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Med zagonom reaktorja TRIGA Mark II so bile iz-

vršene sledeče meritves polnjenje sredice z gorivnimi ele-

menti in kritični eksperiment, kalibracija kontrolnih palic,

merjenje presežne reaktivnosti, kalibracija moči reaktorja

in ugotovitev linearnosti instrumentacije. Poleg tega je

pred prevzemom reaktor obratoval 16 u.r na polni moči 250 kW.

Istočasno so bile izmerjene doze žarkov gama in nevtronov

na različnih mestih ob biološkem šcitu reaktorja. Na kratko

so opisane uporabljene metode in podani rezultati meritev.

Uvod

Reaktor TRIGA Mark II na Nuklearnem institutu

"Jožef Stefan" ima maksimalno moč 250 kW. Zgrajen je v Pod-

gorici pri Ljubljani, okoli 9 km severovzhodno od središča

mesta. Glavni tehnički podatki o reaktorju so zbrani v tabe-

li I.; Najvažnejši karakteristiki reaktorja sta relativno vi-
12

sok povprešni fluks termičnih nevtronov v sredici (4 x 10 n/
2

cm sek), kar je ugodno za reaktor te moči in velik promptni

negativni temperaturni koeficent reaktivnosti (-1,2 x 10

Ak/k C)* Gorivni elementi so iz homogene mešanice cirkoni-



- 2

jevega hidrida in 20% obogatenega urana, srajčke pa so iz

aluminija (sl.l). Sredica reaktorja z grafitnim reflektorjem

je na dnu aluminijskega tanka premera 2 metra in višine

6,25 metra, napolnjenega z demineralizirano vodo (si.2). Re-

gulacijo reaktorja omogočajo tri kontrolne palice iz boro-

vega karbida - varnostna, kompenzacijska in regulacijska

palica. Ob ohišju reflektorja so v reaktorskem tanku 4 detek-

torji nevtronov in to 2 kompenzirani ionizacijski celici,

ena nekompenzirana in cepitveni števec. Signali iz ten de-

tektorjev se vodijo v vezje za zagon reaktorja, vezje za

merjenje logaritma moči in periode reaktorja, vezje za mer-

jenje linearne moči in merjenje odstotka polne moči (sl.3),

Moč in logaritem moči se lahko stalno odčitavata na regis-

trirnem rekorderju. Regulacija reaktorja je lahko ročna ali

avtomatska s servosistemom. Stalno se meri tudi temperatura,

aktivnost in prevodnost demineralizirane vode v reaktorskem

tanku. Vsa elektronska vezja, viri moči in indikacijski in-

strumenti so na kontrolnem pultu v komandni sobi.

Reaktor ima številne naprave za eksperimentiranje

in obsevanje vzorcev in tos 4 horizontalne eksperimentalne

kanale, 2 grafitni termalni koloni, vertikalni eksperimen-

talni kanal, pnevmatično pošto in vrtiljak za obsevanje

vzorcev (sl*4 in 5). Reaktor TRIGA (Training, Research and

Isotope Production of General Atomic) je namenjen za razis-

kovalno delo v reaktorski fiziki, fiziki trdnega telesa,

jedrski fiziki, kemiji, reaktorski tehniki, itd; za šolanje

kadrov in za produkcijo zlasti kratkoživih izotopov.
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Prvo poln^enje sredice in kritični eksperiment

Po zaključku del na montaži mehanske opreme in

elektronske opreme reaktorja ter po temeljitem preizkušanju

delovanja vseh naprav pri reaktorju, smo 31. maja 1966 pri-

celi vlagati gorivne elemente v sredico. Po izračunih in

izkušnjah pri drugih reaktorjih TRIGA z isto sredico naj bi

bila kriticna masa z 55 - 60 gorivnimi elementi, vsak goriv-
235ni element pa ima od 34 - 36 gramov U . Kot je to običajno

pri prvem zagonu reaktorjev smo vlagali gorivne elemente v

vec korakih in to od sredine sredice navzven. Pričeli smo z

vlaganjem 24 gorivnih elementov v obroce B, C in delno D.

Nato smo v naslednjih korakih vložili še po 12, 6, 39 3? 3?

2, 1, 1, 1, 1, 1, gorivnih elementov, take da je bila dose-

žena kriticnost z 58 gorivnimi elementi, pri čemer je bila
235

kritična masa 2112 gramov U . Po vsakem koraku smo izme-

rili podkritično pomnoževanje s tremi nevtronskimi detektor-

ji in to z BF števcem v horizontalnem eksperimentalnem ka-

nalu, s cepitvenim števcem v startnem kanalu reaktorja in

z ionizacijsko celico prlključeno na uuampermeter Keithley.

Z ekstrapoliranjem dobljenih vrednosti na kritično maso po

vsakem koraku smo ocenili, koliko gorivnih elementov je

potrebno še vložiti, da bi se dosegla kriticna masa. Pri

vseh meritvah so bile kontrolne palice popolnoma izvlečene

iz sredice, po vsakem četrtem koraku pa smo grobo izmerili

vrednosti vsake kontrolne palice s tern, da smo izmerili pod-

kritično pomnoževanje tudi, ko je bila zaporedoma ena od

kontrolnih palic popolnoma v sredici, ostali dve pa v skraj-

nem gornjem položaju* Tako dobljene vrednosti kontrolnih

palic so bile le orientacijske in mocno odvisne od trenutne

kenfiguracije sredice. Potek kritičnega eksperimenta je

razviden iz slike 6.
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Umeritev vrednosti kontrolnih palic in presečne reaktivnosti

Pri kritični masi smo najprej grobo določili vred-

nost kontrolnih palic po metodi "rod drop". V ta namen so pri

General Atomic izdelali program za numerično integriranje

reaktorskih kinetičnih enačb na elektronskem računalniku

IBM 704 po metodi Runge-Kutta* S tern programom se je izraču-

nala moc reaktorja TRIGA v odvisnosti od negativne reaktiv-

nosti pri hitrem spuščanju kontrolne palice, pri čemer se

predpostavlja, da reaktor dela na dovolj majhni moci, da se

lahko zanemarijo temperaturni efekti* Se reaktor dela na

stalni moči P in če je P(t) moč v odvisnosti od Sasa po

spuščanju palice v reaktor, velja za časovni interval T do

15 sekund po zaustavitvi reaktorja sledeč izrazs

TP
R(T) = °

r P(t)dt

Izračunane vrednosti reaktivnosti vAk//3 v odvisnosti od

R(T)-1 za T = 5* lo in 15 sekund so prikazane v diagra-

mu na sliki 7.

S 15 sekundnim štetjem pulzov v startnem kanalu,

ko je reaktor delal na zelo majhni moči (okoli 100 mW) in

štetjem števila pulzov v 15 sekundah po zaustavitvi reaktorjo

z eno od kontrolnih palic, smo izracunali faktor R(T) in iz

diagrama na si.7 odčitali vrednost te kontrolne palice. Tako

so tile dobljene sledeče vrednosti kontrolnih palics var-

nostna 3?37 /S', kompenzacijska 3;42 ^ in regulacijska 1,04 ^.
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Po pogodbi s tvrdko General Atomic je bila dogo-

vorjena presežna reaktivnost 2,25% ̂ k/k oziroma 3,00 ^ nad

hladno, svežo, kritično sredico. V ta namen je bilo potrebno

vložiti v sredico še dodatne gorivne elemente in to v obroc

Fc Skupno smo vložili še 7 gorivnih elementov, od the so bili
p T pr

Stirje polni s po 34 gramov U , eden 3/4 z 28 grami, eden
polovični z 19 grami in eden 1/4 z 9 grami U . Tako je bilo

235v sredici skupno 65 gorivnih elementov z 2307 grami U

S pomočjo "inhour" enačbe so bile nato točneje

izmerjene vrednosti kontrolnih palic. Pri tern se je za živ-

ljensko dobo promptnih nevtronov v TRIGI uporabila predhodno

izmerjena vrednost 4,38 x 10 sekund, za delež zakasnelih ne-

vtronov pa 0,73% Ak/k. Inhour krivulja pri teh vrednostih

je prikazana na sliki 8,

Kalibracijo kontrolnih palic smo izvedli pri niz-

kih mcčeh med 5 in 500 wattih, tako da niso motili temperatur-

ni efekti. Na sliki 9 in 10 so prikazane krivulje vrednosti

kontrolnih palic v odvisnosti od lege v sredici, v tabeli II

pa antireaktivnost in lega kontrolnih palic v sredici. Ker

imata tako varnostna kot kompenzacijska palica večjo vrednost

kot je skupna vgrajena reaktivnost v sredici, smo morali umer-

jati obe palici naenkrat in meriti tudi negativne periode.

Po točni kalibraciji kontrolnih palic smo ugotovi-

li presečno reaktivnost sredice nad hladno, mrzlo sredico,

katere vrednost je 3?21 ̂  ali približno 2,31% Ak/k.

Kalibracija mooi reaktorja

ObiSajno umerjajo moč reaktorjev TRIGA tako, da

predhodno enakomerno segrevajo z elektricnimi grelci vodo v

reaktorskem tanku in merijo porast temperature vode s časom,

ki j^ pri znani stalni moči grelcev enakas
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Na ta način se določi konstanta k za umerjanje moči reaktor-

ja. Iz meritev na več reaktorjih TRIGA so določili povprečno

vrBd^cst te konstante, ki je 0,0525 C/kWh,

Reaktor je obratoval na približni moči 20 kW in

vsakih 15 minut smo izmerili temperaturo vode v reaktorskem

tanku. Približno moč reaktorja smo določili pravtako iz pred-

hodno na drugih reaktorjih istega tipa umerjene krivulje, ki

kaže moč reaktorja v odvisnosti od reaktivnosti nad hladno,

svežo, kritiSno sredico (si.11). Meritev je trajala štiri

ure, pri tern je "bilo izključeno hlajenje vode, reaktorski

tank pa stalno pokrit* Rezultati meritev so podani na si.12.

Meritve med obratovanjem reaktorja na polni moči

Po izvršeni kalibraciji moči smo umerili merilnik

periode in justirali instrumentacijo tako, da so vsi trije

kanali za merjenje moči kazali približno isto moč v celotnem

obmocju od 30 mW do 250 kW. Linearnost instrumentacije je

prikazana na sliki 13*

Pred prevzemom je reaktor obratoval še 16 ur na

polni moči 250 kW, od tega 7 ur in 44 minut neprekinjeno.

Nee tern obratovanjem so bile izmerjene doze na različnih

mestih ob biološkem ščitu reaktorja, na vrhu tanka, na vrhu

eksperimentalnega bazena, pri vratih horizontalnih eksperi-

mentalnih kanalov, vratih termalne kolone, pri sprejemni

postaji pnevmatične pošte in pri demineralizatorju za čiščenje

hladilne vode. Na površini demineralizirane vode v reaktor-

skem tanku je izmerjena doza sevanja zarkov gama okoli 40

mrem/h., od dotiku demineralizatorja pa 110 mrem/h, med tern
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kc je bila doza na ostalih mestih od 0,1 - 0,3 tolerančne.

Zsključek

Vse meritve med zagonom reaktorja smo izvršili

pod vodstvom dr.W.L.Whittemorea, reaktorskega fizika pri

tvrdkt General Atomic in v skladu s programom dogovorjenim

v pogodbi med institutom in tvrdko General Atomic. Po izved-

bi tega programa je institut uradno prevzel reaktor in pri-

čeli smo z merjenjem ostalih karakteristik reaktorja kot

atsolutnega fluksa termičnih nevtronov na različnih mestih

sredice in v eksperimentalnih napravah, merjenja hitrih nev-

tronov v eksperimentalnih napravah, itd. 0 preliminarnih

rezu^ta^ih teh meritev porocata na tem simpoziju F.Žerdin

in T*Klinc.

Ljubljana, 20,VII 1966.



T A B E L A

Tehnični podatki za 250 kW reaktor TRIGAMark II

SREDICA

Sestava gorivno mo-

deratorskega elementa

Obogatitev urana

Dimenzije elementa

Srajčka elementa

8 utežnih % urana, 91 utežnih

% cirkonija, 1 utežni % vodika

20 % U235

premer 3?56 cm, dolžina 72,2 cm

aluminij debeline 0,76 mm

Dimenzije aktivne sredice premer 35;6 cm, višina 35?6 cm

REFLEKTOR

Material

Material obloge

Prečna debelina

Debelina zgornjega in

spodnjega dela reflektorja

FIZIKALNE KARAKTERISTIKE

Fluks termičnih nevtronov

pri moči 250 kWs

grafit

aluminij

30,5 cm

10,2 cm

l ? P
a) Povprečni fluks v sredici približno 4,0 x 10 nev/cm sek
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12 2
približno 1,8 x 10 nev/cm sek

11 2

približno 1 x 10 nev/cm sek

približno 2,25 % cf'k/k

približno 2,3 kg U ^^

približno 6,0 % d?k/k

-1,2 x

-,o,oo2 dk/k na 1% praznin

6,5 x 10"5

b) v vrtiljaku

c) v vertikalnem kanalu

Ygrajena reaktivnost

235
Količina U v sredici

Celokupna reaktivnost

kcntrolnih palic

Promptni temperaturni

koeficient

Koeficient praznih v

sredici

Življenska doba

promr^nih nevtronov

TEHNIČN3 KARAKTERISTIKE

Mo 2

NaSin hlajenja

KONTROLA

Kontrolne palice iz 3

borovega karbida

Maksimalna sprememba 0,05 %6k/k v sek

reaktivnosti pri dviganju

vseh palic

na st.C

250 kW

naravna konvekcija vode v

reaktorskem tanku
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NE7TR0NSKI IZVOR

Po-Be nevtronski izvor 1

REAK20RSKI TANK IN ZAŠČITA

Reaktorski tank premer 200 cm, višina 625 cm

Premična vrata težki beton? debeline 107 cm

termalne kolone širine 204 cm, višine 211 cm

Precna zaščita težki beton najmanjše debeline

23=9 cm in voda debeline 45,7 cm

Vertikalna zaščita voda 490 cm nad sredico

E KSPERIMENTALNE NAPRAVE

Horizontalni eksperimentalni premer 15,4 cm

kanali (4)

Termalna kolona (grafit) presek 122 cm x 122 cm

dolžina 167 cm

Vrtiljak 40 pozicij, v vsako lahko vsta-

vimo 2 posodici. Premer posodic

je 2,06 cm, dolžina 9,68 cm

Pnevmatična pošta blizu sredice. Premer posodice

za obsevanje je 1,42 m,

100 mm
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Vertikalni kanal v osi sredice (območje maksimaJ-

nega fluksa termičnih nevtronov).

Premer cevi je 3,38 cm

Območje reflektorja za posku.se v vodi blizu reflektor-

ja

IHerilni tank dolžina 274 cm

širina 244 cm

globina 366 cm

Termalizirajoča kolona presek 61 x 61 cm, dolžina

120 cm



T A B E L A II

Vrednosti kontrolnih palic

Kontrolna palica

Varnostna

Kompenzacijska

Regulacijska

Vrednost

4,04

3,98

1,15

Lega v
rešetki

C-11

C-3

E-13

Premer Material
v cm

3,18 B^C

3,18 B^C

2,22 B,C
4
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