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1. Bevezetés

A W E R tip. reaktor teljesítményszabályozása előnyös az által,
hogy a reaktivltási tényező negatív, amely az üzemállapotok
egész sorában kompenzálja a teljesítmény perturbációt a szabá-
lyozó szervek működése nélkül. A nukleáris berendezés üzemelte-
tése során ezen effektus a reaktor és a reaktorblokk önszabá-
lyozó tulajdonságait eredményezi. Az üzemeltetés és a szabá-
lyozás biztonságos és megbizható biztosítása céljából a reak-
tor önszabályozó tulajdonságait reális berendezésen kísérleti-
leg ellenőrizni kell /l/.

A szükséges kísérletek a V-l atomerőmű első blokkjának ener-
getikai indítása keretében lettek elvégezve. Az elvégzett ki-
sérletek lehetővé tették a WER-440 tip. reaktorral működő
blokk néhány dinamikus jellemzőjének megismerését az alábbi
eseteknél:

- az automatikus szabályozórud csoport helyzetváltozása követ-
keztében létrejött perturbációnál;

- a turbógenerátorok /TG/ teljesítményváltozásakor;

- a főkeringtető szivattyú /GCN/ egyikének kikapcso.lásakor

az automatikus teljesítményszabályozó szerv /ARM/ beavatkozása
nélkül.

2. A kísérlet menete

A vizsgálatok az energetikai indítás folyamán kerültek lefoly-
tatásra a reaktor 35%, 55%, 75%, valamint 90%-os névleges tel-
jesitményszintjén.

Minden teljesítmény szinten a mérések megkezdéséig a blokk meg-
közelítőleg 30 órán keresztül állandóan a tervezett paraméte-
rekkel üzemelt abból a célból, hogy a xenon elmérgeződés staci-
oner állapota beálljon.
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Az aktiv zónába /AZ/ csak az automatikus szabályozórud cso-
port volt leeresztve 175 cm magasságra az alsó befogás! hely-
tol számítva.

A fogozkollektorban levő gőznyomás 4,1 MPa-tól 4,8 MPa-ig ter-
jedő tartományban változhatott.

2.1, A szabályozórud csoport által létrehozott perturbáció

A mérések megkezdése előtt a blokk 20 percen keresztül állandó
üzemben működött. Az automatikus teljesítményszabályozó ki volt
kapcsolva, a turbina szabályozás "kézi" irányításra volt átkap-
csolva.

A turbogenerátorok szabályozó szelepeinek /RK/ folyamatos táv-
működtetett kinyitásával a fogozkollektorban levő gőz nyomása
a minimálisan lehetséges értékig lett lecsökkentve, miközben az
automatikus szabályozórud csoport lefelé történő mozgatásával
a reaktor teljesítményét állandó szinten tartottuk. 10 perces
kivárás után a kivánt paraméterek rögzítésre kerültek.

Ez a mérés megismétlésre került a szabályozó szelepek folya-
matos távműködtetett lezárása, valamint a fogozkollektorban
levő goz nyomásának maximális értékre való emelése mellett, mi-
alatt az automatikus szabályozórud csoport felfelé mozgatásával
a reaktor teljesítményét állandó értéken tartottuk.

Ezen mérések alapján meghatározásra került a reaktivitás hő-
mérsékleti tényezője, valamint az a reaktivitás lépcső nagy-
ság, amelynek hatására a fogozkollektorban levő goz nyomása a
minimálisan lehetséges szintre csökkenthető az automatikus sza-
bályozórud csoport aktiv zónába történő egy lépcsobeli leeresz-
tésével, a szabályozó szelepek állandó helyzete mellett.

A blokk paramétereinek stabilizálódása után, miután meghatároz-
tuk a fogozkollektorban levő gőz nyomásának maximális értékre
történő emeléséhez szükséges reaktivitás lépcső nagyságát, az
automatikus szabályozórud csoportot /ARK/ a szabályozó szelepek
/RK/ állandó helyzete mellett egy lépcsőben felemeltük.

2.2. A turbinák szabályozó szelepei által létrehozott pertur-
báció

Ezen vizsgálat kiindulási állapota megfelel az előző pontban leirt
kisérlet végső állapotának.

A turbinák szabályozó szelepeinek /RK/ folyamatos kinyitásával a
fogozkollektorban levő gőz nyomása a minimális értékig csökkent,
miközben a reaktor teljesítménye állandó értéken volt tartva az
automatikus szabályozórud csoport lefelé mozgatásával.
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Ezután, az automatikus szabályozórud csoport /ARK/ azonos hely-
zete mellett, az egyik turbogenerator /TG/ szabályozó szelepének
/RK/ lezárásával a főgozkollektorban /GPK/ levő gőz nyomása
megközelítőleg 0,2 MPa nyomás lépcsővel a maximális értékig lett
felemelve. Minden nyomás lépcső után körülbelül 5 perces kivárás
következett, melynek során a főbb paraméterek rögzitve lettek.

Hasonló módon a szabályozó szelepek kinyitásával a főgozkollektor-
ban /GPK/ levő gőz nyomását minimális értékre csökkentettük le.

A blokk paramétereinek stabilizálódása után /az automatikus sza-
bályozórud csoport azonos helyzete mellett/ a szabályozó szele-
pek egy lépcsőben át lettek állitva a főgozkollektorban /GPK/
levő gőznyomás maximális értékének megfelelő helyzetbe.

2.3. Az egyik főkeringtető szivattyú kikapcsolása által létre-
hozott perturbáció.

A reaktor teljesítménye le volt csökkentve az öt működő főke-
ringtető szivattyúhoz tartozó üzemállapotnak megfelelően, a fő-
gozkollektorban levő gőz nyomása 0,2 MPa értékkel fel lett emelve.

Egy kiválasztott főkeringtető szivattyú harmadfokú üzemzavari
védelmének reteszelése ki volt kapcsolva, beindult a szükséges
paramétereket regisztráló berendezés és 20 perc múlva ez a fő-
keringtető szivattyú ki lett kapcsolva. Egy perc múlva a kikap-
csolt főkeringtető szivattyú nyomóoldali főelzáró tolózára be
lett zárva. A tranziens folyamat során az automatikus szabályozó-
rud csoport valamint a szabályozó szelepek helyzete nem válto-
zott.

Az üzemállapot stabilizálódása után az automatikus szabályozórud
csoport rendszere bekapcsolásra került és a berendezés a következő
programnak megfelelő állapotba lett átállitva.

3. Adatok regisztrálása

A vizsgálat során mért értékek az alábbi három módszerrel kerül-
tek rögzitésre:

- diszkrét értékek automatikus regisztrálása az RPP-16 irányító
számitógép segitségével;

- tranziens jelenségek folyamatos regisztrálása 2 db 12 csator-
nás oszcilloszkóp segitségével;

- a mérőműszerek által mutatott mennyiségek kézi rögzítésével és
közvetlen számitásával.

Az összes mért mennyiségek felsorolása valamint azok regisztrá-
lásának módja az 1. táblázatban található.
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4. A mérések eredményei és azok elemzése

4.1. Az automatikus szabályozórud csoport által létrehozott
perturbáció

35%-os teljesitményszinten történt az a mérés, amely az auto-
matikus szabályozórud csoport 6 cm-re lefelé történő mozgatá-
sával járt, ill. 55%-os teljesitményszinten történt az automa-
tikus szabályozórud csoport 8 cm-re felfelé történő mozgatásá-
val végzett mérés.

Az automatikus szabályozórud csoport lefelé történő mozgatásá-
nál a blokk főbb paramétereinek többsége /teljesítmény, hőhor-
dozó hőmérséklete/ csökken, uj értékeken stabilizálódik. A
meleg- és hidegági hőhordozó átlag hőmérsékletkülönbségének

fa t^t^változásának jellege bonyolultabb. A közepes hőmérsék-
let különbség változása először csökken a neutronfluxus kezde-
ti csökkentése következtében, majd a reaktivitás negativ hőmér-
sékleti tényezője hatására némileg növekszik.

A viz közepes hőmérséklete nagyon gyorsan csökken 3,1 C-kal,
majd a hőhordozó sűrűségének változása következtében a primerkö-
ri nyomás is csökken. Ezeket a változásokat a térfogatkiegyen-
litő rendszer /KO/ kompenzálja - a térfogatkompenzátorból a
primerkörbe történő viz kifolyásával. .A perturbáció kezdetétől
számitva a legkisebb késéssel csökken a térfogatkompenzátorban
levő viz szintje és nyomása.

A perturbáció kezdetének pillanatától számított 8-10 másodperc
múlva a hurok melegági vizének hőmérséklete jelentősen csökkenni
kezd. Ezt a késést a hőhordozónak az aktív zónából a termopárig
történő eljutásához szükséges idő, ill. a termopár hőinerciája
eredményezi. A hidegági viz hőmérséklete /a gőzgenerátor után/
13-15 másodperc múlva kezd csökkenni.

Jelentős késéssel kezdenek változni a szekunderkör paraméterei
/gőznyomás a gőzgenerátorban és a főgőzkollektorban és a blokk
villamosteljesitménye/, a primer- és szekunderkörök hőinerciá-
jának hatása következtében. A villamosteljesitmény jelentős csök-
kenése a perturbáció kezdete után 30 másodperc múlva indul meg.

Az 1. ábrán a blokk néhány főbb dinamikus jellemzője van ábrá-
zolva az automatikus szabályozórud csoport 8 cm-re felfelé tör-•
ténő mozgatásával létrehozott perturbációnál /55 %-os névleges
teljesitményszinten/.

Az automatikus szabályozórud csoport felfelé mozgatásának ered-
ményeként a reaktor neutronteljesitménye / /In/ gyakorlatilag
pillanatszerüen kezd növekedni. Gyorsan növekszik az aktiv zóna
kimenetén levő hőhordozó hőmérséklete és a viz közepes hőmérsék-
lete is. Az l.sz. hurok közepes hőmérséklet különbsége At:

kezdetben növekszik, majd a reaktivitás negativ hőmérsékleti"
tényezője hatására némileg csökken.
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A térfogatkompenzátorban levő viz szintje és nyomása a viz
közepes hőmérsékletének növelésével gyorsan növekszik.

A perturbáció kezdetétol számitott 10-12 másodperc késés
után a fogozkollektorban a gőz nyomása jelentősen változni kezd.

4.2. A turbogenerátorok szabályozó szelepei által létrehozott
perturbáció.

A perturbáció realizálása a turbogenerátorok szabályozó szele-
peinek kézi átállításával történt, kikapcsolt automatikus tel-
jesítményszabályozó mellett. A tranziens folyamat során a sza-
bályozó szelepek és az automatikus szabályozórud csoport helyze-
te nem változott.

A szabályozó szelepek lezárása után /2.sz.ábra/ a turbogenerator
teljesitménye gyorsan lecsökkent. A teljesítmény változás a kez-
deti szakaszon a szabályozó szelepek átállításának megfelelő
sebességgel történik. Ezt követően a teljesítmény csökkenés se-
bessége esett, majd a teljesítmény uj, kisebb értéken stabilizá-
lódott. A gőzgenerátorban és a fogozkollektorban levő gőz nyomása
növekedett, és 3 perc múlva stabilizálódott.

A fogozkollektorban és a gőzgenerátorban levő gőz nyomásának
emelésével növekedik a gőzgenerátor vizének hőmérséklete, és
ennek következtében a gőzgenerátorból kilépő viz hőmérséklete
szintén növekszik. Az automatikus szabályozórud csoport állandó
helyzete mellett az aktiv zónából kilépő viz hőmérséklete kisebb
mértékben emelkedik, mint az aktiv zónába belépő vize. Emiatt a
hideg- és melegági hőhordozó közepes hőmérséklet különbsége kez-
detben csökken, majd a reaktivitás negativ hőmérsékleti ténye-
zőjének eredményeként kissé emelkedik. A hőhordozó közepes hő-
mérséklet növekedése hatására a térfogatkompenzátorban levő viz
szintje és nyomása emelkedik.

A szabályozó szelepek részleges kinyitása után a blokk teljesit-
ménye egy nagyobb értéken stabilizálódik. A turbogenerator gőz-
forgalma megnő, ezzel egyidejűleg nő a szekunderkörből elveze-
tett hőmennyiség. Ezzel együtt csökken a gőzgenerátorokban le-
vő viz és gőz hőmérséklete. Ez a primerköri hőhordozótól elvett
hőmennyiség növekedéséhez vezet. A gőzgenerátorból kilépő hőhor-
dozó hőmérséklete esik, és a hütoviz csökkentett hőmérséklettel
lép be az aktiv zónába. A reaktivitás negativ hőmérsékleti té-
nyezője hatására reaktivitás felesleg szabadul fel, amelynek
eredményeként a reaktor teljesítménye megemelkedik. A hőhor-
dozó felveszi a keletkező többlet hőmennyiséget, és ilyen mó-
don a blokk teljesítménye stabilizálódik.
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4.3. A főkeringtető szivattyú kikapcsolásával létrehozott
perturbáció

A hat üzemelő fökeringteto szivattyú egyikének kikapcsolása
következtében az aktiv zónán keresztül áramoltatott hütőviz
forgalma rohamosan csökken / 3.sz. ábra/. Az automatikus
szabályozórud csoport helyzete nem változott, amelynek ha-
tására az üzemelő hurkok melegági vizének hőmérséklete nö-
vekedni kezd. A kikapcsolt hurokban levő viz hőmérséklete
hirtelen leesik, a főgőzkollektorban levő gőz nyomása is le-
csökken kis mértékben.

A reaktivitás negatív hőmérsékleti tényezője hatására csökken
az aktiv zóna neutronfluxusa. Az önszabályozás most csilla-
pított lengésekkel jár.
A mérések eredményei megmutatták, hogy a hat üzemelő föke-
ringteto szivattyú egyikének kikapcsolása nem jelent veszélyt
a reaktorberendezés üzemeltetésére.

A jelen dolgozatban ismertetett összes kisérlet eredményeire
vonatkozólag általános jelleggel megállapítható, hogy a ha-
sonló tipusu külföldi reaktorokon végzett vizsgálatok /2,3/
szakirodalomban publikált eredményeivel szerencsés egybeesés
mutatkozik.
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1« sz« Táblázat* Mért értékek és azok regisztrálási, módszerei-
nek felsorolása
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