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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:
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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 předprovozní 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 kalibrovány 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 pubnkovány 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)

/- [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 Relativní 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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aktivní zóny

Průřez měřící sondou

Měřící sonda

Obr. 13 Vnitrorcaktorový měřící systém firmy Combustion Engineering

1 Samonapájeci 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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Rozmístěni měřících sond v aktivní zóně

-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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