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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
(3. blok 13. kampaň)
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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. 7 : 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
(3. blok 13. kampaň)
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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
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