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KOROZNÍ PROBL3.1ATIKA Z HLEDISKA ŽIVOTNOSTI A BE3PEÍN0STI
JADERNÍCH ZAŘÍZENÍ

Ing. Josef sulo, Ing. Jiří Horský, Ing. Petr Stehlík
Skoda o.p. Plzeň, láv. Výstavba jadernýoh elektráren

IÍVOD

Jeden z faktorů ovlivňujících životnost a bezpečný provoz jaderně-energetickýoh zařízení je
korozní odolnost použitých materiálů. Při současných technických znalostech ji nelze uvažo-
vat jako otázku čistě chemickou, respektive elektrochemickou, ale jako poubor mnoha činite-
lů, jehož konečným důsledkem mftže b;'t katastrofální poškození, případně úplné zničení kompo-
nenty.

Při řešení korozních problémů v jadernýoh elektrárnáoh se soustře3uje pozornost na několik
hlavních úseků :

1. P a l i v o v ý E 1 í n i k - ziíe je nutno "erit otázky kompatibility povlaku vůči pa-
livu, korozní odolnost materiálu použitého jako povlak článku a rozvoj vzniklých defektů.

2. P r i m á r n í o k r u h - zde se uplatňuje především koroze konstrukčních mnteriálů
ve styku a teplosměnným mediem a koroze dezaktivačními roztoky.

3. C h l a d i v o - složení teplosměnného media rozhoduje nejen o jeho agresivitě, ale rov-
něž o charakteru a kvalitě korozních produktů. Optimální je takový vodní režim, který zpoma-
luje rychlost koroze, zrychluje přechod korozních produktů do chladivá a zabraňuje tvorbě
usazenin na povrchu pallvovýoh článkft.

4. S e k u n d á r n í o k r u h - zde se korozní problematika soustřeďuje především na
rozhodující komponentu - parogenerátor.

Korozní problematika tlakovodních reaktorů může být v podstatě rozdělena na tři "ústi :
1. Korozní prnskání pod napětím a mezikrystalovou korozi trubek parogenerátorů. Zde je nutno
uvažovat nejen vliv korozního prostředí primárního okruhu, ale zejména korozní prostředí
sekundárního okruhu (napájecí vody). Kro:ifi vlivu korozního prostředí a napět' se zde rovněž
uplatňují vlivy přestupu tepla, volby vhodného materiálu a konptrukce parogener'toru.
2. Korozní praskání a mezikrystalovou korozi aurtenitickýoh nerezavějících návarů a konstrukč-
ních materiálů.
3. Specifickou korozní problematiku airkoniových nlitin použ.ívanýoh jako materiál obalu pa-
livových článků.

ROZBOR SITUACE

Pro konstrukoi primárního i sekundárního okruhu jsou aplikovány převážně austenitické ooeli.
Při daném vodním režiru lze počítat s rovnoměrnou korozí ,s ročním úbytkem ve vodní fázi oca
0,005 mm/rok a tuto rychlost koroze není nutno považovat za dominantní faktor pro životnost
a bezpečnost jaderně-energetlokjho zařízení. Nebezpečí zde představují především různé for-
my lokálního napadení a to zejména korozní praskání a mezikrystalová koroze. K mezikrystalo-
vému napadení austenitickýoh chromniklových ocelí doohází vlivem vyloučení karbidu ohromu
na hranioíoh zrn při tepelném zpraoování v rozpětí teplot 450 - 850°C. Vhodnou stabilizaoí
(Ti, Kb), případně snížením obsahu uhlíku na 0,02% lze nebezpečí vzniku mezikrystalové koro-
ze snížit na minimum. Zkoušky odolnosti austenitických korozivzdorných ooelí k mezikrystalo-
vé korozi se provádí ve vroucím roztoku kyseliny aírové a síranu meďnatého podle GOST 6032-
-75.

DalSí velice nebezpečnou formou koroze z hlediska bezpečnosti provozu jaderných zařízení ja
korozní praskání. Nečistoty přítomné v ohladivu a to zejména kyslík a ohloridy a napětí
(zbytková pnutí a provozní napětí) jsou dominantními faktory, ovlivňujícími náohylnost au-
stenitickýoh nerezavějících ocelí k tomu druhu napadení. Rozhodujíoí je ovšem i kvalita ma-
teriálu a teohnologie výroby dané komponenty. Světové zkušenosti s provozem jaderných elek-
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tráren ukazují desítky případů poruch zapříčiněných korozním praskáním, a to jak ve stadiu

předprovozníoh zkoušek, tak i během provozu. Korozní praskání pod napětím je v současné době

považováno za jeden z nejzávažnějších problémů a je předmětem studia a výzkuianě-vývojových

prací všech výrobců jaderně-energetiokýoh zařízení.

Výsledkem půaobení korozního praskání je vznik trhlin, které jsou orientovány kolmo na směr

působení tahových pnutí a mají mezikrystalový popřípadě smíšený charakter. Meaikrystalový

charakter tohoto typu rozrušení se liší od mezikrystalové koroze, která vsniká i v případech,

kdy nepůsobí namáhání tahem. Podle míry iSíření korozních trhlin re zmenšuje skutečný průřez

pevného kovu což může být příčinou úplného porušení.

Korozní praskání je superpozioí mnoha faktorů a v současné době není přesně •inťjn jeho obecný

mechanismus. Informační souhrn činitelů uplatňujícíoh se při v.'skytu korozního praskání je

pro několik typů konstrukčníoh materiálů uveden v tabulce 5.1. /1/. Je potvrzeno, že faktory

vedoucí ke vzniku korozního praskání nusí působit současně a proto při objasňování příčin

vzniku korozního prapkíní a nebezpečí ."iíření v.riilclých trhlin je třeba zvl>' lnout jak oťízky

chemické, fyzikálně-ohemioké, trak i mechanické, Zatím nelse ^odpovědni určit materiál, na

kterém v provozníoh podmínkách k výskytu této nebezpečné formy koroze neraúže dojít.

Důležitými nečistotami vyskytujícími se v ohladivu primárního okruhu jsou jak Již bylo řeče-

no v úvodu ohloridy a kyslík. Přítomnost těohto dvou nečistot je jednou z příčin nejnebez-

pečnějšího typu narušení - korozního praskání. Zdá se, že existuje prahová koncentrace chlo-

ridových iontů, které mohou inioiovat korozní praskání, avšak tato koncentrace Je ovlivněna

úrovněmi napjatosti a koncentracemi kyslíku, kterého Je obvykle potřeba Jen několik ppm. Z

těchto důvodů je věnována zvýšené pozornost analytickému sledování obsahu chloridů a kyslíku

v chladivú a připráni napájecí voay. Z tohoto hleJiska představují nebezpečí rovněž různé ne-

stacionární provozní stavy (najíždění, odstávky a pod.j, kdy dochází ke zvýšení obsahu uvede-

nýoh nečistot.

Rozhodujícími činiteli pro vznik korozního praskání jsou složení a struktura aplikovaného

konstrukčního materiálu, existence tahových pnutí v konstrukčním materiálu a působení agre-

sivních složek primárního chladiva-korozního prostředí.

Existence tahovýoh pnutí v materiálu dané komponenty Je výsledkem zbytkových pnutí daných

technologií výroby a pnutí vznikajícíoh v důsledku provozu. Vysoká napětí mohou vést k rych-

lému praskání, zatímco při nízkých napětích se korozní praskání nemusí objevit po řadu let.

U zbytkových napětí je mnohdy obtížné předem stanovit Jak vysoké úrovně dosáhnou, případně

určit při jakých hodnotáoh způsobují ""vchlé poškození. V případě austenitického návrhu Jde

« zbytková napětí ťo navaření a tepelném zpracování. Napjatost je výrazně dvouosá před i po

tepelném zpracování a v obou případeoh dosahuje meze luzu v tahu austenitického materiálu,

Austenitioká vrstva má trvalou plastickou deformaci oca 1%, znůsobenou rozdílnými hodnotami

koeficientů tepelné roztažnosti návarového kovu a základního materiálu. Základní materiál za

provozu přenáší na nerezovou vrstvu na většině plochy funkčního povrohu napjatost rovněž dvou-

osou, kde jednotlivá hlavní napětí jsou trhová. Maximální hodnoty deformací v návaru jsou v

místech odpovídajících místům špiček napětí v základním materiálu. V případě dvouosé deforma-

oe dochází v návarovém kovu působením druhé deformace ke zpevnění a tím ke zvýšení meze klu-

zu návarového kovu asi o 10-15%. Zanedbáním druhé deformaoe tj. aproximací jednoosou deforma-

cí vzniká chyba v rozsahu 10-15%. Tyto úvahy, které byly provedeny pro tlakovou nádobu, pla-

tí a výjimkou parogenerátoru pro celý primární okruh.

Austenitioké materiály a svary obvykle obsahují víc než 5% feritu. Toto Je příznivé pro mini-

malizaoi korozního praskání, kromě agresivnějších prostředí. Přesto se však tento jev může

vyskytnout, když je obsah feritu příliš nízký. Byly pozorovány případy korozního praskání,

kdy obsah feritu b„l nižší aež 1f>. V těchto případech byl systém zoitlivěn a praskání se ob-

jevilo v přítomnosti velmi nízkých koncentrací chloridů a kyslíku.

řřídavek cyklického zatíženi k statickému, může vést k velmi ryohlému poškození korozní úna-

vou. Zostřování vrubu korozním prostředím spolu s působením celé řady dalších dějů na špičce

vznikající trhliny rede k tomu, že počet cyklů do poškození je obvykle malým zlomkem těch,

které byly předpovězeny podle konstrukčních postupů ASME kódu pro oyklickou únavu.

V Jaderném průmyslu je mnoho případů poškození různých konstrukčních částí korozním praská-

1.4. - 2 -



nim a Jejich výskyt ae v průběhu rainulýoh deseti let zvyšoval spolu a Jeho celkovým rozvojem
a dobou Jejioh provozu. Obrázek £.1. znázorňuje výskyt poškození korozním praskáním v minu-
lých 15 lateoh. Přestože uvedený diagram je sestaven jen z omezeného požtu publikovaných po-
ruoh a údajů zahrnujících v podstatě jen reaktory v USA, je výskyt korozního praskání závaž-
ný a ukazuje na nutnost oílevědomého výzkumu v této oblasti.

V metodikách hodnooení náchylnosti ke koroznímu praskání se rozvijí hlavně dvě experimentál-
ní oblasti. Je to jednak rozpraoovávání urychlených zkoušek v různýoh roztocích, hlavně r.IgClg
pro relativní posouzení materiálů a možnost jejich předběžné klasifikaoe. Příklad ti't(, zkouš-
ky je na obr. S.2., který uradí závislost doby do lomu na vloženém konstantním napěti pr.>
zkouSený váloovaný materiál typu 0CH18N1OT. Tento materiál jsme podrobně zkoušeli s cílem zís
kání základních poznatků o oharakteru poškození korozním praskáním a pro vytvoření referenč-
ních údajů vzhledem k austenitickým nerezavějícím návarům, jejichž zkušky v současné době v
laboratoříoh ZVJE probíhají. Spolu s měřeními doby do lomu při konstantním zatížení vzorků
je prováděno studium a analýz* počátečních stavů nukleace trhlinj vzniklé korozním praskáním
<> jejího šíření. Ha zvláJtě konstruovanýoh aparaturáoh Je prováděn záznam deformačních změn
vzorků namáhaných Jednoosým i víceosým tahem. Toto zařízení s oitlivostí 1 . 10 mm umožňuje
stanovení počátku vzniku makroskopiolcé korozní trhlin. - sledování jejího růntu až do lomu,
spolu s charakterem jejího šíření. Grafický záznam průběhu takovéto zkoušky je uveden na obr.
3. Z diagramu je patrné skokoví Síření trhlin,, až do kritioké velikosti, kdy doehi'.zí k rych-
lému poruSení.

Jedním z hlavních cílů aplikovaného výzkumu korozního praskání v oddělení Bezpeěnort a život-
nost Jaderných konstrukcí o.p. Skoda - 2VJE Je získíní poznatků a experimentálních hodnot do-
plňuj icíoh podklady pro předprovozní bezpečnostní zprávu z hlediska korozního praskání a pro
určování zbytkové životnosti tlukových nádob v podmínkáoh provozu. Pro tyto experimenty je
budován velký korozní stend, jehož blokoré schema je na obr. 4. Pncovní parametry této smyč-
Jcy jsou : tlak 20MPa (200 atm); teplota 35O°C; průtočné mnoí;atví Q » 3 m /h. Zařízení bude
umožňovat v paralelním zapojení autoklávů provádět současně různé t.vp.v zkouěek. Součarně se
v malé korozní smyčce, jejíž schéma na obr. č.5. provádí zkoušky při víceoaé napjatosti,

ZÍVŽR

Korozní praskání je opakujícím se problémem na jadernC—energetickýoh zařízeních. Různé sou-
části re ktoru mohou být napadeny vůetně tlakových nádob, návorů tlakových n;'.dnb, hrdel, po-
trubí, ventilů, parogenerátorů, p^vl»ků palivových člrnků a turbin. Korozní praskání se může
vyskytnout před spuštěním, obvykle násleikera nejistot zavlečených v procesu vvroby. V pr"bě-
hu provozu se mohou projevit dal";í faktory vedoucí k jeho vzniku Jako například - konstrukč-
ní chyby, normální prostředí reaktoru a rovněž podmínky materiálu mohou být kritické lv,Tsolcá
zbytková napětí, zcitlivění a pod.). Historie poíkozeních vede ke zm"-nám ve výrobních poatu-
peoh, větší pozornost je dnes už věnována v procesu výroby zabránění zcitlivění a výběru
odolnejšíoh materiálů. Vzhledem k nárokům na bezpečný a dlouhodobý provoz Jaderných zařízení
je nutné věnovat této problematic^ stéle velkou pozornost a získávat experimentální údaje v
podmínkách blízkýoh provozu reaktoru a současné objasňovat vliv Jednotlivých faktorů vedou-
cích ke vzniku korozního praskání tak, aby jeho vliv na bezpečnont a životnost prim.írního
okruhu mohl být zahrnut do pevnostníoh výpoítů prostřednictvím hodnooení kritického fakto-
ru Intenzit,, napětí
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Tabulka ô.l.

Parametry přispívající ke KFN v Jaderně-energetických

syatéaech / / /

Itatariál Nízko-atředně

legované ferit

oceli

2% fvrltu

V I I T uhlíku

Zpracováni!

/výrob*/

tvářtni za stu-

dtna

laíiäíovéní

tapelné sprac.

rozpouatění

scitlivúnl

precipitační

vytvrzováni

svařovací tep.

příkon

pevnost a tvrdosi

umření

Kooatrukcs

napStl/ibytk.po

svařováni tepalo

indikován* vnejSÍ

zatížení/

štěrbiny

Aoncentrétory/

galvanickí

pokovování

-

—

V

V

v
v

júartemit.

typy

12-17CP

1 Un

-

V

V

v

18/8 Cr-Si

auatenlt*

V
-

V

v

v

v

v

v

Nikl.slit

Hi-Cr

inkonel

600

.

S

s

u

v

v

v
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Tabulka i.li. /pokrafiarini/.

cyklické Mt«l«Táal

Provo»

taplota
klatnl tapalný tak
•s*ř«n£ nautrany
pa

Slolanl proatfadl

•lkália - UOH.KOH
NaGB
Baru
tyaallny

Zbytky:

kyallk
chloridy
fluoridy
olc TO
nitráty

V

S

V

T

t
II

U-V

T

V
T
5

T

V
H

V

V - rftaamaý U - m»a»í S - ••ora/

I

•a

FÁZE0 1 Z 3 l t 5 6 7 8 9 1 0 V 1 Z 1 3 H 1 5

PŘEOPROWZNÍ ROKY PROVOZU

Okr. I PŘÍfHOY KPN NA JADERNÝCH REAKTORECH
I / / POŠKOZENÍ POVLAKŮ PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ

NENÍ ZAHRNUTO.
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70-

60 -

50 -

1,0 -

30 -

20-

10 -

oil- 2 ZJVISIÄJT DQBX DO LOJU NA VL02EMÉU
XCNSTÁKffifci TAHOVÉĽ IJAPETÍ

u s t e r i á l : i a 1
tepelné zpracování:
auatenitizafiní žíhání:

.= 510N/nÍ

rozpouätčcí žíhání:

prostředí:
tuplota:

1150 °C/180 min.
1240 °C/120 min.

1030 - 1060 °C/120 min.

50 100 750 200 — t

J . . . !• v • .-. -• . l o

. .'.'Ľ. J . . t o r oi>„ ...u
M.vi . •<• v/;' h l i" '

p
Iconiory
i

pracovní psran-jtry atendu:
p = 30 jffa
I = J50°C
-. = 3 á^h



obr. e'S

VYSOKOTLAKÁ K.QROZHÍ
3MYČKA

l.autokláv
2 .moŕ.cely
3.cela pro mtŕ.pH

4.vodlvoatní cela
5«í«rp»dlo
ôovyaouäec plynu
7 d t k £

58 V-V° ..J
7 » p
8.solen.ventil odpouäUcii voJ;1
9.solen.venti l napouá0plynu
lOoaolen.ventil vj'pouš*plynu
ll .chladiC
12„ohřívák
13olapáč nečistot

p - 100 a t a
p r ů t o k 1 - 3 V : , i ;
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MODELOVANÍ AKTIVNÍ ZČHY REAKTORU W E R 440 METODOU
NODÍLNÍ AHALÍZY

Ing. Seslav Karpeta, CSo.
Výzkumný ústav energetioký, Praha 9 - Běohovioe

ÚVOD

V současné době modelování časo-prostorovýoh závislostí neutronového pole v energetiokýoh
reaktoreoh v nestacionárních stavech je zpravidla prováděno řemením rovnioe difúze. Podle
1 existují v podstatě tři metody numerického řešení této rovnioe. Metoda jemné sítě je

založena na rozdělení aktivní zóny na elementární objemy kolem uzlů sítě a nahrazení pro-
storovýoh derivaoí konečnými diferencemi. Metoda vidů je založena na sproximaoí neutronové-
ho toku lineární kombinaoí funkcí prostorových souřadnio, např. vlastních funkcí operátorů
z difúzni rovnioe s neznámými časovými funkoemi jakožto koefioienty této kombinace. Inte-
graoí, s určitou váhorou funkol, rovnice difúze přes objem aktivní zóny je pak získán sys-
tém obyčejnýoh diferenčníoh rovnic pro tyto neznámé funkce. Obě metody, při volbě dostateč-
ného počtu bodů sítě, resp. počtu vidů, poskytují podrobnou informaoi o časo-prostorovém
rozložení toku, avšak za cenu vysokých nároků na dobu vypočtu. Podstatně jednodušší, a tu-
díž i méně náročná na strojový čas je metoda tzv. nodální aproximace, založená na uvažová-
ní aktivní zóny jakožto souboru navzájem vázaných oblastí, ve kterýoh počítáme pouze časový
průběh střední hodnoty toku. Aplikaoe metody nodální analýzy na řeíiení prostorové dynamiky
aktivní zóny reaktoru W E R 440 je předraitem tohoto příspěvku.

NODÁLNÍ MODEL PROSTOROVÉ DYNAMIKY

Uvažujeme-li G energetických grup a M skupin zpožděných neutronů pak maticový zápis rovnioe
difúze je následujíoí

v"1 [fi,t)tf - £ v(r,t) + J p p(r,t) + (1-/3) ^P(r,t)J J(r,t)

.,t) f (£,t) (2)

kde t je čas, r je polohový vektor, £ je ( G x 1 ) vektor grupovýoh tokÄ, D je (G x G) diago-
nální matice difúzni oh koeficientů,^ je (G x G) diagonální natioe makroskopických účin-
ných průřezů pro vyvedení, Z_ r je (G x G) subdiagonální matice makroskopických účinných
průřezů pro přechod, P je (1 x G) vektor makroskopických účinných průřezů pro otupení náso-
bených výtěžky V s , v je (G x G) diagonální matice grupových rychlostí, je (G x 1) vektor
udávajíoí energetické spektrum okamžitých neutronů, X B Je ( 0 x 1 ) vektor udávající «nerge-
tioké spektrum m-té skupiny zpožděných neutronů, £ je (G x 1) vektor vnějSích zdrojů, C

m,/3^ a >-m jsou po řadě koncentraoe, realtivní podíl a rozpadová konstanta emitéru m-té sku-
piny zpožděnýoh neutronů.

V nodální analýze je grupový tok v j-té oblasti uvažován ve tvaru

(t) (3)

(£»O). Pro střední hodnotu toku potom platí

/ /f (p) Nf (t) dV, - Hf (t) íf (0) (4)
y y J J J tí * d
D
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kde Vj Je objem j-té oblasti. Veličina H?(t) udává tedy poměr střední hodnoty grupového to-
ku v oblasti v čase t k počáteční střední hodnotě téhož toku.

V příp»<38 jednogrupové reprezentaoe, tj. za předpokladu, že Nl(t) » N?(t) • ... » H?(t),
přejdou rov. (1) a (2) - viz £2 J - na tvar

— -i-H (t) - E l^ťt) /a 1 tN t(t) - N,(t>7 + -—' N,(t) + H A„Cm,(t)+Q,(t)
v, dt 3 i*] 3Í L 31 1 3 J v,A,(t) 3 m=1 ^" mi J

(5)

á"Cm.j^> • v^ 3( t) V ^ - ^ m . J ^
 (6)

zde pro vyjádření integrálu z difuzního členu rov. (1) bylo použito následující aproximaoe

£,(t) - ,/W.,(r)»I>(r,t) V<$(r,t) dV, "S ^ L . ( t ) fa^N, (t) - V, (t) 1 (7)d
Z

kde 1^ • diag [lL ... l?ijd« (° * Q)

diagonální roatioe tzv. vazebních koeficientů mezi i-tou a J-tou oMastí a a ^ Je diagonální
(0 1 G) matioe konstant a ^ definovaných vztahem ejL » Jf(O)/^f(O). Přitom platí

G 1 G g
6 ji

Rovnice (5) a (6) popisuje dynamiku štěpné reakce. Její průběh Je v krátkodobém měřítku ovliv-
ňován zejména zpětnovazebními vlivy na reaktivitu od změn teploty paliva a chladivá. Je pro-
to třeba doplnit odvozený model rovnicemi, popisujícími nestacionární stavy procesu sdílení
tepla v aktivní zóně.

Teplota paliva i chladivá je obecně funkcí prostorovýoh souřadnic a času. S ohledem na nodál-
ní způsob řešení rovnice difúze budeme rovnice dynamiky sdílení tepla formovat rovněž pro
střední hodnoty teplotechnických veličin v dané oblasti. Za tímto účelem tepelný výkon, vy-
víjený v oblasti, rozdělíme rovnoměrně na všechny palivové proutky nacházející se v tJto
oblasti. Průtok chladivá palivovou kazetou uvažujeme rovnoměrně rozdělený do proudovýoh tru-
bio, obtékajícíoh jednotlivé palivové proutky. Při tom předpokládáme, že nedochází k míšení
ohladiva mezi jednotlivými trubicemi. Složený přestup tepla z paliva přes vzduchovou mezeru
a přea stěnu obalové trubky aproximujeme pomooí ekvivalentního součinitele oi^a přivým pře-
stupem z paliva do chladivá. Za těchto předpokladů dostáváme systém složený pouze ze dvou
tepelnýoh kapacit, v němž dynamiku sdílení tepla popíšeme rovnioemi zachování anergie. Vy-
neoháme-li prozatím, z důvodu Jednoduchosti zápisu, index oblasti j, dostáváme

P fdzy fc f £—I » Psp(z,t)Pfdz - hf<Jdz»íf0 [rf(z,t) - T0(z,t) J (9)

lede z je prostorová souřadnice v axiálním směru, T f je po poloměru ustřednSna teplota pali-
va, T Q je po poloměru ustředněna teplota chladivá, P f Je průřez palivového proutku (TVEL-u),
P o Je průtočný průřez ohladiva v proudové trubici kolem palivového proutku, Yft o f, yo, o 0

jsou po řade apecifioká hmotnost a speoiflokó teplo paliva a ohladiva, P je výkon, uvol-
ňovaný T jednotkovém objemu v místě z, h f o je obvod dotykové plochy mezi palivem a chladivém,
J,f0 je ekvivalentní součinitel přestupu tepla, w Q je rychlost proudění ohladiva.

Definujeme-li střední hodnoty teplot po vyjoe oblasti vztahy

T f j(t) m -i- § * Tf(z,t)dz • T0<(t) - — Cj J T0Cz,t)dz (11)
ízi O ůzi 0
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kde úz, je výfika oblasti a integrujeme-li systém rov. (S) a (10) od 0 do4z., dootáváme

Pj ŮZJ "Yg jfljj •' • Pj(t) - S^ OJ •ífgj / Tjj(t) - T Qj(t)7

Pc A aj r o 3 ° o 3 - J J — - S f o d *f03 [TfJ(t> - T o j(t>J- P ow e j<t)y O Jo o j [To2j(t

kde Pj(t) je tepelný výkon oblasti přepočtený na jeden proutek, S^^o » h f o Az. je přestupní
plocha mezi palivem a chladivém v j-tó oblasti, T o 1j a T Q 2J jsou vstupní a výstupní teplota
chladivá v j-té oblasti. Rovnice (12) a (13) představují v.vsledné rovnice sdílení tepla v
systému rovnic nodální analýzy aktivní aóny.

METODIKA VÍPOÍTU KOEPICIEIOT ROVNIC NOD.ÍiNÍ AIIALÍZY

Teohniku nodálni metody řešení rovnic dvuamiky jsme aplikovali v (r,z) geometrii na aktivní
zónu reaktoru WER 440. zóna byla rozdělena na 20 oblastí a to tak, že v radiálním směru by-
ly uvažovány 4 páfíma a v axiálním směru 5 vrstev, každá o výuce iz m 0,5 m. Radiální páama
byla definována tak, aby každé z nich obsahovalo vždy celou skupinu řídícíoh kazet.

Výpočet koeficientů v,, Aj, A mj, A v rov. (5) a (6) neprináňí zásadní potíže. Pro jejich
určení je zapotřebí znát, při zvolených váhovýoh funkcích, prostorové rozložení neutronové-
ho toku v dané oblasti v počátečním unV'leném s'avu a časoprostorovou závislost příslušných
raakroi-fecpiokých účinných průřezů. Při řeíiení přechodových procesii se zpravidla tato závislost
aproximuje separací závislostí časoví a prostorové anebo se časovií závislost po dobu přecho-
dového prooesu zanedbává např. předpokladem o skokových zněnách těchto parametrů.

Principiálně odliíná situace vzniktí při urSování matice Lj, definované vztahem (7). Tato ma-
tice vyjadřuje příspěvek k neutronové bilanci od neutronů, kteró difundují z a rlo j-té oblas-
ti. Pro její vyčíslení js zapotřebí znát průběh divergence proudu neutronů uvnitř oblasti,
tj. veličinu, kterou nám statický výpočet přímo neposkytuje. Numerický výpočet této divnrgen-
oe z prostorové závislosti toku a difuzního koeficientu není preferován z důvodu nepřesností
vznikajících pří aproximaci 2. derivací. Zpravidla - viz [2J - je volen následující postup :
na diferenční integrál matice Lj aplikujeme Gaussovu větu, čímž dostáváme :

Lj(t) = T Wjtr) D (r.t) V$(g,t) . á5 - J Vl^r) • D(r,t) v^r.tíriVj (14)

kde první jlen je ploúný integrál ze složky proudu neutronů do směru vněj.':í normály k ploše
Sj, obklopující j-tou oblast, vážené funkcí ff^(r). Pro určení tohoto členu je tedy zapotře-
bí znát průběh proudu neutronů na ploše S... Pro určení druhého členu je zapotřebí znát prů-
oěh proudu neutronů rovněž uvnitř oblasti, avšak volbou W.i(r) = konst.lze docílit vymizení
tohoto členu.

Výpočet koeficientů rov, (5) a (6) jsme prováděli pro vvchozí ustálený stav. Získané hodno-
ty jsme použili jako prvního přiblížení i pro výpočty přechodových prooesů. Jako vstupní pod-
klady jsme použili výsledky třírozměrného statického výpočtu fyzikálních parametrů v závi-
slosti na vyhoření pro prvnx vsázku elektrárny V 1, provedeného v ZVJE Skoda - viz fc] .
Jedná se o čtyřgrupový výpočet, který je proveden pro jmenovitý v;!kon reaktoru a situaoi,
kdy všechny řxdíoí kazety jsou vytaženy z aktivní zóny. Tento výpočet určil rovněž volbu
váhové funlcoe S.As)» Ježto v něm nejsou počítány sdružené toky, použili jsme jako váhové
funkoe pro vyčíslování integrálů, definujících koeficienty nedifuzních členů, grupové neu-
tronové toky v počátečním ustáleném stavu, tj. bylo vzato W^(r) « ^j<£)« ^T0 výpočet di-
fuzního členu byla použita konstantní váhová funkoe rovna střední hodnotě neutronového toku
v oblasti v počátečním ustáleném stavu. Vztah (14) tím přešel na tvar

ij - / fj (0) Bj (r,0) v^Cr.O) . dS (15)
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Pro vyčíslení tohto vztahu potreuujeme znát gradient toku na hranicích dané oblasti. Ve vél-

covýoh souřadnioíoh má gradient složku ( -j^ , j * - , ? z ) . Pro azimutálně nezávislý tok

je druhá složka nulová. Při výše popBaném dělení zóny na oblasti a při situování středních

hodnot toku do center jednotlivých oblastí, dostáváme dvojrozměrný diskrétní prostor, tvoře-

ný referenčními body 1, 2,... P.O. V obou směrech tohto prostoru, tj. r i z byl gradient to-

cu aproximován lineární interpolací mezi středními hodnotami toků v sousedících oblastech,

ŕrotože gradient má stejný tvar ve směru radiálním i axiálním provedeme odvození pouze pro

radiální složku.

Označíme indexem 1 zdrojovou a indexem 2 přijímací oblast. Podmínka spojitosti proudu neu-

tronů v jednotlivých grupách na rozhraní mezi těmito oblastmi je

D8(r+) D e ( r )

Použitím dopřednýoh diferencí aproximujeme tuto podmínku vztahem

Df íf-48 (16)

kde j* je hodnota grupového toku na hranici mezi oblastmi, 1
jsou vzdálenosti středů

příslušných oblastí od vzájemné hranice. Definicí efektivního difuzního koeficientu vr.tahem

U12ef (17)

a položením, v souladu s (7),

D?2ef A, +Ä2
(18)

dostáváme hodnotu efektivního vazebnílio koeficientu, který udává proud neutronů grupy g smě-

řující z oblasti 1 do oblasti 2, vztažený na jednotkovou plnchu a jednotkový roidíl středních

hodnot grupov.ych coků i £% ~J?)« Celkový počet neutronů grupy g, které za jednotku času pro-

jdou z oblasti j do oblasti i je dín výrar.em

(19)

kde S.. je styková plocha mezi oblastmi i a j. 5 ohledem na to, že rovnice nodrllní nnalýzy

jsou v každé oblasti formulovány pro pom m o u hodnotu střední hodnoty toku, např. v J-té

oblasti pro H?(t) = ý?(t)/ í?(0) a numerické hodnoty koeficientů tíchto rovnic byly určová-

ny pro jednotkové objemy je třeba vazební člen (15) upravit s použitím aproximace (19) a v

souladu s (7) na tvar

(20)

a čehož plyne, že

(21)

Z důvodu malé migrační délky neutronů v urano-vodní mříži lze přijmout, že k výměně neutro-

nů doohází pouze mezi těmi oblastmi, mezi kterými je přímý plošný styk. V důsledku toho su-

mace v difuzním členu rov. (5) probíhá pouze přes ty oblasti i, které mají společnou hranič-

ní plochu s í-tou oblastí. 0 vnějších oblasteoh předpokládáme, že sousedí s vakuem, přičemž

proud neutronů na jejich vnějších hranicích počítáme lineární interpolaoí z podmínky nulo-

Tosti neutronového toku na extrapolovaných rozměrech.
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Rovnioe sdíltní tepla, formulovaní v nodální aproxlmaol v předchozím odstavoi, slouží pro
výpočet přeohodovýoh prooesů střední teplot? paliv* a ohladiva za účelem vyjádření teplot-
níoh zpitnýoh vazeb na reaktivitu v uvažovaní oblasti. Pouíill jeme nísledujíoí linearizo-
vanou zívisloat.

" «f I Tfj (j(t) - T f J(O)J + K e [T Q J(t) - T o J(O)_/ (22)

kde
K. se při provozních režimeoh mění mílo a leží trvale v oblasti zápornýoh hodnot z inter-
valu <• 2,4 . 10"-* °C| - 4 • 10"' °<3 > . V našem modelu jsme vzali nejméně příznivý pří-
pad, t j. K f • - 2,4 • 10"' °0"

1. Koeficient Kfl závisí na koncentraci kyseliny borité v
ohladivu. Podle projektovanýoh údajů el. V 1 se pro reálné režimy provozování reaktoru mě-
ní T intervalu < T 1 . 10"' °C~1| - 5 . 10"4 "c"1 >. První hodnota platí pro studený reaktor
s počáteční nebo rovnovážnou vsázkou, druhá hodnota paltí pro reaktor v provozním stavu na
konci kampaně s rovnovážnou vsázkou. Pro potřeby našeho modelu jeme uvažovali K Q • - 2,4 .

Teploteohniokí parametry, vystupujioí v rov. (12) a (13), považujeme v průběhu přechodového
prooeau za konstanty, rovné svým hodnotám v počátečním stavu. Ekvivalentní součinitel pře-
stupu tepla <£f0 byl určen tak, aby ve jmenovitém ustáleném stavu reaktoru byly dodrženy pro-
jektoví hodnoty střední teploty paliva a chladivá v buňce palivoví tyče se středním tepel-
ným zatížením. Z podmínky energetickí rovnováhy pak dostáváme

<L °oh°o A T o (23)

kde G Q n je hmotový průtok chladivá, o o je specifické teplo ohladiva, ATQ je teplotní
v chladivú na aktivní zóně, S je přestupní plocha všech palivových proutků, T f a a T o g jsou
střední teploty paliva a chladivá.

ZÁVĚR

Použitím výše popsaného modelu byly provedeny simulační studie dynamických vlastností aktiv-
ní zóny reaktoru W E R 440.

Ve výohozím jmenovitém ustáleném stavu byla nejprve určena nodální mapa aktivní zóny, popi-
suj íoí prostoroví rozložení proměnných nodální analýzy, tj. střední hodnoty neutronového
toku, střední hodnoty tepelného výkonu, střední hodnoty teploty paliva a chladivá.

Studium dvnamiokýoh vlastností codelu bylo prováděno řešením systému rov. (5), (6), (12) a
(13) na. hybridním výpočetním systému Eil 690 iteračním způsobem. Byly počítány odezvy mode-
lu na čtyři typy povrohu : skoková změna reaktivity ve všech oblasteoh, skoková změna reak-
tivity pouze v některých oblasteoh, skoková změna ryohlosti proudění chladivá aktivní zónou,
skoková změna teploty chladivá na vstupu do aktivní zóny.

Získané výsledky indikují, že :

a) dynamika stavových veličin modelu se liší poměrně výrazně oblast od oblasti a to dokonce
i při homogénni rozptýlené budíoí síle po aktivní zóně,

b) vzájemní vazby mezi jednotlivými oblastmi jsou poměrně slabé; v důsledku toho účinek ří-
díoíoh kazet bude omezen pouze na ty oblasti, ve kterých se tyto kazety aktuálně nacháze-
Jí.

Podrobnější poplB použití teohniky simulaoe a přehled získaných výsledků je uveden v f4j .
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VODY PKIĽ&IIIÍHO OKRUHU li'tGMEľlOľ.íI.; FIĽTRSÍ

1 2
V.Rýpar , J.Toman

1- Ústav jaderného výzkumu, &ež
2- Výzkumný ústav energetický, Praha

ÚVOD

V technologii úpravy oběhové vody primárního okruhu došlo již dříve k prechodu od odparek
k aplikaoi ionexů • • • V poslední době je pro tuto úpravu začleňován rovněž magnetický
filtr '" např. v Kanadě na elelétrárně Chalk River. Z dnes již klasické práce Veselkina a
Saoha' ' a a dalšíoh údajů '°~°' vyplývá, že pro odstraňování korozních produktů v žádoucí
míře a okruhu je nutno upravovat až 3055 obíhajjíaí vody. Tak vysoký podíl úpravy je ekonomic-
ky únosný pouze tehdy, když nedochází ke snižování tlaku a teploty upravované vody' *D» • .
Této podmínce nevyhovují technologické postupy s aplikací ionexů.

Velrai vysoký stupeň snížení aktivity priraírní- oběhové vody filtrací ultrafiltry o střední
velikosti pórů 1000nm /účinnost 99-100$/ nasvědčuje tomu, že aktivní nuklidy jrou přítomny
téměř výhradně v suspendované formě. Tato okolnost je příznivá pro aplikaci m_g..etického
filtru • • ' . I když jeho účinnost je nižší než účinnost ultrafiltru 1000nm, je mošno niž-
ší účinnost vyvážit úpravou většího podílu ODěhové vod„ primárního okruhu vzhledem k nepa-
trnému odporu magnetického filtru'8'.

Z údajů literatury a z posouzení stavu v 5SSR je patrné, že mngnetieký filtr pokročil ze
stadia výzkumu a vývoje do realizace v projekci a provozu i když se stále vyskytují práce
o vývoji a konstrukčních úpravách filtru pro zvy">ení účinnosti filtrace.

Na pokusném zařízení (0 filtru 65mm, 0 kuliček 6mm, rychlost filtrace v = 1O55m/h, inten-
zito magnet, pole H « 70kA/m, vý-íka vrstvy kuliček h = 300mm) byla zjištěna účinnost 25?»,
při zvýšení lože kuliček h = 700mm, vzrostla účinnost na 6555, posuzováno dle koncentrace
celkováho železa. V rozmezí filtrační rychlosti 200 - 800m/h nebyla pozorována změna 'ičin-
nosti / 1 O /.

V jiném případě (0 filtru 50mm, 0 kuliček 2,6m.:., h = 250 - 1000mm, H » 40kA/m, v • 300m/h)
bylo stanoveno, že nad výšku filtračního lože h = 700 - 900mm újinnost filtrace již téméř
nestoupá. Uvážíme-li nutnou výiku pláště filtru a cívky a rostoucí tlakovou ztrátu s výš-
kou, lze za ekonomicky zdůvodněnou vý.iku lože považovat hodnotu C,7 - 0 , 9 B I .

V BLR na experimentálním filtru (0 filtru 300mm, 0 kuliček 6mm, h * 1190m/h, H = 150kA/m)
s filtraoí směrem nahoru při úpravě kondenzátu tepelné elektrárny 60 - 7O°C s koncentra-
cí 33Oy«g Pe/1, byla docílena účinnost 88%, při koncentraoi 72/eg Fe/1 účinnost 86?/12l/'.
Při uvedené nižší hodnotě koncentrace železa byla sledována závislost účinnosti na fil-
trační ryohlosti. Výsledky potvrzují, že s rostoucí rychlostí účinnost filtrace klesá.

Rovněž firma Babcock a Wilcox pro vod,y 10-10 000/ftg Pe/1 doporučuje aplikovat megnetic-
ký filtr, a to u klasických elektráren pro napájecí vodu za vysokotlakými ohříváky, u ja-
dern.voh elektráren tlakovodního typu pro úpravu oběhové vod,, primárního okruhu .

Provozní zařizaní jsou projektována, resp. provozováno při filtračních rachlostech 1000 -
H40m/h^1*"'7^ a řazením na nízkotlakou regeneraci''l4»17/ř nebo za odplynovačen/15'16/,
též jako předúpravti před směsný filtr / 1 3 > 1 5 /' i v dalších zapojenícl/13'17'18'.

V elektrárně Kraftwerk Union (HSR) při rychlostech filtrace 1080 - 1440m/h, H » 150kA/m s
řazením za HTO před odplynováním při ocelové nízkotlaké regeneraci, byla v běžných provoz-
ních stavech docilována průměrná účinnost filtraoe 75 - 8ď>y . Přitom bylo zjištěno, že
účinnost prakticky nezávisí na vstupní koncentraci suspendovaného železa v rozpětí 2 řádů.
Podobně v elektrárně Kiel (NSR) účinnost magnetického filtru v rozpětí 3 řádů hodnot vstup-
ní koncentrace Fe jen mílo závisela na koncentraci '.

Výhodou magnetického filtru je jeho schopnost odstraňovat z vody nejen feromegneticke slou-
čeniny železa, ale i kysličníky jiných kovů jako Uu, Zn, Pb, Cr, Ni, Co, lůn, Zr, aí již vá-
zaných chemicky ve spinelové kryrtalové mříže nebo mechanicky srůstem krystalů či adhezí,
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i když účinnost zochjoení těchto příměsí je poněkud

Ve světě se nyní projektují magnetické filtry o výkonu 1400m /h o ve v.vhle u se ukazují jed-

notky 4O0Om3/h.

HĚSEllf HA EXPERIMENTjCLNiM ZAŘÍZENÍ

Experimentální elektromagnetický fil-frr byl zhotoven v ČKD Dukla z nerezavějící austenitické

oceli i8 Cr 10 Ni o světlosti trubkj filtru 25mm pro jmenovitý tlak 6,5 MPa, teplotu 200°C.

Filtrační lože o výšce lOOOmm tvoří kuličky 0 6,jmm z feritické chrómové oceli.

Konstrukce souosé cívk,y elektromagnetického filtru byla provedena v l5jV Řež s použitím trub-

kového měděného vodiče 0 7/5mm chlazeného průtokem vod,,. Napájecí zdroj se šestipulzním usměr-

něním sekundárního napětí (12 - SO V) poskytoval trvalý odběr stejnosměrného proudu do 10GA

a budil v cívce intenzitu magnetického pole do 150kA/ra. Při výkonu 5''C 1/h se dosahovalo fil-

trační rychlosti 1200m/h.

V červnu 1977 byl^ účinnost filtru prom-Jrov.-'na v elektrárně Prunéřov při úpravě turbinového

kondenzátoru, a to v rozmezí intenzit Magnetického pole 30 - 150kA/m a filtračních rychlos-

teoh 500 - 1?00m/h. Přes proměnlivý charakter provozu elektrárny při oilf>t;'.vi;̂ ch, spojený se

vznikem různých forem železa ve vodě, bylo dosaženo normalizace výsledků prostřednictvím

souiasně prováděného měření stupně zachycování oxidů železa magnetiek.'™ filtrem za stan-

datdních pcdmínek (H = 150kA/m, v = 500m/h, H/v = 300A.h/m ). Byla zjištov:'na závislost

účinnosti filtrace na poměru intenzity magnetického pole a rychlosti filtrace a ukazuje se,

se v oblasti nad hodnotou 200A.h/m uvedeného poměru nedochází k inatelnúmu zvýóení účin-

nosti.

Magnetický filtr byl pak připojen do experimentrilní reaktorové vodní smyčky paralelně k

hlavnímu okruhu smyčky s aktivním kanálem a srovnávacím kanálem, v nichž byl alterna-

tivně umístěn zdroj korozních produktů. Celkový průtok okruhem smyčky včetně filtru činil

22001/h. V zájmu zamezení nežádoucího odlučování disperze suspendovaných látek byly odbě-

rová sonda i průtokový chlauič vzorku zhotoveny z nerezavějící trubky o světlosti 2mm, čímž

byl zmenšen objem proplachu při vzorkování a zachována rychlost 1,5m/s. Stanovení suspendo-

vaných látek se provádělo membránovými ultrafiltry o střední velikosti pórů 400mm.

Pro zkoušky byl zvolen vodní režim 10g/l kyseliny borité, 12mg/l KOH a 5mg/l HH,. Smyčka

byla provozována za maximální přípustné teploty 200°C a při tlaku 3MPa. Zdroj korozních

produktů byl realizován plochým vzorkem z uhlíkové oceli třídy ČSIJ 12 o ploše 60 cm . Měře-

ní probíhalo jak v neaktivních, tak v aktivních podmínkách při výkonu reaktoru 2 MW odpo-

vídajícím neutronovému toku 2.10 n/cm . s a při H = 130kA/m.

Při zkouškách v neaktivním běhu se stanovovalo ve vzorcích koncentrace kys. borité, kyslíku,

draslíku, amoniaku, celkového železa ve vzorku a celkového železa za ultrafiltrem, měřila

se hodnota pH. Na ultrafiltrech se stanovovala hmotnost nánosu a železo, hodnoty byly pře-

počteny dle množství filtrátu na objem vzorku. Při zkouškách v aktivním běhu bylo pro vy-

sokou aktivitu upuštěno od přímého stanovení železa na ultrafiltr-?ch, byly však proměřeny

na gamaspektrometru Plurimat aktivit,/ zachycených nuklidů Fe 59, Cr 51, lín 54, Co 53, Co 60.

Použité analytické metody jsou uvedeny ve zprávách /8,20/.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Při posuzování úSinnosti zkoušeného elektromagnetického filtru nutno respektovat okolnost,

že po rozsáhlé rekonstrukci reaktorové smyčky nebyla vrstva vnitřního povrchu zařízení do-

eud ustálena a rovněž poměrně krátká doba dvou týdenních běhů zkoušek, spojených s výměnou

zdroje korozních produktů, nedala možnost vyrovnání koncentrace suspendovaných látek v obí-

hající disperzi, která činila 56mg/l v prvém a 335mg/l v druhém týdnu.

V obou týdnech byla vždy v prvých 24 hod. chodu smyčka provozována bez průtoku magnetickým

filtrem a v následujícím běhu byla účinnost filtrace stanovena při různých zvolených úrov-
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nich průtoku filtrem.

V tabulkéoh S. 1 a 2 jsou uvedeny výsledky hodnocení účinnosti dle hmotnosti suspendovaných
látek a dle suspendovaného ieleza v běhu prvého týdne a dle hmotnosti suspendovanýoh látek
a poměrných aktivit některých nuklidů v druhém týdnu (expozice na gamaspektrometru 10 min,
přepočteno na 1litr vzorku).

Z výsledků měření zachyeení.-neaktlvních suspenzí (tab.1) vyplývá, že macnetioký filtr je
schopen během 60 provozních hodin snížit koncentraci suspendovaného železa v okruhu pod
500 g/l, tj. na 4,156 původní Iconcentraoe. Za srovnatelně stejnou dobu klesla koncentrace
aktívníoh suspendovaných látek na 2500 s/l, tj. na O.73& původní koncentrace (tab.2). Na
malé zkušební smyčce bylo možno za uvedenou dobu 60 h zapojením magnetického filtru sní-
žit koncentraoi železa a suspendovaných látek na hranici směrných hcdnot VGB pro primární
okruhy tlakovodních elektráren , resp. normy pro okruh WER' ' 2000 ><.g susp. látek/l,
500 resp. 200 xtg Pe/1. Přitom nebylo ještě dosaíeno ustáleného stavu a uvedené koncentrace
by postupně dále klesaly.

Z rozboru výslodků je rovněž patrné, že při dané sestavě zařízení je výhodnější niž~í filt-
rační ryohlost 250 - 350 1/h, kdy je dosaženo vyšší účinnosti, V takových podmínkách se zn-
ohycují i jemnější nebo málo foromagnetioké podíly suspendovanýoh kysličníků. Blízké hodno-
ty účinnosti u jednotlivých nuklidů a pro suspendované látky svědčí o tvorbě směsných oxidů
Si srůstů, případno adhezi jednotlivých kristalů oxidů tak, jak bylo již dříve pozorováno v
neaktivním měřítku na magnetickém filtru 300nr/h v elektrárně Prunéřov pro případ kyslič-
níků železa a mědi / 1 9' 2 0 /.

ZJÍVĚR

Z výsledků zkoušek provedených • elektrárně Prunéřov na protékající vodě vyplývá závěr, že
u jednorázového průchodu vody elektromagnetickým filtrem není účelné zvyšovat poměrný uka-
zatel H/v nad hodnotu 200 A.h/m , neboi při vyšších hodnotáoh nedochází k znatelnému zvýše-
ní účinnosti filtrace.

U reoirkulační úpravy vody výsledky získané na experimentální reaktorové vodní smyčce při
teplotě 200°C i nové údaje odborné literatury vedou k zrvěru, že metoda úpravy vody primár-
ního fakruhu elektromagnetickým filtrem dává nadějnou perspektivu pro provozní čištiní pri-
márního okruhu. Dal ;í výzkumně vývojové pn'ce bude účelné zaměřit na
a) zkoušky v elektrárně W E R 440 a na běhy na nové experimentální reaktorové vodní smyčce

při parametreoh W E R 1000,
b) optimalizaoi funkčních charakteristik magnetického filtru jak v hydraulické části tak

zvláště v elektromagnetickém obvodu.
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N e a !: t í v n í b ě h

Průtok W l/h 0 600 400 250
Podíl průtoku SM % 0 27,27 18,18 11,36

Susp. hmota
před MP mg/l 56,573 15,695 6,162 5,916

% 100,0 28,1 10,i 10,5
za UP mg/1 - 7,480 3,646 2,477

f» - 13,2 6,4 4,3
Účinnost KP % - 52,9 41,0 58,1

Susp. Fe
před MP mg/l 8,546 1,650 0,53í; 0,354

% 100,0
za MF mg/l -

/O —

Účinnost KP %

Tab. 1: Účinnost zachycení susp. huoty a susp. ře magnetickým filtrem (I.ÍF) připojeným
ke smyčce (S!.l) s celkovým ob'hem Q = 2 200 l/h.

21,7
0,375
4,4

79,7

6,3

0,0i 5
1,1

02,4

4 , 1

0,233
0,27

S3,4

1.6. - 4 -



A k t i v n í

Průtok MF
Podíl prut. SM

Susp. hmota
pře<J MF
za IilP

ÚJinnost MF

Cr 51
před MF

za LEP
Účinnost MF

Co 58
před MF

za MF
Účinnost MF

Mn 54
před UF

za MF

Účinnost UF

Pe 59
před KF

za MF
Účinnost MF

Co 60

přea MF
za MF
Účinnost MP

1/h
%

mg/l

%

%

%

Bq

%

%

%

Bq
%
%
%

Bq
iá
%
%

Bq

T°
%
%

Bq

%

0

33,522
100,0

-

-

1290033,1
100,0

-

-

129789,1

100,0
-

-

457735,7
100,0

-

-

323491,7
100,0

-

-

370713,3
100,0
-

-

600
27,27

2,26

1,85
16,34

4,98

3,42

31,25

4,64
3,90

15,97

2,67
2,37
11,11

2,44
2,22
8,96

2,20

2,05
6,62

450
20,45

0,59
0,42
26,81

o; 86
0,48
44,18

0,63

0,67
18,98

0,50

0,45
9,46

0,39
0,35
10,53

0,33
0,29

13,12

350
15,91

0,73
0,32

56,49

0,77
0,11

65,39

0,77

0,35
54,19

0,41

0,24
42,03

0,36

0,09
75,87

0,28
0,11
61,90

Tab. 2: Účinnost zachycení susp. hmoty a susp. nuklidů magnetickým fultrem (I£P) při celkovém

oběhu Q = 2 200 1/h smyčkou (SM).
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VÍVOJ IOHEXOVÍHO PILTRU UMOŽfiUJÍCÍHO PROTISMĚRNOU FILTRACI

Ing. Uiroslav Kořínek
Výzkumný ústav chemickýoh zařízení, Brno

Podle poznatků využití ionexů pro desaktivaci RA vod všeho druhu í vod primárního okruhu,
stává ae tato metoda stále aktuálnější při výstavbě jaderných eisk.ráren. V poslední do-
bě se ionexů používá i k regulaoi reaktivity lehkovodníoh reaktora.

Podle různých autorů jsou způsoby sestavování provozních linek a jednotlivých aparátů.
Nejčastějším způsobem čiatění RA vod je z obtoku, při kterým se malé množptví celkového
objemu vody, nepřetržitě nebo i periodicky přivádí na ionexové filtry. Čas po který nohou
ionexové filtry efektivně pracovat závisí na :
a) zvýšení hydraulického protitlaku ionexovýoh filtrů v důsledku mechanického opotřebení

a rozpraskání ionexové pryskyřioe.

b) zvýšení hydraulického protitlaku ionexovýoh filtrů následkem radiaSně-chemiokýoh des-
trukoí pryskyřioe/popraskání a změna bobtnání/.

o) ztrátě objemu pryskyřice v důsledku radiolysy
d) vyčerpání výměnné kapacity ionexů.

e) efektivním vytěsnoním dříve sorbovaných radioizotopů z ionexu
f) ucpání lonexové náplně koloidními a nerozpuštěnými látkami.

V každém konkrétním případě je nutno pro zvýšení doby provozu ionexovýah filtrů znát všech-
ny příčiny,které toto ovlivňují a odstranit je třeba i směnou re.iii.iu ěiítění, změnou ionexů,
zařazením mechanických filtrů a pod.

Při známém chemickém a radiochemickéci nlo.".ení zneči'tCní RA vod, je nutno svolit způsob
čištění a desaktivace takový, který se jeví nejvíce univen.ŕ'lním. Pro vodu daruho slo. ení
je nutno řešit výběr vhodného ionexj, jeho :r,:io:""tví, zrnění a o_"tim;ílní rychlosti průtoku
vody. Sorpce směsi ionexů nes.Wisí na vsniku a vr.ájennóm p;>m."-ru koncentrací Jednotlivých
iontů» nýbrž pouze na jejich celkový koncentraci. Sorpce .T'wi'i iontů ionexovou náplní se
posuzuje jako sorpce nejméně sorbujícího iontu.

Klasický způsob iontové výměny je charakterizován průtokem vody rhora dolů. Tak také pro-
bíhají všechny operace procesu, krone praní ionexů. Jako novôjäí způnob ae zav:',ií tak zva-
ný protisměrný princip, spočívající ve dvou alternativách :
1. vlastní výměna iontů probíhá při průtoku vody shorn dolů a regenerace od spodu nahoru,
2. vlastní výměna iontů probíhá při průtoku vody odrpodu nahoru a regenerace stiera dolů.

Obráoeným průtokem při regeneraci proti pracovnímu průtoku se snižuje průnik aadriovaných
iontů a také regeneračních roztoků.

Při filtraci od spodu nahoru a obrácené regeneraci jsou filtrační rychlosti omezeny malou
specifickou hmotností organických ionexů. Při vyšších rychlostech je velkri expanze ionexo-
vé náplně a může dojít k úniku ionexů. Maximální ryohlost filtrace při tomto ssp'Vobu mňže
být taková, aby expanze náplně nepřekročila 10Gí. Při nerovnoměrném zrnění :i.'. tito metoda
výhodu vzhledem ke kinetice, že voda přichází do styku r. nejhrubšími zrny při vtoku a při
odtoku s nejjemnějšími zrny, což lópe zabezpečuje účinnost, výměnného procesu.

Dosud používané ionexové filtry v jadernýoh elektr'rnách typu W E R jsou uzpůsobeny pro
filtraci shora dolů. Haj í proto scezovaoí /filtrační/ prvky situovány u spodního dna a
uspořádány tak, aby meai nimi mohl ionex při hydraulickém vyprazdňování protékat, /viz
obr. 5. 1./ Vyprazdňování v torato případě, obzvláště při použití podložné vrstvy antraci-
tu probíhá obtížně.

Jedním z rozhodujících momentů pro řešení konstrukce ionexovýoh filtrů pro RA vody bylo
vyprazdňování využitého ionexů z filtru, který je v důsledku sorpce radionuklidů silně
aktivní. Regenerace využitého ionexů se dosud převážně neprováděla protože při souproudé
regeneraci vzniká velké množství te>utého aktivního odpadu. Zavedením protisměrné filtra-
ce a protiproude regenerace se sníží množství regeneračních roztoků a tím i aktivního od-
padu až na 50%. Toto je nyní příčinou zavádění regenerace v provozu ionexové úpravy RA
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vod. I při zavedeni regenerace ionexů poSet praoovníoh cyklů se počítá na desítky, kdežto
u vod neaktivních až na sta. Proto vyprazdňování využitého ionexu, manipulaoi"se značnou
četností, je přikládána náležitá pozornost, aby plnila požadavky 1OOStaihovyprázdmění ione-
xů jři nejmenší spotřebě vody pro hydraulioké vyprazdňování, s minimální potřebou lidské
obsluhy a její maximální ochranou.

V rámoi státního úkolu P-09-123-005-10/2 byl náš ústav pověřen dílčím úkolem v jehoí za-
dání je ověření vhodnoti stávajících ionexových filtrů pro použití v jaderných elektrár-
nách budovaných v SSSR a jejich inovací.

Na základě studijní etapy a literární rešerše, která nám poskytla dostatek informací o
ionexové teohnologii i vlastníoh filtrech, jsme se rozhodli pro řeaení konstrukce ione-
xového filtru umožňujícího provoz protisměrné filtraoe a protiproude regenerace, což filt-
ry dosud používané u elektráren typu W E R neumožňuji.

Konečnému konstrukčnímu řešení ionexového filtru pro monolože /viz obr. č. 2./, který je
hlavním předmětem tohoto informačního člí'nku, předcházelo mnoho modelových a poloprovoz-
ních zkoušek jednotlivýoh prooesních uzlů a manipulací. Výsledky těchto zkoušek usměrni-
ly postup řešení konstrukoe filtru pro uplatnění protisměrné filtrace tj. při průtoku od
spodu nahoru částečně fluidním . ložem a částečně pevným ložem ionexu.

Tento prinoip filtrace zavedla Již fa. Bayer jako provozní. Fluidní lože s 5:'iptečnou vrst-
vou pevného lože má stejnou účinnost jako lože pevné v těsnS uspořádani-m stavu. Tento
prinoip filtraoe vyžaduje zabudování horního filtračního dna o 'cteré se vznášený ionex
opírá a vytvoří zde vrstvu pevného lože. Během filtrace protéká voda od spodu nahoru
takovou rychlostí, která umožní vytvoření pevné vrstvy ior.axu pod horním dnám. Část
ionexu, která se nepodílí na pevném loži, se volně pohybuje /fluiduje/ ve vodě. Ve fluid-
ní zóně je ionexem sorbována převážná část přiváděných iontů, takže je dokonalo vyčerpán.
Had fluidní zónou nacházející se vrstva pevného lože /nejjemiějšího zrnění/ zajiäíuje
konečné dočiStění. Přednosti ionexové filtrace částečně fluidním a částečně pevným ložem:

a) protisměrný provoz filtrace sajištuje dokonalou výměnu iontů při minimálním průniku a
optimálním využití regenetačního činidla,

b) fluidní lože vyrovnává" rozdíly v průtoku filtrované vody. Vrstva pevného lože automatic-
ky narůstá s průtokovou ryohlostí /viz obr. ě. 3./, Haprotitomu se vrstva jednou již
vytvořeného pevného lože nemění poklesem filtrační ryohlostí až do 3m/h. Další přednos-
tí je to, že netvoří kanálky, jak je tomu u pevně uspořádaného lože. Fluidní části io-
nexu nevadí víření vody, ionex je i přesto v této zóně plně -ryčerpán.

o) snižuje požadavky na volný prostor pro zpětné praní ionexu
d) malý tlakový spád v důsledku fluidního lože způsobuje jen minim- lni otěr ionexu /viz

obr. č. 3./

e) umožňuje protiproudon regeneraci, která snižuje spotřebu činidel až na polovinu, rov-
něž tak promýVaoí vody,

f) maximální využití ionexu při použití vysokých filtračních ryohlosteoh.

Základním prvkem nové konstrukoe ionexového filtru umožňujícího protisměrnou filtraci v
částečně fluidním a pevném loži jsou filtrační dna. Ta jsou vyrobena z můstkově perforova-
ného plechu s oboustranou štěrbinou. Rozměry štěrbin jsou 17 i 1 a 17 x 0,5mm, Rozměry
můstkově perforovaných plechů z nichž jsou dna vyráběna Jsou 2000 x 1000 x 2mm, materiál
tř. 17246.

Fleoh se štěrbinami šíře 1mm, ani 0,5mm nemohl sám plnit funkci opěrného dna pro pevné lo-
že ionexu, tvoříoího se při filtraci fluidním ložem právě z nejjemnějších zrn 0 0,3n>m. By-
lo proto nutno použít pleoh se štěrbinami 0,2mm, který v současné době není možno v fiSSR
ani v RVHP zajistit. Rozhodli jsme se proto pro použití plechů se štěrbinami 17 x 1mm s
použitím oohranné vrstvy z perliček napěněnného polystyrénu o velikosti 1 - 2mm, které
mají speoifickou hmotnost několikrát menší než voda, takže Jsou stále udržovány vztlakem
vody pod horním dnem. Pomocná vrstva má porozitu 40$. K úplnému zamezení úniku 1 nejjem-
nějšíoh zrn ionexu postačí vrstva polystyrénových perliček 150 - 200mm,

Pro spodní filtrační dno dostačuje můstková perforace se štěrbinou 17 x 0,5mm. Zrněni ione-
xu se pohybuje v rozmezí 0,3 - 1,2mn. Množství zrn velikosti nad 0,5mra činí u dodávanýoh
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ionexů minimálně 60%. Při plnění do filtru předem naplněného vodou se tento hydraulioky
rosstřídí podle velikosti a hmotnosti zrna. Velká zrna jsou nejtěžší, klesají první na dno
a proto nepropadnou štěrbinou 0,5mm. Ionex se postupně vrství a jemnějSím sruem ve verti-
kálním směru, takže poslední vrstvy tvoří srno jemné. K dokonalému roztřídění Ionexu dle
velikosti dochází při najetí filtrace od spoď* nahoru. Při dodržování režimu při zahájení
provozu a hlavni při odstavování filtru z provoeu, ae již roztřídění ionexu udržuje po oe-
lou dobu jeho používáni.

Můstkově perforovaný pleoh umožňuje výrobu filtračních den kuželového tvaru, ooí při sí-
le plechu 2mm značně zvyšuje pevnost den. Výroba těohto den je méně praoná než soeaova-
cíoh den u klasiokýoh ionexovýah filtru vyráběnýoh pro elektrárny WER.

U filtrů vyráběnýoh dle sovětaké dukumentaoe je soezovaoí vestavba přílii členitá a vypl-
ňuje větší část prostoru u dna v němž je zabudováno hrdlo pro vypouštěli ionexu* Přívod
vody pro vyplavování ionexu je zabudován nad vestavbou aal v 1/4 oelkové výšky ionexové
náplně. Při vyplavování je třeba většího množství vody a vyššího tlaku pro potlačování
ionexu členitou vestavbou. Tato bráni promísení a naředění Ionexu vodou na suspenzi vhod-
né konoentraoe pro hydrauliokou dopravu bez nebezpečí uopání potrubí.

U filtru dle našeho návrhu se přivádí voda,pro vyplavování pod spodní dno, stejně jeko
při provozu filtraoe. Voda protéká štěrbinami po celé ploše dna a odtéká hrdlem zabudo-
vaným ve vrcholu tohoto filtračního dna. Při tomto průtoku voda plynule a rovnoměrně na-
řeauje spodní vrstvy ionexu na suspenzi takové konoentraoe, která odpovídá právě nastave-
nému průtoku vyplavovaoí vody. Nepřekonává žádný odpor nějaké vestavby. Stačí mnohem men-
ší množství vody o tlaku odpovídajíoímu dopravní výšce ionexu. Neohrozí vůbeo nebezpečí
ucpávání hrdla i potrubí, poněvadž voda přitéká pod celou vrstvu ionexu a shrnuje a aabou
jenom tolik ionexu, kolik ho stačí odplavit.

Při ekonomiokém srovnání scezovací vestavby u filtrů dle sovětaké dokumentaoe /pro WER/
a zoezovacíoh /filtračníoh/ den /2 ks/ u námi navrženého filtru stejnýoh rozměrů, jeví se
úspora nerezového materiálu 89 kg a úspora pracnosti v oelkové hodnotě 5 37? Kčs. Při vy-
užití technologie a materiálu pro výrobu přírub, které uplatnila KSB při výrobě filtrů
pro WER 1, jeví aalší úspora nerezového materiálu a práoe v oelkové hodnotě 7 755 Kčs.

Při ekonomickém hodnocení protiproude regenerace jeví se sníženi nákladů na čištění In?
ňk vod pri 50 regeneračních cyklech proti jednorázovému použiti ionexu až na 1/6.

£aramefrry. námi_navrženého a vyrobeného_provoz,ního f.iitru_:

Filtr byl vyroben v KSB dle výkresu 0-O7-3332.O51.

Průměr filtru
Výška filtru
Hmotnost prázdného filtru
Filtrační plooha
Celkový objem filtru
z toho : objem ionexu

" pomocné vrstvy PS perliček
" volného prostoru mezi ionexem a

PS perličkami
11 pod filtračními dny

Výkon při speoifiokém zatížení 20 1/1-h - 20 m3/h

1
2

1
1

000
087
660
0

425
000
150

157
118

xtíjn

mm
kg
178
1

m2

1 - 70,1
1 =

1 •
1 >

• 10,5

• 1 1 . -

• 8,4

Pjpoyozaí_předRÍs_p£o_vý.še. uvedená ion.exový_f

Tento filtr byl instalován k provozním zkouškám v atom. elektr. A^ v Jaslovskýoh Bohunioíoh

na objektu čistírny RA vod. Jedná se o zkušební prototyp na němž se plánuje odzkoušení kla-
sických ionexu i 05TS0RBU pro desaktivaoi RA vod, dále principu ionexové filtraoe fluidnín
ložem /protisměrná filtraoe/ i filtraoe pevně uspořádaným ložem. Z těohto důvodů bylo pro-
vedeno propojení trubních řádů jak je vidět z obr. č. 4., které je poněkud složitější pro-
ti jednoúčelovému použití. Pracovní postup sestává za dvou dílčíoh operaoí i
1. plnění filtru ionexem a pomocnou vrstvou PS perliSek
2. vlastního filtračního a regeneračního procesu.
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J.._Plnění f_iAtru_ion<sxem_a_PS £erličkami_:

Prototypový filtr nemá žádný průzor pro kontrolu hladin plněného ionexu proto, ž* filtr

bude v provozu opatřen ochranou zdí proti radioaktivnímu záření, která účinnost průzoru

vyřadí. Proto se množstTÍ ionexu plněného do filtru urouje dle výpočtu užitkorého proato-

ru. Rovněž tak objem pomocné vrstvy. Pro zkoušený filtr Jsou tato množství uvedena v Icmpi-

tole - parametry filtru-. Určené množství ionexu i PS perliček se odměňuje při plnění ob-

j emově.

Předpokládá se, že filtr je úplně prázdný 1 bez vody. Před zahájením praoí se doporučuj*

uzavřít všechny armatury a tyto postupně otavírat dle potřeby. Tak se předejde případným

ohýbám v nastavení tras.

První ;nanipulací je plnění filtru vodou, protože při plnění ionexu do vody se tento hy-

draulicky roztřídí podle velikosti zrna a chrání se proti mechaniokému poškozeni. Jako

první se otavře ventil V10 na odvzduäňovaoím potrubí a ventil VJ_ na přepadovém potrubí.

Potom se napouští voda po otevření ventilu V_[_, kulového kohoutu K1. a vsntilu V2. Jakmile

teče voda přepadovým potrubím a ventilem VJ, uzavře se ventil V2! pro přívod rody. Potom

se otevře kulový kohout Kg a násypkou osazenou na tomto potrubí se sype do filtru rlhký

ionex za občasného spláchnutí vodou. Plní se vždy ionex v naoobtnalám stavu. Při plnSaí

suchého ionexu se nusí počítat se zvětšením jeho objemu bobtnáním a proto se musí plnit

menší mnc.ství, podle procenta bobtnavosti předem zjiatěného. Voda vytlačovaná ionexem

odtéká z filtru přepadovým potrubím. Po napínaní celého množství ionexu Be stejným způso-

bem plní PS perličky. Tyto jsou lehčí než voda, proto se musí hladina vody ve filtru sní-

f:it na úrov'.ň usazeného ionexu. ľo naplnění IS perliček se uzavře kulový kohout K2 a ven-

til V2« rotora se otevře ventil \[4. a otevřením ventilu V8 se př: pouští voda kterou se pro-

perou iS -erlič':y a roujasně se uvedou vztlakem vody do filt.-ační pohotovosti. Potom se

uzavře ventil Vij. Touto manipulací je filtr pr'praven pro vlastní ionexovou filtraci.

^._Provo:s j.onexov_'_f11 trace j.

Jako první '.kon se provede praní nové núp".nř ionexu vodou upravenou. Praní se provádí prů-

tokem odrpodu nahoru. Otevře se ventil y_2 Q voda odti'-ká pot.ubím v horním víku přes ventil

V4. který nestni otev ený po přailc::áae,Jící irnipulaci při plnění ionexu. Voda s nečistota-

mi se o'.vidí do nr'dríí odpadn:' vody. Hychlort vody při praní nuže být 5 - 1 0 m/h. bez obav

úniku nejjemnějších zrn ionexu. Tyto zachycuje pomocná vrstva PS perliček, která ale pro-

pouští prachové a koloidní nečistoty. Při praní odtúká z filtru z počátku voda zbarvená do

iluta a s nírným zákalem. Zmizením zákalu a Slutého zbarvení končí praní. Odvod vody se

potom propojí do nádrží na upravenou vodu a provozuje se vlastní Sistíoí proces ionexovou

filtrací. Ventilem V1_, který je re^ilačni, se nastaví zvolený průtok 10 - 20 nr/h. podle

prútokoraěru. Ventil regulační Vl_ - jako regulační -r zůstává nastavený po celu období. Pří-

vod vody se otevírá a zavírá kulovým kohoutem K1.. Vlartní filtrace může probíhat nepřetr-

žitě až do vytížení kapacity innexu a nebo i přeru.iovaně dle potřeby a množství vody.

Při odrtavování filtru z provozu se doporučuje snižovat průtok vody postupně tak, aby se

zastavil ht.-hem dvou minut, lim se zabrání promísení vrstev ionexu ve fluidním a pevném

loži. Znovu najíždění se ir.ůže provádět rychleji, během půl minuty na plný určený výkon.

Hgenerace ionexu se provodí protisměrem proti ionexové filtraci tj. průtokem regenerační-

ho činidla směrem shora dolů, pevně uspořádaným ložem. Po skounčení vlastního filtračního

cyklu uzavřou se armatury K1_, V2, V£. Otevře se ventil Y-9 pro přívod regeneračního rozto-

ku a ventil V7 na přepadovém potrubí, kterým odtéká z filtru. Regenerační doba Je minimál-

ně 30 minut, výhodnější je 45 - 60 minut při specifickém zatížení 2 1/1-h. Po pruohodu ce-

lého množství regeneračního roztoku následuje vymývání. Účelem vymývání je odstranit z io-

nexu regenerační roztok a při regeneraci vytesnené ionty. Vymývání se provádí ve dTOu fá-

zích. V první fázi, tak zvané pomalém vymývání protéká voda filtrem Btejnou rychlostí Ja-

ko regenerační roztok. íčelem této operace je prodloužení regeneračního činidla, které po

skončení regenerace je.itě zbylo v ionexovém filtru. Pomalé vymývání se provádí stejným

objemem vymývací vody, jako je objem ionexové náplně.
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Druhá fáze, tak ivaná ryohlé promývání pí obíhá při stejném spooifickém zatížení jako při
pracovním cyklu. K vymývání ionexu ae použije voda určená k filtraci.

Při vymývání se uiarře ventil V£, otevře se ventil V£ a otevřením kulového kohoutu K1_ se
připouští promývací voda, která protéká filtrem shora dolů a odtéká přepadovým potrubími.
Po ukončení vynývání se nastaví armatura pro vlastní průběh nového filtračního oyklu tak-
to : uzavře se ventil V^ a V2, otevře ce ventil V2 a VJ_, Takto je znoru nastavena trasa
pro filtraci odspodu nahoru v částečně fluidním loži.
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VYUŽITÍ NOVÝCH SORŘČHÍCH HMOT A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPFL PRO ÚPRAVU VRATNÝCH VOD JADERNÍCH
ELEKTHXREN

1) D D 2) 2)
Procházka H., Kábelová B., Jirásek VI., Bor J., Mikoláš P.

1) Výzkumný ústay veterinárního lékařství v Brně
2) Výzkumný ústav vodohospodářský v Praze

UVOĎ

V leteoh 1975 až 1977 byly prováděny výzkumné práoe, týkajíeí se úpravy vratné vody a využí-
vajíoí jednak novýoh aorpčníoh hmot, jednak novýoh technologických způsobů. Byly v podstat!
zaměřeny třemi směry t
1. úprava breedovýoh vod, tj. vratné vody předupravené na odparoe, pomooí aktivovaného bio-

sorbentu Oatsorb MV—6/5(
2. úprava surové vratné vody filtračně-sorpčním dvoustupňovým prooesem: v prvním stupni kom-

binovaným sorpčním filtrem (aktivovaný Ostsorb MV + granulované aktivní uhlí .v poměru 1s1)
a v* druhém stupni filtr s anexemj

3. úprava surové vratné vody způsobem sub 2), doplněným mezistupněm využívajioí proces reverz-
ní osmózy.

ZJKLADNÍ PARAMETRY FOKUSU

1. Charakteristika vratné vody

Během pokusů byla upravována vratná voda 2 typů, z nichž první byla konstaminována relativně
chladnou směsí štěpných produktů (dále ŽP), jejíž stáří, podmíněné ustavením kvasIrovnováhy
mez1*, přírůstkem žerstvýoh splodin a ovlivněním spektra nuklidů jednak dekontamlnaSním prooe-
sem, jednak částečným skladováním, odpovídalo střednímu věku 2p 12-15 měsíců. Ustálený a mé-
ně významný byl i příspěvek nuklidů, resultujíoích z korozního procesu.

Druhý typ vratné vody, z oVdobí po odstavení provozního bloku elektrárny v r. 1977, lze oha-
rakterizovat vySSím podílem Serstvýoh 2P. Složení obou typů vod je uvedeno v tabuloe č.I.

2. Metody stanovení izotopiokého složení vratné vody

Většina stěpnýoh i korozních produktů emituje záření gama a beta, čistými beta-zářiSi jsou
z důležitých nuklidů pouze Sr-90, Y-90 a Pm-147. Použili jsme proto tyto metody přímého sta-
novení :
a) měření oelkové aktivity beta + gama GM-trubioí typu GOR 101 bez filtru a s filtrem A1

414mg.om v odparku;
b) měření oelkové aktivity gama studnovým detektorem HaJ-Tl 160x120mm (typ Teala NKG 315) v

širokém kanálu 0,1-1, 7MoV přímo ve 100-250ml roztoku spektrometrem NZG 601)
o) měření spektra energií záření gama aparaturou sub b) při šířce kanálu 22 KeV přímo ve

1OO-25Oml roztoku}
d) detektorem NaJ-Tl 3x3" v automatlokem spektrometru Paokard model 5023 spojeným s 800-ka-

nálovým analyzátorem Speotrazoom-Paokard v energetickém intervalu 6O-22OOKeV při střední
šířce kanálu 12KeV přímo v 1Oml roztokuj

e) vertikálním koaxiálním Ge-Li detektorem (ÚJV Řež typ CD-2-P1) spojeným s 1024-kanálovým
analyzátorem Canberra model 8180 v energetiokém intervalu 6O-i600KeV s rozlišovaoí sohop-
ností 2,4KeV přímo v 10-50ml vzorku.

Takto zjištěné výsledky byly doplňovány kvalitativní chemiokou analýzou, zejména korozníoh
produktů, a stanovením základních kvalitativníoh parametrů vody (pH, tvrdost, alkalita,
CkSK).
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3, Experimentální zařízeni

Laboratorní « modelové pokusy byly vedeny T» skleninýoh kolonkáoh Js 10 resp. Js 25 s výškou
pevného lož* sorbentu 60 resp. 600mm s průtokem shora dolů.

PoloproTozní a ovSrovaoi provozní zkouäky byly realizovány v tlakovém filtru VÚChZ-Chepoa
Brno o Ja 400 a rýšo* pevného lož* 130 ± 10om. Jeho obS filtrační dna jsou z nerezového
pleohu sily 2mm a vylisovanými sce-ovaoími štěrbinami rozměrů max. 0,5x20mm. Fři pr&toku
ahora dolů bylo dolní dno doplněno pomocnou pískovou filtrační vrstvou, při obráoeném toku
byly požity kulioky z tvrMního polystyrenu.

ÚPRAVA BREEDOVÍ VOSY 1.TYFU OSTSORBEM UV

Bioaorbent Oatsorb MV se ohová v podstatě Jako slabí disoolovaný katex. Vzhledem k Jeho mak-
roporéznimu povrohu lze však jeho sorpční vlastnosti modifikovat dodatečnou chemickou úpra-
vou. Tato t.zv. aktivace spočívá ve vytvoření vhodné mikrosraženiny charakteru anorganioké-
ho ionexu, dostatečné pevni vázané na sorpční oentra biosorbtntu.

Fři dekontaminaci vratné vody byl na základě řady zkoušek použit biosorbent Ostsorb UV 6/5,
aktivovaný farokyanidem draselným. 0 výsledoíoh laboratorních zkoušek a o použitém techno-
logickém postupu jsme již referovali /1, 2/. Provozní ověřování dočišíovaoího stupně pro-
běhlo v r. 1976 a byla upravována to«»dová voda. Ostsorb byl užíván Jednorázově a délka pra-
covního oyklu byla 3000 obj. na objem sorbentu, při speoifiokém zatížení 15-20 obj./obj.h.
Výsledky úpravy vratné breedové vody systémem odparky + filtr s Ostsorbem jsou uvedeny v
tabulo* č. II. Dosažený dekontaminační faktor řádově 10 i pracovní sorpční kapacita v pra-
xi vyhovovaly, takže technologický předpis byl předán jako dílčí realizační výstup.

ÚPRAVA BREEDOVÉ VODY 2. TYPU

Při úpravě vratné vody 2. typu, po havárii a odstavení provozního bloku, technologický před-
pis sub 3. nevyhovoval pro nízkou účinnost při záchytu jodu a radionuklidů v koloidní nebo
komplexní formě (Ce, Ru, Rh, Zr a j.), jejiohž přítomnost v chemicky komplikovaných formách
bylo možno předpokládat vzhledem k vyš.ií hodnotě pH (*8) a přítomnosti organických dekonta-
minačníoh činidel. Na základě výsledků laboratorních zkouäek jsme proto navrhli dvoustupňový
proces: v prvním stupni aktivovaný Ostsorb 1W a ve druhém anex Varion AT 660. Předpokládáme-
11 opět jednorázové použití sorbentu, lze tento systém aplikovat ve vrstveném loži tak, že
ve směru toku je první Ostsorb a druhý Varion v poměru 2*1 až 3:1.

Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. III.

ÚPRAVA VtATNÉ VODY 2. TYFU

Úprava surové vratné vody přímo na ionexeoh není výhodná, protože tvrdostí, přítomným žele-
zem a obsahem nerozpustných látek se podstatní snižuje jejich sorpční kapacita. Příprava
breedových vod odparkou je však náročná jak technologicky tak ekonomicky, takže by bylo vý-
hodné předúpravu vody nahradit kombinaoí filtračního a sorpčního procesu.

Zkoušeli jsme proto kombinovaný sorponí filtr a aktivovaným Ostsorbem MV a granulovaným
aktivním uhlím v poměru 1:1. Po zkušenosteoh s úpravou breedovýoh vod 2.typu jsme uvedený
sorpční filtr doplnili dočisíovaoím, v sérii zapojeným, ionexovým filtrem. Alternativně
jsme zkoušeli katex Ostion KS v Ca2+-formě, směsné lože katex Ostion KS + anex Wofatit SBK
v poměru 1:1 a anex Wofatit SBK v Cl""-formě. Objemy sorbentu ve filtreoh byly voleny tak,
aby každým z nich proteklo 400 obj./obj. surové vratné vody při specifickém zatíženi 20 obj./
/obj.h. Voda byla odebrána na dekontaminační stanici JE-A1 v říjnu 1977 a převezena k mode-
lovým zkouškám v laboratoři.

Výsledky, shrnuté v tabulce č. IV, jednoznačně světci pro použití 3. alternativy, t.J. kombi-
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novaného eorpčního filtru (Ostsorb MV+aktivní uhlí) v sérii a anexem Wofatit SBK. Podíl ka-
texu na sorpci nabyl významný.

ÚPRAVA VRATNÉ VODY REVERZNÍ OSHÓZOU

Rererzní osmózu, definovanou jako tok kapalného media semipermeabilní membránou při použití
vySSího tlaku než ja tlak osmotický na stranS koncentrovaného roztoku, je možno využít v
Opravárenství vody. Výhodou je plynulý odtok solného koncentrátu a organiokýoh látek z jed-
ni strany membrány a odtok čisté vody - permeátu - ze strany druhé. Separační účinnost pro-
oeau závisí na řadě parametra, zejména na tlaku, typu membrány, velikosti separoval.Jch mo-
lekul a na valenci přítomnýoh iontů. Zatím orientační zkoušky dekontaminace surové vratné
vody pročesán reverzní eámózy byly vedeny ve statioké cele při tlaku 3 MPa. V tabulce č.V
je uvedena delcontaminaSní účinnost zkoušených typů membrán. Z výsledků je zřejmé, že s nej-
vjäpim efektem Jsou odstraňovány právS nuklidy, vyskytující se v ohemicky komplikovaných
formách, nižší je účinnost záchytu jednomoonýoh kationtů, zejména izotopů Cs, a nízká u ani-
onioky vázaných sloučenin jodu.

DISKUSI A ZÄVŽR

Srovnáváním uvedenýoh výsledků můžeme konstatovat, že z hlediska dekontaminační účinnosti
i pracovní sorpční kapacity je v praxi vyhovující pro úpravu vratné vody I.typu proces na
odparce a filtru s aktivovaným Ostsorbem, pro druhý typ proces na odparce a filtru s akti-
vovaným Ostsorbem a anexem Varion AT 660 resp. Wofatit SBK. Střední hodnota dekontaminač-
ního faktoru je v obou případech řádově 10^ při pracovní sorpční kapacitě minimálně 3000
obj./obj. a specifioké zatížení 20 obj./obj.h.

Náhrada odparky kombinovaným sorpčním filtrem je podle dosavadních výsledků reálná. Jeho
pracovní kapacita bude však zřejmě závislá na obsahu mechanickýoh nečistot ve vodě respek-
tive na možnosti jejioh periodiokého odplavení protiproudým promytím filtračně sorpční vrst-
vy Ostsorbu. Při požadavku regenerovat oyklioky sorpční hmoty bude vhouné tento filtr roz-
dělit do dvou kolon a každý sorbent regenerovat separátně.

Alikace reverzní osmózy je perspektivním a vhodným doplňkem zejména pro spolehlivý záchyt
vícemooných iontů a chemicky v komplexní nebo koloidní formě vázaných nuklidů, protože slo-
žení vratné vody je variabilní Jak z hlediska stáří 5p, tak vzhledem ke změnám hlavních pa-
rametrů samotné vody a proměnlivému obsahu komplexotvorných dekontaminačníoh činidel.

LITERATURA

/!/ Procházka, H,, Stamberg, K., Mynář, <!., Katzer, J.: Aplikaoe biosorbentů na čistění
radioaktivních vod, Vodní režimy WER - sborník ČVTS - DT Brno (1976), 152;

/2/ Zpráva vtfVL Brno č. 290/77.
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Tabulka S. It Izotopioká analýze vratnýoh vod.

tnterral Eg /k*V/

T piku Ge-Li

131 -
143 -
363 -
494 -
507-
567 -
601 -

659 -
720 -
752 -
792 -
1164-
1328 -
1585 -

137
150
365
502
516
573
608
666
728
7 6 Q762 - 770
805
1178
1338
1604

Interval Eg /keV/

T piku

130 -

300 -
460 -

580 -

1100 -

HaJ - TI

170

380
580

700

1400

Hlavní složky kontaminace

nuklidy

Ce-144
Ce-141,Hp-237
J-131
Ru-103, La-140
Rh-106
08-134
08-134
08-137
Zx-95
Z^ 9W 9 508-134
C 0-60
Co-60,Pe-59
La-140

W Ltypu

1.2

2,4

2,1
11|4
68,2

4,9
1,2
1,6

/*/

W 2.typv

0,6
2,0
1.7
14,5
2,0
2,0
8,7
24,6

4,3
4.59,5

5,5
0,4
0,3
0,6

Poznájnkas Hodnoty Eg jaou zaokrouhleny.

Tabulka č. lis Dekontaminao* breedové vody 1. typu.

průtok
/oTij./obj./

120
230
460
680
1030
1190
1340
1530
1680
1830

2040
2230
2480
2650
2970

Průměr

DakontaminaSní
účinnost /%/

99,7
99,8
99,7
99,7
99,7
99,8
99,6
99,7
99,7
99.7

99,6
99,4
99,4
99,3
99,1

99,6
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fatralka S* V» Dakontaminao* aurora Tratné rody reT«rsnl oaaócou.

is

134.
145
364
,497
511
570
605
662
724
756
767
796
1040

1173

1333

• nuklid

C«-144

Cs-141

J -131

Ru-103
Rh-106

CB-134

C»-134
CB-137

Zr- 95
Zr- 95
Hb- 95

CB-134

Oo- 56

Co- 60

Co- 60

typ AH

99,9
99,9
8,0

95,9

99,9
62,1

54,5
54,1
96,2

96,2
98,0

53,5
88,0

90,2

90,2

DÚ /*/

typ AS

99,9
94,6
24,3
95,5
95,0

56,6
57,8

56,5
98,9
98,8

99,4

55,1
60,3

89,8

84,9

typ D2 - 15

76,6
93,6

0

73,3
81,8

22,0

37,1
26,8

87,5

86,2

86,0

24,8

16,1

56,9

69,1
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DEHNÍ REGULACE VÍKOHU JADP°iJÍCH ELEKTRÍREN S REAKTORY TYPU WER

Jan P e t r

Energoprojekt Praha

tfvOD

Použití kyseliny borité pro kompenzaci reaktivity je v projekteoh jaderných elektráren s
reaktory typu WER v současné době běžné. V SSSR, ostatníoh zemích RVHP i u nás Jsou pro-
váděny teoretioké i experimentálni práoe zabývajioí se otázkami volby a využití vhodné
teohnologie pro řízení konoentraoe H~BOo v primárním okruhu jaderných elektráren z hle-
dieka zajištění jej ion manévrovaoí schopnosti pro možnost pružného zapojení do energetické
sítS. Ve značném zájmu odborníku se v této souvislosti nachází technologie teplotní reg«-
neraoe kyseliny borité ze ailně baziokýoh anexů /BTRS/. I když vývoj této metody není za-
tím doveden až do stadia provozní aplikace, přesto zřetelně vyvstávají její přednosti ve
srovnání s metodou výměny primárního okruhu, zejména se předpokládá větší pružnost této
technologie a nižší nároky na pomocné systémy recyklace kyseliny borité. Aby vývoj "BTRS
postupoval optimálně z hlediska požadavků kladených na manévrovací schopnosti reaktorů
jeví se nanejvýš účelné provést racionální

r o z b o r p r o v o z n í c h p o d m í n e k

za nichž by měl systém BTRS pracovat. V tomto směru bylo v sekci 1-1.3 "Vodní režimy JE"
v RVHP /Moskva 1975/ zpracováno "Technické zadání na systém BTRS". V něm se upozorňuje na
nedostatek podrobných literárních údajů z této oblasti a doporučuje se provedení potřeb-
ných experimentálních prací spolu s řešením technologických schémat pro praktické použití
u reaktorů WER - 440 /a stieciálně WER - 1000/. Ve specifikaci podmínek borové regulace,
zpracované sovětskou delegací se v tomto materiálu upozorňuje na požadavek řízení koncen-
trace H-,BO, v primárním ohladivu v režimu práce reaktorů s proměnným výkonem. Pro tento
účel se např. pro raaktor WER - 440 doporučuje jako reálná optimální hodnota rychlost zir.'?-
ny koncentrace H-BO, :

-äS- m 1 g l"1h"1 , pro reaktor WER - 1000 : -^£- « 3 g l~1h"1

dt dt

V materiálu RVHP je rovněž upozorněno na požadavek dosažení oo nejvyšäí konoentraoe H,BO,
v eluátu při desorpčním cyklu, která musí být logicky v každém případě vyšší nežli je okam-
žitá koncentraoe v pri.;iárn£m okruhu.

Z mimoprovozních stavů, které kladou nároky na změny v koncentraci H^BOj v I. chladivú je
nutno uvažovat v prvé řadě plánovaná odstavení reaktoru z důvodů výměny paliva.

Podle zpřesněných údajů činí objem I. okruhu :

pro WER - 440 ooa 240 m3

pro WER - 1000 oca 335 m^

Tento objem je před započetím výměny paliva naplněn vodou o koncentraoi H~B0, :

pro WER - 440 cca 12 g/l
pro WER - 1000 cca 16 g/l

V současné době se při rozehřevu reaktoru po výměně paliva provádí drenáž vody z I. okruhu,
při čemž je třeba pro úplný rozehřev reaktoru a jeho vyvedení na výkon snížit koncentraci
H,BO, v primárním okruhu WER - 440 a 12 g/l na 7,7 g/l v průběhu ooa 9-ti hodin, u WER -
- 1000 je předpokládáno snížení koncentrace v průběhu 15-ti hodin z 16 g/l na 10,6 g/l.
při odstaveviní reaktoru před výměnou paliva se předpokládá obrácený postup s tím, že zvy-
šování koncentraoe H,B0^ se děje ve dřou etapách :

1. zvýšení odpovídající úbytku stacionární Ze - otravy
2. zvýšení odpovívající úbytku teplotního efektu.
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T uvedeném sovětském technickém zadání není zahrnut rozbor požadavku rychlého zvýšení kon-
oentraoe H,BO, T havarijních situaoíoh.

Ha obrázku č. 1 je znázorněno možné

u s p o ř á d á n í p r o c e s u b o r o v é r e g u l a c e

8 využitím BTRS. Z hlediska řízení koncentrace H,BO, v I. chladivú může být stanioe teplot-
ní regulaoe/pos. 6 na obr. č. 1/ provozována ve dvou řežimeoh :

a/ chlazený režim - sorpce
b/ horký režim - desorpoa

Z aproximovaného diagramu závislosti kapaoity silné bazického anexu na teplotě a konoentra-
ol HJBOJ, který Je vytvořen na* podkladě výsledků experimentálních praoi provedenýoh v 1ÍJV
ňež, je možno vyčíst změnu v kapacitě anexu odpovídající požadované koncentrační změně
/viz obr. č. 2/:

např. pro A c • 1. g/l
SiníA Q • ooa 18 g/l

pro zvolené rozpětí teplot 10 - 80°C a koncentraoí 4,5 - 5,5 g/l /mesi body 1 a 2 diagramu/.
Pro uskutečnění této změny je potom zapotřebí následujíoí celkové množství anexu :

V - M * A S — /1/

kde V - objem anexu a M - objem I. okruhu, oož nap?, pro reaktor WER - 440 představuje
oca 14 m .

Z experimentálních praoí, provedených v lÍJV Řež rovněž vyplývá , že koncentraci H-BO, v eluá-
tu při sorp ním nebo desorpčním cyklu lze v průměru udržet o ooa 2 g/l nižší nebo vyšší opro-
ti okamžité koncentraoi v okruhu, která je současně koncentraoí nástřiku na kolonu, při čemž
se ukazuje, že dynamická kapacita by se mohla pohybovat na 60 - 9055 využitelnosti rovnovážné
"teplotní" kapacity anexu.

Za těchto předpokladů lze zhruba vyčíslit předpokládaný výkon BTRS pro případ požadavku re-
gulaoe znázorněný na obr. č. 2 /pro WER - 440/ :

4 o - I g/l M » 240 m3

A«l • 2 S'1 -&— - i gľV 1

dt

q . ů Cj . dt - M . do /2/

po úpravě

q . _ J _ ._JÍ£_ . i2om
3/h

4 c, dt

kde q - výkon stanioe BTRS /průtok/, Aoj - rozdíl koncentraoí ne vstupu a výstupu BTRS,
1C - objem I. okruhu.

Celkový objem primárního chladivá proteklého stanicí BTRS během regulace přitom vychází :
t

Ä V » C q . dt « 120 m3

o
kde t/doba provozu BTRS/ > ic . d t » 1 hod.

do
za předpokladu q » konst.

Z tohoto modelového rozboru lze učinit určité
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a sloe, že systém BTRS, při volbS vhodného typu silně byzického anezu /z nichž některé již
prošly laboratorními testy v 1ÍJV/ bude schopen za predpokladu použití dostatečně spolehli-
vého technologického zařízení se zahrnutím potřebného automatického systému pro řízení tep-
lot, průtoků a měření koncentrace H-JBO-J zajistit požadované změny koncentrace kyseliny bo-
ritó pro účely denní regulace výkonu jaderné elektrárny WER - 440. Hlavní výhodu této apli-
kao« lze spatřovat zejména r ušetření těžkopádného zařízení hospodářství H,0B, včetně tech-
nologie potřebné pro její recyklaci, jak již bylo řeíeno v úvodu referátu. Pro účely ekono-
mické optimalizace procesu bude ovšem ještě třeba provést / a to již alespoň v poloprovoz-
ním měřítku/ experimenty, které by stanovily racionální hodnoty provozníoh teplot ve vazbě
na teplotní stabilitu ionexú a se zřetelem na náklady výroby umělého chladu.

LITERATURA

1. Chemické režimy aktivních okruhů WER , Petr, 1975, EGP,
2. Týbir ionexů pro teplotní regeneraoi kyseliny borité, Kysela, Mičkal, iy77, lÍJV.
3. Boron Thermal Regeneration System /BTRS/, Westinghouse, 1975.
4# Těchničeskoje zadanie na razrabotku sistěmy opravlenija koncentrácie;) bornoj kisloty

T teplonositěle s pomoščju bufěrnych ionoobměnnyoh filtrov,
Koordinační vědecko-teohnioká rada 3ekce 1 - 1,3, Moskva, 1875.

5. Chemioký režim primárního okruhu s borovou regulací, Petr, Tarasová, 1976, EGP.

Obr. č. 1:

1- I.okruh
2- výměník

3- chladič
4- ionexy
5- redukce

tlaku
6- BTRS
7- nádrž
8- čerpadlo
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Obr. S. 2i

Q(2)-Q(l)-18 g / l ionexu
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SOUČASNÁ" TECHMOLOGIE ŘÍZENÍ KOnCEMTRACB H-JBOJ PRO REAKTORY TYPU W E R A JEJÍ MOŽNOSTI

HLEDISKA DENNÍ REGULACE VÍKONU JE.

Ing. Vladimír Talia

Energoprojekt Praha

ÚVOD

V současné době provozované JE jsou využívány převážné v základním zatížení. S rostouoím

podílem JE v energetiokém systému nebudou schopnj klasické elektrárny pokrýt výkyvj v den-

ním grafiku zatížení a JE se budou muset podílet na tvorbě výkonu pro střední a špičkové

zatížení. Toho budou schopny pouze JE a dostatečnou manévrovací schopností.

Základním problémem zabezpečení manévrovaoí schopnosti energetického bloku je potlačení

efektu nestacionární "otravy" AS reaktoru izotopem Xe 135.

Jestliže dojde k rychlému snížení zatížení reaktoru, reaktivita začne rychle klesat v dů-

sledku narůstání koncentrace izotopu Xe 135, který sa tvoří rozpadem izotopu J 135, JeBtli-

že není možnost dostatečně rychle uvolnit reaktivitu Ikoupenzovat xenónovou "otravu"), hro-

zí nebezpečí "pádu" reaktoru do "jodové jásny". Nejvíce ovlivňuje "otrava" \", reaktoru jeho

manévrovaoí charakteristiky v konci palivové kampaně, kdy je z větftiny vyčerpána operativ-

ní zásoba reaktivity.

U reaktorů typu W E R je operativní zásoba reaktivity vázána hlavné kyselinou boritou, roz-

puštěnou v primárním ohladivu. Možnost provosovatelnosti JE na různých výkonových stupních

tedy závisí na možnostech rmižov.-íní koncentrace H,BO, v okruhu reaktoru s dostatečnou rych-

lostí.

Sízení koncentrace HoEO-, v prirnárr.ím ohladivu lze provádět dvěma způsoby :

1. Metodou odpouštění chladivá z prin'rníi.o okruhu a náhradou čistou vodou (zirčování reak-

tivity) nebo koncentrovaným roztokem H,BO, (snižování reaktivity).

2. Ionexovou metodou, spočívající v sorpci bori4anovych iontů na r Líně bá^ick^m anexu a

teplotní nebo chemické desorpci.

První metoda-je v současné době b''2ní pou-ívána, druhá, persnektivnšjuí, }e ve stadiu vý-

zkumu a vývoje.

Zaměříme se na rozbor problému, zda manévrovací schopnost JE W K H <K0 novovorončSsk.'ho ty-

pu, které tvoří základ čsl. jaderného lehkovodního programu a ki:e řízení koncentrace H-^BO,

v primárním chladivú je realizováno metodou odpo.i .t"-ní a doplňov;'ní je dostatečná, aby se

tyto energetické zdroje mohly v budoucnu podílet na tvorbě výkonu ve středním a špičkovém

zatížením

MOCNOSTI SYSTÉMU Řf ZBITÍ KOKCENT.iACE H-JBO-J V PHIMÍRNÍM 0K3UIIU i^'ľODOU ODPOUŠTĚNÍ A DOl'LŇO-

VAHÍ Z HLEDISKA DE1JNÍ REGULACE VÍKO1TU J3.

Na obr. 1 je znázorněno principiální schéma řízení koncentrace H^BO, v primárním okruhu

reaktoru typu W E R metodou odpouštění a doplňování.

Primární chladivo je odebíráno z výtlaku HCČ a procház^. přes regenerační tepelný výměník,

lede ie chlazeno doplňovaným chladivém. Obtéká čistící stanici vody primárního okruhu a

prochází následujícím dochlazovačen, chlazeným vodou vloženého okruhu. Po"seSkrcení" na

tlak 0,12 I.lPa a odplynení v termickém odplyňvači je čerpadlem o výkonu 65 t/h vedeno

přes čistíoí stanici drenážních vod primárního okruhu do nadrží nečistého kondenzátu

nebo v případě výluky čistící stanice přímo do nádrží nečistého kondenzátu. Nečistý kon-

denzát se odpařuje za účelem regenerace H,BO,. Z procesu rezultuje uistý kondenzát a kon-

centrát H,B0, o koncentraci 40 g H^BOj/kg HgO, který je po přečiStění na ionexových fil-

trech regenerační stanice H^BO, čerpán do nádrží borového koncentrátu.
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Současně s odpouštěním chladivá Je do okruhu přiváděno stejné množství odplyněného čisté-
ho kondenzátu (zvyšování reaktivity) nebo koncentrátu H,BO- Isnižovéni reaktivity) agre-
gátem vysokotlakýoh napájeoíoh čerpadel o výkonu 65 t/h.

Mobilnost systému řízení koncentrace H.BOj je charakterizována relativní rychlostí odstra-
ňování H,BO^ z okruhu.

Snižování konoentraoe H,B0, se řídí exponenciální závislostí

V,
C - C o exp (- -*- t) (1)

V2

GQ - počáteční konoentraoe H,BO, v okruhu před snížením zatížení
V1 - objem čistúho kondenzátu k doplňování

V 2 - objem chladivá primárního ckruhu

t - doba od započetí odstraňování H,B0, z okruhu

Skutečnou ryohlost snížení konoentraoe dostaneme derivaoí vztahu (1) podle Č»BU

oť - / -á2_ / (2)
dt

Relativní rychlost odstraňování H,BO, je rovna poměru °^ /o; ze vztahu (1) a (2) vyplývat

-̂A. (3)
V2

Ze vr.tahu (3) Je iřejraé, Se relativní rychlost odstraňování H,BO, závisí na intenzitě od-
pouštění, na objemu chladivá primárního okruhu a nezávisí na konoentraoi H,BO, v primár-
ním chladivú.

Uvedený svstém řízer.í koncentrace H,0Oj je schopen vyměnit 65 t ohladiva za hodinu. Při
oí.;jerau pri , 'rního_okruhu (Vp) 240 m° lse tedy dosáhnout relativní rychlosti odstraňování
H-j30, z o;:ru;.u oi> = 0,27 1/h.

1I-; obr. i a 3 ÍPOU graficky zpracovúny výpočty manévrovacích oharakteristik JE s reaktorem
WER 440, provedené v Institutu atomové energie I.V.Kurčatova v MoskvS.

Z obrasku <"•. 2 je zřejmé, še při relativní rychlosti odstraňování H,BO, z primárního okru-

l.\x#C= 0,05 1/h je možné kolísúií výkonu mezi 100% a 70& v libovolné dobo kampaně.

Pvi relativní rychlosti odstraňování H^BOj z primárního okruhu « 0,20 1/h se manévrova-
cí r.chopnost J3 potlr-tatně zlepšuje a témář polovinu kampaně neexistují pro kolísáni výko-
nu žádná oilezení.

Pokud ,ie raoäno sačít se zvy.'ovíním výkonu, dokud operativní zásoba reaktivity není zcela

kompenzována xenónovou "otravou", monévrovaoí charakteristiky jsou anohem příznivější,
jak je ukázáno na obr. 2 pro případ setrvání JE na nižším výkonu po dobu nepřevyšující
i hodinu.

Hodnota eL*> 0,27 1/h, které lze dosáhnout v popsaném systému řízení koncentraoe H,B0, j«
tedy evidentně postačující k tomu, abj bylo ipožno bez nebezpečí pádu do "jodové" jámy" ne-
omezeně manévrovat s výkonem reaktoru v první polovině kampaně, ve které je předpokládáno
využití JE pro tvorbu středních a špičnových výkonu.

Z obr. 3 lze usoudit, že při = 0,27 1/h lze neomezeně kolísat s výkonem mezi 100% a 10%
0,6 délk,» kampaně, mezi 100$ a 2O5S 0,8 délky kampaně a mezi 100# a 50SS, témoř po oelou do-
bu kampaně, jestliže povazujeme realtivní rychlost změny koncentraoe H^SO, v okruhu jako
jediné kriterium manévrovací aohopnosti JE.
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Z uvedeného lze ue < -.1. .; z hlediska mobilnosti svatému řízení konoentrace H,BO, metodou
odpouštění a doplňováni </,v :<iohly být příslušné JE využívány pro denní regulaci zatížení
energetického aystému.

Provoz na často ee měnících výkonových stupníoh je však spojen s í-dou negativních dopadů
na pomooné systémy takové JS.

Hlavni problém spočívá v nutnosti denně odpouštět velké objemy chladivá,z primárního okru-
hu. Např. zvýšení reaktivity, odpovídající snížení koncentraoe H,BOj v okruhu z 5,5 g/l na
4,5 g/l (počátek kampaně) vyžaduje odpustit 48 t ohladiva a nnhradit je čistým kondenzátem.
Přitom objem odpouštěného ohladiva značně nerůstá s "hloubkou" borové regulace a s klesají-
oí zásobou reaktivity, resp. snižujíoí se konoentrací Hj30, v chladivú. Praktick,™ důsled-
kem by bylo zvýšení zátěže čistících stanic aktivních ir.edií. podctatr.ó zvýííeru po:v.ndavku
na výkon odparek a kapaoitu zásobních nádrží, zvýšení objemu aktivníoh exhnlaeí a v nepo-
slední řadě značné ztráty HJBOJ v procesu regeneraoe.

Z hlediska perspektivy využití JE pro denní regulaoi zatížení energetického systému jsou

vkládány velké naděje do ionexovd metody řízení koncentrace H,B0- v primárním okruhu, kte-

rá odstraňuje těžkopádnou a časově náročnou m-mipulaol s velkými objemy primárního chladi-

1ITERATURA

/I/ TP JE V1 Bohunioe v ČSSR, LOTEP - Leningrad 1972.
/2/ TP JE V2 Dukovany v SSSR, LOTEP - Leningrad 1574.
/3/ Nekatorie charakteristiky manevrevna t\í AE5 s reaktorani WER 440, Gorochov,

Petruohin - íloskva ',971.
/4/ O vozmožnosti regulirovanija moäčnosti energosistemy s pomoščju atomnyoh elektro-

stancij, Berkovič, Goroohov, Tatarnikov - Moskva 1972.

Obr.1í Principiální sohema řízení konoentraoe HJBOJ v primár.okruhu reaktor WER 440 meto-
dou odpouštění a doplňování.

1-reaktor,2-par«generátor,3-hlavní cirkul. čerpadlo,4-regenerační tepelný výněník,
5-dochlazovač,6-čistíoí st.vody primář.okruhu,7-redukce tlaku,8-termický odplyňovac,
9-čerpadlo odplyň.primár.chladiva,10-vysokotlaké napáj.čerp.,11-Sistíoí st.drenáží
primár.okruhu,12-nádrž nečistého kondenzátu, 13-odparka,H-nádrž čistého kondenzátu,
15-oerpadlo čistého kondenzátu,1S-st.regenerace H^BOj,17-nádrž borového koncentrátu,
18-oerpadlo borového koncentrátu.
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STUDIUM ROVNOVAH KYSELINY BORITÉ NA SILNĚ BÁZICKÝCH ANEXECH

Miloslav Suchánek

Katedra analytické chemie, Vysoká škola chemiokotechnologioká,

166 28 Praha

TÍVOD

Roztok kyseliny borité se a výhodou používá jako absorbátor neutronů v chladícím okruhu jader-

ných reaktorů. Změnou její konoentrace v chladícím mediu je ovlivňován tok neutronů a tím i

výkon reaktoru. Jedním ze způsobů zvyšování či snižování koncentraoe kyseliny borité T chladí-

cí kapalině je využití silně bazických anexů. Při tomto postupu se zvýšením teploty ohladiva

zvýší koncentrace kyseliny borité v chladíoí kapalině a naopak snížením teploty se kencentra-

ce kyseliny borité v chladíoí kapalině sníží. Pro vysvětlení funkce silně báziokého anexu v

chladícím okruhu je důležité poznat rovnováhy kyseliny borité na použitém anexu při různých

teplotáoh. Tomuto problému je věnován předklddaný referát.

TEORSTICKÁ ČA*ST

Při průchodu roztoku kyseliny borité o určité koncentraci sloupcem silně báziokého anexu v

hydroxidové formě se postupně ustavuje rovnováha mezi boritanovými ionty ve vodném roztoku

a v ionexovú fár.i. Po dosar.ení rovnovážného stavu v celém objemu ionexové fáze můžeme roz-

dělovači rovn-jvúhu ae^i jednotlivými formami kyseliny borité ve vodné a ionexovó fázi po-

psat obecným reakčním schématem

(m = 1 - 5» n = 1 nebo 2; po lie I.Iessmera jsou ve vodném roztoku převážně přítomny ionty

B(OH)T a B,(0H)^ 0). Za dané teploty platí ve studovaných rovnovážnýoh systémech následují-

cí vztahy pro celkovou koncentraci uvedených forem kyseliny borité ve vodném roztoku - B Q ,

a konečně pro celkovou kapacitu anexu-pro cellovou koncentraci boru vázaného na anex - B

- c D :

a q

(1)

(2)

(3)

Rovnováhy, které se ustavují mezi vodnou a ionoxovou fází charakterizují rovnovážné konstan-

ty (selektivitní koeficienty) i

K
0H

KOH

í B3 ( 0 H )Tc? aa

Se změnou pH nebo celkové koncentrace kyseliny borité v soustavě vodný roztok - anex, popř.

změnou obou těchto veličin, se mění rosdělení acidobózickýoh forem kyseliny borité v roztoku
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a zároveň i hodnota distribučního koeficientu Dg :

Předpokládáme-li, že selektivltní koeficienty mají za daných podmínek konstantní hodnotu, mů-
žeme stanovit Jejich hodnoty z předohozícb rovnio nelineární regresí experimentálních hodnot
pH, [BJa , [BJ 8 a o R. Znalost selektivltníoh koeficientů při různých teplotách nám dovolí
vypočítat rozdíl v hodnotáoh distribučníoh koeficientů pro různé technologická podmínky.

EXPEKUIENTXLHÍ SXST

1. Použité přístroje, chemikálie a roztoky

pH-metr Radelkis typ OP-201/2 se skleněnou elektrodou Radelkls PO-7171-1/A a referentní na-
syoenou kalomelovou elektrodou Radelkii OP-810. Kalibraoe měrného čltínku byla proveden*
standardními roztoky HBS.

Termostat VLB Prufgeräte-Vferk Medingen, Drážäany a přesností regulace teploty *0,02oC v roz-
mezí +15 až +eo°C.

lonexová kolona, délka 30 am, vnitřní průměr 1,4 cm a vtavenou fritou a s pláštěm pro průtok
temperované vody.

Měnič iontů WOPATIT flOSC, silně bázický měnič aniontů pro Jaderné úóely, v.'ro^ek \'£& Cheaie-
kombinat Bitterfeld, HDRj arnění 0,5 - 0,75 mm, vytříděné za mokra, for::a OH", celková výměn-
ná kapacita 1,14 mmol 0H~/ml.

Kyselina borité, D-mannit, NaOH, K0H" a HC10^ byly čistoty pa., výrobek Lac!>er.a, j-rrio.

Odměrné roztoky byly standardizovány obvyklými titračními metodami.

Kyselina boritá ve vodných roztocích byla stanovena alkaline tricky ^a přitont-osti !'-::annitu.

2. Dynamická sorpce kyseliny borité

Pro zjištění rovnovážných koncentrací kyseliny borité t>ři dynamické nor;ci .a r .; :ch pnd-
mínek byla provedena serie pokusů :

Influent : 1000 ml 0,08 resp. 0.16M H,B0, o řásném pH (upraveno 0,5U KOH) v vn..:,ezi 'j - g.
pH bylo měřeno vidy při teplotě 20°C. Hodnoty pH při vy.': í teplotě byly ;řero *.e:iv z ivi:.iěre-
ných hodnot při 20°C . Irůtokové rychlost při sorpci byla 10 ml/r.in, te-lotn ir.X'iuontu 2C
resp. 60°C.

Desorpce zachycené kyseliny borité : 3 x 40 ml Saního KOH, v..<-y s nesíproiivt.:. vodou, nako-
nec promytí vodou do objemu 500 ml.

3. Statická sorpce kyseliny borité J

Při statických pokusech byla sorpce kyseliny borité studována tak, že ke Ľ<JIJ al je,;ího vodnt—
ho roztoku známé koncentrace a pH (upraveno 0,1 aš 111 KOH) bylo přidáno 3 ni nabotr.allho ione-
xu v OH-formě. Sorpční rovnováha se ustalovala při dané teplotě za míchání po dobu 1 hod. Ob-
sah kyseliny borité a pH v roztocích byly určeny po oddílení anexu. Hodnoty pil pri vyfi í tep-
lotě byly přepočteny stejným spisobera jako při dynamické metodě.

4. Zpracování výsledků

Pro výpočet hodnot selektivitních koefioienti z experimentálních dat získaných statickou i
dynamickou metodou (tj. pH v rovnováze, fBj a a, [%]st ° R a ze znaných hodnot rovnov.-'.íných
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konstant disooičních rovnovah kyseliny borité a vody při 20 a 60°C ) byla použita metoda ne-
lineární regres*, tfčelová funkce byla formulována vztahem

j ÍBJevyp-ifB;^^)2 (7)

ve kterém n znamená počet zpracovaných experimentálních bodu. Hodnota B _ ,„_ je formulo-
OH OH • yp

vána jako funkce hledanýoh hodnot selektivitníoh koeficientů K^ a Kíj . Výpočetní program
pod názvem I0NEX je k dispozioi u autora této přednáiky.

5. Diskuse

Srovnání hodnot selektivitníoh koeficientů získaných statickou a dynamiokou metodou uvúdí ta-
bulka I. Z této ť bulky je zřejmé, úe statická a dynanická metoda poskytují přibliině stejné
hodnoty selektivitních koeficientů. Významné je i i:ji.'trní, že se aelektivitní koeficienty
j«dnotlivýoh forem kyseliny borité příliš od sebe neliší. Lze tedy přijmout předrtavu o rov-
nosti jednotlivých selektivitních koeficientů. Vztah pro celkovou koncentraci boru v ionexo-
vé fázi má potom tvar

W . - ( [&% / /0H"iq) K£
H H [BJ aq . (6)

z n'hož pro distribuční koeficient vyplývá vztah

(í je tvorná funkce, viz např. •*).

Podíl distribučních koefiolentů při r.;=ných teplotách můšeBe tady vyjádřit vstanem

P * ( ^ W DB,60) = K'(ň£0/ H&0) , (10)

ve kterém předpokládáme, že ponSr koncentrací 0H~ iontů je v obou f:'zích konstantní. Poměr
E 2 0 / ňg 0 klesá se stoupající hodnotou pH. Je z:-' jné, že sorpční rovnováhy kyseliny borité
při různých teplotách jsou nejvíce ovlivňovány složením vodné fáze, tj. tvorbou polyborita-
nů. Vliv ionexové fáze je vzhledem k malým rozdílům selektivitních koeficientů račně významný.

Jako příklad využití zjištěných hodnot selektivitníoh koeficientů uvidíme (tabulka II) porov-
nání vypočtených a experimentálně nalezených poměrů d stribučních koeficientů, které charakte-
rizují vliv teploty a pH na sorpční rovnováhu. I.alezené hodnoty mhou být využity při optimali-
zaci výměnného procesu a při jeho technologické aplikaci.
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TABULKA I. Sromání hodnot selektivitníoh koefioientů aorpoe kyne liny bořiti WOPATITHI
ROSC, získaných statickou a dynamlokou metodou

Teplota Statická metoda Dynamická metoda
ŕ °P ^ K 0 H W 0 H K 0 H K 0 H

I C ; K, K 3 R, K 3

20 2,8 4,2 5,9 3,1 .

60 3,0 3,5 4,6 3,0

'ľABULKA XI. Vypočtené hodnoty pomiíru distribučníoh koefioientů při 20 a 60°C

pH 0,08m H 3B0. 0,16M

6,0
7,0
8,0
9,0

1.14
1,13
1,11
1,03

1,30
1,29
1,22
1,07

Poznámka : Pro srovnání uv.-'.díme experimentálně zjištěné i-.odnoty poměru P
0,0811 EJBO-J (pH.P) : 6,05, 1,11; 7,72, 1,09; Č,S>6, 1,06
0.16M H 3B0 3 (pH.P) : 6,15, 1,211 9,00, 1,05.
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TÍBÉR ANEXU PRO TEPLOTNÍ REGENERACI KYSELINY BORITÉ

J. Kysela
Ústav jaderného výzkumu, ftez

ÚVOD

Práoe prováděná T tfjV v r. 1975 ověřily v laboratorním měřítku možnost teplotní regenera-
ce kyseliny bořité na silně bázlokýoh měničích aniontů (anexech). V dalšíoh letech byla
proto věnována pozornost výběru typu anexu s optimálními fyzikálně-chemiokými vlastnostmi.

Při volbě -typu ionexu pro daný úSel se berou za základ tyto tři hlavní ukazatele :

1. Pruh funkční skupiny měniče iontů. V našem případě je výběr omezen na měniče aniontů.
Přestože u měničů aniontů existuje velmi jemné odstupňování basicity funkčních skupin,
je omezení pouze na silně bázické anexy typu I dáno především jejich vysokou kapacitou.
Oproti typu II mají výhodu i ve vyšší teplotní stálosti. Slabé bázické anexy vykazují
zhruba šestkrát nižší kapacitu pro ionty kyseliny borité než silně bázické, ale i tato
kapaoita bude způsobena přítomností silně báziokých výměnných skupin ve skeletu slabě
báziokého anexu.

2. Stupeň a vhodné porosita mšniče jsou důležité z hlediska dostatečně rychlé výměny ion-
tů a navíc mohou ovlivnit i selektivitu měniče k jednotlivým asociovaným formijn kyse-
liny borité. Při provozní aplikaoi teplotní regenerace se koncentrace kyseliny borité
bude pohybovat v rozmezí 0,02 - 0,2N roztoku. Lze tedy očekávat, že celková ryohlost
výměny bude nejvíce ovlivněna rychlostí difúze uvnitř ionexu (gelová difúze) a tento
typ difúze bude i řídícím dějem celé výměny.

3. Velikost zrna ionexu bude ovlivňovat především kapacitu anexu i rychlost urtalovrní

rovnováhy. Pokud se to ukáže výhodné, íylo by možno použít anexů s upraveným rozsevem.

Dalšími důležitými údaji pro výběr vhodného měniče aniontů jsou údaje o jeho provozní rtíi-
losti a odolnosti. Faktory, /terč ovlivňují stabilitu ionexů je celá řada. Při aplikaci
teplotní regenerace budou neniče aniontů vystaveny dvína hlavním faktorům snj ujícím je-
jioh životnost.

1. Ionizující zářeni; přes ionexové kolony 'nude proudit chlad\vo primárního okruhu, které
sebou nese aktivitu úťipnýoh produktů a indukovanou aktivitu korozních produktů.

2. Provoz anexu při vyasioh teplotách, kterv vyplývá ze samotného principu teplotní rege-
nerace - střídání horkých a studených režimů \,rorpce a desorpce). Z 'íledifka účinnosti
procesu teplotní regenerace je nejvýhodnější použití co nejvySílích teplot, které jsou
však limitovány teplotní odolností použitých anexů.

Výzkum teplotní odolnosti měničů aniontů by n«l odpov-dit na tyto tři ot 'zky :

1. Jakou maximální teplotu lze zvolit pro horký režim teplotní regenerace?
2. Jakou lze očekávat životnost anexu při provozu za vysokých teplot?
3. Které silně bazické anexy se vyznačují vyšSí teplotní odolností?

Shrnutím výše uvedeného dojdeme k závěru, že pro výběr m£niče aniontů 1: účelům teplotní

regenerace kyseliny borité budou nejvýznamnější tyto ukazatele.

1. Vysoká kapacita pro borité ionty a zároveň co možná největší kapacity se vzrůstem tep-
loty.

2. Takový stupeň zesítění a typ porosity, který umožňuje dostatečně rychlé ustavení rovno-
váhy potřebné z hlediska provozní aplikace.

3. Dostatečnou teplotou a radiační odolnost.

POPIS EXPERIMENTÁLNÍCH PODMÍNEK

Měření rovnovážných kapaoit měničů aniontů pro ionty kyseliny borité v závislosti iia růz-
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ných parametreoh (koncentraoi H^BOj, teplotě, specifickém zatíSení, velikosti zrnění), by-
la prováděna T dynamických podmínkách, tj. protékáním roztoků ionexovou kolonou s klidnou
vrstvou. Ionexovou kolonu tvořila standardní skleněná trubice výšky 700m s vnitřním prů;-
ttíxem 23ram (200 ml ionexu), tepelně izolovaná. Influent tvořený roztoky kyseliny borité o
různé konoentraoi proudil před vstupem do kolony přes průtočný termostat k nastavení tep-
loty. Výměnný proces v ionexové vrstvě byl sledován měřením koncentraoe H^BOj v efluentu.
Koncentrace H,B0, byla měřena průtočným laboratorním měřičem, pracujícím na principu neu-
tronové absorpce.

K dosažení požadované teplotní exposice, při stanovení teplotní odolnosti silně bazických
měničů aniontů, bylo použito přístroje t.zv. "reoyklátoru", který umožňuje expozici anexů
v dynamických podmínkách. Tento přístroj byl Tyvinut v VlJsPIi Pardubioe a sloužil ke eledo-
v Sní životnosti ionexů přf cyklickém opakování pracovních režimů. Pro naše účely byl recy-
klátor upraven. Pracovní médiom (čistá voda nebo roztoky kyseliny borité) obíhalo se sjnyč-
oo pomooí čerpadla přes teplotní výměník a kolonku, ve které byl umístěn zkoušený vzorek
anexu. Požadovaná teplota byla udräovt'na ve výměníku a v temperačním pláäti kolony pomocí
termostatu s vnější oIrkulaci.

VÍSLEDKÍ EXPERIMENTÁLNÍCH

Pro úspěšnou a praktickou aplikaci metody teplotní regenerace je velice důležité vědět,
zda oelý prooes je dostatečně reversibilní, zda při opakov;'ní střídavé sorpce a desorpce
vlivem změn teploty nedochází k postupnému sniSovňní amen kapacity rv/niče aniontů. Pokud
vyloučíme vedlejší vlivy jako je zanášení ionexu, otrava nebo degradace jeho funkčních
skupin, nemělo by ke snižování kapacity docházet, dyž uvážíne, že jde o ustalování rovno-
váhy mezi výměnnými skupinami anexu a ionty kyseliny borité. To potvrdilo 1 experimetální
sledování reversibility sorpčníoh a desorpčních cyklů se siln"? bázickým anexem Wofatit
PO-SC. Bylo provedeno celkem 12 cyklů sorpce a desorpce, při 20 a 60°C. Během těchto 12
cyklu nedošlo k poklesu množství sorbované nebo desorbované kyseliny borité /2/.

Ke srovnání rovnovážných kapacit silně bázických anexů různých typů a razných výrobců by-
la prováděna měření při koncentrácii influentu 5c iUBO-,/1 a čtyřech úrovních teplot 10, 20,
60 a 80°C. Tyto teploty odpovídají hork,I'm (desorpčním) a studeným (sorpčním) cyklům, při-
čemž teplota 10 C může být při provozní aplikaci omezena nutností přídavného cMa/ení a
naopak teplota 80°C může být omezena teplotní odolností zkou&enóho anexu.

V tabulce č. 1 jsou uvedeny souhrne výsledky noření r^vnovúžnýoh kapacit v závislosti na
vybraných teplotách. V tabulce je rovněž uveden koeficient, který udává snížení kapacity

v g H,B0, na litr nabobtnalého ionexu při zvýšení teploty o 1°C. Tento koeficient je sraěr-
nioí regresní přímky proložené metodou nejmenších čtverců. Z uvedených rovnovážných kapa-
cit a teplotního koefioientu je patrné, že nejvyšší kapacitu a i nejvyšší teplotní koefi-
cient mají silně bázické anexy gelového typu Dowex 1-X8, Lewatlt M500KR/0H a Wofatit Y46.
Wofatit Y46 je vývojový typ jaderno čistoty, vyráběný firmou VEB Bitterfeld, NDR, určený
právě pro účely borové regulace /3/.

V tabuloe č. 2 jsou uredeny rovnovážné kapacity a teplotní koefioienty v závislosti na
teplotě a konoentraoi kyseliny borité u silně bázického anexu Wofatitu RO. Teplotní koe-
fioient uvedený v tabuloe stoupá s koncentrací kyseliny borité v influentu. Rovnovážné ka-
paoity uvedené v tabulkách byly získány úplným nasycením anexu ^dosažení rovnovážného sta-
vu) při dané teplotě a koncentraoi influentu.

Pro sledování rychlosti dosažené rovnováhy v dynamickýoh podmínkách na ionexové koloně by-
lo použito naměřenýoh sorpčníoh a desorpčních křivek t.zv. izoplán. Tyto křivky jsou gra-
fickým znázorněním závislosti koncentrace kyseliny borité v efluentu na proteklém objemu
roztoku. Sorpční a desorpční křivka je znázorněna na obr. i. Na křivkách je vyznačena šíř-
ka sorponího nebo desorpčního pásu/^, která předst ruje šířku pásu při konoentraoi kyse-
liny borité o » °maI/

8» Šířka pásu /0T>yla použita k porovnání různých typů silně bázických
anexů při proměnném speoifiokém zatížení a velikosti zrnění. Výsledky těohto měření jsou
shrnuty v tabulkách č. 3 a o. 4.
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K měření -t závislosti na speoifiokém zatížení bylo použito gelových typů anexu Wofatit •
ROSC, Amberlite IRA-400 a makroporézního anexu Amberlite IRA-SO4. Specifické zatížení by-
lo zvoleno 20,40 a 60m-3/Ľ? . h.

Z průběhu sorpčníbh a desorpčních izoplán 20 a 60°C a z hodnot veličin jako jsou - šířka

pásu /i , osikového proteklého objemu a celkového oasu je :iožno udělat tyto závěry :

a) Makroporezní anex se vyznačuje rychlejším dosazením rovnováhy než gelové typy.

b) 5as potřebný k dosažení rovnováhy klesá se zvětšováním rychlosti průtoku. Bylo dosaže-

no časů pod 30 min.

o) Sorpční izoplány vykazují větší aířku než desorpční, oož lze vysvětlit nižší teplotou,

při které dochází k ustálení rovnováhy.

Pro měření v zúvislosti na velikosti zrnění byly vybrány gelový anex Wofatit RO a makropo-

rezní L«watit MP-500. Velikost zrnění použitá pro :',ěření byla 1,0 - 1,2; 0.8 - 1,0» 0,5 -

- 0,8j 0,4 - 0,5mm. U každé frakoe byly potom změřeny sorpční a desorpční izoplány při 20

a 60°C. Z prúuěhu hodnot šířky pásu $ u desorpčních izoplán je možno usuzovat, že se vzrůs-

tem průměru zrna anexu vzrůstá i čas potřební k dosažení rovnováhy, "-le prťiběh hodnot /3 u

sorpčníoh izoplán již není tak jednoznačný a ukazuje na určitou homogenitu měničů. Patrná

je však větší Šířka sorpčníoh pásů než desorpčních pásů, způsobená vlivem nižSí teploty.

Stanovení závislosti sorpSní kapacity na otupni zesítění silně básiok.ých anexů bylo cílem

praoí na tokijském technologickém institutu /2/. Byla měřena serie anexů typu I DIAIOH 300

v rozsahu zesítění 3 - 9 % DVJJ. HejvyšSí sorpční kapacity bylo dosaženo u anexů s. 6 - 8%

DVB /4/.

Teplotní odolnost silně bazických anexů byla měřena při teplotách 60, 75 a 9O°C v roztoku

kyseliny borité o koncentraoi 5g/l. Anexy byly vystaveny zvýšené teplotě po dobu 100 hodin.

K měření b^lo použito gelovýoh anexů Wofatit RO, Amberlite IRA-400, Duolite ARA 366, Dowex

1-X8 a makroporézního anexu Amberlite IRA-904. Teplotní odolnost anexů v roztoku kyseliny

bořitó (boritanová forma anexu) byla porovnána s teplotní odolností ve vodě (hydroxylová

forma anexu).

Teplotní skoušky prokázaly, že výměnná kapacita anexů poklesla u väeoh sledovaných anexů.

Zároveň se však projevila lepší stálost anexů v boritanové formě než v hydroxylové formě

a J testovaných anexů byly rovněž zji;těny změny bobtnavosti. Celková výměnná kapacita

anexů v hydroxylové formě poklesla v průměru o 20 - 30% oproti kapacitě před teplotními

zkouškami, kdežto kapacita v boritanové formě poklesla pouze o 5 - 20% oproti hodnotě

před zkouškami.

Silně bázioké anexy snižují svoji kapaoitu vlivem dezaminaoe a degradace tetraraethyl amo-

niové skupiny, přičemž rychlost obou reakcí Je zvyšována kalalytickým účinkem OH iontů a

kyslíku rozpuštěného ve vodě. Odolnost silně b;'ziokých anexů (rychlost reakoí dezaminace

a degradaoe) je závislá na povaze aniontu, v jehož formě se anex nachází v době, kdy je

vestaven účinkům tepla. Povaha aniontu, který při našich zkouäkáoh byl tvořen kyselinou

boritou, je komplikována jejímiasooiovanými formami, které tvoří ve vodnýoh roztocích.

Při vysoké teplotě, kdy doohází k uvolnení, vázané kyseliny, může být toto uvolnění způso-

beno hydrolýzou vazby nebo rozpadem polyboritýoh částic na monoborité částice. V prvém

přápadě by část výměnných skupin přeSla do OH formy, v druhém případě nikoliv - výměnná

skupina by byla stále obsazena boritanovým aniontem.

Haše zkouoky potvrdily, že při měření odolnosti anexů je nutné kromě stanovní oelkové

výměnné kapacity stanovit i pokles bázieity výměnnýoh skupin, například měřením indexu

bázicity /5/.

Kromě zvýšené teploty se na snižování životnosti anexů bude podílet i vysoká radiaoe. Vý-

zkumy v této oblasti prokázaly /6/, že degradace a rozklad výměnnýoh skupin, při kombi-

novaném účinku radiaoe a tepla jsou větší, než \>y se dalo očekávat na základě obou vlivů

uvažovaných odděleně. S ohledem na vliv radiace na snížení životnosti anexů, bude proto

možno zvolit vySší desorpční teplotu i přes jeji nepříznivý vliv na výměnné skupiny.
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ZJCVĚR

V dosavadnioh laboratorních výzkumech, které.potvrdily možnost využití teplotní regenera-
ce pro praktickou aplikaci, byla všechna měření prováděna s konstantní koncentraoí kyseli-
ny borité v influentu (vstupní roztok na ionexovou kolonu). Při aplikaoi na jaderné elek-
trárny se však vstupní koncentrace bude s časem během praoovního období teplotní regenera-
ce. Měření s proměnnou vtupní koncentraoí budou realizována na modelovém zařízení, jehož
schema je zobrazeno na obr. 2. Navržené aohema vychází z předpokládaného provozního zapo-
jení borové regulace s teplotní regenerací a odpovídá měřítku modelového zařízení vůči
provoznímu 1 : 1000.
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Tabulka č. 1 : Rovnovážnó kapacity (Qr) silně bázických anexčt a teplotní koefioient (kT)

pro vybrané teploty.

označení anexu

Zerolit PF
Dowex 1-X8

Wofatit Y46

Lewatit K500 KR/OH

Lewatit l.rP5OO
Amberlite IRA-400
Amberlite IRA-402

Amberlite IRA-904

10

130,1

199,7

192,1

191,4
131,5
133,9
160,2

77,2

<3r/g .

20

128,6

194,5
185,0

185,6
122,2

133,5
158,8

77,6

I"1/

60

105,2
165,0

165,9
156,8

104,2

106,9
124,1
66,2

80°C

103,1
162,8

138,1

142,8

107,3
104,1
121,3
60,9

Vg.rVc-1

0,432
0,572
0,710

0,702

0,359
0,483

0,629
0,248

Tabulka o. 2 : Rovnovážné kapacity (Qr) anexu Wofatit HO a teplotní koefioient k- pro vy-
brané teploty a koncentrace H,B0~.

C/g.l"V

1

3
5
7
9
11

7

54,04
93,97

119,37
137,44
160,20

179,29

Qr/S . 1"V

20

52,96

88,47
110,84
127,80

145,82

161,79

40

49,23
79,39

99,93
121,86

134,90

154,35

60

43,73
73,98
89,20

108,30

125,59
142,19

80°C

40,88

65,09
84,89
103,88
119,80

136,42

Vg.i-Ve-V
0,193
0,386

0,484
0,463
0,535
0,556
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Tabulka 4. 3 : Závislost šířky pásu i/3) na speoiflokem zatížení ts) pro různé anexy.

označení
anexu

Wofatit ROSC

Amberlite

IRA-4OO

Amberlite

IRA-904

s/1.1-1.h"1/

desorpoe

sorpce

desorpoe

sorpoe

desorpoe
sorpoe

20

1,36

1,87

1.32
1,81

0,98
1,27

40

1.41

1,89

1,53
1,56

0,92
1,42

60

1,66

2,01

_

0,95
1,23

Tabulka o. 4 : Závislost šířky pásu (/@) na velikosti zrnění pro různé anexy.

označení
anexu

Wofatit RO

LEWATIT

KP-500

velikost
zrnění
/mm/

desorpoe

sorpoe

desorpoe
sorpoe

0,4-0,5

0,98
1,48

1,10

1,77

0,5-0,8

1,07

1,69

1,15

1,71

0,8-1,0

1,22

1,67

1,38
1,66

1*,0-1,2

1.23
1,79

1.41

2,15

Obr. 1

4 -

2 _

-2 _

-4

Vionexu = 2 0°
c„ = 5g H ,-1

J 1 I L

Sorpční (10°C)
a de3orpční
(80°C> křivka
pro silně bá-
zický anex
Lewatit M500
KR/OH.
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80 .
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40 •
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-"i—r~~

=1

. ^

\
• i -

i

/ft?-
. 1
/ '

0,<i5 J, 50 ,0,75 1,0
kimpaně [uasj

0tr.3: Manévrovaoí charakteristiky JE s reaktorem W E R 440 v přítomnosti regulační skupiny
kazet v AZ,
A-zabezpečeno setrvání na příslušném výkonu) v libovolný moment je možno zvýšit vý-
kon na nominálni hodnotu.

' B-zabezpečeno setrvání na příslušném výkonu a výstup na nominálni hodnotu pouze v
prípade, že setrvání na nižším výkonu nepřesáhlo 1 hodinu.
1 t - 0,05 l/h, 2 t - 0,20 l/h

0,40-

0,30-
0,27.

0,20-

1/
h

0,10"

• •' j •: !

— . .

—i
_.. _

_—̂

i- 1
. . . .

.1
• • yl

1 '

y 3

i
/

4

0,25 0,50 0,75
Délka kampaně [čae]

0br.4« Minimálni r-ohlost odstraňovaní H^BO^ z primár, ohladiva (8) potřebná pro udržení
výkonu na hodnotí (N), na kterou byl snížen za 100% pro různé momenty kampani.
1-N-10&, 2-N-2OJ6, 3-H-5O*, 4-N-8OJ6.
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ROVNOVÁHY KYSELIBY BORITÉ" VE VODNÍCH ROZTOCÍCH

Ladislav Sucha

Katedra analytické oheraie, Vysoká Škola chenioko-technologioká
166 28 Praha 6 - Dejvioe

i*VOD

Rovnováhy, které se ustavují ve vhodných roztooíoh kyseliny borité a boritanu, lze podle
jejich povahy rozdělit na aoido-bazické, komplexotvorné, sráaeoí, extrakäní a rovnováhy
na měničích iontů. Fři zvýšené teplotě muže mít význam i rovnováha mezi vodným roztokem
kyseliny borité a plynnou fází, která je ve styku a roztokem.

Ve vodných roztooíoh používaných jako tzv. "ohladící vody primárního okruhu jadernýoh
reaktorů typu WER" jsou s ohledem na koncentraoi kyseliny borité, na teplotu a pH vý-
znamné především aoido-bazické rovnováhy kyseliny borité, s ni.iiž úzce souvisí i tvorba
komplexních polykyselin.

Tímto typem rovnováh se budeme nyní blíže zabývat.

DISCIACE KYSELINY BORITÉ A TTORBA FOLYBORITANU

Kyselina boritá, H,BO, neboli B(OH),, se ve svém zředěném vodném roztoku ohová jako velmi
slabá Brnstedova kyselina. Její disociaci lze znázornit např. reakčním schématem :

B (0H)3 + 2 H20 Äsät B(OH) 4 + HjO* (A)

Tato jednoduchá rovnováha je charakterizována termodynamickou disociační konstantou

( Kal }0 * ^ ( O H ) " * aH + / aB(OH) 3

 ( 1 )

Vzrůstá-11 koncentrace kyseliny borité ve vodném roztoku, roste i její schopnost odštěpo-
vat protony, tj. kyselina boritá se chová jako silnější kyselina. Lze to vysvětlit vzni-
kem polyboritanů, které se tvoří podle obecného reakčního schématu

m B(OH) 3 + n H 20 5 Ä
 B

m

( 0 H ) 3 m + n + n H +

Příslušné termodynamické rovnovážné konstanty

aH + / aB(OH) 3

(B)

(2)

mají hodnoty, které odpovídají silnějším kyselinám, něž je samotná kyselina bořiti. Příči-r
nou je tvorba objemnějších aniontu např.

HO

HO
- o -

-OH
^ - OH
OH

nebo

OH

S
Bi

kterými není vodíkový ion pevně spoután jako jednoduchým aniontem B(0H)T .

tJdaje literatury o stupni polymerace a vlivu koncentraoe kyseliny borité na tvorbu polybo-
ritanů ve vodném roztoku nejsou úplně shodné (viz např. * ). Nalezená data se liší podle
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toho, Jakými experimentálními metodami byla získána a za Jakých podmínek byly rovnováhy

studovány. Také přítomnost iontů alkalickýoh kovů má vliv na disooiaoi kyseliny bořité;

Frei a spol. dokonoa uvádějí existenoi komplexu aaociátu [tla+, B(OH)^j .

Podle Baeae a Mesmera lze vztah mezi termodynamiokými a koncentračními disooiačními kon-

stantami rovnováhy (B) vyjádřit rovnicí

iontová i ť"1 2

v níž X je síla roztoku I » —g—2- °i " zi a k o n stanty £ a £ jsou funkoí koncentraoe a dru-

hu iontů v jejiohž prostředí disociace probíhá. Data Nestavená Baesem a Meamarem uvádí tab.

I.

VLIV TEPLOTY

Působením teploty na disooiaoi a polymeraoi kyseliny borité ve vodném roztoku se zabývali

tlanoY a spol.'', dál* Owen a King' i Mssmer a spol, , Některé hodnoty rovnovážných konstant,

které tito autoři získali, uvádí tab. II.

o o
SLOŽENÍ VODNÍCH ROZ'i'OKU KYSELINY BORITÉ ZA RUZNÍCH PODMÍHEK

Podíl jednotlivýoh forem kyseliny borité ve vodném roztoku v závislosti na pH, oelkové kon-

centraci boru (ve formě kyseliny borité a boritanů) a teplotě lze znázornit distribučními

diagramy. Pro dvě vybrané teploty a koncentrace boru jsou tyto diagramy na obr. 1 - 4 .

Z diagramů je zřejmé, že při malé konoentraoi kyseliny borité (oB - 0,0511) je podíl poly-

boritanů nevýznamný. Zvýšená teplota potlačuje disociaoi kyseliny borité - při 80°C má

stupnic* pH re vodě rozsah jen do asi 12,3. Zvýšením konoentraoe kyseliny borité se pod-

poří tvorba polyboritanů. Nejvýznamněji se uplntňuj* triboritan B,0,(OH)T, ve kterém je r

okolí pK 8 vázáno při 25°C asi 45Jž přítomného boru (hodnotu disribučního koefioientu^^ ^

je třeba při výpočtu podílu boru násobit hodnotou koeficientu m • 3 ) . Při zvýšené teplotě

podíl triboritanu klesá, ale ještě při 200°C je triboritan ze všech polyboritanů nejvýznam-

nější. Kromě něho se v roztoku za nižší teploty nejvíce upl-itňuje tetraboritan složení

B 40c(0H)|~, kdežto při 80°C a vyšších teplotách je v roztoku více diboritanu BgO (OH)g.

Celkově podíl boru vázaného ve formě polyboritanů se stoupající teplotou klesá.

RADIAČNÍ KTHETIKA

Kinetika tvorby polyboritanů byla studována v podstatně menším rozsahu, než termodynamika

těahto reakcí. Většina autorů soudí, že se polyboritany tvoří rychle, takže není rozdílu

ve složení roztoků připravených z pevného tetraboritanu sodného nebo z kyseliny borité ne-

utralizaoí hydroxidem Bodným. Ryohlostni konstanty tvorby triboritanu a pentaboritanu

BgOg(OH)^ jsou řádu 10 2 až 10^ (za laboratorní teploty a při pHs=í7)7>8. Naproti tomu sou-

aí Valjaško .a Vlasová z časové závislosti IČ-spekter tetraboritanu, že depolymeraoe toho-

to aniontu probíhá pomalu. Také I.iomil a spol. dospěli na základě studia NIIR-spekter k

názoru, žr tvorba pentaboritanu Je pomalá a rozpad tetraboritanu probíhá stupňovitě.

Kyselina boritá, která se ve svých zředěnýoh vodných roztocích chová jako velmi slabá jed-

nosytná kyselina (pKgj*8^ při 25°C), troří při koncentraci větší než 0,051i polyboritany,

které nevážou protony tak pevně, jako jednoduohý anion B(OH)^. Nejvýznamněji se ze všech

polyboritanů uplatňuje triboritan, dále tetraboritan-za normální nebo diboritan za zvýše-

né teploty (při 80°0 a výše). Namísto tetraboritanu je možné uvažovat r roztoku též exis-
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tenoi pentaboritanů BgOg(OH)^ a BgOg(OH)g". Se stoupající teplotou se disociaoe kyseliny
borité i tvorb« polyboritanů potlačuje.

Tvorba polyboritanů podporuje disooiaoi kyseliny borité a zvčtauje podíl boru, který je ve
rodném roztoku přítomen ve formě aniontů. Toho lze využít k ovlivnění sorpce kyseliny bori-
té na katexu. Protože zvýíená teplota potlačuje vznik polyboritanů, zmenšuje se tím i mož-
noat sorpce boru ionexom.

LITERATURA

- 1. Stability Constants (L.G.Sillén, A.E.Martell, vydavatelé). Special Publikation Ho,17,
25, tab.14. Chemical Society, London 1974 a 1971.

2. Baes F.C., llesmer R.E.: The Hydrolysis of Cations, str. 104. 'Viley, Hew York 1976.
3. Prei V., Uatjanovičova A.: S.Fiz.Chim. 3J, 1153 (1963).
4. Manov G.G., DeLollis N.J., Acree S.P.: J,Res.Nati.Í3ur.Stand. 2i> 287 (1944).
5. Owen B.B., King £.J.: J.Amer.Chem.Soc. 65., 1612 Mí;43).
6. Mesmer R.E., Baea C,P., Jr., Sweeton P.H.: Inorg.Cheir,. _1_1_, 537 (1972).

7. Anderson J.L., Eyring E.M., Whittaker H.P,s J.Phys.Chem. ,68, 1128 (V.Ů4).
8. Osugi J., Sato M,, i'ujii T.: Hippon Kgaku Sasshi SS_, 562 (1|j68),
9. Valjaäko I/i.G., Vlasová E.V.: Geochimija 2, B 1 B (1966).
10. Uoii R.K., Nachtrieb N.H.: Inog.Chem. 6, 1189 (1567).

Tabulka I : Závislost tvorby polyboritanů na složení roetoku (data pro vvpočet konstant
P^j podle rov. (3)).

Forma

B(OH)4

B20(0H)ľ
B 3 O 3 (OH) 4

B 4 O 5 (OH) | "

Koeficienty

n,n

1,1

2 , 1
3 , 1

4,2

Lo

-9

~9
-7

-16

g (Oo

.36
,03

,3

a

1,022

1,022
1,022

3,066

ľrostí

HaCl

KC1

HaCl O

1X1
HaCl

KC1

HaCl 0

KC1

IíaCl O

OŮ.1

.

I

0

- 0

1 "°
- 0

4

= 1

,0842
,155
,098
,20

b

1 = 2

-0,0769
-L, 140
-L,087

-0,163
-C,<20
-L,1b6
-0,1

I = 3

-0,0773
-0,130
-o.ui.5

-0,14
-0,26

Iontová síla je ud=-'na v molalitě
aPormy eacistence kyseliny borité ve vodném roztoku odpovídají iontům
se odštěpil určitý pooet molekul vody (z) podle reakčního sciiámatu:

, ze kterých

Diborit^n BgO^OH)^ odpovídá formě Bg(OH)^, trlboritan B3O3(OH)^0,
formě B,(0H)2T. Pentaboritany mohou existovat jako Bc0g(OH)T nebo B-0g(0H)g
formám B̂ (OH).,g., popř. B(OH)^

tetraboritan B405(OH)

7 . odpovídá
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Tabulka II t Závislost trorby polyboritanů na típlotíi

Teplota

°C

0

25

v50

100

150

200

250
300

Prostředí
I (složení)

0

0

0
0
0
KKC1) .
0
1(KC1)

0
1(KC1)
0
KKC1)
0
0

Log
m,n 1,1

-9,500

-9»5O1
-9,235
-9,237
-9,076
-9,060
-9,08

-6,69
-8,95
-8,49

-6,94
-E>,39
-9.04
-8,34
-9,22
-9,51

2

-8

-6

-8

-8

,1

.8

.49

.31

.21

3

-7

-7

-7

-7

,1

,00

,20

.44

,70

4,

-15

-15

-16

-16

2

,24

,75

.04

.19

2

-14,943
-14,943
-13,997
-13,997
-13,262
-13,262
-13,262

-13,003
-12,264
-11,516

-11,642
-11,161
-11,302
-10,680
-11,196
-11,301

Lit.

4
5
4
5
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Iontová síla udána v molalitě.
Odkazy na púv. práce viz seznam literatury.
a Hodnota log K„ 0 použitá autory při přepočtu experimentálních dat na rovnovážné konstanty

mn •

a..
0,8

0,6

0,4

0,2

-

-

—

—

1-^

\i,0 1,1/^ Obr. 1. Závislost složení roztoku kyseliny
borité a boritanů na pH(cB = 0,05M,

(KC1))25°C, 1

Pozn:'mka: Hodnoty distribučních koeficien-
tů dmnt představující podíl jedno-
tlivých forem kyseliny borité v
roztoku, byly vypočteny s použitím
hodnot rovnovážných konstant uve-
dených v práci Mesmera a spol.

8 10 12 pH
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Obr. 2. Závislost složení roztoku kyse-
liny borité a boritanu na

pH(oB = 0,5M, t = 25°C,
I » 1 (KC1)). Viz poznámku
k obr. 1.

Obr. 3. 2ávislost slo2ení ro::'.oku kyseliny
bořit t a boritanu na pH (oB = 0,05í.i,
t = eo°C, I = 1 (KC1).
Viz posmjnku k o'ir. 1.

Obr. 4. Závislost sloľiení ro?.toku kyse-
liny borité a boritanu na pH
(oB = 0,51.1, t = 80°C, 1 = 1 (KC1).
Viz poznámku k obr. 1.
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o
SOUVISLOSTI APLIKACE H^EO^ U TLAKOVODNÍCH REAKTORU S PROBLEMATIKOU VZHIKU A ZNEŠKODŇOVANÍ

THITIA

Ing. Zdeněk Laštovička, Ing. Jiří Miller
iinergoprojekt Praha

TVORBA THITIA

U tlakovodníoh jaderných reaktoři a tedy i u reaktorů typu WER Je pro regulaci reaktivity
využívána kyselina boritá, rozpuštěná v chladivú. Tato aplikace kyseliny borité však sebou
nese určité problémy. Jedním z nioh je tvorba tritia, které vzniká jadernou reakcí neutronu

8

1 0 B .

Jedná se především o reakci B/n,2«6/3Hjkterá přispívá k tvorbě tritia v primárním okruhu
ooa z 80-ti$S. Zbývajíoíoh 20% tritia Je tvořeno dalSími reakcemi neutronů s borem v chladi-
vú a v regulačníoh tyčích, průnikem tritia z termárního štěpení přes obal palivových článků
a aktivaoí deuteria.

Tritium nelze běžnými a tedy ekonomicky rentabilními metodami čiStění/destilace, výměna ion-
tů, chemické srážení, atd./ z primárního média odstraňovat, takže za předpokladu uzavřeného
okruhu /bez úniku a vypouštění/ a vzhledem k poločasu rozpadu tritia /12 let/, bude během
celé doby provozu jaderné elektrárny, dále JE /30 let/ jeho koncentrace v chladivú neustále
vzrůstat. Za jeden rok provozu /7000 provozních hodin/ JE voroněžského typu se generuje v

1 7

primárním okruhu jednoho bloku 440 MW e l cca 6 . 10 Bq tritia. V průběhu prvního roku provo-
zu lze jeho úbytek přirozeným rozpadem zanedbat. Uvedené množství tritia bude tedy obsaženo
v hypoteticky uzavřeném primárním okruhu koncem první kampaně. Objem primárního média je cca
25Om a specifická aktivita tritia bude tedy koncem 1. kampaně cca 2,5 . 10 Bq/1.

STANOVENÍ lI&XIĽJ&iHf PŘÍPUSTNÍ K0NCÍ2NTIÍACE THITIA V FRIUÄRNÍM MÉDIU

•Vyjmeme z, podmínky, že voda prim-rního okruhu odpařená do provozních místností v režimech
výměny paliva a dezaktivace těchto místností tzv. čistým kondenzátem nezpůsobí v ovzduší
vyšší koncentraci tritia, než připouští vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 59, tj.
185 Bq/1. Přitom budeme brát v úvahu, že spolu s tritiem se uvolňují do ovzduší další ra-
dionuklidy. Za předpokladu, že v pracovním prostředí je při 25°C vzduch 100& vlhkosti
(2,3 . 10 kg HpO/1 vzduchu), že koncentrace tritia ve vodní páře je stejná jako v kapali-
ně a že tritium představuje 50$ radiotoxicidy ve směsi uvolňovaných radionuklidů, vychází
tato koncentrace tritia cca 4 . 10 Bq/1.

ODSTRANOVÄHÍ TRITIA Z PRIMÁRNÍHO OKRUHU

Porovnáním stanovené limitní koncentrace tritia se specifickou aktivitou tritia, které je
dosaženo koncem prvního roku provozu reaktoru v hypoteticky uzavřeném primárním okruhu
/2,5 . 10 Bq/1/, zjistíme, že je zde cca 6-ti násobná diference a že je tedy nutné tritium
z primárního okruhu odstraňovat.

Nejjednoduší způsob je vody s obsahem tritia vypouštět a primární okruh doplňovat vodou bez
tritia. Tento postup je také na elektrárnách typu YVER realizován. Za jeden rok provozu
/kromě prvního roku/ je nutno odstranit z primárního okruhu vznikající množství tritia, tj.
6 . 10 Bq. Při rovnovážné koncentraci tritia 4 . 10 Bq/1 to představuje vypuštění 1500m
primárního chladivá na jeden blok 440MWg^ /odpovídá v průměru oca 200 l/hod/.
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SOUVISLOST TVORBY A ODSTRAŠOVANÍ TRITIA S VODHÍM REŽIMEM PRIMÁRNÍHO OKRUHU A 3 R E Z B G M PO-
HYBU AKTIVHÍCH VOD

Zatím j srna pro kvantitativní úvahy považovali primární okruh za uzavřený. Ve skutečnosti
Tšalc doohází za provozu JE k tzv. organizovaným a neorganizovaným únikům.

neorganizované úniky primárního okruhu, vedené na čistící stanici odpadních vod, jsou dány
projektovou hodnotou 0,2m /h pro jeden blok 44OIlWel. Jak je vidět, toto množství by za
předpokladu rovnoměrnosti tvorby tritia bylo dostatečné pro jeho odstraňování z primárního
okruhu. Tvorba tritia však nebude mít v průběhu kampaně rovnoměrný charakter, ale bude prak-
ticky lineárně klesat v« shodě se snižováním koncentraae kyseliny bořité v primárním mediu,
z dů"odu kompenzaoe reaktivity na vyhoření paliva.

V počátečních fáaíoh kampaně bude tady potřeba odstraňovat tritium cca dvojnásobná, než. vý-
še uvedená průměrná a ke konci kampaně se buíe blížit hodnotě dané tvorbou tritia za nepří-
tomnosti kyseliny borité v ohladivu. 2 toho vyplývá, že v oca první polovině kampaně nebu-
dou neorganizované úniky krýt plně potřebu odstraňování tritia a že část tzv. organizovaných
úniků, které se jinak vraoejí bez přečíslování zpět do primárního okruhu, bude muset tento
defioit kompenzovat.

Doposud uvedené skutečnosti se týkají nominálního provozního režimu JE. Při nestacionárních
režimech, kdy se bud* např. nepravidelná měnit kompenzaoe kyseliny borité, atd., bude nutné
se při odstraňování tritia řídit naměřenými hodnotami jeho koncentrace. To je zajištěno sys-
tétmem odběru vzorků a jejioh vyhodnocováním v radiochemick^ch laboratořích.

VYPOUŠTĚNÍ VOD S OBSAHEM THITIA MIMO AREJÍL JE

Kvantitativní závěry týkající se množství vypouštěních tritiovan:'ch vod z primárního okruhu
jsou z hlediska výpustí mimo JE současno platné pro celý systém aktivních vod, zahrnující
kromě primárního okruhu především Sistící stanice aktivních vod, včetně nádrží čistého kon-
denzátu a přečištěného koncentrátu kyseliny borité.

Ze systému aktivních vod JE 2 z 440MW_-, voroněžského typu je tedy nutné ročně odstranit cca
3000nr vod s koncentrací tritia 4.10 'Bq/1. Cca 300nr/rok těchto vod se dostává spolu s ka-
palnými ra. odpady na jejich úložiště situované v areálu JE. Dalšíoh cca 300m /rok vod ob-
sahujících tritium unikne přes ventilační komín do vnější atmosféry. Zbývajících cca 2400nr/
rok je nutno vypustit do vodotečí mimo areál JE.

Pro tyto vypouštěné vody byla přijata kriteria stejně přásná jako pro pitnou vodu. Přípust-
ný roční příjem ingesoí je 1 . 10 Bq. Spotřeba pitné vody je 800 1 na jednoho člověka a
rok. Konoentraoe *ritia ve vypouštěných vodách muaí být tedy max. 1,3 krát 105 Bq/1,

Tato hodnota je cca 30 krát nižSí, než koncentrace tritia v aktivních okruzích (4 , 10 Bq/1 -
- jako v primárním okruhu) a proto je nutné vypouštěné vody v odpovídajícím poměru ředit.
Projekt el. V1 a el. V2 předpokládá odpouštět tyto "debilanční" vody z tzv. kontrolních ná-
drží vyčištěné vody, kde jsou dle projektovaných údajů aktivity všíech přítomnýoh radionukli-
dů kromS tritia pod hodnotami normovanými pro pitnou vodu. Před vypuštěním do průmyslové ka-
nalizace a dále do vodoteče jsou tyto vody s ohledem na obsah tritia cca 30-ti násobně ře-
děny neaktivní odpadní vodou.

Na závěr uvádíme pro srovnání množství tritia v kapalných výpustích u zahraničních tlako-
vodníoh jaderných elektráren.
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VÍVO J REAKTOROVÍ CH VODNÍCH SMYČEK Kí O VÝZKUM VODHÍHO ftfiZlMU PRIUÍRHÍKO OKRUHU WER

V. Rýpar, V. Masařílc, Z. FriS

lístav jaderného výzkumu, Řež

TÍVOD

Začátkem sedmdesátých let byla v tfjV pro účely lehkovodního programu zahájena práoe na úkolu
Výzkum a kontrola vodních režimů primárního okruhu. Byla při tom využita dosavadní experimen-
tální základna 1 pracovní zkušenosti z předchozího výzkumu pro potřeby elektrárny A1 s těžko-
vodním moderátorovým okruhoa. Hlavním experimentálním prostředkem v té době byla reaktorová
vodní smyčka pro provoz při teplotě do 10O°C a tlaku do 6,5 MPa. S využitím této smyčky byl
neprodleně zahájen vývoj metod kontroly fyzikálně-ohemiokýoh parametrů vodního tlakového pro-
středí okruhu WER a výzkum radiolýzy tohoto prostředí.

S postupem času Be přikročilo k zvyšování provozní teploty této reaktorové smyčky a stala se
nevyhnutelnou potřeba výstavby reaktorové vodní smyčky schopné činnosti při 35O°C á 20 íiPa,
na které lze provádět experimenty v parametrech prostředí primárního okruhu WER 1000 MW a
vySáích výkonových jednotek.

Zaměření výzkumu v lehkovodním programu se ponocí rozvíjené smyčkové základny rozšiřuje na
radiačně chemioký výzkum vlastního vodního režimu, na řešení chemickotechnologických problé-
mů okruhu zejména v oblasti čištění teplosměnného prostředí a výzkum soustavy chemiokého ří-
zení reaktivity reaktoru. V dalším programu se počítá s výzkumem mechanismu poškozování obá-
lek palivového článku a sledováním uvolňování štěpných produktů do okruhu. Souběžně jsou ře-
šeny otázky korozní problematiky materiálů primárního okruhu a aktivní zóny.

Ha základě empirioky ověřených znalostí limitujících podnínek vodních režimů při různých sta-
vech provozu reaktorů WER bude experimentálně řešena soustava řízení vodního režimu pomocí
nové techniky jeho kontroly a nových regulačních členů, a to v komplexním programu a využitím
řídíoíoh počítačů.

Výzkumné a vývojové práce jsou na smyčkové základně prováděny v široké kooperaci speoializo-
vaných pracoviší ÍJV a mimoústavních institucí. Je rozvinuta dobrá spolupráoe s výzkumnými
ústavy SVtíOM Praha, VUEK Hradeo Králové a EGl3 Praha, na vývojově-výzkumné činnosti se podí-
lejí podniky ZVJE Plzeň, ČKD Dukla Praha a CHEPOS Brno. ňeší se úkoly plánu spolupráce zemí
RVHP v tématu 1-1.3 Vodní režimy, úprava vody a problémy kontroly těsnosti paliva.

REAKTOROVÁ V0D1JÍ SĽYČKA RVS 2

Reaktorová vodní smyčka RVS 2 je v provozu od r. 1966. Při její projekci a výrobě bylo vyu-
žito poznatků z provozu nízkotlaké smyčky RVS 1, na které probíhaly experimentální práoe v
létech 1963 - i965, za tlaku 0,6 MPa a teploty 100°C.

Do provozu byla smyčka RVS 2 nasazena s projektovanými parametry tlaku 6,5 MPa a teploty
90°C, pod atmosíérou stlačeného kysličníku uhličitého, a byl na ní prováděn výzkum koroze
hliníkových materiálů ve vodném prostředí. Zároveň sloužila jako radiační tlaková zařízení
pro vývoj měřrLcí techniky pro uvedené tlaky a teploty.

Celá smyčka je vyrobena z nerezavějících ooelí typu 18 Cr 8 Hi, dle ČSH 17246 a 17347.

Strojní zařízení smyčky RVS 2 je situováno u paty reaktoru WR-S v samostatné strojovně.hor-
ní panel na ochozu reaktoru a aktivní kanál je umístěn v aktivní zóně reaktoru v jeho okra-
jové části v posici 14/6. Ovládací panel je ve zvláštní operátorovně.

Vlastní zařízení smyčky je tvořeno několika okruhy, z nichž je třeba především Jmenovat o-
kruh hlavní, který spojuje aktivní kanál přes dvě tlaková šoupata, umístěná na horním pane-
lu, s potrubními trasami <t 24mm » s cirkulačním bezucpávkovým čerpadlem. Je zde zařazen
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srovnáTaoí kanál, až na délkovou míru konstrukčně shodný s aktivním kanálem, s vněJ Si trubkou
0 45 mm.

Ba nejvyšším místě hlavního okruhu je situovaná expanzní nádrž, která má tangenoiální vstup
kapaliny a kuželovité dno, zabraňující eventuálnímu usazování korozníoh produktu.

Z ostatních okruhu a větví je nutno se zmínit o systému napájení kapaliny, a to jak beztla-
kovém tak za provozního tlaku, větvi vstupu plynu, vypoštění kapaliny a plynu a vzorkování.
Vzhledem k experimentům při maximálně dosažitelných teplotách byl vypuštěn při rekonstrukci
a zjednodušení smyčky chladící systém smyčky.

V r. 1975 byl do smečky zamontován nový topný okruh, obsahující 2 topné elektrické Slánky po
třech sekcích s celkovým výkonem 15 kW. Pomocí nich lze dosáhnout teploty oirkulujíoí náplni
přes 200°C.

Automatickou regulací lze teplotu udržovat na stanovené výši.

Fro experimentální účely související s výzkumem vodného prostředí jadernýah elektráren typu
VVER probíhají skoušky při 200°C a při nezvýSenám tlaku do 6,5 MPa. Uvedené parametry jsou
nejvyšší, jakých je schopna smyčka RVS 2 při zachování předepsané bezpečnosti pro Jaderná
zařízení dosáhnout.Daläí zvyšování kteréhokoliv z nioh by znamenalo přímé ohrožení strojní-
ho zařízení a měřící techniky. Jít touto oestou by bylo především značně neekonomioká, pro-
tože rekonstrukce smyčky HVS 2 by se prakticky rovnala Úplné přestavbě a nahrazení nejméně
9O5S částí novými.

Smečka plní experimentální program při uvedenýoh parametrech při výzkumu radiolýzy roztoku
čpavku a kyseliny bórité. Rovněž je v současné době jediným tlakovým radiačním zařízením, na
němž se provádí výzkum elektromagnetického filtru, který je situován ve zvláštním, k tomu
vybudovaném okruhu, napojeném přímo na hlavní potrubní řád smyčky. To umožňuje experimenty
za plných tlaků a teplot, s možnoBtí odběru vzorku, a za průtoku do 800 kg/hod.

Rekonstrukce reaktoru vyprovokovala nutnost gener'lní přestavby horního panelu smyčky a po-
trubních trna pod víkem reaktoru. Panel byl přesunut do nové, vymezené, ale značně prostoro-
vě omezenější lokality. Stísněné podmínky znemožnily jakékoli stínění expanzní nádrže a z
reaktoru přímo vystupujícího hlavního potrubí, což podstatně ztřžuje současnou experimentál-
ní práci, která probíhá při v;'!:onu reaktoru 6 OT, kdy radiační intenzita v blízkosti horní-
ho panelu dosahuje až 1mC/kg.h, v místě odběru vzorků u strojovny C,13mC/kg.h.

REAKTOROVÁ VODHÍ SĽYCKA RVS-J

Perspektiva výstavby lehkovodních jaderných elektráren o vysokých jednotkových výkoneoh v
naší republice předpokládá odpovídající zapojení os. výzkumné zŕkladny do práce na experi-
mentálních úkolech pro tento program. Z tohoto dňvodu a zi'roveň z důvodu podstatného zvý-
?ení nároků na bezpečnostní kriteria jaderných zařízení přistoupilo se počátkem sedmdesá-
tých let k projekci, výrobě a v současné době k montáži acela nové, požadovaným paramet-
rům odpovídající reaktorové vysokotlaké vodní smyčky RVS-3 s ozařovacím kanálem založeným
v aktivní zóně reaktoru WR-S v Řeži. Koncepce smyčky respektuje zkušenosti získané dlouho-
dobým provozem plynovú smyčky a vodních smyček RVS-1 a HVS-2 na témže reaktoru. Má však vyS-
ší parametry, šir2í experimentální možnosti a předpokládá progresivní způsob řízení a vyhod-
nocování experimentálních dat.

Teohnické řešení siny ky bude poskytovat universální experimentální možnosti, např. pro mode-
lové zkoušky změn kvality vody v průběhu provozu energetického reaktoru s návaznoBtí na vý-
voj metodik, s cílem vydat doporučení pro projekt a provoz energetických reaktorů. Další
programové zaměření bylo popsáno již v úvodu.

Koncepční řešení smyčky zahrnuje tyto hlavní funkce: přívod a úprava vody, cirkulaci vody
při daném tlaku, teplotě a průtoku, možnost zrniny poměru povrchu k objemu vody, možnost změ-
ny rychlosti oběhu kapaliny propojením do zpožäovací nádoby, přívod a odvod tepla, změnu
chemického složení kapaliny, měření a regulaoi a dozimetrickou kontrolu.

Experimentální činnost na smyčce je umožněna :
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- ozařovaoím aktivním fieldovým kanálem « čtyřmi neaktivními sroTnáraoími kanály, TO kterýoh
Je možno experiment orat se vzorky do primem 28 mtnj

- za provozu Je možno mSnit složení vody nebo do ní vstřikovat definovaní množatví přímSsíj
- v rukavioové skříni se dají odebírat plynné a kapalné vzorky obíhajíoího mediai
- vývoj vysokoparametrické měříoí teohniky, zejména kontinuálníoh kontrolníoh metod, umožňu-
je soustava tlakových universálníoh nádobek, umístSnýoh ve dvou obtokovýoh vStvioh - Jedné
B plnou praoovní teplotou a druhé a teplotou do 1OO°Cj

- vývoj filtrační teohniky a provozní flltraoe smyčky se uskutečňuje v dalěím obtokovém okru-
hu a několika filtračními souBtavami.

Potrubí trasy smyčky jsou nerezové, stejně Jako tlakové nádoby, čerpadla a armatury. Hlavní
oirkulační potrubí má Jmenovitou světlost Js 40, obtokové větve Js 15.

Přehled hlavníoh parametrů smyčky:

provozní tlak 20 MPa
provozní teplota
průtočné množství
průtočná ryohloet
příkon elektriokého ohřevu
výkon ohladíoí soustavy
objem kapaliny ve smyčce
plynový polštář

Dispozičně je strojovna smyčky situována v oddělené části reaktorové haly. Těsně navazuje na
provozní laboratoř s odběrem vzorků, ovládáním ručních armatur a vodním a dávkovačiím hospo-
dářstvím. Je vybavena ventilační soustavou a bezpečnostním uzávěrem pro případ maximální
pravděpodobné havárie. Strojovna je potrubním mostem spojena a aktivním ozařovaoím kanálem
v tělese reaktoru.

Velín smyčky je umístěn stranou v budově reaktoru. Standardní měříoí a regulační technika ja
doplněna informačním Bystémem CIS 3000, zaručujícím okamžitý přehled o stavu zařízení, signa-
lizaci překročení zadaných nezí, výpisy, vyhodnocování a pod. Po doplnění výstupními jednot-
kami umožní systém programové řízení chodu snyčky i experimentů.

Smyčka byla projektována a schvalována podle kriterií a technických podmínek platnýoh pro
stavbu jaderných elektráren WER 1000, s čímž jsou spojeny nemalé potíže zvláště s kvalitou
materiálu a jeho atestací. Na projekci, výrobě a montáži se vedle našeho ústavu rozhodující
měrou podílí Skoda Plzeň, Modřanské strojírny a ZPA Praha, náročnou montáž potrubního zaří-
zení provede n.p. Potrubí.

V současné době se dokončuje hrubá stavba objektu strojovny a provozní laboratoře. Od polo-
viny roku započne montáž technologického zařízení. Interiér velínu je hotov, dokončuje se
istalace a oživování systému CIS 3000, ve druhém čtvrtletí začne montáž měřící a regulační
techniky ve velínu a montáž kabelových tras.

Součásti potrubních tras pro montáž smyčky jsou již k dispozici. Pokud se nevyskytnou mimo-
řádné problémy při náročné montáži zařízení, měla by být smyčka hotova koncem příštího roku.
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KOHTIHUÄLllf uSSjBljf KCIICiilíT.iACE KYSELIKY

Jan Kyeela, Véolev K i č k a l , J a r o s l a v Recek
iJstav jaderntího v.vskumu, Sež

1ÍVOD

Ke stanovení konoentraoe kyseliny borité ve vodě existuje řada postupů, které byly vyvinuty
hlavně pro účely laboratorního měření. V souvinlosti e používáním kyseliny borité v tlako-
vodníoh jaderních reaktorech varůstá význam jejího analytického stanovení v chladivú primár-
ního okruhu. Důraz je kladen na kontinuální měřící postupy, na vývoj spolehlivého a přesného
provozního raířiSe.

Používané analytické postupy se ďijí chrnout do několika pkupin podle toho, kteryoli vlnstnos-
tí kyseliny borité nebo bóru samotného re při stanovení wuHvtí.

a) Neutronová metoda,

Při této metodě se ryuäívá vlastnosti i.r.topu bóru B (v přírodní c-mísí 'ictopu je -.sstoupen
18?S) silně absorbovat tepelné neutrony. Prakticky !se raSření provést tin zp'i.'iobem, Se ;iezi
zdroj neutronů a neutronový detektor se vloží nídoba s roztokem kypeliny borité. 1'očet pohl-
oenýoh neutronů je potom i'un?rný :nno2.itví boru (a tím ' kysel'ny borité) ve vzorku.

b) Vodivostní metody.

Kyfl«lina boritá je velice slabá kyselina a se vzr'ptem její koncentrace se elektr<el:ri vodi-
vost vodného roztoku nemění. Reakcí s mannitea, c'.l"cerlnem nelio jin.vmi orf.anick.-

;ni sloučeni-
nami (pokud obsahují skupiny -CH(OH)-CH(OH) vr.niká komplexní anlont, jehož elektrická vodi-
vost je mnohem vyšší. Tak například, :ři níření vodivosti v syrť'rau kyselina boritó - nannit
přináší z;aěna 1 mg.l H-BO, zněnu ve vo.'.ivosti 1 ̂iS.cm" (.1).

c) Potenciometrická metoda.

Další mnoĚství využití tvorby komplexního aniontu kyseliny horité s mannitem je jeho titrace
roztokem hydroxidu sodného, linožc-tví kyseliny je. úměrné innožrtví hydroxidu .ipot?e>ovan''ho k
dosažení stejné hodnoty pH roztoku jeká byla před přídavkem mannitu.Pro provozní účely se
používá titračních automatů, sériově vyráběných a adaptovaných k tomto účelu (2).

o
tiMmt KOHCKÍMRACE KSELIBi BORITÉ HSJ:o5lTÍM LABORATORHÍK Efiftl8EH

Při výzkumu a vývoji technologie řízení změn koncentrace H,B0, pomocí pilně bazických anexů
jsme byli postaveni před úkol měření koncentrace HjBO, ve značném počtu vzorků. Tento úkol
jsme řešili umístěním laboratorního průtočného něřiče k výtoku z anexové kolony. Měřič nám
umožnil sledování sorpčníoh a desorpčních křivek na anexu.

Pro průtočný měřič jsme použili neutronovou metodu. Při konstrukci jsme vyšli z měření Por-
da a Bramana (3), kteří experimentálně nalezli optimální '.eometrioké uspořádání neutronového
zdroje, moderátoru, měřeného vzorku a detektoru. Uspořádání našeho měřiče je zobrazeno na
obr. 1. Uprostřed nádoby naplněné moderátorem (deminerallzovanou vodou; je umístěn zdroj neu-
tronů (bylo požito zdroje Ra-Be 18,5 G Iq a Am-Be 111 G Bq). Vedle zdroje je umístSňa
trubioe s měřeným vzorkem, ve které je zasunut detektor *epeln:/oh neutronů. Před vlastní vý-
robou měřiče byla provedena serie měření k zjištění optimální vzdálenosti ntéřící trubice (ky-
vety) od zdroje a tloušíky absorpční vrstvy v trubici. V tabulce č. 1 a obr. č. 2 jsou shrnu-
ty výsledky těchto měření (4).
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Z obr. č. 2 je patrné, že Setnost rostla s přibližováním měřící trubioe k neutronovému zdro-
jij nejvyšší tok tepelnýoh neutronu je právS v místě neutronového zdroje. K největší prooen-
tové změně Setnostl doilo při použití měřící kyvety s největší tloušíkou absorpční vrstvy.

SCHEMA A POFIS ELEKTRONICKÍ líSŘÍCÍ APARATURY

Signál v detektoru neutronů (SUM 12) se zesiluje a tvaruje v předzesilovači a zesilovači
(BE 5282, tfjV), omezuj* na prahovém diskriminátoru (NE 4602) a čítá na čitíičl (NE 4611) po
dobu nastavenou t"\ stopkáoh (NE 4612). Údaj na čítači a stopkách se potom pomocí řídící jed*,
notky (NE 4617) přenáší do počítače (HP 2100) k dalšímu zpracování. Po přenosu se měřící cy-
klus opakuje (podle potřeb experimentátora).

Detektor sovětské výroby SUM 12 je koronový válcový detektor (8 x 215mm) s materiálem B 1 0,
citlivost 0,3imp/n/om2 s rozlišovaoí dobou 10 - 15 s. PředzesilovaS fy tluclear Enterprises,
zesílení 5x, spojený s detektorem. Zesilovač ÚJV, zesílení 10x, tvarováními » 0,5 ̂ s , lä •
• 2^8. Jednokanálový diskriminátor, čitač, stopy a řídíoí jednotka jsou modulární přístroje
fy Nuolear Enterprises v systému NIM. Šidící jednotka 1'KIHT CONTROL byla specielně upravena
pro spolupráoi s počítačem HP 2100 (5).

Generátor sloučí pro testování a kontrolu oelé aparatury z hlediska dlouhodobé stability
(kromě detektoru). Průběžnou kontrolu včetně detektoru je možno provcst jen kalibračním mě-
řením vzorku známé koncentrace před vlastním mířením a srovnáním s předem naměřenou kalibrač-
ní křivkou. S ohledem na tvar diskriminační charakteristiky použitého detektoru je yři poža-
dované citlivosti a přesnosti měření velmi důležité udržet dlouhodobou stabilitu zesilovací
trasy. Tato nevýhoda je vykompenzována velkou odolností proti poruchám v provozních podnín-
kách a malými nároky na zdroj vysokého nap ti a na zapojení piedserilovače.

U vlastního měřiče koncentrace je umístSn detektor, předzesilovač a zesilovač s napájecími
zdroji. Diskriminátor R ostatními moduly je vzdálen cca 20m, počítač HP 2100 je umístěn v
samostatné místnosti oca 30m od ľRIHT COK'i'ROL. V uvedeném uspořádání pracuje celý systém
spolehlivě.

ZPRACOVANÍ UZŘENÍCH DAT

Pro sběr a vyhodnocování měřených dat je použit počítačový nvptóm IIP 96OOE, jehož jndro tvo-
ří minipočítač HP 2100 a operační systém RTE pro práci v reálném čp.se. Elektronická měřící
aparatura je k počítači připojena přes standardní spojovací kartu a má statut privilegované-
ho vstupního zařízení. Popisovaná něření probíhají v autonomním pracovním reíimuj v nímž
start časového intervalu čítání impulzu, jeho délku i synchronizaci přenosu nam"5ených dat
určuje aparatura zcela nezávislá na vnitřním čase počítače. Systráiové programové vybavení
je doplněno obslužným programem pro měřící aparaturu a radou podprogramů, které umožňují
styk s aparaturou vlastním vyhodnocováním programů, psaným v jazyce FORTRAN IV.

Základním vstupním datovým prvkem je vzorek, definovaný jeko počet impulzu začítaný b"-hem pře-
voleného konstantního oasového intervalu. K testování :Í:?!"Í íe trasy a jednoduchým m'-reníra je
určen program KYS3. Program opakovaně provádí sb"-r souboru vzorků při zadanéľi rozsahu soubo-
ru a základní statistické zpraoování souboru, tj. vyčíslení nejdule?.it;j«ích výbírovýoh cha-
rakteristik.

Závislost hodnoty vsorku na koncentraci kyseliny borité určuje kalibrační křivka, kterou lze
popsat vztahem

N » A1 + A 2 . exp( -A-j . C),

kde N ........ hodnota vzorku,
C koncentrace kyseliny borité,

A.,,A2,A3 -. parametry křivky.
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Hodnoty parametrů A 1, Ag, A. hledá program KALIB jako výsledné hodnoty parametrů nelineár-
ni regrese kalibrační křivky. Kalibrační křivka je prokládána body (Cj, Hj) metodou nej-
menäioh čtverců. Hodnoty Nj jsou priměrné hodnoty vzorků poskytované programem KYS3 při
měření předem známých koncentrací 0^ kyseliny borité. Výstupní tisky programu zahrnují
kromS hodnot parametrů i inror.iiaee o postupu iteračního výpočtu, tabulka vypočítyných hod-
not vzorků a diferencí v měřených bodeoh a tabulka kalibraSní křivky v zadaném rozsahu.
Přibližné hodnoty hledaných parametrů použité v prvním kroku iteračního výpočtu jsou pro-
gramem automatioky odhadnuty ze vstupních dat.
výsladné hodnoty parametrů A 1, Ag, A, jsou pak zadávány vyhodnocováním programů pro dina-
mioké experimentyt při nichž je žádáno průběžné měření koncentraoe kyseliny borité.

Tabulka č. 1 : Závislost prooentuální změny četnosti na konoentraoi bóru.

% N

0

0
2
5
8
10

Z
d

Exp. 1

100
91,63
83,08
74, iO
69,01

11.4
134,4

2

100
91,11
82,68
74,34
69,45

11,4
91,5

3

100

74,94
61,90
55,74

18,7
91,5

4

100
86,49
74,67

59,03

18,7
64,5

5

100
92,65
85,08
76,94
71,29

7,5
64.5

6

100
93,78
84,21
76,01
73,02

7,5
55,8

7

100
92,78
63,78

72,37

11,5
47

8

100
93,56
66,23

75,22 •

9,5
41

c koncentrace bóru ve vzorku (g H B0-/1)

í S procentuální změna četnosti
X tloustka absorpční vrstvy měřeného vzorku (msi)
d vzdálenost středu neutronového zdroje od středu detektoru (mm)
1,2 měření s detektorem BF, tloušíky 44,5ran, dólky 35Omm
3,4,5,6, měřeni s detektorem BF, tloušíky 30mm, délky 35Omm
7,8 měření s koroapvým detektorem tlouStky 9mm, délky

IITARAIURA

/1/ B.Montford, P.T.Howe: PR-WCM-7, AEOL (1970).
/2/ K.Sohneider : METROHM AG, HUCLEX-72, Fachtagung Ur. 1/16.
/3/ D.De Pord, R.S.Braman : Anal. chem. vol. 30, 11, (1958), str. 991.
/4/ J.Kysela, P.Peterka, D.Kindlová, J.Brabeo : 2prťva tfjV 3831, 1976.
/5/ V.Mičkal, J.Racek : Zpráva tfjV 3908, 1976.
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VÝVOJ TECHNIKY PÄÍMÉHO MĚŘENÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH VELIČIN TLAKOVODNÍCH REAKTOROVÝCH OKRUHU

Dr. Ing. Vladimír Zajíc CSc.
tfstav jaderného výzkumu, Řež u Prahy

tfVOD

Mají-li jaderné elekt.-árny pracovat spolehliví- jako konvenční zařízení, je nutno splnit řadu
mimořádně přísných požadavků na řízení a kontrolu činnosti jejich komponent s radioaktivním
prostředím o vysokých parametrech teplot, tlaků a na kontrolu kvality pracovního prostředí i
trvanlivosti konstrukčních materiálů. Tuto řídící a kontrolní .'íinnost k zajištění potřebné
bezpečnosti a efektivnosti jaderných centrál nelze provádět pracnými a risikovými klasický-
mi metodami jednotlivých analýz radioaktivních prostředí a materiálů, náročných na čas a po-
čet pracovníoh sil, neboť rozvoj našeho průmyslu a energetiky je nutno uskutečňovat z nej-
větší části avýšením produktivity práce. Proto vwtšina kontrolní i řídící činnosti musí vy-
sháset z kontinuálních dálkových informací, naváděných do operačních jednotek. Je proto za-
potřebí vyvinout, vyzkoušet a zavést čidlovou techniku, způsobilou k této funkci v dotyčné
oblasti.

Rovněž efektivní výzkum radiačně exponovaných vodních režimů jaderné techniky na reaktoro-
v.voh vodních smyčkách /1/ je podmíněn vyhodnocením velikých souborů experimentálně nebo
provozně získaných dat o stavu a změnách příslušných fyzikálně chemických veličin, které
nelze vyšetřovat prostou analytickou technikou. Zakládání, oJběr a zpracovávání vzorků pro
středí a materiálů je.v aktivním měřítku Itransport, vymírání, manipulace, dekontaminace,
stínění) při dodržování zásad bezpečnosti práce velmi zdlouhavý, čímž je značně zeslabena
kontrola průběhu vlastních procesů. Prípadnou redukcí tlaku a teploty při odběru vzorků
vodného prostředí 3e porušuje jaho rovnovážný oběhový stav, takže analyticky zjištěné cha-
rakteristiky nepřinášejí skuiaščný obraz zkojtmäňých nebo kontrolovaných dějů a jejich účin-
ků. Informace analytickou cestou shromázděnévjšou zejména při výzkumné činnosti poměrně ku-
sé, protože experimentální zařízení (reaktorové smyčkjr a sondy) mají poměrně malý obsah pro-
středí (desítky litrů a jsou Spatně přístupné pro masivnější analytickou práci s vysokou
frekvencí odběru vzorků a základních aVtivaoních nomílů. Zjištování charakteristik přecho-
dových stavů je analytickou technikou praíticky nemožně7. Nestability některých sledovaných
komponent prostředí v časovém průběhu za jinak nezměněných parametrů procesu vylučují vyše-
třování jejich výskytu anal,vtiofcou-ceseoij,tvůbec.

Tyto skutečnosti nás vedly k vývoji čidel a kontipjjígUn̂  dálkovou indikací pro kontrolu ra-
diačně exponovaných vodních režimů jaderné- -technik',', jicireré nelze získat na domácím a ve
většině případu ani na zahraničním trnuí .Vznikla t̂ iĵ jaila.̂ Oiriginálních řešení čidlové tech-
niky i způsobů vyhodnocování snímaných slgňŔlťS /2/,' •-•*"*- > -;;• -'- -"

Podnětem k této práci byly výzkumné pri&ef které se týkaly tížkovodního okruhu A-1 .á parame-
tricky byly omezeny tlakem 7 MPaf teplotou 1OO°C'f' neutronovými toky 10 vpm s.

ř Současným
úkolem je řešit dotyčnou problematiku pro tlakovodní syntúmy reaktorů VVER.

VÝVOJ KOHTINUÁLHÍCH ČIDEL FYZIKÍLNÍ: - VELIČIN

Postupně se podařilo vyřešit pro tĚikovodní program vysokotlaký- konduktometr, pH - metr,
korozometr a ampérometrický koncentrační sníícac, /3/ /4/ Ibl /12/. Znázorňuje je obr.1
na zkušebním stendu. Všechna uvedená čidla vycházejí ze společné koncepoe průtočného tla-
kového autoklávu z aueíenitické nerezavějící oceli tápu 18 Cr 8 Ni o obsahu 200 až 300
mililitrů se saraotěsnícím, ručně ovladatelným uzávěrem. Do vyjímatelné hlavy autoklávu
jsou zabudovány rozebíratelné průchodky pro připojení vodičů k přenosu elektrických sig-
nálů měřených veličin z elektrodových systémů. Uvnitř autoklávu je pak umístěno vlastni
čidlo jako vhodná soustava elektrod.
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Pro konduktometrii se používá střídavým, proudem frekvence 50 až 3000 Hz napájené koncentric-
ké soustavy střední tyčové a dvou prstencových elektrod, pro ampérometril několika různS
dlouhých tyčových elektrod ze zlata a platiny, udržovaných automaticky na vhodném absolut-
ním potenoiálu. Při korosoaietrii se pracuje s tyčovými i prstenoovými elektrodami z koroz-
ně sledovaného materiálu metodou polarizačního odporu a při potenciometri! s otevřenými skel-
nými elektrodami měřícími i srovnávacími v obvyklém zapojení.

VyřeSení spolehlivosti průchodek pro vývoj elektriokého oidlového signálu bylo klíčovým pro-
blémem realizaoe a úspěšní funkce všeoh uváděných vysokotlakých čidel. Konstrukce průchodek
/li zajištuje nejen těsnost vývodů elektrických signálu při áostatečné tuhosti vodiíů, nýbrž
brání též jejioh vysouvání zevnitř autoklávů poměrně značnými mechanickými silami rezultují-
cími z vysokého tlaku prostředí.

K těsnění průchodek i samotných autoklávů se používá teflonu a silikonové pryže, tekže zaří-
zení dobře odolávají teplotám až do 200°C. Kompletní autokláv s čidlem váží 5-8kg. Do vyso-
kotlakýoh okruhů se autoklávy připojují jednoduohvmi konektory koule-kužel na hrdleoh 0 10 x
1,5mm. V měříoíoh okruzíoh se zapojují tak, aby se docílilo průtoku prostředí kolem 100 lit-
rů/h.

Uvedená čidla byla podrobena dlouhodobým praoovním zátěžím a dobře se osvědčila. Fři jejich
vývoji a axploataoi byla získána řada cenných zkušeností s utěsňováním a vytěsňováním vyso-
kotlakých prostorů, s vedením a vyhodnocováním získaných signálů, s charakteristikami a vol-
bou vhodnýoh materiálů i velká řada zcela neznámých poznatků z oblasti fyzikální chemie vod-
ného prostředí.

V prvé fázi výzkumných prací uvedená čidla mimořádně efektivně přispěla k získanému experi-
mentálnímu produktu a pro dosavadní parametrický rozsah existujících reaktorových vodních
smyček RVS-2 a RVS-4 dodnes vyhovují.

V další fázi vývoje je nutno převést tuto čidlovou techniku na parametrickou úroveň tlakovod-
níoh reaktorů WER tj. na tlaky až do 20 MPa a teploty do 35O°C. Tento přechod je spojen jed-
nak s vyřešením trvanlivých radiačně odolnýoh elektriokýoh průchodek s dobrým izolačním odpo-
rem pro vývod snímaných signálů za uvedených parametrů tlaku a teploty, jednak s vyřešením
spolehlivého rozebíratelného těsnění závěrných prvků čidlových jímek. Při vývoji tlakových
průchouek se zkoušely různé varianty materiálového provedení a utěsnění mechanickým způsobem,
smalty, žárupevnými tmely a pájením korundové keramiky. Poslední způsob se ukazuje jako nej-
nadějnější a po řadě neúspěchů se v současné době dosahuje již pozitivních výsledků.

SOUČASNÍ STAV

Obr.2 ukazuje několik z posledních typů jedno i pětižilové průchodky s korundovým izolátorem,
připájeným mědí přes galvanicky zesílenou vrstvu kovového materiálu vpáleného do keramiky
/9/. Tyto průchodky odolávají tlakům 20 MPa při teplotě 35O°C již kolem tisíoe hodin, takže
monou plnit většinu nároku experimentální práce. Cílem je ovšem realizovat miniaturní prů-
chodky jedno i víoežilové, které by umožnily spolehlivou činnost složitějších elektrodových
soustav po dobu desítek tisíoů hodin přímo v provozních okruzích jaderných reaktorů.

Zkoušení komponent vysokoparametrické čidlové techniky se uskutečňuj* na speciálním stendu
/11/, v němž je možno pomocí vodního, parního nebo plynového generátoru tlaku dosáhnout a
trvale udržovat libovolné zkušební parametry vodného prostředí %ž do 20 MPa a 35O°C /13/.
Tento stend představuj* v podstatě primární okruh tlakovodního reaktoru v nejjednodušším
provedení, takže na něm je možno s předstihem ověřit většinu konstrukčních, technologických
i provozníoh prinoipů budovaných rozsáhlejšíoh experimentálních i průmyslových zařízení kon-
trolní techniky. Jeho exploatao* přináší i základní praoovní zkušenosti pro bezpečné ovládá-
ní tak náročných provozníoh režimů.

Dosud získané zkušenosti vedou k poznatku, že realizaci přímé kontroly fyzikálně-chemiokýoh
veličin v tlakovodníoh okruzíoh s parametry reaktorů WER lze vést několika způsoby t
a) Spokojíme-li se a přímou kontrolou stlačeného prostředí mimo aktivní zónu reaktoru v tem-

perované měřící větvit kde jeho teplota je chlazením snížena pod 200°C, vyhoví již osvěd-
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Sená, dříve zmíněná koncepce čidlové jímky a elektrodového systému s těsněním a elektro-
isolaoí z teflonu nebo silikonové pryže. Tuto konoepei lze v konstruktivním provedení
snadno upravit pro tlaky 20MPa prostým zesílením stěn a závěrnýoh prvku.

b) Pro přímá měření v aktivní zóně reaktorů ani v případě teploty prostředí pod 200°C a je-
ho nízkého tlaku nevystačíme již s teflonem, silikonovou pryží nebo sklem pro těsnící a
elektroizolační účely a musíme volit keramioké prvky pro izolaci a kovové, nejčastěji '
hliníkové nebo niklové folie pro těsnění.

o) Pro přímá měření kdekoliv v primárních okruzích reaktorů nebo reaktorových smyček za pl-
ných parametrů teploty a tlaku (přes 200°C, přes 10MPa) je nezbytnost použití keramiky
jako elektroizolačního materiálu a kovovýoh, nejčastěj1 niklových folií jako těsnícího
materiálu zcela zřejmá. Při komponování čidel a čidlovýoh průchodek pro tyto účely je
nutno sladit řadu náročných materiálovýoh, výrobních i funkčních aspektů jako radiační
odolnost, tepelně-dilatační kompatibilita, vznik parazitních potenoiálů v konstrukčním
uspořádání elektrodovýoh systémů, možnost připojení signální trasy. Při vlastní funkoi
čidel je třeba vyloučit nebo snížit na nejmenší možnou míru.vznik náhlýoh a početnýoh
cykliokýoh změn t laku a zejména teplot, dále pak zabezpečit důsledky případného poruše-
ni jejioh těsnosti.

Obr.3 ukazuje konduktometrioké čidlo s jednožilovou kovokeramickou průchodkou /10/ a nik-
lovým těsněním pro přímé měření elektrické vodivosti vodného prostředí za tlaku 20MPa a
teploty 35O°C. Ha obr.4 je zaehyoen. výsledek jednoho z přímých měření elektrické vodivos-
ti demineralizované vody až do teploty 35O°C, pořízenýoh touto aparaturou na zkuúebním
stendu. Charakter zjištěné závislosti je dobře srovnatelný s výsledky publikovaných labo-
ratorníoh prací /H/.

ZÁVĚR

Řádná a efektivní funkce čidlové techniky pro přímá a nepřetržitá nx-iření je nezb/tnou pod-
mínkou seriozní a produktivní experimentální činnosti v oblasti výzkumu reaktorových vodních
režimů 1 účinným a technicky progresivním prostředkem řízení provozu vlastních energetických
reaktorů. Cílevědouou a promyšlenou 2inr.ostí bylo ve vývoji této techniky dosaženo dobré ú-
rovně. Je však nezbytné, aby produkty tohoto vývoje nezůstaly jen součástí experimentálních
zařízení, nýbrž aby se v širokém měřítku uplatnily při rozvoji a realizaci naší jaderné
energetiky.
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metry reaktorů WER. Práce tfjV č. 3770 R, fiež 1976.
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/IS/ Zají o V.: TlalcovS kompenzovaná židlová jímka pro měření reakce pH v reaktorových
okruzíoh s parní regulaoí tlaku. Práo« tfjV č. 3784, Sež 1976.

/13/ Zajío V., Chyba L., Vlaaák E.: Zařízení pro vývoj a výzkum měříoí techniky při para-
metrech vodného prostředí 20 ISFa, 350°C. Zpráva tfjV 4085 T, 1977.
Wilde B.E.: The Specific Conductivity of Water at Elevated Temperatures. Eleotroohi-
mioa Acta, 1967, s. 737-41.

/H/

Obr. 1 : Souprava průtočných vysokotlakých čidel pro kontinuální měření fyzikálně-cheraic-
kých veličin vodného prostředí o tlaku do 10 MPa a teplotě do 20O°C na zkušebním
stendu (zleva doprava: koroaoinetrický autokláv, ampórometrickí čidlo, kondukto-
metr, pH-metrioký autokláv).

Obr. 2 : Kovolíeramické vysokotlaké elektrické oidlové průchodky pro 20 MPa, 35O°C,

3.4. - 4 -



Obr. 3 i Vysokotlaký konduktometr pro 20 MPa, 35O°C.
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Obr. 4 t Elektriolcá vodivost vody měřená vysokotlakým iondoktoiaetrem při 20 Mřa.
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STANOVENIE OBSAHU CHLORIDOV VO VODE PRIMÍR1JEHO OKRUHU ELEKTRJÍRIJE TYPU WER

J.Burelová, J.Pažitný, A.Hajdučková

VÚJE Jaslovské Bohunio*

Pretože zvýšený obsah ohloridov vedie ku značnej strate koróznej odolnosti legovaných ocelí,
sú maximálne prípustné množstvá chloridov vo vode atómových elektrární velmi nízke. Pre vo-
du primárného okruhu počas premývania, horúcich skúšok je maximálna prípustná koncentrácia
ahloridov 5O^tg/l, počas prevádzky 1OOjWg/l, pre plniacu a napájačiu vodu parogenerátorov
20 pg/1, pre odluhovú vodu parogenerátorov 1 000 *g/l. Stanovenie tak nízkych koncentrácií
(100 it g/l odpovedá koneentráoii 2,8 x 10 M) je spojené s velkými ťažkosťami pri príprave

fr U T O D011 Aft 0

čistej vody pre kalibračnej krivky a pre slepé pokusy. Metody nefelometrická a titračná -
merkurlmetrioká sú použitejľné pre stanovenia chloridov v odluhooh parogenerátorov. Pre vo-
du primárneho okruhu po skoncentrovaní roztoku nie sú tieto metódy dostatočne citlivé a vý-
sledky sú zaťažené značnou ohybou. Bola vypracovaná metodika stanovenia obsahu chloridov
fotometrický vyfarbovaním iónov CHS" uvoínených chloridovými iónmi z roztoku Hg/CHS/g troj-
mocným železom. Túto metóda je vhodná pre stanovenie obsahu chloridov v koncentračnom roz-
sahu 2 0 - 1 000̂ fcg/l, pri spraoovaní vzorkov s objemom 25 ml je maximálna chyba stanovenia
± 20% pre najnižšie obsahy Cl".
Pre vodu primárneho okruhu sa ukazuje ako síiibné riešenie tohto problému stanovenie absolút-

•3D

nej aktivity C1J po separáoii jednotlivých rádionuklidov. Táto procedúra bude robená pre
účely rádioizotopickej analýzy vody primárneho okruhu, a tak použitie navrhovanej metody ne-
povedie k vyššej zložitosti konplexného rozboru kvality vody. Metóda je založená na použití
absolútnej aktivačnej analýzy s výpočtom hustoty neutrónového toku z výkonu reaktora. Preto-
že ̂ SC1 má pomerne krátky políaa. rozpadu (37,12 min), je rýchlo dosiahnutá saturačná akti-
vita a je možné vypočítať závislost obsahu chlóru vo vode na nameranej aktivite •'d /I/.
Výpočet hustoty neutrónového toku :
Priemernú hustotu toku neutrónov v uráne 0y je možné vyjadri! zo vzíahu :

vu • j u
,. 6,023 . 10 2 3

238

j - tepelný výkon reaktora
- pomerný výkon reaktora

jjOM - nominálny výkon reaktora
Vy - objem uránu v reaktor*
&j - hustota uránu (počet atómov na cnr)
M,, - hnota uránu v reaktor*
Oŕ\ ~ priemerný účinný prier*z pre Štiepenie U 235 je daný vzxahom :

. < ' C235 • 220? •

C235 ~ obolla't;enie paliva
T - teplota paliva
E - energia jedného štiepenia uránu

Priemerná hustota neutrónového toku vo vod* primárneho okruhu 0 e f je daná nasledujúcimi rov-
nicami :

V / tr tt \

0 * f " " 7 T * 0 R • h' VR " ^AZ + V r • WAZ M + V^~ '~Í~ I
*° \ VAZ PAZ J

3.6.



VR - Objem vody v reaktor*

VpQ - objem vody v primárnom okruhu (cirkulujúca)
v
r ~ objem vody v reflektor*

VAZ ~ °̂ *<11 vody v aktívnej zón*

0R - priemerná hustota neutronového toku vo vode reaktora

0r - priemerná hustota neutronového toku vo vode reaktora

0£2 - priemerná hustota neutronového toku vo vode aktívnej zóny

f - pomer hustoty neutronového toku vo vode aktívnej zóny ku hustot* neutronového toku v

urán* - veličina daná projektom.

Pre prvú náplň elektrárne V-1 /3,4/ bude priemerná hustota neutronového toku 0 e f » 3,2 . 10
1 2.

neutrónov na am , sec .

Výpočet závislosti obsahu chlóru vo vode primárného okruhu na absolútnej aktivite * Cl :

" f ? 7°J C137

v staoionárnom stave (podosiahnutí saturačnej aktivity) platí :

a f 3 6°J - o t«n. í37ci7 . C137 . 0 R • v R . f
3 8oi7 . A 0 1 3 8 . v p o

dt

Celková koncentrácia chlóru sa rovná

fci]=[37cij + í3 5ci] * 4 ř

pre 3 8C1 v gramoch platí :

38C1 « 2,40 . 10" 2 4 m . A . T 1 / ř 2 kde M = 38, A «= absolutna aktivita v B q

Pre obsahy 100*g Cl~/1 bude aktivita 100 ml vzorky pre prvú zaváiiku a P = 1 rovná približ-
Krf 10 Bq, čo dovoluje po separácii a odmeraní •* Cl urfžovat obsah chlóru v tomto konoentrač-
nom rozsahu s dostatečnou přesnostem.

Chlór bude nutné separoval predovšetkým od manganu, sodíka, cézia, jódu a lantánu.. Niektoré
radioizotopy týchto prvkov sa vyznačujú tvrdým g«ma-žiarením a ich přítomnost vo vzorke zni-
žuje citlivost a přesnost metódy.

Podrobní postup pre izoláciu chlóru zo zmesi ostatn.vch rádioizotopov bude možné vypraooval
len s použitím modelových vzoriek z vodou chladeného alebo moderovan-ího reaktora.

V tomto referáte bol podaný návrh na využitie moderných metód pre stanovenie nižších obsa-
hov chloridov vo vode primárneho okruhu. Popísaná metóda by mala poskytovat pre koncentrácie
chloridov nižšie ako 100 g/1 výsledky presne j.lie a reprodukovatelnejšie alco doporučená ne-
felometrioká metóda.

LITERATÚRA

/I/ M.P.Anikina : ústne zdelenie.
/2/ K.H.BeckhurtB, K.Wirtz s Heutron phytios 1S64.
ľi/ ANL - 5800 Reactor physics constants, second edition 1963.
/4/ AES V-1 Bohunic*, Technioký projekt, óast III.
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POUŽITÍ KXSELINY BORITÉ VB SPRCHOVÍCH ROZTOCÍCH A JEJICH RADIOLÍZA ZÁSSUÍM GAIIA

Bohumil Bartoníček a Anna Habersbergerová
Ústav jaderného výzkumu, Řeš

1ÍVOD

V případě velké havárie lehkovodního reaktoru, zejména havárie typu LOCA (loss of coolant
aooident), unikají štěpné produkty z poškozených palivových článků do okolí ve formě těka-
výoh ohemiokých sloučenin, aerosolů nebo plynů. Z hlediska radíohiologiekého ohrožení oby-
vatelstva jsou zvláště nebezpečné radioizotopy jodu, zejnéna J. K hermetickému izolová-
ní uniklého chladivá, vodní páry a zejména aktivních in.-tio do přiměřeného objemu a k bez-
prostřední likvidaoi zvýšeného tlaku páry, vysoké teploty a k irrsversiMlnímu převedení
radioaktivníoh lótek do kapalné formy slouží ochranné obrílky (kontejnmenty), v nichž pou-
žití tzv. sprchových roztoků dovoluje v relativně krátkém čase eliminovat následky !:.ivarie.
Při výběru sprchových roztoků se vyohúsi 2 koneepoe řešení vodních režimů tlokovodníoh reak-
torů, která je založena na alkalickém prostředí s možností bórové regulace reaktivity reak-
toru. Zvýšená koncentraoe kyseliny borité (až 0,28 M) ve sprohovém roztoku pom;'há účinně
zastavit jadernou reakoi v prvních okamžicích po havárii a ve směsi s alkalickým hydroxi-
dem vytváří vhodné prostředí ústojné povahy.

V souvislosti s technologickým řešení kontejnmentu.Je určení optimálního složení sprchové-
ho roztoku jedním z nejdůležitějších úkolů. Sprchový rostok musí s vysokou účinností strhá-
vat radioaktivní látky, z nich pak zejmďna radioizotopy jodu, z plynného prostoru do kapali-
ny, být přitom dostatečně odolný vůči p'-sobení ionizujíoího záření a zvýtené teploty a v ne-
poslední řadě nemá působit korozívne na konstrukční materiály oelého zařízení.

Pro reálné použití sprchových roztoků se předpokládá, že maximální teplota v kontejnmentu
bude 135°C a že sprchový roztok bude v průběhu použití ozářen dávkou kolem 3 HGy při dáv-
kové ryohlosti 70 kGy/hod (po prvním dnu po havárii)' .

Tepelná stálost dosud navržených sprchových roztoků je celkem vyhovující a event milní malé
chemické změny nezpůsobují technické potíže při funkci sprchovacích zařízení' . Naproti
tomu působení ionizujícího záření uvnitř kontejnmentu vede k tvorbě některých nežádoucích
radiačních produktů, což do jisté míry omezuje výběr vhodných systémů. Pro hlubší poznání
kvality a kvantity produktů radiolýzy a procesů, kterými vznikají, jsme studovali radiolýzu
vybraných sprohovýoh roztoků za podmínek, modelujících havarijní podmínky v kontejnmentu se
zvláštním zřetelem na chování sloučenin jodu.

V reálné situaci havárie LOCA podléhá účinku záření jak plynný systém kontejnmentu, tak i
samotný sprohový roztok nasycený vzduchem. Po havárii LOCA obsahuje plynný prostor kontejn-
mentu vodní páru, vzduch, radiojod (a ostatní produkty štěpení těkavého charakteru) v mo-
lekulární formě a ve formě aerosolů, dále organické látky, přítomné jako nečistoty nebo ja-
ko produkty radiolýzy organických materiálů (oleje, laky apod.). Z hlediska radiojodu je
radiolýza plynného systému charakterizována zvýšenou tvorbou methyljodidu a ostatních alkyl-
jodidů a vodíku. Radiační tvorba methyljodidu a dalJích alkyljodidů významně ovlivňuje po-
žadavky na složení sprchových roztoků t neboí tyto těkavé formy radiojodidu představují nej-
větší nebezpečí v případě úniku radiojodidu mimo kontrolovaný prostor a požadavek na jejich
nevratné převedení do netěkavýoh form je prvořadý.

Radiolýza sprohového roztoku probíhá v kontejnmentu ve třech lokalitách :
a) v jádru reaktoru - tento stav je možno modelovat ozařováním roztoků n"syoených vzduchem

bez volného prostoru nad kapalinou,
b) v jímoe kontejnmentu - tj. za podmínek, kdy poměr plynného a kapalného objemu je přibliž-

ně 2 1 ( 3 ) ,
o) v padajících kapkách při sprohování - tento stav je možno zanedbat, neboí absorbované

dávky v kapkách jsou zanedbatelné ve srovnání s předchozími dvěma případy.

V této práoi jsou uvedeny výsledky radiolýzy sprohovýoh roztoku zářením gama při pokojové
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teplotě z hlediska radiační tvorby vodíku a peroxidu vodíku a výsledky sledování vlivu che-

mických forem jodu na radiační prooesy.

o
STANOVENÍ HODNOT G(H 2) A G(HgOg) PSi RADIOLÍZE SPRCHOVÍCH ROZTOKU A VLIV SLOUČENIN JODU

Měrou změn sprchových rostol při ozařování je hodnota radiačníoh výtěžků Q(H 2) a G(H 2O 2) v

závislosti na absorbované át :e.

Sledování radiační tvorby voa ku se provádělo v arapulích zcela vyplněných vodným roztokem

0,28 H HJBOJ + 0,15 U HaOH, nasyceným vzduohem, po jejich ozáření ve zdroji Co zářením

gama při dávkové rychlosti 1,6 x 10^Gy/hod. Počáteční výtěiky vodíku v oblasti dávek 0,5-2

kGy jsou uvedeny v tabulce I, ze které je patrno, že přítomnost jodu ani jeho sloučenin ne-

ovlivňuje hodnotu G(H 2) » 0,46 stanovenou pro r ztok boritanu uveden.'ho složení a prakticky

rovnou hodnote výtěžku molekulárního vodíku z radiolýzy vody.

Při ozařovaní tSohto roztoků vyššími dťtvkani (i'ádove 10 Gy) klesají hodnoty G(Hg) s rontou-

oí dávkou, jak je ukáaáno na obr. 1. V roztoku ěisťího boritanu byla po2orov:'na i tvorba

kyslíku, s výtěžky řádu 10 , klesajícími rovr.ěž s r&stem d'v'.y; při dávce 1,6 x 10 Gy byl

G(0 2) • 3,7 x 10"
2 a při 7,3 x 105Gy G(0 2) - 0,8 x 10"

2.

Tvorba peroxidu vodíku byla sledována Ghorraleyovou metodou, nalomenou nr. oxidaci jodidu, dri-

le redukcí ferrikyanidu a konečně s použitím titaničit.'ho činidla} r,de uv dřné hodnoty radiač-

ních výtěžků peroxidu vodíku jsou průměrem výnledků prvii.'ch r!vou netod. Hodnoty 0..Í1.0.,) byly

stanoveny v roztocích nasycených vadjchem, bu3 v a.-ipulích ícela vypln"r.ýoh kapalinou nebo re

vzduSným prostorem, kdy volný ob jen byl 1,7-núsobkem objemu kapaliny. Z výsledků t: elito expe-

rimentů vyplývá, že přítomnost v:; iuSného prostoru nemá vliv na h^ Inoty CHii^O^). V .íistúm bo-

ritanovém roztoku byl při d:'vce 0,15 kGy nalezen G(II,,O.,) = 1,35. S růstem dávky hodnota vý-

těžku klesá, tnkže např. při 1,17 kGy je GÍK^Og) = 0,£5i p.i u,1í> :.Gy je GUlgOg) = 1,15 x

x 10" 2 a viři 3,43 HGy je GÍH^Og) = 6,Ob x 10" 4.

Pokles hodnot G(H 20 2) (stejně jako pokles G(H 2) znázorněný na our.1) s rnstoucí dávkou lae

vysvětlit tím, že při ozařov:'.ní post-pně u-irůstá v roztoku koncentrace vodíku a peroxidu

vodíku, čímž se vytvářejí příznivé poánínky pro reakce

OH + H 2 * H + H 20

OH + H 20

OH + OH"

Stanovení H 2 O 2 pomocí jodidu a ferrikyanidu se lišila jen nepatrně v celé .-ledované oblasti

dávek a až do dávky 3 x 10 Gy se shodovala i se stanovením titaničitým uinidlen, zatím co od

této dávky byly hodnoty GCHóOg), nalezené poaocí titaničittho činidla, podntatně nií í a stá-

le klesaly s růstem dávky;

Přítomnost chemických forem jodu - Jg, JO," a J~ - v boritanových roztocích Eni:'.uje hodnoty

G(HpO,). Radiolytickc zníny sloučenin jodu při ozařov:'ní v boritanových roztocích J P O U patr-

ný z tabulky II, kde jsou uvedeny počáteční ridiační výtažky naleznné pri dávkách 1-2,5 kG;;.

Z výsledků je zřejmé, že jodiónan je ťhem ozařování redukován na jodid; při vyšfiích d-'vkách

přejde kvantitativně na jodid ve ..kerv v roz.oku přítomný jodiónnn. Jodid je natolik radjaaně

stálý, že během radiolýsy se jeho koncentrace n«mění, jak bylo p-.aorov'no nnp-"'. po ozáření

5 x 10 M KJ dávkami řádu HGy. V boritanových roztooích jodu se hydrolýzou tvoří jodid a

jodižnan a výsledkem radiolýzy je opět kvantitativní redukce jodiiínanu. V äádném případě ne-

byla pozorována tvorba kyseliny jodnť,

V průběhu ozařování boritanových roztoku vysokými dávkymi ( > 2 x 10'6y) byl pozorován rřst

absorpce v ultrafialové oblasti spektra s maximen při 206nm, která se prakticky nemínila,

ani když ozářený roztok stál dlouho ve tmč a koncentrace peroxidu vodíku přitom podstatng

poklesla. Po dávkách řádu 10^Gy tato absorpce nebyla pozorována, ačkoliv koncentrace H 2O £

v roztoku byla řádově stejná, jako při dávkách o dva řády vyšších. Pozorovaná změna spekt-

ra tedy přímo nesouvisí s přítomností HgOg. Extinkoe při 206nm závisí lineárně na absorbo-

vané dávcej tato závislost není prakticky ovlivněna přítomností sloučenin jodu (v tomto pří-
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pádě bylo od nalezeného spektra odečteno spektrum vzniklého jodidu). Stejný vzrůst extinlcc*
byl pozorován i po ozáření 0,28 M roztoku KaEO, ve vodě.

Prozatím ještě nalze jednoznačně přisoudit absorpci u 2O6nm určitém chemickému individuu.
Ze změn ve spektru roztoků a z odlišnťho chování různých činidel pro stanovení peroxidu vo-
díku lze usoudit, že kyselina boritá po ozáření vysokými dávkami podléhá chemickým změnám;
jedním z vysvětlení by mohla být např. tvorba perboritanů.

SLEDOVANÍ TVORBY VODÍKU Pfil HADIOLÍZE BYSTEUU SPRCHOVÍ RO^OK - VZDUCH

Znalost konoentraoe vodíku v Icontejnmentu při havarijních podmínkách je důležitá pro možnost
posouzení nebezpečí vzniku tzv. třeskavé směsi, která se tvoří, překroíií-li obsah vodíku 4,1
obj, ?5 ve směsi s kyslíkem nebo se vzduchem.

Jak bylo ukázáno výše a potvrzeno plynově caronatografickýni stanovením plození plynů při oza-
řování systémů sprchový roztok - vzduoh, je růet tlaku v ozařované ampuli výrledkem uvolňo-
vání radiolytického vodíku z roztoku ť;'hera oziřovtíní. Prostým ."ledováním zní-n v závislosti
na obsorbovanýoh dávkách dostáváme praď'tavu o radiační tvorbě vodíku. Tl'\kovó změny byly
sledovány manoraetrickou Metodou^*' ve skleněné ampuli, obsahující roztok, tvořící 1/21 ob-
jemu oeló ampule, která byla opatřena otev>en,vm rtuíovýra nanometrem. Ampule a inanometry se
ozařovaly ve zúroji záření gama Co při dvou dávkových rychlosteoh - 5,,-í x 10 Gy/hod a
9,4 x 10^Gy/hod. Touto metodou byly sledovány systémy, i:vedené v tabulce III, a ze zmrvených
závislostí byly vypočteny hodnoty Ci(Hg) resp. G(-Og).

Závislosti tlakových zrěn v ozařovtiných a'nulích na absorbovaných dávk'eh jnou ukázány na
obr.2. Jak je z obrázku patrno, ři ozařovíní čistú vody dochází k pozvolnému mstu tlaku.
Rychlost této změny je nepřímo úm.'rná dávkové rychlosti. Ů vodného roztoku 0,2 LI kyseliny
borité byla sledována tato závislont pouze při dávkoví rychlosti 6,S5 x 1^ Gy/hod. Až do
dťvky 1,75 UOy tlak roste, při vyš ich di'vkách '.clesá. Vliv dávkové ryciilostl na rňnt tlaku
je patrný u vodného roztoku 0,2 II H,BOj + 0,15 U liaOH, kde s růstem d;'vkovú rychlosti tlak
roste. Netypické závislosti byly nale ;er.," při o^nřovíjií pprcii. vé.'io roztoku, obsahujícího
0,06 M thios-íran sodný, kde po pnfáte;ním poVlesu tlaku, rovněž ztvisli'm nn d-'vUovt- ryolilos-
ti, dochází k výraznému ruí*tu tlaku. Jak bylo prokázáno plynově chromator.i"í»ficl:;;::i randěním,
na rozdíl od roztoků, neobsahujících thiopíran, dochct:;:' při d.'.vkách do 1 ĽGy v vyčerpání ky-
slíku, r.řejmě následkem rndiačr.í oxidace thiosíranu podle reakce

S 2 0 3

2 " + 4 0 >2 S04

2" W H * ,

což zároveň vede k nežádoucímu snižování pH roz-.oku. Bishop1 ' uvádí, že při úplném rozkla-
du thiosíranu se sníží hodnota pH roztoku z L.,7 na 7,5. Při vyšších dávkách než 1 UGy tlak
v ampuli opět roste následkem radiační, tvorby vodíku.

V tabulce III J30U shrnuty výsledky manometrického sledování vzniku vodíku, případně úbytku
kyslíku. Hodnoty D k udpvají absorbovanou dávku záření gama, při které je prtvě překročena
dolní mez výbušnosti směsi vodík - vzduch v příoluúnóm systému. V d->.13ím sloupci jsou uvede-
ny koncentrace vodíku v plynné sm«si po ozáření příslušného rojtoku dívkami 3 event. 5 i.IGy.

Haše výsledky ukazují, že v podmínicách havárie LOCA se vodík tvoří radiolyticky
a) ve sprchovém roz'oku H,B0- + UaOH nasyceném vzduchem v nepřítomnosti volného prostoru nad

kapalinou s výtěžkem 0,45i
b) ve dvoufázovém systému sprchový roatok - vzduch s výtažky 0,2-0,3 podle složení sprchové-

ho roztoku.

Z literatury je známo, že další zdroje vodíku v podmínkách havárie LOCA jsou
a) exothermní reakoe Zr s vodou nebo vodní parou, kde se předpokládá, že okamžitě po havárii

zreagují 2% z celého množství Zr v jádru reaktoru se stechiometrií 2 moly Hg/1 mol Zr,
b) koroze hliníku se stechiometrií 2 moly H2/2 moly AI.

Ha základě uvedených údajů je možno předpokládat reálné nebezpečí překro-íení meze výbušnos-
ti směsi vodík - vzduch v kont-:jnmentu, oož ve sv'ch důsledcích vede k nutnosti zabránit
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tvorbě třaskaví směsi aí už kontinuálním odstraňováním vodíku z kontejnmentu, zavedením In-
terní atmosféry Si odstraňováním vodíku v rekomblnaSníoh jednotkáoh.

ZÍVŽR

Radiolýzou boritanovýoh roztoku, nasycenýoh vzduohem, se tvoří vodík a peroxid vodíku. Jejich
radiačně ohemioke" výtěžky klesají s rostoucí absorbovanou d:'.vkou záření gama. Přítomnost anor-
ganlokýoh sloučenin jodu hodnoty počútečníoh výtěžků neovlivňuje. Při vyšíiíeh dávkách byla po-
zorována tvorba kyslíku) příslušné výtěžky opět klesají se zvyšovania dávky. Hydrolýzou jodu
vzniká jodid a jodičnan, který je během ozařování kvantitativně radukován. Výsledkem kombi-
naoe hydrolýzy a radiolýzy je to, že nakoneo jevozařovaném roztoku z anorganických sloučenin
jodu přítomen pouze jodid. Kyselina jodná nebyla v žádném případě nalezena. Pokud je nad oza-
řovanou kapalinou volný prostor, radiolytioky vzniklý vodík uniká z roztoku; při dávkách jed-
notek JlGy jeho koncentrace muže přesáhnout spodní mez výbušnosti směsi vodík - vzduoh. Při
dávkách nad 10' Qy doohází pravděpodobně i k chemiokým z..ii'nám kyseliny borité.

X.I3SKARTURA

/I/ W.H.Bishop, D.A.Nitti.i Huol. Technology .10, 449 (1971).
/2/ H.E.Zittel, T.H.Row : Huol. Technology .10, 436 (1971).
/3/ W.D.Fletcher, H.J.Bell, R.T.Uarohese,:J.L.Galagher i Nucl. Technology 10, 42C C197D.
/4/ J.Durup :J.Chim.Phys. £4., 743 (1957).

Tabulka I i Radiační výtěžky vodíku G(H~) v boritanových roztooíoh v přítomnosti sloučenin
jodu.

Konoentrace rozpuštěné látky

2

4

5

1

5

0
,7 x lO"4!! J2

 a )

,9 x 1O"4*! J2

 a )

x 10"4!! KJ

x 10"*H KJOj

x 10'* U KJ + 1 x 10"4 M KJ03

G(H2)

0,46

0,45

0,46

0,43

0,44

0,48

a)
analytická koncentrace jodu,
který byl po hydrolýze pří-
tomen jako J~ + JOj". Hydro-
lýza těchto roztoků je velmi
rychlá, při konoentraoi jodu
5 x 10~*M je kompletní asi
po 1 hodině.

Tabulka II i Chemioké změny sloučenin jodu při ozařováni v boritanových roztocích.

Konoentraoe rozpuštěné látky

(2-5) x 1O"4!! J2

 a )

5 x 1O'*u KJ + 1 x 10-4 M KJO3

 b )

1 x 10-*ll KJO3

 a )

1 x 10"*H KJO3 *)

O(-JO3")

0,187

0,246

0,247

0,222

G(J-)

0,212

0,218

0,236

0,245

*'bez volního prostoru nad kapalinou

's plynným prostorem nad kapalinou, poměr objemu plynu a kapaliny roven 1,7.
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Tabulka III t Výsledky sledování tlakovýoh změn v systémeoh sprohový roztok - vzduoh.

Ozařovaný systém

Redeatilovaná voda

0,2 11 HjBO,

0,2 U HjBOg + 0,15 M HaOH b

0,2 M H 3BO 3 + 0,15 M NaOH °

0,2 U H 3BO 3 + 0,15 U NaOH +

f 0,06 H NagS2O3 *

0,2 H H 3BO 3 + 0,15 U NaOH +

h 0,06 H Na 2S 20 3 °

G(H2)

0,05 a

0,13 a

0,17

0,29

-

0,30

G(-02)

-

-

-

-

5,4

1.91

Dk
MGy

-

-

(1,85)d

1.15

-

0,60 *

obj. f
3 MGy

2.1

1.3

<6,4)d

10,0

-

17,8

í H 2

5 MGy

2.6

-

(10,3)d

14,5

-

23.B

a - poSáteční výtSžekí b - dávková ryohlost 6,2 JE 10 2 Oy/hodj ° - dávková rychlost

9,4 x 10^ Gy/hod; d - hodnoty vypočtené za předpokladu lineárního růstu tlaku do dávky

5 MGy| • - od dávky ?0,7 MGy je konoentraoe 0 2 nižší než 4,1 obj. %.

o,t

Obr. 1 : Závislost G(H2) na absorbované dávoe v roztoku H^BOj + HaOH ( 0 ) ,
5 x 10"4 B KJ (•) a v přítomnosti 1 x 10" 4 II KJOj ( B ) .

v přítomnosti
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Obr. 2 » Závislost tlaku plynů v ampuli při ozařování eyotémů sprchový roztok - vzduch
redMtilovana voda, 8,6 x 103 Gy/hod (©>- 0,2 M H-BO,, 8,95 x 1O3Gy/hod (<i)|
0,2 li H3BO3 + 0,15 M HaOH + 0,06 M Ha2S2O3, 2,3 x 10

3Gy/hod ( • ) ; 0,2 II HJBOJ +
+ 0,15 M HaOH + 0,06 • HagSgOj, 6,2 x 102Gy/hod ( H ) J 0,2 II HjBO, + 0,15 U HaOH,
9,4 x 103Gy/hod (A h 0,2 II HJBOJ + 0,15 M NaOH, 5,9 x 102Gy/hod (•).
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TECHNOLOGIE VÍROBY KYSELINY BORITÉ" V 2AVODĚ UHSÍNSVES

H.Bechyně
Barva a laky, Uhříněves

Historie závodu Uhříněves začíná rokem 1890. V počátku se zde vyráběla řada nechemických
výrobků/jutové zboží, koberod a pod./. Teprve po první světové válce dostává výroba v
Uhříněvsi chemický charakter, začíná ae vyrábět kyselina boritá a další anorganické vý-
robky. Osvobození republiky v rooe 1945 a hlavně znárodnění v roce 1948 vytvořilo podmín-
ky pro trvalý rozvoj závodu. Zde končí historie a začíná nová éra, která přivedla závod
do dneúního stavu. Rychlý rozvoj a speoializaoe/také ve výrobě boritýoh kyselin/ to je
velice stručná charakteristika nového období. V posledních letech chemie boru neustále
získává na výtnamu a důležitosti. Kyselina boritá je důležitým produktem chemického prů-
myslu. Používá se jí k výrobě skla, glazur, smaltů, v elektroteohnioe a jako součást pa-
liv. Jelikož ČSSR nemá významnej 'í naleziště boritých surovin, je odkázána na jejich do-
voz se zahrnr.iúí. Původní dodávky z USA a později z Tureoka, byly vzhledem k strategic-
kému vý^nanu boritých sloučenin v roce 1960 zastaveny. Proto byl náš závod nucen zpracová-
vat méněhodnotné borité suroviny, dovážené z SSSR a ČLR. Tímto zásahem znaiině poklesla
produkce kyseliny borité a hrozilo zastavení některých provozů ve spotřebním průmyslu.
Touto situací se zabývala v rooe 1960 vláda a uložila provést intenzifikaci výroby ky-
seliny boritá v závodě Uhříněves. V roce 1966 bylo zrušeno embargo na dovoz boritých slou-
čenin a do návodu se začíná dovážet kolemanit z Turecka.

Kolemanit je v podstatě boritan vápenatý-2CaO . 3B20, . 5H20, bývá znečištěn vápenoem a
sádrovcem. Obsahuje 37 - 45/í B2^3* Ilaoll-äzí se v Turecku na pobřeží IJarmarského moře. Ko-
lemanit je provázen dalšími boritými sloučeninami a to pa»dermitem a ulexitem.

Pandermit je v podstatě boritan vĹpenatý 4CaC . 5Bo0^ . 7H20, ve sv
:ch ložiscích je vázán

na vrstvu sádrovce.
Ulexit - boronatrokaolit - Na2O . 2CaO . 5320-j . 16H2O obsahuje 38 - 42íJ B20,.

PODSTATA A ZÁKLADNÍ SCHEMA TiCiCIOLOG. POSTUPU VÍkOBY

Kyselina boritá se vyrábí rozkladem kolomnnitu kyselinou sírovou. Vzniklý ríran vápenatý
a kremičitany se oddělí filtrací v kalolisu, kyselina boritá se nechá vykrystalisovat z
matečnýoh louhů. Vykrystalizovaná kyselina boritá re odstraňuje, nuúí a balí.
výroba se skládá z následujících stupňů i

1. dávkování kolemanitu

2. rozklad kolemanitu ve varných kotlích za vzniku kyneliny borité. Reakce probíhá dle

následující reakce :

2CaO . 3B 20 3 . 5H2O + 6H20 + 2K2S04 - ôĤ BO-j + 2CaS04 . 2ÍI20

3. oddělení neroapustnýoh podílů filtrací
4. krystalisace kyseliny borité z filtrátu
5. oddělení kyseliny borité od matečných louhů
6. sušení, vážení, balení
7. využití matečných louhů.

1) Dávkování surovin.

Do varných kotlů se načerpají matečné louhy, které obsahují 6O-7Og/l H,B0, a cca 10-60g/l
IigSO. . 7H2O, Kolemanit dodávaný do závodu je upravován. Nejdříve se drtí a potom mele.
Mletý kolemanit je dopravován v kontejnereoh na zavážecí linku. Zavážecí linka začíná mír-
ně skloněnou válečkovou drahou směrem k obraceči. Hydraulický obraceč obrátí kontejner do
násypky, odkud je kolemanit dopravován hopisostálními a vertikálními šnekovými dopravníky
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do varného kotle.

2) Rozklad kolemanltu

Po načerpání matečných louhů a zavezení kolenanitu ae obsah kotle kyselí slaým proudem ky-
seliny sírové za neustáleho níchání na pH 2-3. K měření pH se používá ponorný snímač PHS-1.
Jako čidla je použito elektrodového páru/skleilěná elektroda-ohloridostříbrná elektroda/.
Snín--.S je spojen s průmyslověnu pH metrem PH li- 0 2.

V případe poruchy se oužívá indikátorový papírek. Roztok se za stálého míchání vyhře-
je přímou parou přiváděnou antikorovou trubkou. Po dosažení teploty 85°C ae varný kotel
doplní matečnýni louhy. Teplota zahřáté snesl nesmí být větší neä 90°C, Jelikož CaSO, vy-
sréžený při vyšších teplotách vypadává H takové strukturální roraS, která činí značné po-
tíže při filtraoi. Po doaažení předepsané teploty je nutno tuto udržovat minimálnS ještS
60 minut, aby byla záruka dokonalého průběhu reakce, tj. maximálního uvolnění kyseliny bo-
rité. Výsledné pH musí mít konstantní hodnotu pH 2-3 a jeho dodržování je velmi nutné, ne-
boí při překyselení nuže dojít k porušení, popálení plachetek a zvýšení koroze strojního
zařízení, zatím co při vyšším pH, tj. při nedokyselení dojde k nedokonalému rozkladu kole-
manitu, což znm:iená ztrátu BpOi v odpadních kazech, tj. snížení výtěžnosti a kapaoity za-
řízení. Spri'vné provedený rozklad zajiíííuje koncentraoi kyseliny borité ve výSi minimálně
i60g/l, jak je předpokládáno množstvím závazky operativně určeném na základě obsahu BgO,
ve zpraoováTMiém kolemanitu.

Mechanismus rozkladu je na prinoipu reakce pevné hmoty s kapalinou, při čemž vzniká neroz-

pustná složka.

Vlastní dílčí mechanismus spočívá v těchto bod«eh t

1. transport reagujíoí látky k pevněnu povrchu
2. povrchová reakce
3. transport produktu z povrchu.Kinetické rovnice p^o tento děj je dif.tvaru dN/dt •

= un+ . 0-k . n . 0

Lecenda s 0 • povrch rozhraní pevné hraoty a roztoku
n+*= počet molekul na ploimé jednotce
n = počet molekul v objemové jednotce roztoku
u,k = konstanty

To znanenú, že rychlost přechodu molekul -̂ evné hmoty přeoházejíoíoh do roztoku je dána roz-
dílem rychlosti rozpouštění a rychlosti zpětného vyloučení na pevném povrchu.
Pro nasycený roztok platí že :

dll/dt = 0, z toho plyne že
n = n, t.zn,, že se zde vytvořila za daných podmínek rovnováha.

Pro zjednodušení li = n • V, kde V je objem roztoku} můžeme psát
dn/dt = Kx . O/V . (n-n)

kde rovnice interpretuje spontání přechod molekul s povrchu pevné fáz» do roztoku. Tento
přechod je rychlý, ale mnohem pomalejší je difúze od povrchu rozhraní pevné a kapalné fá-
ze vrstvou kapaliny o tloušíce S, v níž dochází k převodu hmoty jen difúzí bez konvekoe.

2 I Pickova zákona vyplývá, že nějaký počet molekul proohází difúzni vrstavou o ploše O
a proto platí

dll/dt = -D . 0 . (du/dx)
D = koeficient difúze
x = normúla na fázován rozhraní pavné a kapalná fáze.

3) Oddělení nerozpustných podílů filtraoi:

Po provedeném rozkladu se suspenze z varných kotlů čerpá na kalolis k filtraoi. Suspenze
obsahuje vedle rozpuštěné H^BCu ještě síran horečnatý, vysrážený síran vápenatý, kyselinu
sírovou, neorzložitelné podíly kolemanltu, tvoříoí odpadní kal.

V kalolise se zaohytí nerozpustné podíly. K zajištění minimálních ztrát po vlastním liso-
vání provádí ještě loužení filtračního koláče vodou. Vlastní filtraoe je závislá na správ-
ném rozkladu kolemanitu kyselinou sírovou, f»likož vylučujíoí se síran vápenatý při nedo-
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držení teplotnioh podmínek vytváří různé kryatalioké modifikace sádry, které mají vliv n*
filtrační rychlost. Dále s touto suspenzí sádry zůstává v kalu příliš mnoho vyluhovatelné
kyseliny bořité, která vlivem nedokonalého promytí, ve značné míře obohaouje složiště kalů.
Odpadní kaly Jsou dopravovány pásovými dopravníky na složiště kalů a odtud dopravovány na
určené složiště mimo závod. V závodě byly provedeny zkoušky s filtraoí na rotačním vakuo-
vém filtru, ovšem oSekávané výsledky nebyly dobré. Proto i v dnešní době se provádí filtra-
ce na rámových kalolineoh.

4) Kryatalizace kyseliny borlté :

Filtrát o teplotě 80 - 90°C Je čerpán do vakuových krystalizátorů. Vlastní krystalizace
na vakuovýoh krystalizátoreoh probíhá tímto způsobem i
Po načerpání filtrátu a uzavření aparatury se otevře ohladíoí voda na kondenzátory a pomo-
cí vývčv se vytvoří a udržuje vakuum, _.Dle teploty ohladíoí vody Je nutno v letním období
používat parních injektoru dvoustupňovýoh k dosazení potřebného vakua v požadované krátké
dobS a tím i kapaoity a ekonomičnosti prooesu krystallzaoe. Odsávané brýdové páry konden-
zují v ohladíčich a doehlazovačíoh. Po ukončení krystalizaoe se čerpají tyto brýdové zka-
palněné páry zpět do výrobi.ího cyklu a používají se jako technologioká voda. Chlazení te-
dy probíhá na prinoipu odvádění výparného tepla s brýdy. Po dosažení požadované teploty
se vakuum zruší a krystalizátory odvzduňní.

o
MYSSLIIIÍ BORITÉ OD : ".ATSČUÍCH LOUHU

Obsah vychlazeného krys-alizátoru se vypustí na nuč. .Tde se provede odtajení matečných
louhů, !;teré jsou spracovávány dále ve výrob". Při vyšiím obsahu SO. se m m í kyselin*
boritá promyt vodou. Po odtrženi tíchto promývacíoh vod se kyselina boritá plní do odtře-
divek a portrobuje se odstřeů-jiií.

SUŠEIlf, VÁŽElľf, 3.-'iLííi:f

2 odstředivek je vyiirnována kyselina boritá r. obsahem 5-TC H 20 přec skluzy a kapsový ele-
vátor do zásobníku vlhkúho materiálu fluidní cuSi'.rny. Fluidní sušárna pro rotující prsten-
covou vrstvu se skládá z ohřívače vzduchu, sušící konory, dávkovací zařízení, odlučovací-
ho zařízení, ventilátoru a antonatické váhy. ."e :;.'.-obníku vlhkúho materiálu je kyselina
boritá dávkována Šnekovým dávkovačem do rušící komory. Sušící vzduch je přiváděn z parní-
ho ohřívače tryskami do spodní části sušící komory. D'vkovaná kyselina boritá je níchad-
lem promíchávána a tvoří rotující prstencovou vrstvu podél stěn sušíoí komory. Usušená ky-
selina boritá je unášena prouděn sušícího vzduchu do baterie vírových článků, kde se pro-
dukt odloučí a padá přes turniket do papírových pytlů na automatické váze. Po napĺňaní
pytle se turniket vypne a pytel se vymění za prázdný. Pak op«t turniket zapne. Vzduch s
jemnými částicemi a vodními parami je odtahován ventilátorem do Venturiho pračky, kde se
odloučí zbylé částice a vzduch odohází do atmosféry. Pro zajištění bezpečného provozu je
sušárna vybavena měříoími přístroji na m.íntní míření, /teploměry na vstupu a výstupu su-
šící komory 4 manometry pro tlakovou ztrátu sušící komory, virových článků, Venturiho
pračky/ a automatickou regulací pro blokování šnekového dávkovače podle teploty na výstu-
pu sušící komory.

ViUŽITÍ LIATEČHÍCH LOUHU

Matečné louhy se zpracovávají zpět do zavážek, nebo se zahuštují na vakuové odparce. Zahuš-
těné mateční louhy po odpaření uvolňují další podíly kyseliny borité. Princip činnosti va-
kuové odparky spočívá v tom, ze řídké louhy, určené k odpařování jsou nasávánjr do varného
prostoru prvního stupně odparky, kde jsou odparove'ny a brýdové páry jsou vedeny do konden-
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zátoru, kd« zkondenzují a v dochlazovači jsou doehlazeny a používají se jako technologic-
ká voda. Z prvního stupně vakuová odparky Je částečně zahuštění roztok čerpán mezistupňo-
vým čerpadlem do varného prostoru druhé odparky ke kone Jinému zahuštění. Brýdové páry dru-
hého stupně slouží k vytápění varného prostoru prvního stupně odparky. Zahuštěný roztok
je čerpán na krystalizátory ke krystalizaoi.

ZÁVĚR

V našem závodě se vyrábí mimo kyseliny borité ještě čisté dwhy a to kyselina boritá oh.
č., p.a, SSL-3, PW-7045. Tyto čisté druhy se vyrábějí krystal izaoí teehnioké kyseliny bo-
rité.

V posledních letech chemie boru neustále získává na sůležitosti a významu. Proto studie
nových pri'yyslovýeh ekonomických procesů boritých minerálů, jako suroviny pro výrobu růz-
ných boritých sloučenin a hlavně kyseíiny borité zasluhují velké pozornosti. Proto byly
vypracovány nové studie výroby kyseliny borité z kolemanitu. Jeden ze známýoh je rozklad
kolemanitu vodnýn roztokem amoniaku a ::yoličníku uhličitého. Prooe» probíhá podle násle-
dujících re-.kcí a z nioh lze usuzovat, že ve skutečnosti jediným spotřebovaným činidlem
je kysličník uhličitý, zatím co anoniak se vrátí ^pít do výroby a Je třeba nahrazovat
pouze nevyhnutelné ztráty

2CaO . 3B2O3 • 5HpO + /WH./ IICO, + 41ÍH, • 2HpO — Ca CO, + 6/HH,/H2BO3/6/NHL/ KJBQj

var SlIH-j + 6H,BO,

Technologie je následující :

Kolemanit je po rozemleti ua pobudovanou jennost sriíchán s uhliúitano-anonným roztokem.
Tato suspenze je po několik hodin míchána při teplot." 30 - 90°C. Po uplynutí reakční do-
cy /která je závislá na Jakosti rudy, jemnosti, mletí/ je suspenze filtrov.-'na. Filtrát
/amoniakální roztok/ je vnrem rozložen a vypuzený amoniak zpět do výroby vr;.'cen.

Pro zvýšení stupně rozkladu je r.utno vést reakci ve dvou stupních. Čerstvá násada mine-
rálu je extrahována filtrátem z prvního ftupně. V prvním stupni se extrahuje filtrační
koláč z druhóho stupně předchozí várky. Sxtrakce v prvním stupni ne provádí matečnými
louhy po izolaci H,B0«, upravenými na ívolenou v-ihozí koncentr-ci IIH* a COg. Tento způ-
sob výroby kjselin.y borité je ovšem vel .i náročný na jennost nletí kolei.ianitu /z ilúvoíu
velkého reakčního povrchu/ a na ypotjebu energie /pára, elel-.třina/. rroto se P r.ím v na-
šem závodě nepočítá.

Další ze známých způsobů výroby kyreliny borité je rozklad koeli.-.anitu kyselinou dusičnou.

Výhoda této technologie je v tom, že poskrfcuje použitelný od ad ve formě dusičnanu vápe-

natého, který po usušení lze £ra:iulov t a použít jako průmyslové hnojivo.

Závěrem je třeba říci, Ze výroby kyseliny borité mnou popsané je třeba neustále slepSovat
za účelem využití výchozí suroviny a sníbeníia nákladů na spotřebu enegií. Při výrobě kyse-
liny borité síranovou metodou na jehož principu pracuje náš z&voi by bylo třeba v.vřeňit
využití odpadního kalu. Tento problém se doposud nepodařilo vyřešit.
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