent. Logický postup byl nazván
metodologickým stromem událostí /poruch/. Hypotetické havárie jsou sledovány všemi
alternativními stavy tomuto chování odpovídající komponenty. Každá alternativa
představuje větev stromu Judálostí /poruch/. Určuje se pravděpodobnost pro každou
větev v každém pořadí a vypočítává se celková pravděpodobnost, s níž by se mohlo
dojít na konec odpovídajícího pořadí událostí.

Strom /událostí/ poruch je tedy metodický popis /sledující :;cgickou cestu/
různých možných kombinací, které mohou vést k nežádoucí události, která předsta-
vuje vrchol stromu událostí /poruch/. Matematická simulace stromu událostí /po-
ruch/ je uskutečňována pomocí metody Monte Carlo.

Hustota pravděpodobnosti /pravděpodobnost se kterou náhodná proměna f /x/dx
nabývá hodnoty v intervalu /x, x+dx/ selhání komponenty je exponenciální, zatímco
doby opravy je normální.

Počet náhodných P,, P- •• • ° n /n " počet komponent/ je dán; doba funkce a
doba oprav jsou počítány ze vzorce

kde O « p^ < 1 a p/X./ je odpovídající hustota.

Největší pravděpodobnost pro každý krok je, Se komponenta bude správně pracovat.
Velmi často lze pravděpodobnost poruchy předpovědět podle zkušeností s poruchami
podobných zařízení.

Tento způsob analýzy spolehlivosti umožňuje srovnávat závěry učiněné pomocí
jiných metodik. Výsledky by měly - až na výjimky vyvolané specifikou místních podmí-
nek /seismicita/ být shodné.

Jak již bylo tlvodem 'řečeno, je nutná při analýze spolehli' -ti široká mezinárod-
ní spolupráce. Zvýšení spolehlivosti je podmíněno i dobrou funkr : zpětnovazebního
informačního systému. Prvé spolehlivostní informační systémy byly vytvořeny v elektro-
technickém průmyslu, později v leteckém průmyslu. V prvém případě jsou vztahy jedno-
značné, lineární. V druhém hraje důležitou úlohu faktor selhání lidského činitele.
V jaderném průmyslu se ukazuje nutnost sestavení komplexní teorie spolehlivosti mecha-
nických systémů, což není jednoduchá záležitost.
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3. MATERIÁLOVĚ PROBLČMY PRIMÁRNÍHO OKRUHU

Vysoké tepelné toky /cca 4.1O6 kJ/m2.h/ a možná energetická zatížení /cca
4,109kJ/m2.h/, přítomnost intenzivního neutronového toku a gama záření, jejichž
vlivem dochází ke směnám fyzikálně-mechahických a korozně chemických vlastností
kovu, možnost velkých a rychlých změn teploty a tlaku kladou přísné nároky na mate-
riál, se kterého se komponenty jaderného reaktoru vyrábějí.

Z technologického hlediska je dnes stavba bloků o vysokém jednotkovém výkonu
limitována možností metalurgie a jaderného strojírenství.

Hodnocení materiálových vlastností se dnes soustředilo na komplexní hodnocení
mechanicko-metalurgických charakteristik ocelí zahrnujících i problémy aplikace
lomové mechaniky při definování podmínek bezpečného použití různých materiálových
variant, zvláště pro komponenty primárního okruhu /4/. Hlavní problémy, které se
dnes řeší /pokud pomineme problémy pokrytí palivových elementů/ jsou:

- křehnutí ocelových komponent velkých tlouštěk /včetně otázek tepelného rázu/,

- vznik a síření vad v ocelových konstrukcích cirkulačních okruhů.

Analýza příčin havarijních poruch materiálu svědci o tom, že většina poruch
souvisí s přítomností defektů v materiálu, v jeho výchozím stavu. Méně se vyskytují
poškození v důsledku přídavných napětí, což ale svědci o nedostatcích v projekci.

Hlavní pozornost se věnuje křehkému porušení tlakové nádoby. Opouští se kon-
venční přístup, při kterém se předpokládají konzervativní hodnoty příslušných veli-
čin. Mnohé veličiny /pevnost, vrubová houževnatost, napětí ap./ mají statistické
rozložení a nikdy nejsme jisti, že se nevyskytnou hodnoty horší.

Nynější moderní kriteria uvažují a počítají s pravděpodobností porušení kompo-
nent jaderných elektráren vlivem neurSitého a nestabilního šíření původních trhlin
nebo trhlinám podobných vad. Základem je idea velikosti kritické trhliny a její
vztah k houževnatosti materiálu. Používá se aplikace lineární lomové mechaniky, při
niž je možno vyjádřit kvalitativní relace mezi velikostí defektů působícím napětí
a materiálovým parametrem daného typu oceli K I c - faktorem intenzity napětí. Dalším
důležitým parametrem je rychlost šíření trhliny. Pro periodické působení napětí dá-
vající na okraji trhliny amplitudu A Kj. je závislost rychlosti šíření trhliny a na
poctu cyklů N representována vztahem

kde C a n jsou konstanty.

Při použití tohoto moderního způsobu hodnocení vyvolává nutnost pečlivé kontroly
stavu materiálu ve všech etapách výroby, montáže a provozu jaderné elektrárny. S ohle-
dem na současnou vlroveň znalostí se pro kontrolní a inspekční činnost používají tyto
druhy metod:

- vizuální včetně televizní techniky,
- rentgenová, gama a neutronové prozařování,
- ultrazvuková kontrola,
- kapilární - barevná 1 fluorescenční,
- magneticko-prášková,
- měření elektrického odporu včetně metody vířivých proudů,

87



- měření hladiny vibrací včetně akustické vibrace,
- tensometrlcká měření včetně měření deformací,
- pravidelné vyhodnocování svědečnýoh vzorků.

Rozsah provozní kontroly je závislý především na pravděpodobnosti výskytu dané
poruchy, protože se nesmí opomíjet ekonomické faktory provozu jaderné elektrárny.

4. BEZPEČNOST REAKTORE) W E R

Ke specifickým zvláštnostem reaktorů W E R ve srovnání s ostatními reaktory
patří:

- hlavní cirkulační okruh, zahrnující nádoby a potrubí velkého průměru, které obsa-
hují radioaktivní vodu o vysokém tlaku a teplotě,

- aktivní zóna, sestávající ze šestlhranných kazet s válcovými palivovými elementy,
- systém řízení a ochrany reaktoru, do něhož patří mechanické adsorbátory a borový

systém, udržující požadovanou koncentraci kyseliny borité.

Podle určení se zařízení a systémy v jaderné elektrárně dělí na tři skupinyt

1. Zařízení pro normální provoz, včetně systémů a zařízení nutných pro technologické
operace při normálním provozu /hlavní cirkulační okruh, aktivní zóna, zařízení
pro řízení reaktivity atd./.

2. Ochranná zařízení pro zamezení výpadku normálních provozních zařízení nebo pro
omezení následků jejich poškození /systém havarijního odstavení a chlazení/.

3. Zařízení pro lokalizaci, omezující rozšíření radioaktivních zplodin /systém
hermetických boxů, systémy chlazení a snižování tlaku v místnostech ap./.

Hlavní směry zajištění bezpečnosti spočívají v zabezpečení:

- spolehlivého chodu zařízení a systémů normálního provozu,
- vysoké kvality výroby a montáže,
- kontroly komponent během výroby, montáže a exploatace,
- zajištění programu lokalizace radioaktivních látek při havárii,
- vypracování norem, návodů a předpisů pro jadernou energetiku.

5. NORMOTVORNÉ ČINNOST

Význam potřeby tvorby systému norem a předpisů pro všechny projekční etapy,
pro výrobu zařízení, stavbu, provoz a údržbu jaderných elektráren je zdůrazňován ve
všech sta'tech, kde se počítá s využitím jaderné energie. Tvorba a zdokonalování
systému norem, předpisů a doporučení je nepřetržitý proces, který se vyvíjí podle
dané technické úrovně. Podle zkušeností z USA je třeba cca 1500 .jaderných standartu.
Rovněž v CSSR se začalo pracovat v této /dříve neprávem opomíjené/ oblasti v rámci
RVHP. činností organizátora a kooperátora pro zpracování jednotné normativně tech-
nické dokumentace států RVHP a SFRJ byl pověřen MHS Interatomenergo.

V současné době byl vypracován program, tématický plán a Zásady organizace plá-
nování, zpracování, posouzení, expertízy a schvalování normativně technické dokumen-
tace v oblasti jaderné energetiky.

Program tvorby norem je rozpracován zatím na dobu 3 let, podle kterého má být
vytvořeno celkem 200 norem.



6. ZÁVĚR '

Pro zajištění bezpečného provozu jaderná elektrárny je třeba zvolit kvantita-
tivní a pravděpodobnostní přístup. Tento přístup, umožňující kvantitativní hodnoce-
ní spolehlivosti přináší nejen zajištění bezpečnosti, nýbrž 1 dobré ekonomické vy-
užití exploatování elektrárny. Je ovšem si třeba uvědomit, íe pravděpodobnostní
přístup se promítá ve velké míře 1 do projekce jaderné elektrárny.

Tedy - zárukou bezpečného, spolehlivého a ekonomického provozu je dobrý pro-
jekt, kvalitní výroba a kontrola během exploatace jaderné elektrárny.
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RYCHLÉ REAKTORY

J. Zběhlík

V poslední době jsme svědky stále se prohlubujících potíží v pokrývání energe-
tických potřeb v celém světě. Rychle se vyčerpávají světové zásoby ropy a zemního
plynu. Při jejich současné spotřebě mohou vystačit asi 40 l e t , při určitém pravdě-
podobném růstu spotřeby 30 le t .

Světové zásoby uhlí, i když jsou vyšší než zásoby ropy a zemního plynu, jsou
ve značné míře soustředěny v odlehlých místech v nepříznivých klimatických podmín-
kách. Dobývání uhlí v takových podmínkách je velmi obtížné a drahé. Zabezpečení
dopravy obrovských množství uhlí na mimořádné vzdálenosti by narazilo na nesmírné
potíže a bylo by velmi nákladné. Koncem tohoto s to let í bude tedy značný nedostatek
energie.

V současné situaci je zcela logická snaha po zabezpečení dalších zdrojů energie.
Zkoumají se různé možnosti jako využití geotermální, vodní, větrné i sluneční
energie. Nejvýraznější postavení s i však získalo využívání energie vzniklé štěpením
těžkých jader.

Současně průmyslově budované jaderné elektrárny s tepelnými reaktory j iž pro-
kázaly svůj výrazný přínos k řešení uvedené situace. Nepříjemnou skutečností však
je, Že známé zásoby uranu pokud by byly využívány pouze v tepelných reaktorech
jsou srovnatelné se světovými zásobami ropy. Odtud plyne, že ani toto řešení neza-
jišťuje dlouhodobou perspektivu v zabezpečování energetických zdrojů. Rychlé reak-
tory však mohou ve srovnání s tepelnými reaktory mnohonásobně lépe využít uran.
Předpokládáme tedy, že tyto reaktory vyřeší zatím ne př í l i š radostné perspektivy
v zabezpečení energetických zdrojů pro dohlednou budoucnost.

Ve světě pracuje j iž několik prototypů rychlých množivých reaktorů. Jsou to
sovětský BN-350, francouzský Phenix a anglický PFR. Další rychlé reaktory v Sovět-
ském svazu BN-600, v USA FFTF a v Německé spolkové republice NSR-300 jsou ve
výstavbě a budou uvedeny do provozu v letech 1980-1963. Ve Francii byla zahájena
výstavba komerčního rychlého reaktoru Super-Phenix o výkonu 1200 MWe. V pokročilém
stádiu projektování jsou v různých zemích rychlé reaktory o výkonu 1300 až 1600
MWe.

V zemích, které se zabývají vývojem rychlých reaktorů se většina ds i l í zamě-
řuje na reaktory chlazené sodíkem. Práce na plynem chlazených rychlých reaktorech
se omezují na projektové studie a základní vývoj v oblasti palivových článků.
Konkrétní plány na výstavu prototypového rychlého reaktoru chlazenáho plynem nebyly dosud předloženy.
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První elektrárny s rychlými množivými reaktory potvrdily, že lze s dostateč-
nou přesností určit fyzikální charakteristiky aktivní zóny, pracují ve stabilním
kontrolovaném rozsahu výkonu a mají negativní teplotní a výkonový koeficient
reaktivity. Příslušné komponenty a přístrojové vybavení prokázaly dobrou provozu-
'schopnost.

Jaderné elektrárny s rychlými reaktory chlazenými sodíkem budou investičně
dražší než jaderné elektrárny s tepelnými reaktory, protože jsou složitější.
Tuto nevýhodu však vyváží okolnost, že náklady za palivo pro rychlé reaktory budou
nižší, protože odpadnou náklady na dobývání a obohacování přírodního uranu. Dosáhne
se větší hloubky vyhoření paliva a stačí zpracovat menší množství paliva na jednot-
ku vyprodukované elektřiny než je tomu u současných tepelných reaktorů.

U současných typů tepelných reaktorů se maximální využití energie uranu pohy-
buje pouze okolo 1% i když se uvažuje recyklování získaného plutonia. V rychlých
reaktorech múze být přeměněn na Štěpitelný materiál a energeticky využit všechen
neštěpný uran. V praxi se dosáhne využití asi 60 % energie uranu. Tato skutečnost
vytváří dlouhodobou perspektivu v zabezpečení energetických zdrojů.

Je obecně známo, že československá energetika se neobejde bez výstavby jader-
ných elektráren. Nyní budované a provozované jaderné elektrárny s tlakovodními
reaktory budou schopné dlouhodobě pokrýt požadované přírůstky jen v omezeném
rozsahu. Rozsah výstavby těchto typů souvisí s existujícím omezeným množstvím
ursnu, případně s ekonomickým využíváním chudých rud.

Předpokládaný rozvoj jaderné energetiky v dalším období at již pro výrobu
elektřiny či pro teplárenské nebo průmyslové účely vyžaduje rozsáhlejší výstavbu
než jakou umožní dosud známé ekonomicky využitelné zdroje uranu.

Je zcela nepochybné, že na základě dnešních znalostí musí u nás koncem tohoto
století nastoupit rozsáhlá výstavba jaderných elektráren s rychlými reaktory.
K zabezpečení takové výstavby je nutné zajistit v nejširší možné míře poznání
problematiky energetiky budované na základě těchto nových progresivních zařízení.
To je také smyslem prací, kterými se v Československu zabývá řada podniků. Ústav ja-
derného výzkumu zabezpečuje v tomto směru rozsáhlou koordinační činnost, která
spojuje úsilí výzkumných ústavů i výrobních podniků. Přispívá k celkovému vývoji
rychlých reaktorů svým podílem na řešení stěžejních úkolů ve spolupráci se Sovět-
ským svazem. Výrazným přínosem k budování jaderných elektráren s rychlými sodíkem
chlazenými reaktory je i vývoj některých podstatných komponent jaderné elektrárny
v Čs. výrobních podnicích.

Období které uplynulo mezi 20. výročím založení tfjV, jež jsme oslavovali v ro-
ce 1975 a současnými oslavami 25. výročí bylo naplněno činorodou prací v oblasti
řešení fyzikálně-technické problematiky aktivní zóny rychlého reaktoru.

Jesení úkolů probíhalo v souladu se státním plánem, s dvoustrannou dohodou mezi
ČSSR a SSSR a s programem koordinační vědeckotechnické rady RVHP.

V uvedeném období se v rámci úkolu "Fyzikálně-technické problémy aktivní zóny
rychlého reaktoru" zabezpečovalo:
řešení fyzikální problematiky aktivní zóny, optimalizační výpočty rychlého reaktoru
a jeho palivového cyklu, řešení vybraných problémů z oblasti fyziky stínění rychlých
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reaktoru, příprava k řešení problémů v oblasti experimentální fyziky, analýza pře-
chodových a havarijních procesů v reaktoru a primárním okruhu, výzkum hydrodynamiky
a sdílení tepla v aktivní zóně, budování sodíkové měřicí teatě SMT-1. V průběhu
uvedených 5 let byly zabezpečovány výzkumné práce ve značném rozsahu. Na základě
vývoje výzkumné problematiky a projednávání a upřesňování jednotlivých úkolů se
sovětskými specialisty byly provedeny některé úpravy plánu prací.

V počátečním období probíhaly práce na společné československo-sovětské vy-
hledávací projektové studii jaderné elektrárny s rychlým reaktorem velkého výkonu
ve smyčkovém uspořádání.

Pro tuto studii byly provedeny výpočty základních fyzikálních charakteristik
aktivní zóny, její komplexní výpočty, výpočty vnitřního palivového cyklu, stínění
a chování jaderného reaktoru a primárního okruhu při přechodových a havarijních
režimech. Výsledky prací byly předány sovětské straně prostřednictvím sovětského
vědeckého vedeni projektové studie. Po uzavření činnosti na projektové studii po-
kračovaly práce na vývoji metodik a přípravě dalších programů.

Pro výpočty základních fyzikálních charakteristik byly prověřeny vlastní
i převzaté výpočetní programy. Provedeny byly práce na programech výpočtu kritič-
nosti a neutronových polí umožňující výpočty ve složitých geometriích. Byl sestaven
soubor programů pro fyzikálně technický výpočet rychlého energetického reaktoru
v provozních podmínkách. Podstatným výsledkem bylo doplnění a prověření vlastních
i převzatých, výpočetních programů a programových komplexů pro výpočty základních
fyzikálních charakteristik aktivní zóny na novém počítači tfJV, včetně jednotného
zajištění těchto programů jadernými konstantami.

Podle technického zadání FEI Obninsk byly zahájeny práce na výpočtu rychlého
energetického reaktoru v rovnovážném stavu. Se sovětskou stranou bylo odsouhlaseno
blokové schema výpočtu a vypracovány základní bloky programu profilování neutrono-
vého pole a výpočet izotopického složení.

Pro neutronové výpočty rychlého reaktoru diferenční metodou a metodou syntézy
hustot toku neutronů byly odladěny dvourozměrné programy. Programový modul určující
vsázku do palivového cyklu a dobu zdvojení byl připojen k programu pro vnitřní pa-
livový cyklus rychlého reaktoru. Byl kvantitativně zjištěn vliv provozních charakte-
ristik a parametrů vnějšího palivového cyklu na dobu zdvojení. Byl odladěn komplexní
výpočtový program pro modelování ohybů palivových kazet během provozu.

V rámci dvoustranné spolupráce se Sovětským svazem byla v dalším období pozor-
nost soustředěna na vyhledávací výpočty a návrhy heterogenní aktivní zóny a vypraco-
vání komplexního optimalizačního programu.

Pro výpočty reaktorů s heterogenní aktivní zónou byl sestaven soubor programů.

Provedené výsledky výpočtů rychlých reaktorů s heterogenní aktivní zónou ukazu-
jí na zlepšení sodíkového dutinového koeficientu, možnost dosažení lepšího vyrovnání
tepelného výkonu, snížení ozáření kazet, možnost použití paliva jednoho obohacení,
snížené nároky na kompenzační systém. Doba zdvojení se však u heterogenního reaktoru
zvyšuje asi o 10 - 15 %.
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K vytvoření komplexního optimalizačního programu byl zpracován blok neutronového

výpočtu. Po rozsáhlém průzkumu a porovnání vhodných a dostatečně přesných metod byly

vybrané metody podrobně rozpracovány pro programování.

V rámci spolupráce zemí RVHP byl podle plánu testovacích úloh vypracován

výpočet reaktoru v rovnovážném stavu a model energetického reaktoru pro ověření

výpočtů vyhoření s uvažováním výměny paliva.

V návaznosti na práce uskutečněné v předchozí pětiletce probíhaly v oblasti

stínění další etapy měření transportu neutronů v průchodu sodíkového potrubí.

Byl proveden experiment ověřující transport neutronů sodíkovým potrubím s ohybem.

Na základě zhodnocení všech etap měření průchodu neutronů sodíkovým potrubím byla

v r, 1976 realizována měření zaměřená na ověření konkrétních návrhů konstrukce pri-

márního sodíkového potrubí. Sledováno bylo borování izolace a umístění železných

filtrů před ohybem. Ke zobecnění získaných experimentálních výsledků probíhalo

i vypracování metodik a výpočtových programů.

V pracích probíhajících od r. 1977 bylo provedeno zhodnocení všech uskutečně-

ných etap. V souhrnné formě byly zhodnoceny výsledky provedených měření, formulová-

ny závěry a doporučení pro projektování potrubí rychlých reaktorů chlazených sodí-

kem. Podstatné snížení hustoty neutronového toku lze dosáhnout především horováním

tepelné izolace kolem potrubí a umístěním mezikruhových železných stínících vložek

v oblasti izolace. Není nutné provádět složité ohyby sodíkového potrubí.

Po uzavření prací v uvedené oblasti byla zahájena experimentální činnost na

problematice vnitřního stínění rychlého reaktory v integrálním uspořádání. Byl

experimentálně ověřován průchod neutronů čistým železem pomocí neutronového zdroje

Cf. Výsledky experimentálních prací byly porovnány s výpočtovým řešením. V další

etapě byla na kulových maketách změřena spektra neutronů po průchodu vrstvou sodíku

různé tloušťky.

V experimentální části fyziky aktivní zóny rychlého reaktoru probíhal vývoj

a přístrojové zajištění vybraných experimentálních metodik pro rychlé reaktory.

Rozvoj metod spektrometrie byl zaměřen na kompletaci dvouparametrické amplitu-

dové analýzy k měření neutronových spekter Li spektrometrem. Prověření jeho schop-

ností proběhlo v SfK Rossendorf na souboru SEG-3 a na reaktoru SR-0. Bylo dosaženo

plánovaného energetického rozsahu užitím dvouparametrické amplitudové analýzy.

Pro analýzu přechodových procesů v jaderné elektrárně s rychlým reaktorem byl

zpracován systém programů pro řešení poruch způsobených vypadnutím čerpadel nebo

rychlým odstavením reaktoru.

Význam těchto prací je podtržen specifikovanými vlastnostmi rychlých reaktorů,

jeho vysokým měrným výkonem a malou tepelnou kapacitou aktivní zóny, které způsobu-

jí spolu s vlastnostmi chladivá, při uvažovaných poruchách, rychlé změny teplot

v okruhu.

v dalších přacech byl sledován i vliv sekundárního a terciálního okruhu.

Zde je podstatné nastavení samovolné cirkulace a tím i odvod zbytkového tepla.

K tomu byl dokončen vývoj programu pro řešení přechodových procesů jaderné elektrár-

ny s rychlým reaktorem, který je vhodný i pro řešení průběhu havarijního dochlazová-

ní s případným přechodem na samovolnou cirkulaci chladivá.
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Byl zpracován fyzikální matematický model chování horizontálního tělesového

parního generátoru jako alternativa k průtočnému parnímu generátoru.

Rešeršně byla zpracována kriteria poruchy integrity palivových proutku

sodíkem chlazených rychlých reaktorů.

V oblasti hydrodynamiky a teplotechniky palivových kazet rychlého reaktoru,

zajišťovaného v úzké spolupráci se- sovětskými specialisty, navázaly práce na výzkum

prováděný v 5.PLP.

Byl zkoumán vliv vychýlení tyče z nominální polohy na hydrodynamické poměry

v centrální oblasti palivové kazety rychlého reaktoru. Vzhledem ke zjištění silného

projevu sekundárního proudění v palivových kazetách ve stávajícím uspořádání bylo

dohodnuto podstatné rozšíření experimentálního programu k podrobnějšímu zjištění

jeho vlivu.

Experimentálních výsledků bylo použito ke zpracování výpočtové metodiky.

Metodika popisuje rozložení tečných napětí podél omočených povrchů, rychlostní pole

a průtok jednotlivými elementárními kanály pro porušenou i neporušenou geometrii

kazety.

Na předchozí výzkum navázaly práce na aerodynamickém modelu periferie palivové

kazety. Byly získány hodnoty třecích tlakových ztrát, rozložení tečného napětí podél

omočených povrchů periferních tyčí, kazety a rychlostního pole v oblasti rohové ty-

če.

Podstatným výstupem je popis lokálních hydrodynamických poměrů v centrální

oblasti palivové kazety včetně vlivu geometrické•poruchy ve formě jednoduché vý-

počtové metodiky. Dále pak stanovení empirické závislosti teplotních nerovnoměrnos-

tí v povlaku boční periferní palivové tyče v závislosti na Pecletově čísle a vý-

chylce • tyče.

Teplotechnický experimentální výzkra zjišťoval teplotní poměry v boční perifer-

ní oblasti palivové kazety. Experimenty probíhaly na sodíkovém okruhu s modelem

EK-16. Zjišťoval se vliv vychýlení na teplotní nerovnoměrnosti v povlaku při růz-

ných režimech provozu. Byly zformulovány poloempirické závislosti teplotní nerovno-

měrnosti v povlaku v závislosti na vychýlení tyče.

V rámci metodické přípravy výzkumu vlivu blokování průtočného průřezu kazety

na. teplotní poměry byla na sedmityčovém souboru provedena série měření s různým

překrytím vstupních průřezů.

Na základě experimentálních i výpočtových prací bylo společně s FEI Obninsk

zpracováno doporučení pro hydrodynamické a tepelné výpočty palivových kazet rych-

lých reaktorů.

Souběžně s experimentální činností v oblasti hydrodynamiky a teplotechniky

palivových kazet probíhaly i výpočtové práce. Metodou konečných elementů byly

spočteny teplotní poměry v palivové kazetě s různými typy geometrických poruch

při laminárním proudění chladivá. Odladěny byly výpočtové kódy pro mnohokanálovou

termohydraulickou analýzu rozsáhlých palivových souborů. Proveden byl i teoratický

rozbor sekundárního proudění v kanálech nekruhového průřezu a jeho vlivu na teplot-

ní poměry v kazetě.
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Sodíková měřící trač SMT-1 měla být podle příslibů vyrobena a smontována v
r. 1976 a uvedena do provozu v r. 1977. Po definitivním odmítnutí převážné části
dodávek a montáže se strany Modřanských strojíren byli zajištěni náhradní výrobci.
Byla vyvinuta a odzkoušena řada dalších zařízení potřebných k provozu celého experi-
mentálního zařízení a vypracovány programy pro řízení provozu sodíkové trati.

Nyní se dokončuje stanice na předčišťovánt sodíku, zabezpečuje se výstavba

stanice pro likvidaci sodíku a probíhá výroba zbývajících komponent sodíkové měřící

trati SMT-1,

Pro budovanou sodíkovou měřící <;rat byl kromě jiného proveden:
vývoj proudového stabilizátoru pro elektromagnetické průtokoměry, návrh měření
a ovládání stanice na likvidaci sodíku, systém měření a řízení sodíkové předčlš£o~
vací stanice, vývoj měřiče aerosolů sodíku a zařízení pro jejich odběry, vývoj
elektroniky pro zařízení polohového mechanizmu tlakových sond a další.

Podstatný význam pro úspěšný průběh prací v oblasti fyzikálně technické

problematiky aktivní zóny rychlého reaktoru má nepochybně dlouhodobá součinnost

se sovětskými specializovanými ústavy. Dobrému průběhu prací velmi napomáhá úzká

spolupráce výzkumných kolektivů, jejichž představitelé si každoročně vyměňují po-

znatky a zkušenosti z výzkumné práce a upřesňují výzkumné plány pro další období.

Výsledky prací našich specialistů jsou dlouhodobě positivně hodnoceny sovětskými

partnery.

V rámci úkolu, který se zabývá průchodem neutronů sodíkovým potrubím byla ve
spolupráci s FEI Obninsk vydána doporučení pro projektové řešení tohoto uzlu.
Výsledky byly také předmětem společného čs.-sovětského referátu na 5. konferenci
o stínění v USA v dubnu 1977.

Sovětské straně byly předány programy pro komplexní výpočet rychlého reaktoru,
pro určení doby zdvojení a vsázky do palivového cyklu, pro pevnostně deformační
výpočet aktivní zóny, návrh reaktoru s heterogenní aktivní zónou a soubor programů
pro návrh rychlého reaktoru v provozních podmínkách.

Výsledky výzkumu hydrodynamických a teplotních poměrů v palivové kazetě
rychlého reaktoru byly společně se sovětskými výsledky zpracovány do tzv. "Doporu-
čení pro termohydraulické výpočty aktivních zon rychlých reaktorů chlazených sodí-
kem". Výsledky prací byly prezentovány na sympoziu RVHP v devíti referátech a ve
dvou společných čs.-sovětských publikacích, vydaných sekretariátem RVHP.

Předpokládáme, že i v další pětiletce budeme v návaznosti na řešení uvedené
problematiky pracovat v oblasti výzkumu fyzikálně-technické problematiky aktivní
zóny rychlého reaktoru. Orientace na vývoj rychlých reaktorů je zcela opodstatněna
energetickou situací ve světě. Dnes již není pochyb o tom, že ke konci tohoto sto-
letí nebude jiného podstatnějšího zdroje pro zabezpečení energetických potřeb.
Výrazná pozornost věnovaná zajištění výzkumu, vývoje, výstavby i provozování jader-
ných elektráren s rychlými reaktory bude tedy stát nutně v popředí společenského
zájmu.
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1. ÚVOD

Hydrodynamika a sdílení tepla jsou jakožto vědní discipliny pěstovány v Ústavu
jaderného výzkumu prakticky od jeho založeni. V posledních letech byly výzkumné prá-
ce v těchto oborech orientovány především na problematiku palivových kazet sodíkem
chlazených rychlých reaktorů. V těsné spolupráci se sovětským Fyziko-energetiČeskim
ústavem v Obninsku byl založen poměrně rozsáhlý program výzkumu vlivu poruch v geo-
metrii na hydrodynamické a teplotní poměry v palivových kazetách. Cílem těchto vý-
zkumných prací je shromáždění dostatečného množství experimentálního materiálu a
jeho zobecnění do formy inženýrských výpočtových metodik, které umožní provést kva-
lifikovanou projekční předpověď důsledků různých reálných nenominálnfch provozních
situací palivových kazet a aktivních zón rychlých reaktorů.

V tomto referátu jsou stručně shrnuty dosavadní výsledky, dosažené v rámci to-

hoto výzkumného programu v Ústavu jaderného výzkumu a naznačeny výzkumné záměry na

další období.

2. EXPERIMENTÁLNÍ HYDRODYNAMIKA

Experimentální vyšetřování hydrodynamických poměrů v palivových kazetách je
v ťÍJV tradičně prováděno na zvětšených aerodynamických modelech. V r. 1979 byl
ukončen pětiletý výzkum lokálních hydrodynamických poměrů v centrální oblasti pali-
vové kazety typu BN-600 s respektováním geometrických poruch. Tyto poruchy byly mo-
delovány vychylováním centrální tyče svazku z nominální polohy. V řadě geometrických
konfigurací svazku bylo detailně proměřeno rozložení tečných napětí podél omočených
povrchů modelu, rychlostní pole a turbulentní mikrostruktura proudění. Výsledky těch-
to experimentů /viz např. /I/ - /8// potvrdily skutečnost, že stávající výpočtové me-
todiky a programy nejsou schopny s potřebnou přesností popsat lokální hydrodynamické
poměry v kanálech se složitějSÍ geometrií příčného průřezu. V takovýchto kanálech se
významným způsobem uplatňuje tzv. sekundární proudění. Jedná se o soustavu makrovírů
s osami rovnoběžnými se základním směrem proudění /tj. s podélnou osou kanálu/, je-
jichž působením dochází k výrazným příčným přenosům hybnosti a tudíž i k ovlivnění
základních lokálních charakteristik proudění, jakými jsou např. rozložení tečného
napětí podél omočených povrchů kanálu a polohy čar maximálních rychlostí. Celkově
lze konstatovat, že v současné době je navzdory značnému vynakládanému úsilí o vzni-
ku sekundárního proudění a charakteru jeho působení při proudění tekutiny v kanálech
známo velmi málo. Tudíž i fyzikální modely jeho uplatnění, zakládané do výpočtových
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kódů pro popis hydrodynamických poměrů v kanálech, jsou většinou značně spekulativ-
ní, nepřesně odrážející skutečnost a tedy zkreslující. Výsledkem pak je většinou
značný nesoulad výsledků výpočtů s experimenty.

Experimentální výsledky získané v ÚJV byly dosud zpracovány dvěma způsoby.
První - poloempirický - je založen na výsledcích měření časově středovaných polí po-
délných rychlostí a tečných napětí podél omočených povrchů kanálů. Z harmonické
analýzy rozložení tečných napětí podél obvodů měřících tyčí při různých geometric-
kých konfiguracích kanálů byl získán názor o převládajících harmonikách, jim pak byl i
přiřčen určitý fyzikální význam a na jejich základě formulovány poměrně jednoduché
vztahy pro určení lokálních hodnot tečného napětí při libovolné relativní rozteči
mříže tyčí a libovolné výchylce jedné tyče ve svazku /viz např. /9//. Na základě
experimentálně prověřené platnosti univerzálního zákona rozložení rychlostí po nor-
málách k omočeným povrchům je pak možno vypočítat celé rychlostní pole.

Druhý, fyzikálně exaktnější způsob, je založen na výsledcích měření turbulentní
mikrostruktury proudění. Z výsledků experimentů jsou vyhodnoceny vztahy, umožňující
stanovit pole obvodových a radiálních složek zdánlivých turbulentních viskozit /viz
/8//, Jejich zavedením do Naviev-Stokesových rovnic je pak principielně opět možno
určit rychlostní pole. Potíže této metody však spočívají v řešení takovéto soustavy
diferenciálních rovnic.

Pro centrální oblast palivové kazety rychlého reaktoru byl z experimentů získán
rozsáhlý a seriozní podkladový materiál. Jedním ze základních současných úkolů je
zužitkovat z něj maximum poznatků, které by umožnily zpřesnit současnou představu
o proudových poměrech a jejich popis.

Pokud se týče dalšího programu v oblasti experimentální hydrodynamiky, byl již
koncem minulého roku zahájen systematický výzkum lokálních hydrodynamických poměrů
v periferní oblasti palivové kazety /viz /1O//. Podle dlouhodobého programu spolu-
práce s FEI-Obninsk se předpokládá věnovat pozornost jednak hydrodynamice při nomi-
nálním geometrickém uspořádání periferie, dále vlivu přítomnosti vytěsnitelů v peri-
ferii kazety a konečně vlivu geometrických poruch.

3. EXPERIMEHTŽLHf TEPLOTECHNIKA

Teplotechnický experimentální výzkum v rámci programu vývoje rychlého energe-
tického reaktoru je v ÚJV prováděn na elektricky vytápěných modelech, zabudovaných
do sodíkových okruhů. Veškeré experimenty v uplynulém pětiletém období byly uskuteč-
něny na sodíkovém okruhu SIII s modelem EK-16 /viz /li/, 111/1. Návrh modelů a způ-
sob interpretace na nich získaných výsledků je založen na tzv. metodě přibližného
tepelného modelování, vyvinuté a rozpracované ve FEI-Obninsk. Podle společného
programu s tímto pracovištěm byl experimentálně vyšetřován vliv geometrických poruch
v palivové kazetě /modelovaných opět jako v případě hydrodynamiky posunem jednotli-
vých tyčí/ na teplotní nerovnoměrnosti podél obvodu povlaku palivových tyčí a na
teplotní nerovnoměrnosti v chladivu po průřezu kazety. V ÚJV Řež byla řešena úloha
vlivu posuvu boční periferní tyče v kazetě typu BN-600 a to ve směru normály ke stě-
ně kazety. Bylo uskutečněno několik sérií měření při různých excentricitách měřicích
tyčí a výsledky byly zpracovány do formy inženýrských kriteriálních závislostí přís-
lušných měřených veličin na režimových provozních charakteristikách /viz 13//. Spo-
lečně s výsledky geometrických variant proměřených na sovětském pracovišti FEI-
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Obninsk pak tvoří tyto výsledky soubor podkladu pro inženýrský tepelný výpočet pa-

livových kaaet rychlých reaktorů /viz /14//.

V dalším období je pro úspěšné pokraCování teplotechfiických experimentů rozho-
dujícím momentem především dobudování rozestavěné experimentální základny, jejímž
stěžejním bodem je komplex sodíkové trati SMT-1. Fodle dlouhodobého plánu spoluprá-
ce se SSSR je pro následující období předpokládán výzkum vlivu skupinových geomet-
rických poruch a blokování průtočného průřezu na teplotní poměry v kazetách. V ÚJV
byly již zahájeny v rámci tohoto programu některé přípravné experimentální práce,
jejichž cílem je především prověření zvolených měřicích metodik a globální ocenění
zkoumaných jevů, na jehož základě pak bude společně s SSSR upřesněna formulace hlav-
ních experimentů na obou partnerských pracovištích. Dokončována je rovněž výroba a
montáž nového měřícího úsaku EK-37, vybaveného sovětskými měřícími a topnými tyčemi.

4. PRÁCE TEORETICKO-VÍPOČTOvĚ

Tuto oblast výzkumu lze rozdělit do několika základních směrů. První z nich je
orientován na teoretický výklad experimentálně zjišťovaných jevů. Zkoumány byly v
posledním období předavším otázky, související s chováním sekundárních vírů při
proudění tekutiny v nekruhovém kanále. Byl rozpracován model popisu sekundárního
proudění v nekruhovém kanále, vypracována metodika určení stabilní polohy osy jedno-
ho nebo dvou vírů v kanále a provedeny výpočty, oceňující vliv modelového sekundár-
ního proudění superponovaného na zvolené proudění základní /v našem případě lami-
nární/, na lokální hydrodynamické charakteristiky tohoto základního proudění /viz
/15/f /16/, /17//. Práce na řešení těchto problémů dále pokračují, teoretický
"vírový model" je aplikován na úlohu ocenění chování globálního makrovíru v palivo-
vé kazetě, vyvolaného spirálně vinutým drátovým distancováním palivových elementů.
Paralelně s tímto přístupem jsou i nadále sledovány možnosti poloempirického popi-
su důsledků sekundárního proudění, vycházející ze statistického způsobu zpracování
náhodných jevů. Využívány jsou přitom soubory metodik a výpočtových kddů, zpracova-
ných v rámci jiných výzkumných programů /viz např. /18//.

Druhý směr teoreticko-výpočtových prací sleduje jako hlavní cíl vytvoření kó-
dové základny pro okamžité řešení řady dílčích úloh hlavních výzkumných programů.
Jedná se o aplikaci numerických metod řešení některých typů diferenciálních rovnic
a okrajových úloh. Jako základní prostředek je využita metoda konečných elementů
/viz např. /19/, /2O//.

Dosud uvedené teoreticko-výpočtové práce se svou povahou blíží spíše základnímu
výzkumu. Další směr je již především aplikační. Jedná se o vytvoření souboru kódů
pro výpočet hydrodynamických a teplotních poměrů v palivových kazetách a aktivních
zónách při různých geometrických uspořádáních a provozních podmínkách. Voleny jsou
dva základní přístupy. První /založený na tzv. metodě soustředěných parametrů/ je
určen pro výpočet hydrodynamických a teplotních poměrů ve větších souborech palivo-
vých elementů /kazeta event, skupina kazet/ a poskytuje informace globálnějšího
charakteru. Vyvinut a odladěn byl výpočtový kód CORA /viz /21/, 22// se zabudovaným
tzv. pulsním modelem míšení chladivá v kazetě, korelovaným na experimentální výsled-
ky FEI-Obninsk. Druhý přístup se soustřeSuje pouze na omezenou část palivové kazety.
V ní však řeší hydrodynamické a teplotní poměry ve všech detailech. V současné době
je vyvíjen a laděn kód LORAN pro řešení hydrodynamických poměrů v kazetě.
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Konečně poslední, možno říci završující, sledovanou te.oret icko-výpočtovou

problematikou jsou metody ocenění spolehlivosti provozu palivových kazet. Metodic-

ky byl rozpracován statistický přístup odhadu pravděpodobnosti nepřekročení zada-

ných teplotních limitů v palivové kazetě Si aktivní zóně. Odladěn a využíván byl

výpočtový kód MOCA /viz /22//.
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ANALÝZA TEPLOTNÍCH POLÍ A DEFORMACÍ
V AKTIVNÍ ZÓNĚ RYCHLÝCH REAKTORŮ

J. Dienstbier

i.

Jedním z vážních problémů při projektování a provozu jaderných elektráren
s rychlými reaktory se ukázaly deformace palivových a plodivých kazet při vyšším
vyhoření paliva. Jejich hlavní příčinou je napuchání konstrukčního materiálu kazet,
jev, na který poprvé upozornil článek /I/ a jehož prvotní příčinou je vyrážení
atomu kovu rychlými neutrony z původních poloh v krystalové mřížce. Závisí proto
silně na dávce rychlých neutronů a vzhledem k difuzním jevům uvnitř materiálu také
na teplotě /viz obr. 1/. Dalším důležitým jevem je radiační creep, který je opět
způsoben rychlými neutrony a dosahuje při nižších teplotách značně vyšších hodnot,
než obecně známý tepelný creep neboli tečení materiálu.

Deformace palivových a plodivých kazet rychlého sodíkem chlazeného reaktoru
mají dvojí charakter. Vlivem napuchání dochází ke zvětšení rozměrů průřezů kazety,
které je podporováno jejim "nafouknutím", tj. dalším zvětšením průřezu a vybočením
stěn vlivem creepu při vnitřním přetlaku chladivá /obr. 2/. Kromě toho se kazety
ohýbají, nebot napuchání materiálu jejich stěn je nerovnoměrné vlivem nerovnoměr-
ného rozložení teploty a toku rychlých neutronů. V tomto případě působí creepová
deformace obvykle opačným směrem, protože těsné uspořádání kazet brání jejich vol-
nému ohýbání a vyvolá značné silové působení. Popsané deformace způsobují vážné
problémy při návrhu reaktoru, ohyby kazet zvyšují síly potřebné pro vyjímání kazet
a podceňování velikosti ohybů a deformace průřezu kazety by mohlo vést k poškození
palivových tyčí, znemožnění výměny paliva a dokonce k selhání řízení a havarijní
ochrany reaktoru. Proto se na tyto deformace vždy bere ohled při návrhu aktivní
zóny-vymezují se dostatečné mezery mezi stěnami sousedních kazet, kazety se opírají
v tzv. rovinách distancování, apod. Napuchání závisí také na chemickém složení a
struktuře materiálu, proto se věnují prostředky na vývoj materiálu s nízkým napu-
cháním.

Všechna uvedená opatření se nepříznivě projeví na ekonomii provozu jaderné
elektrárny. Proto je základním a obvykle ekonomicky nejefektivnějším krokem vývoj
metodi které umožňují předpovídat deformace kazet během provozu reaktoru, hlavně
výpočtových programů 'a matematického popisu chování materiálu - napuchání a creepu.
V IÍJV Řež jsou výpočtové programy pro předpovědi deformací kazet rychlého reaktoru
vyvíjeny od r. 1973, některé výsledky dřívějších prací byly publikovány Dienstbie-
rem a Pazderou /2/. V současné době je používán program SANDRA/Structural Analysis
of LMFBR Ducts during Reactor Operation/. Tento referát přináší stručný popis jeho
metodiky a uvádí příklad jeho aplikace. Protože napuchání a creep materiálu kazety
závisí silně na teplotě, je nezbytné, aby program SANDRA navazoval na výpočty
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teplotních polí v reaktoru. K tomuto účelu byl přepracován program SUPERENERGY

/6/i stručný popis programu SUPERED, který takto vznikl, je uveden v následující

části.

Jako společný příklad aplikace programu pro teplotechnický výpočet a analýzu

deformací byl vybrán velký rychlý reaktor s heterogenní aktivní zóncu, kde lze

očekávat složitější průběh teplot i deformací, než u tradiční aktivní zóny. Snahou

je také ukázat, k jakým závěrům lze na základě provedených výpočtů dojít.

2. PROGRAM SUPERED

SUPERED je třírozměrný program určený k výpočtům stacionárních teplotních polí
chladivá a sten kazet při jednorázovém proudění chladivá. Základem je, podobně jako
u jiných programů, metoda soustředěných parametrů, konkrétně tzv. "subkanálová
analýza", která vede na jednoduché diferenční schema s počáteční prostorovou podmín-
kou na vstupu do reaktoru. Proti některým jiným programům /4/ je výpočet zjednodušen
zanedbáním příčných tlakových gradientů a výpočtem průtočných množství chladivá pod-
le Novendsterna /5/. V plné míře jsou uvažovány nejdůležitější mechanismy přenosu
tepla uvnitř souboru - vedení, turbulentní difúze a míšení chladivá působením spi-
rálově vinutých distančních drátků včetně šroubového víru na periferii souboru, vy-
volaného těmito drátky. Tyto jevy jsou vyjádřeny pomocí efektivních koeficientů
přenosu tepla. Na rozdíl od většiny podobných programů je současně řešena určitá
skupina kazet se zahrnutím sdílení tepla mezi nimi, což zajišťuje větší přiblížení
výsledků ke skutečnosti, než v případě uvažování izolovaných kazet.

• Program SUPERED v jazyce FORTRAN vznikl přepracováním programu SUPERENERGY
publikovaného Chenem a spol. /6/. Hlavní úpravy se týkaly upřesnění výpočtu
geometrie kazety, zabudování různých rovnic přenosu tepla, které lze vybírat pomocí
' vstupních dat, zabudování rovnic pro vlastnosti sodíku dle /7/. líprava organizace
programu umožňuje dynamické určování mezí polí a tím výpočty pro různý počet pali-
vových proutků v souboru a různý počet souborů. Další úpravy umožnily výpočty te-
plotních polí v palivových souborech reaktorů typu WER, a to jak s obálkou,
tak'bezobálkových. Je také zajištěn výstup rozložení teplot stěny kazety ve tvaru,
jaký vyžaduje vstup programu SANDRA.

3. PROGRAM SANDRA

Program SANDRA vznikl přepracováním původního stejnojmenného programu v jazy-
ce GIER-ALGOL /3/ do jazyka PL/I. V současné formě je systémem nezávislých progra-
mových jednotek spojených hlavním programem. Umožňuje modelování dlouhodobého pro-
vozu reaktoru a předpovídání deformací a silového působení soustavy kazet aktivní
zóny a plodivých zón a částí reaktoru určených k vymezení deformací kazet. Vstup-
ními daty jsou pole teplot a toků rychlých reaktorů /E > 0.1 MeV/, ve formě vymě-
nitelných externích procedur se zadávají tepelné dilatace, napuchání a tepelný
a radiační creep. Ve zvolených časových úrovních od začátku provozu reaktoru se
kromě tisku výsledků - deformací, sil a napětí, předávají data programu SANPLOT,
který vytváří obraz deformace soustavy kazet na kreslícím zařízení DIGIGRAF.

Kazeta je pro tíčely výpočtu nahrazena štíhlým nosníkem uloženým podle

obr. 3, mechanický vliv svazku palivových proutků je zanedbán. Nosník se ohýbá

vlivem tepelné dilatace, napuchání, creepu a elastické deformace vlivem sil, které

~1
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r vzniknou vzájemným dotykem se sousedními kazetami v rovinách distancování.
Předpokládáme rovinný ohyb,který má centrální charakter - rovina ohybu prochází
středem aktivní zóny a řadou kazet od středu aktivní zóny až po periferii reaktoru.
Současně se zvětšují průřezy kazet vlivem tepelné dilatace, napuchání a také
creepu vlivem vnitřního přetlaku chladivá. Zvětšení průřezu je přibližně charakte-
rizováno jako zvětšení rozměru "na klíč". Deformace průřezu vlivem vnějších sil
v rovinách distancování se zanedbává. Uvažuje se skutečný počet kazet, které tvo-
ří věnec přibližně stejně vzdálených kazet od středu aktivní zóny. Například pro
řadu kazet na obrázku, budou uvažované počty;
1 kazeta č. 1, 6 kazet č. 2, 12 kazet č. 3 atd.

Uvažuje se také možnost vzniku tzv. "mostu" v rovině distancování, tj. vzájem-

ného blokování kazet jednoho věnce, které zabrání jejich dalšímu průhybu.

Provoz reaktoru je popsán provozními módy A, B, C. Během módu A dochází k rych-
lé /čas zanedbán/ změně rozložení teploty a toku rychlých neutronů. Deformace kazet
jsou způsobeny tepelnou dilatací. Mód B je charakterizován konstantním rozložením
teploty a toku a deformacemi vlivem napuchání a creepu. Protože creep závisí silně
na stavu napjatosti kazety, je výpočet rozdělen na krátké časové kroky, během
kterých jsou změny deformace malé, přírůstky creepové deformace v každém kroku
počítáme z předpokladu konstantního pole napětí v průběhu kroku. Program umožňuje
jedno nebo více opakování každého kroku - iterací s opraveným polem napětí. Mód C
popisuje změnu deformací při výměně paliva - výměnu palivových souborů za čerstvé,
jejich přemístění případně rotaci o 180°.

Každý výpočet změny deformací soustavy kazet vlivem změny teplot v modu A
nebo vlivem napuchání a creepu během jedné iterace jednoho časového kroku modu B
lze rozdělit na 3 části :

1. Určení přírůstku deformací a celkových nových deformací jednotlivých volných
kazet. Při určení creepové deformace se ovšem kazeta nepovažuje za volnou, ale
použije se stav napjatosti určený předchozím výpočtem.

2. Vzájemné mechanické působení kazet v rovinách distancování. Cílem je určit nový
stav napjatosti a sil v soustavě. Tento stav je jednoznačně určen skutečnými
deformacemi v rovině distancování, které hledá procedura KVAPÍK založená na me-
todě kvadratického programování. Použitou metodu lze zařadit mezi metody opti-
malizace, cílovou funkcí je energie napjatosti soustavy.

3. Určení celkových deformací kazet jako superposice výsledků části 1. a elastické
deformace vlivem sil určených v části 2.

Je patrné, že chceme-li například určit deformace kazet na konci kampaně pali-
va, musí program SANDRA projít celou historii provozu reaktoru a provést celou
sérii výpočtů deformací soustavy. Taková úloha je proto velmi náročná na výpočtový
čas. částečně se podařilo tyto požadavky snížit tím, že procedura KVAPÍK ukládá
do paměti počítače informaci, která je použita k určení "startovního" bodu optima-
lizace při jejím dalším použití. Tak je zaručeno, že pokud nedojde během jednoho
kroku ke značné změně deformací celé soustavy, procedura KVAPÍK spotřebuje při hle-
dání řešení nepatrné množství výpočtového času ve srovnání s jinými částmi progra-
mu.
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Podrobnější popis původní verze programu SANDRA nalezne případný zájemce

ve zprávě /3/. Nová verze se od ní liší, kromě již uvedených rozdílů v programova-

cím jazyce a organizaci, ve dvou bodech ;

1, je uvažována změna rozměru "na klíč" vlivem creepu a vnitřního přetlaku

chladivá :

-T'-.** " 72V ̂  (i") creep ™

ihj, [mj je změna rozměru "na klíč", rozměry 1 a S [m] jsou na obr. 2,

p [MPa]je přetlak chladivá uvnitř kazety a ff") creep [MPa ] je použitá

funkce creepu,

2. je možno modelovat výměnu paliva, označenou v předchozím popisu jako mód C.

4. PŘÍKLADY APLIKACE ...;' .." \_\_';•'.. :1 ."' '.""_./•'.""" . . ..; .;•

Jsou-úvedeny 2-příklady výpočtu deformace kazet velkého energetického reaktoru

výkonu 1600 MWelv V prvním příkladu se jedná o tradiční zónu sestavenou z 1O věnců ,~

palivových a 3 věnců plodivých kazet rozměru "na klíč" 157 mm, mezery mezi nimi

jsou 4 mm. Vybraná poloha rovin distancování nad aktivní zónou byla získána na zá-

kladě variantních výpočtů. Na jejich základě byla také vymezena deformace v rovi-
8 ""Inách distancování tuhými prstenci /tuhost prstence je 10 N mm /• Počáteční vůle

mezi posledním věncem kazet a prstencem je stejně jako počáteční vůle mezi kazetami

0.5 mm. Bylo použito původní verze programu SANDRA v jazyce GIER-ALGOL, teplotech-

nická a fyzikální data byla generována- programy využívajícími jednodušších metod,

jak je uvedeno v /8/. Použité rovnice vlastností materiálu kazet, tj. tepelná dila-

tace, napuchání a tepelný a radiační creep jsou uvedeny ve zprávě /3/ a platí pro

austenitickou ocel AISI SS 316 20 % C.W. Na obr. 4 a v tab. 1 jsou uvedeny výsledky

pro konec kampaně paliva dlouhé 9608 hod. tj. 400.3 dne a reaktor na jmenovitém

výkonu, které byly převzaty ze zprávy /3/. Uplatňuje se zde především napuchání.

Tepelné deformace jsou mnohem menší, jak je patrné z výsledků ve zprávě /3/ pro

stav na začátku kampaně. Maximální hodnoty fluence na konci kampaně dosahovaly

2,85 . 1O 2 7 n . m~ 2. Výpočet na počítači GIER si vyžádal 4,5 hod. strojního času.

Druhý příklad je analýza teplotního pole, deformace napjatosti kazet reaktoru

stejného výkonu s heterogenní aktivní zónou složenou z kazet tří typů, palivových,

označených Fl a plodivých s různými typy proutků označených PÍ a Bl. Kazeta má

poněkud menší rozměr na klíč 139 mm, mezikazetová mezera je 3,5 mm. Výpočty byly

prováděny pro řadu 18 kazet na obr. 5, která reprezentuje jednotlivá aktivní a plo-

divá pásma reaktoru. Distancování kazet je zhruba stejné jako v předcházejícím

příkladě. Bylo použito také stejných vzorců pro vlastnosti materiálu.

Pro výpočty rozložení teplot byl v druhém případě použit program SUPERED, získa-

ný teplotní profil je na obr. 6. Rozložení výkonu je bráno pro stav po výměně pali-

va a považováno za konstantní v case. Průtočná množství sodíku jednotlivými kazeta-

mi a v mezerách mezi kazetami jsou převzata z výsledků z OZES-SKODA. Uvnitř kazet

je uvažováno vedení tepla a míšení chladivá způsobené distančními drátky vyjádřené

ve vnitřní oblasti pomocí efektivního součinitele míšení dle /9/ a v periferní

oblasti jako příčná rychlost chladivá podle /10/. Ve stěnách kazet a mezerách mezi
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kazetami je uvažováno vedení tepla, přestup tepla mezi stěnou a chladivém je

popsán rovnicí:
Nu - 7,0 + 0,025 Pe 0' 8 / 2 /

Hranice počítané skupiny kazet je brána jako izolovaná. Celý výpočet na počítači

EC 1O4O spotřeboval 12 min 44,48s CPU času a požadovaná oblast vnitřní paměti

je 432 kB.

Pro výpočty deformací kazet bylo rovněž použito počítače EC 1040. Nová verze

programu SANDRA umožnila popis výměny paliva a tím lepší přiblížení k předpokláda-

nému provoznímu režimu reaktoru. Délka kampaně je 12288 hod. tj. 512 dní pro kazety

Fl a PÍ a dvojnásobek tj. 24576 hod. nebo 1024 dní pro kazety Bl. Na začátku kampa-

ně v naší úloze předpokládáme všechny kazety čerstvé. Rozložení výkonu a toku

rychlých neutronů považujeme za konstantní v čase. Po uplynutí jedné kampaně

paliva jsou všechny kazety Fl a PÍ vyměněny za čerstvé a výpočet pokračuje pro dru-

hou kampaň. Na obr. 7, 8, 9 a v tab. 2, 3, 4 jsou uvedeny výsledky pro stav A na

začátku první kampaně a nominální výkon reaktoru, kdy se uplatní pouze tepelné

deformace, pro stav B při nominálním výkonu reaktoru, kdy všechny kazety jsou

na konci kampaně, tj. kazety Fl a PÍ po 12288 hod. a Bl po 24576 hod., kdy se dí-

ky napuchání dají předpokládat největší deformace a síly a pro stav C - vyjmuté

kazety při odstaveném reaktoru. Celý výpočet si vyžádal asi 36 minut času CPU a po-

žadovaná oblast vnitřní paměti je 600 kB.

5. DISKUSE VÝSLEDKŮ ZAVŽR

Na získané výsledky je třeba pohlížet jako na poněkud hrubé, protože použité

metody v sobě skrývají ještě mnoho zjednodušení a nepřesnosti. U rovnice popisující

napuchání materiálu je uváděna spolehlivost asi + 30 %, v případě .radiačního creepu

je situace ještě horší. Dvourozměrný model ohybů kazet nedovoluje zavést reálné

schema výměny paliva. Kromě toho se uvažuje po celou dobu provozu reaktoru konstant-

ní rozložení výkonu a toku rychlých neutronů.

Přesto již z výsledků prvního příkladu můžeme usuzovat, že ohyby kazet velkého

reaktoru jsou značné, zvláště blízko hranice aktivní a boční plodivé zóny, i když

výsledky jsou vzhledem k uvedenému předpokladu konstantního rozložení výkonu a k

zjednodušenému teplotechnickému výpočtu poněkud pesimistické. Z výsledků druhého

příkladu je patrné, že u heterogenní aktivní zóny sice velké deformace postihnou

větší množství kazet, že však tyto deformace zřejmě nebudou představovat větší

problém než deformace malého počtu kazet tradiční zóny, protože fluence rychlých

neutronů jsou nižší i přes další kampaň paliva i plodivého materiálu.

Na základě uváděných výsledků bylo možno učinit také některé dílčí závěry

týkající se návrhu heterogenní aktivní zóny. Z obr. 6 je například patrná velká ne-

rovnoměrnost teploty na výstupu z kazety. U kazet 4,8,11,16 je navržený průtok

chladivá vynucen změnou výkonu v průběhu kampaně, ale u kazet 1, 2, 3 17, 18 jej

lze podstatně snížit a tím dosáhnout lepšího vyrovnání teploty. Také průtok

mezerami mezi kazetami je příliš vysoký.

Z výsledků pevnostně-deformačních výpočtů je patrné, že mezera mezi kazetami
3,5 mm byla zvolena zhruba správně. Pouze u dvou kazet bylo zvětšení rozměru na
klíč na konci kampaně větší - u kazety č. 6 4,09 mm a u kazety č. 13 3,61 mm.
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To se ovšem týká pouze krátké oblasti po výšce kazet a při dané přesnosti a míře

pesimismu předpokladů výpočtu je možné toto zvětšeni tolerovat. Všechny deformace,

síly a napětí způsobené tepelnou dilatací jsou z konstrukčního hlediska nevýznamné,

hlavní problémy způsobuje napucháni materiálu. Z obr. 1 je patrné, Se se napuchání

začne výrazniji projevovat po dosažené určité "inkubační" dávky rychlých neutronů,

která je pro uvažovanou ocel asi 7 . 10 n/m . U plodivých kazet typu PÍ je maximál-
27 2

ní dávka rychlých neutronů asi 1,5 . 10 n/m , ale jen u těch, kde je současně

dobré vyrovnání toku i teploty po průřezu a ještě jen v určitých úsecích po výšce

kazet. Téměř stejné údaje platí i pro kazety typu Bl přesto, že délka jejich '

kampaně je dvojnásobná. Problémy s deformacemi, napětím a silami v rovinách distan-

cování lze očekávat pouze u palivových kazet samozřejmě pouze ke konci jejich kampa-

ně. Největší ohybové namáhání bylo zjištěno u kazety S. 5, tj. palivové kasety

na hranici poměrně rozsáhlé vnitřní plodivé zóny /viz obr. 8 a tab. 3, 4/. Jak prů-

hyby /max. asi 3,5 mm/, tak síly v rovinách distancování /max. asi 3000 N/ a napě-

tí /200 MPa/ se pohybují na hranici hodnot přípustných z konstrukčního hlediska.

Poměrně tenké vnitřní prstence'plodivých kazet naopak nemají na okolní palivové ka-

zety z hlediska pevnostně-deformačního významný vliv. Největší fluence rychlých
27 2

neutronů - asi 1,9 . 10 n/m - byla zjištěna u palivové kazety č. 6. Je třeba také

počítat s prodloužením kazet, které bude na konci kampaně maximálně asi 10 mm.

Na závěr je možno uvést, že výpočty vedou k optimistickým závěrům, pokud se

týče realizovatelnosti heterogenní aktivní zóny. Současně se však naléhavě ukazuje

potřeba dalšího vývoje výpočtových programů z oblasti teplottchniky a pevnostně

deformační a potřeba zpřesňování vstupních dat, zejména vlastností konstrukčních

materiálů.
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r TABULKA 1 ' Ohybové síly a napětí
Příklad 1. 9608 hod - konec kampaně paliva.

eísio
kasety
/obr.4/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F l

0
+476
+154
-291

- 9 4
-2517
-3445
-1189

-791
+11950

-2543
-3154
-1383

Síly i

5
,4
-0
, 0
v6
,5
,4
,3
, 0
, 3

, 9
,4

/ podporách /obr. 4/

F 2

0
-625,9
+208,7

+1394,5
+840,6

+6315,3
+8154,4
+2928,7
+1063,5

-31721,3
+2054,1
+3933,4
+1817,3

F 3

0
0

-4670,7
-11487,8
-8138,8

-34137,5
-41174,7
-15504,1

-272,2
+181840,0

+14605,4
+2395,5

0

M

F 4

0
+149

+4307
+10384

+7391
+30339
+36465
+13764

0
-162069

-14116
-3174

-433

,5
,5
, 3
,8
,7
, 8

,9

,0
, 2
,0

,9

maximální
ve stěně

tahové

0
5 , 0
9 , 9

24,2
17,4
71,1
85,7
32,8

8 , 3

336,7
36,2
46,3
14,5

napětí
kazety [MPaJ

tlakové

0

-5,0
-10,9
-26,0
-18,4
-75,5
-90,4
-33,8

-8,3
-433,3

-65,4
-91,9
-14,5

TABULKA 2 Ohybové síly a napětí

Příklad 2. T - 0 čerstvé palivo

L

č í s lo
kazety
obr. 5

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10

11

12
13
14
15

16
17
18

typ
kaze-
ty

PÍ

P2

P l

F l

P l

F l

Bl

Síly v podporácih /obr.7/ [N]

F l

0
-0,4
0,3
2,3

-400,6
-0,2

533,3

-0,2

-331,1
196,6

0 , 2

-1,9
0,3

-0,5
-56,2

-64,2
-0,6
0,4

F 2

0
0,6

-0,4
311,3

1481,4
68,9

-1533,1

0 , 3

1112,4
886,0

-0,3

506,8
-0,3
0,6

-69,2

-160,3
0,7

-0,5

F 3

0
0
0

-2669,2

-8350,0
-582,5
7386,6

0

-5950,0
5288,8

0 .

-4283,5
0,1

-0,1
1181,2

2038,9
0
0

F 4

0
-0,1
0,1

2355,4

7269,1
515,8

-6386,9

-0,1

5168,6
-4t618,4

0 , 1

3778,6
0
0

-1055,8

-1814,4
-0,1
0,1

maximální napětí ve
stěně kazety [MPa]

tahové

0
0,0
0,0

15,8

48,7
3,4

42,8

0 , 0

34,6
30,9

0 , 0

25,3
0,0
0,0
7,1

12,2
0,0
0,0

tlakové

0
-0,0
-0,0

-15, B

-48,7
-3,4

-42,8

-0,0

-34,6
-30,9

-0,0

-25,3
-0,0
-0,0
-7,1

-12,2
-0,0
-0,0

109



~1
TABULKA 3 Ohybové síly a napětí

Příklad 2. Konec kampaně x - 12288 hodin pro kasety Fl a PÍ
24576 hodin pro kazety Bl

číslo
kazety
/obr.5/

1
2
3
4

5
6

7

8

9

1O

11

12

13

14

15

16 .
17

18

typ
kaze-
ty

P Í

F l

P Í

F l

P Í

F l

B l

F l

0

- 0

1

- 1

-5733
-971
4562

1

-2963
3131

1

-3376
-128

961

1647

148

- 1

0

Síly

,3

3

,5

. 0

,8

,3

,6

,7
, 3

, 0

, 3

.6

, 5

,3

, 6

, 3

,4

v podporách /obr.

F 2

0
0,3

-1,7
871,4

12317,9
2165,7

-9313,6

-187,3

6150,7
-6642,1

-1,3

7251,0
-324,1

-3378,3
-5256,8

-1518,8
1,6

-1,5

F 3

0

0

0

-7383

-44061
-6128
30911

1573

-20934
23337

0

-25920
4109

18535
27285

11327
0

0

8/

3

4

9

2

,7

,6

, 1

,7

,7

,9
,6

,5

F 4

0

-o,
0,

6513,

37476,
6935,

-26159

-1388

17747
-19826

O

22046
-3657

-16117
-23672

-9957
- 0

0

1
3
4

5

0

9

0

,5
,3

,3

,0

, 0

, 1

, 1

, 3

, 3

, 1

maximální napětí
ve stěně kazety

[MPa]
tahové

0

0 , 1

0 , 7

43,6

253,8
46,5

175,3

9 , 3

118,9
132,8

0 , 0

147,7
24,5

108,0
158,6

67,0
0 , 9

0 , 0

tlakové

0

-0,1
-1,3

-71,3

-306,1
-46,5

-191,0

-9,3

-129,4
-146,3

-0,1

-165,8
-29,3

-127,1
-199,6

-109,7
-1,7
-0,1
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TABULKA

Číslo
kazety

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
11
12
13
14
15
16
17
18

4 Data pro vyjmuté

typ
kaze-
ty

PÍ
PÍ
PÍ
PÍ
PÍ
F l
F l
PÍ
F l
F l
PÍ
F l
F l
F l
F l
Bl
B l
Bl

Doba poby-
tu v AZ

[hod]

12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
12288
24576
24576
24576

kazety

max,
fluenoe

1027[n/m2]

0,391
0,477
0,680
1,086
1,803
1,899
1,898
1,514
1,755
1,754
1,451
1,781
1,781
1,656
1,325
1,425
0,645
0,225

max. průhyb
[ran]

0
-0,084
-0,421
-1,360
-5,339
+0,870
-3,006
+0,235
+1,982
-2,094
-0,550
-2,701
+5,531
+8,609
+9,108
+3,229
+0,354
+0,022

max.zvětše-
ní rozměru
"na k l íc"

[mm]

O,O56
0,063
0,094
0,173
2,182
3,760
3,084
1,195
2,660
2,597
1,099
2,780
3,281
2,392
0,874
0,130
0,020
0,005

prodlou-
žení ka-

zety
[mm]

0,012
0,018
0,054
0,382
4,162
7,503
6,060
2,454
5,043
5,012
2,238
5,421
6,442
4,572
1,701
0,674
0,159
0,136

vy" tažná
síla +/

[H]

13282,5
13282,6
13282,9
13283,1

9231,2
10357,5

7389,4
6631,1
6367,1
5399,8
4917,5
4315,7
4781,0

391731,0
391726,0
391879,8
391901,6
391901,4

+/ souč.tření f =0,5
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OBR, 1 Závislost napuchání oceli AISI 3E316 20% C.W. na ozáření
a teplotě rychlými neutrony /E > 0,1 MeV/
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OBR. 4 Příklad 1 - Deformace kazet na konci kampaně / t » 96O8 hodin/
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OBR. 5 Příklad 2 - Počítaná řada kazet
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PŘECHODOVÉ PROCESY V JADERNÉ

ELEKTRÁRNĚ S RYCHLÝM REAKTOREM
J. Macek

L

1 . ÚVOD

Analýza přechodových procesů v rychlém reaktoru s ohledem na provozní poruchy

/výpadek čerpadel, rychlé odstavení reaktoru, výpadek parogenerátoru/ a běžné

stavy, jako je najíždění a odstavení elektrárny, je jedním z velmi důležitých

problémů. Při výpadku čerpadel, poruchách parogenerátoru ci při rychlém odstavení

reaktoru může nastat porušení rovnováhy mezi odvodem a vývinem tepla. Rychlé

reaktory pro své specifické vlastnooti, vysoký měrný výkon a malou tepelnou kapa-

citu aktivní zóny jsou charakterizovány při uvedených poruchách rychlými změnami

teplot. To muže mít za následek nedovolené přehřátí pokrytí, tavení paliva a var

chladivá. Velký koeficient přestupu tepla u sodíkového chladivá způsobuje rychlé

přenášení změn teploty na konstrukční elementy, kde vznikají dodatková napětí

ohrožující integritu okruhu. Abychom předcházeli.nežádoucím jevům, je třeba pro-

vést předběžný rozbor vhodnosti koncepSního uspořádání hlavních okruhů elektrárny.

Ideální je takové geometrické uspořádání a systém' havarijních ochran, které

při poruchách odvodu tepla z aktivní zóny nedovolí nežádoucí disproporci mezi vý-

vinem a odvodem tepla a nevznikají rychlé změny teplot v okruzích.

V počátečních pracech jsme soustředili pozornost pouze na výpočty primárního

okruhu, jak pro integrální, tak pro smyčkové uspořádání. Vliv sekundárního a ter-

ciárního okruhu nebyl uvažován /I,2/.

Po delší době od poruchy průtoku či výkonu v primárním okruhu /v závislosti

na průtoku chladivá a tepelných kapacitách okruhů/, se začne projevovat jejich

vliv, který se stává rozhodujícím pro dlouhodobé nastavení velikosti samovolné

cirkulace a bezpečný odvod zbytkového tepla. V žádném případě pak nebylo možno

analyzovat havárie v terciálním okruhu. Proto byl ke zpracovanému modelu primární-

ho okruhu připojen model sekundárního a terciárního okruhu /3,4/.

V rámci kompletace takto rozsáhlého programu bylo třeba některé modely kompo-

nent okruhů dále rozpracovat, zejména s ohledem na stabilitu řešení a rychlost

výpočtu. Jednalo se zejména o model spojovacího potrubí, tepelného mezivýměníku
a parního generátoru.

Výpočetně nejdůležitější částí modelu je pro nás aktivní zóna reaktoru, ve

které jsou sledovány průběhy teplot s ohledem na mezní povolené hodnoty. Z hlediska

provozního i bezpečnostního je to ještě parogenerátor sodík-voda.
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Ukazuje se, že parogenerátor sám o sobě je jednou z nejchoulostivějších částí
elektrárny, se sodíkem chlazeným rychlým reaktorem. Pro dynamický model elektrárny
je složitým prvkem zejména proto, že je zde nutno pracovat s rovnicemi dvoufázového
toku a s různými koeficienty přestupu tepla na straně voda-pára /obr, 2 a 3/.

2. POPIS DYNAMICKÉHO MODELU ELEKTRÁRNY

Systém odvodu tepla se skládá ze tří okruhů ; primárního, sekundárního a

terciárního /obr. 1/.

Každý okruh má N smyček, z nichž vždy část může být porušená a část pracuje

v normálním režimu. Uvažované komponenty pro výpočet tepelných poměrů v okruzích

jsou:

- jaderný reaktor prezentovaný jedním kanálem /může být použito i více paralelních

kanálů/,

- směšovací komory reaktoru,

- spojovací potrubí,

- hlavní cirkulační čerpadla,

- mezivýměnlky,

- parogenerátory.

3. MATEMATICKÝ MODEL ,

3.1. Model reaktoru

Výpočet reaktoru je možno rozdělit na čtyři základní části :

/a/ neutronovou kinetiku, která je modelována bodovou rovnicí kinetiky, upravenou

dle /5/ na tvar rovnic [l] a [2] /dodatek 1/ a výpočtem zbytkového tepla dle

/6/, rovnice [3] .

/b/ tepelný výpočet třísložkového palivového kanálu, popsaný bilančními rovnicemi

pro střední teplotu paliva po poloměru, teplotu pokrytí a entalpii /popř.

teplotu/ chladivá /viz rovnice jY| , [5] a [6] /.

/c/ hydrodynamiku, zahrnující průtok chladivá reaktorem, výpočet hydraulických ztrát

a přerozdělení průtoku v aktivní zóně.

/d/ tepelný výpočet horní a dolní směšovací komory reaktoru, popsaný bilančními

rovnicemi energie proudícího chladivá - rovnice [7] a [8] .

3.2. Model spojovacího potrubí

Tepelný výpočet vychází z energetické rovnice pro proudící nestlačitelné medium

a stěnu trubky (viz např. /3/). Tepelná kapacita stěny trubky působí jako zpomalo-

vací činitel přechodového procesu. Vzhledem k vysokému koeficientu přestupu tepla

v tekutých kovech a k poměrně pomalým změnám teplot v hlavním spojovacím potrubí

lze výpočet teploty stěny trubky zanedbat a její tepelnou kapacitu zahrnout do

rovnice pro chladivo - viz rovnice [9 ] .
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r 3.3. Model hlavních cirkulačních čerpadel a hydrodynamiky primárního a sekundárního

okruhu

Vycházíme z rovnic pro rotační pohyb soustavy elektromotor-čerpadlo a inte-

grální rovnice hybnosti pro celý okruh, popsaný např. v /7/ a zobecněných pro

několik paralelních kanálu v /8/, viz rovnice [lo],[ll].

Předpokládá se přitom, Se paralelní smyčky okruhu mají stejné hydrodynamické

charakteristiky a Se vSdy v jedné skupině smyček existuje porucha a zbytek pracuje

v normálním režimu,

3 . 4 . Model mezivyměníku

Předpokládáme protiproudy vertikální mezivýměník, kde primární chladivo prou-
dí meziokruhovým prostorem a sekundární chladivo v trubkách. Tepelný výpočet
představuje řešení bilančních energetických rovnic pro primární a sekundární chla-
divo a stěnu trubky-rovnice [12] a [l3].

3.5. Model parního generátoru

Předpokládáme vertikální protiproudy parógenerátor průtočného typu. Voda prou-
dí ze zdola nahoru v trubkách, sodík v mezitrubkovém prostoru shora dolů. Matema-
tický model dvoufázového proudění předpokládáme vzhledem k tlaku 12-18 MPa homogen-
ní, popsaný bilančními energetickými rovnicemi na straně vody i sodíku, rovnicí
trubky- [14] a kontinuity na straně vody-rovnice [l5].

4. VÝPOČTY KOEFICIENTŮ PfeSTUPa TEPLft A TLAKOVÝCH ZTRŽT

4.1. Výpočet koeficientu přestupu tepla

Koeficient přestupu tepla v palivové kazetě byl vybrán dle prací /8 a 9/ pro
turbulentní proudění /Re > 2 300/ v trojúhelníkové mříži s relativní roztečí x
ve tvaru

.55 pe0.45Nu — O.58/1.1 x 2 - 1/°
Pro laminárnl proudění / Re í 2 300/ dle /10/

Nu - Nulam-/x, pl/ ,

kde funkce Nu l f f ln je graficky vyjádřena v práci /10/.'
pl. je parametr popisující okrajové podmínky.

Pro mezitrubkový prostor v me2ivýměnících i v parogenerátoru za předpokladu
trojúhelníkové mříže s relativní roztečí x je používán vzorec ve tvaru

NU =•» 6.66 + 3.126 x + 1.84 x 2 + 0 .0155/?Pe/ 0 ' 8 6 ,
uvedený v /l i/ a p lat íc í pro 1.2 4 x { 2.4 a 800 4 Pe 4 3 000.
Hodnota ? je určena experimentálně.

Pro přestup tepla v trubce, ve které proudí sodík, je použit běžný vztah

Nu - 7 + 0.025 x P e 0 * 8 .

Přestup tepla na straně vody je rozdělen dle /4/ do oblastí :
/a/ konvektivní přestup tepla do vody č i páry,
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r /b/ bublinkový varf

/c/ mlžný tok,

/d/ výpočet místa krize varu druhého druhu.

Použité korelace jsou uvedeny v tabulce 1 a převzaty z práce /4/.

TABULKA 1 Korelace pro výpočet přestupu tepla

druh přestupu tepla

konvekce - voda
konvekce - pára

bublinkový var

mlžný tok

krize varu

autor

Dittus-Boelter
Bishop

Jens-Lottes

Bailey

Bailey

použitý vzorec

Nu - 0.023 Re°-8Pr0'4

Nu - 0.0073 ReO l 8 8 6Pr

. _:-a-1.2643q°' 7 5 e 1 '

Nu - 0.0193 Re0*8 Pr1

, . vO.O68
X (Ps/p]J x

^ - S 1 £

Do 10 \ XO

0.61

^ í o " 1 ^

.23 x

JO.68

3 / G 5 7^výp

4.2. výpočet tlakových ztrát třením

Výpočet třecího součinitele x byl převzat z /7/ ve tvaru

|iSe
pro laminární proudění,

pro turbulentní proudění.

5. NUMERICKÉ SEZENÍ

Uváděné rovnice v kap i to le 3 t v o ř í systém parc iá ln ích d i ferenc iá ln ích rovnic
s počátečními a okrajovými podmínkami. Řešení t é t o soustavy provádíme tak, že j i
převedeme na systém obyčejných d i f e renc iá ln ích rovnic, /odstraněním prostorové
derivace/ a na t e n t o systém použijeme metodu Runge-Kutta v Mersonově vípravě.
Určitým problémem je zde způsob odstranění prostorové derivace hledané v e l i č i n y .
Všeobecný postup j e nás leduj íc í : Rozdělíme např. potrubí po délce na N ťiseků
a pro každý úsek p l a t í rovnice [ 9 ] . Odstranění prostorové derivace l z e pak pro-
v é s t bu3 zintegrováním rovnice přes c e l ý element a výpočtem střední t e p l o t y , za
předpokladu že '

t i n /2, nebo jejím nahrazením zpětnou diferencí. Podrobnější popis

je uveden např. v /3/. Na počátku výpočtů byla použita metoda první. V důsledku

velkého rozkmitání výstupních teplot, zejména v potrubí a mezivýměnících, se při-

stoupilo k použití zpětných direfencí. Při konkrétních výpočtech pak bylo důleži-

té použití vhodného počtu dělení elementů modelu na \lseky ve směru délkové souřad-
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nice. Toto dělení určuje jednak přesnost výpočtu na jedné straně /čím je jemnější,'

tím je výpočet přesnější/, na druhé pak rychlost výpočtu /větší počet rovnic/.

6. ZÁVĚR

Pro dílčí modely komponent jaderné elektrárny byly již vypracovány .programy

pro výpočet různých změn provozních veličin. Tyto programy včetně výsledků jsou

popsány v pracech /I, 2/, Některé výsledky jsou graficky zpracovány v obrázkové

části referátu. Na obr. 4 a 5 jsou vyneseny závislosti teploty pokrytí paliva na

výstupu z aktivní zóny při výpadku všech čerpadel s momentem setrvačnosti I m ,

v čase T Č a odstavení reaktoru v čase x pro reaktor o výkonu 1 600 MWe.

Na obr. 6 a 7 jsou porovnány metody nahrazení prostorové derivace v rovnici [9]

pro průtok trubkou na konkrétní části primárního potrubí elektrárny s reaktorem

o výkonu 1 600 MWe. Na obr. 8 a 9 jsou vyneseny výstupní teploty z mezivýměníku

při zadaných skokových změnách průtoku chladivá. Na obr. 10 a 11 pak výsledky

výpočtů poruch na parogenerátoru.

Uvedené programy byly spojeny v jeden výpočetní program nazvaný DYM01, který

představuje všechny tři okruhy elektrárny. Tento program je již formálně odladěn

a je nyní testován a jsou s ním prováděny ověřovací variantní výpočty.

Takto zpracovaný systém programů bude sloužit k výpočtům poruch spojených s

odvodeir. tepla z aktivní zóny a možnostmi přechodu na dlouhodobé dochlazování

zbytkového tepla samovolnou cirkulací.

7. DODATEK 1

Aplikovaná rovnice bodové kinetiky:

ň { x ) - —i— 7 % Ci (T) p r o P < o , 5 $ [l]

pro p > 0,5 $

Vzorec pro výpočet zbytkového tepla :

zbyt *T ' T provoz* " ' ' PJ

Rovnice pro střední teplotu paliva tf po poloměru proutku :

dtf o (t_-t )
Sf p f cf S7~ = " £ ~ £ i + sf 0R(t) [4]

Ri

xci
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i r
kde k11

.1 pro palivo bez centrálního otvoru

íx-asr* + 2 x r
 2 fxr2 (l-21n xr) - l i j / (l-xr2)

Rovnice pro střední teplotu pokrytí:

S c l Pol

». - - ž - • "cl

x r " roo / ro

[•]

Energetická rovnice pro chladivo:

3i . ,. íi J °el(fcc " t

Rovnice horní směšovací komory;
m r nc

6
„ di
VH "BÍT"

r° i
1

mr - počet podzon a.z, nc - počet cirkulačních smyček

Rovnice dolní směšovací komory:
ne mr

„ . _di _ -* —

Energetická rovnice spojovacího potrubí;

Sc pc cc

^ = 1 + S T p T cT/Sc pc c c

Rovnice pro rotační pohyb soustrojí elektramotor-čerpadlo:
du

Xm ~ = "motor " "čerpadlo " "ztráty

Integrální rovnice hybnosti primárního a sekundárního okruhu:

dG

di
A Pč erp. '1")- Podpor

A P tersif

[10]

Rovnice energetické bilance .pro primární a sekundární chladivo v mezivýměníku:

. 0^ Ct^ - T)

ir j - I, II [12]
aj T 2X
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i r
Rovnice pro teplotu steny trubky raezivýměníku T:

°) [13]

al 2X

Rovnice pro entalpi i na vodní straně parogenerátoru:

Rovnice pro sodík v parogenerátoru je ekvivalentní rovnici [12] a rovnice

pro stěnu trubky je shodná s rovnicí [13] .

Rovnice kontinuity v parogenerátoru na straně voda-pára:

8. POUŽITA OZNAČENÍ

t. I1, ©,

p
p

c

w
G
T

n
1

e
xi

ci

s
0
&

a

i
X

M

Im

příslušné teploty

tlak

měrná hmotnost /reaktivita/

měrné teplo

rychlost

průtok

Sas
relativní neutronový výkon

doba života okamžitých neutronu

podíl zpožděných neutronů

časová konstanta i-té skupiny

zpožděných neutronů

relativní hodnota koncentrace

i-té skupiny zpožděných neutronu .

plocha

obvod

tloušťka stěny

koeficient přestupu tepla

entalpie

měrná tepelná vodivost

moment

moment setrvačnosti

°C
Pa
kg/m2 t->

J/kg K

m/s
kg/s

s
—
s
—

s"1

—

m 2

m

W/m 2 K

J/kg

W/m K

N m
ko m 2
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OBR. I Schéma elektrárny s rychlým reaktorem
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s OBR. 2 Rozdělení výparníku dle L 4

.f' 1500kg/ni ,*c, f* 7<*liW/r&, d-001m

OBR. 3 o - x závislost
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OBR. 6 Odezva na skokovou změnu vstupní teploty n—20 /zpětné diference/
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OBR. 7 Odezva na skokovou změnu vstupní teploty n=2O /výpočet středních teplot/
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OBR. 8 Výstupní teploty, primární strana, různé zmgny prfltoku, n-l i
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OBR. 9 Výstupní teploty, sekundární strana/ různé změny průtoku, n—11
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KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY V JADERNÉ
ENERGETICE

J. Koutský

ÚVOD

Rozsah použití konstrukčních materiálů při výrobě jaderně energetických září-'

zení je velmi široký. Zvláště náročné a vysoké požadavky jsou uplatňovány u kon-

strukčních materiálů určených k výrobě nejexponovanějších komponent primárního

okruhu : tlakové nádoby a palivového elementu.

1. REAKTOROVÁ TLAKOVÁ" NÁDOBA /RTN/

U všech dosud postavených lehkovodních reaktorů jsou tlakové nádoby vyrobeny

z oceli. Mimořádná náročnost tohoto strojírenského výrobku je zřejmá již z přehledu

jeho hlavních charakteristik /tab.l./ /I/.

Kromě teploty a tlaku působí za provozu na nádobu další vlivy, z nichž jedním z nej-

důležitějších je neutronové záření.

1.1 Hlavni požadavky na ocele pro RTN

Podle /2/ jsou požadavky na ocele RTN následující:

1. Pevnostní

- vyhovující pevnostní vlastnosti při provozní teplotě u použitých
tlouštěk,

- maximální izotropie mechanických vlastností,

- vysoká odolnost proti porušení, zejména křehkému a únavovému,

- vysoká vnitřní čistota s nízkým výskytem vad a odolnost proti růstu

vad a trhlin.

2. Technologické
- dobrá svařitelnost různými způsoby ve velkých tlouštkách včetně navařo-

vání nerezavějících austenitických vrstev,
- prokalitelnost oceli ve velkých tloušťkách pro získání potřebných mecha-

nických vlastností,
- technologičnost výroby ingotů pro velké kované prstence,

3. Provozně fyzikální
- dobrá odolnost proti radiačnímu poškození,
- strukturní stabilita,
- čistota z hlediska indukované aktivity.

135



1
1.2 Přehled používaných a perspektivních oceli

Pro provozní RTN byly používány v jiných oborech osvědčené a vyzkoušené ma-
teriály a uplatněny stávající předpisy o tlakových nádobách a kotlích.

S postupným hromaděním znalostí a zkušeností o specifické problematice RTN,
vyplývající z vlivu provozních faktorů charakteristických pro jaderné reaktory,
především poškozování materiálu neutronovým zářením, byly tradiční materiály modi-
fikovány s cílem zlepšit celkovou houževnatost, snížit přechodovou teplotu z hou-
ževnatého do křehkého lomu a snížit citlivost vůči radiačnímu poškození. S ohledem
na rostoucí požadavky na jednotkový výkon reaktoru se stále více uplatňují
požadavky na zvyšování charakteristik pevnosti, zvyšování velikosti ingotů a vý-
kovku, čistotu a homogenitu materiálu.

Oceli na RTN lze v současnosti rozdělit do tří hlavních kategorií :

I. Oceli s nízkou mezí kluzu /do 400 MPa/,
II. Oceli se střední mezí kluzu /400 až BOO MPa/,
III. Oceli s vysokou mezí kluzu /nad 800 MPa/.

U většiny ocelových tlakových nádob vyrobených do r. 1966 je použito oceli
I. kategorie, jako je ocel A 212 B, A 302 B v USA, 22 K v SSSR, 13 030 v ČSSR,
a jejich modifikace. Pro tlakové nádoby reaktorů o vyšších jednotkových výkonech
/nad cca 300 MW/ jsou používány oceli II. kategorie jako je A 533 B třída 1,
a 543 třída 2 v USA, 12Ch2MFA, 15Ch2NMFA v SSSR a jejich různé analogie v dalších
zemích. Další vývoj je zaměřen na oceli třetí generace s mezí kluzu nad 800 MPa,
jejichž použití lze zatím považovat za.perspektivní. Patří mezi ně např. ocel
ASTM A 538, HY-130, 12-5-3 Maraging /3/.

Souhrnně lze konstatovat, že: '

- oceli I. kategorie se vyznačují vysokou plasticitou při poměrně nízkých hodno-
tách pevnosti, přechodovou teplotou pod 0°C /podle zkoušek vrubové houževna-
tosti/. Pro dané provozní tlaky a povolená namáhání vycházejí poměrně velké
tloušťky stěny a velké hmotnosti nádob. Radiační stabilita těchto ocelí není
příliš vysoká.

- oceli II. kategorie mají vyšší pevnost při nižší plasticitě. Kalením a legová-
ním niklem se dosahuje snížení přechodových teplot až na -50°C /4/ a radiační
stabilita je příznivější. Pozoruje se však velký rozptyl těchto vlastností mezi
jednotlivými tavbami. Proto další výzkumy vedly k požadavkům na snížení nečistot
a příměsí a na aplikace progresivních metalurgických postupů.

- oceli III. kategorie budou vyžadovat ještě rozsáhlé výzkumné práce. Jejich výroba
bude náročná a ceny podstatně vyšší, dovolí ovšem podstatně snížit tloušťku
stěn-a celkovou hmotnost RTN. Cena těchto ocelí ve srovnání s A 533 B bude asi
2 až 5 x vyšší. Vysoké.pevnosti se u těchto ocelí dosahuje bud šlechtěním
nebo tzv. martenzitickým stárnutím. Výchozí přechodové teploty jsou velmi nízké,
asi - 100°C. Nevýhodou je vysoká cit]
gických problémů u hmotných výrobků.
asi - 100°C. Nevýhodou je vysoká citlivost taveb a nutnost řešit řadu technolo-

V následujících tabulkách 2-4 jsou uvedeny přehledné tídaje o chemickém složení
a mechanických charakteristikách ocelí pro RTN všech tří kategorií /5/.
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1.3 Trendy vývoje RTN

jak potvrdila i nedávná konference /6/, základním problémem RTN v současnosti

je zajištění jejich 100%ní provozní bezpečnosti, tj. dosáhnout toho, aby během

reálného provozu RTN byla vyloučena jakákoliv možnost porušení jejich integrity.

Koncepce bezpečnosti RTN vychází z respektování těchto požadavků /7/;

/a/ optimální konstrukce, . '

/b/ použití optimalizovaných materiálů, '

/c/ použití spolehlivých, přesných a dobře reprodukovatelných provozních inspekčních

metod k sledování defektů,

V každé koncepci bezpečnosti jsou prvořadými požadavky volba optimální kon-

strukce a použití optimalizovaného materiálu. Problémy výrobní, zkoušení a dokumen-

tace jsou pak snazší a mohou být řešeny konvenčním způsobem. Klíčovou se pak stává

otázka, do jaké míry mohou být vyřešeny konstrukční a materiálové problémy, aby de-

terministickým nebo mechanickým typem bezpečnostní analýzy byl vyloučen katastro-

fální lom komponent nebo havárie systému /7/.

Potenciální model lomu tlakové nádoby lehkovodního reaktoru předpokládá pří-
tomnost trhlin v nádobě už před jejím provozním použitím /8/, Tyto trhliny existují
ve svarech nebo v tepelně ovlivněných zónách vzniklých při svařování v základním
materiálu a vznikají nejpravděpodobněji při tepelném zpracování po svařování, které
sleduje odstranění zbytkových napětí. Trhliny mají výlučně interkrystalický cha-
rakter, vyskytují se ve vrubech a omezují se na oblasti s hrubými zrny /charakteris-
tické pro tepelně ̂ Ovlivněné oblasti/ /9/. Zbytková napětí mohou být odstraněna plas-
tickou deformací /tečením/ v místech jejich koncentrace. V tepelně ovlivněných zó-
nách je však plasticita /creepová deformační kapacita/ silně omezená, a proto se
tam vytvářejí příznivé podmínky pro vznik trhlinek.

Nízká plasticita v tepelně ovlivněných zónách je vysvětlována dvojím způsobem:

1. Zpevněním vnitřku zrn v důsledku jemného precipitátu slitinových karbidů /V nebo
Mo/ při teplotě tepelného zpracování. Precipitující karbidy se předtím rozpusti-
ly v tuhém roztoku při vysokých svařovacích teplotách. "Měkčí" hranice zrn vzhle-
dem k hrubozrnné struktuře nejsou pak schopné absorbovat všechnu potřebnou de-
formaci .

2. Soustředěním nečistot /jako Cu, Sn, P, S, N/ na hranicích zrn s následující
' ztrátou plasticity hranic.

Reálný mechanismus vzniku trhlinek bude zřejmě výsledkem působení obou popsa-
ných základních procesů.

V podmínkách lehkovodních reaktorů se mohou uplatňovat dva základní způsoby
růstu takto vzniklých podkritických trhlin /10/: nízkocyklová tínava a korozní
únava.

Cyklická napětí představující základní mechanickou složku namáhání při tomto
způsobu porušování, vznikají ze změn chladícího tlaku a teploty a budou kombino-
vána s existujícími vnitřními napětími, která plně nerelaxovala při finálním te-
pelném zpracování. Dosáhne-li postupující trhlina "kritické velikosti", následu-
je katastrofální rychlý křehký lom.
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Minimalizace, Si likvidace této potenciální příčiny porušení integrity tlako-

vé nádoby je možná jednak zlepšováním vlastností základního materiálu, jednak zmen-

šováním poctu obvodových svaru tlakové nádoby.

Dosažení tzv. optimalizovaného materiálu představuje velmi složitý problém.

Filosofii optimalizace v kontextu "základní bezpečnosti"/basic safety/ tlakové

komponenty vyjadřuje schema na obr. 1. Materiál má dosáhnout co nejvyšších hodnot

rázové práce v oblasti houževnatého lomu, vysoké detekovatelnosti vad, vysoké

úrovně dlouhodobých vlastností /nízká náchylnost k Sašové degradaci vlastností

především "'livem vad a dalších faktorů prostředí/, vysoké odolnosti proti rozvoji

trhlin a jiných kohezních defektů.

Z metalurgických faktorů si zasluhují pozornost zejména nečistoty P, Sn a Sb,

které jak se ukazuje, přispívají k rozvoji procesu zkřehnutí na hranicích zrn, a tím

podporují vznik interkrystalických trhlin po svaření. -I když v práci /9/ je proka-

zován příznivý vliv zvýšeného obsahu AI na zjemnění zrna /obr.2/, je nutné jeho

chování důkladně prověřit, nebo€ jeho positivní vliv může být charakteristický jen

pro určitý druh oceli /9/.

Významným kriteriem plasticity /a tím i schopnosti odbourávat reziduální napě-

tí/ je absolutní hodnota vrubové houževnatosti v horním pásmu závislosti průběhu

vrubové houževnatosti na teplotě. Ukazuje se, že redukce množství sulfidických

vměstků tuto houževnatost zvyšuje.

Druhý směr zvyšování lomové bezpečnosti tlakových nádob - vyloučením svarů

z kritických oblastí - směr konstrukční, je demonstrován na obr. 3 /!/. Jeho reali-

zace však klade mimořádné nároky na metalurgy a metalurgickou základnu. Snížení

poctu obvodových svarů si vynutilo vývoj gigantických ingotů o hmotnosti až

5OO t, které umožnily výrobu prstencových výkovků o hmotnosti 200 t a více

/po obrábění/, V práci /li/ jsou dokumentovány výsledky tohoto úspěšného vývoje

v Japonsku.

Na obr. 4 jsou uvedeny mechanické vlastnosti po průřezu monoblokové příruby

z 500 t ingotu; průběh je velmi rovnoměrný /10/. Při výrobě těchto ingotů bylo

použito též nové metalurgické technologie: vakuová dezoxidace uhlíkem /VCD/.

Obr. 5 ukazuje na výrazné zvýšení vrubové houževnatosti /a snížení tranzitní

teploty/ vakuově dezoxidovaných ingotů v porovnání s ingoty uklidněnými pomocí

Si-Al.

Pomocí VCD se dosahuje též velmi nízkého obsahu vodíku /12/ segregace typu

A a V jsou redukovány, je dosaženo menšího absolutního množství nekovových

vměstků. Menší je i rozsah mezidendritických segregací a samotné dendrity jsou

jemnější, sulfidické vměstky jsou globulitického tvaru, zatímco v ingotech uklid-

něných pomocí Si mají typický eutektický tvar.

Aby se zamezilo pohybu radioaktivnějších korozních produktů, jsou feritlcké

materiály v primárním okruhu pokryty na vnitřním povrchu vhodnou austenitickou

výstelkou. Na počátku 70. let se jednoznačně prokázalo, že vznik interkrystalových

trhlin v tepelně ovlivněných zónách není možné úplně vyloučit pod uzavřenou

austenitickou výstelkou /"Under Clad Craek"-UCC/ /13/.

V USA bylo na tuto situaci reagováno v Regulatory Guide 1.43 /13/ stanovením
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i. 1
povoleného mezního rozsahu těchto trhlinek! v nových konstrukcích v každém palci

krycího svaru nesmí být:

/a/ žádná trhlina o délce větší než 0,8 nun /14/ /O,32 palce/ nebo o hloubce větSí

než O,025 mm /O,Olo palce/i
/'a/ ne více než 3 trhliny o hloubce 0,013 mm /0,005 palce/ až 0,025 mm /0,010 palce/.

Bylo prokázáno, že šesti-drátóvý navařovaeí proces používaný v B 4 W způsobuje

vyšší přívod tepla do základního materiálu a tím vzniká silná tendence ke vzniku

UCC} proto byl tento proces nahrazen procesem ponorového obloukového páskového

výstelkování, při kterém naopak přívod tepla do základního materiálu je silně

omezen.

V NSR byl zvolen odlišný přístup řešení problému UCC: byl vyvinut proces dvou-

vrstvého /double-pass/ ponorného obloukového páskového výstelkování. První vrstva

výstelky je hrubozrnná, náchylná ke vzniku trhlinek a je zjemněna ohřevem při

nanášení druhé vrstvy. Větší tloušťka dvouvrstvové výstelky zesiluje její korozi-

vzdorný účinek. V technologii výstelkování se studují nové směry : V USA použití

laserové techniky k nanášení, v NSR je to plasmový obloukový proces /hot wire plas-

ma arc process/.

Při výběru výstelkového materiálu se v NSR dává přednost austenitické oceli
stabilizované Nb s obsahem C - 0,03 « /X2CrNiNb2ÚO/, v druhé vrstvě muže být obsah
Cr snížen. V USA se používá nestabilizované austenitické oceli /3O8/; dvoufázová
struktura / y + & / má dobrou odolnost proti trhlinám při tuhnutí, po svařování
i proti koroznímu praskání za provozu.

1.4 Zkoušení materiálu RTN

Koncepce zkoušení ve světě vychází ze skutečnosti, že konvenční materiály
jsou zatíženy defekty a jevy spojené s jejich kombinacemi se stávají rozhodujícími
pro jejich životnost; ve výzkumných programech proto stoupá podíl tzv. "materiálo-
vých zkoušek na kombinace defektů? /14/. V praxi se uplatňují jak zkoušky destrukč-
ní /statické, dynamické, cyklické, konvenční a na bázi lomové mechaniky/, tak i
nedestrukční. Používají se jak malé, tak i velké vzorky, modelové nádoby i reakto-
rová tlaková nádoba v plné velikosti. Kromě kombinace defektů vzniklých ve výrobní
fázi je třeba postihnout i provozní fázi, z níž vyplývají především problémy koro-
ze a zkřehnutí. V oblasti zkoušení materiálových vlastností se dostává do popředí
zájmu jednak vývoj metod elastoplastické lomové mechaniky, jednak vývoj metod
hodnocení rychlosti růstu korozně-únavových trhlin /13/. Zvláštní pozornost je vě-
nována vývoji jednotlivých vzorků pro zjišťování hodnot J-integrálu.

Mimořádně důležité je posouzení dlouhodobého provozního vlivu zahrnujícího
vliv neutronového záření a chladivá. Kvantifikace těchto Sašových efektů je podmí-
něna znalostí parametrů teploty, neutronového záření, chladivá a zatížení /tahové,
konstantní a cyklické/ jednotlivě i v kombinaci /obr. 6/.

Důležitým faktorem vlastní hodnoty" experimentů je porovnatelnost výsledků
dosahovaných v laboratořích jednotlivých institucí. Za tím tíčelem byl uskutečněn
program tzv. "Round - Robin - Tests" - prsténcové pokusy /15/. Z oceli 2OMnNi55
byl vykován rotační symetrický prstenec /u něhož je předpoklad optimální objemo-
vé chemické a strukturní homogenity/, ze kterého byly vyrobeny vzorky pro Pelliniho
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1
zkoušky NOT a pro vrubové zkoušky rázem. Získané výsledky pro druhý typ zkoušek
jsou na obr. 7. Výsledky prokázaly nezbytnost provedení takového programu a po-
skytly impulsy k zlepšení a sjednocení zkušební a měřící techniky a katalogu vad.

1.5 Ozařovací svědefiné programy v OSA /17/

1.5.1. Platná pravidla

Podle 10 CFR 50 /Code of Federal Regulation/ platného pro všechny jaderné

elektrárny v USAr Appendix G "Požadavky na lomovou houževnatost" je nutné chara-

kterizovat použité materiály na RTN pomocí tzv. referenční lanové houževnatosti

K I R v závislosti na referenční teplotě RT N D T /obr. 8/. Podle 10 CFR 50 - Appendix H

"Požadavky na svědečné programy materiálů na RTN" je nutné provádět svědefiné pro-

gramy u všech lehkovodních RTN, jestliže na vnitřní stěně nádoby překročí špičková

neutronová fluence s energií vyšSí než 1 MeV na konci provozní doby hodnotu

lo17n.cm~2, V německých směrnicích pro RTN z 24.1.1979 /16/ takové omezení neexis-

tuje : zjišťování vlivu neutronového záření na materiálové vlastnosti každé RTN

pomocí přiložených zkoušek je považováno za zásadní.

V ASTM-E 185 jsou uvedeny minimální požadavky na ozařovací svědečné programy.
Základem je série 12 vrubových zkoušek rázových odebraných ze základního materiálu,
svaru a tepelně ovlivněné zóny. Při vyšším vypočteném vzestupu referenční teploty
RTNDT n e b o v v S S Í finální neutronové fluenci než 5.10 n.cm se přikládají ještě 2
tahové zkoušky /případ a/. Případ A vyžaduje použití 3 schránek, případ B petit ty
je třeba umístit v RTN tak, aby akumulovaná neutronová fluence maximálně odpovída-
la stavu stěny RTN. Zvláště je důležité, aby působící neutronový tok nebyl vyšší
než trojnásobek maximálně vypočteného neutronového toku působícího us. vnitřní
stěnu RTN.

Z průběhu S - křivky neozářeného materiálu se určí posunutí RT N D T při hladině
vrubové houževnatosti 41 J. V r. 1973 byl předpis modifikován; pro určení RT N D T

se vychází z íírovně rázové energie rovné 68 J.

1.5.2. Perspektiva svědečných programů

I když klasická vrubová zkouška rázem zřejmě zůstane stále minimálním poža-
davkem uvedeným ve svědečných programech USA, součástí budoucích požadavků se sta-
nou zkoušky založené na aplikaci metod lanové mechaniky. Úspěšně se rozvíjejí zkouš-
ky založené na určování J-integrálu. Součástí současných svědečných programů je pro-
to ozařování i CT vzorků. V USA jsou již k dispozici výsledky svědečných programů
z cca 30 reaktorů.

Je zřejmé, že ozařovací svědečné programy mají důležité a nezastupitelné místo
v zajištění bezpečnosti RTN.

1.6 Podíl ÚJV na. řešení materiálové problematiky RTN

Úsek reaktorových materiálů se ve spolupráci s OZES Skoda podílí na řešení
tří státních ííkolů RVT, k,de výše zmíněná problematika je shrnuta do následujících
etap:

Etapa "Doplňkové a atestační zkoušky" /DAP/ tvoří náročný komplexní program, kterým
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výrobce RTN v CSSR-VHJ škoda prokazuje:

/a/ vhodnost československé technologie výroby RTN W E R 440 /doplňkové zkoušky/

/W kvalitu materiálu navrhovaného pro výrobu RTN WER 1000 /atestační zkoušky/.

Specifickým úkolem ŮJV V DAP je stanovení odolností ocelí použitích na výrobu

RTN 440 a 1C00 MW vůči radiačnímu poškození. Toto radiační poškození je určováno

po urychlené expozici zkušebních vzorků v materiálovém reaktoru. V prvé fázi byl

ajišfcován vliv rozdílné technologie výroby /československé a sovětské/ Cr-Mo-V

oceli na výsledné radiační zkřehnutí. Bylo zjištěno, že výsledné radiační zpěvně-

ní a zkřehnutí základního materiálu obou variant je v rozmezí pozorovacích chyb

stejné. Ve druhé fázi řešení je zkoumáno radiační zpevnění a zkřehnutí oceli

CrNiMoV /plánované na výrobu RTN 1000 MW/ a porovnáno se společně ozářenými ocele-

mi A 533-B /vývalek/ a SA 508 /výkovek/ zahraniční výroby, které byly ve světě po-

užity u největšího počtu RTN.

Po fluenci kolem 5.1O23 n/m2, En>1 MeV a ozařovací teplotě 29o°C bylo u visech

tří ocelí zjištěno prakticky stejné radiační zkřehnutí / t TT 4 1 j/ a to kolem 35°C.

U vyvíjené oceli CrNiMoV existuje pravděpodobně ještě možnost zlepšení transitní

teploty optimalizací tepelného zpracování. Etapa pokračuje třetin momentem, kde bu-

dou hodnoceny svarové spoje.

Etapa "Vliv provozních podmínek na zkřehnutí materiálu reaktorových tlakových

nádob" je v tÍJV řešena ve dvou poďetapách:

/a/ V úzké spolupráci s SSSR je řešen vliv společného působení vodíku a radiace na

provozní vlastnosti CrMoV oceli.

/b/ Pomocí svědečného programu je pro provozovatele JE vyhodnocováno skutečné ra-

diační zkřehnutí oceli provozovaných RTN.

V, podetapě /a/ bylo vybudováno pracoviště, ověřeny metodiky a na neozářeném

materiálu stanoven vliv vodíku. Bylo zjištěno, že do obsahu 1 ppm H 2 vliv vodíku

na mechanické vlastnosti je zanedbatelný. Prudký pokles tažnosti a kontrakce plo-

chy, který nastává při 2 ppm H 2 je charakteristický pro vodíkové křehnutí. Měření

provedená na ozářených vzorcích jsou vyhodnocována.

V současné době je shromážděno poměrně hodně údajů o vlivu neutronového záře-

ní na pevnostní vlastnosti a vrubovou houževnatost některých typů ocelí /ASTM

A 533-B, A 302-B/, ale údaje o vlivu tohoto záření "ha velmi důležité charakteristi-

ky oceli reaktorové tlakové nádoby, jako je lomová houževnatost a rychlost podkri-

tického růstu trhliny jsou velice omezené.

To negativně ovlivňuje možnosti uplatnění moderních metod elastické a elastic-

ko-plastické lomové mechaniky na výpočet životnosti a bezpečnosti reaktorové tlako-

vé nádoby a na zpřesnění údajů o přípustnosti a limitních parametrech tzv. přecho-

dových režimů reaktoru. Přitom právě tyto přechodové režimy nejvíce ohrožují bezpeč-

ný provoz reaktorové tlakové nádoby včetně zachování její integrity, a£ už se jed-

ná o tzv. plánované nebo neplánované, tedy havarijní přechodové režimy. Z plánova-

ných přechodových režimů vedle obvyklého zastavování a spouštění reaktoru je nej-

nebezpečnější tzv. rychlé zastavení reaktoru. K haváriím počítáme LOCA a havárii

parního potrubí mezi parogenerátorem a turbinou, které jsou spojeny se ztrátou

chladivá a havarijním dochlazováním aktivní zóny.
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Z tohoto hlediska je třeba vi46t význam výzkumu radiačního poškození oceli

reaktorových nádob a posláni ÚJV v této oblasti, které v 7. PLP bude zaměřeno na

potřeby výrobce reaktorové tlakové nádoby v ČSSR o.p. Skoda, i na potřeby provo-

zovatele jaderných elektráren v ČSSR*

Domníváme se, žev 7. PLP bude třeba program ÚJV ftež v oblasti výzkumu ra-
diačního poškození ocelí reaktorových tlakových nádob více zaměřit na potřeby pro-
vozovatele jaderných elektráren a to řešením problémů, které zatím nebyly tak na-
léhavě prosazovány nebo experimentálně zajištěny. Hlavně se jedná o zajištění kvali-
fikovaného vyhodnocování svědecných vzorku radiačního poškození ocelí reaktorových
tlakových nádob ze všech jaderných elektráren, provozovaných v ČSSR, se kterým sou-
visí výzkum některých důležitých a naléhavých problému, které by doplňovaly dřívější
i současné požadavky o.p. škoda, jak bylo již dříve naznačeno a které by měly při-
spět k zajištěni nebo zvýšení bezpečného provozu reaktorové tlakové nádoby.

V podstatě by se jednalo o tři etapy:

/I/ Výzkum vlivu provozních teplot a fluence na degradaci vlastností materiálu

reaktorových tlakových nádob /tepelná stabilita struktury v radiačních podmín-

kách, regenerační žíhání/.

/2/ Stanovení rychlosti podkritického růstu trhlin ocelí reaktorových tlakových

nádob při opakovaných účincích teploty a tlaku /metodiky, vliv fluence na

citlivost ocelí k šíření trhlin v různém pracovním prostředí/.

/3/ Hodnocení radiační odolnosti ocelí a svarových spojů reaktorových tlakových

nádob provozovaných jaderných elektráren, /výstavba polohorké mechanické lin-

ky, kompletace zařízení pro měření K I C a KID, metody měření K I C a K I D na ma-

lých tělesech, hodnocení radiačního zkřehnutí ocelí RTN podle lomověmechanic-

kých charakteristik/.

2. KONSTRUKČNĚ MATERI&LOVŽ PROBLEMATIKA PALIVOVÉHO ELEMENTU

2.1 Požadavky na materiál pokryti palivových elementů

Účelem pokrytí je ochrana paliva před účinky chladivá /tlak, koroze, eroze/
a zabránění úniku produktů štěpeni z paliva do chladivá. Materiál pokrytí by měl mít,
tyto vlastnosti:

- nízký účinný průřez pro absorpci tepelných neutronů,
- dobrou tepelnou vodivost,
- vysokou odolnost proti porušení účinky chladivá, paliva a záření v celém rozsahu
vyskytujících se teplot,

- chemickou stálost v prostředí chladivá až do maximálních teplot,

- těsnost proti úniku plynných a kovových produktů štěpení,

- vyhovující mechanické vlastnosti v celém průběhu provozu.

Z rozdílných vlastností kovových a keramických paliv vyplývají také rozdílné
požadavky na materiál pokrytí z hlediska jeho pevnostních vlastností; v kombinaci
s kovovým uranem nemusí být použitý materiál nosný. Pokrytí paliva tvoří obvykle
trubka kruhového průřezu, uzavřená na obou koncích přivařenými koncovkami. U kovové-
ho přírodního uranu je trubka pevně spojena s palivem; keramická paliva ve tvaru
válcových tablet jsou uložena v hladké obalové trubce, tvořící pokrytí s vůlí.
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Palivový Slánek A-l se skládá se 75, resp. 66 palivových elementů z přírodní-

ho kovového uranu s hořčíko-beryliovým žebrovaným obalem. Palivový článek WER 440

se skládá ze svazku 126 palivových elementů, které tvoři soubor tablet z lehce

obohaceného UQ» umístěných v trubce ze slitiny Zr 1 Nb.

2.2 Problemacika spolehlivosti palivových článků /PČ/

Mezním porušením palivových článků se rozumí nejvyšší přípustný počet poško-
zených PC a stupeň jejich poškození v aktivní zóně reaktoru při projektové nehodě.
Mezními parametry palivových článků jsou maximální parametry palivových článků
a stupně jejich poškození, které nesmějí být překročeny při normálním a abnormál-
ním provozu. Stanovení maximálních parametrů PC a stupně jejich poškození není jen
požadavkem bezpečnosti provozu, ale zejména požadavkem provozně-ekonomickým. Součas-
ný světový vývoj ukazuje, že lze experimentálně nalézt a ověřit vztahy mezi mecha-
nismem vzniku a šíření poruch palivového článku a provozním režimem. Analýza vzniku
poruch je základním předpokladem stanovení mezních parametrů PC.

Ve studii /18/ je obsažen přehled typů poruch palivových článků lehkovodních
reaktorů na základě údajů z literatury do konce r. 1976. Závěr této studie je pesi-
mistický z hlediska možností modelování jednotlivých typů poruch i z hlediska udr-
žení nízké hladiny defektů při nedostatečné vazbě mezi produkcí a provozem palivových
článků. V další studii /19/ z r. 1978 věnované poškození povlaků palivových elemen-
tů v důsledku koroze pod napětím se již výrazně posouvá těžiště z oblasti výrobních
vad a výrobou podmíněných provozních poruch k poruchám způsobeným změnami provozního
režimu, zejména náhlými změnami výkonu reaktoru. Tato tendence je ještě výraznější
v období dvou mezinárodních jednání v rámci IAEA /20,21/. Rozborem v provozu poško-
zovaných palivových článků bylo prokázáno, že horní hranici životnosti palivového
článku omezují dva mechanismy vzniku poruch, a to mechanická interakce mezi keramic-
kým palivem /U0_/ a povlakem palivového elementu /Zr-slitina/ /PCI/ a korozní pras-
kání iniciované štěpnými produkty reagujícími s povlakem /SCC/. Oba tyto mechanis-
my jsou výrazně závislé na provozním režimu reaktoru. Výkonové a teplotní skoky znač-
ně urychlují vznik poruch a ztrátu hermetičnosti palivových elementů /obr.9/. Vznik
netěsností a únik štěpných produktů do chladivá je hlavní omezující faktor provozu-
schopnosti palivových článků.

Kritické teplotní změny a vznik poruch hermetičnosti omezují zejména manévro-
vatelnost jaderných elektráren. U bloků jaderných elektráren s reaktory WER se při-
pouští v období jednoho palivového cyklu /cca 3 roky/ 1OO normálních odstavení reak-
toru, 60 havarijních odstavení, 30 najetí na nominální výkon ze studeného stavu,
130 najetí z předehřátého stavu a 2000 výkonových změn v rozmezí + 10 % /22/.

Bez statisticky podložené evidence poruch nelze jednoznačně určit rezervy spole-
hlivosti paliva a tím prakticky celého energetického bloku.

Kritické namáhání povlaku lze určit podrobnou analýzou interakcí povlaku s chla-
dícím prostředím, palivovou složkou, štěpnými zplodinami a zářením v provozních pod-
mínkách /23/.

Z hlediska namáhání komponent palivových elementů je účelné vymezit dvě, resp.
při vzniku netěsnosti povlaku - tři časové fáze:
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- v počáteční fázi se chovají komponenty palivového elementu jako dvě nezávislé

složky, které jsou samostatně tepelně-mechanicky, chemicky a radiačně namáhány

až do vzniku dotyku paliva a povlaku.

- V další, pracovní fázi dochází k mechanické interakci paliva a povlaku. Zároveň

se uplatňují chemické účinky při vrůstající nehomogenitě deformace povlaku až dq

vzniku netěsnosti.

- Po vzniku netěsnosti povlaku může dojít ke kontaktu chladivá a U02, k eventuelní-
mu vyplavení štěpných produktů a aktivních složek do chladivá. Potom probíhá
šíření netěsnosti tzv. sekundárním poškozením, zejména hydridací povlaku /24/.

Dosavadní výzkumné práce v oblasti spolehlivosti palivových článků neumožňují

kvantitativní rozbor kritického namáhání v celém rozsahu. Z tohoto hlediska je vý-

znamné posoudit, jaké jsou možnosti výzkumu na zjednodušených modelech a ověření

jednotlivých závislostí v provozních podmínkách.

2.3 Očast ÚJV na řešení problematiky palivového elementu

Značná část prací materiálového výzkumu se v uplynulém období vázala na l.čs.

jadernou elektrárnu A-l.

Jedním z hlavních úkolů bylo ověřit provozuschopnost konstrukčních materiálů
aktivní zóny reaktoru a paliva 1. čs. jaderné elektrárny A-1-. V I, etapě provozu
reaktoru KS-15O byla maximální pozornost věnována palivovému článku. Na základě
dosažených výsledků poradiačního výzkumu bylo možné doporučit zvýšení stupně vyho-
ření z původně projektované hodnoty 2.800 MWd/t na hodnotu 4.500 MWd/t, což mělo
podstatný vliv na efektivnost provozu elektrárny A-l.

Velká pozornost z hlediska bezpečnosti provozu A-l byla věnována difúzi Pu
do povlaku MgBe v závislosti na teplotě avvyhoření palivových elementů. Metalogra-
fickým studiem jak optickou, tak elektronovou mikroskopií, autoradiografií, ana-
lýzou uranového jádra a povlaku hmotovou spektrometrií bylo prokázáno, že difun-
duj ící Pu reaguje s Be a vytváří nerozpustnou intermetalickou sloučeninu PuBe^.
Nízké aktivační energie difúze Pu v uranové fázi a přítomnost Be v povlaku dává
předpoklad. Se kohtaminace primárního okruhu elektrárny A-l je vyloučena.

Pracovníci úseku řešili též provozní problémy 1. čs. jaderné elektrárny.
Zvláštní pozornost byla věnována řešení následků mimořádných událostí na reakto-
ru KS-150. Na základě operativního poskytování výsledků poradiačního výzkumu o
stavu paliva po úniku chladivá z primárního okruhu bylo rozhodnuto ponechat v pro-
vozu větší část paliva reaktorové náplně; tímto opatřením hodnota úspor dosáhla
několika mil. Kčs.

Byl proveden komplexní poradiační výzkum, hodnotící chování a způsobilost
palivových článků a komponent aktivní zóny reaktoru KS-15O.

Materiálový výzkum ÚJV se významným způsobem podílí na výzkumu vlastností
povlaku zejména z hlediska zachování jeho integrity v rámci komplexního úkolu
"Palivový cyklus jaderných elektráren".

ftešaná problematika spadá do dílčího úkolu "Vývoj zirkoniových slitin pro

prostředí horké vody a přehřáté páry do 5OO°C", koordinovaného ÚJP Zbraslav a ře-
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šeného v Úzké spolupráci s SSSR. Prováděné práce lze rozdělit do t ř í etap:

/ ! / Výzkum vlastností povlakových trubek ze slitiny Zr-1 Nb s umělými defekty.
/2/ Radiační experimenty a poradiažní hodnocení perspektivních Zr-slitin.
/3/ V/zkum svarových spojů palivových elementů typu WEB.

Cílem prvé etapy bylo stanovit mezní přípustné rozměry defektů na vnitřní
stěně povlakové trubky. Byla realizována řada složitých radiačních experimentů,
během nichž byly vni i uvnitř trubky simulovány změny tlaku přepokládané při pro-
vozu jaderné elektrárny. Pro vyhodnocení byla použita metoda zkoušky vnitřním
přetlakem. Bylo zjištěno, že mezní přípustná hloubka defektu je 80 ;im,

Úkolem tfJV v etapě "Vývoj zirkoniových s l i t in pro prostředí horké a přehřáté
páry do 500°C" je ověřit vlastnosti vybraných perspektivních sl it in v radiačních
podmínkách. Poradiabní hodnocení mechanických vlastností a struktury těchto mate-
riálů bude ukončeno v r . 1980 a jeho výsledkem bude ucelený soubor hodnot mecha-
nických vlastností za pokojových i provozních teplot, jakož i metalografické hodno-
cení struktury zkoumaných s l i t in . V případě pozitivního výsledku bude logicky nava-
zovat etapa výzkumu poradiačních vlastností polotovarů, t j . trubek.

Cílem výzkumu svarových spojů je optimalizace podmínek svařováni u metody v
praxi používané k hermetizaci palivových článků, jakož i výběr nových způsobů svařo-
vání. Charakteristickou veličinou pro stanovení vlastností svarů je xínavová pevnost
svarových spojů v podmínkách vysokocyklové únavy. Součástí výzkumu j e i hodnocení
mikrostruktury svaru užitím transmisní elektronové mikroskopie.

. K dispozici pro ozařování konstrukčních materiálů jsou t ř i sondy, a to 2 sondy
Chouca-T a 1 sonda Chouca-M, řízené automatizovaným elektronickým systémem EROS-76,
EROS-78, vyvinuté v ÚJV s nejnovějším řídícím a regulačním zařízením "Baie Europie",
dovezeným z Francie, vybavené moderní měřicí technikou číslicového provedení s mož-
ností vyhodnocování výsledků na počítačích.

Pro určování teploty svědečných vzorků i vzorků ozařovaných v sondách byla zave-
dena a dokončena metoda stanovení teploty pomocí změny mřížkového parametru ozáře-
ného diamantu.

V souladu s našimi konkrétními potřebami a světovým trendem se v posledním
období náš materiálový výzkum začíná soustředovat na intenzivnější výzkum mechaniz-
mu poškozování palivových článků s cílem zvýšit jejich provozní spolehlivost a ži-
votnost.

K tomuto úkolu se systematicky připravuje ověřovací technika a vytvářejí
předpoklady k provádění ozařovacích pokusů na reaktoru WRS v Řeži. Tento druh
experimentů bude sloužit ke studiu interakce na rozmezí palivo-povlak jako jeden
z hlavních mechanizmů vzniku poškození.

Ve spolupráci s pracovištěm IBJ Swierk v Polsku byly provedeny experimenty
s hermetickými a nehermetickými modely palivových elementů na vodní reaktorové
smyčce. Jejich cílem bylo vypracování metody na ověření iSniku štěpných produktů z
uměle poškozených palivových elementů.

•Pro přípravu modelů palivových elementů, které budou základním experimentálním
matertálán pro všechny směry výzkunu z této oblasti, byla navržena technologie, která je ověřována.
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r K tomu Účelu je současně vybavována příslušná aktivní mechanická laboratoř.

Započalo se také s doplňováním metodik potřebných pro charakterizaci práškového

a sintrovanóho tabletovaného paliva.

Byl vypracován návrh vyhodnocení výsledku provozních údajů o palivu WER.
Program vyhodnocování chování paliva W E R by měl poskytnout odpověd na otázku,
zda interakce palivo-povlak za současného působení chemicky aktivních produktů
Štěpení je převládající příčinou porušování herraeticnosti palivových elementů
WER. V kladném případě by měly být získány kvantitativní informace o pravděpo-
dobpcsti porušení hermetičnosti PE v závislosti na historii lokálního výkonu.

Pracuje se na matematickém modelu chování paliva WER v provozních podmín-
kách. Model .tepel nimechanického chování PE v reaktoru zahrnuje tepelnou, elastic-
kou, plastickou a creepovou deformaci paliva a povlaku, praskání paliva, mechanic-
ký kontakt palivo-povlak a proměnné podmínky.
Postupně byly vypracovány a odladěny dílci výpočetní programyi

/a/ elastické napětí a deformace v PE při tepelném zatížení,
/b/ dvourozměrný výpočet teplotního rozložení v PE,

/c/ dvourozměrný výpočet termoelastických napětí,
/d/ dvourozměrný výpočet termoelastických napětí a deformace v palivu s prasklinami,

/e/ napětí a plastická deformace v povlaku.

Po přístrojové a metodické stránce je značně rozpracována metoda gama-scanning,
která bude využívána pro hodnocení stupně vyhoření vybraných sekcí palivových
elementů a isotopickéhó složení vyhořelého paliva.

Studium provozní integrity komponent není myslitelné bez rozvoje vhodných

diagnostických metod. Přes relativně krátké období této činnosti je příspěvek pra-

covníků našeho úseku v oblasti aplikace metod průmyslové televize, akustické emise

a zejména neutronografie významný.

3. ZÁVĚR

Schválená "Koncepce činnosti lÍJV na léta 1981 - 1985" ukládá materiálovému
výzkumu v oblasti lehkovodních reaktorů soustředit se zejména na studium vlivu
provozních podmínek, na ty vlastnosti konstrukčních a palivových materiálů, které
podstatně ovlivňují provozní spolehlivost a bezpečnost komponent. Cílem materiálo-
vého výzkumu je za prvé poskytnout provozovatelům jaderných zařízení informace
o stavu zařízení a přispět k predikci jeho životnosti, za druhé dodat projektantům
podklady potřebné pro konstrukci a realizaci zařízení, v oblasti palivových článků
je především cílem zabezpečit možnost hodnotit v ČSSR příčiny poškození palivových
článků, indikovat zdroje poškození a posuzovat kvalitu a provozní způsobilost pali-
vových článků a elementů.

Konfrontace těchto našich záměrů s obsahem a směry vědeckovýzkumných základen

v zahraničí potvrzuje aktuálnost, nutnost i reálnost těchto záměrů.

Dosažená 1 rozpracovaná řešení prokazují správnost zvoleného programu a odpo-
vídající metodickou i obsahovou úroveň.

146



r

L

4. LITERATURA

/I/ Skvorcov A,S,: Soadanije korpusnych energeticeskich vodovodjannyoh reaktorov

v SSSR, Teploenergetika, 1969, č. 6, s. 2.

/2/ Brumovský M., Indra J.: Základní materiálová problematika tlakové nádoby,

CSKAB, "Konstrukční materiálové problémy jaderné elektrárny WER-440", Dům

techniky, Ostrava 1974,

/3/ Steele L.E.: Interim report of OSA studies on irradiation effects to advanced

pressure vessel materials, IAEA No 117, "Developments of advanced pressure

vessel materials", Vienna 1970.

/4/ Stelzmann W.J., Bergren R.G.; Radiation strengthening and embrittlement in.'

heavy section steel plates and welds, Report ORNL - 4871, June 1973.

/5/ Sterne R,H,, Steele L.E.s Steels for commercial nuclear power reactor •

pressure vessels, Nucl.Eng. and Des, 10, 1969, 259-307.

/6/ Havel S., Koutský J.; Směry vývoje reaktorových tlakových nádob, Hutnické

listy 35 /198O/, 56. ...

/7/ Kussmaul K., Blind D.: Basis Safety to Nuclear Technology , IAEA Specialists

Meeting in "Trends in Reactor Pressure Vessel and Circuit Development",

Madrid, March 5-8, 1979.

/8/ Pugh S.F. et al.: Problems Involved in the Specification of the Chemical

Composition of an LWR Pressure Vessel Steel, ibid.

/9/ Veron Guembs P.: Comments on Reheat Cracking, ibid.

/10/Marci G.: Evaluation of Structural Welds with Respect to Reliability and

Service Inspection, ibid.

/11/Onodera S. et al.: Use of More Integrate Type, Larger Size Steel Forging

in Primary Components and Circuit as Intended for Higher Structural Integrity,

ibid.

/12/Fernandez S.: Developments of the Steel Fabrication Processes for Castings

and Ingots Forgings, ibid.

/13/Ayres P.A.S. et al.: Entwicklugen bei der HersteHung, Reparatur und

Bewertung von Schweissverbindungen in der Komponentenfertigung 5.MPA

Seminar, il/12 October 1979.

/14/Hahn H. et al.: Werkstoffentwicklung und Werkstoffpriingen bei kerntechnischen

Anlagen, 5.MPA Seminar, 11/12 October 1979.

/15/Proger, M., Langer R.: Vergleichsversuche in verschiedenen Laboratorien

/Round Robin Test/ zur Beurteilung des Zahigkeifesverhaltens der Werkstoffe im

"Forschungsvorhaben Komponentensicherheit", 5.MPA Seminar, 11/12 October 1979.

/16/GRS "RSK - Leitlinien fiir Druckwasserreaktoren", 2. Ausgabe, 24.1.1979.

/17/Bazant E. et al.: Strahlenuberwachungsprogramme in der USA, 5.MPA Seminar,

11/12 October 1979.

/18/Jakešová L., Klíma J., Podéšt M.: Typy porucfi palivovových článků PWR, mechanis-

my jejich vzniku a vliv na provoz reaktoru /souhrn literatury/, ÚJV 4136 M,

prosinec 1976.

/19/Jakesová L.: PoSkození povlaku palivových elementů vodních reaktorů v důsledku

koroze pod napětím, Ú\JV 46?1-T,M, listopad 1978.

/20/lnternational Symposium on Water Reactor Fuel Element Fabrication with Special

Emphasis on its Effect on Fuel Performance. IAEA-SM-233, Praha, prosinec 1978.

/21/Specialists meeting Power ramping and power cycling of water, reactor fuel and

its significance to fuel behaviour. IAEA, květen 1979, Aries, Francie.

147



r /22/Rubin V.B.; Problema manivrennosti atomnych elektrostancij, Elektriceskije

stancii. 1978, S. 11, překlad ŮVTEI 7900729,
/23/Garzarolli F. et al.: Observations and hypothesis on pellet - clad interaction

failures, Kerntechnik 20 /197B/, No.l, s. 27-31.
/24/Garzarolli E. et al.: The behaviour of defective fuel rods under continued

reactor operation, Kerntechnik 20 /1978/ No. 10, ;s. 463-466. •- - •

TABULKA 1 Hlavní údaje tlakových nádob pro řadu WER

WER 365 W E R 440 WER 1000

Pracovní tlak /MPa/
Vnitřní průměr /mra/
Výška /m/
Max. průměr /mm/
Tloušťka tělesa"
Tlouštka víka
Hmotnost /kg/

10,24
3600

12,0
4400

120

209 200

12,25
3560

11,8
4270
148

208
200 800

15,68

10,85
4300

220
270

293 000
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TABULKA 2 Chemické s l o ž e n í /ve váh. %/

Ocel

A 212 B

A 302 B

A 302 C

A 302 D

A 508 tř . 2

A 533 B

A 541 tř . 7

A 541 t ř , 8

A 542

A 543 B

15Ch2MFA

20Ch2MFA

22 K

10GN2MFA

22N1M3CT37

22 NlftoCr37
modif.Ni
22NiMoCr45

C

max.
0,31

max.
0,25
max.
0,24

max.
0,25

max.
0,27
max.
0,25

max.
0,25
max.
0,25

max.
0,15
max.
0,23

0,13-
0,18
0,16-
0,21
0,15-
0,26
0,08-
0,12

0,17-
0,25
0,17-
0,25
0,17-
0,23

0,85-
1,20

1,15-
1,50
1,15
1,50

1,15
1,50

0,50
0,90
1,15-
1,50

0,20-
0,40
0,20-
0,40

0,30-
0,60
max.
0,40

0,30-
0,60
0,30-
0,60
0,75-
1,00
0,80-
1,10

0,50-
1,00
0,50-
1,00
1,00-
1,30

S i

0,15-
0,30
0,15
0,30

0,15
0,30

0,15-
0,35
0,15-
0,30

max.
0,30
max.
0,30

i,iax.
0,50
0,20-
0,35

0,17-
0,37
0,17-
0,37
0,20-
0,40
0,17-
0,37

0,15-
0,35
0,15-
0,35
max.
0,35

P

max.
O,O35

max.
0,035
max.
0,035

max.
0,035

max.
0,025
max.
0,035

max.
0,35
max.
0,35

max.
0,035
max.
0,020

max.
0,025
max.
0,025
max.
0,030
max.
0,020

max.
0,020
max. -
0,025
max.
0,025

S

max.
0,040

max.
0,040
max.
0,035

max.
0,035

max.
0,025
max.
0,040

max.
0,040
max.
0,040

max.
0,035
max.
0,020

max.
0,025
max..
0,025
max.
0,030
max.
0,020

max.
0,020
max.
0,025
max.
0,025

0,25
0,45

2,75-
3,90
2,75-
3,90

2,00-
2,50
1,50-
2,00

2,50-
3,00
2,50-
3,00
max.
0,30
max.
0,20

0,30-
0,50
0,25-
0,50
max.
0,50

Ni

0,40-
0,70

0,70
1,00

0,50
0,90
0,40-
0,70

1,75-
2,00
1,75-
2,00

3,00-
4,00

max.
0,40
max.
0,40
0,30-
0,50
2,00-
2,70

O,5O-
1,00
1,00-
1,50
0,40-
0,60

Mo

0.45-
0,60
0,45-
0,60

0,45-
0,60

0,55
0,70
0,45-
0,60

0,40-
0,60
0,40-
0,60

0,90-
1,10
0,45-
0,60

0,60-
0,80
0,60-
0,80
max.
0,15
0,50-
0,70

0,60-
0,80
0,55-
0,80
0,40-
0,60

V

max.
0,05

max.
0,03
0,05-
0,15

max.
0,03

0,25-
0,35
0,25-
0,35
max.
0,05
max.
0,07

max.
0,05
max.
0,05
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"i r TABULKA 3 Mechanické

A 212 B
A 302 B
A 302 C
A3O2D
A 508 t ř . 2

A 533 B t č . 2
A 541 t ř . 7 a 8
A 542.tř. 2
A 543 t ř . 2

15&2MFA

2OQ»a5FA

25ChMF&

22 K

10CN2MFA

22NiM0Cr37

22 MnMc«i45

vlastnosti

o 0,2
/MPa/

232

345

345

345

345

482

585

689

689

431

421'
530

216

343

441

441

p ř i 20 °C

0 Pt
/MPa/

482-585
552-689
552-689
552-689
miiv.550

621-793
min.725
793-930
793-930

539-735
539-735
637-785
min.412
min.539

588-735
588-735

6 5

tlcuš&a
200

19

15
17

17

-

ran

14

14

13

20

16

21

20

50 im

22

18
20

20

18

18

18

15
14

_

-

-

-

38

-

48

50

50

50

50

55

/Jem" 2/

ze 3 zk.

34

51

51

51

41
Při

48

R2

78

78
50

78
78

90

80

min.

25

42

42

42

34
4,4°C

41

TABULKA 4

Ocel

A 538-A

A 538-B

HY-130

HP 9-4-20

12-5-3

Chemické

C •

max.
0,03
max.
0,03
max.
0,12
O,17
0,23
0,025-

složení

Mn

max.
0,10
max.
0,10
0,60-
0,90
0,10
0,35"
0,20-
O,35

oce l í

P

max.
0,010
max.
0,010
max.
0,010
max.
0,010
max.
0,O10

I I I . generace

S

max.
0,010
max.
0,010
max.
0,35
max.
0,010
max.
0,010

S i

max.
0,10
max,
0,10
0,20-
0,25
max.
0,10

Ni

17,0
19,0
17,0-
19,0

' 4,75-
5,25
8,50-
9,50

12,0

Cr

0,40-
0,70
0,65-
0,85

4,75

Mo

4,00-
4,50
4,60-
5,10
0,30-
0,65
0,90-
1,10

3,0

-

ostatní

7-8,5
Oo+Ti+Al
7-8,5
CoKPi+Al
0,05-0,10 V

0,06-0,10 V
4,25-4,75 Oi
0,3 Al
0,25 Ti
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KW 1300 MV **,*>,»<!

OBR. 3 Výkovky reaktorových t lakových nádob
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OBR. 5 Porovnáni vrubové houževnatosti uhlíkem ve vakuu
dezoxidovaných /VCD/ a Si AI uklidněných ocelí /li/

OUUHOOMÍ POKUSY

OBR. 6 Kombinace parametrů v dlouhodobých zkouškách

"Výzkum bezpečnosti komponent" FKS

153



i r ~i

OBR. 7 Rozptyl nárazové práce při zkouškách "Round Robin"
na pokusném materiálu KS 13

I . . . '(i'hj

OBR. 8 Hodnoty K1Q v závis lost i na
normované teplotě T-RTN__
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OBR. 9 Výskyt poruch v důsledku
koroze pod napětím a uvol
není štěpných plynů v zá-
v i s l o s t i na maximálním vý
kónu po rychlém vampu
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VÝZKUM POVLAKOVÝCH MATERIÁLŮ

LEHKOVODNÍCH REAKTORŮ
J. Kočík

1.tiVOD.

Pokrytí palivových článků tlakovodních i varných reaktorů musí zabezpečovat
především mechanickou celistvost palivového Slánku během provozu reaktoru, tzn. musí
Úspěšně a po celou dobu provozu odolávat vnějším i vnitřním mechanickým a chemickým
vlivům,tepelným změnám a působení radiace v reaktoru. Důkladná znalost materiálových
i technologických vlastností v neradiačních i radiačních podmínkách, znalost vý-
robních parametrů a metod kontroly používaných materiálů jsou nutnými předpoklady
pro konstrukci, výrobu i bezpečný provoz palivových Slánku.

Cílem výzkumu povlakových zirkoniových slitin pro lehkovodní reaktory, provádě-
ného v ďJV Řež v rámci úkolu "Radiační a poradiacní výzkum Zr-slitin", je přispět
ke stanovení základních vlastností materiálů, i technologických vlastností poloto-
varů zkoumaných zirkoniových slitin zejména v radiačních podmínkách. Tento výzkum je
v ČSSR koordinován ÚJP Zbraslav a řešen v rámci dvoustranné mezinárodní spolupráce
s SSSR v oblasti jaderné energetiky.

Jsou zkoumány dva typy materiálů: slitina Zr-lNb, používaná v reaktorech W E R
a vícekcmponentní slitiny Zr-Cu-Fe-Mo-V, vyvíjené pro vyšší provozní parametry
reaktorů. V dJV byly řešeny tyto konkrétní Úlohy:

/I/ Výzkum vlastností povlakových trubek ze slitiny Zr-lNb s vnitřními defekty,
/2/ výzkum vlastností perspektivních Zr-slitin v radiačních podmínkách,
/3/ výzkum vlastností svarových spojů Zr-slitin.

2. VLASTNOSTI PEFEKTNÍCH POVLAKOVÝCH TBUBEK ZE SLITINY Zr-lNb

Tento výzkum, prováděný v TÍJV v létech 1976-1978 měl za* cíl stanovit mezní pří-
pustné rozměry umělých defektů na vnitřní stěně povlakové trubky po ozáření v reak-
toru. Tyto defekty modelovaly defekty případně vzniklé při výrobě trubek, které
prakticky nelze dodatečnými technologickými operacemi odstranit a které v provoz-
ních podmínkách mohou nepříznivě ovlivnit životnost a spolehlivost palivového člán-
ku. V 0JV byla na reaktoru WR-S realizována řada složitých ozařovacích experimentů,
při nichž byly vně i uvnitř trubky simulovány změny tlaku předpokládané při provozu
jaderné elektrárny. Základní vyhodnocovací zkouškou byla mechanická zkouška vnitř-
ním přetlakem do porušení vzorku /"closed end burst test"/. Bylo zjištěno, že pří-
pustná hloubka defektu na vnitřní stěně trubky voroněžského typu je 80 um /obr.l./.
Metalograficky bylo dokumentováno, že v okolí defektu sice dochází vlivem vrubového
působení k přeuspořádání částic hydridů, avšak nedochází ke vzniku prasklin a roz-
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i r voji defektu. Podrobně jsou získané výsledky popsány ve zprávě /I/ a společně

s výsledky předradiačního hodnocení publikovány dále v /2,3/.

3. VLASTNOSTI PERSPEKTIVNÍCH Zr-SLITIN V RADIAČNÍCH PODMÍNKÁCH

Výzkum nových povlakových Zr-slitin je v ČSSR zaměřen na vývoj perspektivních

slitin použitelných při vyšších parametrech jaderných reaktorů v prostředí horké

vody a přehřáté páry. llJV se tohoto výzkumu účastní provedením ozařovacích expe-

rimentů a poradiačního hodnocení struktury a mechanických vlastností zkoumaných

slitin. Během let 1978-1979 bylo na reaktoru WR-S realizováno osm ozařovacích

experimentů v inertní atmosféře, při nichž bylo ozářeno více než 750 vzorků.

Poradiační hodnocení těchto vzorků bude uzavřeno do konce t.r. Z dosavadních výsled-

ků uvedených v /4/ vyplývá, že perspektivní slitiny, které se ukázaly velmi výhod-

né po korozní stránce, vyhovují i ve zkoumaných radiačních podmínkách a jsou dobře

srovnatelné se slitinou valoy používanou v praxi /obr.2/.

3. VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPQjfl Zr-SLITIN

Svarové spoje jsou kritickými místy, kterým je nutno věnovat zvýšenou pozornost

z hlediska bezpečnosti a provozní spolehlivosti jaderných zařízení. Cílem výzkumu

svarových spojů prováděného v ÚJV od r. 1977 je přispět k optimalizaci podmínek

svařování trubek ze si.,tiny Zr-lNb u metodiky v praxi používané, jakož i k ověření

nových způsobů svařování. Vlastnosti svaru jsou hodnoceny na základě stanovení ča-

sované meze línavy pro 5.10 cyklA modifikovanou stupňovou metodou. Tato měření,

prováděná zatím pouze v neaktivních podmínkách, lze snadno technicky realizovat,

interpretovat i porovnat s jinými způsoby únavového namáhání. Součástí výzkumu je

dále hodnocení mikrostruktury svaru užitím transmisní elektronové mikroskopie

a fraktografické hodnocení lomů užitím rastrovací elektronové mikroskopie.

2ískané výsledky jsou podrobně uvedeny v pracech /5,6,7/. Stručně lze konstato-

vat, že použitá metoda určení časované meze únavy je vhodná pro měřeni únavové

odolnosti svarů povlakových trubek. K lomu dochází v naprosté většině případů

na technologických vadách svaru. Tepelné zpracování svaru, jakož i rostoucí obsahy

vodíku, modelující účinek provozních podmínek, snižují únavovou odolnost svarových

spojů /tab.l./. Struktura i fázové složení jednotlivých zón svaru jsou heterogenní

a závisí citlivě na použitém režimu svařování. Tuto nehamogenitu lze do jisté míry

odstranit vhodným tepelným zpracováním svaru.

Výsledky výzkumu povlakových materiálů lehkovodních reaktorů prováděného v tfJV

Řež, shrnuté velmi stručně v tomto referátu, jsou určeny jak pro konstruktéry a vý-

robce povlakových trubek ke zlepšení technologických postupů používaných v současné

době a k zavedení nových materiálů do praxe, tak i pro uživatele k zajištění bez-

pečnosti a spolehlivosti provozu jaderných zařízení i k predikci životnosti jejich

komponent.
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TABULKA 1 časovaná "mez únavy pro N - 5.10 cyklů vzorku povlakových trubek

ze slitiny Zr-1 Nb a přehled výskytu lomů

2
10X
N
<ů
X)

Ol

U]

cn
w

Typ vzorku

výchozí stav

853 K/24 hod.

250 ppm H 2

500 ppm H 2

výchozí stav

853 K/24 hod.

250 ppm H 2

500 ppm H 2

výchozí stav

853 K/24 hod.

250 ppm H 2

500 ppm H 2

oh
/MPa/

293+4

252+4

238+10

280+4

.259+4

197+4

165+4

141+4

213+3

173+5

162+5

143+6

Počet. lomů v
zeslabené 6á

ZN

-

- •

-

-

1

-

2

3

7

4
3

1

TOZ

-

-

-

—

-

6

4

—

-

1

-

1

3ti
ZN

2

1

1

1

2

-

1

—

-

-

-

1

Mimo zeslabenou
část
C
5

1

r-l

2

3

-

2

2

-

1

2

—

VZ

3

4

4

3

-

-

-

1

-
-
-
1

ZM - základní materiál

TOZ- tepelně ovlivněná zóna

ZN - zóna natavení

Č - v čelisti

VZ - ve vrubu na okraji zeslabení
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OBR. 1 Závislost mechanických vlastností /p_> * z / trubek
na hloubce defektu při zkoušce vnitřním přetlakem
/T z - 333k/.

A N - neozářeno, výchozí stav
• R - neozářeno, hydridovaný stav, teplotně cyklováno jako R,, R,,

2 3 - 2o R, - fluence~6,2
Q R2 - fluence*«0,7

2 3 - 2
10 nm ,
1023nm"2.
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OBR. 2 Závislost meze pevnosti Rm a tažnosti na fluenci

neutronů / o - slitina X, A - slitina 120,

V -i slitina-11, n valoy, *7- - neozářenýstáv
slitiny 11 /.
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VÝZKUM RADIAČNÍHO POŠKOZENÍ OCELÍ
TLAKOVÝCH NÁDOB LEHKOVODNÍCH

REAKTORŮ V ÚJV

M, Vacek, B. Stočes

L

1 . flVOD

Na bezpečný a spolehlivý provoz reaktorových tlakových nádob /dále jen RTN/

jsou kladeny mimořádně přísné požadavky. Havárie nádoby by vedla k ilniku nebezpeč-

ných, vysoce radioaktivních produktů z primárního okruhu do ovzduší, k nepřípustné-

mu- ohrožení obyvatelstva a okolí jaderné elektrárny těmito zplodinami i k nežádou-

cím ekonomickým ztrátám na vlastní jaderné elektrárně.

Výrobce nádoby musí proto zaručit a náročnými zkouškami či atesty materiálu

RTN doložit jeho předepsanou kvalitu a z toho vyplývající naprosto bezpečný a spo-

lehlivý provoz nádoby po celou dobu její Životnosti, která se pohybuje kolem 40-ti

let.

Vzhledem k mohutnosti celé RTN, tloušťce její stěny, použitému materiálu a

komplikovaným provozním podmínkám spočívá největší potenciální nebezpečí pro zacho-

vání integrity nádoby v jejím možném porušení křehkým lomem. Toto nebezpečí hrozí

hlavně při neplánovaných Si havarijních přechodových režimech reaktoru, ke kterým

může hypoteticky dojít při havárii /gilotinování/ primárního okruhu potrubí s ná-

sledující ztrátou chladivá a uvedením v činnost havarijního dochlazování /LOCA/ ne-

bo parního potrubí mezi parogenerátorem a turbinou. Dále je to i při plánovaných

přechodových režimech, kde vedle běžného spouštění a zastavování reaktoru je

zvlášt nebezpečné rychlé zastavení reaktoru, např. při náhlém vypadnutí elektrárny

ze sítě /I/. Možnost porušení integrity nádoby je podporována všemi faktory, které

zvyšují či způsobují křehnutl materiálu RTN. V tomto směru má nejpronikavější Účin-

ky záření rychlých neutronů, které během provozu jaderné elektrárny nepřetržitě do-

padá v okolí aktivní zóny na stěnu nádoby. V této oblasti proto ťJJV připadá důleži-

tý a v ČSSR zatím nezastupitelný úkol stanovení odolnosti materiálu RTN k radiační-

mu poškození. Tento tikol je řešen ve dvou časově velmi odlišných etapách a to v

předprovozní a provozní fázi energetického reaktoru.

Předprovozní stanovení radiační odolnosti ocelí RTN se děje při urychlené

neutronové expozici ve zkušebním či materiálovém reaktoru. Přirozenou snahou je,

aby do těchto radiačních experimentů bylo zahrnuto maximální množství faktorů, kte-

ré se budou v příslušné RTN uplatňovat během provozu jaderné elektrárny. Úplně to

však není možné. Nejdůležitější rozdíly spočívají v použitém neutronovém toku, či

rychlosti expozice /n/m s./, kde rozdíl se pohybuje obvykle kolem dvou řádů, v růz-

ném energetickém spektru neutronů v experimentálním a energetickém reaktoru a

v dlouhodobém působení času.
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| Protože výsledky výzkumu radiační odolnosti při urychlené a provozní expozici

nejsou zcela totožné /2,3/, jak dokládá obr. 1 a 2, používá se všude ve světě v ja-

derných elektrárnách s lehkovodními reaktory poměrně Širokého programu tzv. svědeč-

ných těles. Tato svědečná tělesa jsou vyrobena z materiálu skutečně použitého na

stavbu RTN /základní materiál, svarový kov a teplem ovlivněná zóna/, umístěna v těs-

né blízkosti stěny příslušné nádoby a periodicky jsou vyjímána ke stanovení veli-

kosti radiačního zkřehnutí v různém časovém období provozu jaderných elektráren.

" Počet svědečných těles u jedné RTN je několik set.

Podle takto zjištěných provozních \idajů se potom stanovuje zbytková životnost

RÍN a korigují se výsledky, dosažené při urychlené neutronové expozici. Význam svě-

dečného programu vzrůstá s blížící se konečnou fázi životnosti RTN, kdy je nutno na

základě neutronovým zářením degradovaných mechanických charakteristik ocelí nádoby

a velikosti vad typu trhlin ve stěně nádoby rozhodnout o jejím dalším provozování

nebo zastavení. Tyto výsledky jsou časově posunuty až o desítky /"-M0/ let. Z toho-

to časového rozdílu potom vyplývají značné nároky na vedení přesné, jasné a syate- „

matické evidence ze všech radiačních experimentů, včetně potřebného dlouhodobého -

ukládání neozářených i ozářených rozlomených zkušebních tyčí pro eventuelní doda-

tečné prozkoumání na základě nově "zjištěných skutečností.-" z^~„ '"-_-- .".-̂ --.r~̂ = " r

Obě fáze výzkumu radiační odolnosti materiálu RTN pro potřeby čs. jaderné ener-

getiky zajištuje ÚJV, úsek 220, ve spolupráci s o.p. ŠKODA Plzeň hlavně prostřed-

nictvím Doplňkového a atestačního programu a realizací výstavby polohorké metalur-

gické linky.

2. ČINNOST ÚJV V OBLASTI VÝZKUMU RADIAČNÍ ODOLNOSTI MATERIÁLU RTN A D O S A Z E M Ž

VÝSLEDKY

Problematikou výzkumu radiační odolnosti ocelí pro RTN při urychlené expozici

se začal ÚJV zabývat v r. 1960 /4/. V té době se jednalo o C-Mn ocel, typu 13030

/Al+Ti+Ni/, která byla použita na stavbu RTN A-l. Příklad dosažených experimentál-

ních výsledků ve studiu radiační odolnosti této oceli /radiační zkřehnutí/ je uve-

den na obr. 3.

Je známo, že v té době se prakticky u prototypových jaderných elektráren na

stavbu RTN ve světě používalo celé řady dobře svařitelných normalizačně žíh: • 'ch

nízkouhlíkových ocelí. V současné době se však na stavbu tlakových nádob jaderných

elektráren s lehkovodními reaktory používají pouze tři typy ocelí a to v zušlechtě-

ném stavu: Mn-Mo-Ni označovaná dle 'ASTM A 533-B v použití na vývalky a ASTM A 508

na výkovky a od ní odvozené typy označované dle národních norem, Cr-Mo-V ocel ozna-

čení 15Ch2MFA pro RTN 440 MW a Ni-Cr-Mo-V ocel 15Ch2NMFA pro RTN 1000 MW. Ostatní

typy ocelí, jako např. americká Cr-M ocel ASTM A 542 a Ni-Cr-Mo ocel ASTM A 543

jsou zatím ve stadiu vývoje a nebyly dosud použity na stavbu skutečné RTN.

Provozní teplota stěny RTN A-l byla kolem 150°C. Proto bylo možno potřebné ra-

diační experimenty v podstatě provádět v teplotně neregulovaných uzavřených schrán-

kách.

l Provozní teplota stěny dnešních tlakových nádob včetně reaktoru 440 a 1000 MW

je kolem 29O°C, ccž vyžadovalo v ozařovací technice přechod k sondám s regulovatelnou
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teplotou. Po dlouholetém vývoji vlastní sondy, poznamenaném řadou těžko překonáva-

ných potíží, byl v rámci programu doplňkových 2koušek materiálu tlakových nádob

reaktoru 440 MW zajištěn dovoz velkokapacitní elektricky vytápěné sondy Chouca-M

z Francie včetně elektrické regulace. Tím však nebyly vyřešeny všechny problémy

spojené s radiačními experimenty materiálů pro RTN. Hlavně je zde třeba dořešit

problém provozování sondy při vyšším výkonu reaktoru s dodržením předepsané ozařova-

cí teploty všech vzorku po výšce s,ondy,

S těmito radiačními experimenty je spojena i potřeba pohotové dozimetrie, hlav-

ně rychlých neutronů, včetně stanovení jejich energetického rozdělení na žádoucí

úrovni, která je základním kamenem těchto experimentů, stejně jako při přenášení

získaných výsledků z experimentálního reaktoru na stěnu tlakové nádoby reaktoru

energetického.

V rámci Doplňkového programu materiálu tlakových nádob reaktoru 440 MW byl v
ÚJV porovnáván vliv rozdílné sovětské á čs, výrobní technologie oceli 15Ch2MFA na
výsledné radiační poškození /5/. Experimentálně bylo potvrzeno, že použitá rozdíl-
ná technologie po stejném ozáření prokazatelně neovlivňuje výsledné radiační zkřeh-
nutí a zpevnění základního materiálu této oceli /obr. 4/.

V atestačním programu materiálu tlakových nádob reaktoru 1000 MW byla předběžně

ověřována radiační odolnost Ni-Cr-Mo-V oceli 15Ch2NMFA a porovnávána se stejnou

odolností dnes ve světě v jaderných elektrárnách nejčastěji používanou Hn-Mo-Ni oce-

lí A 533-B a A 508 /6/. Po ozáření fluencí kolem 3xlO23n.m"2 > 1 MeV při teplotě ko-

lem 29O°C bylo u všech tří ocelí naměřeno prakticky stejné radiační zkřehnutí

/a "^ňSScssT^ a t o 3°°c' Rovněž radiační zpevnění'všech tří ocelí bylo po ozáření

r

cssT
2xlO2 n.nf2 při teplotě 28O°C stejné a to 3O* /obr. 5 a 6/.

V rámci výzkumu radiační odolnosti ocelí pro RTN byla též v ÚJV zkoumána mož-
nost ovlivnění této odolnosti různými materiálovými faktory, jako např. různou
mikrostrukturou /7/, různým chemickým složením /8/ včetně procesu zotavení z ra-
diačního poškození pomocí žíhání po ozáření. V této oblasti byla získána řada ori-
ginálních, velmi cenných výsledků, které byly publikovány na domácích i zahranič-
ních konferencích a jsou využívány výrobcem reaktorových tlakových nádob o.p.
ŠKODA Plzeň. Ke stanovení radiační odolnosti materiálu RTN přímo za provozu jader-
né elektrárny slouží program svědečných těles. Svědecná tělesa ze všech čs. jader-
ných elektráren mají být vyhodnocována ve specielní laboratoři, která se v současné
době realizuje v ÚJV pod názvem "Polohorká metalurgická linka". Ta se bude skládat
ze' dvou oddělených pracovišť a to mechanické a metalografické linky. V současné době
bylo veřejnoprávními orgány schváleno koncepční řešení mechanické linky a vypraco-
vává se její projekt.

3. ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH PRACÍ

Nově budované pracoviště zajistí bezpečné vyhodnocení všech ozářených svědeč-
ných těles i ozářených zkušebních těles větších rozměrů s vyšSl expoziční rychlostí.
To umožní širší aplikaci lomové mechaniky ve výzkumu radiačního poškození ocelí RTN
ve spojení s jejich životností a spolehlivostí /I/. Hlavní pozornost v této oblasti
však bude věnována vývoji a vypracování metodik měření mechanickometalurgických cha-
rakteristik na malých vzorcích, použitelných ke sledování změn vlastností ocelí RTN
za jejich provozu /svědečná tělesa/ i při urychlené expozici /předprovozní stanovení
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r radiační odolnosti/. Dále budou vypracovány metody ke sledování rychlosti podkritic-
kého růstu únavových trhlin v ozářených ocelích RTN včetně korozního prostředí pro
hodnocení životnosti těchto nádob během jejich provozu. Kromě toho budou sledovány
cesty k minimalizaci radiačního poškození ocelí RTN prostřednictvím optimalizace me-
talurgických a případně i provozních faktoru. V plném rozsahu bude zajišťována
příslušná část atestačního programu, která se týká stanovení radiační odolnosti
ocelí 15Ch2NMFA pro tlakové nádoby reaktoru 1000 MW.

4. ZA*VER

Výzkum radiačního poškození ocelí RTN má v ÚJV dvacetiletou tradici. Stejně
stará je i spolupráce s výrobcem RTN, OZES o.p. ŠKODA Plzeň, který získané výsledky
bezprostředně realizuje ve svém vývojovém a výrobním programu RTN. Uznáním výsledků
ÚJV v této oblasti je všeobecná shoda všech zúčastněných partnerů v tom, aby právě
ÚJV byl pověřen vyhodnocováním svědečných těles ze všech jaderných elektráren v
CSSR. Tím ÚJV získává zcela jasnou dlouhodobou pracovní náplň a perspektivu rozvoje
odpovídajících vědních disciplin této nemalé laboratoře, která by měla být provo-
zována po dobu min. 50-ti let.
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OBR, X Radiační zkřehnutí svědečných vzorků základního materiálu oceli A 302-B

tlakové nádoby energetického reaktoru Point Beach Unit 1 po ozáření při

teplotě kolem 26O°c /2/
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OBR. 2 Radiační zkřehnutí základního materiálu tří ocelí v závislosti na neutro-

nové fluenci a ozařovací teplotě po ozáření v experimentálním reaktoru /3/
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OBR. 3 Radiační akř«hniití ocel i 13030 /Al+Ti+Ni/ po ozáření při teplotě 15O°C.
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OBR. 4 Radiační zpevnění Cr-Mo-V oceli po ozáření při teplotě 288°C.
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OBR. 5 Radiační zkřehnutí Ni-Cr-Mo oceli 5s. výroby./ÚJV 3468-Mi str. 23, obr. 10/
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OBR. 6 Radia£ní zpevnění základního materiálu oceli ASTM A 533-B. /ÚJV 5026-M,
str. 6/.
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ZPRACOVÁNÍ A LIKVIDACE

RADIOAKTIVNÍCH PRODUKTŮ

M. Kyrš

L

1 . ÚVOD

Výzkumem zpracování a likvidace radioaktivních produktu se zabývá úsek Radio-

chemické technologie.

Úkolem úseku v uplynulých pěti letech bylo zejména řeSit některé vybrané otáz-

ky palivového cyklu jaderných elektráren. Tyto problémy lze shrnout do několika hlav-

ních směru:

- problematika fluoridové technologie přepracování paliva z rychlých reaktoru,

- otázky radioaktivních odpadů, včetně izolace vybraných cenných a biotoxických

zářičů,

- vybrané problémy hydrometalurgie uranu a zirkonia.

2. PROBLEMATIKA FLUORIDOVČ TECHNOLOGIE

Problematika vývoje technologického postupu pro zpracování paliv rychlých

reaktorů je řešena ve spolupráci s pracovišti SSSR. Na základě výsledků a zkuše-

ností získaných v SSSR na laboratorním zařízení Fregat a na základě systematic-

kého výzkumu procesu sorpce fluoridu uranového a fluoridů některých produktů ště-

pení prováděného v ÚJV za účelem nalezení optimálních podmínek pro sorpčně-desorpč-

ní čištění UFg bylo v uplynulých letech rozpracováno v ÚJV ve spolupráci s řadou

pracovišť v ČSSR a SSSR technologické schema uranové větve procesu, které by mělo

být realizováno v SSSR pro zpracování vyhořelého paliva reaktoru BOR-60. Technolo-

gický proces pozůstává z následujících hlavních operací:

1/ odstranění povlaku palivového článku odtavením,

2/ oxidace U0 2 na U3Og,

3/ fluorace a kondenzace,

4/ oddělení plutonia od uranu,

5/ destilační čištění UFg,

6/ topčně-desorpční čištění UFg,

7/ čištění odpadních plynů.

Prvé dvě operace slouží jednak k odstranění nerezového povlaku palivového člán-

ku a jednak k převedení materiálu paliva do chemické formy vhodné k následující fluo-

raci elementárním fluorem. Při fluoraci je veškerý materiál paliva převeden do formy

fluoridů, z nichž fluoridy uranový, plutoniový a fluoridy některých produktů štěpení
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/např. Hb, Ru, Sb. Mo/ jsou za daných podmínek plynné, zatímco fluoridy většiny pro-

duktů štěpení jsou pevné a hromadí se na dně fluoračního aparátu jako pevný odpad.

Plynný produkt je veden k operaci několikastupňové kondenzace, mající za úkol oddělit

žádané produkty /UFg, PuFg/ od doprovodných nekondenzujících procesních plynů

/Fj, 02» Nj/. Produkt je potom veden do aparátu pro oddělení plutonia do uranu, kde

je plynný PuFg redukován na pevný PuF^ za podmínek, kdy nedochází k rozkladu UFg.

Vzniklý PuF^ je předán k dalšímu Čištění v tzv. plutoniové větvi procesu. Fluorid

uranový je pak veden do destilační kolony, kde dochází k jeho oddělení od těkavěj-

ších fluoridů produktů štěpení /např. MoFg/ a na sorpčně-desorpčni čištění, kde do-

chází k jeho oddělení od méně těkavých pentafluoridů produktů štěpení.

Uzel čištění odpadních plynů pozůstává ze systému sorpčních kolon, plněných

různými sorbenty, zajištujícího, aby z procesu se neuvolňoval do okolní atmosféry

elementární fluor a fluorovodík a aby Úroveň radioaktivity odcházejících plynů odpo-

vídala úrovni, kterou vyžadují hygienické předpisy. Systém kolon tvoří kolona plně-

ná NaF, sloužící k zachycení stop proniknuvšího UFg při operacích kondenzace, kolona

plněná A1,O,, sloužící k pohlcení přebytku fluoru a stop fluorovodíku, kolona plněná

natronovýtn vápnem, sloužící k zachycení fluorovodíku, stop fluoru a TeFg a nakonec

kolona plněná aktivním uhlím, sloužící k zachycení event, přítomných radioaktivních

inertních plynů. Jako dopadni plyny bude z procesu vycházet směs čistého kyslíku a

dusíku. Stupeň očištění uranu v tomto procesu se předpokládá 10 .

Zařízeni pro jednotlivé operace popsaného procesu /počínaje fluorací U3O3/ jsou
vyvíjena a konstruována v ČSSR včetně regulační a ovládací armatury. Na funkceschop-
nost a spolehlivost všech zařízení jsou kladeny mimořádné nároky, vyplávající z
extrémně vysoké úrovně radioaktivity zpracovávaných látek /** 10 Bq/ a vysokého
obsahu štěpitelných materiálů v nich, z nutnosti dálkového ovládání procesu a z prá-
ce s elementárním fluorem a korozivními fluoridy za teplot až 500°C. Některá vyvinu-
tá a vyrobená zařízení včetně armatur jsou v současné době podrobována v ÚJV funkč-
ním zkouškám v neaktivních podmínkách. Po jejich ukončení a neaktivních zkouškách ce-
lého chemicko-technologického procesu v ŮJV budou následovat provozní zkoušky v SSSR
s reálným vyhořelým palivem rychlého reaktoru B0R-60 v průběhu 7.PLP.

Úspěšný provoz celého popsaného komplexu bude významným přínosem CÍJV k rozvoji

čs.-sovětské spolupráce v oblasti mírového využití atomové energie a k řešení jedné

z klíčových otázek palivového cyklu rychlých reaktorů.

Oddělení fluoridové technologie se již řadu let zabývá také aplikací fluoru a
některých fluoridů v různých odvětvích národního hospodářství. Tak v posledních ně-
kolika letech byl vypracován postup pro zpracování katalyzátorů a jiných odpadních
materiálů za účelem získání drahých kovů /platina, palladium/ s maximálním výtěžkem.
V ČSSR se katalyzátory i odpadní materiály z výroby kyseliny dusičné a kaprolaktá-
mu nezpracovávají, dosud se posílaly do zahraničí, při čemž výtěžky drahého kovu
byly jenom 7O-8O%. Postupy vypracované dosud v ÚJV v laboratorním a poloprovozním
měřítku dávají výtěžky drahého kovu 95-99%. Za zmínku stojí to, že při laboratorních
a poloprovozních ověřovacích pokusech zpracování odpadů byly získány desítky kilo-
gramů drahých kovů /platina, palladium/ v hodnotě několika miliónů korun. Podrobně-
ji se těmito otázkami bude zabývat následující referát Ing. Peky.
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í
3, PROBLEMATIKA RADIOAKTIVNÍCH ODPAD8

Téměř veškerá výzkumná kapacita úseku zaměřená na tuto oblast byla v daném ob-

dobí věnována problematice zpracování vysoceaktivních odpadů z regenerace vyhořelé-

ho jaderného paliva.

Na základě dvoustranné československo-sovětské dohody o spolupráci vyvíjí naše

pracoviště dvoustupňový fosfátový" proces /první stupeň - denitrace a kalcinace; dru-

hý stupeň - tavení/, zatímco nali sovětští partneři vyvíjejí jednostupňový proces

a zabývají se konstrukcí zařízení pro čištění odpadních plynu i z našeho procesu.

V ÚJV byly řešeny především problémy technologie? vývoj zařízení probíhal v

úzké spolupráci s řadou kooperujících pracovišž /zejména SVíSs Praha, strojní fakul-

ta ČVUT Praha a ÚJP Zbraslav/. Významnou roli sehrálo ustavení KRB, v ní2 jsou za-

stoupeni i pracovníci kooperujících pracovišť.

Ačkoliv byla úspěšně vyvinuta technologie denitrace /včetně zařízení 1 : 10/,
ukázalo se v průběhu prací, Se je možné spojit denitraci a kalcinaci do jednoho za-
řízení a další vývoj pak byl veden tímto směrem. Vývoj technologie kalcinace úzce
souvisel s vývojem příslušného zařízení. Předpokládalo se variantní použití dvou ty-
pů kalcinátoru: vertikálního /typ blánové odparky/ a horizontálního /šnekového/.
Oba typy byly konstrukčně vyvinuty. Zatímco ověřování vertikálního kalcinátoru bylo
nutno ukončit na modelu 1 ; 100 /nebyl nalezen výrobce modelu většího/, byly již
ukončeny peace na Šnekovém kalcinátoru v měřítku 1 : 10. Originálním řešením nového
rotoru horizontálního kalcinátoru pak byly spojeny výhody obou typů kalcinátoru;
tato varianta je zřejmě výhodnější, než předpokládaný kalcinátor svislý.

V rámci vývoje technologie fixace /tavení kalcinátu/ byla při studiu vlastností
produktů fixace jako novinka v této oblasti úspěšně použita metoda plánovaného expe-
rimentu, jejíž pomocí byla racionálně získána řada nových poznatků. Paleta vyvíje-
ných zařízení byla Širší, než u kalcinace: čtyři typy tavičích zařízení se středo-
frekvenčním indukčním ohřevem /tři kontinuální a jeden diskontinuální/ a dva /dis-
kontinuální/ s ohřevem odporovým. V současné době jsou vyrobeny již všechny modely

v měřítku 1 : 10 a v plném proudu je jejich ověřování. Vzhledem k silně korozivním
vlastnostem fosfátových tavenin je obtížným a dosud ne plně vyřešeným problémem
zejména volba materiálů pro taviči nádoby.

I když je problematika zneškodňování plynů z procesu řešena jen zčásti, bylo
dosaženo i v této oblasti pozoruhodných výsledků. Jako podklady pro sovětské partne-
ry byly proměřeny všechny potřebné charakteristiky těchto odpadů. Úspěšně probíhá
výzkum záchytu aerosolů, ruthenia, cesia a stronc.ia; byla vyvinuta /včetně zařízení/
originální metoda pro zneškodňování kysličníků dusíku, které jsou nepříjemnou a
podstatnou složkou odpadních plynů.

Pro všechny jednotkové operace jsou studovány kontaminovatelnosti zařízení za
provozních podmínek a vypracovávány dekontaminační předpisy. V současné době je již
jasno, jak mohou být zařízení během provozu kontaminována a jakých postupů bude možné
použít k jejich dekontaminaci.

Vedle vývoje průmyslového procesu zpracováni VAO je vyvíjeno i zcela originální
zařízení /jednostupňový proces, středofrekvenční ohřev/, určené ke zpracování reál-
ných odpadů a k výzkumně-vývojovým pracem v RI Leningrad-Gatčina. Vývoj zařízení a
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r příslušná technologie je v pokročilém stádiu a měl by být ukončen y roce 1980.

K řešení ostatních probléraů jsou k dispozici jen nepatrné výzkumné kapacity.

Přesto i zde bylo dosaženo významných výsledků. Byly vyvinuty dva vysoce selektivní

sorbenty pro detoxikaci odpadních vod od radia, jejichž aplikace podle vyjádření

předpokládaného uživatele /ČSUP/ může předčit všechny jiné metody. Také v této ob-

lasti je řešena problematika v širším měřítku, včetně vývoje zařízení a návrhu tech-

nologie výroby vyvinutých sorbentů.

Osek se v určité míře účastnil i řešení vybraných problémů problematiky RAO
z fis. jaderných elektráren. Při zdokonalování existujících postupů se uplatňují
mnohaleté zkušenosti pracovníků oddělení, kteří jsou vyhledávanými konzultanty
výzkumných, výrobních a projekčních i centrálních institucí. Byl navržen nový postup
- fixace odpadů do anorganických polymerů. V ÚJV se již několik let pracuje na
důsledném uplatňování systémového přístupu. V současné době je již k dispozici první
verze algoritmu pro výběr variant procesu zpracování kapalných odpadů z jaderných
elektráren a algoritmu pro optimalizaci režimu zvolené varianty. Na úseku byly také
v posledním roce vypracovány podrobné analytické postupy chemického rozboru radio-
aktivních odpadních vod pro Ss. jaderné elektrárny, vyvinuté postupy se při analýze
reálných materiálů plně osvědčily a ukázaly, že dosavadní představy o složení stáva-
jících odpadních roztoků je třeba podstatně změnit. V ÚJV byla také vyvinuta ponor-
ná a průtoková čidla k detekci zářičů alfa v roztocích, jež již nyní používají pra-
covníci Výskumného ústavu jádrových elektrární v Jaslovských Bohunicích ke stanove-
ní obsahu radionuklidů v odpadech. Další přístroj tohoto typu byl předán do SSSR k
ověření spolehlivosti při analýzách kapalných odpadů vznikajících při vodném přepra-
cování vyhořelého paliva z reaktoru typu WER.

Pracovníci úseku také trvale uvažují o možnostech využití dosažených výsledků
v jiných oblastech národního hospodářství. Tak např. na vyvinutém kalcinačním zaří-
zeni byly vyrobeny pokusné vzorky Li-Zn ferritů pro výrobu paměťových obvodů. Před-
běžné výsledky ukazují, že se tyto materiály vyrovnají dováženým a že na zaříze-
ní, které je k dispozici, by bylo možno krýt celou čs. potřebu v hodnotě několika
mil. devizových Kčs ročně. Sklářský průmysl projevuje zájem o vyvinuté malokapacit-
ní taviči jednotky, které by mohly sloužit k výrobě speciálních skel. Také o vyvi-
nutý postup a zařízeni na zneškodňování N0 x je zájem i v nejaderných oblastech.
S problematikou radioaktivních odpadů úzce souvisejí i otázky transportu radioaktiv-
ních a korozivních kapalin. Ten klade mimořádné nároky na spolehlivost a dlouhodobou
životnost .zařízení, nebofc běžné opravy a údržba jsou s ohledem na prostředí škodlivé
zdraví značně ztíženy. Byla proto vyvíjena speciální dávkovači čerpadla z nerezavějící
oceli, umožňující odplyňování od produktů radiolýzy vody. Prototyp laboratorního zaří-
zení byl předán do SSSR k vyzkoušeni v podmínkách dlouhodobého radioaktivního provozu.
Pozornost byla věnována i možnosti použití fluidikových čerpadel k transportu nebez-
pečných tekutin. Ve spolupráci se strojní fakultou ČVUT v Praze a SVŠT v Bratislavě
byly prozatím vyvinuty laboratorní prototypy těchto zařítení.

Pracovníci úseku se po několik let zabývají v Ú2ké spolupráci se sovětskými spe-
cialist problematikou izolace biotoxických ra«UiKiukLidů z odpadů vznikajících při
zpracování vyhořelého jaderného paliva extrakčními metodami. Jde o úpravu vysoce ra-
dioaktivních odpadů před jejich zpevněním pro dlouhodobé a bezpečné uložení. Bioto-
xické radionuklidy jsou především nuklidy s dlouhým poločasem přeměny a zářiče alfa,
jejichž přítomnost v odpadech ztěžuje jejich další zpracování.

f
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Českoslovenští pracovníci vyvinuli několik nových extrakcních činidel i origi-
nální pracovní postupy, jež byly začátkem r, 1979 úspěSně ověřeny v sovětských hor-
kých komorách s roztokem získaným po přepracování jaderného paliva z reaktoru typu

WER a jehož radioaktivita dosahovala hodnoty 0,6 TBq.dm" . Zkoušky prokázaly vyso-

kou selektivitu a radiační stálost navržených činidel a spolehlivost pracovního
postupu v mrohastupňovém extrakčním zařízení vyrobeném v SSSR nejen po stránce pro-
vozní, ale i požární a radiační bezpečnosti. Provoz mnohastupňových zařízení vyžaduje

i speciální analytickou kontrolu průběhu separačního procesu. K tomu vyvinuli pracov-

níci Ústavu jaderného výzkumu vhodné metody umožňující sledovat výtěžky separace

jednotlivých radionuklidů.

ťístav se rovněž podílí na problematice čištění důlních vod od radia. Byly vy-

vinuty dva vysoce selektivní sorbenty, jejichž použitelnost v provozu je podle vyjád-

ření předpokládaného uživatele, CSUP mnohem nadějnější než u jiných dosud známých

sorbentů. Řešení tikolu zahrnuje i vývoj zařízení na čištění vod a návrh technologie

výroby nově vyvinutých sorbentů.

4. VYBRANĚ PROBLÉMY HYDKOMETALURGIE URANU A ZIRKONIA

Dlouhodobé zkušenosti pracovníků ťiseku s výzkumem separace anorganických látek

metodami extrakce, iontové výměny, srážení a spolusrážení byly využity v posledních

letech pro řešení některých technologických problémů izolace uranu a zirkonia z vý-

luhů našich uranových rud nebo jiných technologických meziproduktů. Tyto práce byly

prováděny v rámci státních úkolů koordinovaných čs. uranovým průmyslem. Kromě jiného

bylo navrženo originální schéma hydrometalurgické.extrakční rafinace zirkonia od

hafnia. V omezené míře byly uvedené zkušenosti našich pracovníků využity i v oblasti

hydrometalurgie nejaderných materiálů. Tak např. byl na úseku vyvinut postup oddě-

lování malých množství příměsí z roztoků elektrolyticky získaného niklu extrakčními

činidly typu LIX. Pro generální ředitelství n.p. Aero bylo vyvinuto zařízení na

přípravu vysoce čisté vody pro zkoušky leteckých motorů metodou iontové výměny. Toto

zařízení se v provozu plně osvědčila.
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NEJADERNÉ APLIKACE FLUOROVÉ CHEMIE
r

I. Peka

1. tiVOD

V posledních pěti letech byly práce v oblasti aplikací fluorové chemie zaměře-

ny na tři směry: izolace drahých kovů z odpadních materiálů, příprava a použití

fluoridu grafitu a preparace specielních sloučenin fluoru dosud dovážených ze zahra-

ničí,

Na minulé výroční ústavní konferenci bylo referováno o fluoridovém čištění dia-

mantového prášku v n.p. Pramet-Sumperk dle autorského osvědčení č. 156 120 z r. 1974,

jehož správcem-je ÚJV. Pro informaci je uváděn přehled výroby /tab. č. 1/ diamanto-

vého prášku, tak jak v průběhu posledních pěti let narůstala.

Drahé kovy jako je platina, palladium a rhodium se z odpadních materiálů v ČSSR.
dosud neizolovaly, ale zasílaly se ke zpracování do kapitalistických států, při čemž
u některých druhů odpadů byly nízké výtěžky. Jedná se převážně o palladiové a plati-
nové katalyzátory, vedle odpadů z konvertorů na výrobu kyseliny dusičné /základní
surovina pro výrobu umělých hnojiv/, kde se slitiny platina-rhodlum ve formě sít
používá ke katalytické oxidaci amoniaku na kysličník dusičný a ze sklářského průmyslu,
kde se stejné slitiny používá k odpadovému topení'.

Bylo vypracováno několik variant řešení, kde se využívá schopnosti fluoru jako
silného oxidačního činidla oxidovat jinak poměrně velice stálé drahé kovy. Platina
se dle podmínek fluorace oxiduje na PtF. nebo PtFg, palladium na PdF^ a rhodium na
RhF^. Další řešení vycházelo z možnosti selektivního'rozpouštění nosiče katalyzátoru
v prostředí kyseliny fluorovodíkové, kde platina zůstává v elementární formě a z roz-
toku se odděluje filtrací nebo sedimentací. Popsané postupy jsou zcela originální,
bylo jim uděleno čs. autorské osvědčení, US, anglický a francouzský patent.

2. ZÍSKANÍ PLATINY Z ODPAD8

Platinový katalyzátor se v organické chemii ve velkém měřítku používá při tzv.
reformingu, kde se z alifatických řetězců uhlovodíků získá rozvětvený řetězec, který
je základem pro výrobu vysokooktanových benzinů. Palladiový i platinový katalyzátor
se dále používají k hydrogenaci nenasycených dvojných vazeb organických látek v prů-
myslu tuků, farmaceutickém, výrobě kaučuku a jako oxidační katalyzátory k dodatečné-
mu spalování výfukových plynů apod.

Platina je pro katalytické ťičely obvykle nanesena na vysokopovrchovém nosiči,
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většinou granulovaném kysličníku hlinitém v koncentraci do.1%. Pro alumina-platinový

typ katalyzátoru byla navržena metoda selektivního rozpouštění nosiče v prostředí

kyseliny fluorovodíková. Reakcí vzniká silná, dobře rozpustná kyselina fluoro-hli-

nitá a velmi jemná platina zůstává v elementární formě. Oddělená platina po promy-

tí a čistění představuje cca 90-ti % koncentrát, nejlepší výtěžky se pohybovaly na

úrovni 99,8 - 99,9 % analyticky zjištěné platiny.

Oddělený roztok kyseliny fluorohlinité je cennou surovinou pro přípravu flu-

rohlinitanu sodného /kryolitu/ používaného při elektrolytické výrobě hliníku.

Navržený postup má přednosti v tom, ze z procesu neodpadají prakticky žádné

kapalné ani pevné odpady. Technologický postup se v současné době ověřuje na de-

setikilogramových vzorcích katalyzátoru a seriozní zájem o zpracování katalyzátoru

popsaným postupem mají Chemické závody - Záluží a Lachema - Brno. Zbývá doplnit,

že platinového katalyzátoru odpadá v CSSR ročně 20 - 30 tun. ..--.--•---.*,. -

=při výrobě kyseliny dusičné reaguje v oxidačních konvertorech amoniak se

vzduchem na kysličník dusičný v přítomnosti platiny při teplotě cca 8OO°C. Platinová

síta se v proudech reagujících plynů částečně spotřebovávají, platina se usazuje

v mechanických odlučovačích a na dně reaktoru. Pevný materiál, získaný otěrem vy-

zdívek a sběrem prachu v různých částech aparatury, obsahuje dle místa odběru

značné množství železa, mědi, keramické hmoty a platinu. V jednotlivých 15-ti kg

vzorcích, které byly získány ze Severočeských chemických závodů - Lovosice, bylo

zjištěno, že obsahují od O,2 - 2% platiny. Způsob izolace platiny je založen na oxi-

dačních schopnostech fluoru. Reakce je uskutečněna v monelovém vyhřívaném reaktoru

.přímým kontaktem pevné látky obsahující platinu s elementárním fluorem. Fluorid

platičitý získaný fluorací se rozpouští v koncentrované kyselině solné a přechází

' na kyselinu chloroplatičitou. Filtrací, resp. dekantací se získá čistý roztok, ze

kterého se vyredukuje platinová čerň. V platině přítomné rhodium /10%/, které

zvyšuje mechanickou pevnost platinového síta, se při regeneraci chová stejně jako

platina.

Výzkum byl zaměřen na stanovení optimálních parametrů fluorace, počtu loužicích

cyklů, oddělení platiny z roztoku ve formě PtF 2 srážením sirovodíkem, nebo redukcí

zinkem na elementární platinu. Dále čištění získané surové platiny od SiO-r Cu á Ni.

Všechny sledované proměnné byly vztaženy na výtěžnost platiny. Výtěžnost byla posu-

zována z obsahu platiny, která zůstala po fluořaci a loužení v pevných zbytcích,

nebot z roztoku byla platina izolována kvantitativně. Obsah platiny se ve zbytcích

pohyboval v setinách procenta. Výtěžek platiny se v závislosti na původním obsahu

pohyboval na \irovni 92 - 98%. Západní firmy zaručují z analogického materiálu výtě-

žek 65%. Technologické schema zpracování odpadů z výroby HNO, spočívá v následují-

cích operacích:

a/ příprava materiálu ke.zpracování. Pro snížení obsahu pro fluořaci nežádoucích

složek se před fluorací louží vstupní materiál, aby se odstranilo Fe, Cr a Cu, Po

promytí a vysušení se celková váha vsázky sníží o 20 - 30%,

b/ fluorace bývá uskutečněna v monelovém nebo niklovém reaktoru při teplotě 25O°C,

c/ loužení na fluorovém materiálu se uskutečňuje v koncentrované HC1 při teplotě

90 - 100° c = a m

peroxidu vodíku,

90 - 100°c sa mírného míchání se stálým udržováním oxidujícího prostředí pomocí
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d/ redukce platiny ze získaných roztoků. Platina z čirých roztoku se vyredukovává

pomocí technického zinku a po vysušení se získá 9O-ti% koncentrát. Postup je

poměrně jednoduchýf ke zpracování byly použity pouze tuzemské suroviny. Ověřo-

vacím postupem bylo získáno cca 5 kg Pt-Rh směsi, což reprezentuje při stávající

ceně platiny a rhodia 1,8 mil. Kčs. Postup dle oponentury v Severočeských chemic-

kých závodech - Lovosice bude aplikován pro všechny výrobny kyseliny dusičné

v ČSSR a předpokládá se získání. 20 - *5 kg Pt ročně.

3. ZÍSK&NÍ PALLADIA 2 0DPAD8

Palladiové katalyzátory používané v současné době obsahují po upotřebení zpra-

vidla do 2% palladia, zbytek tvoří nosiče, tj. aktivní uhlí nebo alumina. Opotřebený

katalyzátor nanesený na aktivním uhlí se pro redukci objemu spaluje ve zvláště

upravené peci, kde se získá popel, v němž se koncentrace palladia pohybuje na úrovni

15 - 25%. Popel se doposud louži! kyselinou solnou s přídavkem peroxidu vodíku,

nebo zpracovával lučavkou královskou za účelem převedení palladia do roztoku. Palla-

diové kaly odpadající při kysslinovém loužení popela obsahují ještě 5-10% palladia

nerozpustitelného.

Palladiový katalyzátor, používající se převážně v organické synthéze, bývá slo-

žen z 1-3% palladia na granulovaném nosiči kysličníku hlinitého.

Palladium z loužicího procesu bylo získáno z n.p. Kaučuk - Kralupy n.Vlt. Od-

padní kaly, ani palladium na aluminovém nosiči, nebyly v fiSířR doposud zpracovávány.

K regeneraci obou typu odpadá bylo použito fluorační metody, nebot palladium

reaguje velmi dobře s fluorem za vzniku PdF,. Při fluoraci jsou fluorem napadány

karbidové a silicidové sloučeniny, které zabraňovaly reakci kovového palladia při

kyselinovém loužení. Fluorid palladitý je tmavě hnědá sloučenina a na vzduchu hydro-

lyzujeza vzniku oxifluoridů. Vzniká reakcí kovu neb kysličníku při teplotě okolo

300°C působením fluoru.

Pro přepracování palladiových odpadů /popelů, kalů, odpaí-iích katalyzátorů/

nebyl uskutečněn široký výzkum, ale ze známých reakcí byl navr_en technologický

postup. Jelikož výtěžky palladia u všech druhů zpracovávaných materiálů byly

prakticky 100%-ní, byl navržený technologický postup upřesněn do následujících

technologických operací:

a/, příprava materiálu k fluoraci. Materiál byl zbaven vlhkosti a chloridových

iontů, aby se spotřeba fluoru nezvyšovala a aparatura nekorodovala. Sušení bylo

uskutečněno mimo fluorátor při 300°C v proudu vzduchu,

b/ fluorace byla uskutečněna v monelovém horizontálním fluorátoru při teplotě

250 - 300°C. Během fluorace byla měněna koncentrace použitého fluoru, aby

nedošlo k lokálnímu přehřátí vzorku. Konec fluorace byl již uskutečněn koncent-

rovaným fluorem. Na 1 kg materiálu bylo spotřebováno cca 350 g fluoru,

c/ rozpouštění nafluorovaného materiálu bylo uskutečněno v polypropylénové nádobě

koncentrovanou kyselinou solnou při teplotě blízké 100°C. Po filtraci byl čistý

roztok s obsahem PdCl2 podroben redukci zinkem,

d/ redukce za účelem získání kovového palladia. Ve skleněné nádobě byla redukce
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uskutečněna pomocí kovového zinku.

Palladium se usazovalo na dně nádoby, poté bylo odfiltrováno, promyto a usušeno.

Surové práškové palladium obsahovalo cca 30% nečistot.

Technologický postup byl ověřen zpracováním cca 400 kg palladiových kalů a

bylo zísiáno 39,5 kg kovového palladia s výtěžkem palladia 99,9%. Palladiové kaly

pocházejí z kyselinového loužení palladiového popela, které se nahromadily v n.p.

Kaučuk - Kralupy n.Vlt. za dobu existence podniku.

Pokusně zpracovaný popel, který obsahoval téměř 30% palladia, zpracovaný ana-

logickým postupem vykázal prakticky ioo%-ní výtěžek palladia. Stejně tak bylo zpra-

cováno palladium z aluminového katalyzátoru.

Palladium získand v ÚJV z prakticky bescenného odpadu má dle nových cen drahých

kovů hodnotu přes 6 mil. Kčs.

4. FLUORID GRAFITU

Fluorid grafitu je charakterizován jako polymerní sloučenina typu / C F

x / n '

V literatuře je též nazýván polykarbon-fluorid. Index x nabývá dle způsobu přípra-

vy hodnot od 0,28 do 1,12. Stechiometrický fluorid grafitu, CF, je bílá, chemicky

i tepelně velice stálá sloučenina. S její přípravou byly a jsou potíže, nebot získá-

ní sloučeniny reprodukovatelného složení nebylo vždy jednoduché. Dokonce někteří

autoři se domnívali, že látka je tepelně nestálá a za jistých podmínek exploduje.

Dokázaným faktem však je, že CF je látka velice stálá, na vzduchu je možné ji dlou-

hodobě zahřívat až na teplotu 600°C. V posledních letech byly nalezeny pro tuto

látku praktické aplikace. Vojenské výzkumné ústavy a středisko NASA ho použily jako

vynikajícího mazadla, zvláště při extrémních podmínkách. Lze ho použít při teplotách

až do 800°C, dále při teplotě -120°C, při vysokých tlacích, ve vakuu i oxidující

atmosféře. V těchto oblastech teplot a tlaků známá mazadla jako je grafit, sulfid

molybdenifiitý, wolframifiitý a teflon jsou již nepoužitelná. Fluorid grafitu byl v

USA a Japonsku použit jako katodový materiál pro výrobu baterií s vysokým obsahem

elektrické energie.

V našem ústavu byly uskutečněny syntézy fluoridu grafitu z grafitů tuzemská

výroby typu CR 5 a P. Experimentálně byly potvrzeny literární iSdaje a na základě

získaných výsledků byl navržen technologický postup pro přípravu do všech stupňů

nafluorovaného grafitu. Kvalita připraveného fluoridu grafitu z domácích surovin

byla srovnatelná s japonskými vzorky. Identifikace připravených fluoridů grafitu

byla uskutečněna měřením infračervených spekter na mřížkovém spektrometru fy.

Perkin-Elemer a na Raman-laserovém spektrometru. Pro stanovení optimálního tech-

nologického postupu k ekonomické přípravě fluoridu grafitu bylo třeba studovat

vliv teploty, koncentrace fluoru a doby fluorace. Získané výsledky jsou v souhlase

s publikovanými závěry a v celém rozsahu platí i pro grafity tuzemské výroby. Zá-

sadní vliv na stupeň fluorace grafitu má teplota a koncentrace fluoru. Do teplo-

ty fluorace 48O°C jsou výtěžky fluoridu grafitu prakticky 100%-ní. Koeficient x

je blízký 1, Pro technologické líčely je nejvýhodnější, pokud nebudou specielní

požadavky na výši koeficientu x, fluorovat při teplotách do 500°C.

Na základě zkušeností získaných přípravou několika desítek kilogramů fluoridu

grafitu lze doporučit následující technologické schema jeho přípravy:
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a/ odstranění vlhkosti a organických zbytků z grafitového materiálu uskutečňuje se

přímo ve fluorátoru vyhřátím na 600°C v proudu dusíku po dobu alespoň 20 hodin,

b/ fluorace. Dle požadavků koeficientu x fluorovat při teplotách od 450 - 600°C

15-ti % fluorem ředěným suchým dusíkem,

c/ nezreagovaný fluor pohlcovat v chemických pohlcovačích plněných granulovaným vy-

soko povrchovým Al_O.j«

Ve spolupráci s;n.p. Batěriá - Slaný 7je "připravovaný fluorid grafitu zkoušen

jako katodový .materiál y chemickém článku lithium-nevodný elektrolyt - fluorid'\

grafitu. Byly již získány první články Li/CFx a dodaný fluorid grafitu odpovídá

zahraničním parametrům.

Podobně byly zkoušeny kg vzorky v oblasti mazadel, převážně v hutním průmyslu

při tažení nerezových drátů a trubek. Získané výsledky lze hodnotit jako velmi (Jspěš-

né. Partnerem v této oblasti je Výzkumný ústav hutnictví železa v Dobré u Frýdku-

Místku, •

5. ZÍVÉR

-- -rvr, Vvuzj_tí fxuorové chemie v ne jaderné oblasti již přineslo značné hodnoty a lze

věřit, že zavedením alespoň některých z uvedených technologických postupů ve výrobě

se efekt ještě zvýší.

V dalších letech se výzkum zaměří na izolaci dalších drahých a cenných defi-

citních kovů jako je zlato, rhodium, rhenium, iridium, kobalt, molybden a wolfram.

Bude vyvinuta metoda na nanášení wolframu a molybdenu na určitý povrch metodou

redukce WFg resp. MoFg vodíkem. Budou připraveny drahé dovážené specielní slouče-

niny fluoru pro použití ve výzkumu a výrobě. ,

Tabulka č. 1 Přehled výroby čistého diamantového prášku

fluorací v n.p. Pramet - Šumperk

Rok

1973

1974

1975

1976

1977 +
1978

1979

1980 /předpokl./

Zpracované množství
materiálu

46 470 crt

110 000 crt

150 000 crt

180 000 crt

200 000 crt

250 000 crt

280 000 crt

300 OOO crt

Cena výrobku
Kčs

2,091 1501

4,950 000

6,750 000

8,100 000

4,100 000

5,125 000

5,600 000

6,000 000

+ od 1.1.1977 byla snížena cena 1 crt diamantového prášku

z 50,- Kčs za crt na 20,- Kčs za crt.

Objem výroby za léta 1976-80 činil 28,925 mil.Kčs.
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r ROZVOJ METOD ANALÝZY JADERNÝCH
PALIV PRO POTŘEBY ČS. ZÁRUROVÉHO

SYSTÉMU

Z, Málek, J. Moravec

1. PPLATNĚNÍ ZŽRUKOVgHO SYSTÉMU

ČSSR má zájem na výlučně mírovém využití jaderné energie. Výrazem tohoto sta-

noviska je i podpis Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní a Dohoda mezi vládou ČSSR

a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni o uplatnění záruk. Zárukami

je míněn státní systém evidence a kontroly jaderných materiálů zajištující preven-

ci proti jakémukoli neoprávněnému použití těchto materiálů k jiným účelům než mí-

rovým.

V rámci ČSSR právně upravuje evidenci a kontrolu jadervíqh matariálů vyhláška

ČSKAE č. 28 z 12.4.1977, která mimo jiné pověřuje Ústřední kontrolní laboratoř /ÚKL/

ÚJV Řež prováděním analýz jaderných materiálů pro potřeby státního systému.

Vyhláška v § 3 současně definuje pojem jaderný materiál, za který označuje

jednak výchozí látku, jako přírodní nebo ochuzený uran a thorium, včetně sloučenin

formou odpovídajících technologickému procesu výroby paliva /mimo materiály během

těžby a zpracování rud/, a dále zvláštní štěpný materiál, tj. 2 3 9 P u , 2 3 3 U a uran

obohacený U a 0. Uvedené látky se mohou vyskytovat ve formě pevné /soli,

kysličníky, kovy a slitiny/, kapalné /vodné a organické roztoky/ nebo dokonce plyn-

né /UF6/.

Jaderný materiál se v zásadě nachází v diskrétních jednotkách - položkách,

šaržích, jakými jsou sudy, přepravné tanky, palivové elementy, soubory a pod.

2. METODY EVIDENCE A KONTROLY

Pro účely evidence je rozhodující množství jednotlivého prvku /hmotnost/ a je-

ho izotopové složení. Pro stanovení hmotnosti jednotlivého prvku /U, Pu, Th/ a jed-

notlivého nuklidu /např. 2 3 5 U , 2 3 3 U / je obecně nutné celkové stanovení hmotnosti

materiálu, obsahu prvku v jednotce hmotnosti a stanovení podílu jednotlivého nu-

klidu. Vycházíme z přímých měření hmotnosti nebo objemu /roztoky/, případně použí-

váme i nepřímých metod zřeáovací izotopové analýzy nebo metod nedestruktivních.

Klíčovou otázkou je odběr representativního vzorku, a '..c jak pevného, tak

i kapalného. Podmínkou odběru je dostatečný stupeň homogenní.y materiálu; pokud není

zajištěn, je nutné nejprve materiál upravit /mletím, drcením a pod./ na potřebnou

úroveň.

Pro stanovení obsahu jednotlivého Frvku ve hmotnostní jednotce /vzorku/ sledo-

vaného materiálu používané buS netod chemické analýzy nebo nedestruktivních přímých metod.
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r Chemické analytické metody zpravidla jako součást postupu předpokládají převe-

dení odebraného vzorku do roztoku rozpuštěním, loužením, tavením či spalováním,

předběžnou separaci či koncentraci za použití měniče iontů, extrakce, případně srá-

žení a vlastní stanovení. Pro analýzy jaderných materiálů jsou nejčastěji používány

gravimetrické metody, coulometrie a titrimetrie, kolorimetrie a ze speciálnějších

metod metoda XRF /X-ray fluorescence/, radiometrie alfa, beta či gama a metoda izoto-

pového zřeďování. •

Nedestruktivní metody dělíme na postupy aktivní a pasivní. Při aktivních meto-

dách působíme vnějším zdrojem jako např. neutrony a registrujeme vyvolané záření,

produkované částice a pod. NejSastěji používáme aktivní neutronovou metodu s násled-

ným měřením neutronů štěpení, či záření gama. Významná je i rentgenfluorescenční me-

toda s vhodnými zdroji gama, beta nebo alfa záření. Omezeně jsou používány absorpční

metody - zeslabení záření /gama, X/ při průchodu vzorkem - i když i tyto metody na-

cházejí s rozvojem přístrojové techniky své uplatnění.

Z pasivních metod je třeba v prvé řadě jmenovat spektrometrii gama, spektromet-

rii alfa a měření neutronů spontánního štěpení /izotopy plutonia/. Pro stanovení

plutonia je používáno i metod kalorimetrických.

Zvláštní, experimentálně náročnou oblastí zárukových stanovení, je stanovení

izotopového složení. Zde je nejvýznačnější metodou hmotová spektrometrie s termic-

kou ionizací. Dále je používáno emisní spektrografie, gama spektrometrie a pro

některé izotopy plutonia též alfa spektrometrie.

Potřebnou.přesnost a správnost současných instrumentálních metod nelze zajis-

tit bez standardních referenčních materiálů, které jsou "certifikovány" nezávislý-

mi laboratořemi a za použití zcela nezávislých analytických postupů.

3. DESTRUKTIVNÍ METODY

Rozvoj jaderné energetiky a tedy i rozvoj palivového cyklu jaderných elektrá-

ren si vynucují i neustálé zdokonalování metod kontroly jaderných materiálů nejen

pro líčely záruk.- ale i pro účely vlastní technologie.

Rozvoj palivového cyklu má několik etap odpovídajících významnosti jaderné

energetiky ve státě a míře mezinárodní dělby práce. Již samotný výzkum v oblasti

jaderné fyziky a energetiky, protože se neobejde bez použití jaderných materiálů,

vyžaduje vývoj metod zámkové kontroly. Důležitost zárukových procedur samozřejmě

vzrůstá s výstavbou elektráren, závodů na výrobu paliva, obohacovacích závodů a zá-

vodů na přepracování jaderného paliva, tfroveň metod kontroly musí odpovídat danému

stupni rozvoje jaderných oblastí a jejich vývoj a nepřetržité zdokonalování musí

s dostatečným předstihem zajištovat i perspektivní potřeby.

Jak bylo uvedeno výše, ÚKL tJJV Řež jii od r. 1972 pověřena prováděním analýz

jaderných materiálů pro potřeby čs. zánikového systému. Pro zajištění těchto

potřob byly v prvé řadě v tfKL vyvíjeny destruktivní metody stanovení uranu a pluto-

nia. Celkový obraz metod zavedených do rutinního využívání podává přehled publikova-

ný v roce 1979 /I/. Rutinně jsou v IÍKL analyzovány kysličníky uranu, diuranát amon-

ný, kovový uran, karbidy a slitiny uranu. Z materiálů obsahujících plutonium se

zpravidla jedná o kov a směsné kysličníky.
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Stanovení uranu je prováděno několika metodami. Základní metodou je modifiko-

vaný postup Davis-Gray /2/, jehož podstatou je redukce šestimocného uranu v prostře-

dí kyseliny fosforečné dvojmocnýrn železem s následujícím rozrušením redukčního či-

nidla kyselinou dusičnou za přítomnosti Mo jako katalyzátoru. Uran ve formě čtyřmoc-

ných iontů je stanovován oxidimetricky titrací dvojchromanem draselným. Reproduko-

vatelnost metody, vhodné pro stanovení uranu ve vyhořelém palivu, tj. za přítomnos-

ti plutonia a železa, je kolem 0,1. %.

Pro stanovení uranu v malých navážkách /5O-28O mg/ kysličníků, karbidů, slitin

a kovového uranu je zavedena metoda NBL /3/. Je dosahováno hodnot RSD 0,02-0,04 %,

systematická chyba stanovení je menší než 0,05 % relativního. Metoda je založena na

potenciometrické titraci čtyřmocného uranu dvojchramanem draselným. Roztok dvojchro-

manu je běžně kalibrován standardem NBS 960.

Vzhledem k vyšším relativním chybám měření /až 3 %/ mají relativně menší uplat-

nění polarografická, coulometrická a spektrofotometrická metoda /s dibenzoylmetanem/

stejně jako i gravimetrická metoda.

Ke stanovení koncentrace uranu v roztocích se též rutinně používá hmotově

spektrometrická metoda izotopového zřeáování, kdy jako zředovi-.í standard se uplat-

ňuje 2 3 3 U , kalibrovaný pomocí standardu NBS-U 960. Relativní chyba jednoho stanovení

nepřekračuje 0,3 %.

Hmotově spektrometricky je stanovováno izotopové složení uranu ve vzorcích

nejrůznějšího složení a původu včetně směsných uranplutoniových materiálů. Celková

chyba stanovení pro materiály s obohacením 2-100 % je do 0,1 %.

Ke stanovení plutonia byly dosud vypracovány následující čtyři postupy:

1. Oxidačně redukční metoda s oxidací plutonia na Pu /Ví/ kysličníkem stříbrným,

která je selektivní, výsledky jsou dobře reprodukovatelné a chyba stanovení je

kolem 0,1 %.

2. Používá se též nepřímý postup stanovení plutonia, založený na oxidaci Pu /lil/

síranem ceričitým. Metoda je vhodná pro stanovení zcela čistých roztoků a slou-

čenin plutonia, při stanovení vzorku s obsahem 10 mg plutonia dosahuje chyba

stanovení 0,15 %.

3. Vyvinuta byla i metoda alfa-spektrometrického stanovení plutonia /pro vzorky

o známém izotopovém složení/ s předběžnou extrakční separací tenoyl-trifluoraca-

tonem /TTA/. Chyba stanovení cca 1 pg Pu ve vzorku je kolem 3 %.

4.'Pro stanovení mikrográmových koncentrací plutonia ve vzorcích vyhořelého paliva

byla vyvinuta metoda izotopového zředování. Pro běžná paliva /kovový uran, U0 2/

relativní chyba jednoho stanovení plutonia je menší než 0,4 %.

Hmotově spektrometrická stanovení izotopového složení plutonia jsou též rutinně

prováděna, množství prvku nezbytná pro jedno stanovení jsou menší než 50 nanogramů.

I pro velmi nízké obsahy stanovovaných izotopů plutonia /O,8 %/ je chyba stanovení

menší než 0,5 %.
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4. NEDESTRUKTIVNÍ METODY

Úspěšně jsou v IÍKL rozvíjeny i nedestruktivní metody stanovení obsahu 2 5u

v palivu.

V první fázi byla vyvinuta metoda stanovení za použití srovnávacího standardu

/4/, Při použití běžného jednokanálového amplitudového analyzátoru se scintilačním

detektorem bylo při analýzách palivových článků .typu IRTM /80 % obohacení/ dosaženo

BSD 0,28 % a pro palivo EK-10 /10 % obohacení/ 0,42 %. Relativní směrodatná odchyl-

ka průměru 10 měření dosahovala pro výše uvedené případy 0,09 % a 0,13 %.

Ve druhé fázi vývoje pasivní gama spektrometrické metody pro nedestruktivní

stanovení obsahu uranu-235 v jaderném materiálu byla pozornost soustředěna na vývoj

metody absolutní, tj. bez použití srovnávacího standardu /5/, vhodné zejména pro

materiály různého chemického složení. Metodou založenou na stanovení relativní de-

tekční účinnosti gama přechodů o různé energii za použití Ge/Li/ spektrometrické-

ho systému a amplitudového analyzátoru bylo při analýzách materiálů s obohacením

v rozsahu od 1,97 do 80 % dosaženo relativní směrodatné odchylky pro 1 měření 7,56 %

a pro průměr 10 měření 2,52 %. Relativní správnost prílméru 10 měření dosahovala

hodnoty 11,70 %.

Destruktivní a nedestruktivní metody stanovení vyhoření byly porovnávány /6/

na vzorcích osiřeného paliva 1. čsl. atomové elektrárny A-l /palivový proutek E-03/

a průměrném vyí.oření 4600 MWd/t /doba provozu článku 276 dnů, doba chlazení 620

dnů/. Vyhoření bylo vypočteno z nedestruktivních měření radioaktivity monitorů vyho-

ření /štěpné produkty Cs, Cs, 1 0 6Ru/, ze změn izotopového složení uranu a plu-

tonia /hmotově spektrometrické stanovení/ a na základě stanovení koncentrace stabil-

ního izotopu neodymu / Nd/ ve vyhořelém palivu.

5. SROVNÁVACÍ EXPERIMENTY

Pro ověření přesnosti a správnosti vyvinutých metod jsou nezbytné mezilaborator-

ní srovnávací experimenty. Vzhledem k omezenému počtu laboratoří v jednotlivých stá-

tech, zabývajících se touto problematikou jsou srovnávací experimenty pořádány mezi-

národními organizacemi /MAAE, RVHP-VTR-2/ nebo jednotlivými státy aa podpory mezi-

národních organizací /SALE/. Tak např. v průběhu experimentu PAFEX-1 /organizovaného

MAAE/ byly analyzovány roztoky dusičnanu plutoničitého, vzorky PuO, a směsného pali-

va /tablety Pu0 2 - U0 2/. Stanovován byl obsah plutonia a izotopové složení. V průběhu

experimentu PAFEX-2 byl analyzován roztok vyhořelého paliva /nástřik extraktorů/.

Extrakt obsahující plutonium byl analyzován alfa spektrometricky a hmotově spektro-

metricky.

ÚKL v průběhu let 1970-77 organizovala stovnávací experiment SROK-1 jehož se

zúčastnilo 1O laboratoří ze 6 socialistických států. Byly analyzovány roztoky vyho-

řelého paliva reaktoru typu W E R . Stanovována byla koncentrace uranu a jeho izoto-

pové složení. V současné době probíhá vyhodnocování 2. etapy experimentu SROK, který

byl zaměřen na gama spektrometrické / 1 3 7 C s / a hmotově spektrometrické / 1 4 8 N d /

stanovení vyhořelého jaderného paliva.

Příznivé jsou i výsledky zatím jednoroční účasti ÚKL v experimentu SALE orga-

nizovaném New Brunswick Laboratcry-USř a zaměřeném na stanovení uranu a plutonia

v meziproduktech výroby jaderného paliva.

184



6. DALŠÍ ROZVOJ DESTRUKTIVNÍCH A NEDESTRUKTIVNÍCH METOD V ďKL

S rozvojem jaderné energetiky v CSSR a tím i vrůstem objemu jaderných materiá-

lů ve státě je nutné zdokonalovat stávající destruktivní i nedestruktivní analytic-

ké postupy a zaměřovat se mj. i na problematiku odběru vzorku. Pravděpodobný je i

rozvoj palivového cyklu ve směru výroby palivových Článků, odpovídající pokročilé-

mu rozvoji jaderně energetického komplexu.

bude proto rozvíjet náročné instrumentální metody stanovení stupně obohacer-

nf uranu^vJJFg,^nedestruktivní metody stanovení obohacení uranu v práškových materiá-

lech, i stanovení uranu v odpadních roztocích /nízké koncentrace/. Neméně významné

je i další propracování destruktivních£a nedestruktivních metod stanovení stupně vy-

hoření paliva a zvláště další vývoj nedestruktivních metod stanovení uranu a pluto-

nia v práškových materiálech, tabletách;a palivových proutcích. Z konkrétních

metod bude v ÚKL zavedeno gama spektrometrické stanovení izotopového složení pluto-

nia a retvtgenfluorescenční stanovení uranu a plutonia v kysličnících, roztocích i

palivových článcích.

7. LITERATURA

/I/ Moravec J.: Radiochimija 2jL, 233 /1979/.

/2/ Davis W., Gray W.: Talanta 11, 1203/1964/.

/3/ Eberle A.R. et al.s USAEC Report NBL-252 /197O/.

/4/ Pacák P., Obrusník I.: ÚJV 4583 M /1978/.

/5/ Pacák P., Obrusník I.: tíjV 4720 M /1979/.

/6/ Křtil J.f Sus F.: ťíJV 4690 CH /1978/.

185



VÝZKUM V OBLASTI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

J. Bednář

L

Radiační chemie, chemie nascentních atomů a chemická dozimetrie se pěstovaly

v našem ústavu od jeho založení, později k nim přibyla i fyzika a technologie

polovodičových detektorů záření.

Výsledkem radiačně chemického výzkumu byly četné práce o radiační chemii vody,

vodných roztoků anorganických a organických látek, čistých organických kapalin

a pevných látek s užitím též jako radiochemická extrakcní činidla, chladivá do

organicky moderovaných a chlazených reaktorů, originální dozimetr pro reaktorové

záření, obsahující pevnou kyselinu jantarovou. Vznikly také ucelené práce o ran-

ných fyzikálních a fyzikálně chemických procesech v radiační chemii, o vztahu hmo-

tové spektrometrie a elektronové paramagnetické resonance k těmto procesům.

V několika posledních létech se podařilo zavést metodiku pulsní radiolýzy

lineárním urychlovačem elektronů s časovým rozlišením do několika nanosekund.

V šedesátých létech byla zavedena sterilizace zářením gama, nejdříve pro lé-

kařské, farmaceutické a potravinářské potřeby, později pro dřevěné historické pa-

mátky. Koncem šedesátých let začalo studium chemických systémů, přicházejících

v úVahu v lehkovodních reaktorech.

Existence lehkovodního reaktoru W R - S a cyklotronu U-120 nepochybně podnítila

již koncem padesátých let studium chemických a fyzikálních účinků jaderných přeměn

v kapalinách, pevných látkách a plynech.

Pro období do poloviny šedesátých let byla charakteristická i snaha o praktic-

kou produkci primárních reaktorových radionuklidů v jednoduchých sloučeninách a ce-

lým obdobím se táhne i příprava značených organických, zejména biologicky důleži-

tých látek.

Díky včasnému rozvoji fyziky a technologie pfilovodičových detektorů elektromagne-

tického záření byly již v roce 1967 v ústavu k dispozici křemíkové a lithiem dopo-

vané germaniové detektory světové íírovně. Paralelně se rozvíjela i technologie

kryostatů a Dewarových nádob pro dopované germaniové detektory.

Výzkum byl od roku 1972 organizován převážně jako badatelský v úkolech ČSAV,

u polovodičových detektorů patří největší zásluha přímo tístavu jaderného výzkumu.

Na dobré vědecké základně se dnes v úseku rozvíjí výzkum a vývoj radiačně che-

mických procesů, nových značených sloučenin a polovodičových detektorů. V tomto
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směru tvoří rámec činnosti především tři celostátně koordinované úkoly RVT, pro

krátkost "RadiaCní technologie", "Kadiofarmaka" a "Detektory", v těchto úkolech

spolupracujeme s nSkolika desítkami výzkumných pracovišť a škol v celém Českoslo-

vensku a také s nSkolika oodniky. které malí realizovat výsledky našeho výzkumu.

Zmíním se zde pouze o některých výsledcích, které ii2 byly nebo v blízké době

budou převedeny do praxe.

Jako radiomutant jsme vyvinuli nový kmen žampionu , majících mimořádně velké
plodnice. Tyto žampiony se dnes pěstují v zemědělském podniku v Jaroměři.

Na základě výzkumu radiační vulkanizace se v Kablu Vrchlabí staví poloprovozní

linka na kontinuální vulkanizaci kabelu se silikonovou izolací elektronovým

svazkem z lineárního urychlovače elektronů.

V pobočce Státního výzkumného ústavu textilního ve Veverské Bitýšce byla vyvi-

nuta radiačně sterilizovaná chirurgická rouška, hlouby a roammární implantáty z umě-

lých hmot polymerovaných zářením.

v rámci úkolu Radiační technologie vyvíjí Statný výskumný dřevařský ústav
v Bratislavě poloprovoz pro výrobu dřeva zušlechtěného radiační kopolymerací např.
s estery kyseliny metakrylové. Tímto procesem vzniká nevlhnoucí, velmi lesklé a me-
chanicky odolné dřevo použitelné řekněme jako vynikající parkety nebo k výrobě
dřevěných hudebních nástrojů. Tento poloprovoz bude se skluzem vybudován v Jiho-
českých dřevařských závodech v Českých Budějovicích.

V oddělení radiační chemie pracuje také Konzultační středisko pro ionizující

záření. Jeho smyslem je poskytovat rady i ozařovací servis všem externím zájemcům.

Výsledkem činnosti tohoto střediska je také právě dostavěné Konzervační ozařovací

pracoviště pro ochranu historických památek ve Středočeském muzeu v Roztokách

u Prahy. Zde se zářením gama kobaltu 60 zbavují dřevěné předměty historické ceny
larev červotočů a tesaříků, načež se povrchově konzervují.

V jednom dílčím úkolu se také řešila otázka retardace klíčeni brambor a cibule
zářením gama. Takový sklad měl být zřízen v Raci u Bratislavy, ukázalo se však, že
záření sice zpomaluje klíčeni ale urychluje hnití brambor. Úkol byl proto zastaven.

V úkolu RVT Radiofarmaka se vyvíjejí a zkoumají ve spolupráci s lékařskými
pracovišti nové biologicky důležité sloučeniny značené radionuklidy, které slouží
k diagnostice chorob a tkáňových změn. K bezbolestnému vyšetření se používají
fyzikální a chemické metody jako scintigrafie či chromatografie, nahrazující vnitřní
vyšetření pacientů.

Vyvinutá radiofarmaka se v některých případech v Řeži také vyrábějí. Tak napří-
klad dodáváme do celé republiky o-jodhippuran sodný, značený jodem 131 či 125
a bengálskou červeň značenou jodam 131. Do pražských klinik dodáváme náš technecis-
tan sodný, obsahující Tc. Malé generátory technecia jsme umístili také v Brně
a Ostravě. První preparát slouží k vyšetření ledvin, druhý jater a třetí mozku.
Za výrobu radiofarmak, probíhající nyní v rekonstruovaných laboratořích liseku,
utrží ústav v této pětiletce 20 mil. Kčs.

Pro vyšetřování imunologického a hormonálního stavu organizmu lidského i zvíře-

cího slouží laboratorní metoda radioimuno-analýzy. Soupravy RIA pro použití na zvf-
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řata vyvíjí a již také vyrábí v rámci koordinovaného úkolu RVT ústav rádioékologie

a využitia jádrovej techniky v Košicích. Tato metodika se užívá např. při stanovení

březosti a fertility skotu.

Díky rozsáhlé výzkumné činnosti a spolupráci s ÚJF ČSAV, PÚ University Karlovy,

Fysikálnímu ústavem ČSAV a Ústavem organické chemie a biochemie ČSAV v úkolu

"Detektory" se vyvíjejí detektory křemíkové, CdTe a germaniové. Kvalitní Ge/Li detekto-

ry se u nás v ústavu také vyrábějí pro domácí, v omszené míře i pro zahraniční odbě-

ratele, Dewarovy nádoby pro detektory, ale v největší míře pro zemědělské inseminač-

ní stanice, vyrábí STS Říčany. V této pětiletce utrží náš iSstav za polovodičové

detektory rovněž 20 mil, Kčs.

Po převzetí výsledků výzkumu ve Fyzikálním ústavu ČSAV začínáme dnes i s přípra-

vou detektorů záření z velmi čistého monokrystalického germania. Tyto detektory mohou

pracovat při pokojové teplotě.

V rámci úkolu se vyvíjejí i zařízení pro rentgenfluorescencní analýzu např. v

geologickém průzkumu. Na základě systému drobných krystalů, např. CdTe, se v ÚOCHAB

ČSAV vyvíjí zařízení schopné mapovat rozložení radionuklidů v předmětech či kouscích

tkáně.

Pro zajímavost uvedu udávanou ekonomickou efektivnost Radiačních technologií,
Radiofarmak a Detektorů, která je v témže pořadí 7,95, 65,1 a 5,25 Kčs.

Zmíněné tři celostátně koordinované úkoly RVT budou pokračovat i v další pěti-

letce .

V Radiačních technologiích se soutředíme na využití výkonných urychlovačů elektro-
nů, protože absorpce energie elektronů v tenkých vrstvách je ekonomická, výkon
urychlovačů řiditelný, technologie kontinuální. Bude dokončen poloprovoz pro siliko-
nové kabely a ve Vrchlabí chceme postavit další pro kabely s polyetylenovou isola-
cí. Ve Veverské Bitýšce bude probíhat výzkum a vývoj radiačně modifikovaných textil-
ních vláken.

V Radiofarmakách budeme vyvíjet a zřejmě také vyrábět další radiofarmaceutické
preparáty např. s Ga, generátor In, dokončíme vývoj techneciových preparátů,
apod.

V Detektorech budeme zřejmě po nějakou dobu dále vyrábět dopované germaniové
detektory, zdokonalovat zařízení pro měření měkčího elektromagnetického záření.
Ve vývoji a asi též v nadcházející vlastní výrobě bychom měli postupně přecházet
na detektory z velmi čistého germania.

V závěru chci poděkovat všem pracovníkům úseku ionizujícího záření i všech
spolupracujících pracovišť za jejich často dlouholetou výzkumnou a vývojovou práci,
která již v řadě případů vedla, v dalších případech jistě povede, k ekonomicky
výhodným realizacím.
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SLOUČENINY 9 9 mTc K DIAGNOSTICKÝM
ÚČELŮM

J. Cífka, F. Budský

1. ÚLOHA 9 9 mTc V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Technecium-99m se stalo v průběhu posledních dvaceti let základním radionukli-

dem nukleární mediciny. Krátký poločas /6 hodin/, dobře kolimovatelná energie vysí-

laného záření gama /14O keV/ a jen nízký výskyt konversních elektronů činí z tech-

necia-99m téměř ideální zářič pro diagnostické účely, nebot radiační zátěž nemocné-

ho je nízká i při aplikaci vysokých aktivit.

Technecium-99m vzniká beta rozpadem mateřského radionuklidu molybdenu-99. Je

získáváno periodickým oddělováním pomocí tzv. generátorů technecia-99m, které je

možno dodávat jednou týdně, díky delšímu poločasu molybdenu-99 /67 hodin/. Nejsta-

bilnější chemickou sloučeninou technecia-99m je technecistan, který se svým biolo-

gickým chováním poněkud podobá jodidu; po intravenosní aplikaci se hromadí v žalu-

deční stěně a štávě, ve sliných žlázách a ve štítné žláze. Díky tomu může být pou-

žit ke scintigrafii štítné žlázy. Jeho použití pro scintigrafie mozku je založeno

na různé propustnosti buněčných membrán mozku a mozkových nádorů.

Pro vyšetření ostatních orgánů je nutno použít jiných sloučenin technecia.

Protože technecium se na rozdíl od halogenů neváže přímo na uhlík, připadají v úva-

hu pouze komplexní sloučeniny, pro jejichž vznik je však nutné převést technecium

do nižších valenčních stavů. Některé orgány lze zviditelnit pomocí techneciem-99m

značených částic - játra pomocí koloidů - plíce pomocí makroagregátů s průměrem

částic v rozmezí 40 - 70 jim.

Vzhledem ke krátkému poločasu je nutno radiofarmaka obsahující mTc připra-

vovat denně. Jejich příprava na odděleních nukleární mediciny je usnadňována pou-

žitím tzv. kitů, tj. souprav k jejich přípravě. Tyto soupravy se mohou skládat z

jedné nebo více lahviček obsahujících potřebné sterilní reagencie. Soupravy v pře-

vážné většině obsahují sloučeninu, se kterou má být komplex vytvořen /nebo částice

na které má být mTc navázáno/ a látku redukující technecistan-99m do potřebného

valenčního stavu.

Až do roku 1979 byla veškerá spotřeba mTc v ČSSR zajištována dovozem generá-

torů technecia-99m. Soupravy - kity byly a jsou-dováženy jen v omezené míře a proto

příprava potřebných radiofarmak na odděleních nukleární mediciny je časově náročná.

Jedním z hlavních cílů úkolu státního plánu RVT P-09-159-208 s názvem "Vývoj

nových radioaktivních preparátů pro lékařské a biologické aplikace" bylo odstranit

i i
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vápníku Z tohoto důvodu může být použit i k lokalisaci infarktů myokardu a jiných

kalcifikačních procesů. Souprava byla vyvinuta v Ústavu experimentální medicíny ko-

lektivem vedeným prof. V. Grossmannem, CSc. Jsou skončeny obě fáze klinického zkou-

šení, přípravek se plně osvědčil a nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Glukonátový komplex - Souprava je lyofilisátem roztoku upraveného glukonanu

sodného a chloridu cínatého. Diagnostikům vznikne přídavkem roztoku technecistanu-99m

sodného do lahvičky. Používá se ke scintigrafii ledvin a dále ke značení erythrocy-

tů pro scintigrafii sleziny. Souprava byla vyvinuta na Klinice nukleární medicíny

PN Olomouc kolektivem vedeným Ing. 0. Charamzou. Jsou ukončeny obě fáze klinického

zkoušení, přípravek nemá žádné vedlejší Účinky a jeho diagnostická hodnota byla

plně prokázána. Nežádoucí účinky nebyly zjištěny.

Lyofilisát pro přípravu injekce ""rc-pyrofosforečnanu sodného - Souprava je

lyofilisátem roztoku pyrofosforečnanu sodného a chloridu cínatého; je přidán i

Tween 80. Po přidání injekčního roztoku technecistanu-99m sodného vznikne požado-

vané diagnostikům, které slouží ke scintigrafii kostí, resp. míst se zvýšenou výmě-

nou vápníku, včetně infarktů myokardu. Přípravek byl vyvinut na Klinice nukleární

medicíny FN Olomouc kolektivem vedeným Ing. 0. Charamzou. Je ukončena první fáze

klinického zkoušení, nebyly zjištěny žádné účinky na EEG a ECG pacientů, kterým

byl přípravek aplikován. To je v plné shodě s mnohaletým používáním přípravku té-

hož složení, avšak připravovaným magistraliter. Druhá fáze klinického zkoušení prá-

vě probíhá.

Souprava pro přípravu injekce "Ve a In/Sn/ DTPA - Lyofilisát roztoku

dvojsodné soli kyseliny diethylentriaminopentaoctové a chloridu cínatého; pro

vznik radiofarmaka obsahujícího "Ve je nutné přidat pouze injekční roztok tech-

necistanu / "Ve/ sodného. Pro přípravu radiofarmaka značeného mIn je přidán

eluát z generátoru india-113m a protože je značně kyselý, je potom přidán fosforeč-

nanový tlumivý roztok. Diagnostikům slouží pro funkční vyšetření ledvin. Přípravek

byl vyvinut Oddělením nukleární mediciny FN v Praze 10 kolektivem vedeným Ing. I.

Kleisnerem, CSc. Byly úspěšně ukončeny preklinické zkoušky a nyní je zažádáno o

povolení klinického zkoušení.

Diagnostický kit pro plicní scintigrafii k značení 9 9 mTc a 1 1 3 m I n - základem

přípravku jsou polysacharidové částice o průměru 25 - 40 pm. Na vytříděné částice

se zavede komplexující skupina a po přečištění se vytvoří komplex s dvojmocným

cínem. Suspense se rozplní a lyofilisuje. Další součástí soupravy je roztok Haemac-

celu a pro značení indiem-113m i tlumivý roztok na neutralisaci. Značené částice

slouží ke scintigrafii plic, vyšetření je založeno na skutečnosti, že částice p uve-

dené velikosti se po intravenosní aplikaci zadrží v plicních kapilárách. Přípravek

byl vyvinut na oddělení nukleární mediciny PN v Praze 10 kolektivem vedeným Ing. I.

Kleisnerem, CSc. Po provedených preklinických zkouškách bylo povoleno klinické zkou-

šení, které probíhá.

Souprava pro' přípravu injekce koloidu síry - mTc - Soupravu tvoří tři roztoky.

První z nich je v lahvičce k opakovanému odběru a je to roztok thiosíranu sodného

obsahující želatinu. Diagnostikům vznikne přidáním injekčního roztoku technecistanu

/ "Ve/ sodného do této lahvičky, potom se přidá z jedné ampulky roztok kyseliny chlo-

rovodíkové a lahvička se zahřívá několik minut ve vroucí vodě. Během zahřívání vznik-

nou částice síry, které se současně označí přítomným techneciem-99m. Po ochlazení se
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ných lahviček k opakovanému odběru. Lahvičky jsou vloženy do malých stínících olo-

věných přepravníků, s nimi do ocelových skřínek /pokladniček/ a převezeny do Prahy,

kde si již odběratelé zajistují rozvoz sami. Během přepravy probíhá v ÚJV kontrola

kvality prováděná pracovníky OTK.

Hromadná výroba přípravku byla zahájena v září 1979. Do poloviny prosince byl

překročen plánovaný realisační výstup 300.000 Kčs. Přes počáteční potíže se zajišťo-

váním ozařování neutrony nebyly dodány během uvedeného období pouze dvě šarže z cel-

kového počtu 70. Protože kapacita generátoru nestačila na požadavky odběratelů byla

v přestávce kolem Nového roku aparatura upravena na zpracování většího množství ozá-

řeného materiálu. Od poloviny ledna je opět denně injekční roztok dodáván a to pod-

le zvýšených požadavků. Během prvního čtvrtletí byl již překročen plánovaný reali-

sační výstup pro rok 1980 /400.000 Kčs/. Toto překvapující zvýšení je dáno především

tím, že po dlouhé době není spotřeba, zatím alespoň pražských odběratelů, určována

dovozními limity.

Kromě zvýšené nabídky technecia-99m odpadá hromadnou výrobou konečného injekč-

ního roztoku i denní eluce generátorů na oddělení nukleární medicíny. Tato úspora

je však kompensována zatím nezměnitelnou nutností nočních směn pracovníků oddělení

242; výrobní proces je nutno započít nejpozději ve 4,30 ráno, má-li být v 7,30 pří-

pravek předán v Praze.

3. PŘÍPRAVA VÝROBY SOUPRAV PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK TECHNECIA-99m

V letech páté pětiletky se stalo používání radiofarmak značených techneciem-99m

naprosto běžným na většině oddělení nukleární medicíny. Pro technické obtíže ne všu-

de se však dařilo zajištovat přípravu celého potřebného sortimentu. Řada pracovníků

navrhla zjednodušující postupy a přípravu tzv. polokitů. Tímto názvem označovali

postup, kdy roztoky jsou připravovány ne denně, ale jednou za určité období a jsou

skladovány ve zmraženém stavu, aby nežádoucí procesy, zejména oxidace probíhaly co

nejpomaleji. Jak bylo uvedeno v prvém oddíle, je pro přípravu radiofarmak nutné

technecium-99m nejprve redukovat. K redukci se nyní užívají v naprosté většině pří-

padů sloučeniny dvojmocného cínu; přípravu potřebných roztoků je nutno provádět v

dusíkové atmosféře. Mnohem stabilnější než zmražené roztoky jsou lyofilisáty těchto

roztoků, které jsou také základem většiny hromadně vyráběných souprav.

V rámci úkolu PO9-159-2O8 byly koordinovány práce spojené s vývojem potřebné

technologie výroby souprav a dále práce, které bylo nutné vykonat pro schvalovací

řízení, neboř nejsou vyráběny chemikálie, ale léčiva, a jejich výroba je z důvodů

zabezpečení nemocných podřízena řadě pravidel. Schvalovací postup bude podrobněji

uveden v dalším oddíle. '

Vývoj technologie byl většinou svěřen těm pracovníkům oddělení nukleární me-

diciny, kteří rozpracovali metody buá pro denní přípravu žádaného radiofarmaka,

nebo dokonce již i metody na polokity. Někteří z nich vypracovali i návrhy na

kontrolní metody. Níže jsou popsány jednotlivé soupravy a je uvedeno k čemu se jich

používá; řazení souprav je dáno stádiem jejich vývoje.

Diagos I - Tato souprava je lyofilisátem roztoku sodné soli 1-ethyliden-hydro-

xydifosfonátu a chloridu cínatého. Požadované léčivo vznikne rozpuštěním v injekč-

ním roztoku technecistanu / "Ve/ sodného. Používá se k diagnostice onemocnění

kostního systému, nebofc se hromadí ve zvýšené míře tam, kde je zvýšený metabolismus
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alespoň částečně výše uvedenou závislost naší nukleární medicíny na dovozu. Pozor-

nost byla věnována jak vývoji generátorů tak vývoji souprav.

2. ZAVEDENÍ VÝROBY PŘÍPRAVKU "TECHNECISTAN / S 9 m T c / SODNÝ INJEKCE"

Generátory technecia se dělí podle způsobu použitého k oddělování "Ve od

Mo. Nejčastější jsou generátory sorpční, ve kterých je molybdenan-99 nasorbován

na kolonce s vhodnou náplní /nejčastěji kysličník hlinitý/ a technecistan-99m je

vymýván 0,9 % roztokem chloridu sodného. Výroba takového generátoru je technicky

náročná, má-li být výsledný produkt již přímo sterilní. Kromě toho tento typ gene-
99rátoru vyžaduje značnou měrnou aktivitu základního nuklidu Mo, má-li mít produkt

světové parametry. Ta je dosahována buď ozařováním molybdenu s přírodním zastoupe-
no

ním ve vysokém toku neutronu, nebo ozařováním molybdenu obohaceného isotopem Mo,
99

nebo konečně isolací Mo ze směsi štěpných produktů. Jedině poslední způsob je

vhodný pro rekonstruovaný reaktor WR-S v Řeži. Provedené studie však ukázaly, že

isolační proces je technicky vysoce náročný /radionuklidické znečištění techne-

cistanu-99m jodem-131 smí být nejvýše 0,05%, ostatními produkty štěpení nejvýše

10 %/ a dále, že základním problémem zůstává likvidace zbývajících produktů ště-

pení. Proto nebylo ve vývoji tohoto typu generátoru pokračováno, s výjimkou, která

bude zmíněna později.

Další možností dělení je sublimace, využívající rozdílu ve vlastnostech kyslič-

níku molybdenového a kysličníku technecistého. Také tento způsob byl v rámci likolu

studován kolektivem pracovníků z Pardubic a z Košic. Ukázalo se však, že plnění ge-

nerátorů novou práškovou nebo drolivou kusovou náplní je nesmírně rizikové a vymy-

ká se z možností oddělení nukleární medicíny. Způsob by byl vhodný pro centralizo-

vanou produkci, má však poměrně nízké výtěžky.

Třetí možností dělení je extrakce, která je současně procesem koncentračním.

Tento způsob dovoluje použít větší množství kysličníku molybdenového s nižší měrnou

•aktivitou, takovou, kterou je možno získat ozařováním v reaktoru v Řeži.

Rozdělení spotřeby technecia-99m v ČSSR je značně nerovnoměrné. Oddělení nukle-

ární mediciny v Praze mají spotřebu asi 27-29 %, velká oddělení v krajských městech

nebo pro určitou oblast spotřebují asi 50 % a malá oddělení na některých okresech

pak zbývajících 20 % celkové spotřeby. Proto bylo navrženo v prvé etapě zajistit

technecium-99m pro Prahu zavedením centralisované výroby výsledného injekčního

roztoku, který by byl denně vyráběn a distribuován. Původně se uvažovalo zřídit

laboratoř s generátorem přímo v Praze, pro obtíže s tím spojené byl extrakční

generátor instalován v Řeži, odkud je produkt denně převážen do Prahy.

Zvolený pracovní postup je založen na mnoho let známé možnosti extrakce tech-

necistanu-99m methylethylketonem. Extrahuje se z prostředí, které je přibližně

0,5 M roztokem molybdenanu draselného a 2,5 M roztokem uhličitanu draselného. Byla

zvolena méně užívaná kontinuální extrakce, kdy methylethylketon je přiváděn porés-

ním dnem extrakční kolony a na jejím horním konci pak přepadem odváděn do odpařo-

vačej jeho destilace probíhá současně s extrakcí. Kontinuální způsob provedení

umožňuje automatisaci prvních fází procesu, při kterých kromě toho vůbec není nut-

né používat manipulátorů, nebot potřebný pohyb medií je řízen vakuovým rozvodem.

Po odpaření methylethylketonu je odpařovač vymyt 0,9 % roztokem chloridu sodného,

filtrován mikrobiálním filtrem a ve sterilním boxu rozplněn do předem autoklávova-
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přidá tlumivý roztok ze třetí ampulky. Injekce koloidní síry značené "Vře slouží

ke scintigrafii jater, které vychytávají koloidní částice z oběhu krevního. Přípra-

vek vyvinul FhMr. Z. Křivský z Centrálního izotopového pracoviště Institutu klinic-

ké a experimentální mediciny v Praze-Krči. Preklinické zkoušky byly již ukončeny.

4. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ PŘI ZAVÁDĚNÍ VÝROBY RADIOFARMAK

Zvládnutí výrobní technologie je pouze základní podmínkou pro ravedení výroby

radiofarmak. Jako u každého jiného léčiva musí být prokázána řadou zkoušek především

neškodnost přípravku a dále jeho vhodnost. Tyto zkoušky byly provedeny na předních

farmakologických pracovištích a byly koordinovány také v rámci úkolu. Stojí za zmín-

ku, že v některých případech jsou náklady na preklinické zkousaní vyšší než náklady

na vývoj technologie.

Stálost kvality přípravku zajištují zkušební předpisy. Ve více než polovině pří-

padů je navrhli autoři technologie, u ostatních se účastnili tvorby předpisů i ÚJV,

Farmaceutická fakulta KU v Hradci Králové a Státní lístav pro kontrolu léčiv v Praze.

Tento ústav také všechny předpisy revidoval a schválil.

Farmakologicko-toxikologické zkoušky jsou značně rozsáhlé. Kromě sledování to-

xicit na krysách s následným makroskopickým hodnocením a histologickým vyšetřením

vybraných orgánů /většinu zkoušek provedl kolektiv vedený prof. V. Grossmannem, cSc.

z Ústavu experimentální mediciny ČSAV/ byly sledovány i vlivy jednotlivých přípravků

na nejdůležitější systémy. Vliv na játra byl sledován doc. MUDr J. Sůvou a kolektivem

/Lékařská fakulta v Plzni/, vliv na centrální nervový systém MUDr K. Elisovou, CSc.

/Farmakologický ústav FVL Praha/, vliv na gastrointestinální trakt doc. MUDr P. Viš-

ňovským /Lékařská fakulta Martin/, vliv na kardiovaskulární systém většinou doc. MUDr

F. Inczingerem /Farmaceutická fakulta Bratislava/. Sledování farmakokinetiky znače-

ných sloučenin prováděli kolektivy vedené MUDr J. švihovcem /Farmakologický ústav FDL

KU Praha/ a Ing. V. Koprdou /Bratislava/, zpracování výsledků zajistil doc. L. Kali-

voda /Katedra fyziky EF, Praha/. Dosimetrické aspekty použití vyvíjených radiofarmak

hodnotil Ing. V. Husák /Klinika nukleární mediciny v Olomouci/.

Zpracovaný materiál farmaceutického a farmakologicko-goxikologického zkoušení se

předkládá jako dokladový materiál se žádostí o klinické zkoušky přípravku Komisi pro

nová léčiva Vědecké rady ministerstva zdravotnictví ČSR. Je-li materiál uznán za dosta-

tečný, je povoleno klinické zkoušení přípravku. Jeho prvá fáze se provádí na dvou pra-

covištích a účelem je prokázat neškodnost přípravku'a předpokládaný diagnostický účinek.

Po zhodnocení prvé fáze je povolena další fáze klinického zkoušení, která je již zamě-

řena na upřesnění podmínek vyšetření.

Všemi výše uvedenými fázemi prošel jak "Technecistan / Tc/ sodný injekce" tak

dvě z vyjmenovaných souprav, ostatní jsou v různém stadiu. Na klinickém zkoušení pří-

pravků se podíleli pracovníci klinik a oddělení nukleární mediciny, případně pracov-

níci klinik a oddělení nukleární mediciny, případně onkologických ústavů, pracovní

kolektivy vedli MUDr K. Bakos, MUDr M. Bucek, MUDr A. Fikrle, doc. MUDr §. Hupka,

MUDr J. Němec, doc. MUDr J. Kuba, doc. MUDr V. Slouka, MUDr J. šantora, doc. MUDr

B. Vavrejn, doc. MUDr M. Wiedermann.
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5. VÝHLEDY DALŠÍ PRÁCE

Vývoj souprav pro radiofarmaka obsahující '"TC byl ve stávajícím plánu RVT

zařazen s nehmotným reallsaSním výstupem. Během roku 1979 se podařilo nalézt rea-

lizátora. Je jím n.p. Léčiva, Dolní Měcholupy, se kterým byla na r. 1980 uzavřena

hospodářská smlouva, jejímž obsahem je příprava výroby a výroba ověřovacích sérií

prvních čtyř souprav. Tyto soupravy budou mít všechny ještě letos ukončeno klinic-

ké zkoušení a mají velmi podobnou technologii výroby. Předpokládá se zavedení dal-

ších souprav v následujících letech.

Pokud se týká základní suroviny - technecistanu- Tc, byl vypracován návrh,

jak zabezpečit její dostupnost zatím na velkých pracovištích nukleární medicíny,

jejichž odběr činí polovinu celkového množství v ČSSR. Výroba sorpčních generátorů

technecia-99m se nezdá být reálnou ani v následujících letech, avšak každé z těchto

pracovišt by bylo možno vybavit extrakčním generátorem a týdně dodávat roztok mo-

lybdenanu-99. V roce 1978 bylo započato s uskutečňováním tohoto návrhu. Zatím bylo

vyrobeno a v ÚJV odzkoušeno několik prototypu extrakčních zařízení a byla sledována

kvalita produktu při delší době provozu zařízení. Na základě získaných zkušeností

byl navržen kompaktní komplet, sestávající jak z vlastního extraktoru, tak z části

plnící, odpařovací i filtrační. Zatím bylo vyrobeno několik kusů a dva z nich již

byly předány na oddělení nukleární medicíny ke zkušebnímu provozu. Očekává se, že

po určité době budou zkušenosti shrnuty a extrakční generátor získá definitivní

podobu i v detailech. Od r. 1981 by bylo postupně vybaveno generátory všech 15

větších pracovišt nukleární medicíny v ČSSR. Současně s tím je nutno zajistit vý-

robu potřebného množství roztoku molybdenanu-99 - tento tikol vyžaduje spolupráci

řady útvarů ÚJV. Je nutno zařídit příslušnou laboratoř, ozařování na reaktoru i

organisaci odbytu. Ovšem uskrtečněním projektu by více než 70% spotřeby technecia-

99m v ČSSR bylo nezávislé na dovozu.
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OCHRANA PRACOVNÍKŮ A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V ÚJV A OKOLÍ

Z. Dlouhý, J. Horyna, V. Kouřím, J. Záruba, J. Krotil

Ochranu pracovníků a životního prostředí zabezpečuje v ÚJV specializovaný iStvar

- ťísek radiační bezpečnosti, který zajistuje a kontroluje dodržování bezpečnostních

předpisů nejen v oblasti ochrany pracovníků a obyvatelstva před ionizujícím zářením,

ale i v oblasti klasické bezpečnosti práce. Nedílnou součástí této činnosti jsou

i speciální práce v oblasti zpracování a likvidace radioaktivních odpadů, vývoj do-

zimetrických přístrojů a konzultační, případně dozorčí činnost ve vybraných otázkách

ochrany pracovníků a životního prostředí.

Zabezpečení této činnosti je organicky rozděleno mezi 4 oddělení:

Oddělení hygieny a bezpečnosti práce

Oddělení dozime*rie

Oddělení životního prostředí

Oddělení dekontaminace a likvidace radioaktivních odpadů.

K péči o klasickou bezpečnost práce a hygienu na pracovištích se přistupuje

s hledisek prevence, kontroly a represe. Hlavní pozornost se věnuje činnosti preven-

tivní,' která spočívá jak v systému vstupních instruktáží nových pracovníků a opako-

vaném Školení zaměstnanců s ohledem na specifický charakter vykonávané práce, tak

v preventivních prohlídkách pracovišti, při nichž se zjištují a ve spolupráci s ve-

doucími pracovníky tak odstraňují závady, které mohou negativně ovlivnit úroveň

bezpečnosti a hygieny nebo i pracovní pohodu. Patří sem na příklad i sledování svě-

telných podmínek, hlučnosti, výměny vzduchu, tepl.oty a celkové čistoty.

Periodickými a namátkovými kontrolami se pak ověřuje, jak se na jednotlivých

pracovištích dodržují zásady bezpečnosti práce a jak se odstraňují závady, zjiště-

né- při předchozích prohlídkách. Pracovníci úseku přitom úzce spolupracují s komisí

bezpečnosti práce zv ROH.

V poslední době se věnuje zvýšená pozornost revizím vyhrazených technických

zařízení, které se staly součástí pracovní náplně oddělení bezpečnosti práce. Jde

zejména o přístroje, instalace a rozvody elektrického proudu a plynů, kde se v

důsledku technického rozvoje posledních let výrazně zvýšily nároky na spolehlivost

a bezpečnost těchto zařízení. Také zde se provádějí předepsané periodické kontroly

a namátkové revize u zařízení již existujících a pověření pracovníci se vyjadřují

k technickému stavu nových zařízení ve fázi projektu nebo uvádění do provozu.

Dobrou úroveň dozoru nad bezpečností práce dokládá skutečnost, že průměrná

pracovní úrazovost v ÚJV se pohybuje na hodnotách podstatné nižších než kolik činí

celostátní průměr.
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Odděleni dozimetrie zajištuje dozor nad radiační situací na pracovištích ÚJV

se zdroji ionizujícího záření a zajištuje vývojové řešení speciálních dozimetrických

prostředků pro tento účel.

Skupinou osobní dozimetrie je zajišťována kontrola zevního ozáření pracovníků,

kteří jsou vybaveni filmovými dozimetry ve dvouměsíčním sledovacím intervalu. Pra-

covníci, kteří pracují s e zdroji neutronů, jsou v jednoměsíčním sledovacím interva-

lu vybavováni stopovými detektory neutronů, jejichž vyhodnocení je zajištováno

ťfvWR Praha. Všichni pracovníci jsou současně vybaveni havarijními TL detektory,

které jsou určeny k vyhodnocení v případě mimořádné situace, nehody a jsou současně

vyhodnocovány v případě, že bylo zjištěno překročení signální úrovně dávkového ek-

vivalentu zevního ozáření /4 mSV/ za sledované období pomocí filmového dozimetru.

Ročně zpracovávané statistické přehledy za posledních 5 let ukázaly, Se u cca 90 %

sledovaných pracovníků v prostředí ionizujícího záření byla roční dávková zátěž

menší 1/10 NPRD. V žádném případě nebylo zjištěno dosažení a překročení limitu zev-

ního záření stanoveného Vyhl. MZd. č. 59/1972 Sb.

Měření vnitřní kontaminace pracovníků v průběhu 5-ti let bylo zajištováno na

celotělovém počítači v IHE Praha. Zjištěné pozitivní hodnoty vnitřní kontaminace

byly hluboko pod úrovněmi stanovenými Vyhl. č. 59/1972 Sb. V ÚJV je prováděna kont-

rola vnitřní kontaminace štítné žlázy I cca u 10-ti pracovníků v max. čtrnácti-

denních intervalech a v případech zjištěných pozitivních hodnot byly tyto v průměru

o 2 řády nižší než stanovené limity Vyhl. MZd. č. 59/1972 Sb.

V ÚJV byla vybudována laboratoř vnitřních kontaminací, která byla dokončena

v polovině roku 1979, ve II. pololetí 1979 probíhají testovací a kalibrační měření

tak, aby od r. 1980 bylo možno provádět kontrolu a vyhodnocení'kontaminace pracovníků

ÚJV Řež.

Na pracovištích se zdroji ionizujícího záření je zajištován dozimetrický dozor.

Kontrola radiační situace je zajištována pomocí stacionárních dozimetrických systé-

mů a prováděna měření přenosnými přístroji pracovníky dozimetrického dozoru. Na

pracovištích se provádí měření a kontrola expozičních, dávkových rychlostí, kontami-

nace povrchů a osob, objemových aktivit v ovzduší. Na základě naměřených hodnot

a jejich vyhodnocení se provádí úprava pracovních postupů a režim pobytu v prostředí

ionizujícího záření.

Byla provedena novelizace ve vymezení kontrolovaných pásem na objektech, kde

se pracuje se zdroji ionizujícího záření s přihlédnutím k novým aspektům při hodnoce-

ní radiačního rizika /připravená novelizace ČSN 34 1730 ve smyslu doporučení ICRP a

dohlížejících hygienických orgánů/ s důrazem na režim pracovišt a radiační kázeň

pracovníků, včetně jejich účinnější a snadnější kontrolovatelnosti.

Postupně byla prováděna modernizace měřící dozimetrické techniky na pracovištích

se zdroji ionizujícího záření, např. rekonstrukce stacionárního dozimetrického systé-

mu na reaktoru WR-S v souvislosti s rekonstrukcí reaktoru na výkon 10 MW, instalace

a uvedení do provozu monitorů celotělové povrchové kontaminace osob MRKEV, kontinuál-

ních měřicích zařízení radioaktivních aerosolů v ovzduší, modernizace stacionárních

systémů odběrových zařízení určených pro stanovení objemových aktivit aerosolů v

ovzduší'.
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Monitorovací systém a jím získané výsledky ukazují na dobrou úroveň radiační

ochrany. I přes pozitivní výsledky je nutné i nadále zkvalitňovat monitorovací

systém s důrazem na interpretaci získaných výsledků tak, aby bylo možno co nejob-

jektivněji hodnotit radiační riziko.

Pro potřebu monitorovacího systému jsou vyvíjena speciální dozimetrická měře-

ní, která na základě jejich ověření jsou realizována a uváděna do provozu /měřič

kontaminace ovzduší KOPR, měřič povrchové kontaminace osob MRKEV, stacionární do-

zimetrický systém STADOS řízený v systému CAMAC s napojením na počítač/. Vyvíjená

dozimetrická zařízení pro potřeby monitorovacího systému ÚJV Řež jsou využitelná

na ostatních pracovištích v ČSSR, zejména v oboru jaderné energetiky.

V roce 1978 byly zahájeny práce na přípravě pracoviště sekundárního stupně

etalonáže dozimetrických prostředků pro potřeby národního hospodářství. Byl vypra-

cován projektový dkol a na základě jeho schválení byly zahájeny práce na projektu

pracoviště. Předpokládá se, že realizace pracoviště bude ukončena v roce 1982,

kdy je plánováno zahájení jeho provozu. Toto pracoviště bude zajišřovat sekundární

stupeň metrologie svazků ionizujícího záření.

Oddělení životního prostředí zajištuje a provádí vědecko-výzkumnou, konzultač-

ní a kontrolní činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Odebírá kontrolní

odběry vzorků ovzduší, vody, rostlin a půdy ve vybraných místech nejen v areálu

ÚJV a v jeho okolí, ale i v okolí provozovaných nebo plánovaných jaderných elektrá-

ren. V rámci těchto měření ve spolupráci s ostatními títvary ÚJV je ročně odebíráno

400 vzorků radioaktivních exhalací a 250 vzorků odpadních vod ÚJV. Z okolí se ročně

odebírá 300 vzorků ovzduší, 100 vzorků vltavské vody a 40 vzorků rostlin a půdy.

Jediné zvýšení aktivity těchto vzorků bylo zjištěno v říjnu 1976, které bylo způso-

beno vzdušným jaderným výbuchem v ČLR. I v tomto případě byly zjištěné hodnoty

o více než 2 řády nižší než jsou mezní hodnoty uvedené ve vyhlášce Ministerstva

zdravotnictví o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

V rámci účasti na projekčních a konstrukčních pracech v oblasti ukládání radio-

aktivních odpadů se provádí kontrolní měření kontaminace životního prostředí na loka-

litách projektovaných uložišt.

Mimo experimentálních prací se oddělení zabývá prognostickou činností v oblasti

vlivu 3 jaderných zařízení na okolí. V rámci této činnosti se provádí výpočty zředě-

ní a rychlosti šíření radionuklidů v životním prostředí uniklých s plynnými exhalá-

ty a odpadními vodami. Určují se nejvýznamnější cesty expozice obyvatelstva radio-

nuklidy uvolněnými do okolí jaderných zařízení. Pro tyto výpočty byly již na základě

experimentálních ddajů určeny některé potřebné koeficienty, např. sedimentace, vymý-

vání, přechodu z atmosféry do vegetace a z půdy dp vegetace.

Pracovní náplní oddělení dekontaminace a likvidace radioaktivních odpadů byla

jednak servisní, jednak vývojová a částečně výzkumná činnost.

Těžiště servisní činnosti spočívalo ve zpracování a likvidaci radioaktivních

kapalných a pevných odpadů. V centrální dezaktivační stanici se ročně zpracovalo

v průměru 1000 m kapalných a 40 m pevných odpadů. Oddělení dále provádělo distri-

buci radioizotopů a přepravu radioaktivních materiálů. Počet přeprav činil v průmě-

ru ročně 200. Centrálně byla pro všechna aktivní pracoviště prováděna dezaktivace >

pracovních oděvů /průměrně 750 ks ročně/.
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V oblasti vývoje byla řešena modernizace technologických aparátů a procesů

zpracování radioaktivních odpadů. Za tím účelem byla jednak zaváděna automatizace

a dálkové ovládání, jednak prováděna rekonstrukce vybraných technologických uzlů

dezaktivační stanice. Těmito akcemi byla zvýšena efektivnost procesů, zvýšena ra-

diační bezpečnost a snížena pracnost obsluhy.

Značná pozornost byla věnována realizaci nově vyvinutých technologií na zpra-

cování radioaktivních koncentrátů. V dezaktivační stanici byla instalována a uvede-

na do provozu jednotka na zpracování směsí koncentrátů a vodné bitumenové emulze

na filmové odparce. Tato fixační metoda byla vyvinuta v ÚJV a ukázala se jako

efektivní a spolehlivá. V poslední době bylo v objektu dezaktivační stanice insta-

lováno prototypové zařízení na fixaci radioaktivních koncentrátů cementem, vyvinuté

ve Výzkumném ústavu mechanizace. Zařízení pracuje na principu vytváření bloků ze

směsi koncentrátu a cementu za současného lisování a odsávání přebytečné vody. Do-

savadní výsledky zkušebního provozu však ukazují, že především k charakteru provoz-

ních koncentrátů bude tato metoda těžko aplikovatelná.

Část kapacity oddělení byla věnována řešení vybraných dílčích úkolů na základě

požadavků externích zadavatelů. Ve dvou etapách byl řešen úkol "Dezaktivace primár-

ních okruhů jaderných reaktorů W E R a zpracování odpadů z dezaktivace"• V průběhu

řešení byl proveden rozbor celosvětové praxe v oblasti dezaktivace povrchů jaderných

reaktorů a navržen způsob aplikovatelný v čs. jaderných elektrárnách typu W E R 440

a 1000. Dále byl řešen úkol "Experimentální odzkoušení bitumenační jednotky". Výsled-

ky dlouhodobého provozu bitumenační linky v ÚJV potvrdily, že tato metoda bude apli-

kovatelná pro jaderné elektrárny typu W E R a byla proto doporučená. Ve formě zakázky

se ověřovala možnost použití metody cementáže radioaktivních koncentrátů v jaderných

elektrárnách typu WER. Byla navržena jednoduchá metoda cementáže, která se v ÚJV

dlouhodobě osvědčila. Na základě zakázky byly provedeny ve dvou etapách zkoušky de-

zaktivační účinnosti na modelovém zařízení úpravy vody. V průběhu zkoušek navrhlo

oddělení úpravy technologie, které byly zadavatelem převzaty.

Oddělení se také podílelo na vypracování projektů dezaktivačního střediska a

úložiště palivových článků a vysoce aktivních odpadů' v areálu ÚJV. Praocvníci oddě-

lení spolupracovali při rekonstrukci reaktoru WR-S a podíleli se na spuštění jader-

né elektrárny V-l.

O významu této činnosti svědčí rostoucí zájem odběratelů o výsledky těchto pra-

cí, které byly původně určeny pouze pro potřeby ÚJV v rámci jeho rekonstrukce a mo-

dernizace. Byly uzavřeny hospodářské smlouvy s mnoha organizacemi, z nichž je možno

uvést na příklad Energoprojekt, Chemoprojekt, Výzkumný ústav energetický, Výzkumný

ústav jaderných elektráren, Elektrárna Bohunice, ústav r,3dioekologie atd. V současné

době již kapacita úseku nestačí a mnozí zájemci musí být proto odmítáni.
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