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DETEKTORY VNITROREAKTOROVEHO MERENI A
MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍHO POLE V AKTIVNÍ
ZÓNĚ REAKTORU -

Oldřich ERBEN CZ0129220

V referátu jsou popsány hlavní typy detektorů vnitroreaktorového záření - aktivační detektory, štěpná
komora, samonapájecí detektor a termické čidlo. Jsou uvedeny měřicí vnitroreaktorové systémy
užívané u hlavních výrobců tlakovodních reaktorů jaderných elektráren typu VVER, KWU, Babcock
& Vilcox (Framatome), Combustion Engineering (ABB) a Framatome (Westinghouse).

1.ÚVOD

Vzrůstající specifický výkon a rozměry aktivní zóny jaderného reaktoru a požadavky na zvýšení
bezpečnosti a ekonomiky provozu reaktorů jaderných elektráren vyvolaly nezbytnost měření a
vyhodnocování vnitroreaktorových parametrů. Celá oblast vnitroreaktorového měření je velmi široká,
zahrnuje v sobě nejrůznější aspekty, např.: volba veličin, které je zapotřebí měřit, výběr vhodného
detektoru, výzkum jeho vlastností, reprodukovatelnost naměřených údajů, spolehlivost funkce
detektoru, instalace detektoru v aktivní zóně jaderného reaktoru, vliv okolního prostředí, přenosová
trasa k zajištění spolehlivého přenosu signálu od detektoru k měřicí a záznamové jednotce, způsob a
metodiky měření, algoritmy pro interpretaci naměřených údajů na žádané veličiny.

Cílem referátu je ukázat na nejčastěji používané detektory vnitroreaktorového záření a na
vnitroreaktorové měřicí systémy užívané v tlakovodních reaktorech jaderných elektráren.

2. DETEKTORY VNITROREAKTOROVÉHO ZÁŘENÍ

Svízelné podmínky pro umístění a provoz detektorů v aktivní zóně tlakovodních reaktorů (vysoká
úroveň neutronového a fotonového pole a teploty, vlhkost, v případech mokrých měřicích sond
agresivita okolního prostředí a jiné efekty na straně jedné, skutečnost, že vnější průměr měřicí sondy
nesmí přesáhnout 8-11 mm a nutnost odolávat vysokým tlakům na straně druhé) způsobily, že se dnes
setkáváme s vybranými typy čtyř druhů detektorů: aktivační detektory, štěpná komora, samonapájecí
detektory a termická čidla. Přehled detektorů vnitroreaktorového záření je uveden např. v [1-3].

2.1. AKTIVAČNÍ DETEKTORY

K měření rozložení hustoty neutronového toku se využívá obvykle aktivace manganu, nebo vanadu
obsaženého ve slitině, ze které jsou vyrobeny detektory. Ke kalibračním účelům se v zemích bývalého
SSSR někdy užívá měděný drát. V reaktorech jaderných elektráren VVER - 440 typ 230 jsou
aktivační detektory ve formě drátu s mechanickým pohybem. V bývalé NDR probíhaly zkoušky s
použitím multikomponentní slitiny pro stanovení spektra neutronů v aktivní zóně reaktoru jaderných
elektráren VVER 70 a VVER 440 [4]. Aeroball systém elektráren firmy KWU užívá aktivační
detektory ve formě kuliček o průměru 1,7 mm, jejich pohyb je zajišťován pneumatickým způsobem..
Jeden měřicí kanál obsahuje 32 aktivačních detektorů.

2.2. ŠTĚPNÁ KOMORA

Miniaturní štěpná komora typu CFUF 43/P, která se užívá v aktivní zóně francouzských jaderných
reaktorů při provozu reaktoru v oblasti nominálního výkonu v systému pohyblivých čidel má vnější
průměr 4,7 mm. Ve skutečnosti je vnější průměr samotné komory 4 mm a napájecí kabel je
koaxiálního typu s pláštěm z nerezové oceli o vnějším průměru 1 mm. Spojení komory a kabelu je
realizováno pomocí kovového návleku o vnějším průměru 4,7 mm při vařeném ke koaxiálnímu kabelu
(obr. 1). Samotný kabel je chráněn ohebným návlekem umožňujícím pohyb ve vodících měřicích
trubkách. Komora je vyrobena z nerezové oceli, izolace je tvořena A12O3 a štěpným materiálem je
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U235. Citlivost komory je 10"17 A/n.cm"2.s"' a užívá se v rozsahu hustoty neutronového toku 10u až 1014

2n/cm .s, což znamená výsledný proud 1|JA až 1 mA. Komora je určena pro práci v prostředí o teplotě
320 °C a je navržena pro užití v systému pohyblivých čidel tak, aby vydržela 1040 měřicích cyklů.
Komora může být vystavena fluenci neutronů 1020 n/cm2. Svodový proud je nižší než 0,2 |oA při
polarizačním napětí 150 V. Při provozu na reaktoru jaderné elektrárny Tihange, některé komory
pracovaly spolehlivě více než 2000 měřicích cyklů [5,6]. Ztráta měřicích schopností komory je
nejčastěji přičítána degradaci štěpného materiálu, úniku plynové náplně a mechanickému poškození
spoje kabel - štěpná komora.
V [7] jsou uvedeny další příklady užívaných štěpných komor. Jedna z nejnovějších francouzských
komor je znázorněna na obr. 2.

2.3. SAMONAPÁJECÍ DETEKTORY (SELF-POWERED (NEUTRON) DETECTOR,
DETEKTOR PRJAMOGO ZARJADA)

Samonapájecí detektor pracuje jako konvertor neutron (foton) - elektron. Citlivá část detektoru je
tvořena dvěma koaxiálními elektrodami, mezi nimiž je isolace (obr. 2). Pro vyvedení signálu detektoru
z míst o zvýšené teplotě a radiaci je citlivá část spojena s kabelem a minerální izolací. Kabel někdy
obsahuje také kompenzační žílu ke kompenzaci parazitního signálu vznikajícího na přívodním vedení.
Při umístění do radiačního pole emituje vnitřní elektroda elektrony, některé z nich mají dostatečnou
energii k průchodu izolátorem. Tímto způsobem se emitor nabíjí kladně a měřený proud je úměrný
radiačním parametrům pole v místě umístění detektoru. Materiálem pláště bývá obvykle nerezová ocel
nebo inconel, izolace bývá tvořena A12O3, MgO nebo SiO2. Spojovací vedení bývá vyrobeno se žílami
z inconelu, nerezové oceli, niklu nebo chromel-alumel a izolace je z MgO.
Beta emisní samonapájecí detektory (se zpožděnou odezvou) - materiál emitoru při umístění do pole
neutronů se aktivuje, aktivovaná jádra se pak rozpadají beta rozpadem a část z vzniklých beta částic
má dostatečnou energii, aby opustila emitor a prošla izolátorem. Typickými materiály emitoru těchto
typů detektorů jsou vanad, rhodium a stříbro. Pro rhodium jako nejčastěji používaný materiál emitoru
pak schéma vzniku signálu je následující:

4,34 min

104
Pd

46

Samonapájecí detektory s okamžitou odezvou - záchytové záření gama, produkované při absorpci
neutronů materiálem emitoru, fotoefektem a Compton efektem způsobuje vznik elektronů schopných
opustit emitor a projít izolátorem. Typickým představitelem tohoto druhu detektoru je samonapájecí
detektor s emitorem vyrobeným z kobaltu.
Samonapájecí detektory citlivé na záření gama - elektrony schopné opustit emitor a projít izolátorem
vznikají interakcí vnějšího záření gama a materiálem emitoru. Nejčastěji užívaným materiálem
emitoru u tohoto typu detektorů je platina.
Protože výše uvedené typy interakcí probíhají na všech materiálech tvořících samonapájecí detektor a
jeho okolí, je zřejmé, že celkový signál samonapájecího detektoru je součtem dílčích signálů
pocházejících od beta rozpadu a interakce záchytového a vnějšího záření gama s materiály tvořícími
detektor a od materiálů nacházejících se v jeho blízkém okolí. Na obr. 4 jsou znázorněny relativní
průběhy signálů samonapájecích detektorů v přechodových stavech. V tab. 1 jsou uvedeny počáteční
charakteristiky samonapájecích detektorů s nejčastěji užívanými materiály emitoru stanovené pro
hustotu neutronového toku 1014 n/cm2, s a expoziční příkon záření gama l,2.108 rad/hod [8].
Pokud není samonapájecí detektor vybaven kompenzační žilou, používá se detektor pozadí (detektor
fónu, fónový kabel) pro kompenzaci parazitního proudu vznikajícího na přívodním vedení. Tento
detektor je identický se samonapájecím detektorem, ale postrádá emitor.
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Byly prováděny technologické a provozní zkoušky s použitím jiných materiálů emitoru, např. erbium,
hafnium, gadolinium [9], molybden [10], uran [11], thulium [12]. Byly vypracovány metodiky stanovující
teoreticky citlivost detektorů např. [13 - 17]. Detektory se testují ve výzkumných reaktorech např. [18 - 21],
studují se dynamické vlastnosti detektorů [22 - 24], vliv záření na kabely spojovacího vedení [25 - 27],
změny vlastností detektorů v závislosti na teplotě a fluenci [28,29] a jiné efekty.
Je více firem nabízejících tyto detektory, např. firma KVANT, Rusko, nabízí samonapájecí detektory
s emitory vyrobenými z rhodia, vanadu a stříbra, firma Imaging and Sensing Technology Corporation,
USA, nabízí tyto detektory s emitory vyrobenými z rhodia, vanadu, stříbra, kobaltu, platiny, a hafnia.
Základním předpokladem správné funkce samonapájecího detektoru je vysoká hodnota izolačního
odporu. Většina případů vyřazení detektorů z funkce se přičítá snížení hodnoty izolačního odporu
způsobenému vniknutím vlhkostí do izolátoru, většinou průchodkami, mikrotrhlinami v plášti
spojovacího vedení a v místě svaru citlivé části detektoru a spojovacího vedení vzniklými
mechanickým způsobem nebo korozí.

2.4. TERMICKÁ ČIDLA (KALORIMETRY, GAMA TERMOMETRY)

Přehled termických čidel je podrobně uveden v [30 - 32] . Tři generace termických čidel byla vyvinuta
ve SKODA. První typ byl radiální s předprovozni kalibrací, kdy byla měřena teplota v absorpčním
tělísku a na vnějším plášti čidla [33].
Na obr. 3 je schematicky znázorněno termické čidlo druhé generace vyráběné ve ŠKODA. Tepelný
příkon generovaný v absorpčním tělísku je veden krčkem do chladiče. Generovaný příkon je stanoven
z údajů teplot naměřených termočlánky, které jsou umístěny na tomto krčku. Kalibrační křivka,
stanovující vztah mezi generovaným příkonem a údaji termočlánků je získána při mimoreaktorové
kalibraci, kdy absorpční tělísko je nahrazeno tělískem elektricky vyhřívaným. Konstrukční řešení
měřicí sondy je provedeno tak, že měřicí sondu tvoří několik termických čidel umístěných za sebou.
Absorpční tělísko může být vyrobeno z různého materiálu. Pro měření na reaktorech jaderných
elektráren VVER byla absorpční tělíska vyrobena z obohaceného uranu a měřicí sonda obsahovala
obvykle jedno termické čidlo s wolframovým absorpčním tělískem, které sloužilo ke stanovení
radiačního příkonu od vnějšího záření gama.
S termickými čidly tohoto provedení byla provedena řada měření na výzkumných reaktorech, na
reaktorech jaderných elektráren VVER a při experimentech s diagnostickými kazetami [32,34].
Termické čidlo poslední generace [35] je radiálního typu (obr. 4), umožňuje kalibraci čidla
umístěného v aktivní jaderného reaktoru a sestavení měřicí sondy s více čidly rozmístěnými po výšce
aktivní zóny.
Dalším typem termického čidla je (Radcal) gama termometr. Čidlo je tvořeno silnostěnným dutým
válcem podél kterého je zhotoveno několik cylindrických komor. Komory jsou vyplněny argonem,
nebo xenonem. Centrální svazek kabelů obsahuje topný kabel a diferenciální termočlánky. Spoje
diferenciálních termočlánků jsou umístěny tak, že teplý spoj je pod středem komory, studený spoj pak
mimo ní. Topný kabel slouží ke kalibraci čidel v reaktoru. Měřicí sonda obsahuje až devět měřicích
míst. Schematické znázornění sondy je uvedeno na obr. 5; za normálních podmínek je rozdíl teplot
mezi teplým a studeným spojem cca 40 °C [36 - 39].
V [40] je uvedeno následující srovnání charakteristik nejčastěji užívaných vnitroreaktorových čidel -
regenerativní štěpné komory (ve varných reaktorech), samonapájecí detektory a gama termometry
(tab. 2).
Měřená hodnota - měří se buď příkon fluence neutronů, nebo záření gama. Obvykle se užívá měření
příkonu fluence neutronů, které charakterizuje rychlost štěpení. V poslední době se zvyšuje zájem o
měření příkonu fluence gama záření, protože toto vykazuje v jaderném reaktoru menší prostorové
změny a proto může být obdržena větší přesnost vzhledem k neurčitostem ve stanovení polohy
detektor - palivo (a jiné anomálie).
Interpretace signálu - aby byl obdržen obraz o prostorovém rozložení uvolněného výkonu, vektor
naměřených údajů signálů detektorů se zpracovává poměrně složitými výpočetními kódy. Kódy
stanovují lokální hodnoty uvolněného výkonu a extrapolují tyto hodnoty na místa v reaktoru, která
nejsou monitorována.
Citlivost - měřený signál štěpné komory je obvykle větší než IOOUA, samonapájecího detektoru pak
asi o dva řády nižší. Gama termometry bývají navrženy tak, že teplotní rozdíl je cca 40 °C, což
odpovídá měřenému signálu několik mV.
Odezva - rychlost odezvy na přechodový jev v aktivní zóně je zvláště důležitá, jestliže
vnitroreaktorová čidla jsou součástí systému ochrany reaktoru.
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Vyhoření - křivka změny citlivosti regenerativní štěpné komory v závislosti na fluenci neutronů není pouhá
exponenciální křivka, ale má mnohem složitější tvar, který závisí na počátečním poměru štěpného a
plodícího materiálu a efektivních účinných průřezech v reaktorovém spektru. Protože se nevyužívá žádné
jaderné reakce u gama termometru, nevykazují tato čidla žádnou změnu citlivosti během provozu.
Životnost - výpočet životnosti štěpné komory uvedené v tabulce je založen na vyhoření k poměru
signálů pocházejících od neutronů a záření gama 5 : 1 . Vyhoření materiálu emitoru samonapájecího
detektoru závisí na širokém spektru otázek souvisejících s materiálem emitoru a typem reaktoru.
Kalibrace - štěpné komory a samonapájecí detektory jsou kalibrovaný v procesu jejich výroby. Během
provozu reaktoru mohou být rekalibrovány pomocí pohyblivé štěpné komory, jejíž kanál je umístěn v
blízkosti detektorů. Význačným rysem gama termometrů je možnost jejich absolutní kalibrace elektrickým
ohřevem detekční části. Tato kalibrace se obvykle provádí před uvedením termometrů do provozu.
Cena měřicího souboru - vztahuje se k ceně souboru se štěpnými komorami. Cena souboru se
samonapájecími detektory vychází z komerčních cen a liší se v závislosti, jestli je požadován horní či
dolní průchod nádobou reaktoru. Cena souboru s gama termometry je odhadnuta.

3. MĚŘICÍ SONDY A MĚŘICÍ SOUBORY

Měřicí čidla bývají kompletována do měřicích sond, které se umisťují obvykle do středu palivové kazety.

3.1 JADERNÉ ELEKTRÁRNY VVER

Postupně s vývojem jaderných elektráren se vyvíjel také systém vnitroreaktorového měření. Jaderný
reaktor typu V - 230 elektrárny VVER - 440 umožňuje měření ve 12 měřicích kanálech. Měření se
provádí systémem VOLNA, který se sestává z měření aktivačních drátem a v každém měřicím kanále je
umístěn jeden samonapájecí detektor (typ DPZ-1, rhodiový emitor o průměru 0,8 mm a délce 300 mm)
pro monitorování mezi jednotlivými měřeními. Na 3. bloku bývalé jaderné elektrárny „Bruno
Leuschner", Greifswald, bývalé NDR, byl tento měřicí systém nahrazen měřicím systémem se
samonapájecími detektory. Měřicí sondy byly vyrobeny ve VEB Walzwerk Hettstedt a každá sonda (obr.
6) obsahovala 5 rhodiových samonapájecích detektorů (emitor o průměru 0,8 mm a délce 200 mm) [41].
Také na jaderné elektrárně V-l v Jaslovských Bohunicích byl tento měřicí systém VOLNA nahrazen
sondami s rhodiovými samonapájecími detektory. Dále byly některé palivové kazety na periferii aktivní
zóny nahrazeny maketami palivových kazet vyrobenými z nerezové oceli pro snížení dávky neutronů na
tlakovou nádobu reaktoru (obr. 7), takže počet neutronových měřicích kanálů byl snížen na 11.
U jaderného reaktoru typu V-213 elektrárny VVER-440 byl počet měřicích kanálů zvýšen na 36.
Měřicí sonda obsahuje 7 po výšce aktivní zóny (s krokem 305 mm) umístěných rhodiových
samonapájecích detektorů typu DPZ-1 (emitor o průměru 0,5 mm a délce 200 mm) a fónový kabel pro
stanovení parazitního signálu vznikajícího na spojovacím vedení. Detektory a fónový kabel jsou
umístěny v trubce vyrobené z nerezové oceli. Citlivé části detektorů jsou od spojovacích vedení
detektorů níže položených a fónového kabelu odděleny přepážkou z nerezové oceli, aby zabránilo
parazitnímu záchytu beta částic vylétávajících z citlivých částí detektorů. V některých případech je
vytvořen v trubce přepážkou z nerezové oceli prostor pro umístění aktivačního drátu pro kalibraci
detektorů. Měřicí systém mj. obsahuje také 6 termočlánků pro měření vstupní teploty vody do
reaktoru a 210 termočlánků pro měření výstupní teploty vody z palivových kazet (obr. 8).
Jaderný reaktor elektrárny VVER - 440 LOVIISA využívá 36 měřicích sond vyrobených firmou 1ST
Corporation (Reuter - Stokes) [42]. Každá sonda obsahuje 4 rhodiové samonapájecí detektory (s
délkou emitoru 250 mm) umístěné v 20, 40, 60 a 80 % výšky aktivní zóny, vanadový samonapájecí
detektor s délkou emitoru přes celou výšku aktivní zóny a termočlánek pro měření výstupní teploty
vody (obr.9). Ve třech měřicích sondách je vanadový detektor nahrazen detektorem pozadí [43].
U jaderných reaktorů elektráren VVER-1000 typ V-320 je 34 palivových kazet osazeno měřicími
sondami se sedmi rhodiovými samonapájecími detektory a jedním detektorem pozadí. Část měřicích
sond je rozmístěna rovnoměrně po aktivní zóně, ostatní jsou umístěny v palivových kazetách
odpovídajících jednotlivým skupinám symetrie [44] (obr. 10).
Výzkumný program bývalých zemí SSSR, NDR, MLR a ČSSR v oblasti vnitroreaktorového měření
byl také soustředěn na instrumentované diagnostické kazety [45, 46]. Kazetu tvořila kazeta reaktoru
VVER-440 (s obohacením 3,6%) se zkrácenými palivovými články, v jejíž spodní části byl umístěn
regulační orgán průtoku chladivá kazetou. Instrumentace kazety umožňovala měření teplot chladivá a
jejich pulsace, teplot povrchu palivových prutů, tlaky chladivá a jejich pulsace, tlakové diference,
průtok chladivá kazetou, příkon neutronové fluence, teplotní a neutronové šumy.
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Byla provedena řada experimentů se třemi modifikacemi instrumente váných kazet na jaderné
elektrárně VVER-70 Rheinsberg, NDR. Měření proběhla při různém průtoku chladivá kazetou (např.
mezi 5,1 a 21 kg/s - nominální průtok chladivá kazetou), při různém charakteru průtoku chladivá
kazetou a při různých stavech aktivní zóny reaktoru (při různých polohách regulačních tyčí a při jejich
definovaném pohybu v aktivní zóně).

3.2 JADERNÉ REAKTORY ELEKTRÁREN FIRMY KWU

Na obr. 12 je schematicky znázorněno rozmístění čidel vnitroreaktorového měření 1300 MWe
jaderného reaktoru elektrárny firmy KWU. Měření je zajištěno „Aeroball" systémem (AS) a
systémem monitorování hustoty neutronového toku (MS). AS je užíván pro přesné měření rozložení
vyděleného výkonu, MS pak k monitorování mezi aktivačními měřeními. Jednotlivé kabelové trasy
MS a přívodní trubky AS jsou sdruženy do komplexních přívodů, které jsou standardizovány a během
výměny paliva se umísťují do odkladiště, kde je také možná podle potřeby výměna jednotlivých
měřicích sond. AS obsahuje 30 měřicích kanálů, každý s 32 aktivačními detektory. Transport kuliček
je prováděn pneumaticky s užitím čistého dusíku. Každá sonda MS obsahuje 6 kobaltových
samonapájecích detektorů. Rekalibrace samonapájecích detektorů se provádí každých 14 dní pomocí
[47,48]. Na jaderném reaktoru elektrárny Stade o výkonu 600 MWe byly zkoušeny také miniaturní
štěpné komory, ale tyto již v krátké době od spuštění reaktoru ztratily funkční schopnost [49].

3.3 JADERNÉ REAKTORY ELEKTRÁREN FIRMY BABCOCK AND WILCOX
(FR AM ATOME)

Aktivní zóna jaderného reaktoru elektrárny firmy Babcock and Wilcox typu TMI-2 a Oconee o
výkonu 886 MWe je tvořena 177 palivovými kazetami. 52 kazet z nich je osazeno měřicími sondami
[50, 51]. Každá měřicí sonda obsahuje 7 samonapájecích detektorů rovnoměrně rozmístěných po
výšce aktivní zóny, jeden fónový kabel a termočlánek pro měření výstupní teploty chladivá z kazety
rovnoměrně rozmístěné po průřezu v nosné trubce, v jejíž středu je trubka pro kalibrační detektor. 16
měřicích sond slouží ke sledování symetrie v jednotlivých kvadrantech aktivní zóny (obr. 13).

3.4 JADERNÉ REAKTORY ELEKTRÁREN FIRMY COMBUSTION ENGINEERING (ABB)

Měřicí kanály původních reaktorů elektráren Combustion Engineering procházely horním víkem
tlakové nádoby. U inovovaných 3800 MWt jaderných reaktorů procházejí měřicí kanály víkem
spodním, což umožňuje instrumente vat i palivové kazety s regulačními tyčemi. Instrumentováno je
přibližně 25% palivových kazet [52]. Každá měřicí sonda obsahuje 4 až 5 rhodiových samonapájecích
detektorů (emitor o průměru 0,45 mm a délce 400 mm), fónový kabel a centrální suchou trubku pro
umístění pohyblivého čidla (štěpné komory nebo samonapájecího detektoru) pro rekalibraci pevně
zabudovaných čidel (obr. 14). Pro případy vyžadující okamžitou odezvu samonapájecích detektorů
byl vyvinut dynamický kompenzační filtr.

3.5 JADERNÉ REAKTORY ELEKTRÁREN FIRMY FRAMATOME (WESTINGHOUSE)

Rozložení vyděleného výkonu ve francouzských reaktorech 900 MWe jaderných elektráren je měřeno
štěpnými komorami v systému pohyblivých čidel v 50 palivových kazetách z celkového počtu 157
palivových kazet tvořících aktivní zónu reaktoru [6].
(Měření štěpnými komorami v systému pohyblivých čidel je také realizováno u jaderných reaktorů
elektráren firmy Westinghouse). Užívá se štěpných komor CFUF 43/P s kabelem
o délce 35 m. Teplota chladivá se měří na výstupu z 51 palivových kazet, přičemž 47 kazet má na
výstupu zařízení k promíchání chladivá [51], obr. 15. Testování gama termometrů bylo realizováno v
jaderných reaktorech elektráren BUGEY 5, TRICASTIN 2 a TRICASTIN 5, kde také probíhalo
srovnávací měření s užitím gama termometrů a štěpné komory [52].

4. ZÁVĚR

Úkolem systému vnitoreaktorové kontroly je poskytnout provozovateli jaderné elektrárny spolehlivé
informace o stavu aktivní zóny včas a ve vhodné formě jako jeden z podkladů pro rozhodovací proces
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o jejím dalším provozu. Celá tato problematika je velmi široká a jednotlivé oblasti jsou také
nestejnoměrně popsány v odborné literatuře. Je možné nalézt v množství článků popisujících studium
jednotlivých efektů samotných detektorů ať už teoreticky či experimentálně na výzkumných
reaktorech, podstatně méně je už článků popisujících konkrétní uspořádání měřicích souborů na
jednotlivých typech jaderných reaktorů a většinou jen v náznacích jsou publikovány údaje o
spolehlivosti funkce měřicích souborů o užitých měřicích a záznamových jednotkách. Popis metodiky
kalibrace čidel a interpretace naměřených údajů je většinou zredukován na názvy nejrůznějších
výpočetních kódů.
Poměrně široce jsou publikovány práce o vnitroreaktorovém měření na jaderných reaktorech elektráren
CANDU, kde se užívají samonapájecí detektory jak pro monitorování rozložení příkonu fluence neutronů
(vanadové) tak i v systému ochrany a regulace reaktoru (platinové). Např. jsou popsány práce o studiu
vlastností detektorů [6,20,55], vlivu instalace na vlastnosti detektorů [56], vlivu různých parazitních signálů
[26], dynamických vlastností detektorů [57], jsou popsány praktické zkušenosti z nejrůznějších hledisek
jejich užití [58], metody kalibrace a interpretace naměřených hodnot [59-61], vývoj nových měřicích sond
[62] a konečně návrh využití ve vyšších formách systému ochrany reaktoru [63].
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Tabulka 1 Počáteční charakteristiky samonapájecřch detektorů - příspěvky jednotlivých složek
k celkovému signálu detektoru [%]

Materiál

Rhodium
Vanad
Kobalt
Platina

Compton a foto-elektrony
(okamžité)

Emitor (n,y)
4,7
2,4
105
17

Vnější y
0,2
-2
-6
79

Beta rozpad
(zpožděné)

Emitor n, 3
95 (42 s)

99 (3,7 min)
2 (10 min)

3,4 (30min)

Vnější p
-0,01
-0,2
-1

-0,7

Relativní
citlivost

R=100
100
7,5
1,5
2,0

Rychlost
vyhořívání

při 1014 n/cm2.s
[% za rok]

32
1,6
11
1,8

Citlivost rhodiového samonapájecího detektoru s emitorem o průměru 0,51 mm a délce 10 mm, s
kolektorem vyrobeným z Inconelu 600 o vnějším průměru 1,5 mm a tloušťce stěny 0,25 mm a s izolací

-2 „-ftvořenou stlačeným MgO je 1,2 . 10" A/n.cm" .s

Tabulka 2 Srovnání parametrů detektorů vnitoreaktorového záření

Počet provozovaných
detektorů
Měřená hodnota

Citlivost
Odezva
Vyhoření /50 %/
Životnost
Kalibrace
Cena měřícího souboru

Štěpná komora

6500

příkon fluence
neutronů
5.10"1!iA/nv
okamžitá
5.1021n.cmf2

6 let
relativní
1,0

Samonapájecí
detektor

6750

příkon fluence
neutr./záření gama
10'iUA/nv
okamžitá/zpožděná
5.10" n.cnť'
5-10 let
relativní
0,4-0,8

Gama termometr

300

příkon fluence záření
gama
26° C/W/g
zpožděná

-
10 let
absolutní
1,0-1,5
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA K PŘEDNÁŠCE OLDŘICHA ERBENA

DETEKČNÍ ČÁST
detekční vrstva

KABEL
průchodky

/ U 2 3 5 /L4—

isolator

detekční
část

INTEGROVANÝ CELEK

inertní
plyn kabel konektor

Obr. 1 Štěpná komora s integrovaným kabelem

25 mm
<30 metrů

?_
O KONCOVKA 0 KATODA (TRUBKA)
O IZOLACE O PRŮCHODKA
O ANODA O KOAXIÁLNÍ ŽÍLA
O TĚLESO KOMORY O KONEKTOR

Obr. 2 Štěpná komora (ve vývoji ve Francii)

1 ^ — ] /- [ti r \
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Obr. 3 Samonapajeci detektor

1 Kolektor
2 Izolátor
3 Emitor
4 Spojovací vedení
5 Činná žíla
6 Kompenzační žíla
7 Průchodka

1 Pb
. 2 Pt

• 3 V
" 4 Rh
' 5 Co

_1
900 1200 t [ s ] 1500

Obr. 4 Relatívni průběhy signálů sainonapájecích detektorů (vanadového a riiodiového) po rycliléni vytaženi z aktivní zóny, (platinového,
kobaltového a olověného) po havarijniin odstaveni reaktoru
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10000„

2 1

Obr. 5 Termické čidlo axiálnilio typu

1 Tělísko z UO 2 ( nebo jiného materiálu)
2 Pouzdro tělíska
3 Krček
4 Chladič
5 Kryt
6 Termočlánky

TERMOČLÁNEK #0,5 PLÁŠŤ. VODIČ

Obr. 6 Kalibrační kalorimolr ŠKODA
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a topný kabel

s/y/y////yš////s//////;/////s/7/7?

TI

Obr. 7. Gama termometr

Obr. 8. Měřící sonda se samonapájecími detektory vyráhěná ve VEB Walzwerk Hettstedt

1 Samonapájecí detektor
2 Vnější trubka a
3 Izolátor /ve většině případů nebývá přítomen/
4 Vnější trubka b
5 Vnější trubka c
6 Konektor
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Rozmístění měřících kanálů v aktivní zóně

x - Regulační tyč

o - Měřící kanál systému "Aeroball"

• - Měřící sonda se samonapájecínii detektory

Rozmístění samonapájecích detektorů

a měřících míst systému "Aeroball"

po výšce aktivní zóny

Obr. 12 Vn itroreaktorový měřící systém finny KWU
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Rozmístění měřících sond v aktivní zóně

Rozmístění samonapájecích detektorů
a trubky kalibračního čidla po výšce
aktivní zóny

Průřez měřící sondou

Měřící sonda

Obr. 13 Vnitrorcaktorový měřící systém firmy Combustion Engineering

1 Samonapájecí detektor
2 Termočlánek
3 Vnější trubka
4 Vytěsni tel
5 Fónovv kabel

6 Trubka kalibračního čidla
7 Spojovací vedení
8 Průchodka
9 Konektor
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-f

Přířez měřící sondou

Rozmístění samoriapájecích detektoru, fonového kabelu a trubky
kalibračního čidla po výšce aktivní zóny

• Měřící kanál se samonapájecími detektory
0 Měřící kanál se samonapájecími detektory pro

sledování symetrie

1 Vytěsnitel z inconelu pod výše umístěným detektorem

2 Termočlánek
3 Samonapájecí detektor
4 Spojovací vedení

Obr. 14 Vnitroreaktorový mčřící systém firmy Babcock Wilcox
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Obr. 15 Rozmístění měřících kanálů pohyblivých štěpných komor
(D), směšovacího zařízení chladivá na výstupu z palivové
kazety (M) a měření výstupní teploty chladivá z palivové
kazety (T) v jaderném reaktoru firmy FRAMATOME.
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CZO129221

PŘEHLED SAMONAPÁJECÍCH DETEKTORŮ
POUŽÍVANÝCH V ENERGETICKÝCH REAKTORECH

I AN WILSON, VÁCLAV FOREJT

ABSTRAKT

Samonapájecí neutronové detektory 1ST (dříve Westinghouse GTD a Reuter Stokes Kanada) jsou používány
úspěšně jako vnitroreaktorové monitory toku po dobu dvacetipěti let v jaderných reaktorech po celém světě.
Tento referát popisuje základní vlastnosti těchto čidel radiace včetně jejich jaderných, elektrických a
mechanických charakteristik.
Jsou zde také uvedena doporučení pro správný výběr emitoru samonapájecích detektorů, který
poskytne správnou časovou odezvu a radiační citlivost, požadované pro použití v efektivním
vnitroreaktorovém monitorovacím systému radiace.
Jsou uvedeny specifické konstrukce samonapájecích detektorů, které byly úspěšně použity v
systémech vnitroreaktorového přístrojového vybavení pro tlakovodní reaktory, reaktory s těžkou
vodou a grafitem moderované lehkovodní reaktory.
Také jsou uvedeny příklady mechanického uspořádání vnitroreaktorových kanálů se samonapájecími
detektory, kombinovanými s vnitroreaktorovými termočlánky, které jsou v současné době používány v
tlakovodních a těžkovodních reaktorech po celém světě.

1.0 OBECNÉ CHARAKTERISTIKY SAMONAPÁJECÍCH NEUTRONOVÝCH DETEKTORŮ

U samonapájecích detektorů (SPND) je používáno vzájemné působení neutronu a atomových částic na
vytvoření proudu, který je úměrný neutronovému toku.
Při porovnání s jinými vnitroreaktorovými detektory jsou charakteristické několika výhodami :

D nepotřebují žádný přívod energie
u jsou jednoduché a robustní konstrukce
u relativně malé mechanické rozměry požadované pro vnitroreaktorovou instalaci
u dobrou stabilitu při působení teplot a tlaku
• generují reprodukovatelný lineární signal
D malé vyhořívání (závislé na materiálu emitoru)

Jsou ale také nějaké nevýhody :
C omezený pracovní rozsah vlivem relativně malé citlivosti na neutrony
n požadovaná kompenzace šumů pozadí ( pro některé emitory)
• zpožděná odezva signálu (pro některé emitory)

1.1 MECHANICKÉ USPOŘÁDÁNÍ A CHARAKTERISTIKY

Typický SPND (viz obr. 1) je koaxiální kabel , který se skládá z vnitřní elektrody (emitoru) obklopené
izolací a z vnější elektrody (kolektoru).
Dává se přednost tomu, aby vývodní kabel a část s detektorem byly provedeny v jednom kuse, t.zn.
aby vodič vedoucí signál vývodním kabelem byl přímo slícován s emitorem; izolace obou částí je pak
identická a kolektor detektorové části je také plášťem vývodního kabelu. Detektory takto provedené se
nazývají Integrální SPND. Sestavy SPND mohou být také provedeny se samostatným detektorem a
vývodní kabelovou částí a pak je nazýván Modulární SPND ( viz Obr.2).

2. JADERNÉ CHARAKTERISTIKY

Pro použití v energetických reaktorech jsou typickými materiály emitoru SPND Rhodium, Vanadium,
Kobalt, Hafnium, Platina a Stříbro.
Tyto materiály jsou používány, protože mají relativně vysokou teplotu tavení, relativně velký průřez pro záchyt
tepelných neutronů a jsou kompatibilní s výrobními metodami SPND. Další emitory jako je Kadmium,
Gadolinium a Erbium mohou být použity u SPND, nejsou ale praktické pro použití v energetických reaktorech.
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Tabulka 1 uvádí přehled některých důležitých charakteristik emitoru SPND, které se používají v
energetických reaktorech.
Tabulka 1 Charakteristiky materiálu pro emitory SPND

Materiál emitoru Průřez pro Zpoždění
tepelné neutrony n, D

Rychlá reakce Aplikace
n, D , D I D , Q

Co59 v2437xl(T4cm z O

Pt 195 24x1 (T4 cm' O

Rh 103

V 51

145xl(ľ24cm2 X

4,9x10"24 cm2 X

HfO2
V 2 4115x10"" cnť O

Ag 107,109 64.8xlCT4crri X

X O Mapování toku tlakovodního
reaktoru
Kontrola tlakovod.reaktoru
Ochrana aktivní zóny
tlakovodního reaktoru

X X Kontrola tlakovodního
reaktoru
Kontrola tčžkovodního
reaktoru

— Mapování toku tlakovodního
reaktoru

X O Mapování toku těžkovodního
reaktoru
Mapování toku tlakovodního
reaktoru

X O RBMK mapování toku
RBMK lokálni kontrola

RBMK lokálni ochrana aktivní zóny

— RBMK mapování toku

X = primární reakce O = sekundární reakce

Dále jsou uvedeny konstrukční informace pro nejvíce běžně užívané materiály emitoru:

2.1 CHARAKERISTIKY RHODIOVÉHO EMITORU

Rh103 má reakci n-beta s průřezem 145 barn pro tepelné neutrony a rezonanci při 1,25 eV
- Rychlost vyhoření je 0,39% za měsíc při toku tepelných neutronů 1013n/cm2/sec.
ľJ 92% signálu má poločas 42 sekund
u 8 % signálu má poločas 4,4 minuty
G Beta emise má energii 2,44 MeV
•J SPND s Rhodiovým emitorem má relativně vysokou citlivost, vysokou rychlost vyhořívání, má

vliv na lokální hustotu energie a má dvojnásobně zpožděný signál.

2.2 CHARAKTERISTIKY VANADIOVÉHO EMITORU

V51 má reakci n-beta s průřezem tepelných neutronů 4,9 barn s význačným rysem l/v charakteristikou
bez rezonancí v energetickém rozsahu tepelných /epitermálních neutronů.
• Rychlost vyhoření je 0,012% za měsíc při toku tepelných neutronů 1013 n/cm2/sec
• 99% signálu má poločas 3,76 minut, 1% signálu je okamžitá hodnota
C Paralelní beta emise je 2,6 MeV.
u SPND s vanadiovým emitorem má relativně nízkou citlivost, nízkou rychlost vyhořívání,

minimální vliv na lokální hustotu energie, ale velmi zpožděný signál.
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2.3 CHARAKTERISTIKY KOBALTOVÉHO EMITORU

Co59 má reakci n-gamma s průřezem tepelných neutronů 37 barn a paralelní gamma-fotonovou reakcí.
• Vyhoření je 0,094% za měsíc při toku tepelných neutronů 1013 n/cm2/sec
D Signál je okamžitý, ale potřebuje dlouhodobou kompenzaci, protože se vytváří radioaktivní

izotopy Co60 a Co61 .
D SPND s kobaltovým emitorem má relativně nízkou citlivost, střední rychlost vyhořívání a okamžitý signál.

2.4 CHARAKTERISTIKY HAFNIOVÉHO EMITORU

HfO2ma reakci n-gamma s průřezem tepelných neutronů 115 barn a paralelní reakci gamma-fotony.
u Průměrná rychlost vyhoření je 0,3% za měsíc v toku tepelných neutronů 1013 n/cm2/sec.
u 96% signálu je okamžitý, 4% signálu je zpožděný jako radiace gamma z produktu štěpení.
Ľ SPND s hafniovým emitorem má relativně nízkou citlivost, vysokou rychlost vyhořívání, má vliv

na lokální hustotu energie a má okamžitý signál.

2.5 CHARAKTERISTIKY STŘÍBRNÉHO EMITORU

Ag107' 1 0 9má reakci n-beta s průřezem 64,8 bani pro tepelné neutrony a malou rezonanci při rozsahu 5-134 eV.
D Rychlost vyhoření je 0,16% za měsíc při toku tepelných neutronů lO13 n/cm2 /sec.
D 66% původního signálu má poločas 24,4 sekund
D 2 5 % signálu má poločas 2,42 minut
• 9% signálu je okamžitý signál.
u SPND se stříbrným emitorem má průměrnou citlivost, průměrnou rychlost vyhoření, průměrný

vliv na lokální hustotu energie a má dvojnásobně zpožděný signál.

2.6 CHARAKTERISTIKY PLATINOVÉHO EMITORU

Pt 1 3 5 má reakci n-gamma s průřezem tepelných neutronů 24 barn a paralelní reakcí gamma-fotony.
C Vyhoření je 0,03% za měsíc v toku tepelných neutronů 1013 n/cm2/sec.
2 Signál je okamžitý a má obě složky od neutronů i od gamma záření.
C SPND s platinovým emitorem je citlivý k toku gamma záření i k toku neutronů s 93% proudu

signálu jako reakcí na tok gamma a 7% jako reakcí na tok neutronů v typické tlakovodní
reaktorové aktivní zóně s těmito toky gamma a neutronů :

(DD D 108 R/HR, Dn D 1013nv)
u SPND s platinovým emitorem má relativně nízkou citlivost, malou rychlost vyhořívání a okamžitý signál.

3.0 KALIBRACE DETEKTORU

Kalibrace samonapájecích neutronových detektorů může být prováděna v místě konečné instalace
nebo ve zkušebním reaktoru před konečnou montáží.

3.1 ABSOLUTNÍ KALIBRACE

Absolutní citlivost SPND na neutrony může být stanovena aktivační analýzou vodiče. Základní
metoda zahrnuje expozici SPND zdrojem neutronů (převážně tepelných) a měření výsledného
výstupního proudu. Tok neutronů během expozice je určován aktivační analýzou vysoce čistých (bez
příměsí), tenkých folií nebo drátků s velmi dobře definovaným záchytným průřezem pro udané
spektrum neutronů např. kobalt nebo zlato pro tepelné neutrony. Citlivost je přímo vypočtena jako
měřený výstupní proud dělený neutronovým tokem.

3.2 KALIBRACE POROVNÁNÍM

Absolutní citlivost SPND na neutrony může být stanovena porovnáním s SPD-etalonem. Základní
metoda obsahuje expozici zkoušeného SPND zdrojem neutronů (převážně tepelných) v rámci
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srovnávací kalibrace s SPND etalonem (detektorem se známou neutronovou citlivostí a fyzikálními
charakteristikami stejnými se zkoušeným SPND) a měřením výsledného výstupního proudu.
Citlivost je přímo vypočtena jako měřený výstup zkoušeného SPND dělený měřeným výstupním proudem
etalonu SPND a násobeno absolutní neutronovou citlivostí SPND etalonu, (může být nutné provést korekci na
existující odchylky hodnot toku mezi kalibračním místem zkoušeného SPND a SPND etalonu).

3.3 KALIBRACE V AKTIVNÍ ZÓNĚ

Existuje několik vyzkoušených kalibračních systémů uvnitř reaktoru, které používají pevně umístěné
nebo mobilní detektory stejné jako následující aktivační techniky :

u pevné vnitroreaktorové detektory, které jsou charakterizovány nulovým nebo nízkým faktorem
vyhořívání jako jsou vanadiové samonapájecí detektory nebo kalorimetry

D jednoduché nebo vícenásobné pohyblivé vnitroreaktorové štěpné komůrky nebo samonapájecí
detektory umístěné v kalibračních trubkách v rámci kanálů samonapájecích detektorů

C sloupec ocelových kuliček s příměsí vanadia, které jsou uváděny do pohybu vzduchem nebo jiným
plynem, a které jsou ozářeny uvnitř reaktoru a později jejich indukovaná aktivita změřena mimo reaktor.

4.0 VÝROBNÍ ZKOUŠKY

SPND a jejich sestavy by měly projít konečnými výrobními zkouškami vytvořenými pro získání
jistoty, zeje výrobek vyroben v souladu s Technickými podmínkami.
Tyto vlastnosti by měly být kontrolovány u všech výrobků :
u Celistvost pláště SPND a kanálu pod maximálním hydrostatickým tlakem a za teplotních podmínek

(pro konstrukce mokrých kanálů)
n Izolační odpor jak při 20° C tak i při maximální pracovní teplotě {typické akceptovatelné hodnoty

izolačního odporu jsou uvedeny v Tabulce 3 pro obě teploty 20° C a 300° C}
LJ celistvost spoje emitoru se signálním vodičem
G kalibrace citlivosti na tepelné neutrony by měla být prováděna na základě měření vybraných

vzorků s cílem zjištění uniformního provedení u celé výrobní dávky
[] identifikace přesné pozice emitoru u SPND integrálního typu

5.0 PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKY SAMONAPÁJECÍHO DETEKTORU

Následující tabulky uvádějí charakteristiky samonapájecích detektorů nejběžněji používaných v
jaderných elektrárnách. Jsou uvedeny se záměrem poskytnutí referenční informace pro uživatele při
výběru optimálního SPND pro specielní případy použití v systémech vnitroreaktorové instrumentace.

Tabulka 2. Jaderné charakteristiky vybraných materiálů emitoru (viz. příloha)
Tabulka 3. Specifikace typických SPND používaných v jaderných reaktorech, (viz. příloha)

6.0 SESTAVY SAMONAPÁJECÍCH DETEKTORŮ

Následující popis a obrázky uvádějí typické konfigurace sestav samonapájecích detektorů užívaných v
lehkovodních reaktorech a v reaktorech s těžkou vodou na celém světě. Tyto konfigurace jsou pouze
několika z možných kombinací prvků samonapájecích detektorů a mechanických uspořádání, které
jsou používány pro získání vnitroreaktorových signálů za účelem mapování toku, kontroly a aplikaci
ochrany aktivní zóny.

6.1 SESTAVY (KANÁLY) SAMONAPÁJECÍCH DETEKTORŮ TLAKOVODNÍCH REAKTORŮ

6.1.1 TYPICKÝ KANÁL S RHODIOVÝMI SAMONAPÁJECÍMI DETEKTORY
INSTALOVÁNY ZDOLA NA TLAKOVODNÍCH REAKTORECH

Typické vnitroreaktorové kanály samonapájecích detektorů pro tlakovodní reaktory jsou uvedeny na
obr.3. Kanál se skládá z pěti Rhodiových samonapájecích detektorů ( s emitory rovnoměrně
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rozloženými po výšce celé aktivní zóny) , jednoho detektoru radiačního pozadí (který je veden po celé
výšce aktivní zóny) a jednoho termočlánku měřícího výstup z aktivní zóny. Všechna čidla jsou
umístěna uvnitř trubky z Inconelu 600. Kalibrační trubka, těsnící zátka a vícekolíkový elektrický
konektor doplňují celkovou sestavu. Celková délka kanálu je přibližně 35 metrů.

6.1.2 KANÁL S RHODIOVÝMI SAMONAPÁJECÍMI DETEKTORY INSTALOVANÝ SHORA,
PRO REAKTORY VVER - LOVIISA

Typický shora montovaný vnitroreaktorový kanál pro VVER reaktory s Rhodiovými samonapájecími
detektory je uveden na obr.4. Kanál se skládá ze čtyřech Rliodiových samonapájecích detektorů,
jednoho vanadiového detektoru zasahujícího celou výšku aktivní zóny, jednoho detektoru radiačního
pozadí zasahujícího celou výšku aktivní zóny a jednoho termočlánku měřícího výstup z aktivní zóny.
Všechna jednotlivá čidla jsou umístěna ve vnějši trubce z Inconelu 600. Kanál kompletují příruba,
těsnící zátka a vícekolíkový elektrický konektor , celá sestávaje přibližně 10 metrů dlouhá.

6.1.3 TYPICKÝ KANÁL S KOBALTOVÝMI SAMONAPÁJECÍMI DETEKTORY
INSTALOVANÝ SHORA, URČENÝ PRO TLAKOVODNÍ REAKTORY

Typická inštrumentační přívodní trubka instalovaná shora se snímacími kuličkami poháněnými
vzduchem a samonapájecími detektory pro tlakovodní reaktory je uveden na obr.5. Je 8 kanálů s
přívodními trubkami v aktivní zóně, každá se skládá z pěti pozic, každá pozice obsahuje šest
kobaltových samonapájecích detektorů a čtyři pozice pro ocelové jímky umožňující průchod kuliček
Systému mapování toku, který také slouží jako kalibrační systém pro samonapájecí detektory.
Kanál samonapájecích detektorů také obsahuje 3 termočlánky pro měření výstupní teploty z aktivní
zóny v jedné hlavě palivového článku v různých výškách a v různých radiačních pozicích. Pozice
přívodních trubek jsou vyrobeny z nerezové oceli, zatímco samonapájecí detektory a kabely jsou
zkonstruovány z Inconelu 600.

6.2 TYPICKÝ KANÁL SAMONAPÁJECÍCH DETEKTORŮ PRO REAKTOR S TĚŽKOU VODOU

Typický vnitroreaktorový kanál CANDU se samonapájecími detektory je uveden na obr.6. Kanál se
skládá ze zircalloyového klastru trubkových jímek tvořících suché jímky pro detektory. Tyto jsou
konstruovány tak, aby pojmuly různé počty a typy samonapájecích detektorových prvků a dále se kanál
skládá z jedné suché trubkové jímky , která umožní instalaci ( posuvného) detektoru (TFD) toku.Stínicí
zátky jímky jsou umístěny v jímkách, které nejsou osazeny detektory a všechny jímky detektoru jsou
v ochranné zircalloyové obálce.
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA K PŘEDNÁŠCE IANA WILSONA A VÁCLAVA FOREJTA
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FIGURE 1. Typical Integral Self-Powered Neutron Detector
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FIGURE 2. Typical Modular Self-Powered Neutron Detector (Cobalt Type)
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TABLE 2. Nuclear Characteristics Of Selected Emitter Materials

Emitter
Material

Vanadium

Rhodium

Cobalt

TTafhia

Silver

"Plafinnm

Stable Isotope

^Rh103

r,C0 W

„HP"

„HP"

„Hf"

„Hi"

„Hi*

„Ag1"

«K~

„Pt"5

«Pť*

%
Composition

0.24

99.76

100

100

0.18

5.20

18.50

27.14

13.75

35.23

51.82

48.18

0.78

32.90

33.80

25 JO

7.22

Activation
Cross-section

(barns)

100

4.9

11(8%)

135(92%)

37

390

15

380

75

65

14

35

93

14

2

24

1

4

Resulting
Nudide

^Rh1 0 4"

„Rh I M

„Co"

„Hf1"

„Hf177-

„ H i " 1 "

<,Ag>M

„Ag"°

7,rt

Pt"*

„Pt"7"

Half-life

Stable

3.76 Minutes

4.4 Minutes

42 seconds

5.27 years

70 days

51.4 min

31 years

25.1 days

5.5 hours

42.4 days

2.42 min

24.4 seconds

4.3 days

4.1 days

Stable

1.3 hours

30.8 min-

TABLE 3. Specifications For Typical SPND'S Used In Power Reactors

Emitter Material

Emitter Diameter
mm

Emitter Length
mm

Insulator Type

Collector Material

Collector Diameter
mm

Thermal Neutron
Sensitivity

A/HT

Co** Gamma
Sensitl-rity
AfRfSJR

Insulation Resistance
ohms
20"C
300°C

Response Time
(0-63%)

Burn-up Rate
%/month
at 10 u nr

Rhodium

0.46

400

A1,O,

[nconel

1.57

3.6xl(r*

7.0x10"

>10"
>10«

1.1
Minutes

0.39

Vanadium

2.0

100

AI,O,

Inconel

3.5

4.8x10"

4.0x10"

>10 u

>vr
S.5

Minutes

0.01

Cobalt

2.0

210

AI,O,

Inconel

3.5

5.4x10*'

5.6x10"

> 1 0 u

>I0«

Prompt

0.09

Hafoia (HT0,)

1.24

7000

M.0

Stainless
Steel

3.0

7.9x10"

2.8X10"

>IOW

>10«

Prompt

0.30

Silver

0.65

7000

M.0

Stainless
Steel

3.0

42x10^

U.5xl0"

>I0*
>10'

0.5
Minutes

0.16

Platinum

0.51

3050

Al,0,

Inconel

1.6

2^x10""

3.4x10"

> 1 0 u

>I0"

Prompt

0.03
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FIGURE 6. Heavy Water Reactor Self-Powered Detector Assembly
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LOADING PATTERN FOR RHODIUM SPD
SKODA/DUKOVANY CALIBRATION TESTS FEBRUARY 5,

AND RETESTED ON FEBRUARY 24, 1998
1998

to
i

TEST
FIXTURE
POSITION

1

2

3

4

5

6
Standard
Position

7

8

9

10

11

SPD TYPE
AND

SERIAL NO.

NY-10672, IST-200
S/N 9710RH4-1

NY-10672, IST-200
S/N 9710RH4-2

NY-10672, IST-200
S/N 9710RH4-4

NY-10672, IST-200
S/N 9710RH4-5

RUSSIAN #3 -200

NY-10416, IST-250
S/N 963508

NO SPD
(OPEN POSITION)

NY-10416, IST-250
972RH4-21

NY-10416, IST-250
972RH4-14

NY-10416, IST-250
972RH4-30

NY-10416, IST-250
972RH4-26

EMITTER
WEIGHT

(MEASURED)
(gm)

0.5118

0.5132

0.5131

0.5129

0.5056

0.5581

0.5591

0.5591

0.5579

EMITTER
LENGTH

(MEASURED)
(mm)

196.5

197.0

197.5

197.0

202.0

240.0

251.0

250.5

251.5

2 52.5

EMITTER
DIAMETER

(CALCULATED)
(mm)

0.516

0.516

0.516

0.516

0.48
Estimated

0.464

0.477

0.477

0.477

0.476

THERMAL
NEUTRON

SENSITIVITY
(MEASURED)

(A/NV)

2.30
2.37

2.34
2.34

2.33
2.35

2 .32
2 .40

2.30
2.40

2.59
2.63

2.74
2.76

2.68
2.69

2.77
2.76

2.74
2.71

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

10'"
10"

lo-"
io-20

lo-"
10""

10"
IO- 2 0

io- 2 0

1 0 "

1 0 "
1 0 "

1 0 "
1 0 "

1 0 "
10"20

1 0 "
1 0 "

10""
10'"

CALIBRATION
TEST
DATES

TEST
RETEST

TEST
RETEST

TEST
RETEST

TEST
RETEST

TEST
RETEST

TEST
RETEST

TEST
RETEST

TEST
RETEST

TEST
RETEST

TEST
RETEST

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

5
24

•98
'98

'98
'98

•98
'98

' 98
'98
1 98
•98

'98
'98

'98
•98
1 98
'98

'98
•98

•98
1 98



LOVIISA UNIT 1

Assemblies 134
Počet vnitroreaktorovych sestav

Average New Assemblies/Cycle 5.8
Prumerna potreba nových sestav/palivový cyklus

During Last Ten Years 4.4
v posledních deseti letech

Early Failures 2.2%
Poruchy pred vyčerpaním životnosti

LOVIISA UNIT 2

Assemblies 116
Počet vnitroreaktorovych sestav

Average New Assemblies/Cycle 5.7
Prumerna potreba nových sestav/palivový cyklus

During Last Ten Years 5.6
v posledních deseti letech

Early Failures 8.6%
Poruchy pred vyčerpaním životnosti

(Without Mechanical Failures) 4.3%
Poruchy bez mechanického poškozeni
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Slovník použitých výrazu a zkratek :

Owner
Location
Capacity
Entered operation
Equipment

NSSS Nuclear Steam System Supplier
SPD Self-powered detector
ICľ In-core Instrumentation
SIR Single Individual Replacable
LLPs Liquid Level Probes
CICs Compensated Ion Chambers
GlCs Gamma Ion Chambers
CET Core Exit Thermocouple
RLLP Rigid Liquid Lever Probe
MYAP Maine Yankee Atomic Power
FLLP Flexible Liquid Level Probe
cal tube ICI calibration tube In-core Instrument

FTTC

Vlastník
Místo
Vykon
Do provozu uveden
Zařízení

Dodavatel primaiŕního okruhu
Samonapajecŕ detektor
Vnitroreaktorova instrumentace
Jednotlivé detektorové vodice
Hladinomery
Kompenzované' ionizační komory
Ionizační komory gamma záření
Termočlánky výstupu z aktivní zóny
Neohebné'hladinoméry

Ohebné'h ladinomery
kalibracm'jímka pro vnitroreaktorovou

instrumentaci
Fixed Temperature Thermocouple Pevne' umístěné teplotní termočlánky
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Bruce 1 & 2
Owner: Ontario Hydro
Location: Tiverton, ON
NSSS: AECL
Capacity: 759 & 769 MWe
Entered Operation: 1977
Equipment: SIR SPDs

Bruce 3
Owner: Ontario Hydro
Location: Tiverton, ON
NSSS: AECL
Capacity: 759 MWe
Entered Operation: 1978
Equipment: SIR SPDs

Bruce 4
Owner: Ontario Hydro
Location: Tiverton, ON
NSSS: AECL
Capacity: 769 MWe
Entered Operation: 1979
Equipment: SIR SPDs

Bruce 5
Owner: Ontario Hydro
Location: Tiverton, ON
NSSS: AECL
Capacity: 835 MWe
Entered Operation: 1985
Equipment: SIR SPDs

Bruce 6
Owner: Ontario Hydro
Location: Tiverton, ON
NSSS: AECL
Capacity: 835 MWe
Entered Operation: 1984
Equipment: SIR SPDs
.Spec.: TS-00-63174-8

Bruce 7
Owner: Ontario Hydro
Location: Tiverton, ON
NSSS: AECL
Capacity: 837 MWe
Entered Operation: 1986
Equipment: SIR SPDs

Bruce 8
Owner: Ontario Hydro
Location: Tiverton, ON
NSSS: AECL
Capacity: 837 MWe
Entered Operation: 1987
Equipment: SIR SPDs

Darlington 1
Owner: Ontario Hydro

Location: Darlington, ON
NSSS: AECL
Capacity: 881 MWe
Entered Operation: 1987
Equipment: SIR SPDs

Darlington 2
Owner: Ontario Hydro
Location: Darlington, ON
NSSS: AECL
Capacity: 881 MWe
Entered Operation: 1988
Equipment: SIR SPDs

Darlington 3
Owner: Ontario Hydro
Location: Darlington, ON
NSSS: AECL
Capacity: 881 MWe
Entered Operation: 1991
Equipment: SIR SPDs

Darlington 4
Owner: Ontario Hydro
Location: Darlington, ON
NSSS: AECL
Capacity: 881 MWe
Entered Operation: 1992
Equipment: SIR SPDs

GentiUy 2
Owner: Hydro Quebec
Location: Becancour, PQ
NSSS: AECL
Capacity: 638 MWe
Entered Operation: 1983
Equipment: SIR SPDs
MMIR 1 & 2
Owner: Nordion Industries
Location: Chalk River, ON
NS: AECL
Capacity: not applicable
Entering Operation: 1999
Equipment: LLPs, CICs, GICs,
& related electronics

NRU
Owner: Atomic Energy Canada
Ltd.
Location: Chalk River, ON
NS: AECL
Capacity: 13.5 MWe
Entered Operation: 1957
Equipment: SPDs, excores, &
related electronics

Pickering 1 & 2
Owner: Ontario Hydro
Location: Pickering, ON

NSSS: AECL
Capacity: 515 MWe
Entered Operation: 1971
Equipment: SIR SPDs

Pickering 3
Owner: Ontario Hydro
Location: Pickering, ON
NSSS: AECL
Capacity: 515 MWe
Entered Operation: 1972
Equipment: SIR SPDs

Pickering 4
Owner: Ontario Hydro
Location: Pickering, ON
NSSS: AECL
Capacity: 515 MWe
Entered Operation: 1973
Equipment: SIR SPDs

Pickering 5
Owner: Ontario Hydro
Location: Pickering, ON
NSSS: AECL
Capacity: 516 MWe
Entered Operation: 1983
Equipment: SIR SPDs

Pickering 6
Owner: Ontario Hydro
Location: Pickering, ON
NSSS: AECL
Capacity: 516 MWe
Entered Operation: 1984
Equipment: SIR SPDs

Pickering 7
Owner: Ontario Hydro
Location: Pickering, ON
NSSS: AECL
Capacity: 516 MWe
Entered Operation: 1985
Equipment: SIR SPDs

Pickering 8
Owner: Ontario Hydro
Location: Pickering, ON
NSSS: AECL
Capacity: 516 MWe
Entered Operation: 1986
Equipment: SIR SPDs
Point Lepreau
Owner: New Brunswick Power
Location: Point Lepreau, NB
NSSS: AECL
Capacity: 635 MWe
Entered Operation: 1983
Equipment: SIR SPDs
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Byron 1
Owner: Commonwealth Edison
Location: Byron, IL
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1120MWe
Entered Operation: 1985
Equipment: RLLP

Byron 2
Owner: Commonwealth Edison
Location: Byron, IL
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1120 MWe
Entered Operation: 1987
Equipment: RLLP

Braidwood 1
Owner: Commonwealth Edison
Location: Braidwood, IL
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1120 MWe
Entered Operation: 1987
Equipment: RLLP,

Braidwood 2
Owner: Commonwealth Edison
Location: Braidwood, IL
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1120 MWe
Entered Operation: 1988
Equipment: RLLP

Calvert Cliffs 1
Owner: Baltimore Gas &
Electric
Location: Lusby, MD
NSSS: ABB-CE
Capacity: 850 MWe
Entered Operation: 1975
Equipment: pre-3410
stripwound ICI, FLLP

Calvert Cliffs 2
Owner: Baltimore Gas &
Electric
Location: Lusby, MD
NSSS: ABB-CE
Capacity: 850 MWe
Entered Operation: 1977
Equipment: pre-3410
stripwound ICI, FLLP

Comanche Peak 1
Owner: Texas Utilities
Location: Glen Rose, TX
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1150 MWe
Entered Operation: 1989
Equipment: RLLP

Comanche Peak 2
Owner: Texas Utilities

Location: Glen Rose, TX
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1150 MWe
Entered Operation: 1989
Equipment: RLLP

Fort Calhoun 1
Owner: Omaha Public Power
Location: Fort Calhoun, NE
NSSS: ABB-CE
Capacity: 486 MWe
Entered Operation: 1973
Equipment: pre-3410
stripwound ICI, FLLP

Joseph M. Farley 1
Owner: Alabama Power Co.
Location: Dothan, AL
NSSS: Westinghouse
Capacity: 829 MWe
Entered Operation: 1977
Equipment: RLLP

Joseph M. Farley 2
Owner: Alabama Power Co.
Location: Dothan, AL
NSSS: Westinghouse
Capacity: 829 MWe
Entered Operation: 1981
Equipment: RLLP

Haddam Neck
Owner: Connecticut Yankee
Atomic Power Co.
Location: Haddam Neck, CT
NSSS: Westinghouse
Capacity: 582 MWe
Entered Operation: 1968
Equipment: FLLP

Maine Yankee
Owner: Maine Yankee Atomic
Power
Location: Wiscasset, ME
NSSS: ABB-CE
Capacity: 825 MWe
Entered Operation: 1972
Equipment: MYAP ICI

Millstone 2
Owner: Northeast Utilities
Location: Waterford, CT
NSSS: ABB-CE
Capacity: 870 MWe
Entered Operation: 1975
Equipment: pre-3410
stripwound ICI, FLLP

Millstone 3
Owner: Northeast Utilities
Location: Waterford, CT
NSSS: Westinghouse

Capacity: 1150 MWe
Entered Operation: 1986
Equipment: FLLP

Nuclear One 2
Owner: Arkansas Power &
Light
Location: Russellville, AR
NSSS: ABB-CE
Capacity: 858 MWe
Entered Operation: 1980
Equipment: 3410 central
member ICI

Palisades
Owner: Consumers Power Co.
Location: South Haven, MI
NSSS: ABB-CE
Capacity: 777 MWe
Entered Operation: 1971
Equipment: pre-3410
stripwound ICI

Palo Verde 1
Owner: Arizona Public Service
Location: Wintersburg, AZ
NSSS: ABB-CE
Capacity: 1270 MWe
Entered Operation: 1986
Equipment: System 80 ICI,
Mini ICI, RLLP

Palo Verde 2
Owner: Arizona Public Service
Location: Wintersburg, AZ
NSSS: ABB-CE
Capacity: 1270 MWe
Entered Operation: 1986
Equipment: System 80 ICI,
Mini ICI, RLLP

Palo Verde 3
Owner: Arizona Public Service
Location: Wintersburg, AZ
NSSS: ABB-CE
Capacity: 1270 MWe
Entered Operation: 1987
Equipment: System 80 ICI,
Mini ICI, RLLP

Rancho Seco
Owner: Sacremento Mun.
Utility Dist.
Location: Sacremento, CA
NSSS: B&W
Capacity: 966 MWe
Entered Operation: 1975
Equipment: ICI

Salem 1
Owner: Public Service Electric
&Gas
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Location: Salem, NJ
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1106MWe
Entered Operation: 1977
Equipment: FTTC

Salem 2
Owner: Public Service Electric
&Gas
Location: Salem, NJ
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1106 MWe
Entered Operation: 1981
Equipment: FTTC

San Onofre 2
Owner: San Diego Gas &
Electric
Location: San Clemente, C A
NSSS: ABB-CE
Capacity: 1100 MWe
Entered Operation: 1983
Equipment: 3410 cal tube ICI,
RLLP

San Onofre 3
Owner: San Diego Gas &
Electric
Location: San Clemente, CA
NSSS: ABB-CE
Capacity: 1100 MWe
Entered Operation: 1984
Equipment: 3410 cal tube ICI,
RLLP

St. Lucie 1
Owner: Florida Power & Light
Location: Hutchinson Is., FL
NSSS: ABB-CE
Capacity: 827 MWe
Entered Operation: 1976
Equipment: pre-3410
stripwound ICI, FLLP

St. Lucie 2
Owner: Florida Power & Light
Location: Hutchinson Is., FL
NSSS: ABB-CE
Capacity: 837 MWe
Entered Operation: 1983
Equipment: 3410 central
member ICI, RLLP

Seabrook
Owner: North Atlantic Energy
Location: Seabrook, NH
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1162 MWe
Entered Operation: 1990
Equipment: Pt SPD

South Texas Project 1
Owner: Houston Lighting
Power
Location: Palacios, TX
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1250 MWe
Entered Operation: 1987
Equipment: FLLP

&

South Texas Project 2
Owner: Houston Lighting &
Power
Location: Palacios, TX
NSSS: Westinghouse
Capacity: 1250 MWe
Entered Operation: 1989
Equipment: FLLP

Turkey Point 3
Owner: Florida Power & Light
Location: Florida City, FL
NSSS: Westinghouse
Capacity: 666 MWe
Entered Operation: 1972
Equipment: FLLP

Turkey Point 4
Owner: Florida Power & Light
Location: Florida City, FL
NSSS: Westinghouse
Capacity: 666 MWe
Entered Operation: 1973
Equipment: FLLP

Waterford 3
Owner: Louisiana Power &
Light
Location: Taft, LA
NSSS: ABB-CE
Capacity: 1104 MWe
Entered Operation: 1985
Equipment: 3410 cal tube ICI,
RLLP
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EMBALSE

Embalse
Owner: Comision Nacionál de Energia Atomica
Location: Cordoba, Argentina
NSSS: AECL
Capacity: 600 M We
Entered Operation: 1984
Equipment: coiled SPD ICI
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Qinshan 1, 2
Owner: Ministry of Nuclear
Industry
Location: Haiyan, China
NSSS: AECL
Capacity: 665 MWe
Entering Operation: 2003
Equipment: SIR SPDs &
related electronics, excores

Ulchin 3 - 6
Owner: Korea Electric Power
Corp.
Location: Ulchin, South Korea

NSSS: ABB-CE
Capacity: 864 MWe
Entered Operation: 1998
Equipment: System 80
RLLP

ICI,

Wolsung 1 - 4
Owner: Korea Electric Power
Corp.
Location: Kyongju, South
Korea
NSSS: AECL
Capacity: 629 MWe
Entered Operation: 1982

Equipment: SIR SPDs
Yonggwang 3 - 6
Owner: Korea Electric Power
Corp.
Location: Yonggwang, South
Korea
NSSS: ABB-CE
Capacity: 864 MWe
Entered Operation: 1995
Equipment: System 80 ICI,
RLLP
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C e r n a v o d a 1 - 5
Owner: Romenergo
Location: Cernavoda, Romania
NSSS: AECL
Capacity: 705 MWe
Entered Operation: 1996 (Unit
1)
Equipment: SIR SPDs
Loviisa 1
Owner: Imatran Voima Oy
Location: Loviisa, Finland
NSSS: V/O Atomenergoexport
Capacity: 465 MWe
Entered Operation: 1977
Equipment: VVER ICI, CET

Loviisa 2
Owner: Imatran Voima Oy
Location: Loviisa, Finland
NSSS: V/O Atomenergoexport
Capacity: 465 MWe
Entered Operation: 1980
Equipment: VVER ICI, CET

Temelin 1
Owner: Czech Power Board
Location: Temelin, Czech
Republic
NSSS:Skoda
Capacity: 912 MWe
Entering Operation: 2001
Equipment: LLPs, excores &
related electronics

Temelin 2
Owner: Czech Power Board
Location: Temelin, Czech
Republic
NSSS:Skoda
Capacity: 912 MWe
Entering Operation: 2002
Equipment: LLPs, excores &
related electronics
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Prevádzkové charakteristiky KNI s detektormi fy. 1ST na
3. bloku JE Jaslovské Bohunice

Vojtech Adamovský, Bohumil Ecker
C20129222

ÚVOD

Počas GO 1996 bola na 3. bloku V2, SE-EBO Jaslovské Bohunice zavezená sonda merania
neutrónového toku vyrobená fy. ŠKODA, ktorá obsahovala Rh samonapájacie detektory (DPZ)
americkej fy. 1ST (KNI-IST). KNI-IST bola zavezená do reaktora na základe Projektu zmeny č.
1749/96 a jeho schválením ÚJD SR Rozhodnutím č. 72/96. Táto správa obsahuje výsledky sledovania
sondy KNI-IST v prevádzkových podmienkach 13. a 14. kampane na 3. bloku JE Jaslovské Bohunice.

1. MONTÁŽ KNI-IST

Pred zavezením KNI-IST do reaktora prebehla predmontážna kontrola. Jej súčasťou bolo zmeranie
izolačných odporov DPZ a vonkajšieho povrchu KNI pracovníkmi MaR SE-EBO. Ďalej bola
vykonaná kontrola rozmerov, tolerancií a vonkajšieho stavu KNI pracovníkmi Útvaru prevádzkových
kontrol (OTK). Po jej úspešnom vykonaní bola zápisom do denníka OTK schválená jej montáž do
reaktora. Počas kontrol a ani počas zavezenia do reaktora neboli zaregistrované závady resp. žiadne
pripomienky. Sonda bola do reaktora zavezená do kanálu č. 3 dňa 19.7.1996 pracovníkmi údržby SE-
EBO. Súčasne so zavezením KNI-IST bol do symetrického kanálu č. 23 zavezený KNI súčasného
výrobcu (KNI-POZIT). Rozmiestnenie kanálov KNI v AZ je znázornené na obr.l .

2. PREVÁDZKA KNI-IST

Signály z KNI-IST boli pôvodnou trasou privedené na SVRK Hindukuš a snímané s periódou 16 -
sekund. Pretože Rozhodnutím č. 72/96 ÚJD SR boli signály tohto KNI pre operatívnu prevádzku
vylúčené, na SVRK prebiehalo len meranie izolačného odporu detektorov DPZ. Na uchovanie prúdov
bol využitý vybudovaný fyzikálny uzol "Záloha KVRK". Na tomto uzle boli prúdy z KNI-IST a KNI-
POZIT periodicky snímané 3-krát denne a ukladané na pevný disk. Pretože pre KNI-IST nie sú k
dispozícii prevodové vzťahy prúd/lineárny výkon, pre vyhodnotenie charakteristík KNI-IST boli
použité je signály (prúdy detektorov a fónový prúd), ktoré boli porovnávané so signálmi KNI-POZIT.

3. PRÚDY DETEKTOROV

Pretože detektory DPZ KNI-IST majú iné geometrické rozmery emitorov a iný spôsob riešenia
kompenzácie parazitných prúdov od prívodných žíl umiestnených v aktívnej zóne reaktora, bol pre
hodnotenie prúdov použitý pomer jednotlivých detektorov medzi KNI-IST a KNI-POZIT.
Vyhodnocované prúdy boli kompenzované na fón.
Hodnota pomeru prúdov KNI-POZIT a KNI-IST počas sledovaného obdobia je znázornená na obr. 2
pre 13. kampaň a obr. 3 pre 14. kampaň. Ako vyplýva z uvedeného obrázku prúdy KNI-POZIT sú v
priemere o i l až-12% vyššie než u detektorov KNI-IST. Výnimkou je detektor č.l , ktorého pomer je
v rozsahu 10% na začiatku kampane, tesne po zavezení až po hodnotu 18% dosiahnutú počas 14.
kampane. Tento rozdiel je spôsobený rozdielnymi vlastnosťami prívodných resp. kompenzačných žíl
výrobcov POZIT a 1ST. U KNIPOZIT počas prvých 30 až 50 efektívnych dní nastáva prudký pokles
fónového prúdu pri konštantnom výkone kazety obr. 12. Tento jav je spôsobený vyháraním prímesi
materiálu žíl. Asi po 50 efektívnych dňoch sa pokles zastaví a stabilizuje sa na hodnote menej než
0.02 A (v závislosti od výkonu kazety). V ďalších kampaniach fónový prúd zostáva stabilizovaný. U
KNI-IST dochádza k opačnému javu, prúd fónovej žily na začiatku rastie, čo možno vysvetliť'
tvorbou zdrojov prúdu vplyvom nových prvkov.
Ďalším efektom je vyšší rozptyl fónových prúdov u rôznych KNI-POZIT ktorý bol v SE EBO
pozorovaný a dáva predpoklad k úvahe o rozdielnych vlastnostiach prívodných žíl v rámci jedného
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KNIPOZIT. Uvedené efekty majú rôzny vplyv na prúdy detektorov v závislosti od hĺbky umiestnenia
v aktívnej zóne, axiálneho profilu výkonu v kazete a efektívnej dobe pobytu detektora v aktívnej zóne.
Fónový prúd KNI-IST má pomerne vysokú hodnotu (cca 0.06 A ) voči KNI-POZIT (cca 0.006 A) po
stabilizácii, avšak táto hodnota je v závislosti od odpracovanej doby stabilná a spôsob konštrukcie
KNI-IST dáva predpoklad na dokonalejšiu kompenzáciu.
Na obr. 4-11 sú znázornené priebehy prúdov detektorov po výške aktívnej zóne počas sledovaného
obdobia. Demonštrujú vplyv predchádzajúcich efektov na zobrazenia axiálneho profilu výkonu v
kazete.

4. IZOLAČNÝ ODPOR

Izolačný odpor patrí k základným charakteristikám samonapájacích detektorov DPZ. Jeho hodnota je
daná kvalitou výroby a použitým izolačným materiálom. Počas prevádzky ma typický priebeh, ktorý
závisí od polohy (zasunutia) v aktívnej zóne a tiež na teplotnom a radiačnom poli, v ktorom sa
nachádza emitor a prívodná kabeláž. Hodnoty izolačných odporov a ich priebeh počas sledovaného
obdobia sú znázornené na obr. 13 a 14.
Izolačné odpory boli merané štandardným programovým vybavením SVRK Hindukuš, a to nepriamo
výpočtom pomocou nameraných prúdov so zaradením a bez zaradenia sériového izolačného odporu 1
Mohm. Nakoľko detektory DPZ č.3 a č.5 sú priamo pripojené na prúdový zosilňovač, izolačný odpor
týchto detektorov sa nemeria.
Spôsob merania izolačného odporu SVRK Hindkuš spôsobuje určitú nepresnosť, ktorá je spôsobená
tým, že meranie malých hodnôt prúdov prebieha pomerne krátku dobu. Z hľadiska merania prúdu ide
o prechodový dej a tým sú namerané hodnota izolačných odporov podhodnotené. Ďalej majú vyšší
rozptyl u vyšších hodnôt izolačných odporov. Pre prevádzkovú kontrolu je to však postačujúce.
Ako vyplýva z obr.č.13 a 14 detektory DPZ KNI-IST majú prakticky stabilnú hodnotu izolačného
odporu ako KNI-POZIT, ktorých izolačný exponenciálne klesá na hodnotu menšiu ako 5 Mohm a
potom sa stabilizuje na hodnote menšej ako 1 Mohm. Pre detektor č. 7, ktorý je len málo uložený v
aktívnej zóne je izolačný odpor prakticky tiež konštantný.

5. SPOĽAHLIVOSŤ

Sonda KNI-IST odpracovala v reaktore celkovo 613.5 efektívnych dní (677 kalendárnych dní). Na
konci 13. kampane pred výmenou paliva bola vytiahnutá do transportnej polohy a po výmene paliva
znovu zasunutá do reaktora. Počas sledovaného obdobia prevádzky reaktora všetky detektory KNI-
IST merali spoľahlivo a nebola zaregistrovaná žiadna neodôvodnená zmena signálu.

ZÁVER

V správe boli stručne uvedené charakteristiky KNI-IST počas 13. a 14. kampane prevádzky reaktora,
vrátane porovnania s charakteristikami KNI-POZIT. Z nej vyplýva:
- výroba KNI-IST bola zabezpečená tak, že vyhovela požiadavkám ÚJD SR a OTK SE-EBO na
zavezenie do reaktora,
- prúdy detektorov KNI-POZIT boli namerané o 10 až 18% väčšie než u detektorov KNI-IST, čo
súvisí s rozdielnymi geometrickými rozmermi emitorov detektorov,
- vzhľadom na stabilné vlastnosti prívodných žíl k detektorom, ma KNI-IST dobré predpoklady na
účinné potlačenie parazitných prúdov,
- prúdy detektorov KNI-IST vyhovujú súčasnému zariadeniu na zber dát SVRK Hindukuš
- izolačné odpory detektorov KNI-IST boli počas sledovaného obdobia prevádzky dostatočne vysoké.
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Obr. 1 Rozmiestnenie kanálov KNI v AZ

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA K PŘEDNÁŠCE VOJTĚCHA ADAMOVSKÉHO A BOHUMILA ECKERA
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Obr. 2 : Závislosť pomeru prúdov na dobe prevádzky reaktora (3. blok 13. kampaň)
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Obr. 3 : Závislosť pomeru prúdov na dobe prevádzky reaktora (3. blok 14. kampaň)
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Obr. 4 : Priebeh prúdu detektorov po výške AZ reaktora
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Obr. č. 5 : Priebeh prúdu detektorov po výške AZ reaktora
(3. biok 13. kampaň)
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Obr. č. 6: Priebeh prúdu detektorov po výške AZ reaktora
(3. blok 13. kampaň)
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Obr. č. 8 : Priebeh prúdu detektorov po výške AZ reaktora
(3. blok 14. kampaň)
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Obr. č. 9 : Priebeh prúdu detektorov po výške AZ reaktora
(3. blok 14. kampaň)
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Obr. č.10 : Priebeh prúdu detektorov po výške AZ reaktora
(3. blok 14. kampaň)
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Obr. č.11 : Priebeh prúdu detektorov po výške AZ reaktora
(3. blok 14. kampaň)
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Obr. č. 12 : Závislosť prúdu fónov na dobe prevádzky KNI
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Obr. 13 : Závislosť izolačného odporu detektorov KNI-IST na dobe prevádzky
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Obr. 14 : Závislosť izolačného odporu detektorov KNi-POZIT na dobe prevádzky

I
VO
VO
VO

30

25

13. kamapň 14. kamapň

>i<

D

I 20

"8 15 -
t
•o
JS
S

10 i

0 -
0

i • I detektor
2 detektor

# 6 detektor
i + 7 detektor :

100 200 300 400
doba prevádzky [ef. dni]

500 600 700



CZO129223

VÝPOČETNÍ MODELY A ANALÝZY PRO
INTERPRETACI SIGNÁLŮ DPZ V PROGRAMU WIMS
Pavel Mikoláš

ABSTRAKT

Přednáška pojednává o analýzách a výpočtech prováděných s cílem stanovení poměru mezi lineárním
výkonem centrálních proutků palivové kazety (PK) a proudovým signálem samonapájecího detektoru
(DPZ, SPND) jako jednou ze základních veličin v procesu interpretace experimentálních údajů
(proudových signálů) ke stanovení výkonů palivových kazet. Zde se posuzuje pouze transport
neutronů.

Přednáška pojednává o prováděných analýzách v několika oblastech:

a) Vlivu geometrického modelu KNI na neutronově-fyzikální charakteristiky
(reakční rychlosti).

b) Srovnání dvou konstrukčních řešení „KNI" fy POSIT (Rusko) a 1ST (USA).
c) Podrobně o metodice výpočtu PK s KNI pro stanovení nezbytných veličin.
d) Efektů změn technologických parametrů pro typy DPZ dle b) s cílem

vyloučit některé příčiny neurčitostí.

ÚVOD

Interpretace signálů DPZ (SPND) je jedním ze základních úkolů během provozu JE. Vzhledem ke
komplexní povaze problému jde o relativně náročný úkol. Součástí této interpretace je i stanovení
vztahu mezi proudovým signálem DPZ a lineárním výkonem centrálních proutků PK. Na úrovni
transportu neutronů (což je součástí této interpretace (a této přednášky)) toto znamená stanovení počtu
reakcí v Rh emitoru.

V následujícím jsou popsány analýzy prováděné dle bodů a) -5- d) uvedených v abstraktu.

PROVÁDĚNÉ ANALÝZY

a) Vliv geometrie SPND a výpočetního modelu KNI na fyzikální charakteristiky samonapájecího
detektoru (fy POSIT).

Jedním z prvních úkolů bylo posoudit vliv výpočetního modelu na zkoumané charakteristiky.
Model KNI v úplné struktuře (zaměříme-li se jen na 2D model, neboť třetí rozměr není významný
vzhledem k poměru 0 a výšky DPZ) je relativně složitý, uvážíme-li všechny detaily.Tyto analýzy
jsou podrobně popsány v [1] a [3]. Obr. 2b znázorňuje příčný řez KNI (fy POSIT) včetně DPZ a
kabelů s detaily (Obr. 2a). Vzhledem k tomu, že úloha není symetrická, byl k analýzám použit
model PK znázorněný na Fig.III (KNI je umístěno v centru „celé" kazety (není zde však
znázorněno)). Posuzoval se vliv zjednodušení geometrie a to ve dvou směrech:

a) „cylindrizace", což znamená použití zjednodušeného modelu (ID PK, i ve smyslu
detektorů, kde se destička zanedbává).

b) úplné zanedbání destičky a kabelů (KNI fy POSIT) ve 2D modelu.

Dále se posuzuje vliv vyhoření DPZ (Rh) a jak je patrno z Fig. IVa, b; vliv vyhoření Rh je zásadní
(byl použit 2D cyl. model) a zkoumaný poměr (relativních výkonů centrálních proutků vůči proudu
DPZ) významně závisí na obohacení paliva (při stejném vyhoření PK). Veličiny vztahující se k
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transportu elektronů jsou konstantní ((3CSC a pod.)- Jak je patrno z Fig. Va,b,c, je vliv modelu
významnější než vliv destičky a kabelů, kde na Fig.Vb je detail pro počátek vyhoření a na Fig.Vc
je ukázán vliv zanedbání destičky a kabelů v počátku vyhoření. Je zřejmé, že tento vliv je opravdu
malý, a proto bylo v dalších analýzách upuštěno od explicitní modelace těchto detailů, protože
vzhledem k transportu neutronů jsou zanedbatelné, avšak řešení v tomto modelu jsou časově velmi
náročná (nesymetrie atp.).

b) Srovnání poměru výkonů centrálních proutků palivové kazety WER-440 a proudů SPND pro
dva typy samonapájecích detektorů.

Po analýzách popsaných v předchozím odstavci a) byl sledován vliv dvou různých návrhů KNI, a to
kromě fy POSIT(viz popis v odstavci a)) také fy 1ST. KNI fy 1ST je znázorněno na Obr.la,b. Rozdíly
mezi KNI POSIT a 1ST jsou jak v geometrii, tak v použitých materiálech (ocel - inconel, isolátory; SiO2

- AI2O3 a pod.). Podrobněji jsou analýzy popsány v [3]. Zde se omezíme pouze na některé závěry.
Fig.IIIa* ukazuje závislost poměru výkonu centrálních proutků (CP) a proudu po detektory POSIT (- IM)
a 1ST bez vyhoření emitoru, Fig.IIIb* s vyhořením emitoru (pro obohacení PK 3.6 w/o U235).*a) (Fig.
obdobný Fig.IIIa,b pro obohacení 1.6 w/o U235 a 2.4 w/o U235 není znázorněn). Fig.IVa\b* ukazuje
poměry dané pro poměr IST/POSIT pro 3 různá obohacení a je zřejmé, že tento poměr se měrní málo s
vyhořením, dokonce se příliš nemění i když emitor vyhořívá, Fig.IVb*.
Pozn.: Transport elektronů se zde neposuzuje, příslušné veličiny se zde považují za konstantní.
Nicméně popis vyhoření emitoru (zákon vyhoření) znázorněný pro obohacení 3.6w/o U2 3 5 na
Fig.Vc* ukazuje určité rozdíly pro oba systémy (in core TOPRE/PC a WIMS6+MCET MCET -
Monte Carlo kód používaný ve VÚJE/). V současné době používané kódy WIMS7B [6] (transport
neutronů) a MCNP4B [9] (transport elektronů) dávají výsledky, které jsou v lepší shodě i s
experimenty vzhledem k lepšímu stanovení (3CSC.

Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska transportu neutronů je nejdůležitějším rozdílem průměr
emitoru (Rh). Ostatní rozdíly nejsou vcelku významné (ocel-inconel, typ izolátoru atp.).

c) Výpočet základních neutronově-fyzikálních veličin samonapájecího detektoru.

Po analýzách provedených v předchozích odstavcích byl proveden výpočet základních neutronově-
fyzikálních veličin, mj. stanovení poměru mezi lineárním výkonem centrálního palivového proutku
a proudovým signálem. Tento poměr závisí na více „nezávislých" veličinách, z nichž některé jsou
zdůrazněné níže. Jedná se zejména o stanovení záchytu (absorbce) neutronů v emitoru. Předmětem
těchto výpočtů není stanovení pravděpodobnosti výletu elektronu z emitoru, ani dalších
koeficientů. Počet absorbčních reakcí závisí na více nezávislých veličinách.

Stanovení počtu absorbčních reakcí

Jak je uvedeno v [3], dle klasického přístupu platí úměra mezi proudem detektoru a hustotou toku
neutronů ve tvaru

RhO
a

Rh<pmVRhPesc.Proiplpcm (1)
kde

/ - proud
e - jednotkový náboj elektronu
NRh - koncentrace jader Rh v emitoru

<7Rh - mikroskopický účinný průměr absorbce Rh
(j)Rh - hustota toku neutronů v emitoru
V - objem (plocha) Rh emitoru
P esc " pravděpodobnost výletu elektronu z emitoru
Prozp ' pravděp.beta-rozpadu Rh1 0 4 s energií maxima 2.44 MeV

fi em - poměr beta-emisní složky signálu k celkovému signálu
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tento vztah může být zapsán v grupové formě, kde v exaktnější modifikované podobě je uveden
(a aplikován) v [5].

Předmětem dalších výpočtů je stanovení hodnoty \^NR/iaRh(j)RhVRh\ emitoru pro každou

energetickou grupu g pro různé parametry. Ostatní proměnné ve vztahu (1) se zde považují za
konstantní a jsou případně upřesněny v dalším procesu interpretace signálů DPZ.

PROVEDENÉ VÝPOČTY

A) Geometrický model

Všechny výpočty byly provedeny v 2D geometrickém modu 1/6 palivové kazety KNI (DPZ) v
centrálním kanálu této kazety. V práci [1] je zkoumán vliv geometrie SPND a výpočetního modelu na
sledované charakteristiky. Ačkoliv je zřejmé, že konstrukce KNI zejména ruské produkce by
vyžadovala plnou symetrii, neurčitost vzniklá přijatým zjednodušením je akceptovatelná (cca 1% na
sledované veličiny týkající se SPND). Znamená to, že z KNI se zde uvažuje pouze detektor DPZ
{emitor (Rh), izolátor (SiO2, A12O3), kolektor (ocel, inconel 600)}, plyn. vrstvička, trubička KNI
(ocel), moderátor, trubka centrálního kanálu a dále je modelována vlastní palivová kazeta (viz Obr.I *,
vzhledem k rozměrům DPZ, toto není v zobrazení kazety zřetelné). Ostatní složení oblastí KNI záleží
na jeho konstrukci (výrobci) a je odlišné pro KNI s ruskými nebo americkými DPZ. Palivové oblasti
jsou modelovány jako v kazetě bez KNI.

B) Výpočetní postup

V geometrickém modelu popsaném v předchozí kapitole se provádí výpočet palivové kazety, kde je
zvolen (s ohledem na následnou parametrizaci technologických závislostí, počtu reakcí v Rh v
závislosti na jeho vyhoření /přičemž palivo PK vždy v procesu vyhoření vyhořívá/) následující
postup:

1) Výpočet, kde palivo vyhořívá (Rh ne!), přičemž ve zvolených krocích vyhoření se provádí výpočet
se změněnými hodnotami technologických parametrů (tepl. moderátoru, koncentrace H3BO3 a
pod.), pouze však pro horké stavy s dodatečným výpočtem stavů bez Xe. Počítané stavy jsou
uvedeny v Tab.I.

2) Výpočet, kde vyhořívá Rh i palivo, avšak jen v hlavní větvi (pro základní stav, poslední v Tab.I).

3) Výpočet, kde Rh je částečně vyhořelé (odpovídající vyhoření paliva 30000 MWd/tU) a dále
nevyhořívá.

4) Výpočet, kde Rh je vyhořelé (odpovídající vyhoření paliva 60000 MWd/tU) a dále nevyhořívá.

Tato množina umožňuje parametrizaci účinných průřezů v závislosti na vyhoření Rh (kumulovaném
náboji) a změnách technologických parametrů.
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Tab.I Počítané stavy

Vyhoření *b)

[MWd/tU]
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200 *c)

T M [ K ]

558.15
373.15
473.15
543.15
558.15
558.15
558.15
558.15
573.15
558.15
473.15
533.15
533.15
533.15
373.15
558.15
293.15
558.15
558.15

p M [g/cm
3]

0.751225
0.964022
0.872767
0.777538
0.751225
0.751225
0.777538
0.720863
0.720863
0.751225
0.872767
0.753823
0.714148
0.793498
0.964022
0.751225
1.003625
0.751225
0.751225

TF[K]

935.15
373.15
935.15
935.15
658.15
1223.15
935.15
935.15
935.15
935.15
473.15
533.15
533.15
533.15
373.15
935.15
293.15
935.15
935.15

C H B O [g/kg]
3 3

0.0000
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
6.0000
8.0000
8.0000
8.0000
8.0000
9.0000
9.0000
12.0000
3.0000
3.0000

Výstupní data

Výstupní data z programu WIMS7 [6] jsou zpracována pomocným programem a data jsou zapsána
do souborů, kde v jednotlivém kroku (vyhoření s danými technologickými parametry) jsou kromě
makro a mikroskopických dat jako pro palivovou kazetu bez KNI zapsány ještě doplňující veličiny,
uvedené v Tab.II.

*a) je vidět, že zejména bez vyhoření emitoru tento poměr je téměř konstantní a závisí především na
rozdílu

v průměru Rh emitoru

*b) vyhoření se mění 0, 200, 1000, 2000 [MWd/tU],... atd., stavy kromě základního se počítají
jen pro vybraná vyhoření

*c) je základní stav
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Tab.!! Dodatečné veličiny pro analýzy SPND

opakuje se pro grupy 1-4

£ (spektrum = 01_3 / (j)4 )

*A ř- opakuje se pro grupy 1-4

opakuje se pro grupy 1-4

2)T7 Ä/j T 7 6 pal T7 C& T7 &«Z *

BU (vyhoření paliva) ALVCPP *3) RVCPP *4) AI *5) p *6)

*1} i?i?A - reakční rychlost záchytu neutronů v Rh po grupách, zde 2*<JRI'.(j) ....

RSA - počet reakcí záchytu neutronů v Rh po grupách, zde' / 3 * G J* 0 g. N Rh. V Rh

*2) Objem Rh drátku, 6*palivová buňka, centrální buňka, kazeta

*3) Absolutní lineární výkon „centrálního" palivového proutku je odvozen z nominálního
výkonu reaktoru, počtu kazet, počtu proutků a jejich výšky

*4) Relativní výkon centrálního palivového proutku je relativní výkon za předpokladu, že
jmenovitý výkon v kazetě =1.0

*5) Absolutní proud v detektoru je odvozen za předpokladu

proud = e (elementární náboj) * JT {jVR" aRh 0R h VR"} * p e K (zde konst. 0.93)

* corf (koeficient přepočtu rel. a abs. hustoty toku neutronů)
* PZzp (zde konst. 0.99)/ fiem (zde konst. 0.93)

corf =-
126*ALV PP(abx.lin.výk.pal.proutku)

E(ener.na štepení)* Avo(Avog.ci.slo)(lO-24-, TrPtrf , pal,rel

Výše popsané veličiny jsou podkladem pro parametrizaci poměru výkonu CP proutků a proudu
detektoru, a to v závislosti na vyhoření paliva (detektorem kumulovaném náboji) a množině
technologických parametrů.
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Pro úplný popis je nezbytné stanovit /Jevc závislé na charakteristice detektoru, stavových proměnných

a vyhoření, za předpokladu, že /?*^; a (5em je konstantní.

Definované veličiny jsou parametrizovány za účelem použití buď klasickým způsobem [7] nebo
novějším, použitým v systému SCORPIO [5].

Vliv změn v technologických parametrech na relativní změny v základních charakteristikách pro
SPND POSIT a 1ST pro VVER-1000 FA.

Kromě analýz provedených v odstavcích a), b) byly provedeny i dodatečně analýzy vlivu změn tech.
parametrů pro dva typy detektorů POSIT (0Rh 0.478 mm a 0.485 mm) a 1ST (0Rh 0.478) a to pro PK
VVER-1000 (všechny předchozí analýzy jsou pro PK VVER-440).

Jak je vidět ze souhrnné tabulky (Table I - viz Ae 9848/Dok.A [8]), pro oba detektory se posuzované
veličiny mění, avšak vždy změny relativně jsou si velmi podobné.

ZÁVĚR

Přednáška shrnuje analýzy a výpočty z oblasti řešení transportu neutronů jako součást interpretace
signálů DPZ provedené ve ŠKODA-JS s.r.o. Lze konstatovat, že byly provedeny nezbytné analýzy a
výpočty a z uvedeného hlediska ukázána schopnost řešit příslušné úkoly.
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA K PŘEDNÁŠCE PAVLA MIKOLÁŠE

Konstrukce podie 1ST
Řez kabelem 1ST s minerální izolací AI?O3

íncone! 600

AI2O3

Inconel 600

,28mm

Řez Rh detektorem

Inconel 600

AI2O3

Rhodium

Hustoty ma'.eríálú:

Inconel 600 8/7g/cm 3

Rh 12,41g/on3

4>1,58mm

Obr. 1a
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Řez armaturou KNI v místě SPD č. 2:

0r8mm

Obr. 1b

Obr. I Model palivové kazety s KNI

I II I I I I
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Řez detektorem DPZ - 1M

ocel (08CH18N10T)

SiO2
trubička z JreoeorvSho
skla

Rhodium

<}>1(4mm

Řez kabelem ffónovým v o d i č e m )

ocel (03CH18N10T)

MgO

1mm

Ni NiCr

H u s t o t materiálu:

ocel 08CH18N10T 7,85 g/cm 3

MgO 1,78 o/cm 3

SiOí 2,23 g/cm 3

Rh 12,41 g / o n 3

Poznámka: k Rh emitoru a ke konektoru

RS-19 je připojen vodič z materiálu

NiCr, Ni vodič není zapojen

Obr. 2a
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Současná KNI (KVANT - Rusko) v JE Dukovany (dle výkresu Ae 111925):

Řez KNi v místě DPZ -1M č. 1 . R h detektor č. 1 (připevněn
k destičce vždy v jejfm
středu)

08CH16N10T
rozměry: 4,8xQ,9mm
(destička není fixována)

417,5mm

ŘezKN I v místě DPZ - 1M č. 7

fónový drát

Rh detektor č. 7

08CH18N10T
rozměry: 4,8xO19(nrn
(destička není fixována)

Kabely jsou uspořádány nahodile (kabely
a fónový vodič jsou stejné konstrukce a
stejného složeni)

Obr. 2b
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Fig. Hi: VVER-440 CACTUS Assembly Model
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Fig.Va Rel. of ct. pin pow. and curr. [MW/cmA]*1 E-03
of SPND without emitter depletion
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Fig.Vc Rel. of ct. pin pow. and curr. [MW/cmA]*1E-03
of SPND without emitter depletion

fuel enr. 3.6w/o (zoom+ from Fig.Va, only CACTUS models)
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Fig.liífcŕRel. of ct. pin pow. and curr. [MW/cmA]*1 E-03
enrich. 3.6 w/o with emitter depletion
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Table

<let.
type

POSIT ...495"
POSIT ...478'-
1ST ...478"

POSIT „.485"
POSIT „.47 8"
1ST „.478"

POSIT „.485"
POSIT „.478*
1ST „,478"

POSIT „.485"
POSIT ...478"
1ST „.418"

POSIT „.485"
POSIT „.473"
1ST „.478"

POSIT „.485"
POSIT „.478"
1ST „.478"

POSIT „.485"
POSIT „.478"
1ST „.478"

POSIT „.495"
POSIT ,..478"
1ST „.473"

POSIT ...485"
POSIT ...478"
1ST ...478"

POSIT „.485"
POSIT „.478"
1ST „.478"

POSIT „.485"
POSIT „.478"
1ST ...47 8"

POSIT „.435"
POSIT „.478"
1ST „.473"

tech.
change

i
C»,«,. Og.'kg

r, = looo/c
I

Tf = iT&K

1\, - 57Srf
I

I, = Í03K

1
<„,»,. Cg"®

7;. = looa K
•i

TF = SUK

1\, = 578K
I

71, = 603K
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PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S DETEKTORY MERENI
NEUTRONOVÉHO TOKU NA JE DUKOVANY

Josef Mrázek
Mini

CZO129224

MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ NEUTRONOVÉHO TOKU

Měření neutronového toku v reaktoru se u jaderných reaktorů typu VVER (V-213, V-230) provádí Rh
samonapájecími detektory, které jsou určeny pro kontrolu rozložení hustoty toku neutronů po výšce a
poloměru aktivní zóny cestou neustálé přeměny neutronového záření na elektrický proud. Signál
z těchto detektorů je vyveden na měřící aparaturu SVRK Hindukuš, která tento signál zpracovává a
v reálném čase tak předává základní informace o stavu aktivní zóny, primárního okruhu a důležitých
parametrech II. O.
Kanál měření neutronového toku (KNI) se skládá z armatury kanálu měření neutronového toku a Rh
samonapájecích detektorů (DPZ). Armatura KNI zajišťuje rozmístění Rh samonapájecích detektorů, chrání
detektory před vlivem chladivá primárního okruhu a hermetizuje místo vývodu kanálů měření
neutronového toku z reaktoru. V každé armatuře měření neutronového toku je umístěno 7 Rh
samonapájecích detektorů a 1 fónový detektor. Rh samonapájecí detektory slouží pro vlastní měření
hustoty neutronových toků, fónový detektor slouží k měření pozadí pro potlačení vlivu na přívodní vodiče
detektoru (přívodní vodič bez připojeného Rh samonapájecího detektoru, natažený až k nejnižšímu
detektoru).
Pro měření neutronového toku, a nejen tohoto toku, je na každém bloku JE Dukovany nainstalována
měřící a vyhodnocovací systém KVRK Hindukuš.
Systém KVRK Hindukuš, který je tvořen měřící a vyhodnocovací aparaturou SVRK Hindukuš,
vyhodnocovacím systémem VK-3, měřící aparaturou Záloha teplotních měření a zobrazovací částí Záloha
UVI-08, je určen pro automatický centralizovaný sběr dat a zpracování dat podle pevně stanovených
algoritmů. Informace je zobrazována v předem určených neměnných zobrazeních, tzv. formátech na
monitoru.

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI MĚŘENÍ NEUTRONOVÉHO TOKU

Od roku 1985, kdy byl spuštěn 1. blok Jaderné elektrárny Dukovany, se používají kanály měření
neutronového toku osazené detektory sovětské, resp. ruské výroby. Od roku 1998 jsou na EDU postupně
používány nové kanály měření neutronového toku, které jsou osazovány detektory jiného výrobce, a to firmy
1ST. S kanály MNT s ruskými detektory nebyly až do roku 1992 žádné větší problémy. Je pravdou, že po roce
provozu nově osazených kanálů KNI došlo k výpadku skoro 60% fónových signálů, ale k výpadkům měření
jednotlivých detektorů docházelo zřídka. Kvůli výpadkům detektorů jsme nemuseli do roku 1992 měnit žádné
KNI před plánovanou životností.
V roce 1992 jsme po osazení nových KNI zjistili, že po několika dnech provozu bloku na výkonu došlo
k výpadku cca 15 měření neutronového toku, z toho v jednom kanálu KNI k výpadku u 5 detektorů, čímž
došlo dle Limit a podmínek pro provoz měření neutronového toku k vyřazení celého kanálu KNI ze
zpracování. Zjišťovali jsme, u jakých kanálů KNI došlo k tak velkému nárůstu výpadků. Zjistili jsme, že
k výpadkům došlo u kanálů KNI z jedné dodávky.
V roce 1992 jsme obdrželi dodávku 25 ks KNI od ruského dodavatel. Před osazením do reaktoru jsme
v souladu s příslušnou dokumentací prováděli předmontážní kontrolu, jejíž součástí je kontrola správnosti
připojení jednotlivých detektorů a kontrola celistvosti elektrických obvodů. Tato kontrola se provádí
náhřevem příslušného detektoru v místě zóny náhřevu na teplotu 300 C po dobu max. 3 minuty a sleduje se
pokles izolačního odporu detektoru. Tato kontrola je úspěšná, dojde-li k poklesu izolačního odporu
minimálně 2x od počáteční hodnoty izolačního odporu detektoru. Při kontrole KNI zvýše uvedené
dodávky nedošlo k poklesu izolačního odporu, čímž tato KNI nevyhověla předmontážní kontrole a
nemohla být osazena do vývodů na blok ochranných trub. Tuto skutečnost jsme sdělili dodavateli KNI,
který nám odpověděl, že náhřev detektorů je nutno provádět při teplotě 500 C. Tato teplota ale převyšovala
hodnotu teploty uvedenou v příslušné dokumentaci minimálně o 200 C, a proto jsme požadovali po
dodavateli, aby vstupní kontrolu provedli jeho pracovníci, kteří tuto kontrolu provedli vlastními měřícími
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přístroji a vystavili vyhovující protokoly s garancemi. Při této kontrole provedli pracovníci EDU kontrolní
měření teploty uvnitř pícky a přitom bylo zjištěno, že teplota ve středu pícky se blížila k teplotě 850 C.
Po vystavení vyhovujících protokolů byly kanály KNI při odstávce bloku osazeny do reaktoru. Po najetí
výrobního bloku na plný výkon došlo k výpadku měření několika detektorů a v jednom případě jpřestaly
měřit všechny^ detektory jednoho kanálu KNI. Tuto skutečnost jsme konzultovali s pracovníky SKODA
Plzeň a ÚJV Řež a výsledkem bylo, že pravděpodobně došlo teplotou 850 C při předmontážní kontrole
k roztavení stříbrné pájky, která se používá ke spojení vlastního detektoru ke spojovacímu kabelu uvnitř
KNI. Roztavení stříbrné pájky došlo k porušení celistvosti měřícího řetězce uvnitř kanálu KNI (odpojení
detektoru od přívodního kabelu) a tím ke ztrátě signálu od detektoru DPZ.
V roce 1996 v souvislosti se zaváděním programu na zajištění jakosti při výrobě, montáži a
provozování zařízení spadající pod vyhl. 214/97 byly provedeny inspekční cesty k dodavatelům Rh
detektorů (firma 1ST v USA, Kurčatovský institut Moskva) za účasti pracovníků uživatele kanálů
MNT a dodavatele těchto kanálů MNT, kde jsme se hlavně zaměřili na program zajištění jakosti při
výrobě a s tím související požadavky na pasporty dodávané ke kanálům KNI.
Po této zkušenosti ŠKODA Plzeň předala nabídku EDU na výrobu kompletního KNI včetně naplnění
detektorů a to dvou výrobců: detektory POŽIT ruského výrobce a detektory 1ST amerického výrobce.
K této nabídce byla zpracována dokumentace odsouhlasená dozorným orgánem nad jadernou
bezpečností ve které byly zohledněny oba dva výrobci detektorů.
Firma 1ST vyrábí detektory a KNI pro všechny typy reaktorů nejen v USA, ale i po celém světě (KNI
vyrobené v 1ST pracují i na finské elektrárně na Lovise, tato KNI obsahují pouze 4 detektory měření
neutronového toku oproti 7 detektorům v KNI, které se používají v EDU).
Firma POŽIT vyrábí detektory a KNI pro všechny typy reaktorů sovětské výroby VVER 440 a VVER
1000 (KNI vyrobená v 1ST pracují např. na elektrárně Bohunice ve Slovenské republice, Pakš
v Maďarsku).
Aby bylo možno postupně používat detektory firmy 1ST společně s detektory firmy POŽIT byly
provedeny kontrolní testy detektorů měření neutronového toku ve Ward Laboratory na CORNELL
UNIVERSITY v Ithace, na reaktoru TRIGA s maximálním výkonem 500 kW.

Na provedení testu bylo připraveno 9 ks detektorů měření neutronového toku :
4 ks detektorů od firmy 1ST pro reaktory VVER 440
1 ks detektoru ruské výroby pro reaktor VVER 440
4 ks detektorů firmy 1ST pro reaktory VVER 1000

Rozdíl mezi ruským detektorem a detektory firmy 1ST je v použití vnitřního izolačního materiálu.
Proto byly očekávány mírně rozdíly v hodnotě naměřených výstupních signálů vzhledem k rozdílným
vlastnostem použitých izolačních materiílů (odlišný záchyt neutronů, odlišná hodnota beta) a mírně
rozdílným průměrům použitých detektorů.

Průběh testu:
1. Všechny detektory byly umístěny po obvodu soustředného přípravku

příslušné umístění detektorů
pozice 1 - 4 detektory firmy 1ST pro reaktory VVER 440
pozice 5 detektor ruské výroby pro reaktory VVER 440
pozice 6 standard (detektor firmy 1ST)
pozice 7 neobsazena
pozice 8-11 detektory firmy 1ST pro reaktory VVER 1000

Bylo provedeno kontrolní měření výstupních signálů před zasunutím přípravku s detektory do reaktoru
2. Přípravek s detektory byl vložen do reaktoru
3. Bylo provedeno měření pozadí při nulovém výkonu reaktoru (BACKROUND TEST)
4. Bylo provedeno najetí reaktoru na malý výkon
5. Bylo provedeno měření výstupních signálů při malém výkonu reaktoru

Podstatným předběžným výsledkem těchto testů byla velmi dobrá shoda velikosti signálů detektorů
1ST (pro VVER 440) a detektoru POŽIT (odchylka do cca 2%), což svědčí o vhodné volbě průměru
emitoru (vyšší průměr zhruba právě kompenzoval horší vlastnosti použitého izolátoru z hlediska vlivu
na pravděpodobnost dosažení emitovaných elektronů na kolektor). Tato vlastnost dala dobré
předpoklady, že nenastanou komplikace s velikostí signálu a jeho měřením při implementaci na EDU.
V roce 1997 byl zavezen jeden kanál KNI s detektory firmy 1ST na bloku č.3 EDU a symetricky k němu
jeden kanál KNI s detektory POŽIT. Po celý rok byl prováděn sběr dat ze všech kanálů KNI osazených na
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tomto bloku na výpočetním komplexu VK-3 a získaná data byla předávána ŠKODĚ Plzeň k vyhodnocení.
Po ročním provozu KNI s detektory firmy 1ST bylo konstatováno, že signály detektorů firmy 1ST se nijak
neliší od signálů firmy POŽIT a že je možno na EDU používat kanály MNT s detektory firmy 1ST.
V současné době je již v provozu cca 10 kanálů měření neutronového toku osazené detektory firmy 1ST na
různých výrobních blocích, na bloku č.3 je v provozu kanál MNT s detektory 1ST již druhý rok.
S postupným osazováním kanálů KNI s detektory firmy 1ST bylo nutno změnit výstupní kontrolu u
výrobce a vstupní kontrolu KNI na EDU. U kanálů KNI firmy POŽIT se hodnota izolačního odporu
detektoru při teplotě okolního prostředí 20 C pohybuje v rozmezí 1011 až 1012, u detektorů firmy 1ST
se hodnota izolačního odporu při teplotě okolního prostředí 20 C pohybuje v rozmezí 1014 až 1015.
Změřením hodnoty izolačního odporu detektorů firmy 1ST lze provádět pouze v laboratorních
podmínkách velmi nákladnými měřícími přístroji. S tím souvisí i nemožnost provádět předmontážní
kontrolu podle původní technické dokumentace, jejíž součástí je kontrola správnosti připojení
jednotlivých detektorů a kontrola celistvosti elektrických obvodů. Tato kontrola se provádí náhřevem
příslušného detektoru v místě zóny náhřevu na teplotu 300 C po dobu max. 3 minuty a sleduje se
pokles izolačního odporu detektoru. Sledování poklesu hodnoty izolačního odporu detektoru při této
kontrole není možno provést dostupnými měřícími přístroji v provozních podmínkách. Proto byla tato
zkouška nahrazena zpřísněnou kontrolou připojování jednotlivých detektorů na špičky konektoru.
Konstrukční řešení reaktoru W E R 440 dovoluje používat kanály MNT (kanály měření neutronového toku)
více kampaní po sobě. Vlastní armatura kanálu měření neutronového toku je konstrukčně řešena tak, že její
výrobce zaručoval její hermetičnost až do 5 kampaní jejího setrvání v aktivní zóně reaktoru. Setrvání armatury
kanálu měření neutronového toku bylo podle technické dokumentace výrobce limitováno počtem vytažení a
zasunutí KNI - max. počet vytažení a zasunutí KNI byl výrobcem stanoven na 10, což odpovídá setrvání KNI
v reaktoru po dobu 5 let. V roce 1998 provedl výrobce KNI (ŠKODA Plzeň) testování armatur měření
neutronového toku v maketě bloku ochranných trub za účelem zvýšení počtu vytažení a zasunutí KNI. Během
testů se nevyskytly žádné známky materiálové únavy armatury KNI ani po 20 vytažení a zasunutí a tak byla
provedeny výrobcem KNI změna v počtu vytažení a zasunutí KNI - max. počet vytažení a zasunutí KNI byl
výrobcem stanoven na 16, což odpovídá setrvání KNI v reaktoru po dobu 8 let. V současné době se poprvé
v roce 1998 ponechal jeden kanál KNI v reaktoru šestou kampaň v okrajové části aktivní zóny. Měření tohoto
kanálu KNI bylo důkladně sledováno po celou dobu ročního provozu (měření izolačního odporu DPZ za
provozu, kontrola fyzikálních parametrů) a protože nebyly zjištěny žádné závady či anomálie, bylo
rozhodnuto ponechat v provozu šestou kampaň i další kanály KNI. V současné době na EDU již pracuje
šestou kampaň 8 kanálů KNI, některé i v centrálních částech aktivní zóny.
S dodavatelem kanálů MNT, firmou ŠKODA Plzeň, se řeší v současné době možnost náhrady ruských
konektorů RS-19 jiným konektorem. Důvodů, proč nahradit tyto konektory je více :

1. Během výměny paliva v reaktoru, kdy se musí provádět vysunutí kanálů KNI do transportní
polohy a zasunutí kanálů KNI do pracovní polohy, došlo ve dvou případech k destrukci
konektorů RS-19 (kanály KNI byly vyrobeny u ruského dodavatel). Kontrolou bylo zjištěno, že
konektory KNI, které jsou z eloxovaného hliníku, byly špatně zalisovány a zajištěny v koncovce
kanálu KNI

2. Konektory RS-19 nevyhovují z hlediska zavádění programů jakosti, protože nelze od
výrobce těchto konektorů získat certifikát, podle kterého je možno konektory používat na
jaderném zařízení

3. Konektory RS-19 jsou 19-ti špičkové konektory, které nevyhovují předpisům státní
zkušebny, protože při náhodném odpojení kanálu KNI od kabeláže při plném výkonu
reaktoru, dochází na špičkách konektoru k indikaci vysokého napětí, které může vyřadit
z provozu jednotlivé detektory a tím k vyřazení kanálu KNI z provozu.

ZÁVĚR

Během posledních dvou-tří let bylo vykonáno ve spolupráci EDU a ŠKODA Plzeň mnoho práce na
prodloužení provozu kanálů KNI, ale přesto je ještě nutno vyřešit další úkoly, které povedou k dalšímu
zkvalitnění provozu těchto kanálů:

1. Dokončit náhradu konektoru RS-19 jiným typem konektoru
2. Zaměřit se na náhradu kabelů KPETI horního bloku jiným typem kabelů. V posledních

letech dochází k porušení hermetičnosti těchto kabelů vzhledem k jejich délce životnosti,
kterou stanovil výrobce na 10 let.
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Prodlužování životnosti termoelektrických snímačů
k měření teploty chladivá v reaktoru typu WER44Q

Josef Mrázek, Antonín Skřivan
CZ0129225

Jedním ze základních údajů ke stanovení tepelného výkonu jaderného zařízení (JZ) typu VVER 440 je
znalost výstupních teplot chladivá z aktivní zóny (AZ) jaderného reaktoru, měřených v suchých
kanálech TČ bloku ochranných trub (BOT) pomocí termoelektrických snímačů (TST) typu TChA -
2076 termoelektrické dvojice NiCr - Ni v elektrické zapojení s izotermálním boxem, v němž se
termoelektrické vodiče spojují s měděným prodlužovacím vedením za současného měření srovnávací
teploty.
Zmíněný typ TST byl do JZ v tehdejší ČSFR dodáván ruským dodavatelem podle technických
podmínek výrobce s označením 0.282.143.TY a s technickými parametry odpovídajícími standardům
GOST. Z uvedených podkladů uvádíme i obr. č. 1, z něhož jsou zřejmé vnější vzhled, rozměry a
zjednodušeně i technické řešení TST k měření teploty chladivá.
Původní provedení TST z kabelu s minerální izolací (KMI) dodávaného typu (vnější ochranná trubka
z nerezavějící oceli tř. 17, minerální izolace MgO), bylo po celé délce s vnějším průměrem 4 mm a
podle náčrtku c v obr. č. 1 - byly používány 3 provedení TST podle délek L (7.5 , 7.1 a 4.5 m).
S ubývající důvěrou provozovatelů JZ v jakost vnějšího pláště TST, pokud se jeho hermetičnosti týče,
byl v laboratořích odstraněn vliv proměnné hermetičnosti plášťů TST použitím ochranné armatury dle
náčrtku d v obr. č. 1.
Vlastní TST byl použit o vnějším průměru 1.5 mm s odporem smyčky termoelektrických vodičů cca o
jeden řád vyšší a s původní délkou L, ochranná armatura doznala délky Li a proto se TST používá ve
více variantách podle délky Li vzhledem ke skutečné hloubce kanálu TČ a jeho utěsnění v horní části,
které je navrženo právě pro vnější průměr armatury TST rovný 4 mm.

NĚCO Z TECHNICKÝCH ÚDAJŮ TST:
• typ výrobku : TST TChA - 2076
• druh měrného spoje : uzemnený
• typ termoelektrické dvojice: K (NiCr - Ni, chromel - alumel)
• kalibrační teplotní body termoelektrické charakteristiky: 250, 300 a 350 C
• povolená odchylka termoelektrické charakteristiky do vyřazení TST: 4 K
• časová konstanta TST rovna 63,7 % ze skokové změny teploty soustavy dle náčrtku d v obr.č. 1 a

proudící vodě s rychlostí cca 3 m/s : pod 1 s
• doba živitnosti TST : 25 tisíc provozních hodin

Po zkušenostech výrobce a podle připomínek provozovatelů JZ je vydán v roce 1993 „Nomenklaturní
přehled výrobků", ve kterém se již zmíněný a v našich JZ používaný typ TST TChA - 2076 uvádí jako
TST typu TChA - 1590 s dobou životnosti 50 tisíc provozních hodin. Hlavní funkcí rozdíl obou typů
TST je konstrukce koncovky s vývodními vodiči podle obr. č. 2.

DŮVODY K UVEDENÍ PROGRAMU KONTROLOVANÉHO PROVOZU TES K MĚŘENÍ
TEPLOTY CHLADIVÁ V JZ

Jak ukázaly zkušenosti při provozu JZ, vznikaly při dodržování montážních předpisů podle dříve
ruského technického dozoru za použití předepsaného kompletu TST do BOT obvykle zásoby více než
30% počtu TST provozovaného v daném BOT.
Porovnáním statistik údajů TST i odchylek od termoelektrické charakteristiky, zabudovaných vJZ
požadovaných technických vlastností TST s uvážením ekonomické stránky za dodržení původně
stanovené životnosti 25 tisíc provozních hodin (následná výměna, vznik dalšího jaderného odpadu)
jsme již v 80. letech navrhli Program a metodiku kontrolovaného provozu těchto TST za účasti
provozovatele, montážní organizace i útvaru hlavního konstruktéra od výrobce s cílem dokumentovat
možnost prodloužení životnosti TST o násobky provozních hodin, daných dalšími kampaněmi JZ po
vyčerpání povolených 25 tisíc provozních hodin TST. - Od té doby až do letošního roku byly postupně
získávány experimentální výsledky, které opravňují prodloužit životnost TES typu TChA - 2076 až na
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110 tisíc provozních hodin při zachování maxima chyb TST v kontrolovaných teplotních bodech do 4
K od normované termoelektrické charakteristiky pro termoelektrickou dvojici TST typu K, jak ukazuje
obr. č. 3.

KRITÉRIA MOŽNOSTI PRODLUŽOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI TES

Podle schváleného „Programu a metodiky kontrolovaného provozu" se podrobují zkouškám TST
z téhož suchého kanálu TK, provozovaného za nejméně příznivých podmínek. Během celého
kontrolovaného provozu musí být zajištěn přehled o provozu TST, záznam okamžiků vzniku poruch,
jejich druhů a příčin.
Po komplexní demontáži těsnění u všech 18 TST dané hlavy TK a vytažení z kanálu TČ se provede
kontrola technického stavu TST :

• vnější prohlídka včetně uzlu hermetizace vývodních vodičů
• kontrola odporu smyčky termoelektrických vodičů
• kontrola stavu povrchové části TST zasunuté v kanálu TČ
• kontrola dovolené odchylky termoelektrického napětí TST od nominální statické

charakteristiky
• prověrka mechanických vlastností TST včetně metalografických zkoušek

Podle potvrzených dokladů o výsledku zkoušek se sestavuje Technické řešení (TR), které určuje
možnost zvýšení dovoleného počtu provozních hodin od doby, po kterou byly exponovány TST
v daném TK. - Podle stavu TST získaného ze zkoušeného TK a platného TŘ, usuzujeme na tentýž stav
TST i v ostatních hlavách TK, které obsahují suché kanály TČ.

METODIKA KONTROLY

Do začátku kontroly se určuje hladina kontaminace TST i přítomnost a složení usazených chemických
sloučenin na povrchu ochranné armatury KMI. Využívá se metoda snížení vnější kontaminace povrchů
odložením TST po vyjmutí z kanálu TČ na určitou dobu před začátkem předepsaných kontrol.

• Vnější prohlídka - tato kontrola se provádí na celém povrchu TST včetně uzlu hermetizace a
vývodních vodičů. Kontrola je vizuelní, povrch armatury TST se kontroluje metodou
kapilární defektoskopie.

Nedovolují se tyto vady
- porušení vývodních vodičů
- porušení hermetizace včetně uzlu hermetizace vývodů
- porušení vnějšího vzhledu TST včetně armatury

• Kontrola odporu odporu smyčky termoelektrických vodičů - provádí se jak u vytažených
TST v rámci kanálu TK, tak i u všech ostatních nedemontovaných TST. Přitom musí být
vývodní vodiče TST odpojeny od dalších elektrických obvodů. Nepřipouští se změna
elektrického odporu od hodnoty na počátku provozu TST převyšující 2 Ohm.

• Kontrola dovolené odchylky termoelektrického napětí TST od nominální statické
charakteristiky - kontrola se provádí shodně s ČSN EN 60 584-1 a souvisejícími normami, a to
jen na části z celkového počtu 18 TST z prověřované hlavy TK. Vzhledem ke
kontaminovaným měrným spojům TST a během kalibrace i možné kontaminace částí
kalibračního zařízení (viz obr. č. 4) bereme vesměs 3 - 6 ks TST ke kalibraci ve třech bodech.
Dovolená odchylka od nominální statické charakteristiky musí odpovídat požadavkům podle
dokumentace TST. Po skončení kalibrace se TST rozdělují podle stupně kontaminace a zachází
se s nimi jako s radioaktivním odpadem (RAO). Část kalibračního zařízení, která byla
bezprostředně ve styku s kontaminovanými TST, se rovněž odstraní jako RAO.

• Zkoušky mechanických vlastností TST včetně ochranné armatury (pro TChA-2076 obr.d) -
Všechny zkušební vzorky jsou kontaminovány, zkoušky a manipulace se provádí jen
v horkých komorách. K provedení těchto zkoušek se berou vzorky z části TST z poměrného
množství kontrolované hlavy TK. Sledované TST jsou nastříhány na 3 části po 150 mm
- první část od měrného spoje TST, tedy se začátkem na pozici 620 mm nad AZ

- druhá část dalších 150 mm (770 mm nad AZ)
-třetí část dalších 150 mm (920 mm nad AZ)
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Výsledky těchto zkoušek jsou srovnávány s identickými 3 částmi TST exponovanými v teplotě
cca 550 C, ale mimo prostředí JS. K metalografickým zkouškám se bere část armatury TST se
svarovým švem. Při zkouškách mechanických vlastností TST se provádí zkoušky statickým
tahem. Přitom se určují mez kluzu a poměrné prodloužení (viz obr. č.5)
Výsledky jsou vyhovující, je-li hodnota meze kluzu odlišná od počáteční hodnoty max. o 20%
a hodnota prodloužení se zmenšila max do 20%. Jen za těchto předpokladů lze při nutnosti
vytahování TST z kanálu TČ během příštího období použít předepsané vytahovací síly bez
destrukce TST v kanálu TČ. Po ukončení zkoušek mechanických vlastností TST je se zbylými
částmi zkušebních vzorků zacházeno jako s RAO.

ZÁVĚR

Zhodnocením výsledků popsaných zkoušek při kontrolovaném provozu TST a vydáním TŘ
podepsaného všemi zúčastněnými stranami, se stanovuje příští lhůta kontrolovaného provozu TST
k měření teploty chladivá v JZ. Vydaný závěr platí pro všechny nekontrolované hlavy TK v BOT. TST
v jedné či dvou hlavách, které byly podrobeny kontrolám podle uvedeného příspěvku jsou nahrazeny
novými, dosud nepoužitými TST s dokumentovanými výchozími vlastnostmi.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA K PŘEDNÁŠCE JOSEFA MRÁZKA A ANTONÍNA SKŘIVANA

nPHJIO>KEHH5I

nPEOBPA3OBATEJlb TEPMO3JIEKTPHHECKHH TXA-2076, TXK-2076

a . b, c, d, e — Ba|)naKTbi HcnojiueHHH; b, c, d. e — ocTaJibHoe CM. a; f — cxeMa coe-
HiiHCHHŕi; / — x|>í)Me.ieBi.iň; a.iimw MoriTajKtioií nacra L. Ly CM. npn.no>K. 3, T.IÓ.I. 1. 2.

Plzeň, 11.-12. května 1999 - seminář "Detektory" 70



Provedení koncovek provozovaných typů TST

Koncovka typu TChA - 2076
(pntomnost dalšího kovu typu nerez stejného na obou větvích TST, způsobuje v prostředí s
gradientem teploty chybu až 12 K)

Svařeno metodou WIG

tTrubička nerez $ 0,8mm, (+) i (-) větev z téhož materiálu Iř. 17 246.1

. Zálivka K400

1,5mm

Koncovka typu TChA -1519
(V teplotním gradientu je vzniklá chyba řádu 0,1 K)

. Zálivka K400

^ 55 mm prodl. veden

35 mm propl. vedení - (-) Ni

(+) NiCr Bodováno laserem

> 1,5mm

obr.č. 2

DIAGRAM CHYB TERMOČLÁNKŮ TChA-2076
3.BLOK JE DUKOVANY -o££. 3

250 275 300

teplota t[dgC]

325 350 375

- t - T1-2ŽW - » T2-ei76 -JK~ T3-3611

•€3-T4-12B*-»<-T6-O24 "jé
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Zkoušky mechanických vlastností TST

Obr. č. 5
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