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TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY SODÍKEM

CHLAZENÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
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Ing. Václav Taták, Hutní projekt Ostrava

Vážené soudružky a soudruzi,

než zahájíme sérii'přednášek a diskusi o zkoušení

ocelí v prostředí tekutého sodíku, dovolte nám provést

alespoň částečný rozbor technických a ekonomických aspek-

tů sodíkem chlazených jaderných zařízení a pokusit se

zasadit naše snažení na experimentálním poli do širšího

kontextu úsilí v zájmu zajištění dostatku energie v na-

šich i celosvětových podmínkách.

Skutečnost, že rozsah zdrojů fosilních paliv je

konečný a že tato "konečnost" se lidstvu nebezpečně

přibližuje, je všeobecně tak dobře známá, že pro další

úvahu můžeme toto vzít za axiom, V letošním roce bude

z primárních zdrojů vyčerpáno 13,5 miliard tmp, z čehož

24 % bude uhlí, 44 % ropa, 16 % zemní plyn, vodní ener-

gie pouze 5 %. (Je však zde již i příspěvek 3,7 % z ja r

děrné energetiky), I kdyby míra současné spotřeby se

dále nezvyšovala, vystačily by světové zásoby klasických

druhů energie údajně asi jen na 40 let. V této situaci

málo záleží na tom, že uhlí, které se považuje za výrazně

méně vhodné než ropa a zemní plyn, se vyskytuje v množ-

ství ještě dosti značném, nebof se jedná většinou o vel-

mi hluboké sloje na Sibiři a daleko od energeticky nároč-

ného průmyslu. V roce 2000 se čerpání primárních zdrojů
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předpokládá • v téměř dvojnásobném rozsahu a z celkových

23,6 miliard tmp má uhlí mít svůj podíl stále ještě ,

na výši 24 %, zatím oo ropa poklesne na 28 % (ještě nepo-

klesne údajně absolutně), zemní plyn svůj podíl ještě

nepatrně zvýší na 20 %.

Vedle fosilních paliv jsou využívány i t,zv. obno-

vitelné zdroje jako energie vodních toků, energie větru

a slunečního záření. Tyto zdroje jsou velmi vítané, neboř"

nezpůsobují negativní vlivy na živttní prostředí, avšak

jejich technicky využitelný podíl je velmi nepatrný.

Principielní řešení bylo již předčasem hledáno

ve fyzikálním poznatku, že hmota obsahuje ve formě vnitřní

energie energii o několik řádů vyšší než lze získat spa-

lováním, což je hlavní forma získávání energie z fosil-

nich paliv. Problém «všem byl a do značné míry ještě je,

jak se této energie vázané převážně na jádro alespoň

částečně zmocnit. Energetické relace jsou patrné z tab, 1,

Z fyzikálního principielního hlediska je významný

graf na obr. 1, 3e zde vynesena závislost vazebné energie

(MeV) jádra připadající na jeden nukleon (protony a neutro-

ny) v závislosti na počtu nukleonů u jednotlivých prvků,

Z grafu je patrno, že přechod lehkých prvků (s malým

počtem nukleonů) a velmi těžkých prvků na prvky středně

těžké je provázeno zvýšenim vazebné energie a tím i uvol-

nění značného množství této energie při reakci. Naskýtá

se principielně zásadní možnost získání energie, a to bu3

štěpením jader velmi těžkých nebo syntézou jader velmi

lehkých. Obr, 2 dále potvrzuje tuto možnost, neboí zná-

zorňuje nezbytnou aktivační energii pro realizaci těchto

reakcí v závislosti na atomovém čísle« Aktivační energie

je zde relativně nízká pro štěpení těžkých prvků a slu-

čování těch nejlehčích s nejnižším atomovým číslem,

Jaderná energetika se tedy dělí na dvě oblasti.
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Z energetického hlediska srovnání poskytne následu-

jící příklad:

štěpeni 5 g isotopu U ~ 2 3 5 se uvolni 2,4 • 1 0 2 4 MeV

(3,84 • 10 3), syntézou 5 g isotopů vodíku (deuteria

a tritia)-se získá 10,6 . 1 0 2 4 MeV (16 • 1 0 1 1 J).

Tedy syntéza isotopů vodíků na helium poskytuje energie

i 4x více než rozpad uranu stejného váhového množství.
Další zásadní rozdíl je v tom, že štěpení je doprovázeno

i
j vznikem velkého množství štěpných produktů s různými

' poločasy rozpadu a vytvářením takto nových problémů s ra-

j dioaktivním odpadem. Jadernou syntézu (fuze) podle typu

reakce a počátečních isotopů reakci provází vznik radio-

aktivního záření, avšak problémy s radioaktivním odpadem

odpadají, což je z hlediska dlouhodobého zachování život-

( ního prostředí mimořádně důležité. Snad nejzásadnější

rozdíl spočívá však v tom, že jaderného paliva pro štěp-

né reaktory je podobně jako v případě fosilního paliva

, konečné množství, byf s podstatně větši energ, obsahem,

zatímco výchozí suroviny pro syntézu je v reálném čase

neomezené množství*

Oako technicky zvládnutelnější se ukázalo štěpení

atomů těžkých prvků, a to zejména z důvodů navození počá-

tečních podmínek co do výše aktivační energie a kontroly

procesu. Technických provedeni jaderných reaktorů

pro štěpnou reakci je celá řada. Pro stručné srovnání

uve3me, že se jedná zejména o reaktory lehkovodní tlako-

vodní (PWR), lehkovodní varné (BWR), vysokoteplotní plynem

chlazené (HTGR), těžkovodni (HWR) a relativně dosti odliš-

né množivé reaktory s rychlými neutrony. Pro srovnání

co do účinnosti využití paliva dvou krajních představi-

telů, t.j. lehkovodního a množivého reaktoru poslouží

* původní tabulka č, 1, Lehkovodní reaktor má celou řadu

předností a dosud doznal největšího rozšíření, jeho účin-

n.ost je však extrémně malá (1 - 2 %), a to tak malá, že
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na Prvni mezinárodni konferenci o alternativních zdrojích

energie v prosinci 1977 byl vysloven názor, že pokud by

se rozvoj jaderné enerjatiky nadále uskutečňoval jen

pomocí dosayadních tepelných reaktorů, pak i na úrovni,

potřeby roku 1973 by tehdy známé zásoby cenově dostupného

uranu vystačily pouze na 28 let i Kde jsou pak grandiosní

představy světové jaderné energetiky!

Ze srovnávacích výpočtů vychází, že takto by se

získalo pouze asi tolik energie, co poskytnou zbývající

zásoby ropy! De to paradox doby, že z důvodu nedostateč-

né informovanosti a velké priority politických vlivů

jedny země úzkostlivě brání jakoby poslední zbytek ropy,

jiné pak vynakládají ohromné prostředky na zavedení ja-

derné energetiky a přitom jde o více méně stejně velká

množství energie. Toto by byl paradox jen pokud představa

nastupující jaderné energetiky nezahrnuje přechod na

reaktory II. generace, t.j. na množivé s rychlými neutro-

ny (zkráceně někdy také rychlé reaktory - RR), nebot

pak se situace výrazně mění ve prospěch jaderné energe-

tiky a jejího zaváděni.(Takto vyznívá srovnání ve zjedno-

dušeném schématu bez diskuse o přednostech těžkovodnich

reaktorů bez potřeby obohacovacího procesu, bez diskuse

o vysokoteplotních reaktorech, které by v našich podmín-

kách výskytu uhlí zhoršující se kvality a velkého zastou-

pení těžkého průmyslu měly výhodné uplatněni).

Tento zásadní ostrý kontrast v poslední době poněkud

zmírnil, nebot nejen naleziště uranové rudy se rozšířila,

ale zvýšená cenová hladina fosilních paliv umožnila

exploatovat i dražší uran a jeho použitelné množství

se takto rozšířilo.

Množivé reaktory s rychlými neutrony otevírají mož-

nost využiti isotopu u - 2 3 8 , jehož zastoupení v přírodním

uranu je 99,3 %• Přirozeně úměrně tomu klesnou náklady

na jaderné palivo. V roce 1973, v době počátečních zkuše-
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hosti s množivými reaktory, byl předpoklad sníženi nákladu

na palivo podle amerických pramenů v pomeru 2,15 : 1.

Toto umožňuje exploatovat jaderné palivo na dvou a více

násobné cenové hladině, což má dalekosáhlý význam,

nebo? za takovou cenu se vyplatí již získávat palivo

mimo jiné i z mořské vody, kde zásoby jsou téměř neome-

zené.

Tyto úvahy jsou jen určitým zjednodušeným přiblíže-

ním skutečnému stavu, nesporné však je to, že jaderná

energetika má svou perspektivu dosti podmíněnou přechodem

na jiné účinnější formy využívání jaderného paliva, než-li

je způsob pomoci lehkovodních reaktorů s pomalými tepel-

nými neutrony a že aplikace množivých reaktorů s rychlými

neutrony je jeden z nejperspektivnějších dosud známých

* a dnes již technicky zvládnutých způsobů využívání energie

jaderných štěpných reakcí. Fi»ifio>p*aln£ aaha.ma jaderná

Charakteristickou vlastností RR je ohromný vývin

tepla na jednotku objemu rychlého reaktoru. Použití vody

jako chladil jak je to u VVER) je již z tohoto důvodu

vyloučeno, nehledě na to, že voda by příliš intenzivně

působila na neutrony svým brzdícím účinkem, Navíc však

reaktor pracuje při teplotách, kde by připadala v úvahu

jen pára. Ta sice při stlačení na 10 MPa vykazuje 25 krát

menší hustotu a úměrně tomu i menší brzdicí účinek, avšak

pro tak intenzivní přenos energie není vhodné, dále není

příliš žádoucí ani vysoký tlak medií v reaktoru a spojo-

vacích částech. Jako další možná chladivá přicházející v

v úvahu jsou helium a kysličník uhličitý. Pro daný tepel-

ný výkon helium, tím spíše C 0 2 potřebuje vyšší výkon

cirkulačního kompresoru (o 1/5 u He, 2 krát více u CO ) ,

Předností helia je vysoké hmotové měrné teplo. Avšak

pro chladivo je důležitější objemové měrné teplo.
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Pro stejný interval teplot ohřevu chladivá (z 320 ° c

na 500 °C) je u jednotlivých médii objemový přenos tepla

(kO/m3

M é

liodik

Helium

Kysl.

Vodní

) následující:

d i u m

uhličitý

pára

kO/m3

192

5

14

19

000

700

520

950

Poměr objemo'
Vůči 1

1

33,8

13,8

9,7

Zde tedy vidíme důvod všeobecné preference sodíku

jakožto chladivá v systému s rychlými reaktory. Svým

způsobem je to dokresleno i rozvrstvením prostředků

v rozvojovém rozpočtu USA pro rok 1980 - 500 mil, dolarů

na vývoj systému s tekutými kovy a 86 mil. na doplňkový *

program plynového chlazení a ostatních jaderně energe-

tických programů včetně lehkovodního. Stejný obraz je

v Oaponsku s tím rozdílem, že do lehkovodního se neinvestu- * •

je ze společenských zdrojů ani yen a jako 'doplňkový

program" se rozvíjí především těžkovodní reaktory (jistá :

analogie naší AI a kanadského typu CANDU). Z tohoto po- ;

hledu je opodstatněnost experimentálních prací s tekutým

sodíkem v našich výzkumných programech víc než dostatečná.

V úvodní části jsme k problematice jaderných reakcí

přistupovali záměrně z širšího hlediska zahrnujícího i

jadernou syntézu, nebot přednosti této reakce vytvářejí

z problematiky mimořádně vědecky přitažlivou oblast a v

v mnoha směrech má tento výzkum styčné plochy s "rychlým

programem".

Z obecných znalostí bychom si měli připomenout, že

k syntéze atomů vodíku na atom helia může dojít pouze, *

jestliže se podaří atomy vodíku přiblížit na dosah přitaž-

livých jaderných sil a přitom překonat odpudivé síly elek-



- 7 -

trického pole elektronového obalu. Není třeba zdůrazňovat,

že toto lze realizovat vzhledem k stavbě atomů nejsnáze

právě u atomu vodíku. Avšak i zde se jedná o energie velmi

značné a cesta l< jejich vyvození .vede přes obrovské tlaky

a vysoké teploty , Zatím se nedaří reakci uskutečnit

na základě vyvozeni nezbytných tlaků, cesta přes vyvození

extremní teploty několika desítek až stovek milionů °C

přinesla již určité úspěchy. Reakce takhle provedena je

pak reakcí termojadernou,

V nedávných dnech proběhla zpráva,že byl v Sovětském

.svazu navržen třetí způsob jaderné syntézy vodíku ria he-

lium metodou zmenšení efektivního poloměru vodíku a tím

i zmenšení odpudivých sil. Předpokládaný způsob zmenšo-

váni vede přes tvorbu mesoatomu vodíku nastřelováním

vodíkových atomů zápornými mesony s hmotou 200 až 300 krát

větši než má elektron, což dá vznik novým atomům s prů-

měrem asi 200 krát menším. Nadějné jsou aplikace taktéž

v případě použití laserových paprsků.

Tyto informace jsou pro nás významné v tom směru,

že nám pomohou vytvořit si představu o intenzitě výzkumu

na tomto poli a o usilovné snaze dosáhnout řešení, které

není třeba považovat časově v nedohlednu.

Nejblíže technické realitě je syntéza pomocí termo-

nukleární reakce v zařízení s názvem TOKAMAK, Třebaže

řízená reakce je ještě vzdálena komerční aplikaci, existují

již v Sovětském svazu návrhy jaderných elektráren s termo-

nukleárním reaktorem s představou, že v polovině osmde-

sátých let se podaří nepřetržitá řízená termojaderná

reakce.

Základní parametry projektované termojaderné elektrárny

s reaktorem TOKAMAK,



Elektrický výkon (MW) 2 570

Očinnost po odečtení vlastní spotřeby (%) 50

Nejvyšší a nejnižší teplota
teplonosného media ( C) ě 20QQ/J320

Magnetické systémy reaktoru
a MHD generátoru supravodivé
Investiční náklady na 1 MW
(orientačně v tis, Rb) 480

Schéma uvedené elektrárny je na obr, 3, Pro nás

je nejdůležitější skutečnost, že velká část celého zaří-

zeni používá sodíkového teplonositele a zapojení je

značně shodné se sekundárním a terciárním okruhem jader-

ných elektráren s rychlým reaktorem. Toto poznání dává

sodíkovému experimentálnímu programu mimořádnou perspe-

ktivu přesahující dokonce období aplikace rychlých

reaktorů, Oměrně s tím se zvyšuje efektivnost využití

našich výzkumně vědeckých prací v oblasti sodíkové tech-

nologie a vývoje materiálu pro tyto energetické systémy.

Obratme nyní pozornost ve větši míře k ekonomickým

aspektům, nebot přirozeně často jsou provokovány otázky

po relaci v nákladech na jednotku elektrické energie

s použitím jaderné energetiky, resp, přímo RR s náklady

alternativní soustavy energetického zařízení. V takovém-

to srovnání by jaderné energetika, tím méně RR nemusela

obstát - jako ani zcela logicky neobstojí třeba nej-

modernější kcndensační elektrárna na levné severočeské

uhlí vůči vodnímu agregátu na Čeňkové pile u šumavské

Vydry (a to přesto, že tento byl budován již v roce 1912),

nebot první vyrábí 1 MWh za 179,- Kčs, kdežto druhá jen

za 100,- Kčs. Ode totiž také o něco jiného - o strukturu

energetických zdrojů, jež jsou v požadovaném množství

k dispozici, Oako v letech po onom roce 1912 jsme pro roz-

sah vzniklých energetických potřeb neměli dost řek a po-

tůčků pro výrobu tak levné elektřiny, tak dnes nemá



- 9 -

lidstvo k dispozici ve všech zemích dost ropy, zemního
plynu, zítra dost cenově dostupného uhlí, pozítří třeba
dost jaderného paliva pro jednoduché stokrát ověřené,
ale málo efektivní jaderné elektrárny. To "pozítří" je
však v různých zemích v jiný okamžik a je věci politické
a národohospodářské prozíravosti, kdy je hospodárné to
či ono* Srovnání efektivnosti dvou různých zdrojů je
možné pouze, jestliže zde není ten inperativ nutnosti
a jsou-li k výběru dvě neomezené možnosti. Příkladem je
jaderná strategie Spojených států, resp* presidenta
Cartra. Oelikož Spojené státy ve srovnání s jinými ze-
měmi s rozvinutým jaderným energetickým průmyslem mají

» daleko nejvíce dostupného jaderného paliva a jejich kri-
tický okamžik nedostatku paliva zatím nehrozí, president
demonštratívne a s naději "na značný politický zisk ve ve-
řejném mínění i v mezinárodních vztazích zastavil výstav-
bu jaderné elektrárny s rychlým reaktorem v Clinch River,
Více méně snažil se, aby tak učinili i ostatní, přičemž
akutnost zavedení rychlých reaktorů v zemích jako je
Oaponsko, Francie, jichž se to nejvíce týkalo, je již
značná. K tomu přistupuji ještě otázky široce rozvětve-
ného amerického průmyslu na obohacování paliva pro lehkovod-
ní systémy, jež zásobuji celé Japonsko a velkou část
Evropy a další země.

President Carter hlasitě zastavil výstavbu elektrár-
ny Clinch River a současně naléhal na Kongres, aby pod-
porovali "jaderný program, specielně pak výzkum a vývoj
pokročilých množivých reaktorů". V nepublikovaném dopise
ze dne 24, dubna 1979 uvádí "••• potřebujeme rozsáhlý
výzkum a vývoj v oblasti množivých reaktorů vedený tak,
aby tato alternativa řešení energetického problému byla,
pro nás v případě potřeby /včas komerčně dostupná",
Oinými sbvy RR se staly dnes předmětem strategi. a taktiky
a—jsou úměrně tomu stále více utajovány všechny vědecké
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'••informace z této oblasti •

Zavedení jaderné energetiky tím více rychlých reaktorů

provokuje ve veřejnosti značné námitky proti extrakci a

využívání plutonia (pro jeho užasnou smrtící toxicitu,

lákavost ke zneužití teroristickými skupinami)avšak po-

třeba řešit problém energetiky je příliš naléhavá a bez

progresivních typů jaderných elektráren nejeví se žádné

vyhovující řešení.

Regenerace vyhořelého paliva z jaderných reaktorů první

generace se stává stále naléhavější, již jako způsob likvida-

ce jaderných odpadů vůbec, což je vážný a v hustě osídlených

krajích vlastně neřešitelný problém ekologie, Z dávky např.

1400 t uranu (obsaženého původně v čerstvém palivu) lze po

vyhoření extrahovat 1350 t uranu mírně obohaceného (na cca

1 % U-235) , kromě toho přibližně 14 tun plutonia (z přeměny

původního U-238), a definitivního radiačního odpadu pak zbu-

de 30 až 40 t. Tento silně aktivní zbytek (v tekutém stavu)

lze např, podrobit dehydrataci např. vápnem a po delším vy-

chlazování v zabezpečených prostorách jej lze vitrifikovat

do skelné matrice a ve formě skelných bloků uložit kupř.

v solném dole. Počítá se, že _70 % nákladů na extrakci, sepa-

raci a konečnou likvidaci zbytků vyhořelého paliva bude kry-

to hodnotou získaného uranu a plutonia, což je ekonomicky

velmi přijatelný rezultát.

Pro jaderné elektrárny s RR se všeobecně uznává, že bu-

dou investičně dražší nežli výkonové odpovídající jednotky

s tepelnými reaktory, V Nuclear Engineering International

Nr. 23 z roku 1978 se připouští možnost vyrábět stejně drahou

energii v obou uvedených typech jaderných elektráren za pod-

mínky, že typ s RR nebude investičnš nákladnější o víc jak

22 % (Dergačev uvádí rozmezí 20, až 25 % zdražení přípustného

pro RR). Takové zdraženi se totiž může snadno zkompenzovat

poklesem nákladů v palivovém cyklu (viz výše).
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Definitivní odpověď na takto ekonomicky postavenou

otázku bude však možné dát až se rozběhne- provoz několika

plně komerčních elektráren s RR. Zatím, jak sovětský blok

BN-350, tak francouzský Phénix-250 a britský PFR jsou tepr-

ve prototypovými zařízaními demonstračního charakteru -

— i když již komerčně využívána* Že právě problematika pa-

rogenerátorů při tom nebude okrajová, o tom svědčí skuteč-

nost, že každý z uvedených prototypů narazil na dobře zná~

mé problémy netěsnosti v PG a v mezivýměnících tepla, za-

tím co reaktory samy pracovaly výjimečně dobře. Poruchovost

PG zapříčiňuje, že dosavadní systémy RR nemohou zaručovat

bezpečný provoz při plném zatížení, nýbrž jen na dvou tře-

tinách instalovaného výkonu (třetina výměníkových okruhů

se permanentně opravuje).

Kvalita a spolehlivost PG sodík-voda je tedy velmi dů-

ležitou komponentou ekonomiky RR, ja je třeba hledat dobře

vybilancovaný bod rovnováhy mezi hlediskem co nejnižší ná-

kladové náročnosti výroby těchto PG a hlediskem cinimaliza-

ce poruch za provozu bloku, Jakožto výzkumné pracoviště ma-

teriálových prvků pro konstrukci PG sodík-voda se v rámci

dostupné orientace snažíme, aby ani jedno ani druhé hledis-

ko nebylo podceňováno či naopak přeceňováno. Víme,že dosa-

vadní realizace IBSZKG jsou na bázi prvků nakoupených na zá-

padě, za cenu, kterou my v přepočtu ve svém předběžném limi-

tu cen trubek tuzemských ~ překračujeme. Cle ovšem třeba mít

na paměti i to, že je značná diference v úrovni garancí,

které kupř, pokrývají technické podmínky trubek pro komerč-

ní výrobu PG VVER a dosavadní úrovni přejímek při odběru

trubek od západních firem. Všimněme si při této příležitosti

ještě jedné věci. Sovětský autor Korjakin pojednává v loňském

roce o příčinách růstu investičních nákladů na výstavbu ja-

derných elektráren v USA a mezi základními příčinami uvádí

faktor zpřísňování bezpečnostních požadavků a tím způsobo-

vaný růst požadovaného množství kádů a norem na konstrukci,

i ověřování materiálu. Počet standartu roste v DE exponenciál-

ně a do roku 1979 dosáhl počtu 1 760, V roce 1970 pracovalo
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na normotvorném úseku 1 450 odborníků a v roce 1974 již 7 450.

Pro období kolem roku 1985 se odhaduje, že samotný vliv zavá-

dění stálé nových předpisů, kSdů a norem změní strukturu in-

vestičních nákladů jaderných elektráren tak, že vůči stavu

v roce 1969 se měrné investiční náklady vlastně zdvojnásobí

(Zejména pak pod vlivem události na jaderné elektrárně Three

Mile Island při Harrisburgu v USA).

Závěrem nám dovolte zdůraznit, že jsme chtěli v tomto

úvodním pojednání nastínit rámec technických a ekonomických

. tlaků na činnost v oblasti rozvoje RR, přiznat závažnost je-

jich úlohy a zároveň potřebu rozšiřovat a upřesňovat infor-

mace o jejich působeni. Významnou skutečnosti je i fakt, že

sodíková technologie dnes již není vázaná pouze na program _,

rychlých reaktorů, als představuje část řešeni pro budoucí

termojaderné elektrárny, jež jsou tím nejvyšším cílem na ho-

rizontu energetiky vůbec* t

Tabulka 1

Potenciální energie 1 kg

uranu

Využití 1 kg uranu v lehko-

vodním reaktoru

Využití 1 kg uranu při jeho

recyklování v lehkovodnich

reaktorech

Využití 1 kg uranu v rychlém

množivém reaktoru

Potenciální energie 1 kg
deuteria (D20)

Obsah deuteria v mořích
a oceánech

Ekvivalent uhlí /kg/

3 000 000

20 000

60 000

1 800 000

20 000 000

50 mil. t H20

Lit.

1

1

1

1

2

2
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SCHÉMA ELEKTRÁRNY S TERMOJADERNÝM REAKTOREM, ZALOŽENÝM NA PRINCIPU
VYUŽITÍ PINCH EFEKTU S LINEREM obr. 3

1 — zařízení na přípravu lineru
2 — reaktor
3 — ochrana
4 — tryska
5 — MHD generátor

Voda
6 — difuzor
7 — vysokotlaký kondenzátor
8 — nízkotlaký kondenzátor
9 — výměníky tepla — parogenerátory

10 — parní turbina

11 —turbogenerátor
12 — obežné čerpadlo
13 — výmSník lithium-sodik
14 — kondenzátor
15 — regenerační jednotka



sekce I.

ÚČEL A METODIKA ZKOUŠENÍ MATERIÁLU V SODÍKU

l|
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ZÍSKANÉ VÝSLEDKY PŘI STUDIU DLOUHODOBÝCH
VLASTNOSTÍ AUSTENITICKÝCH OCELÍ V PROSTŘEDÍ
TEKUTÉHO' SODÍKU

Ing,Václav Svoboda, I n g . J i ř í Merta
Sigma Modřany

1. úvod:
Výstavbě jaderných elektráren s rychlými reaktory

chlazenými tekutým sodíkem nutně předchází výzkum a osvo-
jení materiálu pro jednotlivé komponenty těchto reaktorů.
Pro oblast potrubí a armatur se jeví vhodné austenitické
materiály typu AISI 304 a 316 a pijoto k celk.ovému hodno-
cení životnosti jednotlivých komponent primárního okruhu
vyvstává do popředí znalost dlouhodobé pevnosti při teče-
ní vedle korozní odolnosti a strukturní stabil ity.

Vlastnosti těchto materiálů jsou ověřovány na malých
potrubních systémech - sodíkových smyčkách.

Zapojení k.p. Sigma Modřany do vývojového programu
rychlých reaktorů je v oblasti vývoje potrubí a armatur
pro tekuté kovy s konečným realizačním cílem dodavatelské
činnosti.

2. Metodika a program zkoušek:
Metodika zkoušek dlouhodobé meze tečení zkoumaných

materiálů byla založena na stávajících zkušenostech, které
vycházely z expozice zkušebních vzorků v sodíkových smyč-
kách při zvolených parametrech a následujících creepových
zkouškách na vzduchu v laboratořích. Pro eliminaci teploty
a doby expozice jsou prováděny srovnávací creepové zkoušky
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na vzorcích exponovaných v inertní argonové atmosféře,

Z takto aískaných rozdílných dob do lomu lze usuzovat na

vliv sodíkového prostředí na dlouhodobou pevnost při te-

čení. Současně lze srovnat eventuální korozní napadení

materiálu sodíkem jakož i případné strukturní změny expo-

novaného materiálu.

Vlastní program zkoušek jakoa i rozsah zkušebních páraje

setrů byl stanoven, ze stávajících znalostí budovaných i pro-

jektovaných rychlých reaktorů chlazených tekutým sodíkem.

Bylo přihlíženo i ke snaze zvýšit pracovní parametry tlak,

teplota - což vede ke zvýšení efektivnosti provozu zařízení.

Zatímco oblast pracovních tlaků nepřevyšuje hodnotu 2 MPa,

oblast provozních teplot je 500 - 600 °C, Proto pro jedno-

tlivé expozice zkušebních vzorků byly zvoleny teplotní hla-

diny 550 °C , 600 °C , 650 °C.

Neméně důležitým parametrem je i čistota sodíku, resp. '

obsah kyslíku, vodíku a uhlíku. Při úvaze, že základní re-

- aim provozu je s t,zv, yodíkem reaktorové čistoty, byly pro-

vedené práce vedeny při odpovídajících koncentracích kyslíku. <

3. ?řehled zkoumaných ocelí:

Výběr zkušebních materiálů byl orientován dle našich i

světových zkušeností a zahrnoval v prvním širším výběru ně-

kolik typů austenitických ocelí jednak stabilizovaných,jednak

nestabilizovaných.

V průběhu let 1974 - 1975 byly creepové zkoušky a expozice

zkušebních vzorků v sodíku i inertní atmosféře prováděny na

čs. materiálu 10Crl8Nil3Mo2,5Ti (CSN 17343 - AKVEx S10) sta-

bilizovaném. Druhá etapazkouŠek představovala zkoušky na

austenitickém materiálu nestabilizovaném typu AISI 316 a sice

O8Crl7Hil2Mo2,5 (CSN 17346 - AKVEx 8). Doba expozice byla

okolo 7000 hodin, jež je dostatečná k tomu, aby se uplatnil t

vliv sodíku.

Pro srovnání obou typů ocelí z hlediska stabilizace tyly

provedeny creepové zkoušky obou materiálů na vzduchu při

•lota 650 °C, Provedené krátkodobé zkoušhy ukázaly, že iua-j
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•teriál stabilizovaný vykazuje vyšší hodnoty meze pevnosti
při tečení v oblasti krátkých a středních dob do lonu.

Chemické složení obou materiálů udává tabulka 6.1.

Tabulka 6.1:

Materiál

stabiliz.

nestabiliz.

C

o,

o,

1

06

Mn
2

o,

Mo
2,25

86 2,4

Chemické

Si P

1

0,19 0,

složení

S Cr

- 17,

03 0, 17,

5

6

Ni
12,

11,

5

98

Ti
mm
5xC

-

4. Zkušební zařízení a parametry zkoušek:

Pro expozici zkušebních vzorků v sodíku byl v Sigmě
Modřany vyprojektován a vyroben sodíkový stend a ověřena
jeho funkce. Rychlost proudění byla stanovena výpočtem a
měřena během provozu pomocí elektromagnetického průtoko-
měru menší než 0,5 m/s. Vytápění smyčky bylo pomocí odpo-
rového vynutí na jednotlivých sekcích smyčky a celý provoz
byl udržován a kontrolován systémem regulace a ochrany,
který umožňoval při krátkodobých výpadcích elektrické ener-
gie opětné automatické vyrovnání teplot.

Exponované zkušební vzorkybyly umístěny y kazetě, tak
aby funkční plochy vzorků byly rovnoměrný omývány proudí-
cím sodíkem, V jedné kazetě bylo uloženo 32 vzorků, které
tvořily soubor pro creepové zkoušky na pěti hladinách za-
tížení po 5 -6 vzorcích. Stejný systém byl použit i pro
srovnávací vzorky v argonové atmosféře. ' ." .

Přesné měření teplot stendu v průběhu expozice bylo
zajiŠíováno měřící ústřednou s opakovaným, měřením, což
. umožnilo stanovit průměrné teplotní parametry smyčky po
provedení expozice. Mezi rozhodující parametry při vlast-
.ní expozici lze počítat maximální a minimální teplotu na
smyčce, teplotu zkušebních vzorků, teplotu chladné jímky
a vyrovnávací jímky, obsah nečistot v proudícím sodíku
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a rychlost media. I&iožštví kyslíku v proudícím sodíku bylo
udržováno pomocí teploty chladné jímky a ověřováno vyvíje-
nými Čidly na bázi iontové vodivosti čs. výroby.

5. Hodnocení výsledků:

Program experimentálních prací na stabilizovaném auste-
nitickém materiálu zalisrnoval i ocenění vlivu tekutého so-
díku na základní mechanické hodnoty. Výsledky zkoušek ukáza-
ly, že mez pevnosti Gp+ je dlouhodobým působením sodíku
ovlivněna nepatrně. Stejně tak nedošlo k podstatné změně *
tvrdosti. Při dlouhodobé expozici došlo k ovlivnění tažnosti,
která se snížila.

materiálu

a) Stabilizovaná austenitická ocel 10Crl8Nil3Mo2, 5Ti -
CSN 17348
Následné creepové zkoušky stabilizovaného i nestabili-

zovaného materiálu byly prováděny v rozsahu 10 - 10 4 hodin.
Získané výsledky dlouhodobé meze pevnosti při tečeni

stabilizovaného materiálu základního, exponovaného v argonu
i v tekutém sodíku při teplotě 550 °C jsou uvedeny v grafu 5.1.
Výchozí materiál sledovaný v rozsahu 10 - 10^ hodin vykazo-.
val aplikované napětí na vzorcích v rozsahu 470 -412 MPa
( 48 -42 kp/ram ). Vzorky exponované v argonu při teplotě 55O°C
zahrnující doby do lomu 3.10 - 4.10^ hodin měly odpovídající
hodnoty napětí v rozsahu 470 - 392 MPa (48 - 40 kp/mm ).
Naproti tomu vzorky exponované v tekutém sodíku zkoušené
v rozmezí dob do lomu 10 - 10 hodin vykazovaly oblast napě-
tí 461 - 392 MPa (47..- 40 kp/mm2), přičemž výsledky vykazova-
ly oproti předchozím souborům větší rozptyl. Ze srovnání vý-
sledků jé patrný vliv předchozí dlouhodobé expozice v různém
prostředí na dlouhodobou pevnost zkušebního materiálu při
stejné teplotě.
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b) Nestabilizovaná austenitická ocel 08Crl8Nil2I,lo2,5 -

ČSN 17346

Druhá etapa zkoušek zahrnovala dle experimentálního

programu creepové zkoušky při teplotách 550 °C ,6O0°C. Vý-

sledky zkoušek provedených při teplotě 550 °C jsou znázor-

něny, v grafu 5.2. Rozsah aplikovaného napětí na zkušebních

vzorcích 441 - 206 MPa ( 4 5 - 2 1 kp/mm ) reprezentoval ča-

sové rozpětí jednotlivých zkoušek od 10 do ÍC-* hodin,

Z grafu je zřejmý vliv expozičního prostředí na dlouho-

dobou pevnost tohoto nestabilizovaného materiálu, zvláště

pak pro větší namáhání odpovídající kratším dobám do lomu.

Vedle experimentálně zjišťovaných hodnot meze tečení

byly u části vzorku provedeny creepové zkoušky se zápisem

deformace- Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny v grafu č.3.

Z tohoto grafu je zřejmý vliv předchozí expozice vzorků

srovnávacích a dále výrazný vliv předchozí expozice v sodíku.

Patrně expoziční prostředí sodík ovlivňuje výrazně I a II

stadium creepu,přičemž o délce creepové zkoušky rozhoduje

sekundární stadium creepu. ..̂

Další etapa zkoušek zahrnovala oblast teplot 600 G«

Výsledky s této série zkoušek udává opět pro srovnání graf

č.2. Rozsahu provedených zkoušek 10 -Kr hodin odpovídá

oblast aplikovaného napětí 290 - 196 MPa (30 - 20 kp/mm ).

Ve srovnání s teplotou 550 °C je vliv předchozí expozice

méně výrazný.

6. Závěr:

Dosažené výsledky jsou dílčí etapou dlouhodobého expe-

' rimentálního programu creepových zkoušek materiálu 03Crl8Ni

12Mo2,5 (CSN 17346, AKVEx 8) Prováděných při teplotách 55O°C,

600°C, 650°C v tekutém sodíku.

V současné době je možné doposud dosažené výsledky využít

pro hodnocení životnosti experimentálních smyček a zařízení

( potrubní úseky, armatury,nádoby) a prototypů potrubních kompo-

nent a armatur,k:téré jsou vyvíjené pro rychlé reaktory chla-



- 22 -

oná te'ratýn sodíkem.
?i''i úvaze požadované životnosti potrubních komponent

srnatur 30 let provosu ( 2,63.1Cr hodin) vyplývá přípustná
\',roveň konstrukčního napětí 127 MPa (13 kp/imn ). Extrapolu-
je; le-li d í lč í aískané výsledky o jeden řád, t . j . na 10^
hodin , vycháaí úroveň dlouhodobé meze pevnosti při tečení
asi 147 -IPa (15 kp/nan ) .

Po skončení experiraentň při všech plánovaných hladinách
teplot bude irošné provést komplexní hodnocení vCetně svaro-
vých ř.po.jů.
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VLIV TEKUTÉHO SODÍKU HA CHOVXNÍ VYBRÁNÍCH

KOHSTRUKČUÍGH MATERIAL? PRO PAROGENBRÄTORY

RYCHLÝCH ENERGETICKÝCH REAKTORU

F r e s 1, ingeBoleslav

E r e m i é a»CSc« ing.Adolf R o ž u m b e r s k ý ,

ing.Libor J a r a k ý

SVIÍOM Praha

0. UYOO

Jednou z komponent, důležitých pro provoz

rychlých energetických reaktoru jsou parogenerá-

tory. Nároky na je j ich dlouhodobou životnost a

provozní spolehl ivost kladou svýsené požadavky

i na mechanické a technologická v l a s t n o s t i použi-

tých konstrukčních materiálů v prostředí kapalné-

ho sodíku / I , 2 , 3 / *

Výběr materiálů pro PG RR, vyrobených v ČSSR,

prošel j i S několika vývojovými s t a d i i /4,5,6/« Zatím

co PG pro BOR 60 byl tr imetal ický /HT8X6, 3KL2,S31/9

HADA I I byla bimetalická /DIN 6770, LIS 4946/ a expe-

rimentální obrácený parogenerátor pře BOR, který byl

v době psaní tohoto referátu dokončován v X.B2KG

Třebíč je pouze monometalickýo Je vyroben z č s i .

experimentální tavby nízkolegované f e r i t i c k é o c e l i
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typu 2,250-lMo-Nb, dodané VTÍHŽ Dobrá*

Při srovnání výběru materiálů pro jednotlivé

typy parogenerátorů ER lze říci, že je tendence

po odbourání kombinací různých typů materiálů, čímž

odpadnou heterogenní svarové spoje a další problé-

my, vyvolané různými vlastnostmi jednotlivých typů

materiálů včetně jejich rozdílného chování v kapal-

ném sodíku*

1. BXPBRIMBHTJELNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro korozní zkoušky konstrukčních materiálů

v kapalném sodíku jsou ve SVtfOíI používány v současné

době dva typy konvekčních sodíkových smyček* Smyčka

typu KSS-5 má objem cca 6 litrů sodíku, rychlost

proudění v B a & O,lm.s , teplotní spád mezi zkušeb-

ními sekcemi At o 100 - 150° C. Korozní experimenty

jsou prováděny v rozsahu teplot 400-700°C* Konvekční

sodíkové smyčky typu KSS-6 se od předchozího typu

v principu neliší* Mají dvojnásobný objem sodíkuttj*

12 litrů,a délka zkušebních sekcí je dvojnásobné, t.zn.

120 cm* Ve stadiu výroby je dynamické sodíková smyčka

DSS-4, která bude mít 3 elektromagnetická čerpadla,

7 zkušebních sekoí, ve kterých budou vzorky exponovány

v rozsahu teplot 400-650°. C«

Jednotlivé smyčky jsou podle potřeby vybavovány

přídavnými zařízeními* Mezi běžně používaná patří
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kontinuální analyzátor vodíku v sodíku* Ve stadiu

ověřovaní j« kontinuální analyzátor kyslíku a aktiv-

vního uhlíku v sodíku a sumy uhlovodíků v argonu*

Vzorky sodíku jsou odebírány ze zařízení př i t ep lo-

tách do 350® C speciálním zařízením "ADAM". Výška

hladiny ve vyrovnávacích nádobách je měřena konti-

nuálními hladinoměry a rychlost průtoku sodíku

elektromagnetickými průtokoměry*

Fro experimenty jsou připracovány různé tvary

vzorků* Nejobvyklejší jaou trhačky o rozměrech

60x12x0,5 mm, které poskytují reprodukovatelné

hodnoty mechanických v lastnost í*

o
2 . KČKTEKČ TYPY KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLU PRO PG BR

Při volbě konstrukčních materiálů pro výrobu

PG BR vycházejí konstruktéři ze řady hledisek*

Z korozního hlediska je možno mezi ne jdůlež i tě jš í

zařadit č i s t o t u a teplotu medií tzn* sodíku a

vody*

Použitelnost nízkolegovaných fer i t ických nesta-

bilizovaných o c e l í typu 2,25CrvlMo je limitována

teplotou cea 450° C /7/»

Stabilizováním o c e l í typu 2,25Cr-lMo niobem,

titanem n«bé j e j i ch kombinací se je j ich použi te l-

nost rozšiřuje cca do 520°C* Jednou z pos i t ivn ích

v las tnost í těchto o c e l í je odolnost, prot i koroznímu

praskání ze strany vody a vodní páry*
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Nestabilizované austenitické korozivzdorné

ooeli typu 03Grl8Nill jsou použitelné do teplot

oca 65O°C, U těchto materiálů je třeba přihlížet

ke koncentraci uhlíku* Jeho nízká koncentrace v

oceli /O,03 hm*$/ omezuje oduhličení ve vysoko-

teplotním sodíku a tím i menší změny mechanických

vlastností*

Vysocelegovaná slitina typu IHCOLOY 800

/04Cr21Ni31TiAl/ byla použita pro PG 30 MW pro BOR

na vlásenky, na jejichž vnitřní straně pradila voda

a vodní pára a z vnější strany sodík* Vývoji tohoto

typu materiálu je v současné době věnována pozornost

ve VÚHŽ Praha*

Mezi perspektivní konstrukční materiály je

možno zařadit feriticfeé oceli s obsahem chrómu

3* HLAVNÍ FAKTORY? OVLIVŇUJÍCÍ KOROZI A ZMĚNY,
o

VLASTNOSTÍ KONSTRUKČNÍCH M A T E F T / I - U V KAPALNĚJI

SODÍKU

Jedním z hlavních faktorů, ovlivňujících korozi
konstrukčních materiálů v kapalném sodíku je teplota.
Její vliv na korozi několika typů ocelí je uveden
na obr.l. Vyplývá z něho /9/» že koroze nerezavějí-
cích austenitiokých ocelí roste se zvyšující se teplo-
tou* Lze říci, že roste také se zvyšujícím se obsahem
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Hi, zatím co u ocelí legovaných molybdenem v rozsahu

2-3$ částečné klesá.

Zvýšený obsah kyslíku v sodíku zvyšuje korozi,

jak austenitických nerezavějících ocelí, tak nízkole-

govaných feritických ocelí* Zvýšení obsahu kyslíku

z 3 ppm na 345 ppm urychluje korozi oca o 3 řády*

Obsah Ni a Gr za těchto.podmínek zvyšuje korozní odol-

nost ocelí, což je dáno s největší pravděpodobností

tvorbou kysličníkových vrstviček na povrchu materiálů*

Bylo zjištěno, že zvýšený obsah kyslíku v sodíku vyvo-

lává mezikrystalovóSnapadení ocelí*

V zařízeních, kterými proudí kapalný sodík, se

vyskytuje jev, nazývaný přenos hmot,y který je tím

výraznější, čím vyšší je koncentrace kyslíku v sodíku

a čím větší jsou teplotní rozdíly v Bystému* Zatím co

v místech s nejvyšší teplotou sodíku dochází ke značné

rovnoměrné korozi, spojené s hmotnostními úbytky, v

místech s nejnižší teplotou sodíku se vylučují korozní

zplodiny v různých formách a mohou způsobit i ucpání

některých částí potrubí*

Sodík působí jako silné redukční prostředí*

Chromové karbidy typu Me^C, a Me2oCg v ocelích mají

vyšší aktivitu než uhlík v sodíku, což vede k jejich

oduhličování* Hloubka oduhličení je závislá především

na složení exponovaného materiálu a na teplotě, K

přenosu uhlíku dochází u monometalických *©* i bimeta-

1ických systémů. Přenos je závislý na aktivitě uhlíku
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v jednotlivých typech materiálů. Oduhličovéní resp.,

nauhličovéní konstrukčních materiálů může způsobit

značné změny mechanických vlastností. Jednou z cest,

jak tomuto jevu zabránit, je stabilizování konstruk-

čních materiálů. Obdobný jev byl pozorován taká u

dusíku. Denitridace konstrukčních materiálů roste

s rostoucí teplotou sodíku* Ha rozdíl od uhlíku

- viz obr. 2 - není závislá na přítomnosti stabilizač-

ního prvku - viz obr« 3.

Při vyšších teplotách působí sodík extrakční

korozi. Přednostně dochází k vymývání Bb9 Si a Mru

Např. 5b - viz obr. 4 - je po poměrně krátké době

z povrchu konetrukčního materiálu úplně rozpuštěn

/10/« Podobná je Bituace u Si - viz obr. 5. U Mn se

ustálí koncentrace na povrchu na určitá hladině a k

dalšímu vymývání už nedochází.

Hlkroproniky vody do sodíku, jmenovitě u P6 BR,

mají za následek nejen zvýšení obsahu kyslíku,ale
• gNaH,

taká vodíku a sekundární vznik NaOH^vsodíku. Všechna

tato znečištění mají za následek pokles mechanic-

kých vlastností použitých konstrukčních materiálů.
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4.

Před volbou vhodného konstrukčního materiálu

pro komponenty HR, jmenovití; PG, ve kterém je jako

teplo&taěnné medivjn vhazován kapalný an dík, je třeba

vzít m*j6 v ú •• arm j žes

- Teplota sod.Jcu v provozním c knihy je jedním z

fakto.ru, k-•• -é l iy l ř u. j í použitelnost jednotlivých

sýpů koastiukí-iicn jiateriólíU Ovlivňuje intensitu

přenosu fc.n.c -ys preaoau uhlíku, dusíku, průběh

extrakcní koroze ?- tí-o X, zněny mechanických a atrukr

turních v las tnost í zvolenáhc ciatec.-'áiu*

- ISIečlatoty v tekxitém sodíku f jmenovitě kyslík, vodík

a uhlík ovlivňují nepříanivš v lastnost i svoleného

konstrukčního materiálu. Jejich hladinu je třeba

důsledně kontrolovat a udržovat na minimální hladině,

aby ae předešlo haváriím provozních zařízení dopro-

vázených značnými ekonomickými ztrátami.

Při zj ištění mikroproniku vody do sodíku, při

kterém kromě nárůstu koncentrace kyslíku a vodíku vzni-

ká Na^ a NaOH,je třeba neprodleně provést odstávku

zařízení a netěsnost odstranit, aby nedošlo k poruše,

která by měla za následek havárii celého parogenerétoru*
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Teplotní zévialoati koroze vybraných ocelí v kapalném sodí-
ku s obsahem kyslíku cca 3 a 345 ppm po 1000 hodinové expo-
zici za podmínek konvekSního proudění při teplotním spádu
At - 100° C
1 - koroze oceli lCrl8HÍ12Mo2Ti - Ha - 3 ppm 0 2

2 - - « - ICrieUiSTi - Ba - 3 ppm 0 2

3 - koroze niklu - Ba - 3 ppm 0 2

4 - koroze ooeli lCrl8Ki9Ti - Ha - 345 ppm 0,,
5 - - " - Cr2,25MolHb - Ha - 345 ppm o'"
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Na-600#C.7OO*C

O tooo kooc t t h l 6000

0bro 2
Změny obsahu uhlíku /v hnu*/ ocel i 224? /C4Crl85il4Mo3/ a 225?
/10Crl7Hil7Mo2NbO,8/ po expozici * Ba při teplotách 600 a 700°C
v závis lost i na ease

Na-600*0.700 #C
0,10 DUSÍK

600*C
700*C

0.02 —

O £000 ífOOO trhl 6000

Obr. 3
Změny obsahu dusíku h hnu*/ ocel i 224F /04Crl8NU4Mo3/ a 225P ̂
A0Crl7Bil7íSa2Hb0,8/ po expozici v Ea při teplotáeli im a ?00°0
v sév i s les t i na 2aa«
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É,

225 P (10 Cr 17 Ni 17 Mo Z Nb 0,8)

Nb

0,80 hm.%

1000 2000 4000 tChl €000

Otr, 4
ZnSny obsahu nioba/v hsw>£/ na povrchu aateriálu .225P po expozi-
ci t kapalném sodíka v sévialosti na čase

D .- vnljší povroh 600° O
• - vnitřní povroh €00° O a - vnitřní povrch 700° G

povrch 700° C

eooo vooo tChl 6ooo
Ote. 5

obsahu 81 /v hav>V na povrchu amtozKlu 225M po ospoiioi
sodíka v sávialoatl na oaso

vaijSÍ povrch (G0°0 o - vnijSÍ povroh 700° O
valtřní povroh "30° O • *. vnitřní povroh 700° O
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VLIV DLOUHODOBÉHO PU30BBNÍ TEKUTÉHO SODÍKU NA
ODOLNOST OCELÍ 17346 A 17349 PROTI NÍZKOCYKLOVÉ
ÚNAVĚ*

Ingo Miroslav K N E I F L, Ing. Miroslav F R E S L,

SVÚM Praha, SVIJOM Praha

Výměníky parogenerátorů jsou namáhány teplotními napě-

tími při kolísání teplot a vibracemi* £ro předpokládanou

dobu služby reaktoru 30 let je uvažována životnost kompo-

nent mezi 10 a 10 cyklů /l/, t* zn*# že namáhání paro-

generátorů je v oblasti vysokocyklové únavy*. Při havarij-

ních stavech, odstavení a najíždění však může být namáhán

nízkocyklovou únavou* Ocele pro tyto komponenty musí mít

dobrou odolnost proti tačení, dobrou svařitelnost a odol-

nost proti korozi pod napětím* Jednou z ocelí, používaných

pro tyto účely je ocel typu AISI 316* Dynamické vlastnosti

táto ocele na vzduchu jsou již dostatečně prověřeny roz-

sáhlým výzkumem /2,3,4 a jo/, je však známo, že vliv okol-

ního prostředí při dynamickém namáhání může být velmi výz-

namný /5,6,7,8/* Proto je od šedesátých let věnována velká

pozornost chování materiálů pro komponenty RR v prostředí

tekutého sodíku /9 - 17/«

Vliv sodíku na únavové vlastnosti je dán m o j * jeho

teplotou a čistotou* Tyto faktory výrazně ovlivňují přenos

hmoty a agresivitu sodíku, jako prostředí ve kterém probí-

há únavový proces*

Přenos hmoty je důsledkem změn chemické aktivity uhlí-

ku a dusíku, způsobených rozdíly teplot a chemického slože-

ní /14/» Vlivem naululičení aoduhličení oceli AISI 316 v so-

díku s různým koeficientem aktivity uhlíku se zabývají zej-

ména v Berkeley Nuclear Laboratories /lO - 12/* Z těchto
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výsledku vyplývá, že vliv sodíku závisí na obsahu kyslíku
a uhlíku. Při 600°C je rychlost růstu trhliny oduhličené
i nauhličené oceli 316 větší, než v sodíku s nízkým obsa-
hem kyslíku* Byl pozorován růst trhlin i při intenzitě

-1/2
napětí 3 MNm , zatímco na vzduchu se růst t r h l i n zasta-

— \/2v i l pod prahovou intenzitou napětí 8 MNm J / % U silné na-
uhličeného povrchu docházelo k in ic iac i t r h l i n př i nižším
napětí v důsledku vytvoření křehké povrchové vrstvy. Při
namáhání v prostředí nízkokysilkového sodíku se neproje-
v i l vliv zatěžovací frekvence,podobně jako u zkoušek ve
vakuu nebo v inertnícn, plynech vlivem nepřítomnosti oxidace,

Změny únavových vlastností v sodíku byly dosud p ř i -
pisovány pouze změnám mechanických vlastnost í , které byly
sledovány napr* v pracech /15 ~ 17/, zatímco "vliv samot-
ného sodíku byl považován za.,nevýznamný© Poslední práce
ukazují, že i př i poměrně nízkých teplotách ( 500°C ) je
exponent v Parisově vztahu vyšší pro rychlost růstu t r h l i n
v čistém sodíku, než na vzduchu nebo v inertních plynecho
Čistý sodík tedy není inertním prostředím, jak bylo dosud
předpokládáno*

Zkušební materiál*
Vliv tekutého sodíku na odolnost proti nízkocyklové

únavě byl sledován na oceli typu AISI 316 s nízkým a
středním obsahem uhlíku podle CSN 417349 a CSN 417346.
Chemické složení a základní mechanické v lastnost i jsou
uvedeny v tab* I*

Metodika zkbušek.
Doba trvání zkoušky vzorků dynamicky namáhaných v t e -

kutém Na je omezena kapacitou zkušebního zařízení* Doby
takto vedených zkoušek dosahují obvykle řádově s ta hodin.
Př i této relativně krátké době nemusí dojít k ovlivnění
vlastnost í povrchové vrstvy, takžeperioda iniciace může
být zkreslená* Proto byl zvolen postup, př i kterém byly

vzorky vystaveny působení tekutého Na v konvekční sodí-
kové smyčce a po expozici namáhány nízkocyklovou únavou
na vzduchu* Vzorky byly zavařeny do kazety a vloženy do
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obtoku konvekční sodíkové smyčky SVUQM. Schema umístění

vzorků v kazetě a náčrt sodíkové smyčky s obtokem je na

obr* 1« Teplota sodíku v místě zkušebních vzorků činila

500 + >°C, teplota chladné jímky 180°G a doba expozice

1000 hodin. Kromě těchto vzorků bylo žíháno při stejné

teplotě v argonu 10 zkušebních vzorků základního souboru,

aby byl vyloučen vliv teplotního stárnuti*

Po expozici byla kazeta vyjmuta ze smyčky, rozříz-

nuta a vzorky byly po vyprání podrobeny zkouškám nízko-

cyklové únavy na vzduchu při 55O°G» Zkoušky byly přeru ~

seny v okamžiků iniciace trhliny. Výsledky zkoušek ocele

17349 jsou uvedeny na obr. 2c Část vzorků byla dolomena

a na Augejftrě řadkovací mikroaondě byla porovnána chemická

složení oblastí iniciace trhl in. Průběh chemického slože-

ní poyrchovýeh vrstev byl stanoven metodou úsečkové ana-

lýzy na příčných výbrusech mikroanalyzátorem JXA-5. Z na-

měřených hodnot vyplývá, že v rámci statistické chyby

nelze u povrchu vzorků pozorovat změny koncentrací sledo-

vaných prvků Si, Cr, Mn, Fe, Ni, Mot, Studiem obou ocelí

pomocí mikrosond prokázalo, že chemické složení v místě

iniciace trhliny i cheme složení povrchové vrstvy je shod-

né u vzorků základního souboru a vzorků ovlivněných Na»

Závěr: z analýzy dosažených výsledků vyplývá, že při

teplotě sodíku 500°C nedochází po 1000 h expozici k dege-

neraci vlastností povrchové vrstvy a v oblasti nízkocyklo-

vé únavy není mezi životností aákladního souboru a vzorků

ovlivněných tekutým sodíkem významný rozdíle
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Tab. I . Chemické složení a základní mechanické v lastnost i
oce l í podle CSN 417349 a GSN 417346,
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1 - chladná jímka
2 - vyrovnávací nádoba
3 - ohřívací větev
4 - vysokoteplotní větev
5 - chladná větev
6 - nízkoteplotní větev
7 - obtok
8 - kazeta ve které byly

umístěny vzorky

Obr. 1 : Schema konvekční sodíkové smyčky 5 s obtokem.

Obr. 2 - viz další strana Vliv působení tekutého
sodíku na nizkocyklovou
únavu oceli 17349 při 550 C.
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PRÍSTUPY K EXPERIMENTÁLNÍMU ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ
OCELÍ V TEKUTÉM SODÍKU

Ing. P. M e h y 1 a, Ing. V. W a 1 d e r, CSc.
VÚHŽ Dobrá

Jaderné energetika má za sebou čtvrtstoletí praktické exis-
tence. Rychlé reaktory (RR) jsou perspektivnějším řešením
než tepelné reaktory (TR), ale jejich vývoj byl pomalejší:
Po r. 1950: Výzkum fyz.principů. RR nulového a malého výkonu.

1960: Vývoj sodíkové technologie. Vývoj paliv.
RR o výkonu desítek MW.

1970: Demonstrační elektrárny: 250 až 350 MW.

1930: Provoz komerč.typů, blokový výkon 1200 až 1600 MW.
1990: Sériová výroba elektráren s RR.

V současnosti je v provozu 9 elektráren s celkovým výkonem
téměř 3 GW, zatímco na basi TR je v provozu cca 250 energo-
bloků (cca 150 GW) a ve stavu konstrukce je dalších cca 350
energobloka (cca 350 GW).

V rámci RVHP byl schválen dlouhodobý program vývoje bloku
BN-1600, o U . podílu na tomto programu viz např. / 1 /.
Mluvíme-li v toäto článku o zkoušení ocelí v kap. sodíku,
jedná se o materiály používané pro parogenerátory (PG).
Zvláštnosti PG RR souvisejí s vysokou reaktivitou kap. so-
díku a jeho vysokou tepel.vodivostí. Zatímco v klas. tepel,
elektrárnách jsou pro PG obvyklé tepelné toky 10 až 100 kW/m?
běžné pro PG RR jsou toky 200 až 300 kW/m2 a experimentuje

se s toky přes 700 kW/m2. Tomu odpovídají vyaoké tep. gradi-
enty, důsledkem jsou velké tep. fluktuace, k tomu se přičítá
přetlak ze strany vody a korozní působení obou prostředí.
Takto namáhané materiály musí zaručit dlouhodobý (20 až 30
let) spolehlivý provoz PG RR.
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STRATEGIE EXPERIMENTU

Experimentuje se v malých laboratorních zařízeních, sodíko-
vých stendech i reálných modelech, vrcholem jsou experimen-
tální elektrárny. Reálným modelům se budeme věnovat v něk-
teré příští práci, konkrétnímu zhodnocení sodíkových stendu
je věnován* práce / 2 /• V tomto článku se zabýváme meto-
dickými problémy z oblasti teorie experimentu (Experiment
Design)*
Faktorovými experimenty zjišlujeme ovlivňování důležitých
vlastností (souvisejí s životností PG RH) oceli různými
faktory (kvalita materiálu, nečistoty v sodíku, rozložení
teplot a p.). Pro nade účely je výhodné rozlišovat dvě úrov-
ně faktorů* První označujeme "efekty" (jsou to jakési "re-
akční mechanismy") a ty jsou kontrolovatelné přes druhdy
soubor skutečných faktorů (koncentrace, teploty, čas a p.).

Pro nade účely je výhodná následující klasifikace:
A) POVRCHOVÉ PÔSOBENÍ SODÍKU
1.Rozpouštění oceli v sodíku (fysikální).
2.Povrchové změny chem. složení oceli*
3*Povrchové změny mikrostruktury oceli*
4.Samosvařitelnost.
S.Křehnutí oceli působením kapalného kovu (sodíku).
6.Křehnutl ovlivňující terc* creep.
7*Koroze způsobená vysokým znečištěním sodíku (kyslík).
8.Lokální koroze oceli.
9.Lokální karburizace resp. dekarburizace.
10.Interakce korozních a únavových dějů.
B) OBJEMOVÉ EFEKTY
1.Objemové změny obsahu inters tic. prvků.
2.Tepelné únava (objemová, dlouhodobá).

C) KOROZE ZE STRANY VODY (tímto velmi významným efektem se
v tomto članka zabývat nebudeme).
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ZHODNOCENÍ EFEKTB

A-l) ROZPOUŠTĚNÍ OCELI V SODÍKU:

Není kritickém faktorem životnosti.Ztráty během doby života

PG RR jsou udávány v rozmezí 0,01 až 0,1 mm. Tlouátka vrs-

tvy usazených korozních produktů nepřesáhne 0,1 mm. Podrob-

něji viz např. / 3 /.

A-2) POVRCHOVÍ ZMĚNY CHEMICKáHO SLOŽENÍ OCELI:

Pro substituční prvky se tlouštka vyplavené vrstvy po urči-

té době stabilizuj^-. Expsrim. hodnoty pro austenit. oceli

(0,01 až Oji mm) jsou v dobré shodě a odhady z difuzníeh

koeficientu. Obdobně lse odhadnout, že feritické oceli jsou

odolnější a vrstva je tenčí - experiment to potvrzuje /4,5/.

Podle práce / 6: a.233 / mé tato vrstva větši tažnost a men-

ší pevnost. Změny mech. vlastností bjvají zpravidla spoje-

ny s f.izovjmi transformacemi a jsou diskutovány v (A-3).

U reálných PG RR neovlivňuje tento efskt nijak významně ži-

votnost. Pravděpodobně budou legury vymyté z mezivyměníku

(vyšší teplota, austenitická ocel) přecházet do stěn PG

(nižší teplota, feritická ocel).

Změny obsahu intersticiálních prvků jsou diskutovány v (B-l).

Povrchově by mohla proběhnout azotace, vzhledem k nízkému

obsahu dusíku v okruhu. Některé základní problémy jsou dis-

kutovány už v knize / 7: s.214 /, pro informace z poslední

doby viz např. / 8 /.

Azotace ocelí je urychována kapalném sodíkem a ještě výraz-

něji sodíkovými parami / 9 /. Povrchové legování dusíkem

zlepšuje mech.vlastnosti oceli, protože azotovaná vrstva

jeví tendenci ke smršťování / 10 /. Při hlubší azotaci do-

chází ke zhoršování mech. vlastností, existuje tedy optimál-

ní tloušíka nadifundované vrstvy. Blíže o tom viz např./ 11,

12, 13 /.

A-3) ZMĚNY MIKROSTRUKTURY POVitCHOVÉ VRSTVY;

Změny mikrostruktury kovů bývají způsobeny různými vlivy,
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uvádějí se např. následující / 14 /:
a) chemické nerovnováhy
b) relaxace deformovaných struktur
c) minimalizace povrchové energie mikrofází
d) vlivy teplotních gradienta (migrace příměsí)
e) vlivy mechanického namáhání
V našem případě jsou nejvýznamnější chem. nerovnováhy (a).
U auetenit.ocelí ochuzení o legující prvky podporuje fázo-
vou transformaci: Rozpadem austenitu vzniká ferit. Feri-
tické vrstva nedosahuje tloušlky 0,1 mm. Má lepší tažnost
a nižší pevnost, tím i lepší odolnost proti tvorbě trhlin.
U feritických ocelí vzniká obdobná vrstva oduhličeného že-
leza tehdy, když karbid.částice mohou rychle uvolňovat uhlík
(efektivní ustavování rovnováhy). Pokud se rozpadají příliš
pomalu, vystupuje ocel proti sodíku jako homogenní fáze a
žádná povrchová vrstva se netvoří. Realitě nejbližší jsou
smíšené mechanizmy: Vzniká oduhličené vrstva s rozptýlenými
karbid.Částicemi, jejich počet i velikost se snižují směrem
k povrchu. Uspokojivý teoretický model dekarburizace nízko-
legov. ocelí dosud neexistuje / 6: s.241 /, ale podstatným
přínosem jsou práce / 15,16 /•
Mech.vlastnosti oceli jsou silně ovlivněny strukturou kar-
bidické fáze. Pouhé údaje o stupni oduhličení nejsou pos-
tačující, potřebné jsou informace o lokálních strukturách.
Typ a stabilita karbidu jsou ovlivňovány tepel.zpracováním
oceli. Dlouhodobou tepelnou stabilizací vznikají objemnější
karbid.Částice, chudší uhlíkem, odolnější proti působení
sodíku. Blíže o tom viz např. / 6: a.289, 17, 18 /•

A-4 ) SAMOSVA&ITELNOST:
Vysvětluje se tvorbou povrchové oduhličené vrstvy. Nepří-
jemným důsledkem může být "zapečení" ventilů a p., ale z
hlediska životnosti PG RR se může tento efekt projevit po-
zitivně (potlačení tvorby trhlin).
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A-5) KREHNUTÍ OCELI PÔSOBENÍM KAPALNÉHO KOVU:
Křehnutí působením kap*kovu je dobře známo hlavně v souvis-
losti a pájením kovů. Přehledné práce z poslední doby jsou
napr. / 19, 20 /. Při působení kap.sodíku na ocel se tento
mechanizmus asi neuplatní.

Podle práce / 21 / sedlkové prostředí snižuje dlouhodobou
pevnost a zároveň zvyšuje únavovou odolnost hlavně u nlzko-
legovaných ecelí. To potvrdily výsledky práce / 22 /, kde
se navrhuje vysvětlení korozně-adsorpčními jevy. Teorie
byla podrobně rozpracována / 23, 24 /, měla vysvětlit sní-
žení odolnosti proti creepu, ovlivnění terc. creepu, snížení
dlouhodobé pevnosti při zachované či zlepšené odolnosti proti
únavě a přestože nebyla pozorována žádná difúze sodíku do
oceli ani koroze.

Všechny tyto jevy připouštějí i jiné, pravděpodobnější in-
terpretace.

A-6) KBEHNUTÍ OVLIVŇUJÍCÍ TERCIÁRNÍ CREEP:
U austenit.ocelí pozorovali někteří autoři zkrácení inter-
valu terc. creepu. Výsledky jsou rozporné a neprůkazné, viz
též výše uváděná diskuse k bodu (A-5).
U ferit.ocelí nic podobného pozorováno nebylo, naopak ověřo-
vací experimenty dopadly vesměs negativně.

A-7) KOROZE ZPŮSOBENÁ VYSOKÝM ZNEČIŠTĚNÍM SODÍKU:
O vlivech vysoké koncentrace kyslíku v sodíku na průběh
koroze bylo publikováno mnoho různých úvah, méně už konkrét-
ních závěrů a experiment, výsledků.
Typický je přechod na mechanizmus lokálních reakčních center,
silně ovlivnitelný strukturou povrchu. Tepelné zpracování,
mech. úpravy f o vrchu a p. mohou výrazně změnit i zcela potla-
čit tyto jevy. Na povrchu oceli vznikají ostrůvky chromitanu,
po hránicích.zrn. Potřebný chrom se uvolňuje rozpadem karbidů
a difunduje tuhou fází k reakčním centr&m. Hloubka lokálních
defektů nepřesáhne 0,1 mm pro, dobu života PG. Efekt by se
mohl význftmně projevit nad 600°C a nad 50 ppm kyslíku v sodí-
ku. Chromitany nevznikají při nízkém obsahu chrómu v oceli
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nebo kyslíku v sodíka. Např. podle práce / 6: 3.280 / nevzni-
kají chromítaný pod 500°C (snad kinetický limit), pro 2,25%
chrómu je třeba přes 50 ppm kyslíku, pro vyšší obsahy chró-
mu (nad 8%) stačilo 10 ppm kyslíku i méně.

A-8) LOKÁLNÍ KOROZE OCELI:

Kromě případu (A-7) byla pozorována jen v důsledku abnor-
málních okolností: Mikroúniky vody do sodíku, narušení povr-
chu oceli čisticími operacemi a p. Přesto je třeba s tímto
velmi nebezpečném jevem počítat při výběru materiálů pro FG.

A-9) INTERAKCE KOROZNÍCH A ÚNAVOVÝCH JEVÔ:
Sodíkové prostředí často zhoršuje dlouhodobou pevnost ocelí,
únavové zkoušky vycházejí zpravidla lépe než na vzduchu a
srovnatelně se zkouškami ve vakuu nebo inert, plynu, nezá-
visle na koncentraci kyslíku v sodíku. Vysvětluje se to níz-
kým pare. tlakem kyslíku v sodíku - nedochází k oxidaci úna-
vových trhlin. Pro ocel 2,25Cr-lMo byly obdobné výsledky
uváděny už v práci / 21 /.

Hypoteticky muže být povrch trhlin ovlivněn působením uhlí-
ku a j. nečistot ze sodíku nebo i samotným sodíkem (vymývá-
ní povrchu, pumping-effect s j.) - experimenty to vyvracejí.
Sodíkové prostředí neovlivňuje mechanizmus děje, může ovšem
ovlivnit únavové zkoušky nepřímo změnou vlastností oceli
(např. efekty B-l, B-2). Výsledky rozsáhlých theoret. a ex-
periment, studií jsou většinou v obtížné dostupných repor-
tech, z dostupnějších pramenů viz např. / 25, 26, 27 /a li-
teraturu tam uváděnou.

Stejně jako únavové jevy nejsou ovlivňovány korozním půso-
bením sodíku, nejsou naopak ani korozní děje nijak význam-
něji ovlivňovány mechanickým namáháním. Hypoteticky by me-
chanické namáhání mohlo ovlivnit kinetiku difúznich dějů.
K tomu uvádíme následující stručnou diskusi.
Intersticiální prvky: Konkrétně o vlivech mech. namáhání na
dekarburizaci oceli v sodíku viz napr. / 28 /. Deformace
struktury předchozím mech. zpracováním a p. zhoršuje difúzi
zadržováním difundujících atomů na poruchách (dislokace a p.).
Blíže o tom viz např. / 29 /•
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Vlivem mech. namáháni se zvyôuje difúzni koeficient a sni-
žuje aktivační energie difúze. Je to ekvivalentní poměrně
maléau zvýšeni teploty - výsledky experimentu nejsou pod-
statněji ovlivněny.
Substituční prvky: Difúze není příliš ovlivněna ani mech.
namáháním ani deformací struktury, jak vyplývá z výsladků
prací / 25, 30 /. Theoreticky se zdá být překvapující, že
to platí dokonce i v oblasti plastických deformací* Elas-
tická deformace bezpochyby neovlivní frekvenci přeskoků
ani hustotu dislokací. Zdálo by so, že plastické deformace
musí natolik zvýšit hustotu dislokací, že vznikne mnoho no-
vých difúznich kanálů. Nicméně experiment to nepotvrzuje.

B-l) OBJEMOVÍ ZMĚNY OBSAHU INTERSTICIÁLNÍCH PRVKO:
Aktivita uhlíku v ocali kleaá a teplotou a stoupajícím ob-
sahem legur. V austenicickýeh ocelích bývá nižší než ve fe-
ritických. Naopak ve ferit.ocelích difunduje uhlík snáze
než v austenit»Qce.lích. Kinetická a thermodyn. kontrola
dějů mohou tedy působit proti sobě.
Vypočtené hloubka difuzně ochuzené vrstvy je několik cm,
v souladu se známým poznatkem, že jde o efekt objemov,;/,
který zasáhne celcu trubku PG. Reálně neexistuje kinetický
limit (a odpovídající rovnovážné vrstva) nýbrž pouze limit
thermodynamický. Pro danou teplotu a druh oceli existuje
vždy určitá koncentrace uhlíku v sodíku, která je rovnováž-
ná s povrchem oceli. Jen větší odchylky od této koncentrace
mohou být nebezpečné z hlediska životnosti PO*
V praxi je třeba řešit problémy stabilizace oceli (vhodné
tepel.zpracování, optim.obsah Cr, přídavek Nb, Ti a p.),
důsledky kombinace různých ocelí (austenit.mezivýměník, fe-
rit i cký FG), teplotních gradientů a p.
Dekarburizace způsobuje pokles pevnosti a vzrůst tažnosti.
Zhoršení creepových vlastností nebývá např. pro ocel
2,25Cr-lMo příliš výrazné, pokud uhlík nepoklesne pod 0,04%.
Rezistenci proti vlivu sodíku lze částečně získat i vhodným
tepelným zpracováním a p. / 6: a.293 /• Oceli stabilizované
anebo s obsahem chrómu nad 9% nepodléhají dekarburizaci.

0 vlivech změny obsahu dusíku bylo pojednáno v (A-3)»
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O vlivu změny obsehu boru je dosud málo informací / 30,31 /,

důležité vlastnosti ocelí jsou prý ovlivňovány nepodstatně.

B-2) TEPELNÁ ÚNAVA:

Struktura oceli se nuže měnit i desítky let (při teplotách
kolem 500°C) než čosáhne stabilní stav / 14,32,33 /. Uplatni
se souhry minimálních vlivů (stopová znečištění, nehomogenity
a p»)« Důsledkem je velký rozptyl mech.vlastností s časem
pro původně "stejné*1 materiály. Pro různé tavby téže oceli
použité pro FG RR se ke konci života PG mohou mech.charakte-
ristiky od sebe lišit o desítky procent.
Významně se uplatní interakce s objemově působícími efekty
(jako např. B-l,, teplotní a tlaková pole a p.).
Tento efekt se může spolehlivě ocenit jen na.reálných mode-
lech a považuje se v současnosti za jeden z nejnebezpečněj-
ších a nejhůře zvládnutelných problémů.

EXPERIMENTÁLNÍ MODELY A REALITA
Experimentem ověřujeme vhodnost materiálů z hlediska správ-
né dlouhodobé funkce PG RR. Souhry vlivů jsou nepřehledně
složité a není proto jednoduché zajistit podobnost experim.
modelu se skutečností. Požadujeme geometrické zmenšení i
zjednodušení a časové zkrácení experimentu pí oti skutečnos-
ti* Především pokusy o časové zhuštění (zvýšení teploty,
zvýšení mech.namáhání a p.) mohou zcela narušit podobnost.
Dominantním se např. může stát mechanizmus, který se v re-
álných podmínkách vůbec neuplatní.
Pro ilustraci uvádíme dva příklady:

(1) Většinou se předpokládá, že interakce koroz.působení
sodíku a únavového namáhání výrazně urychlí experiment.
Zřejmě tomu tak nemusí vždy být. Cyklické namáhání v sodíku

se může vyznačovat i prodloužením doby života oproti obdobným
zkouškám na vzduchu. Sodík zpravidla urychlí creepové zkouš-
ky, únavové zkoušky se neurychlí (někdy se i prodlouží).

(2) V sodíkových stendech je teplota testovaných trubek
(ferit.ocel) vyšší neiž teplota chladné sekce (austenit.
ocel), kdežto v elektrárně je teplota PG RR (ferit.ocel)
nižší než teplota mezivýměníku (austenit.ocel):
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Experim.modeL: TÍferit.)> Tíaustenit,)
Skutečnost: T(ferit. )< Tíaustenit.)
U modelu je tedy (oproti realitě) urychleno oduhličováni
a potlačeno povrchové legování ferit.oceli prvky vyplave-
ními sodíkem z auatenit.oceli.
Na závěr lze ř íc i , že téměř všechny sodíkové stendy bývají
značně nepodobné modelované realitě PG RR.

ZÁVŽR
Vývoj PG RR prochází úspěšně stádiem průmyslových experi-
mentů.Provoz prvních exper.elektráren potvrzuje vhodnost
dosavadního materiálového řešení a podporuje tendence se-
trvat u osvědčených typů ocelí, soustředit se na hledání
lepších variant a vyloučit tak jakékoliv nežádoucí překva-
pení. Namísto zdlouhavého výzkumu by pak mohly stačit srov-
nävací testy.,Měříme a srovnáváme vlastnosti testovaných
ocelí s vlastnostmi ocelx, které se už v provozu PG RR os-
vědčily - a vybíráme lepši. Obecně se u vhodně vybraných
ocelí požaduje aby sodík byl prakticky inertním mediem.
To je ovšem třeba pro každou nově vybranou ocel ověřit,
nejlépe vhodnými testy na sodíkových stendech.
Limitujícími faktory životnosti pro takové oceli je pak
dlouhodobé chování v podmínkách korozní únavy v parovodní
směsi, tepelná únava, creep a j., obdobně jako u klasických
PG. Platí obdobné konstrukční přtdpisy (mnohem přísnější).



- 53 -

1. "Tech.,ekonom* a bezp. otázky rozvoje jader.elektráren
a rychlými reaktory", sborník, celost .seminář, Praha
13.-14.12.1978, UISJP (1979).

2. Mohyla F., Mohyla 0.: "Přehled sodíkových zkuôeb.zaří-
zení ",pracov.materiály, VÚHŽ Dobré (září 1978),
viz téz: Zpráva RC-1-40-0246, VÚHŽ Dobrá (září 1978),
kap. 5, str. 121 - 134.

3. IAEA - SOI on steam generators for LMFBRs, Bens berg (BRD),
14.-17.10.1974, IAEA (1975).

4. Fevery M.J. et al«: str.167 in "Effects of environm. on
material propts. in nucl. systs.", Proc.conf., BNES,
London (1971).

5* Sannier J. et al.: str* 155 in "Effects of envir. on ma-
ter, propts. in nucl. systs.", Proc.conf., BNES,
London (1971).

6. "Ferritic steels for fast reactor steam generators",
Proc.int.oonf., Inst.civil engineers, London 30.5.-2.6.
1977t BNES, London (1978).

?• Nevzorov V.A. et al.: "Korrozija konstr.materiálov v žid-
kich ščeloč.metallach", Atomizdat, Moskva (1977).

8. Starkov O.V., Konjuk M.CH.: Zašč.Metallov L£(1978),540
9. Starkov O.V., Kononov E.S.: Zažč.Metallov 11(1975),63
10. Kcrolev M.L.: "Azot kak legirtijuščij element stali",

Metallurgizdat, Moskva (1961).
11. Pochmurakij V.I.: "Korrozionno-ustalostnaja pročnost sta-

le j i metody jejo povýšenija", Nauk.dumka, Kyjev (1974).
12. Rjabčenkov A.V.: "Korozionno-ustalostnaja pročnost stali",

Mašgiz, Moskva (1953).
13* Serensen S.V*: "Povyienije ustalost. pročnosti poverch-

nostnoj obrabotkoj", Mašgiz, Moskva (1952).
14. Martin J.W., Doherty R.D.: "Stability of microstructure

in metallic systems", Cambridge Univ.Press (1976).
15* Krankota J.L., Armijo J.S.: Metali.Trans. 3^(1972),2515
16. ibid. : Nucl.Tech. 2,4.(1974),225
17. Natesan K. et al. s Nucl.Tech. 28(1976),441
18. Matsumoto K. et al.: Nucl.Tech. 28(1976),452
19. Nicholas M.G., Old C.F.: J.Materials Sci. 14(1979),!



- 54 -

20. Popovič V.V.i Fiz.-chim.mech.mat. (1979)5. 11
21. Horton K.E.: str.247 in "Alkali metal coolants", Proc.

symp., IAEA Vienna 28.11.-2.12.1966, IAEA (1967).
22. Volodin E.N., Pychtin V.M.: "Issledov. po materialam

dlja jader.reaktorov s židkometall.teplonositeljami",
sborník, FEI - Obninsk (1967).

23- Nikitin V.I.: "Dlitelnaja pročnost v natrii soderžaôčem
kislorod", JMM 1£(1962), sv.14

ibid. : "Adsorbcionnoje vozdejstvije židkogo me-
talla na tverdyj metali v procesae deformaci ji",
FMM 1^.(1962), sv.4 .

24* Nikitin V.I.': "Fiziko-chimičeskije javlenije pri vozdej-
atvii židkich metallov11, Atomizdat (1967).

25« Thorley A.W., Tyzack C : str.257 in "Liquid alkali me-
tals", Proc.conf., BNES, London (1973).

26. Smith D.L. et al.: str.290 in "Structural maters.for ser-
vice at elevated tempers.in nucl.ppvrer generation", MPC-1,
ASUE Symposium (1975).

ibid. : Closed Loop,Mag.Mech.Teat.(UTS)

£(1979),12 .
27. James L.A., Knecht E.L.: Met.Trans. 6A(1975).109

Priddle E.K., Wiltshire C.: Int.J.Fract. Ii(l975),697 '
28. Bykov V.N. et al.: ve sborníku "Sostojanije i perspektivy

rabot po sozdaniju AES s reaktorami na byatrych nejtronach",
sympozium RVHP - 1967, Obninsk (1968).

29. Kindin I.N. et al.: Metalloved.termič.obr.metallov
(1971)12. 26

30. Casteels F., Schirra M.: str.346 in "Liquid metal techno1.
in energy production", Proc.int.conf., Champion, Pa.1976r

Amer.Nucl.Soc. (1976).
31i Sandusky D.W. et al.: J.Nucl.Mater. 4j6(l973),225
32. Holloman J.H., Jaffe L.D,: "Ferrous metallurgical design",

J.Wiley and sons, New York (1947).
33. Berge'P. et al.: Trans.Am.Nucl.Soc. 20(1975),89



sekce II.

ZKUŠEBNÍ SODÍKOVÁ ZAŘÍZENÍ



- 55 -

PROBLEMATIKA VÝSTAVBY ZKUŠEBNÍHO SODÍKOVÉHO

OKRUHU VE VÚZES

I n g . O i ř i K l e m e n s e v i č ,
I n g . Václav T o n e ô,
VÚZES Brno

dednlm ze základních požadavků na nové projektované
článkové parní generátory pro jaderné elektrárny s rychlý-
mi reaktory (PG pro JERR) je jejich experimentálni ověře-
ni na zkušebních sodíkových stendech, což piati i pro
oetatni komponenty sodíkových okruhů, které, pokud nepro-
šly Standovými zkouškami, nemohou být nasazeny na jader-
né elektrárny. Proto se VÚZES Brno obrátil prostřednic-
tvím ČSKAE na sovětská vědecká pracoviště se žádosti o
provedeni takovýchto zkoušek na zkušebních sodíkových
stendech v SSSR.

První zkoušky modelů Článkových PG pracujících s te-
kutým sodíkem o výkonu 1 MW projektovaných ve VÚZES a vy-
robených n.p. IBZKG byly zahájeny v roce 1970 na sodíko-
vém stendu NIIAR v SSSR. Experimentálni práce a měřeni
na dalších typech článkových PG vyrobených v IBZKG podle
podkladů VÚZES se na tomto stendu provádějí dodnes.

V roce 1966 bylo ve VÚZES uvedeno do provozu první
větši experimentální zařízeni KAS, které na počátku slou-
žilo k experimentům nepotřebujícím vysoké parametry teku-
tého eodlku. Po jeho přebudováni a zvýšení elektrického
příkonu byly i na tomto zařízeni zahájeny experimentálni
práce s modely článkových výměníků eodik-sodik a sodík-
voda. Protože toto zařízeni svým umístěním, ale zejména
svým elektrickým příkonem nevyhovovalo pro teplotechnic-



- 56 -

ké a hydraulické zkoušky modelů článkových PG, bylo při-
kročeno k projektu a vý3tavbě inovovaného zařízení KAS II
a Zkušebního sodíkového okruhu (dále ZSO), KAS II bude
sloužit k ověřování a cejchování měřicích přístrojů,
chemických analyzátorů, elektromagnetických čerpadel a
provedení funkčních zkouSek nových prvků článkových PG,
včetně výměníků tepla s dvojitou 9těnou teplosměnné
trubky.

ZSO budovaný od r. 1975 v areálu VÚZES V Brno na
Cimburkově ulici je poloprovozní zařízeni přibližující
se podmínkám OERR, Hlavni náplní všech experimentálních
prací prováděných na okruhu budou zkoušky modelů článko-
vých PG a jejich havarijní ochrany, včetně modelů PG
s dvojitou stěnou teplosměnnó trubky.

ZSO je navržen pro následující parametry:

celkový max. příkon ..,.. 1,5 MW
výkon el. ohříváků 1,0 MW
max.teplota sodíku v primár.okruhu 600°C
max.teplota sodíku v sekund.okruhu ........... 570°C
max.průtočné množství sodíku 28.10*"3 m /e
objem sodíku v zařízeni 6,3 m
max. teplota prehraté páry 540°C
max.provozní tlak na straně Na ............... 1 MPa
max.provozní tlak na straně vody 15 MPa

Funkční uspořádáni ZSO je patrné z obr. 1. Sestává
z tři hlavních okruhů: primárni, sekundárni a terciální,
a z okruhů pomocných: čisticí, indikační, plnicí a vy-
pouštěcí, argonový, společných pro primární i sekundár-
ní okruh.

Primární okruh zajištuje ohřev sodíku v pěti elek-
trických ohřívácích 1, 2 a jeho čerpáni bučí mechanickým
čerpadlem 3, nebo elektromagnetickým čerpadlem 5 do vý-
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môniku Na-Na 7, Déle je v primárním okruhu zapojena vy-
rovnávací nádrž 4, tlumici nádrž 6 a samozřejmě řada
uzavíracích a regulačních armatur s el. pohonem a dálko-
vým ovládáním. Zapojeni primárního okruhu umožňuje nako-
lik provozních variant: výkonové zapojeni s elektromag-
netickým nebo mechanickým čerpadlem přes el. ohříváky a
výměník Na-Na, izotermické s vyřazením el. ohříváku so-
díku a pomocná pro zkoušeni čerpadel s vyřazením výmění-
ku Na-Na. Mechanické čerpadlo zatim neni do sodíkového
okruhu ZSO instalováno.

Sekundárni okruh zajištuje přenos tepla z výměníku
Na-Na 7 do modelů článků PG 10, 11. Sodík je čerpán
elektromagnetickým čerpadlem 8. Okruh je dále vybaven
tlumici nádrži 9, vyrovnávací nádrži 13, která je sou-
části havarijní ochrany modelů článkových PG zkoušených
na ZSO. Havarijní ochrana je vybavena všemi potřebnými
prvky známého uspořádáni, tj. průtržnými membránami,
rychločinnými armaturami, umožňujícími odpojeni zkouše-
ných modelů PG. eeparačni nádrži 12 a vypouštěci nádrži
14. Zapojeni sekundárního okruhu umožňuje vedle provozu
8 modely PG také provoz bez nich.

Terciální okruh, nebo také vodni a parni, je běžné-
ho provedeni, pracuje v uzavřeném cyklu a zajištuje pří-
vod napájecí vody a odvod a mařeni páry z modelů článků
PG.

čističi okruh sestává z elm. čerpadla 18, rekuperač-
ního výměníku 22 a chladných jimek 17 (chlazených vzdu-
chem). Indikační okruh zajištuje měřeni čistoty sodíku
a obsahuje vzduchový chladič sodíku 21, rekuperační vý-
měník 20 a indikátor nečistot (zamrzaci ventil) 24, pří-
padně další přístroje na měření nečistot. Plnící a vy po li-
sted okruh sestává ze tři zásobních nádrži 23, elm. čer-
padla 19 a 15. Argonový okruh zabezpečuje inertizaci ce-
lého okruhu a obsahuje kromě vlastních rozvodů čtyři ar-
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gonovó nádrže a lapače sodíkových par. Zapojeni Čisticího,
indikačního a plnicího okruhu je řešeno tak, aby bylo
umožněno čištěni a indikace nečistot bu3 primárního, nebo
sekundárního okruhu, nebo sodíku v zásobních nádržích 23.

Situační řešení ZSO vycházelo z prostorových možnos-
ti areálu VflZES na Cimburkově ulici. Z těchto důvodů je
okruh rozdělen do čtyř samostatných části: velin, sodíko-
vá část, bezpečnostní box a vodni a parní část a jejich
spojeni je zajištěno dispečinkem, Velin je umístěn.v hale
VÚZES v sousedství sodíkové části a tvoři jej uzavřený
klimatizovaný prostor o dvou patrech. V prvním patře je
soustředěno kompletní měřeni a regulace sodíkové části
a zařízeni bezpečnostního boxu a část ovládání vodni a
parní čáati. V horním patře je umístěna měřici ústředna
CIS 3000 s počítačem AOT 4100 pro experimentální měřeni.

Sodíková část, tj. zařízeni primárního okruhu, část
sekundárního okruhu (mimo modely PG a jejich havarijní
ochranu) a pomocné okruhy, je schopna samostatného provo-
zu a je umístěna v hale zkušebny v uzavřeném oplachovaném
prostoru, který má tři podlažia V prvním podlaží jsou zá-
sobní nádrže a argonové hospodářství, včetně ovládání a
el. vysokonapětového rozvaděče* Na prvním a druhém podla-
ží jsou pak všechny zbývající části. Prostor má samostat-
né větráni, které plni tři základní funkce: udržení max.
teploty 50°C v uzavřeném prostoru, odsávání zplodin hoře-
ni Na při jeho případném výronu, výměna vzduchu před
vstupem obsluhy do prostoru. Během provozu nebude obsluha
mít přístup do sodíkové části,,veškeré ovládáni je dálko-
vé z velinu, kde jsou i monitory průmyslové televize. So-
díková část je vybavena indikaci aerosolů sodíku.

Ze sodíkové části je sodík veden převáděcím potrubím
v plechových krytech do bezpečnostního boxu k modelům PG.
Bezpečnostní box je větratelná válcová nádoba e klenutými
dny, ve které jsou umístěny modely PG a jejich havarijní
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ochrana. Bezpečnostní box je situován mimo halu.
Vodní a parní část je umistôna v hale zkušebny

v blízkosti bezpečnostního boxu a obsahuje veškerá zaří-
zeni terciálního okruhu, je zde umístěna část ovládáni a
veškaré měřici přístroje.

Pro čištěni demontovaných dílů ZSO je budován uzav-
řený čistící prostor umístěný mimo halu zkušebny. Se di-
menzován na čištěni největšího dílu ZSO a je v něm možno
provádět likvidaci asi 30 kg sodíku najednou. Uzavřený
čisticí prostor sestává z vlastního prostoru, tzv. čisti-
cí komory, jejíž stěny jsou vyloženy nerezovými plechy.
Podlaha komory je louhuvzdorná a je spádována ke kanálu
vedoucímu do neutralizační jímky. Odsávací zařízeni ko-
mory je vybaveno specielními filtry. Řešeni uzevřeného
čisticího prostoru je chráněno čsl. patentem (AO 170629).

Vlastni realizace ZSO byla započata v r. 1975 podle
dokumentace zpracované ve VÚZES Brno a byla provázena od
počátku řadou obtíži, způsobených na jedné straně nároč-
nou technologii výroby i montáže - veškerá sodíková za-
řízeni jsou z austenitickóho materiálu a většina z nich
jsou prototypy, všechny spoje jsou svařované se 100%
rentgenem atd., na druhé straně potížemi se zajištovánim
dodavatelů (Sigma Modřany. IBZKG, EZ Praha, ZPA Praha,
Izolační závody Brno, VŽKG, KPS Mor.Budějovice a Montas
Hradec Králové,.Elektro Praga Hlinsko aj.) a plněním je-
jich dodávek. Přes tyto potíže výstavba ZSO značně pokro-
čila a v r, 1980 bude přikročeno ke zkouškám sodíkové
části ZSO.

Literatura:

/I/ Oubšek, Tomeš, Sobotka, Konečný: Exp. zařízeni KAS
/2/ Výzkumná zpráva - Technický projekt ZSO

/3/ Výzkumná zpráva - Technický projekt KAS II
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Legenda k obr. 1
4

1 - e l . ohřívák 216 kw
2 - e l . o h ř í v á k 270 kVV
3 - mechanické čerpadlo
4 - vyrovnávací nádrž
5 - elektromag, čerpadlo
6 - tlumici nádrž
7 - výměník Na-Me
8 - elektromag. čerpadlo

9 - tlumici nádrž

10 - přehřivák modelu PG

11 - výparník modelu PG

12 - aeparačni nádrž

13 - vyrovnávací nádrž

14 - vypouštěci nádrž

15 - elektromag. čerpadlo

16 - rekuperační výměník

17 - chladná Jimka

18 - elektromag. čerpadlo

19 - elektromag. čerpadlo

20 - rekuperační výměník

21 - chladič eodiku

22 - rekuperační výměník

23 - zásobní nádrž

24 - indikátor nečistot
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ZAŘÍZENÍ K DLOUHODOBÝM ZKOUŠKÁM TEČENÍ MATERIÄL8
V PROSTŘEDÍ TEKUTÉHO SODÍKU

Ing. Dufek, Ing. Walder.CSc, Ing. V. Čech, Ing. Winkler

VOHŽ Dobrá

V dřivějšich pracech /I/ a /2/ byly diskutovány otázky
zatěžováni trub v parogenerátorech rychlých reaktorů a degra-
dační účinek interakčního působeni různých druhů zatěžujících
faktorů včetně tekutého sodíku. Diskuse resultovala v poža-
davek dlouhodobých zkoušek v podmínkách nestacionárního te-
čeni materiálů vlivem působeni teploty a mechanického namá-
háni vyvozovaného statickým nebo pulsujícím přetlakem inert-
ního plynu uvnitř trubkového vzorku se současným účinkem
proudícího sodíku na vnější stěně. Takto vyspecifikované
dlouhodobé zkoušky jsou prvním přiblížením k simulaci podmí-
nek namáháni parogenerátorových trub s respektováním přede-
vším vlivu ze strany sodíkového teplonos-iele. Výsledky by
měly posloužit jak k vzájemnému porovnání našich oceli se
zahraničními materiály, tak i v další fázi experimentu k
postižení degradačního účinku uvedených vlivů na normované
dlouhodobé vlastnosti v inertních a stacionárních podmínkách.

K dosaženi těchto cílů bylo navrženo zařízeni "ověřo-
vací sodíkové zkušebny" (OSZ), schematicky znázorněné na
obr. 1, vlastni zkušební jednotka je uvedena na obr. 2.
Funkce OSZ je zřejmá z vlastního zapojeni a byla podrobně
popsána v dřívější práci /2/.

Z hlediska zkušebního experimentu slouží sodíková část
OSZ jako zdroj proudícího sodíku definované teploty, čistoty
a rychlosti prouděni pro zkušební sekci. Vysokotlaké argonová
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část slouží k zajištěni dvojosého statického nebo cyklického
napětí ve stěně zkušebních vzorků.

Stěžejní částí OSZ je zkušební sekce, tvořená šesti
v sérii zapojenými zkušebními kontejnery. Prvé 2 z nich
jsou určený pro dynamické a zbývající 4 pro statické zatě-
žováni zkušebních vzorků vnitřním přetlakem vysokotlakého
argonu.

Zkušební kontejner (obr. 2) je navržen pro současné
zkoušení 9 trubkových vzorků. Těleso kontejneru sestává ze
3 části, jak je patrno z obr. 2, ze spodní části (5) se
vstupním hrdlem, ze střední Části (1) s rozvodnými kanály
a z trubkovnice (2) s výstupním hrdlem. Sodík proudí v
axiálním směru kontejnerem od vstupního k výstupnímu hrdlu,
je ve střední části rozváděn náběhovým kuželem do rozvodných
kanálů, kde z vnější strany obtéká podél zkušebních vzorků.
Zkušební vzorky (3) jsou vyrobeny z trubek p 18 x 3 nebo
J9 18 x 2,5. Vnitřní průměr vzorků je fb 14 mm, v prostoru roz-
vodných kanálů jsou vzorky upraveny v délce 100 mm do měřici
části, kde je tlouštka stěny taková, aby při daném vnitřním
přetlaku argonu bylo dosaženo potřebného dvojosého napětí ve
stěně trubky. Zkušební vzorek musí být vyroben zejména
v oblasti měřici části s vysokou přesností z hlediska tlouštky
stěny, souososti, geometrických tvarů a jakosti povrchu.
Dvěma hodnotami tlouštky stěn spolu s dvěma hodnotami vnitřního
přetlaku argonu je vytvořena řada 4 hodnot napětových stavů.

Podstatná část vnitřního prostoru zkušebních vzorků je
vyplněna vložkou ke sníženi objemu vysokotlakého argonu uvnitř
vzorku na minimum. Přívod vysokotlakého argonu je ke každému
vzorku samostatnou kapilárou přes samočinný rychlouzavíraci
ventil (obr. 1, pos. 22). Přívody tvoři spolu s vnitřními
výplněmi součást havarijního systému.

Studium dlouhodobých vlastnosti předpokládá zabezpečeni
přesných podmínek zkoušeni a vyžaduje udržováni zkušebních
materiálových vzorků dlouhodobě na následujících parametrech:
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1. Zkušební teplota sodíku v rozmezí 475 - 550°C s přesnosti
regulace i 3°C«

2. Dvojosá napětí ve vzorcích, vyvozované s přesnosti.regulace
í 0,1 MPa: , _ --.-.̂ .-=:̂ .- ---"-.•-•
a) statickým vnitřním přetlakem argonu max. 14 MPa
b) cyklickým přetlakem argonu 10Í 2 MPa

3. Chemický koncentrační gradient okruhu mezi zkušební sekci
absorbérem produktů koroze.

4. Teplotní spád v sodíkovém okruhu mezi zkušební sekci a
absorbérem produktů koroze min 100°C.

5. Chemické složení zkušebního media (sodíku),

6. Rychlost proudění sodíku v oblasti měřených vzorků lm/sec.

7. uoba do porušeni vzorku,

Jednotlivé zkušební parametry jsou zabezpečovány
následovně:

Ad 1) Teplota sodíku ve zkušební sekci

De regulována tak, aby po celou dobu zkoušky byla v mezich
í 3 C od žádané hodnoty. Žádaná hodnota teploty se nastavuje
číslicově na ovládacím panelu. Skutečná teplota je měřena
termočlánkem v 1. kontejneru. Oba signály se vedou na vstup
regulátoru teploty. Akčním členem je elektrický ohřívák sodíku
o jmenovitém výkonu 105 kw /4/ zařazený bezprostředně před
zkušební sekci. Ohřívák je řešen jako svislá válcová nádoba
0 350 x 1850 mm, do jejíhož pláště jsou vevařeny ve vodorov-
ných rovinách vzdálených 65 mm dvojice trubek J9 57/3,5 pro
za sunuti topných těles. Do ohříváku je takto vevařeno 21 dvojic
trubek, vzájemně vůči sobě pootočených o 60°, takže ohřívák
obsahuje 42 topidel po 2,5 kw. Za provozu sodík proudí ohřívákem
zdola nahoru. Použiti většího počtu samostatných topidel nad
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sebou usnadňuje jemnou regulaci výstppni teploty sodíku.
Ohživák dodává tepelnou energii potřebnou pro ohřáti celého
průtočného množství sodíku - cca 10 m /h - z výstupní teplo-
ty rekuperátoru na teplotu ve zkušební sekci. Např. pro
teplotu vzorků 525° a teplotní spád proti absorbéru 1OO°C
vychází z tepelného výpočtu rekuperátoru, že ohřívák musí
zvýšit teplotu sodíku cca o 14°C. Tomu odpovídá příkon
cca 45 kW. Z toho regulovaná sekce obsahuje 4 topidla, tj.
umožňuje regulaci v rozsahu O až 10 kw, dalších 16 topidel
(40 kW) je připojeno přímo na sít, bez regulace. Zbývající
topidla (22 ks) nejsou v tomto provozním režimu připojena.
Regulátor teploty je vybaven kromě teplotní smyčky ještě
tzv. napětovou smyčkou, která reaguje na změny napěti v síti
(napětí kolísá od 215 do 245 V, což by způsobovalo značné
kolísáni výkonu) a udržuje konstantní příkon bez ohledu na na-
pětí. Oako koncový stupeň regulátoru je použit bezkontaktní
spínač Noconte BS 1,2 F004. Oalikož OSZ je vybavena řídícím
systémem s počítačem ADT 4100, počítáme i s regulací počítačem
v zapojeni " on line".

Pro přesné měření teploty na zkušební sekci je každý
kontejner vybaven zvlášt cejchovaným odporovým teploměrem
Pt 100 . V 1., 3. a 6. kontejneru se jeho údaj vyhodnocuje
speciálním číslicovým měřičem teploty VÚHŽ, jehož údaj se
jednak indikuje na 4-mistném displeji na ovládacím panelu,
jednak uchovává ve nější paměti počítače pro další statictiské
zpracováni.

Ad 2a) Regulace statického vnitřního přetlaku argonu

Max. zkušební statický přetlak argonu 14 MPa je dán
možností volby zdroje primárního tlaku (vysokotlaké argonová
láhev V = 40 dm ; p a 15 MPa) s přihlédnutím k zajištění
určitého tlakového spádu na redukčním ventilu a k nestejnému
plněni argonových láhvi na jmenovitý tlak. V projektu argo-
nového hospodářství jsou zvoleny 2 okruhy pro statické
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namáháni zkoušených vzorků vnitřním přetlakem argonu* Zá-

kladní nastaveni hodnot zkušebních přetlaků jednotlivých *

okruhů je provedeno rekukčnimi ventily a vliv okolní te,p-

loty na tlak argonu je eliminován teplotní statilizaci ar-

gonových zásobníků. Určitá možná nestabilita výstupního

tlaku redukčních ventilů je kompenzována dvoupolohovou regulací

tlaku plynu v požadované přesnosti elektromagnetickými ventily

ovládanými hladinovými členy, které vyhodnocuji signály z

tenzometrických snímačů tlaku.

Tento systém dvoupolohové regulace řeší i automatické

ovládání okruhů včetně nutnosti odtižení vzorků při poruchách

nebo změně ostatních parametrů důležitých pro experiment.

Při porušeni vzorku je úniku vysokotlakého argonu do nízko-

tlaké části sodíkové smyčky zamezeno vřazeným samočinným

rychlouzaviracim ventilkem do každé přívodní kapiláry přísluš-

ného vzorku.

Ad 2b) Regulace cyklické změny tlaku argonu

Určitý tvar průběhu cyklické změny tlaku zajištuji spe- *

ciální hydraulické zařízeni - hydraulické agregáty s hydraulicko-

pneumatickým převodníkem, kterými jsou vybaveny oba okruhy.

Hydraulicko-pneumatický převodník je v podstatě akumulátor

s pryžovým vakem, který odděluje minerální olej od styku s argo-

nem. Rizenýi.i plněním akumulátoru olejem je měněn tlak plynu

ve zkoušených vzorcích propojených kapilárním systémem s vý-

tlakem aronové části akumulátoru.

Hydraulický agregát umožňuje volbu 4 základních tvarů

zatěžovacích průběhů cyklické změny tlaku; pilový nebo licho-

běžníkový průběh včetně možných časových prodlev mezi následu-

jícími průběhy v rozsahu frekvencí 0,01 - 0,25 Hz.

V da,lší alternativě po doplnění hydraulického agregátu pří- t

dávným zařízením a řídicí elektronikou bude možná i volba

obecnějších periodických funkci.
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Chod hydraulických agregátů je automaticky řízen od

nastavených provozních tlakových mezi 8 a 12 MPa snímaných

tenzometrickými snímači. Indikace porušení vzorku a zame-

zení proniknuti vysokotlakého argonu do sodíkového okruhu

je zajištěna speciálním průtokovým čidlem, vřazeným v pří-

vodu ke každému zkušebnímu vzorku.

Ad 3)_Koncentračni_3radient_sodíkového_okruhu

Nejvýznamnějším korozním jevem v tekutém sodíku v pří-

padě sodíkem chlazených zařízení je přenos hmoty /3/. Nez-

bytnou podmínkou pro jeho průběh je rozpustnost konstrukč-

ních materiálů v tekutém sodíku až do dosaženi chemické

rovnováhy. Hnací silou tohoto procesu je bu3 koncentrační

nebo teplotní gradient. U OSZ je koncentračního gradientu

dosaženo použitím rozdílných oceli pro zkušební sekci

a absorber korozních produktů, teplotního gradientu pak

řízeným rozdílem teplot zkušební sekce a absorbéru. Zkušeb-

ní sekce je vyrobena z feriticko perlitické oceli, absorber

(včetně ostatních části okruhu) z austenitické oceli. Roz-

díl v aktivitách uhlíku vede k oduhličování feriticko-

perlitické oceli a nauhličování austenitických ocelí, a tím

k výrazným změnám ve vlastnostech obou ocelí.

Ad 4) Regulace_te£lotního_s£ádu_zkušební_sekce_absorbér

Vzhledem k tomu, že teplota ve zkušební sekci je re-

gulována na konstantní hodnotu, není použito pro udržování

teplotního spádu mezi zkušební sekci a absorbérem vlečné y

regulace, ale nezávislé regulační soustavy. Jejím akčním

členem je vzduchový chladič sodíku. Vzduch pro chladič je

nasáván vně haly ventilátorem RNE 500, který je vybaven

stejnosměrným elektromotorem 3 kw, otáčky ventilátoru lze

regulovat v rozsahu O až 870 ot/min, a tím i množství
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vzduchu v rozsahu 0 až 1,625 m /s. Motor ventilátoru je
nap-ájen z regulátoru otáček IRO 130. Žádaná hodnota otáček
ventilátoru se zadává z regulátoru teploty. Skutečná teplo-
ta se měří termočlánkem zasunutým do jímky v potrubí za chla-
dičem. Žádaná hodnota se zadává číslicově na ovládacím pane-
lu.

Oak již bylo řečeno, podstatná části energie (85-90%)
k udrženi teplotního spádu v okruhu je rekuperována v proti-
proudem rekuperátoru, takže chladič odebírá sodíku pouze
energii, která nebyla předána v rekuperátoru.

Ad 5) Rg3ulacé_obsahu_nekovov2ch_nečistot_y_sodíku

Obsah nekovových nečistot v sodíku, zejména kyslík je
regulován pracovní teplotou chladné jímky, umístěné v čistí-
cím okruhu. Tato regulace je dostatečná, nebot pro experiment
je rozhodující znalost chemického složeni sodíku během zkoušek.
Pro měření obsahu nečistot v sodíku je použito známých kon-
tinuálních metod pro měření obsahu kyslíku, vodíku a uhlíku,
vyvinutých v ÚGV Řež.SVUOM Praha a Chemoprojekt Sáta lice.
Kyslíkové čidlo je umístěno na teplotě 425 C, vodíková a
uhlíková sonda na teplotě 525°C. Diskontinuálni kontrola
provozu OSZ a experimentálního provozu bude prováděna ve
spec. chemické laboratoři, budované za tím účelem ve spoluprá-
ci s VÚCHZ Brnc. Rozbory budou prováděny:

a) pro zajištění bezpečného provozu OSZ - stanoveni 0 2 a H 2

b) prc kontrolu experimentu - stanovení celkového C, stanove-
ní aktivního C a stanovení některých kovů (Cr, Ni, Mo, Nb)

c) pro kontrolu a cejchování čidel a občasnou kontrolu procesu.

Ad 6) Regulace^grůtočného_množství_sodíku

V ustáleném provozu hlayního sodíkového okruhu se předpo
kládá konstantní hydraulický odpor (ten se bude dlouhodobě
nepatrně zvyšovat vlivem zvětšování objemu vzorků/ vzhledem
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k odporu škrtící clony( zařazené za čerpadlem, můžeme však
tento vliv zanedbat). Průtok je pak závislý pouze na napětí
hlavního oběhového čerpadla a není proto regulován v uzavře-
né smyčce. Napětí na čerpadle je udržováno na konstatni hod-
notě natáčivým transformátorem se servoregulátorem.

Ad 7) Í3ěňen±_dob^_do_<gorušení—vzorků

Při porušeni vzorku se uzavře samouzavírací ventil na
přívodní kapiláře. Tím dojde k rozepnutí výstupního kontaktu
snímače polohy kuželky tohoto ventilu a ukončení měřeni doby
zatížení porušeného vzorku. Systém měření doby zatíženi vzor-
ků je vybaven logickými obvody, které zajiš-tují, že do doby
zatíženi vzorku je počítána pouze ta doba od,počátku experi-
mentu do porušeni vzorku, kdy byly všechny zkušební parametry
v předepsaných tolerancích.
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1 -

4 ~
5 -
6 -
7 •
8 -
9 —
10 -
11 ~

žkušobní kontejner
oběhové čerpadlo I3M lx
siektrický ohřívák
vyrovnávací nádrž
zásobní nádrž
rekuparátor přímý
vzduchový chladič
absorbór
lapač sodíkových par
rokuperátor U
chladná jímka

12 - oběhové čerpadlo ISM l~x
13 - indikátor SU2
14 - indikátor kyslíku
15 - indikátor vodíku
16 - tlokovací zařízení
17 - čistička argonu
10 - zásobník argonu
19 - lahve Ar
20 - vakuovaci zařízení
21 - odběr vzorků sodíku
22 - rychlouzavíraci ventil

Obr. 1 PRINCIPIELNÍ SCHEMA 03Z
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•«r

09 «

1 - s t ř e d n i část s kanály
2 - trubkovnice s výstupem
3 - zkušební vzorek
4 - měřicí j ímka
5 - spodní vstupní část

Obr. 2 ZKUŠEBNÍ KONTEJNER



- 72 -

TECHNOLOGICKÝ VÝZKUM KOMPONENT A MATERIAL©

NA SODÍKOVÉM OKRUHU ÚJV

Ing. Vlastimil Š u l c CSc, Vladimír M a š e k ,

ÚJV Řež

Ing. Josef B a n ý r, VÚ.EK Hradec Králové

Hlavním posláním experimentálního sodíkového okruhu

SIII, který pracuje v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži

s určitými změnami 15 let, je teplotechnický výzkum pali-

vových kazet rychlých reaktorů. Za tuto dobu bylo dosa-

ženo v tomto oboru řady významných výsledků.

Doprovodným jevem provozu okruhu SIII jsou technolo-

gické experimenty, o kterých se stručně zmíníme.

Jako pracoviště, které v ČSSR začínalo v roce 1956

jaké první s použitím cirkulujícího kapalného sodíku,

jsme museli vyvinout a odzkoušet řadu komponent sodíko-

vých systémů - kondukční elektromagnetická čerpadla, prů-

tokoměry, hladinoměry, chladné jímky, průlinčité filtry

sodíku, těsnění, pehybové mechanizmy s ucpávkami v sodíku,

výměníky tepla sodík - olej a sodík - voda, amalgamační

analyzátory kyslíku v sodíku, průřezová měřidla - clony

a Venturiho trubice•s přímým měřením výsky hladiny so-

díku, ventily ad.

Některé z těchto komponent byly již dávno překonány

výrobky specializovaných pracoviší, jako jsou čerpadla

VÚES Brno nebo ventily Sigmy Praha, jejichž výrobky jsme

m.j. také úspěšně dlouhodobě odzkoušeli.

V souvislosti s vývojem komponent pro naše sodíkové

okruhy jsme ve smyčce s přirozenou konvekcí exponovali

po dobu 1000 sž 20C0 hodin při 5C0°C vzorky z nerez ocelí

pro trhací a rázové zkoušky. Výsledky zkoušek byly použi-

ty při volbě konstrukčních materiálů s optimálními vlast-

nostmi.

Řada prvků námi vyvinutých pracuje dnes" již více
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n°ž 20 let v kampaňovitém provozním režimu s úhrnnou

provozní dobou přes 20000 hodin.

Jsou to zvláště : průtokomSr s permanentním magnetem,

chladiče sodík - olej, vyrovnávecí nádoba, přírubové spoje

s těsněním z měkkého železa a d.

Při rekonstrukci okruhu SIII v roce 1974 byly prove-

deny rozsáhlé metalurgické zkoušky potrubí a armatur, kte-

ré byly v provozu přes 10000 hodin v kapalném soiíku, při

teplotě 300-500° a obsahu 0 2 a 10 ppm. Části potrubí se

znovu použily v okruhu, jelikož celkový úbytek tlouštky

stěny nepřesáhl 0,2 mm.

Charakteristika průtokoměru s permanentním magnetem

se po cca 15000 provozních hodin změnila o méně než 10%.

V chladné jímce naší konstrukce s náplní třísek ne-

rez oceli s progresivně stoupajícím součinitelem zaplnění

dosahujeme vyčištění sodíku na obsah 0 2 nižší než 10 ppm.

Periodickým odstraňováním zachycených nečistot a výměnuu

náplně chladné jímky dosahujeme bezporuchový provoz okru-

hu.

Pomocí námi zkonstruované plničky vybavené filtrem

se připravuje sodík pro naše experimenty, vyčistila se

první vsázka do aktivní smyčky EGÚ Bohunice i pro expe-

rimenty s průchodem neutronů primárním potrubím energe-

tického rychlého reaktoru, při celkové hmotnosti sodíku

přes 2 tuny.

Dlouhodobě provozujeme uzavírací ventily VÚ Sigma,

přičemž po dobu cca 2 let jsme ve sledovaném provozu

uskutečnili řádově 10 cyklů otevřeno-zavřeno.

Bohaté zkušenosti byly získány s přesným měřením

lokálních teplot v teplosměnných stěnách pomocí plášto-

vaných rcikrotermočlánků zametalizovaných do teplosměnné

stěny.

V poslední době byla pomocí okruhu SIII zajištována

100, 200, 600 a 1200 hodinová expozice keramických ko-

rundových materiálů pro účely metalo keramických průchodek,

které jsou zkoumány Výzkumným ústavem elektrotechnické

keramiky Hradec Králové*

Cílem experimentů bylo objasnit chování těchto mate-
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riálů v okruzích jaderných zařízení se sodíkem.

Expozice byla prováděna v sodíku s obsahem nečistot

do 20 ppm pod inertní.: argonovou atmosférou.

Výsledky experimentu ukazují, že v prostředí kapal-

ného sodíku nejs«u vhodné korundové hmoty s obsahem.

A12O3 pod 99%.

Určitá část experimentů byla věnována otázkám bez-

pečnosti provozu sodíkových zařízení. Byly odzkoušeny

důvodní konstrukce zakrytování vlnovců pro případ jejich

porušení a výronu kapalného sodíku a teké protipožární

rošty nad podlahy, zabraňující hoření.vyteklého sodíku.

Ve spolupráci s požárním Útvarem ÚJV byly hledány nej-

účinnější prostředky k hašení sodíku.

Závěr : Referát podává pouze stručný přehled prací.

Podrobné výsledky jsou uvedeny v publikacích ÚJV.
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MODELOVÁNÍ TERMODYNAMICKÝCH JEVB V REAKTOROVÝCH
ZAŘÍZENÍCH S TEKUTÍM SODÍKEM POMOCÍ ELEKTRICKY
VYTÁPĚNÝCH MAKET PALIVOVÝCH ČLÁNK6

Vladimir M a š e k , Ing. Vlastimil S u l c CSc.
ÚJV Rež

1* Úvod
V Ústavu jaderného výzkumu je ve spolupráci se

sovětským FEI Obninsk prováděn hydrodynamický a tepelný
výzkumu vlivu nehomogenit v palivových kazetách rychlých
reaktorů, chlazených sodíkem.

Cílem je získání experimentálních podkladů pro vý-
počet a bezpečný provoz aktivní zóny rychlého reaktoru.

2. Zadáni
Jednou z nejexponovanějších oblastí palivové kazety

rychlého reaktoru z hlediska teplotních nerovnoměrností
a tudíž i tepelných napětí je oblast bočních a rohových
palivových proutků. Vzhledem k tomu* že tyto proutky jspu
bbklopeny jak pravidelnými, tak nepravidelnými buňkami
i stěnou kazety, může zde, na rozdíl od středových prout-
ků, docházet ve větši míře k nerovnoměrnému chlazení. To
vede k teplotním gradientům po obvodu proutků a z toho vy-
plývající tvarové nestabilitě, projevující se v prňhybu
proutku v částech mezi distančními elementy.

Experimentálně, v neaktivních podmínkách, lze tyto
stavy imitovat posuvem elektricky vytápěných palivových
tyčí v modelové kazetě.

-V uvedených ústavech jsou koordinovaným způsobem
zjišťována a vyhodnocována teplotní pole na bočních pali-
vových proutcích při jejich vychýlení, jak v rovině kolmé
ke stěně kazety, tak v rovině rovnoběžné se stěnou kazety,
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3. Modelový mechanizmus

V Ústavu jaderného výzkumu se nyní experimentuje
s modely palivových kazet s trojúhelníkovou mříži s rela-
tivní rozteči :

s/D = 1,17

Je používáno elektricky vytápěných modelů proutků

s vnějším

D = 14 mm

a délce vytápěná části

L = 800 mm

Tepelný tok na povrchu měřicí tyče je

q = ll,7.104W/m2

Modelový poměr vnějších průměrů model* tyče a proutku je

D/d = 2,03

Po experimentech s jednotyčovými a sedmityčovými
modely byly navrženy dva modely kazety reaktoru BN-600
a to model EK-16 a EK-37. Oba modely svou geometrií mode-
luji poměry ve vstupním kolektoru reaktoru, jakož i na vý-
stupu za kazetou /I, 2/. Model EK-16 se 16ti modelovými ty-
čemi je neúplným modelem kazety BN-600, který ve tvaru
upraveného kosočtverce /3/ využívá ověřeného faktu, íe ter-
mokinetické vlivy periferní řady kazety nezasahují praktic-
ky v uvedené mříži dále než do druhé řady proutků. Proto
bylo možné i z důvodů ekonomických a provozních řešit ka-
nál tak, aby byly nastaveny dvě protilehlé měřící tyče
pro dva různé měřící kroky posuvu současně. Uvedený neú-
plný model kazety nám umožnil modelově experimentovat
s bočními tyčemi kazety na naší rekonstruované neaktivní
trati SIII s průtokem 30m sodíku/hod, s teplotou sodíku
do 400°C. Při uvedených parametrech můžeme v modelové
kazetě měřit v rozmezí Pecletova čísla

Pe = 20 - 600

Vyhodnocování naměřených modelových hodnot je prová-
děno metodou přibližného tepelného modelování při zacho-
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vôní rovnosti součinitele - £* - jak u modelu, tak u skur

tečného proutku kazety. Tento bezrozměrný součinitel /4/

je funkci všech tepelněfyzikálnich faktorů směrem od

zdroje tepla k vnějšímu teplosměnnému povrchu měřeného

elementu*

Již rozestavěný model EK-37 /2/ se, 37mityčovou pravi-

delnou modelovou kazetou umožni experimentovat na budova-

né velké sodíkové trati SMT-1 v ÚJV s průtokem do

12Gkn /hod. současně jak s měřici boční, rohovou tak

i středovou tyčí*

4*. Experimentální technologie

V roce 1974 zrekonstruovaná sodíková traí SIII
s obsahem cca 70 1 sodíku je vyrobena z trubek 4 38x2,5
ČSN 17347* Okruh je vybaven elektromagnet, čerpadlem
ISM 50 a elektromagnet* průtokoměrem. Pro pružné nastave-
ní různých teplotních režimů má traí dva protiproude
olejové chladiče o výkonu 30kV? s vlastním okruhem, s vý-
měníkem olej-voda* Dále je možno okruh přihřívat třemi
elektrickými sekcemi po 800W. Celý okcuh, volně uložený
na ocelové konstrukci, má obtokovou filtrační větev
s vlastním elektromagnet, čerpadlem, průtokoměrem a poměr-
ně velkou chladnou jímkou, (objem 4 1) pro dlouhodobý
provoz trati. Pro snížení obsahu nečistot v sodíku pod
8 ppm je třeba asi 8 hodin provozu trati přes filtrační
větev* Kontrola čistoty je prováděna destilačním analyzá-
torem typu SVÚOM.

Celý okruh je elektricky postupně automaticky roze-
hřiván 15ti sekcemi po 800W a to ze zatuhlého stavu na
180°C v době 6ti hodin* Stojí za zmínku, že při montáži
trati jednotlivé díly byly odmaštěny teplým tetrachlorem
a poté promyty roztokem 10% kyseliny fluorovodíkové, 40%
kyseliny dusičné, 10% kyseliny sírové a 40% destilované
vody. Oplach byl proveden destilovanou vodou, metylalko-
holem a filtrovaným vzduchem, kontrolní odtlakování bez-
vodým lihem.

Do hlavního okruhu trati je zabudován uzavírací vinov-

cový ventil Js 40, v jehož obtoku je ávěma přírubovými

spoji - jedinými na celé trati - zapojen měřící úsek.
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Uvedený ventil umožňuje provoz hlavního okruhu bez zabudo-
vání měřícího úseku a případný filtrační nebo jiný provoz
trati bez funkčního zatěžování měřícího úseku.

Poměrně značné čistoty okruhu je docilováno i tím,
že sodík jev době mimo měření ponechán v okruhu v zatuh-
lém stavu. Toto umožňují dlouholeté provozní zkušenosti
se sodíkem v ÚJV.

5, Měřicí model a úsek EK-16
Měřící úsek EK-16 /3/ je z důvodů montáže zhotoven

třídílný. Nutné přírubové spoje jsou těsněny pro sodík
osvědčeným kovovým těsněním s průřezem ve tvaru kosodél-
níku z materiálu ČSN 12013 /Arema/ - pro maximálně dvoje
využití.

Modelových 14 topných a 2 měřící tyče o i 14x1,5 mm
je vyrobeno z oceli ČSN 17348 /4/. Zdrojem tepla je kanta-
lová spirála z pásku o rozměru 4x0,2x4450 w , vsunutá do
stealitových izolačních válečků i 10,9 xl mm, které jsou
zasunuty do modelové trubky. Maziprostory jsou vyplněny
udusaným práškovým A1Q0„* Elektr. proud o max. napětí
U = 220V se přivádí nerezovým drátem izolovaně vedeným
v tzv. "stopce". Propojeni s kantalem je provedeno dvoji-
tým bodovým spojem. Druhá strana topné spirály je ukostře-
na na koncovku modelové tyče a tak elektricky spojena
s okruhem smyčky. Během měření je kontrolováno dotykové
napětí 24V ve smyslu normy ČSN 341010., Povrchové teploty
tyčí jsou měřeny 8mi plášíovanými termočlánky NiCr-Ni
o vnějším ff trubičky 0,5 mm. Měřící body jsou rozmístěny
rovnoměrně na spirále po obvodu tyče a zapuštěny do
podélných vyfrézovaných drážek profilu 0,6x0,55 mm>
Termočlánky jsou nerezem zaiuetalizovány. Pro zajištění
těsnosti tyčí v metalizované vrstvě byly tyče natřeny
pryskyřicí Epoxy 1200 a po dobu 2 hodin byly vystaveny
přetlaku vzduchu 6 kp/cm a poté zbylá vrstva byla set-
řena a povrch byl očištěn.

Vlnovcové stavitelné vývodní komory měřících tyčí
mají ucpávky, které umožňují otáčení tyčí při měření. Ja-
ko ucpávkového materiálu je užito grafitované Burgmanovy
šňůry v kombinaci s kroužky ze silikonového kaučuku vzhle-
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d em k tomu, že horní část kanálu je trvale zaplněna inert-
ním plynem - argonem. K ochlazováni ucpávkových komor je
užito chladícího vzduchu.

Spojení nástavných kroužků nerezových vlnovců v sil-
nostěnné hlavě kanálu je provedeno vakuovým pájením nicro-
brazem, stejně jako upevněni vývodních trubiček pro "stop-
ky" topných tyčí ve dnu kanálu. Upevnění a utěsnění "sto-
pek" ve vývodních trubičkách je provedeno pájkou Castolin
1802 v tenké mezivrstvě v délce 12 um. Všechna uvedená
spojení a těsněni při uvedených provozních teplotách se
plně a dlouhodobě osvědčují.

Měřící úsek se po smontování a odtlakování naplní so-
díkem z plnicí stanice a po zatuhnuti se zabuduje do
měřícího okruhu. Po odexperimentováni příslušné etapy se
v zatuhlém stavu sodíku z okruhu vymontuje, elektricky
ohřeje v prostoru mimo okruh trati & sodík se vypustí.
Po rozebrábí se zbytky sodíku očistí systémem vzduch - vod-
ní pára-voda pomocí tlakové třímediové hubice za dodržení
všech bezpečnostních předpisů.

Veškeré provozní hodnoty trati jáou registrovány bun
zapisovači, nebo ukazateli na čelním panelu trati.

Měřené hodnoty teplot a průtoků jsou při použití stu-
dených spojů a kompenzačních vedeních registrovány v měřicí
ústředně. Užité voltmetry registrují hodnoty až 1.10" mV
tj. cca 0,025°C s citlivostí - 1 /4V,
Zápis je prováděn numericky, nebo na děrnou pásku a vyhod-
nocován, včetně grafického znázornění na počítač*-GIER - ÚJV.

6. Závěr

Stručně popsané koncepce a metodika modelového tepel-
ně technického výzkumu nehomogenit palivových kazet rych-
lých reaktorů nám umožnila dosáhnout důležité údaje o vzni-
kajících teplotních nerovnoměrnostech v palivových článcích.
Tyto výsledky jsou součástí našeho příspěvku k partnerské
spolupráci se sovětským FEI-Obninsk při výzkumu rychlých
reaktorů, jak bylo konstatováno při vzájemných konzultacích
i na poslední mezinárodní konferenci o teplotechnice a hyd-
rodynamice aktivních zón a parogenerátorů rychlých reaktorů,
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pořádaná v rámci HVHP v Mariánských Lázních v r. 1978.
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ŘEŠENÍ POVRCHOVÉHO OHŘEVU EXPERIMENTÁLNÍHO

SODÍKOVÉHO ZAŘÍZENÍ VE VÚHŽ DOBRA

Ing. Vladimír Č e c h , ing. Miroslav C h r a s t i n a ,

Ing. František D u f e k , Ing, Vladimír L y s e n k o,

VÚHŽ Dobrá

Před naplněním sodíkového okruhu takutým sodíkem je

nutné potrubí, armatury, nádoby atd. ohřát na teplotu vyšší

než je bod tání sodíku, tj. 97,8°C. Teplota všech částí okru-

hu (zpravidla v rozmezí 200 až 350°C) by měla být blízka tep-

lote napouštěného sodíku, aby se předešlo tepelným rázům

vlivem velkých teplotních gradientů.

Rovněž ponechá-li se po přerušení provozu sodík v okruhu

zamrznout, je možné nové uvedení do provozu až po rozehřátí

na teplotu vyšší než je bod tání Na.

Pro povrchový ohřev sodíkových okruhů se užívá různých

způsobů resp. zařízení:

1. Indukční ohřev.

2, Transformátorový ohřev: potrubí procházející jádrem trans-

formátoru představuje sekundární vinutí.

3. Přímý elektrický odporový ohřev: el. proud se přivádí

elektrodami přiloženými k potrubí, které se ohřívá

Oouleovými ztrátami.

4, Nepřímý elektrický odporový ohřev, kdy elektrotepelným

zařízením jsou:

4.1. Topné tyče - sestávají z vinutého odporového

drátu umístěného uvnitř kovového pláště vypl-

něného izolačním materiálem, s vývody bu3

na jednom nebo obou koncích.



Ľjcperimentílní sodíkovú zařízení VĎHŽ se skládá z:

hlavního okruhu, který zahrnuje indukční čerpadlo ISM 15,

ohřívák, G ks zkušebních kontejnerů, vyrovnávací nádrž,

protiproudy rc-kuperátor, chladič, absorber korozních
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4.2. Pásové odporové ohřívače - konstrukčně řešené

jako ploché topné tyče, určené pro ploché

povrchy nebo nádoby o velkém průměru.

4.3. Topné objímky - skládají se ze dvou až tří seg-

mentů konstrukčně podobných topným tyčím.

4.4. Pláštované odporové vodiče - podobají se plásto-

vým termočlánkům, je možno je bu3 axiálně přiklá-

dat nebo ovíjet.

4.5. Trubkově odporové'ohřívače - mají vysokou hustotu

výkonu, vhodné pro ohřev uvnitř nádob,

4.6. Topné pásy (bandáže), topné pláště ap. - jsou

tvořsny odporovými dráty o malém průměru, vetka-

nýrni do sklotextitu a vně izolované sklotextitem,

pro vysoké teploty (do 9QO C) se užívá refrasil.

4.7. Odporový drát izolovaný keramickými korálky.

5. Radiační elektrické ohřívače.

6. Teplovzdušný ohřev - kolem potrubí nebo nádoby je umístěn

koaxiální plást,•kterým proudí teplý vzduch, ventilátor

a topná tělesa jsou umístěna vně.

7. Uzavření celého sodíkového okruhu do elektrické odporové
• ' I

pece. ;
í

Poměrně široké spektrum systémů rozehřevu ( t j . tepelných |

zdrojů o j e j i c h regulace) souvisí jak G velmi různorodými '

požadavky, pro které byly dosud postavené sodíkové okruhy j ;'

konštrukčný řešeny. Lak s technickými prostředky dostupnými ;

v jednot l ivých konkrétních případech. ,

ohřevu stendu VÚHŽ
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produktů a cca 35 m potrubí p 57 x 3,5 mm, celkový obsah

sodíku je asi 330 litrů

- vedlejšího okruhu, který obsahuje čerpadlo ISM 1, proti-

proudy rekuperátor, chladnou jímku, , cca 16 rn potrubí

p 44,5 x 3,5 mm a 2 ventily,, celkový obsah sodíku je asi 771.

77 litrů

- vypouštěciho potrubí p 44,5 x 3,5 mm o délce 7,5 rn včetně

2 ventilů, obsah Na asi 8,5 1

- přepadového potrubí z vyrovnávací do zásobní nádrže,

P 44,5 X 3,5 mm o délce cca 16 m včetně 1 ventilu, neobsa-

huje sodík

- odvzdušňovacího potrubí chladné jímky p 22 x 2,5 r.im o délce

asi 8 m, včetně 2 ventilů, sodík je pouze v dolní části -

max. 0,5 1

- měřícího bypassu s analyzátorem kyslíky - cca 2,4 m potru-

bí p 22 x 2,5 mm včetně 2 ventilů, obsah sodíku méně než

1 litr

- zásobní nádrže, max. obsah sodíku 600 litrů.
Při prvním návrhu rozehřevu E5Z se nám jako ideální

topidlo jevily topné bandáže, protože umožňuji spoj ita měnit

tepelný příkon na 1 m potrubí, jsou vyráběny v dosti vel-

kém sortimentu a je možno je využít současně jako kontaktní

indikátory úniku sodíku.

Topné bandáže vyráběné u nás družstvem Drutěva Brno

však mají pro naše účely dvě nevýhody: jsou výrobcem určeny

pro ohřev potrubí do teploty pouze 250°C (při provozu by však

byly zatíženy, byt pasivně, teplotou kolem 520°C) a je dovole-

no je připojit pouze na malé napětí (40 V ) , to znamená přes

oddělovací transformátory.

Protože se nám nepodařilo zajiistit ani trafa 220/48 V,

10 kVA ani bandáže z dovozu na 220 V (např. Heraeus, série H

do 900 C, 350 IV/m) , rozhodli jsme se použít pro ohřev potru-

bí a ventilů topné tyče EP Hlinsko (typ 5342, 220 V) a pro

ohřev nádob topné objímky EP Hlinsko (typ 4800, 220 V ) .

Nevýhodoca je to, že tyče různých délek se nevyrábějí se
ste*in\'/m mĚrnúni n ŕ í l f n n s m í\'l/m\ EI -L-a u l i n a t i nnn-n* nr in ' -nwr ' inr ,
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iotyku -• potrubím je horší přestup tepla než u topných ban-
o *

u ú i í . F r i p i i s t n á t e p l o t r . í ě c h t o t ě l j s j e max. 500 C.

Pro rozo hr cv ohříw.iru a :•:.:-; s u b n í n a d r i e použi jeme s t e j n á

t e l e s a ;,)ko pro M'1 i . provor; r.kucebny , t j , kompaktní topné

č l e n k y VÚWÍ c ro:_.;' .recr 0 '9 x .,50, 2500 ...•, >;cerú o b s a h u j í

i Ľ: iri ' i. ly .• c l iuoro 1 i A ho u r á t u , s.v. tmalcno de keramické hmoty

O d c b l " ť t ň p Ľ - ľ ; Ó V:i !Vvi/ .V£. ' .

•Pro rozioiíŕev chlc Jicu , kver-.- je ke-, \z'. rukčně řešen j oko

trubka '•/) 57 x ľ>,5, 3t.'"".dhá do svislo jiroubovj.ee o 8 závitech

C-. 600 \:Ú:\ , vzdá. Len y c h od aobe 120 mm, a uzavřená mezi dva

plechové pláčtii (vnitřní m ú >3 500 mm, vnej ĽÍ fi 700 mm), pou-

.'iijeme teplovzdušný ohřev realizovaný uzavřeným obvodem j vybaveným

oběhovým ventilátorem RSD 500 (0,= 1,1 m /s) a elektrickým

ohřívačem vzduchu (6 kW).

Ovládání a regulace rozehřevu

Při návrhu se počítalo s rozehřevem jak prázdneho okru-

hu tal; okruhu naplněného, se zamrzlým ŕodíkem. Bylo proto

nutné zabezpečit postupný ohřev shora dolů. Topidla jsou

rozdělena do 12 samostatne ovládaných a regulovaných sekcí,

každá sekce se skládá (prostorově) z 1 až 6 úseků (podle

konfigurace okruhu). Rozehřev začíná zapnutím první sekce,

která zahrnuje vyrovnávací nádrž, přepadové a odvzdušňovací

potrubí, po dooaíiení teploty cca 12O°C v nádrži pokračuje

zapnutím 2. sekce ctd., ct končí rozhřátim obou čerpadel

(11. sekce) a vypwětacího potrubí (12. sekce).

Vzhledem k tomu, že budovaný sodíkový stend je experi-

mentálním zařízením,které má nejen umožnit porovnání vzorků

trubek různých výrobců, vystavených kombinovanému namáhání,

ale také poskytnout informace k vypracování podkladů pro pro-

jckCi daläích zařízení pro hromadné ověřování materiálů v

trubek pro PGRR, byla regulace rozehřevu řešena tak (obr. 1),

aby umožňovala řídit jak rychlost nárůstu teploty, tak konsčnou

hodnotu teploty. Příkony pro oba režimy se "liší zhruba o řád -

- např. pro rovný úsek potrubí 0 57 x 3,!3 naplněného sodíkem

a izolovaného 15 cm vrstvou minerální plsti, je zapotřebí
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pro ohřev rychlostí 5°C/min cca 420 W/m .pro regulaci na

konstantní teplotu 200°C cca 40 W/m.

Ve VÚHŽ byl vyvinut speciální "zdooj žádané hodnoty

teploty", který generuje žádanou hodnotu s nastavitelnou

strmosti 2°C/min až lO°C/min (provádí se přepínačem v

8 stupních), od nuly až po dosaženi konečné hodnoty

(např. 200uC - nastavuje se spojitě, potenciometrem) .

Na regulátoru Noconta, který reguluje teplotu potrubí

změnou příkonu topných těles na něj napojených, se tedy

nenastanúe- žádaná teplota potenciometrem na vstupu, ale

přivádí se jako elektrický signál 0 až - 10 V ze zdroje

žádané hodnoty.

Alternativně lze řídit rozehřev počítačem. Průběh

žádané hodnoty nemusí pak už být lineární, ale optimalizovaný

na základě rozboru dříve provedených měření při různých

režimech rozehřevu.

Zkoušky^ živo t nos t i top_ných_p_ásá_Drutěya

Na zasedání smyčkové komise: v dubnu 1978 na Ostravici

jsme byli požádáni o ověření" použitelnosti topných pásů

Drutěva pro povrchový rozehřev -sodíkových okruhů.

Na tyto zkoušky jsme navrhli jednoduché zařízení,

pracující podle blokového schéma na obr. 2.

Zařízení so skládá ZE cca 1 m dlouhé nerezové trubky

p 54 x 4,5 mm, která je zevnitř vytápěna odporovou spirálou

v keramické trubce a zvenku ovinuto v několika vrstvách top-

nými bandážemi, jejichž živo tnost se zkouší. Dandáže nejsou

připojeny na napětí. Na nich je kvalitní tepelná izolace

uzavěená válcovým plechovým pláštěm J3 270 x 1100 mm. Povrcho-

vá teplota trubky a oteplení pasivně ohřívaných topných pá-

sů se měří ve 4 místech plástovými termočlánky NiCr-Ni.

Signál termočlánku umístěného v úseku trubky s nejvyšší

teplotou se využívá pro řízení regulátoru teploty Nocorita

Ač Br 1,2 F004, další tři teploty se zapisuji liniovým za-

pisovačem ZiRg 320. Životnost zařízení sleduje měřič izolač-

ního odporu, napojený na zařízení pro měření času HCTHMJ typ íipt
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Zařízení je v provozu od června 1979. Vzhledem k omeze-

ným prostorovým možnostem bylo prvních 6 měsíců zapínáno

jen v pracovní dny po dobu asi 8 hodin, takže pásy byly

vystaveny jak konstantní teplotě 550 C udržované s přes-

noati - 2°C vcca G hod. v každém cyklu), tak cyklické změně

teploty -z 20° C na 550°C a zpět. Průběh teploty je patrný

T. obr, 3, V lednu 19G0, po 116 cyklech,bylo zařízeni demon-

továno a pásy z tpubky odvinuty a prohlédnuty. Izolační

odpor nov/iho pásu (3 m x 5 cm, 340 W) byl 10 M JI . Izolační

odpor téhož pásu po 700 hod zatížení teplotou 55O°C byl

AO N U . Vizuálně nebyly zjištěny žádné výrazné změny mecha-

nických vlastností, topný pás je schopen dalšího provozu.

Pohled na pásy po demontáži je na obr. 4.

iJoužitá litere t urn

1/ Simono, E .11.

2/ Tu r č í. n, H .M.

3/ Jufek a kol.

Gidiun Piping for the LMFBR.

iíeactor Technology, Vol. 13, No 4, 1970 - 71,

str. 321-339

- DpobyseM, A.V.: Eksperimentaínyje židkome-

t a l i č o s k i j e stendy. Atomizdat, Moskva 1978

Ovčŕení materiálu polotovaru pro jadernou

eneríjetiku. Prúbažná zprtáva resortního úkolu,

Vl'jHJ: Dobrú, 1978'•''•::-
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ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKČNÉ ČERPADLÁ HA TEKUTÝ SODÍK

l a g . - P a v o l S t r u c k e l
Závody silnoprúdovej elektrotechniky, trust podnikov,

VÚES Brno, odštepný závod Košice

Výskum premeny jadrovej energie na elektrickú

si vyžaduje vývoj mnohých špeciálnych zariadení.

Pre ehladiace okruhy rýchlych reaktorov sú z hľadiska

tepelných vlastností vhodným médiom alkalické kovy,

najmä sodík a jeho zliatiny.

Jedným z dôležitých členov experimentálnych sodíkových

okruhov aú elektromagnetické indukčné čerpadlá bez po-

hyblivých" častí, ktoré zabezpečujú dopravu alkalických

kovov pri vysokých teplotách v hermeticky uzavretých

okruhoch.

Výskum a vývoj elektromagnetických indukčných čer-

padiel zabezpečuje v ČSSR od r.1971 VÚES Brno.

V súčasnosti táto úloha prešla na odštepný závod VUES

Brno v Košiciach.

Výsledkom výskumných a vývojových prác je v sú-

časnej dobe zavedená priemyselná výroba radu čerpa-

diel na tekutý sodík v skrutkovicovom vyhotovení typu

ISM, ktoré umožňujú čerpanie v rozsahu 0 - 120 nr/h

pri menovitom pracovnom pretlaku 500 kPa a pri teplote

sodíka do 500 °C.

Základný princíp elektromagnetického čerpadla

je znázornený na obr. 1. Doštička, ktorá predstavuje

tekutý kov, je pretínaná v kolmom smere siločiarami
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magnetickej indukcie B a v priečnej rovine je pre-

tekaná elektrickým prúdom I. Výsledná sila P pôso-

biaca na doštičku je priamo úmerná vektorovému sú-

činu Bxl. Magnetické pole B sa nazýva veličinou pri-

márnou, elektrické pole I veličinou sekundárnou.

Zo základného princípu je zrejmé, že tekutý kov je

čerpaný jedine vtedy, keď sa nachádza vo vnútri čer-

padla v elektromagnetickom poli. Čerpadlá teda ne-

majú saraonasávaciu schopnosť.

Princíp skrutkovicového indukčného čerpadla tvo-

rí v súčasnej dobe základ pre výskum a vývoj elektro-

magnetických čerpadiel vo VÚSS. Na obr. 2 je zjedno-

dušený, rez indukčným čerpadlom so skrutkovicovým ka-

nálom. Stator J_ je funkčne zhodný so statorom asyn-

chrónneho motora. Vinutie, ktoré je na ňom umiestnené

vytvára magnetické pole, otáčajVxce sa pozdĺž statoro-

vej dutiny. V nej je umiestnený skrutkovicový kanál

2_ zaplnený čerpaným médiom 3_. Magnetické pole pretína

vrstvu čerpaného kovu a indukuje v ňom elektrický

prúd. Vzájomným silovým pôsobením poľa a prúdov je po-

tom vrstva uvedená do rotácie, podobne ako rotor asyn-

chrónneho motora. V dôsledku skrutkovicového usporia-

dania kanála je kov dopravovaný v pozdĺžnom smere.

Tak dochádza k jeho čerpaniu. Čerpadlo môže dopravo-

vať iba látky elektricky vodivé.

Je zrejmé, že indukčné čerpadlo neobsahuje žiadne

pohyblivé časti a kov v priestore kanála je úplne

uzavretý a oddelený od okolitého prostredia. Jedno-

duchá konštrukcia je predpokladom vysokej životnosti

a spoľahlivosti. Čerpadlo nevyžaduje po dobu svojho

života takmer žiadnu údržbu.

Ako už bolo uvedené, vo VIJEŠ bol vyvinutý rad

elektromagnetických skrutkovicových čerpadiel typu

ISM-X, slúžiacich na čerpanie roztavených alkalických

kovov, najmä sodíka, o teplotách do 500°C. Rad zahr-

ňuje celkom 6 typových veľkostí s menovitými hodnotami

dopravovaného množstva 1; 7; 15; 30; 60 a 120 n?/hod.
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Rad indukČnýeh skrutkovicových čerpadiel typu ISM

je vyrábaný v jednotnej konštrukčnej koncepcii.

Základné vyhotovenie je pätkoprírubové M 201 a mož-

nou modifikáciou M 101 (pätkové) alebo M 301 (prí-

rubové). Stupeň krytia stroja je IP 20. Chladenie

je zabezpečené ventilačnou jednotkou, poháňanou asyn-

chrónnym motorom.

V základnpm usporiadaní sú rúrkové vývody kaná-

la umiestnené na jednej strane čerpadla - tzv. reflex-

né vyhot:ove,nie. Ako modifikácia je možné usporiada-

nie s rúrkovými vývodami kanála umiestnenými na proti-

ľahlých stranách stroja - tzv. prietočné vyhotovenie.

Pre napájanie čerpadiel možno použiť ľubovoľný

trojfázový regulačný zdroj s napätím 0 - 380 V,

s frekvenciou 50 Hz a s príslušným výkonom. Základné

parametre jednotlivých členov radu sú uvedené na tab.1.

Množstvo tekutého kovu sa reguluje po odporovej

charakteristike zmenou svorkového napätia od 0 do me-

novitej hodnoty napätia a prúdu. Pre voľbu vhodnej ty-

povej velkosti čerpadla je potrebné určiť odporovú

charakteristiku sodíkového okruhu. Priesečník tejto

charakteristiky s pretlakovou charakteristikou čerpad-

la určuje polohu pracovného bodu. Pri dlhodobej práci

čerpadla je žiadúce, aby pracovný bod ležal v oblasti

optimálnej účinnosti.

Súčasný trend vývoja kladie vysoké nároky na ďal-

šie zdokonaľovanie techniky čerpania tekutých kovov,

zvlášť so zameraním na dosiahnutie väčších prietočných

množstiev a možnosti použitia rádioaktívneho sodíka

pri vysokej spoľahlivosti i životnosti systému. Na zá-

klade dosiaľ vykonaných prác možno konštatovať, že

ČSSR sa dostala v súčasnej dobe v tomto obore na tech-

nickú úroveň, ktorá je porovnateľná s úrovňou najvys-

pelejších štátov sveta.
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Tab.1: Základné parciu-stre indulcčných. čerpadiel

Typ

ISM 1X

ISM 7X

- ISM 15X

ISM 30X

ISM 60X

ISM 120X

A P n

k?a

870

460

55.0

460

500

500

«n
m3h"1

1

7

. 15

35

60

120
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k r a

1650

1200

800

600

-

-
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11,2

21

53

-

-
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3 8 0

317

336

380

3 8 0
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h
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4,6
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260

510
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-

0,6
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0,72

0,55
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0,52
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%

H

15

•15

16

21

22

P 1

kW

1,85
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17

32
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* n
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- maximálne dopravované množstvo *9 - účinnosť

- príkon

I
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Obr.1 Základný princíp činnosti elektromagnetických
čerpadiel

i
Ciiladiaci vzduch i

T=Z=T I

1..stator 2.„ skrutkovicovy 3o.čerpaný kov
kanál

Obr.2 Zjednodušený rez čerpadlom ISM
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DEDNOÚČELOVÁ SODÍKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Ing. Oosef M a r t o ch
Ing. Oldřich M á t a l , CSc
VÚZES Brno

Bezpečnost jaderných elektráren s rychlými reaktory
klade celou řadu požadavků na konstrukci, výrobu, provoz
a měřeni parních generátorů vyhřívaných tekutým sodíkem.
Oednim z určujících momentů výběru parního generátoru je
jeho chováni v havarijní situaci, tj. při porušeni těs- *
nosti mezi sodíkovým a vodním prostorem s následným prů-
nikem vody či vodní páry do tekutého sodíku. Oe tedy tře-
ba každou konstrukci parního generátoru a systém havarij-
ního zabezpečeni podložit experimenty modelujícími různé
fáze havarijních situaci způsobených průnikem vody do so-
díku. První série zkoušek je výhodné provádět na jedno-
účelových sodíkových zařízeních, která jsou nenáročná na
obsluhu, umožňuji rychlé najeti na pracovní parametry a
v neposlední řadě jsou lépe zvládnutelná v případě poru-
chy. Výsledky zkoušek provedených na těchto zařízeních
dávají jednak první obraz chováni parního generátoru, ne-
bo jeho části, v havarijní situaci a dále umožňuji sta-
novit meze změn parametrů při podobných experimentech na
větších zařízeních. Z těchto důvodů došlo ve VÚZES k vy-
budováni několika jednoúčelových sodíkových zařízeni,
z nichž některá jsou v referátu dále popsána.

Pro ověřování prvků havarijní signalizace parních
generátorů byla postavena zkušební trat, jejíž schéma,
včetně uspořádáni měřicích míst, je uvedeno na obr.1.
Sodík je nasáván potrubím z vyrovnávací nádrže do elmag,
čerpadla a výtlačným potrubím zaveden zpět do vyrovnávací
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nádrže. Součásti výtlačného potrubí je mořicí úsek mode-
lující větev parního generátoru. Měřici úsek je proveden
z materiálu 17 246.4, ostatní části potrubí včetně vyrov-
návací nádrže jeou z materiálu tř. 15. Navozeni havarijní
situace, tj. vstřikováni vody do sodíku, se provádí pomo-
ci dávkovaciho čerpadla s plynule regulovatelným průtoč-
ným množstvím nastaveným na průtok odpovídající modelova-
nému průniku. Dávkovači Čerpadlo nasává vodu z odměrné ná-
dobky a vytlačuje ji přes vzduěnik a vstřikovací ventil
do sodíku proudícího v potffubi. Nastaveni kuželky vstři-
kovacího ventilu je kontrolováno tlakoměrem umístěným na
vzdušníku (při dodrženi konstantního tlaku se množství
vody nasáté čerpadlem rovná množství vody proniklé do so-
díku). Vlastni vstřikovací ventil je proveden dle L 1.

Při provozu zkuěebni tratě byly prověřovány hlavni
metody havarijní signalizace, tj. změna průtoku sodíku,
změna koncentrace vodíku v sodíku, měřeni emitovaného
akustického spektra, informativně byla měřena koncentrace
vodíku v argonu.

Pro ověřováni vlastnosti parního generátoru s dvoji-
tou stěnou a mezivrstvou sodíku v havarijní situaci bylo
postaveno experimentálni zařízeni znázorněné schematicky
na obr. 2.

K hôrni komoře vertikálního modelu PG je napojena
kompenzační nádrž s připojenou taviči jímkou. Spodní část
modelu je přee dolní komoru, lapač sodíkových par a ven-
til napojena na vývevu. K modelu je dále připojeno přívod-
ní a výstupní potrubí argonu. Dávkováni vody do sodíkové
mezivr8tvy je provedeno obdobným způsobem jako u předcho-
zího zařízeni.

Na experimentálním zařízeni bylo odzkoušeno několik
jednotrubkových modelů PG s dvojitou stěnou a mezivratvou
sodíku z hledisek vhodnosti použiti sodíku jako indikační
tekutiny, možnosti zaplněni mezivrstvy sodíkem, teplotní-
ho a tlakového zatíženi.

Popisovaná jednoúčelová sodíková zařízeni plně pro-
kázala provozuschopnost a spolehlivost. Vyhodnoceni měře-
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ni na nich prováděných bylo přínosem do problematiky cho-
váni parního generátoru v havarijní situaci. Výsledky mě-
řeni na zkušební trati pro ověřováni prvků havarijní sig-
nalizace byly mimo jiné experimentálně doloženy podklady
pro připravu havarijního experimentu na I. čs. parním
generátoru pro BOR, výsledky měřeni na modelech s dvoji-
tou stěnou potvrdily reálnost použiti eodiku jako indi-
kační tekutiny. Závěry z těchto měřeni jsou uvedeny
v /2/, /3/. Provoz a získané výsledky měřeni potvrdily,
že jednoúčelová zařízeni jsou vhodným doplňkem velkých
sodíkových zařízeni, zejména pro prvni ověřovací experi-
menty.

Literatura:

/I/ Mertoch.J., Matal.O.. Havllk.A.: AD 190 201
/2/ Mátal,0., Martoch.O.: Výzkum a experimentálni ověřo-

váni prvků havarijní ochrany a
modelů parních generátorů vy-
tápěných tekutým sodíkem.
Výzkumná zpráva Bo-ONT-ZZ-139-
77 VÚZES Brno, březen 1977

/3/ Matal.O., Martoeh.J.: Parni generátory s dvojitými
trubkami a sodíkovou mezivrs-
tvou, výsledky experimentů na
modelech, návrh jednotky vel-
kého výkonu,
Výzkumná zpráva Bo-ONT-Z-155-
78, duben 1978
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PŘÍSTROJ PRO UL:-.,ÍTÍ!UÁLNÍ MĚŘENÍ AKTIVITY

V KAPALNÉM SODÍKU

Ing, Duáar D a k e š , C S c , Inij. 3iří K r á l

Ústav jaderného výzKumu, L.'5O 68 kež

Vývoj analyzátoru kyslíku v kapalném sodíku započal

v OOV v roce 1.974. Zadáni předpokládalo využít, ve shodtí

s literárními ú d M j i té doby (1-5); měření rozdílu poten-

ciálu galvanického článku nu bázi pevného elektrolytu.

Volbn elektrolyť-1 ->y] a unna rozsoherc moreného parciální-

!io tlaku kyslíku (do 10 kPa O,) a pracovními teplota-

mi (do GOO °C), které jednoznačne určují výbor kysliční-

ku thoričitého dopovaného kysličníkem yttritým, resp.

vôpenatýii) do 20 molových procent. Zpočátku byl rovněž

zkoušen kysličník yttriry dopovaný kysličníkem horečna-

tým, resp. vápenatým, nie tyto prrtce nemohly být dokon-

čeny pro omezenou kapacitu a trvalý tlak na brzké zahá-

jení praktických zkoušek. Rozhodli jsme se proto pro již

vyzkoušený thoričity elektrolyt, byt je tato volba pro-

vázena určitými problémy. Hlavními jsou korozní nestabi-

lita YDT, tj. Yttria doped Thoria, při dlouhodobé expo-

zici v horkém sodíku s rozpuštěným kyslíkem a radioakti-

vita keramiky. Schematicky lze galvanický článek popsat:

L°J / T h 0 L " 1 5 raolp '« Y2°3 I ref* e l e k t r ° d a

Z tohoto schématu je patrný i druhy krok naší volby

- výbčr referenční elektrody. Protože nám byly známy ne-

výhody vzduchové elektrody (potenciál článku není defi-

nován Nernstovou rovnicí) a také protože jsme vtděli, že

se tímto systémeni'zabývá Dr. 'Ullmann (Zf IC), volili jsme

kovovou kapalnou koexistenční elektrodu (Ga, In a Sn

s příslušnými kysličníky). Pevné směsné elektrody jsme
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předem vyloučili, protože způsobují obtíže při dlouhodo-

bějším provozu (difúze do elektrolytu a zhoršování kon-

taktu postupným slinováním (7-10). Zprvu jsme používali

elektrodu Ga + Ga,,0o, která se ale neosvědčila (nízké

teoretické napětí a vysoká afinita ke kyslíku, která ne-

vhodně působí v okruhu při havárii) a proto jsme přešli

na systém.Sn + SnO2. Tím byla v podstatu definována mc-

řící soustava. Vlastní konstrukční provedení sondy bylo

zpočátku založeno na trubicích dodávaných z VOEK, Hradec

Králové. S těmito trubicemi byla udělána i prevažnú část

'zkoušek v sodíkových tratích. Konstrukční uspořádání tzv.

varianta I. a II. (obr. 1 a 2) však ztratilo opodstatně-

ní, když vývoj a výrobo trubic byla ve VÚEK zastavena.

Navíc se ukázalo, že konstrukce založená na trubicích má

další nevýhody:

1. Nutnost chlazení hlavice na teplotu přijatelnou pro

teflonová a fluorkaučukova těsnění (100 - 120 °C).

2. Tzv. zamrzající ucpávka se vytváří velmi obtížně

a není spolehlivá.

3. Montáž křehké trubice a zvláště její výměna za provo-

zu představuje značný problém a v primárním okruhu

je neproveditelná.

4. Cena vysoce čisté thoričité keramiky je vysoká a zá-

visí značně již na ceně suroviny (dusičnanu thoriči-

téin p .a.).

Proto byly práce orientovány na tzv. variantu III.

s pájeným kelímkem. Tato varianta (11,li!) užívá kelímku

z pevného elektrolytu (obr. 3), který byl vyroben

z tlusté keramické tablety těmito technologiemi :

1. ultrazvukovým vrtáním a ručním broušením s diamanto-

vým pilníkem,

Zm ultrazvukovým vrtáním a obráběním na brusce na kula to.

První typ je prozatímní řešení, zajištující pří-

pravu vzorků do dokončení dílenských úprav brusky na ku-

lato.

Postup výroby analyzátoru, který představuje kom-

plikovanou operaci,začíná tím, že vytvarovaná tableta

se naplní elektrodou Sn + SnO,, a uzavře se průchodkou
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z Dilasilu se zapájeným kontaktním drátem. Drát je z ma-

teriálu Kanthal A, který byl předem vyzkoušen expozicí

v tekutém cínu po dobu 1 měsíce. Kompatibilita elektro-

dového materiálu s cínem byla shledána jako vyhovující.

Takto připravená tableta se zapájí do dilasilového

nútrubku pomocí fosfátového tmele. Uspořádání s tímto

tiaelem bylo testováno po jeden měsíc ve statickém sodíku

nasyceném kyslíkem za teploty 500 C, Pres určité nalep-

tání zůstává spoj těsný a pevný. Tento způsob utěsnění

článku uvažujeme pro experimentální a zkušební pOmetry,

Oako trvalé řešení pro předpokládanou realizaci

vsak předpokládáme užití pájení kovem, které bude rovněž

zkoušeno. Zatím bylo realizováno pájení tzv. nicrobrazem

na několika vzorcích. Mimoto v této etapě bude realizová-

no pájení nikl-galiovou pájkou v NOR, Naše vlastní expe-

rimenty zatím nebyly příliš úspěšné, protože jsme nedi-

sponovali vakuovou pecí o vhodné kvalitě vakua s pracov- " •'

ní teplotou do 1400 °C. Pájení oběma způsoby je kompli-
i

kováno nutností keramiku předem pokovit (užívají se na- | t

nášené vrstvy na bázi Ni, Co, Mo, resp. TiH3). Teprve * j

potom se pájí vrstvou 30 - 50 ,um na stěnu invarové tru-

bice.

Tqkto provedená dilasilová (invarová) hlavice se

doplní o srovnávací cínovou elektrodu a její prostor se

uzavře průcliodkqu s připájeným kontaktovým drátem (NiCr). f

Úplná hlavice se přivaří k základnímu tělesu analyzátoru

a vyčnívající vodič z referentní elektrody se zapájí !

natvrdo do hermetické izolační průchodky. Dále je.pak

signál galvanického článku veden teflonovaným kabelem

a konektorem, jehož stínění je zemněno na teleso anály- \

zátoru. Poté se měděnou trubicí naplní vnitřní prostor ;

analyzátoru argonem, ovšem po důkladném vypláchnutí j

a evakuovaní a speciálními kleštěmi se trubice trvale |

uzavře. " v

U varianty III. odpadá .použití argonového systému, j

. nepoužívají se teflonová nebo fluorokaučuková těsnění.

Celý systém je zapájen, resp. zapertlován. ,
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Při eventuálním kolapsu keramického elektrolytu

může sodík postupovat otvorem cca 1 mm do izolační kera-

mické trubice. Kovové lůžko této trubice, tvořené stunami

hlavního tělesa analyzátoru, je však chlazeno, rovněž tok

jako její svrchní část. Cel\ vnitřní prostor analyzátoru

je navíc zcela uzavřen takže výron sodíku do tohoto pro-

storu se nutně zastaví a neproudící sodík zatuhne.

První dva kusy byly připraveny pro zkoušky v podniku

SIGMA Modřany a SVÚOM Generálka.

Pro vyhodnocení signálu byl vyvinut analogov\ volt-

metr, který zpracovává napt-tí termočlánku (chromei-alumei)

a EMN. galvanického článku, tvořeného měřící soustavou.

Logické zařízení voltmetru řeší racionalizovanou (Vernsto-

vu rovnici a jako analoyový signál ji předává no ukazova-

cí zařízení, resp. na sběrnu dat. Výstupní signál vyja-

dřuje ve voltech logaritmus koncentrace kyslíku v ppm:

1°9 c

0(PP
m) = - 1CO85,7 E/T + 4637/T + 3,9773,

kde E je napětí mezi elektrodami galvanického článku ve

voltech, T je teplota obyčejní; přímo vyjádřená napitím

termočlánku. Původní pouze analogové provedení se osved-

čilo i s použitím ručičkového ukazovadla .výstupního sig-

nálu. Další vývoj do Formy digitálního, analoyového

systému musel být zastaven pro nedostatek prostředků.

Deloyaritmování výstupního sicjnáiu není zatím reálné,

protože na trhu nejsou vhodné integrované obvody s nízkou

chybou.

Dosavadní zkušenosti získané s variantou I. a II.

ukázaly, že galvanický článek je schopen dlouhodobé ľunk-

ce a při vhodríych podmínkách pracuje s chybou cca -lb %

(10). Kontrola správnosti muřenych hodnot podle průběhu

parciální entropické funkce a s pomocí třetího zákona

termodynamiky dává uspokojivé výsledky. To znamená, že

naměřené hodnoty jsou správné a 2e se soustava řídí Ncrn-

stovou rovnicí. Z hlediska maximálního snížení rozptylu

měření a také pro dosažení rychlé odezvy se doporučuje

pracovní teplota nad 450 °C. Nedostatky obou prvních
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variant byly již uvedeny a jsou odstraněny/ alespoň jsme

o tom přesvědčeni ve variantě III. Výsledky ze zkoušek

toto varianty oúekáváme již v I. pololetí 1980.
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Lonenda k obrázkům

Obr. 2

1 - těleso analyzátoru

2 - teploměrná jímka

3 - elektrolyt

4 - ochranná nerezová sítka

5 - přívod a odvod sodíku

6 - horní a dolní přívod

argonu

7 - držák elektrolytu s ma-

ticí

8 - žebrové vzduchové chla-
zení

Obr. 1

1 - pojistné sítko

2 - hlavice s eiektroiytem

3 - pevný elektrolyt

4 - j íínka termometru

5 - srovnávací elektroda

5 - wolframový dral:

7 - přítlačná matice

S - těsnící matice elek-

trolytu

0 - aramco-kroužek
\0 - fluorkaučukové

o-kroužky
11 - teflonové tusnuní

12 - adjustacní matice

13 - teleso hlavice držáku

14 - teflonové tesnuní

15 - žebrové vzdušné chlazení

16 - mosazná pájená průchodka

IV-dratu

Obr. 3

1 - kelímek z pevného elektrolytu

2 - srovnávací elektrody

3 - nátrubek z Dilasilu

4 - průchodka z Dilasilu s kontaktním drátem

5 - keramická izolační trubice

G - centrující vložka

7 - hlavní teleso pOmetru (analyzátoru)

8 - hermetická průchodka

9 - deformační měděná trubice

10 - konektor s kabelovým spojem

11 - průtočná jímka pOmetru

12 - snímatelný konvekční kryt

13 - jímka termočlánku chromcl-alumol
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KONTINUÁLNÍ ANALYZÁTORY VODÍKU A UHLÍKU V KAPALNÉM

SODÍKU A SUMY UHLOVODÍKU V KRYCÍM PLYNU NAD SODÍKEM.

HNDn Otakar Piták CSc, Chemoprojekt - Praha,

Ing, Miroslav Fresl, SVÚOM. - Praha

1.
Při provozu teplosměnných sodíkových okruhů jaderných

elektráren je nezbytná včasná a kontinuální signalizace
obsahu, kyslíku, vodíku a uhlíku v sodíku a v krycí atmos-
féře nad sodíkem, která informuje obsluhu o stavu, popří-
padě o závažných poruchách provozu*

Detekce rychlého nárůstu koncentrace vodíku v sodíku
PG - RE informuje obsluhu o nezbytnosti okamžitého odsta-
vení PG, protože došlo k průniku vody do sodíku. Změna
úrovně, koncentrace aktivního uhlíku v sodíku, popřípadě
zvýšení sumy uhlovodíků v krycím plynu upozorňuje na netěs-
nost rotačních čerpadel sodíku. Vysoká hladina obsahu vo-
díku, kyslíku a uhlíku má rovněž negativní vliv na mecha-
nické vlastnosti a korozní odolnost konstrukčních materi-
álů výměníků tepla a PG a na přenos tepla. Uhlík navíc
ovlivňuje neutronovou bilanci reaktoru.

2. Detektor průniku vody do sodíku. PG - RR a analyzá-
tor koncentrace vodíku v sodíku

Řady chemických a fyzikálních jevů je využito pro
sledování těsnosti PG - RR. Voda exotermně reaguje se so-
díkem za vzniku kyslíku, vodíku a dále oxidu, hydridu a
hydroxidu sodného. Tyto reakce jsou doprovázeny
1/ změnou tlaku a teploty sodíku v systému,
2/ změnou průtoku sodíku v jednotlivých vlásenkách nebo

sekcích PG

3/ akustickým efektem

4/ zvýšením koncentrace vodíku a kyslíku v sodíku a vodíku
v krycím plynu.
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Všechny tyto jevy byly sledovány při mikrotečích •vodní, pá-

ry a havarijním experimentu na PG BOR 60 v Dimitrovgradu

v SSSR koncem roku 1979.

Byl rozpracován detekční systém sledující bod 4/ na

principu difuzního H-metru s iontovou vývěvou, jehož prin-

cip je zřejmý z obr.l. Difúzni membrána z Ni nebo Te je

omývána sodíkem a prodifundovaný vodík je Čerpán a součas-

ně měřen iontovou vývěvou, napojenou armaturou k sondě.

Iontovou vývěvou teče elektrický proud', úměrný množství

vodíku a tedy i jeho koncentraci v sodíku a teplotě, při

které difúze probíhá. Ze známých difuzních koeficientů pro

Ěti a Fe a jejich závislosti na teplotě je zřejmé, že pro

teploty nad 400°C může být vhodnější Ni /l/ } zatím, co pod

touto teplotou je dávána přednost čistému železu,/2/, Je

též nutné brát zřetel k odolnosti materiálu ke korozním a

jiným změnám v sodíku. Pro kalibrační účely je možné dspl- »

nit H-metr ionizační vakuovou měrkou /I/.

Citlivost H-metru / 1^ / závisí /3/ na poměru měřené-

ho signálu k šumu a dále na ostatních parametrech dle vzta-

hu:

= 4 - D "Vč;exp/- H£-/
kde ^I je změna ionizačního proudu iontové vývěvy v závis-
losti na změně koncentrace vodíku v sodíku /AC„ /, K je

P _ o
Penningova konstanta pro použitou iontovou vývěvu /A.1.10
Pa / a S H její čerpací výkon /I.s A x je síla difúzni

stěny membrány a A její účinná plocha. Q D je aktivační

energie difúze a D difúzni konstanta pro použitý materiál

membrány. T je teplota membrány sondy a R plynová konstan-

ta» Rychlost odezvy H-metru závisí na umístění sondy od

místa průniku vody. Vlastní rychlost odezvy / t,s~ / pak

závisí na tlousce membrány /x.mm" / a její teplotě /T /
* 3

kde Dm je konstaíita difúzni rychlosti n m použitý materiál

sondy I teplotě sondy /T SA
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Je nutné upozornit, že konstrukce, výroba a montáž se musí

podřídit podmínkám pro vysokovakuovou techniku a provedení

elektronické části kvalitě eletrometrických zařízení.

Dosažená citlivost měření změny koncentrace vodíku v sodí-

ku na hladině 0,1 - 0,5 ppm byla 0,01 ppnu V provozních

podmínkách byla citlivost o řád nižší.

V krycím plynu nad sodíkem je koncentrace vodíku ve

•vztahu ke koncentraci vodíku v sodíku dána vztahem:

kde Ca je.koncentrace vodíku v krycím plynu á C H v. sodíku.

Po odberu vzorku plynu je možné provést rozdělení na plyno-

vém chromatografu a detekovat až 1.10"^ obj.% vodíku a

2.10 obj.% dusíku. Na obr.2. je uveden chromatogram 2 ml

vzorku Ar obsahující 1,1.10"2 obj.% vodíku a 4,7.1O"2 obj.

% dusíku / 5 /.

3* Analyzátor uhlíku v sodíku a sumy uhlovodíků v kry-

cím plynu nad sodíkem*

Přístroj byl vyvinut a je vyráběn v Ghemoprojektu -

Praha a je sestaven ze dvou částí /6/, analytické a plame-

ná- ionizačního detektoru. Analytická část obsahuje štandar-

tní součásti s funkcemi, které umožňují obměny pracovního

režimu analyzátoru. Zapojení analytické části a jeho funkce

je zřejmá ze schématu /obr.3»A Broud nosného plynu pro

analyzátor je dělen na část měrnou a referenční. První pro-

chází komůrkou s difuzním standardem. Vzorek je veden samo-

statnou cestou. Chod přístroje není ovlivněn jeho tlakem,

změnami průtoku nebo složení. Automatický programový spinač

pomocí dvou pneumatických ventilů zajištuje střídání signá-

lu nuly, standardu a vzorku. Záznam měření na zapisovati

má charakter bargrafového zápisu. Uvedený systém eliminuje

krátkodobou i dlouhodobou nestabilitu nulového signálu,

umožňuje, jeho kontrolu a dovolí jednoduchý odečet a vyhod-

nocení signálu pomocí difuzního standardu.

Pro měření sumy uhlovodíků v krycím plynu je systém

doplněn membránovým ventilem na vstupu do vyrovnávací ná-

doby, který udržuje nastavený tlak krycího plynu.
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Pro měření uhlíku v sodíku může být analytická část

doplněna komůrkou s vlhčící naplní pro výplachový plyn

sondy,který obsahuje 4,5$ vodíku v Ar a 0,5% vody. Difúzí

prošlý uhlík železnou membránou je vymýván na vnitřní stě-

' ně membrány ve formě CO, který je v redukční pícce ve hla-

vě sondy redukován na metan a v detektoru C-metru měřen.

Provedení sondy s redukční hlavou je uvedeno na obr.4.

4. Závěry

Vývojové práce havarijního signalizátoru průniku vo-

' dy do sodíku PG BR, analyzátoru vodíku v sodíku, sumy uhlo-

vodíku v Ar a uhlíku v sodíku byly prováděny v Chemopro-
; jektu Praha za úzké spolupráce se SVÚQMem Praha v rámci

státního úkolu P-09-159-004 pro VÚZES-Brno a SVÚOM Praha.

i ~ Kontinuální analyzátor vodíku v sodíku byl úspěšně ověřen

I na konvekčních smyčkách SVÚOM Praha. Vývoj analyzátoru

sumy uhlovodíků v Ar typu SU-2 se považuje za ukončený a

• přístroj je vyráběn v Chemoprojektu Praha. Rozšíření

funkce přístroje pro měření uhlíku v sodíku se týká difuz-

ní sondy s redukční hlavou, jejíž prototyp byl úspěšně

ověřen ve SVÚOMu Praha.
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Obr« 2: Chromatogram 2 ml vzorku Ar z vyrovnávací nádoby
Ha stendu, provedený na analyzátoru TPVA-03 CHF.
Idet« 105 mA, NP Ar ~ 18 ml.min , zapisovač EZ-3

o,rozsah 100 jiV, Kolona MS 5A, dl=24O cm, Tk=60
JC.
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termočlánek

topné těleso

tělo redukční pícky

redukční katalyzátor

výstup výplachového plyna

vstup vyplachového plyna

spojovací trubka

příruba Ha obtoku

Sroubovnicové jádro sondy

difúzni Fe membrána

Obr, 3: Difúzni sonda C - metru s redukční hlavou
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Obr. At Schema C - metmi

S 6 = stabilizátor průtoku
P-l, P-2 - přepínač plynových cest
K. = komůrka se standardem
VK - komůrka s vlhčící náplni
DK s dávkovací kapilára
FID = plameno-ionizačnl detektor
M7, RV = měrná a referenční větev
0 ~ rozvětvovftci kostky

• 6, 7 = vývod a přívod k difúzni sondě
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ODBĚRY VZORKŮ SODÍKU A STANOVENÍ NEČISTOT

Ijig. Josef D o č e k a l , Dr, Čestmír K o v á ř " ,
Ing. Stanislav S t u ch 1 í k,
VÓCHZ Brno

Provoz zařízení, naplněných sodíkem, není v současné
době myslitelný bez zjištavání nečistot v sodíku^ resp«v
krycím plynu* Údaje o nečistotách podávají přehled o proce-
su, probíhajícím uvnitř systému. Umožňují kontrolu pomalu
probíhajících procesů, jako je koroze konstrukčních mate-
riálů a přenos hmoty. Neméně důležitá je otázka prevence
vzniku havárií, kdy sledováním nečistot můžeme včas zarea-
govat na vzniklou situaci. Komplexní analýzy sodíku podáva-
jí obecný přehled o chování systému a budou požadovány při
provozu primárních a sekundárních okruhů rychlých sodíkem
chlazených reaktorů, zatímco na pracovištích, řešících užší
problematiku,se chemická analýza omezí na získání údajů pře
řešenou problematiku.

Nízká úroveň nečistot v sodíku a vysoká reaktivita so-
díku kladou značné nároky na odběry vzorků i následující
chemické analýzy. Hlavní problémy při odběrech vzorků jsou
následujíc! :

1/ je nutno pracovat pod ochrannou atmosférou inertního
plynu, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku,

2/ musí se zamezit znovurozdělení neSistot v odebraném
vzorku,

3/ vzorek se nesmí při odběru ochladit, aby nedošlo
k předčasnému vyloučení nečistot,

4/ materiál odběrového zařízení nesmí být zdrojem ne-
čistot /I, 2/.

Je třeba také mít na zřeteli výběr místa, ze kterého se
budou vzorky odebírat a výběr odběrového zařízení. Bez nad-
sázky je možno označit odběr reprezentativního vzorku za
klíčový faktor analytické práce.
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Podle způsobů odběru vzorků a jejich dalšího zpracová-

ní rozeznáváme :

1/ způsoby odběru vzorků do zařízení,ve kterém se dá-

le zpracovávají,

2/ způsoby odběrů vzorků do vzorkovacích nádob, ve kte-

rých se uchovávají, ale nezpracovávají.

Oba dva způsoby odběrů mají řadu modifikací, při čemž každý

z nich má své výhody i nevýhody. Nejméně výhodné jsou způso-

by napouštění vzorků do nádobek bez možnosti propláchnutí

před odběrem a s následujícím přenášením k chemickým analý-

zám. /3/

Průtočný systém, při kterém se vzorky sodíku získávají

z trubek, zabudovaných do sodíkového zařízení, je jednodu-

chý a levný. Výhodou je rovněž získání většího množství '

vzorků rozdělením odebraného vzorku. Vážným nedostatkem je

radiální segregace nečistot a možnost kontaminace při mani-

pulaci a proto je tato vzorkovací metoda na ústupu.

Odběr do kelímku může být realizováa přepadovým- systé-

mem a je také více rozšířen, než způsoby předešlé. Při té-

to metodě sodík přepadává do malých kelímků po dobu 20 - 30

min., než je použit pro analýzy. Materiál kelímku může být

různý v souvislosti s tím, pro jakou analýzu je odebraný

vzorek určen, na př, křemenný kelímek se užívá pro stanove-

ní uhlíku.

Další metodou je odběr vzorků spojený s destilací sodí-

ku pod vakuem, kdy se zakoncentruaí nečistoty. Tato destila-

ce, nebo přesněji odpaření sodíku, se provádí bez manipulace

se vzorkem. Způsob dosáhl značného rozšíření. /4/

Nepřímou vzorkovací metodou je využití rovnovážného sta-

vu, který vznikne při expozici kovového vlákna do kapalného

sodíku. Na vlákně se usadí nečistoty, které je možno vyhodno-

tit. /6/

Mnohoúčelové odběrové zařízení, vyvinuté pro PFTP /Past

Flux Teat Facility /, kombinuje několik funkcí. /5/. Obsahu-

je kelímky pro přepadový způsob odběru a vlákna nebo plíšky

pro metodu rovnovážného stavu. Pro stanovení kyslíku se uží-

vají vanadiová vlákna, pro stanovení vodíku a uhlíku skan-

diové a nerezové plíšky.
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Jak je z tohoto stručného přehledu vidět, existuje ce-
lá řada metod a zařízení pro odběry vzorků. Při výběru vhod-
né metody je nutno přihlížet k potřebám jednotlivých praco-
višt a k jejich vybavenosti pro provádění chemických analýz.
Odběr vzorků je vSak jen prvním stupněm na cestě k získání
výsledků, dalším stejně důležitým stupněm je analytické zpra-
cování vzorku.

Při stanovení nekovových nečistot v sodíku se používají
různé metody podle požadavků a potřeb sledovaných procesů.
Z nekovových nečistot se věnuje nejvíce pozornosti sledování
obsahu kyslíku, vodíku a uhlíku. Vedle kontinuálně pracují-
cích čidel nebo analyzátorů se používají též laboratorní dis-
kontinuélni metody, jejichž význam spočívá v jejich širokém
použití včetně kontroly funkce monitorů. Metodologicky jsou
tyto postupy velmi dobře zpracovány a jejich použití je zá-
rukou úspěšného vyhodnocování zkoušek.

Pro stanoveni kyslíku se používá převážně dvou metod,
amalgamační a destilační /7,8/. Pro velmi nízké obsahy kys-
líku byla vyvinuta metoda vanadiové rovnováhy v binární smě-
si kysličníku vanadičného a sodného, pomocí níž lze vyhodno-
tit koncentraci kyslíku v sodíku.

Obě první metody se vyznačují společným znakem, t.j.od-
dělením, sloučenin obsahujících kyslík. Amalgamací se převede
přítomný sodík na sodíkový amalgam, kvery je rozpustný a lze
jej oddělit od nerozpustného zbytku tvořeného sloučeninami
obsahujícími kyslík. Destilační metodou se kov oddělí od ne-
těkavóho zbytku pomocí vakuové destilace. Používaná technika
destilační metody se různí podle množství zpracovávaného vzor-
ku, přístrojového vybavení, počtu vzorků současně nasazených
k destilaci a podle druhu materiálu, ze kterého jsou části
přístroje zhotoveny. Obě metody se vyznačují dobrou spoleh-
livostí pro potřeby analýz sodíku, každá má své specifické
odlišnosti, které se mohou projevit jako přednosti. Amalga-
mační metoda je použitelná pro stanovení kyslíku u všech ty-
pů vzorků, které lze odebrat při vyloučení atmosferického kys-
líku. Destilační technika má naopak výhodu v tom, že se sodík
stýká se stěnou reakční nádoby v minimální ploše a sodík zkon-
denzovaný nad kelímkem během destilace působí jako ochranný
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getr. Sodík destiluje z 99% jako jednoatomový prvek a za-

čátek odpařování začíná při teplotě 250 °C. Teplota destila-

ce nemá být vyšší než 500 °C, nebot při vyšších teplotách

se projevují korozní účinky sodíku na materiál pMstrojů.

U skleněných aparatur se destilace provádí přitteploté ko-

lem 300- 350 °C, kdy tlak par sodíku dosahuje hodnot řádo-

vě 10"^ kPa. Výhoda skleněných přístrojů se výrazněprojevl

pil operacích se sodíkem, zvláště pak při jeho vzorkování

a destilaci /9/.

Vodík je přítomen v sodíku buä volný nebo vázaný ve

formě hydridu a hydroxidu. Hydroxid sodný se rozkládá na

hydrid a kysličník při teplotách nad 300 °C, disociace hyd-

ridu, při níž se uvolňuje vodík a vzniká sodík, probíhá při

teplotách nižších. Na základě těchto skutečností lze rozli-

šit analýzou přítomné formy vodíku, po případě stanovit je-

ho celkový obsah* Z metod na stanovení celkového vodíku lze

uvést metodu jeho extrakce kovovou membránou a metodu pří-

mé extrakce /10, 11/. Volný a hydridový vodík lze stanovit

metodou amalgamační. Při metodě horké extrakce se vzorek,

vakuově těšně uzavřený v kovové kapsli, zahřívá v aparatu-

ře ve vysokém vakuu na teplotu 500- 800 °C. Vznikající

vodík difunduje kovovou membránou a vhodným způsobem se

stanoví jeho množství. Metoda přímé extrakce spočívá v tom,

že vodík uvolněný během termického rozkladu hydroxidu a hyd-

ridu se odvádí z reakčního prostoru přes vrstvu katalyzátoru.

Stanovení vodíku touto metodou lze provést současně při sta-

novení kyslíku metodou vakuové destilace. Během destilace

vznikající vodík se odčerpává přes katalyzátor, přičemž

vznikne voda, jejíž množství se stanoví.

stanovení uhlíku se provádí suchým a mokrým postupem.
NÄ. suché cestě jde převážně o spalování vzorku sodíku při
teplotě 1.100 °C. Vznikající kysličník uhličitý se odvádí
pres měděnou smyčku, ve které se vymrazi při teplotě -196°b.
Po skončeném spalování se kysličník uhličitý převede nosným
plynem k chrómatografickému stanovení. Spalování sodíku se
provádí v křemenné trubici, do které se vkládá z rukavico-
vého boxu uložený v ochranném nátrubku, který chrání spa-
lovací trubici před nepříznivými účinky sodíku a jeho kyalič-



- 118 -

niku během spalování. /12/.

Formy vázaného uhlíku lze rozlišit mokrým postupem roz-

pouštěním vzorku kyselinou. Vznikající plyny se průběžně od-

čerpávají z evakuované reakční nádoby a vymrazí se obdobně

jako v předchozím případě. Po této operaci lze v reakčním

roztoku stanovit obsah elementárního uhlíku jeho účinnou oxi-

dací, na př. Van Slykeovou směsí. /13/.

Pro stanovení stopových kovových nečistot v sodíku je

nejprve nutné převést odvážený vzorek do roztoku. Vzorek do-

daný v předem zvážené zatavené skleněné ampulce lze použít

přímo. Je-li sodík v roubících je nutno jej předem očistit

a případně odmastit. Celou tuto operaci je nutno provést v

inertní atmosféře.

Sodík se nejlépe rozpusti v etylalkoholu v křemenné ká-

dince. Lze také umístit vzorek v inertní atmosféře v blízkos-

ti konc. kys. solné. Výpary kyseliny stačí převést, sodík na

chloridy. Po rozpuštění se roztok zneutralizuje kyselinou

solnou a navíc okysell několika kapkami kyseliny dusičné.

Vlastnímu stanovení kovů předchází ve většině případů

jejich zakoncentrování a případné odstranění matrice, t.j.

sodíku, který, je-li ve velkém přebytku, může při některých

metodách rušit stanovení stopových kovů. Toto lze provést ně-

kolika 'způsoby •

1/ Oddestilováním sodíku ve vakuu při asi 400°C. Výho-

dou této metody je, že lze použít roztoku zbylého po

stanovení kyslíku v sodíku, který se obyčejně stano-

vuje destilační metodou. Další výhodou je velké na-

vážka 50-̂ .OOg-. , což znamená snadnější stanovení a zá-

ruku homogenity odebraného vzorku. Nevýhodou je, že

nelze touto metodou zachytit těkavé kovy, na př, Pb,

Sn, Cd, Zn a pod.

2/ Stopové kovy lze zakoncentrovat spolusrážením do sra-

ženiny sirníků mědi nebo kadmia. Také se používá srá-

žení organickými činidly po přidání železa nebo hliní-

ku. Jako org. činidla se používá směsi 8-oxichinolinu

8 taninem a thionalidem. Železo, resp.hliník slouží

současně při spektrálním rozboru zpopelněné sraženi-

ny jako vnitřní standard*
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3/ Výhodně lze stopové prvky zakoncentrovat extrakčními

metodami za použití organických činidel. Vhodným vý-

běrem činidla a reakčních podmínek, zejména pH, lze

dooílit t«ho,' že se současně vyextrahuje celá-řada

kovů.

Vlastní stanovení stopových kovů lze provést různými me-

todami. Nejvíce používané jsou emisní spektrografie a atomo-

vá spektrální absorbce. Při použití emisní spektrální analý-

zy lze použít i přímé spektrografie bez zákoneentrování. So-

dík však musí být převeden na NaCl, který se mísí se spek-

trálně čistým práškovým uhli&em, aby se snížila koncentrace

matrice a zlepšily se excitační podmínky pro xěžicé leovy. So-

dijt má nízkou vypařovací teplotu, která pro excitaci jiných

kovů nestačí. Pro buzení spektra se používá citlivého stejno-

směrného oblouku mezi uhlíkovými elektrodami v argonové atmo-

sféře,v níž nevznikají kyanové pásy. Nevýhodou emisní spek-

trografie je vzájemný vliv jednotlivých prvků na intenzitu

jejich čar, chyby vnášené do procesu zpracováváním fotogra-

fického materiálu, jakož i nepříliš velká stabilita stejno-

směrného oblouku, který se většinou používá pro jeho citli-

vost. Při přímé spektrografii vzniká i poměrně intenzívní po-

zadí, působené přebytkem matrice, což vyžaduje poměrně složi-

té matematické zpracování výsledků, jímž je možno tyto chyby

vyloučit ̂ 13, 14, 15, 16/.

Výhodnější se jeví použití atomové spektrální absorbce,

při níž je vzájemné ovlivňování prvků zanedbatelné a taktéž

pozadí nemá takový vliv. Přesto však tato metoda vyžaduje od-

stranění přebytku sodíku a zákoneentrováni prvků. Přebytek

NaCl v plameni hořáku krystalizuje a způsobuje nereprodukova-

telnost výsledků. Výhodně lze zde použít extrakčních metod.

Jako činidlo se osvědčuje dietyldithiokarbamát sodný, jímž

lze při pH 4,5 vyextrahovat do organického rozpouštědla ce-

lou řadu kovů. Jako rozpouštědlo se doporučuje použít methy1-

isobutylketon, případně ethyl-acetát, které lze přímo rozpra-

šovat do plamene hořáku . Stačí snížit přísun hořlaviny, t.j.

acetylénu, který je v tomto případě nahrazen, rozpouštědlem.

Jako rozpouštědla nelze pro rozprašování do plamenů použít

chlorovaných uhlovodíků./li/.
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Lze samozřejmě použít i jiných metod, na př.kolorimet-

rických, jsou však pracnější a celkově méně vhodné. Výhodné,

avšak na přístrojevé vybavení velmi. náročné» jsou metody hmo-

tové spektrografie a aktivační analýzy.

Stanovovaná množství se pohybují většinou od 1 do 100

ppm. Chyby stanovení jsou podle použitých metod různé a

vzhledem k tomu, že se pracuje a velmi malým množstvím, mo-

hou být i relativně značně vysoké.
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NĚKTERÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI PROVOZU JADERNÝCH

ELEKTRÁREN

Ing# Josef Stehlík, EGÚ Jaslovské Bohunice

Při volbě vhodného materiálu pro jaderné elektrárny

je nutno mít na zřeteli, že materiál bude pracovat za pod-

mínek se kterými neni ještě dostatek zkušenosti a že sou-

časně s dodávkou materiálu je třeba dohodnout s odběrate-

lem a později i s provozovatelem metody ověřováni a vy-

hodnocováni kvalit materiálu, po delším výrobním provozo-

váni. Při tom je třeba respektovat řadu skutečnosti, kte-

ré jsou specifické pro JE#

Jeden z velmi dôležitých požadavku, který ovlivňuje

požadovanou kvalitu materiálu, je bezpečnost a spolehli-

vost jaderných zařízeni. Nároky jaderné energetiky jsou

v tomto případě značně vyšil než běžné záruky, požadované

pro konvenčni elektrárny. Riziko a stupeň ohroženi, při

náhodné poruše na jaderné elektrárně, je mnohem vyšší a

proto záruky musí obsahovat nejvyšší míru pravděpodobnos-

ti splněni předepsaných vlastnosti. Prflkazný postup a me-

tody ověřováni musí být předem dohodnuty právě tak, jako

i způsob hodnoceni dosažených výsledku.

Nutnost zpřísněni nároku na materiál dále vychází

z mimořádných rozměra částí, pracnosti výkovku, odlitku,

náročnosti opracováni, svařováni a všech technologických

postupů, jakož i z možných následků poruchy zařízení, pří-

padné exkurse radiace a z toho plynoucích následků,

1 To jsou důvody pro zcela odlišné ekonomické hodnoce-

ni škod způsobených nucenou odstávkou. Jaderné elektrárny

jsou z ekonomického důvodu stavěny na nejvyšší výkony a

jsou.provozovány většinou v optimální oblasti zatíženi*
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Protože pořižovaei kapitál je neobvykle vysoký, nasazují

se jaderné elektrárny, v současné době, do základních za~

tíženi a pracuji tedy nepřetržitě.

Zajistit odpovídající vysokou kvalitu a spolehlivost

veškerého zařízení jaderných elektráren je složitý úkol,

který souvis! s mnohými činiteli mající vliv na stálost

výrobku a výsledky výrobních procesu. Čím větší jsou roz-

měry výrobku, tlm větší změny vyžadují technologické pos-

tupy mající za úkol zabránit ku př, odměšování chemických

prvků, segregaci metalurgických inkluzi, vzniku ředin ve

střední části atd. Při kalení dochází ku zpomaleni oeklazo-

váni vnitřních objemů a tlm ke zhoršení mikrostruktury a

mechanických vlastnosti výrobku.

Z hlediska radiační stability není ku př. rozhodují-

cí základni chemické složení oceli, nýbrž kvalita a množ-

ství mikropříměs.í. Jejich přítomnost může zcela změnit pů-

sobeni základních legujících prvků. Zkušenost ukazuje, že

ku př. zvýšení obsahu mikropřlměsl má v přítomnosti niklu

záporný vliv na radiační stabilitu. Naopak snížení obsahu

mikropříměsí má vliv kladný. V tomto smeru nemůžeme tedy

vycházet z tradičních technických podmínek, které připouš-

tějí mnohem vyšší obsah mědi, fosforu, arzenu atd., což

nepříznivě ovlivňuje radiační stabilitu. Naopak použitím

mimořádně čistých vsádek umožnilo až 15x zvýšit radiační

stabilitu oceli.

Z toho ovšem vyplývá, že výrobce materiálu se musí o

vlastnostech dodaného materiálu zajímat i v průběhu nasa-

zeni a že je tudíž nutno již při dodání materiálu dohod-

nout postup zkoušení, metody ověřování, frekvenci zkoušek,

včetně zkoušek za provozu, pomoci dálkově ovládaných zaří-

zení, případně speciálních přístrojů. Materiál je většinou

ve značné míře kontaminován.
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i Z uvedených duvodú je výhodné pro výrobce materiálu i

í výrobce elektrické energie, aby od zahájeni výstavby a

' zejména výroby! oba partneři udržovali těsné kontakty a in-

| - formovali se běžně o provozních zkušenostech a nových poz-

natcích. Tato spolupráce umožni - je-li výrobce včas a úpl-

ně informován o změnách za provozu - poskytnout provozova-

teli včas pokyny a informace, které mohou předejit, nebo

zabránit havárii či poruše* Naopak výrobce materiálu muže

o svých výrobcich získat z provozu informace, které by ji-

nak získal za cenu nákladných zkoušek na speciálních zaří-

zeních*

Ve světě se to řeší servisní službou, při niž výzkum-

t ni pracovnici výrobce materiálu i zařízení jsou v trvalém

kontaktu s vybranými zaměstnanci výrobce elektrické ener-

gie, kteři jsou schopni odborně informovat o provozních

příhodách a poznatcích,

U jaderných elektráren s rychlými reaktory přistupuji

k tomu ještě požadavky, které vyplývají z použití sodíku

jako teplonosného media.

Práce se sodíkem představuje vždy určité riziko, pro-

tože se jedná o látku, která intenzivně reaguje s vlhkostí,

vodou.a dalšími látkami, V současné době n&nl ještě mnoho

zkušenosti a znalosti pravidel bezpečnosti práce se sodí-

kem v jadsraých zařízeních, V širší veřejnosti o této

problematice není prakticky známo nic.

Praxe ale již dnes ukazuje, že při dodržováni již zná-

mých pravidel a respektováni vydaných -nařízení, je práce

se sodíkem, z hlediska bezpečnosti, na únosné úrovni vzhle-

dem ke klasickým zařízením.

Rozvíjet jaderný program ovšem znamená současně s výs-

tavbou zajišťovat bezpečnost provozu veškerého.zařízení i

elektrárny jako celku, Není jistě náhodou, • že největší po-
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ruchovost na jaderné elektrárně vykazuje sekundární část,

kde je soustředěno zařízení s nímž je nejvíce provozních

zkušeností. Je to výsledek nedůsledného dodržování bezpeč-

nostních pravidel, tedy podceňování stávajícího stavu.

Ve snaze podchytit a usměrnit správným směrem bezpeč-

nost práce na sodíkových experimentálních zařízeních, byla

ustavena pracovní skupina, která shromáždila, utřídila a

zhodnotila získané zkušenosti jakož i směrnice, ve světě

i u nás, Z takto získaného materiálu vypracovala návrh

směrnic pro práci a likvidaci neaktivního sodíku, pokud

je používán v experimentálních zařízeních.

Tento postup se ukázal nutným proto, že sodík je ur-

čen, pro svoje tepelné vlastnosti, jako teplonosná látka

pro elektrárny s rychlými reaktory. Takové elektrárny už

v dohledné době se stanou logickým pokračováním jaderných

elektráren s tepelnými neutrony,

Uvážíme-li, že hospodářství moderního státu je plně

závislé od kvalitní dodávky elektrické energie a že sou-

časné hospodářství je pod trvalým tlakem stále rostoucí

potřeby další elektrické energie, pak pochopíme proč se

klade tak velký důraz na spolehlivost a bezpečnost jader-

ných zařízení.

Podstatou bezpečnosti, spolehlivosti a dobré ekono-

mie každého provozu, je dokonalá znalost veškerého zaří-

zení a plné respektování bezpečnostních pravidel při prá-

ci, což je nezbytně nutné zejména při práci s alkalickými

kovy. Malá znalost technologie, konstrukčních záměru a na-

lá zkušenost vede ke komplikovaným zabezpečovacím zaříze-

ním a k. malému využiti celého díla. Vše co bylo o bezpeč-

nosti a spolehlivosti řečeno obecně, platí mnohem důraz-

něji o zařízeních v nichž je sodík jako pracovní látka.

Práce prováděné na zařízeních, v nichž je tekutý so-

dík, jsou spojeny vždy se specifickými podmínkami, které
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za -určitých okolnosti mohou představovat nebezpeč! pro

zdrávi) připadne i pro životy lidi.

Takovou práci je ku př, práce spojena "s omýváním za-

řízeni, která byla ve styku s tekutým sodíkem, nebo mani-

pulace s pevným sodíkem. Jedná se většinou o popálení po-

kožky, výbuch různých směsí v pracovních místnostech, ne-

bo v technologických zařízeních.

Vždy nutno respektovat, že sodík za normálních pod-

mínek prudce reaguje s vodou, slabě s lihem a že reakce

karbidu alkalických kovu s vodou je obyčejně doprovázena

výbuchem.

Sodík je však netečný k petroleji, benzinu, acetonu,

toluenu, naftě a anorganickým olejům. Netečný je rovněž

k inertním plynům. Při žádné teplotě nereaguje s křemíkem

nebo borem,

Z popálenin jsou nejhorší ty, které jsou způsobeny

hořícím sodíkem, zejména když sodík ulpi na pokožce. Pro-

to je tak důležité, aby každá práce se sodíkem byla pro-

váděna se všemi předepsanými ochrannými pomůckami, přesně

dle předpisu.

Je důležité, aby každý pracovník, který se sodíkem

pracuje, byl obeznámen s toxicitou alkalických kovů. Dů-

ležitá je i znalost maximálně přípustných koncentraci

škodlivých látek v pracovní atmosféře.

Alkalické kovy, které vniknou do lidského organizmu

ve formě různých sloučenin, narušuji normální životní

činnost. Do těla pronikají alkalické kovy dýchacími ces-

tami, nebo pokožkou ve formě sloučenin, jako kondenzační

nebo dezintegrační aerosoly.

Sodík a.jeho sloučeniny působí zvláště na kůži a na

sliznici, kde vyvolává měkké krusty. Potřísnění oči muže

v těžkých případech vést i k oslepnuti. Nejvýše přípust-
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ná koncentrace aerosolu ve vzduchu se udává nejčastěji

hodnotou 0,5 mg/m .

Požadavky, na které se klade důraz při projektování

a provozováni okruhu s tekutým sodikem, jsou*

1.) Celkovou dispozicí jednotlivých komponent a potrubí

je třeba talc disponovat, aby byl zajištěn bezpeišný

provoz a přístup zejména při údržbě a opravách,

2,) Konstrukční materiál musí odpovídat základním poža-

davkům, zejména pokud jde o korozní odolnost, čisto-

tu povrchu (nepoužívat ocelových kartáčů) atd,

3,) Celé zařízení musí být montováno s dostatečným spá-

dem, aby bylo možno bezpečně vypustit všechen sodík,

V případě, že se s odlit po zastavení provozu nevypus-

tí ze smyčky, je třeba věnovat zvláštní péči rozmís-

tění topných, těles po okruhu tak, aby celé zařízení

bylo ohříváno od vyrovnávací nádržky směrem dolu,

k,) Volba materiálu musí odpovídat všem předpisům pro

alkalické kovy. Obsah zařízení je třeba počítat

s maximální možnou přesnosti. Doplňování zařízení

sodíkem porovnat s předchozími záznamy. Nesrovnalos-

ti ihned vysvětlit,

5,) Respektovat požadavky plynoucí z většího koeficien-

tu roztažnosti,

6,) Personál obsluhy musí být vybaven všemi předepsaný-

mi ochrannými pomůckami a musí jich používat pri

práci. Je to ze jména melcký kožený oblek, kožená obuv

s možností rychlého vyzutí (pérka) , mě1 Jcé kožené pe-

tiprsté rukavice. Na pracovišti musí být k dispozici

dýchací přístroj,

7,) Smyčku situovat do prostoru, který možno v případě

požáru hermeticky uzavřít.
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8,) Na pracovišti komplikovanějších smyček naisí být

k dispozici orientační a schematické výkresy odpoví-

dající skutečnosti,

9,) Na pracovišti musí být k dispozici provozní kniha,

do niž se zapisuji všechny události provozu, počty

najetí, počty zastavení a celkový počet provozních

hodin,

10,) Na pracovišti musí být dostatečné množství suchého

křemičitého písku k hašení,

11,) Pracoviště musí být výrazně označené a upozorněno,
že se nesmí k hašení používat voda, žádné běžné ha-
sící zařízení ani pískové hasicí přístroje. Jen pí-
sek nebo soda.
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SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
PROVOZU EXPERIMENTÁLNÍ TRATĚ

Ing. Richard P a r ý z e k, ÚJY Řež u Prahy

1. Úvod

Středem zvýšené pozornosti projektantů, konstruk-

térů, provozovatelů i schvalovacích orgánů je bezpečnost

experimentálních sodíkových zařízení zvláště z důvodů

jejich novosti v technieké praxi a rostoucích provozních

parametrů při značné proměnnosti jejich provozních reži-

mů. Další okolností přispívající k zvýšeným nárokům při

posuzování bezpečnosti uvedených zařízení může někdy být

i přítomnost několika provozních medií, přinášejících del-

ší nebezpečí at už z titulu vlastní hořlavosti či výbuš-

nosti při jejieh vzájemném náhodném styku anebo pro jejich

jedovatcst či omamncst ap. K této skupině problémů se ješ-

tě řadí zdroje poruch, jež musí být zkoumány z hlediska

jejich nebezpečnosti a učiněna vhodná technická opatření

k jejich ©dvráoenl nebo předejití /I/.

V tomto referátu chceme ukázat jakými prostředky

a opatřeními se snažíme zajistit bezpečnost provozu neak-

tivních sodíkových zařízení zabudovaných v našem ústavu,

tj. komplexu experimentální sodíkové tratě SMT-1.

2. Ochranné systémy • zařízení
Systémy a zařízení pro zajištění bezpečnosti provozu

experimentální sodíkové tratě SMT-1 zamýšlíme prověřit na
stanici pro předčisiování sodíku /SPS/ s připojenými zku-
šebními okruhy /5/. Konstrukčně je SPS uzpůsobena pro so-
dík, dodávaný v odlitcíeh a určený k plnění výše uvedené
tratě SMT-1.

Ze známých důvodů klademe nejpřísnější požadavek na
těsnost sodíkových okruhů a na toluenový okruh, jakož poža-
davek zvýšené bezpečnosti uplatňujeme i ne veškeré práce
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spojené s plněním jmenovaných okruhů. Příčiny vedouc! ke
ztrátě těsnosti sodíkových okruhů bylý vyjmenovány v prá-
ci /!/, společně s nejrůznějšími opatřeními přijatými k je-
jich předcházení. Zde se zastavíme především u technických
opatření chránících experimentální sodíkové zařízení před
účinky nevhodné manipulace během normálního provozu. Ro-
zumíme tím takový provoz, pro nějž je zařízení konstruo-
váno, tj. například teplotní šoky mohou být normálním re-
žimem u experimentálního zařízení určeného ke studiu je-
jich vlivu na životnost nějakého aparátu ap. Protože však
u mnohých experimentálních zařízení dochází obvykle ke
střídání provozních režimů v průběhu jejich života podle
experimentálního programu, setkáváme se i v tomto ohledu
se zvýšeným rizikem vzniku chyby především vlivem selhání
obsluhy a v určité míře i řídícího systému.

Jaké to mohou být chyby? Vyjmenujme aspoň některé :
a/ porušení sekvence spínání topných úseků; b/ nenadálé
vniknutí příliš horkého sodíku do chladné části zařízení
v důsledku nevhodné manipulace s ventily /vznik nepřípust-
ných tepelných posuvů potrubních tras ap./; c/ nepřípustné
ochlazeni expanzního potrubí během provozu v důsledku poš-
kození topidel na jeho povrchu, případné opomenutí jejich
připo.jení k el. síti at d.; d/ nadměrné stoupnutí či po-
klesnutí hladiny sodíku v některé části sodíkového zaří-
zení; e/ nadměrné stoupnutí tlaku sodíku nebo argonu v za-
řízení.

Tyto chyby vyvolané v podstatě nevhodnou manipulací
se zařízením za normálního provozu mohou vyústit v hrozbu
či ve skutečné narušení dobré funkce sodíkového zařízení
a ohrožovat okolí.

Z těchto, ale i z dalších důvodů byly vypracovány
následující bezpečnostní systémy u SPS a SM1-1 : indikace
nenadálého úniku sodíku do okolí; elektrická požární signa-
lizace; blokování průběhu současně nežádoucích činností
jednotlivých agregátů anebo nepřípustné změny některého
z provozních parametrů zařízení; indikace poruchy el. izo-
lace vodičů; indikace tepelných posuvů v kritických mís-
tech sodíkových okr.Jiů atd,
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Pro pohotové získání informace na pultu operátora,

je naše laboratoř vybavena řídícím pofiitačem a přenos-

nými displeji, jež mohou být připojeny k počitači. Ve vy-

braných místech exp. laboratoře jsou umístěny konektory.

V případě výpadku počitače dostává operátor důležité in-

formace na speciálním panelu*

Pro ilustraci uvedeme příklady alespoň některých

zařízení zlepšujících spolehlivost a bezpečnost provozu

sodíkových ©kruhů.

U stanice na předčistovánl sodíku je rozehřívacl

systém vytvořen z topných spirál /Kantal/ uložených

v keramických korálech. Spirály jsou napájeny el. proudem

o napětí 48V a v jednotlivých topných úsecích jsou vinuty

ve dvou neb* i ve vícechodých šroubovicích společně s pa-

sivními spirálami, jež slouží jako distanční prvek mezi

spirálami aktivními /pod napětím/, připojených paralelně

k el. síti. Zařízení může tedy pracovat i v případě po-

ruchy jedné, někdy i více topných spirál v jednom top-

ném úseku. Důsledek je pak takový, že postižené místo

se ohřívá pomaleji, anebo jeho konečná teplota je nižší

než obvykle*

V případě vzniku vodivého dotyku libovolného vodiče

silového rozvodu s konstrukcí sodíkového zařízení, je tato

skutečnost okamžitě automaticky registrována hlídačem kva-

lity el* izolace HIL-3 a signál vyslán na pult operátora.

Zjištování úniku sodíku ze zařízení do okolí za

provozu je v nejjednodušším případě možné vizuálním obje-

vením bílého dýmu nad postiženým místem. Protože SPS,

ale i samotná SMT-1 je umístěna v prostoru, kam není

snadný, přístup obsluhy a možnost snadného bezprostřední-

ho vizuálního pozorování zařízení, tak provozní hala 135

je vybavena průmyslovou televizí. Pro upřesnění poruáe-

ného místa slouží systém indikace úniků sodíku ze zaří-

zení. Je zde použito tří principů : kontaktní detektory

/na trubky a přírubové spoje/ /2, 3/; bezkontaktní de-

tektory /pro místa, kde nelze namontovat prvé, tj. např.

ve skříni vzduchového chladiče sodílpi, v prontoru pra-
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covních kanálů elmag. čerpadel, ale i pro kontrolu
ovzduší laboratoře - hygienické požadavky/ /4/; ionizač-
nl čidla pro účely požární ochrany.

První princip je koncepce Sigma Modřany a ÚJV Řež,
druhý ÚJV a ÚPCH ČSAV a třetí fy CERBERUS.

Vzhledem k- použití chladné jímky s toluenovým chla-
zením u tratě SMT-1 byla pro laboratoř 136, v níž je toto
zařízení instalováno, nařízena zvláštní provozní opatření,
shrnutá v protokolu o stanovení prostředí a nebezpečí
výbuchu ve jmenovaném prostoru. Jde v podstatě o zpřís-
něný dohled /2x za směnu kontrolovat těsnost toluenového
okruhu analyzátorem/ a dále o dodržení následujících opat-
ření : halové ventilátory /v normálním provedení/ musí
být trvale v provozu, tj. nebudou spuštěny až při zjiště-
ném úniku toluenu, plnění nebo odpouštění toluenu ze zaří-
zení se bude provádět pouze při odstaveném technologickém
zařízení, chladná jímka musí být vybavena indikátorem
průniku sodíku do toluenového okruhu /v jiskrově bezpeč-
ném provedení/. Dále jsou předepsány minimální vzdálenos-
ti jiskřících zařízení /vypínače, přístroje, hromosvod
ap./ od toluenového aparátu /chladič toluenu, kontejner
pro toluen, střešní výfuk ap./.

Existují pochopitelně ještě další problémy, pro něž
v tomto referátu již není místa : demontáž a čištění těch-
to zařízení, výměny experimentálních úseků, likvidace nepo-
třebného sodíku a konečně i likvidace většího požáru v so-
díkové laboratoři atd. Jen z tohoto prostého výčtu je
zřejmé, že by stálo za to uspořádat v budoucnosti seminář
anebo přímo konferenci věnovanou těmto otázkám, jejichž
řešení se nemohlo vyhnout žádné sodíkové pracoviště a pub-
likace výsledků by byla zajisté značným přínosem pro pro?
jektanty, výrobce a provozovatele stávajících, ale i bu-
doucích sodíkových zařízení.
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ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ S TEKUTÝM

SODÍKEM PROSTŘEDKY MĚŘENÍ A REGULACE

Ing. Milan S v o b o d a , Sigma VťJ Praha

Použití tekutého sodíku jako teplosměnného media přiná-

ší řadu nových problémů, nebot technická praxe dosud poznala

jen málo pracovních látek s takovým stupněm chemické aktivi-

ty. Nebezpečíf spojené s použitím sodíku spočívá v tom, že

sodík prudce reaguje s látkami nejhojněji zastoupenými v ob-

klopujícím prostředí: se vzduchem a vodou. Tato reaktivita

stoupá s teplotou tak, že např. styk tekutého sodíku se vzdu-

chem při běžných pracovních teplotách vede téměř vždy k jeho

vznícení a k následujícímu riziku požáru a popálení obsluhy;

reakce s vodou jsou zase doprovázeny uvolňováním vodíku, kte-

rý ve směsi se vzduchem hrozí nebezpečím výbuchu. Zajištění

provozní bezpečnosti zařízení, pracujícího s tekutým sodíkem,

tj. ochrana osob a okolního prostředí, se tedy musí dít dvěma

cestami: maximálním úsilím k udržení hermetičnosti zařízení,

v němž je tekutý sodík kryt inertní atmosférou /argonem/ a k

možnosti provádění co nejvíce provozních operací na dálku.

Budoucí provozovatel zařízení musí proto již ve fázi pro-

jekce zadat takové požadavky, aby zařízení vyhovovalo výše

uvedeným podmínkám. Tohoto cíle lze v neposlední řadě dosáh-

nout dobře promyšleným systémem měření a regulace, využívají-

cím dnes již víceméně dostupných prostředků. Takový systém

se skládá z několika dílčích soustav, provozních souborů spo-

lu funkčně svázaných tak, aby zajišťovaly jednak maximální

prevenci vzniku nejrůznějších poruchových stavů, jednak mož-

nost dálkového, případně i automatického ovládání funkčních

prvků.

1. Systém elektroohřevu a jeho ovládání; jedná se o pře-

dehřev zařízení na teplotu napouštěného sodík:, a o ohřev pra-

covní náplně na požadovanou úroveň teploty. Je nutné dodržet
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2 zásady: rovnoměrnost a max. přípustnou rychlost ohřevu/ aby-

chom předešli nadměrným teplotním pnutím v konstrukčním mate-

riálu. Obvykle je elektroohřev zařízení rozdělen na řadu úse-

ků, každý s vlastním ovládáním a měřením teploty. Příkon tope-

ní je limitován rychlostmi ohřevu, které jsou menší u prázdné-

ho /cca 5 * 10°C/hod.// větší u zaplněného zařízení /cca 2°C/

min/ /I/; je běžné vhodnou regulací zajistit různé velikosti

příkonu pro oba pracovní režimy. Časovou konstantu ohřevu je

kromě toho vhodné volit i podle toho, je-li ohřev řízen ručně,

poloautomaticky /blokováním ohřevu v jednotlivých časových i

prostorových úsecích v závislosti na dosažených teplotách v

sousedních intervalech/ nebo např. řídicím počítačem.

2. Systém ovládání funkčních prvků; dálkové ovládání po-

honů strojů /čerpadel, vývěv, ventilátorů/ i armatur je dnes

běžnou záležitostí. Důležité však je uvážit vhodný systém blo-

kování těchto pohonů z hlediska prevence možných poruch a ha-

várií, jak bude dále projednáno.

Volba mezi ručním či dálkově ovládaným pohonem armatur

se zpravidla řídí zásadou, že pro sodíkové armatury větších

světlostí, na vypouštěcích trasách a armatury činné při přecho-

dových stavech se volí dálkové ovládání /nejčastěji elektrický

servopohon/, pro armatury na argonových rozvodech a sodíkové

ventily menších světlostí na vedlejších trasách se volí ruční

pohon.

3. Systém teplotechnické kontroly; větší sodíková zaří-

zení bývají vybavena měřicí technikou jak pro účely experi-

mentálního programu, tak i pro účely kontroly spolehlivého

provozu vlastního zařízení. Do posledně jmenované kategorie

provozního měření spadá měření teplot sodíku i samotného za-

řízení, měření tlaku sodíku i argonu, průtoku sodíku, výšky je-

ho hladiny v nádobách i měření obsahu nečistot. S tímto sys-

témem je úzce svázán další.

4. Systém signalizace mezních stavu; některé z výše jme-

novaných veličin, zejména teplota sodíku, samotného zařízení
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či jeho jednotlivých komponent, tlak sodíku i argonu a výška

hladiny v nádobách musí být při provozu udržovány ve stanove-

ných mezích, jejichž překročení by mohlo vést k nejrůznějším

provozním poruchám i haváriím. Pro spolehlivý chod zařízení

je třeba, aby dosažení těchto mezních stavů bylo jednak

/dálkově/ signalizováno obsluze, jednak spojeno s vhodnou

blokádou tak, aby pokud možno i bez zásahu obsluhy /nebo do-

konce proti její vůli/ k těmto poruchám nedošlo.

5. Systém blokování je z hlediska provozní bezpečnosti

a spolehlivosti zařízení jedním z nejdůležitějších článků uve-

deného řetězce. V zařízeních s tekutým sodíkem se nejčastěji

jedná o tyto druhy blokád:

- od teploty sodíku

a/ minimální: ovládání mechanických i elektromagnetických

čerpadel, dálkové ovládání vlnovcových armatur /z titu-

lu ochrany motorů, hydraulických kanálů a vlnovců proti

možnému poškození při zapnutí uvedených komponent v pří-

padě jejich zaplnění ztuhlým sodíkem/

b/ maximální: ovládání topných těles /z titulu dodržení pře-

depsané rychlosti ohřevu, ochrany mechanických čerpadel

proti přehřátí, prevence varu sodíku/

- od tlaku sodíku /maximálního/: ovládání čerpadel /ochrana

čerpadel i potrubních tras proti čerpání do zavřeného výtlaku/

- od průtoku sodíku /minimálního/: vypnutí průtočných ohříváků

/ochrana proti varu sodíku/

- od výšky hladiny sodíku v nádobách

a/ minimální: ovládání čerpadel /ochrana proti chodu naprázd-

no/, ponorných topných těles /ochrana těles proti přehřátí

příp. spálení/

b/ maximální: ovládání čerpadel /ochrana proti vniknutí sodí-

ku do argonového rozvodu/.

6. Systém havarijních ochran má minimalizovat následky

provozních poruch a havárií, pokud k nim při práci zařízení

již došlo. Zahrnuje především spolehlivý systém signalizace
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úniků sodíku z míst s největší pravděpodobností poruchy v

/vlnovce armatur/ a z míst s'potenciálně největší mírou ohro-

žení okolí /sběrné nádrže, nejníže položená místa okruhů/.

Dále dostatečně dimenzované vypouštěcí trasy osazené armatu-

rami se spolehlivým systémem rychločinného pohonu a jeho

ovládání, požární odbočku z argonového rozvodu s přívodem

plynu na hašení a systém havarijní ventilace vybavený spe-

cielními filtry pro zachycování aerosolů sodíku a jeho slou-

čenin. Tato havarijní opatření lze uvést v činnost buä ruč-

ně nebo automaticky, např. od impulsu elektrické požární

signalizace.

Podle uvedených zásad *byl navržen systém měření a regu-

lace experimentální sodíkové smyčky SSEN-100, budované v

současné době v Sigmě-Výzkumném ústavu na pracovišti v Pra-

ze-Modřanech /3/. Vzhledem k tomu, že velikostí své pracovní

náplně /max. 3,2 m / se jedná o momentálně největší sodík"vé

zařízení v ČSSR, je otázkám jeho provozní bezpečnosti a spo-

lehlivosti věnována velká pozornost /2/, o níž předpokládáme,

že bude zúročena v pozdějším provozu.

Literatura;

/I/ Provoz a bezpečnost zařízení s tekutým sodíkem; zpráva

VÚ Sigma č. 1O42/73-ZSZ/77, Praha 1973

/2/ Provozní a bezpečnostní předpisy experimentální smyčky

na tekutý sodík SSEN-1OO; zpráva VÚ Sigma č.

157O/79-TP/45OO, Praha 1979

/3/ Projekt měření a regulace sodíkové smyčky Sigma; ZPA-

Dodavatelský podnik Praha, 1977
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ZKOUŠKY INDUKČNÍCH ČERPADEL NA ZAŘÍZENÍ KAS I

A OTÁ*ZKY EEZPEČN03TI PRÁ*CE NA ZKUŠEBNĚ.

I n g . A n t o n í n K o n e č n ý
I n g . J i ř í S o b o t k a
VÚZES - B r n o .

S vývojem a výrobou prvních prototypů indukčních čerpa-
del na sodík ve Výzkumném ústavu elektrických strojů v Drně
vznikla potřeba proměřit dopravní charakteristiky těchto čer-
padel v podmínkách pro které byla určena. Aby tyto výsledky
byly získány co nejdříve a mohly být uplatněny v dolším vý-
voji bylo dohodnuto, že měření budou prováděna na stávají-
cím sodíkovém zařízení KAS na zkušebně VNT-IBZKG (dle orga-
izačního začlenění v roce 1973). V této době byl provoz za-
řízení zaměřen na studium otázek krize varu a pro tento účel
byl do okruhu zabudován jednotrubkový výměník sodík-voda na
jehož vnitřní trubce bylo rozmístěno větší množství termo -
článků-. Tyto termočlánky byly při každém provozu omývány so-
díkem, což ovlivňovalo jejich životnost. Z uvedeného důvodu
byl mezi výstupní a vratné sodíkové potrubí KAS vložen opo-
jovací kus a tak byl vytvořen menší okruh pro vlastní zkouš-
ky čerpadel. Jak vypadalo uspořádání okruhu je schematicky
znázorněno na obr. 1.

Pro stanovení charakteristiky jakéhokoliv čerpadla je
zapotřebí měřit množství, tlak v sacím a výtlačném hrdle dé-
le pak veličiny pro stanovení výkonu přiváděného čerpadlu.
Z tohoto důvodu musel být okruh vybaven měřením průtoku,tla-
ků a regulací hydraulického odporu. K měření průtoku bylo u-
žito elektromagnetického průtokoraěru, který běžně sloužil ke
zjištov̂ iií průtoku, během období zkoušek byl několikrát kon-
trolován objemovou metodou. Pro měření tlaku se používalo
manometrů u kterých byla udržována stanovená výška hladiny
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Vakem inertního plynu a tento se měřil běžným manometrem s

pružným členem. Výška hladiny byla udržována mezi dvěma kon-

taktními hlndinoměry. Pro regulaci hydraulického odporu byl

nejdříve používán ventil Js 40, později byl do okruhu zabu-

dován ventil Js 100 vyrobený v Modřanských strojírnách pro

sobíkové okruhy. Kolem ventilů byly vytvořeny ochranné ple-

chové l:ryty a jak se ukázalo bude vhodné vybudovat kryty ko-

lem manometrů. Přístroje pro měření elektrických veličin za-

jistoval Výzkumný ústav elektrických strojů.

Vlastní měření probíhalo v podmínkách, které se liši-

ly od dosavadní praxe provozu sodíkového zařízení. Jestliže

dosud byl vstup> obsluhy do prostoru zařízení omezován na ne-

zbytné minimum při najíždění, kontrole, manipulaci s armatu-

rami a pod. pak měření čerpadel vyžadovalo přítomnost dvou

členů obsluhy pó celou dobu maření. Pro zajištění bezpečné-i

ho provozu byla určována čtyřčlená obsluho ve složení - ve-

doucí směny - pracovník pro obsluhu regulačního ventilu a

dva pracovníci na obsluhu manometrů, z nichž jeden ustavoval

rovnováhu hladiny a druhý odečítal údaje. Mořící přístroje

pro měření elektrických veličin odečítali pracovníci VÚES.

Tyto příntroje byly umístěny odděleně v místnosti ovládacích

panelů. Praconíci VÚiilS, kteří se zúčastňovali přípravy a

zkoušek byli seznámeni se základními bezpečnostními předpisy.

•Postup montáže i zkoušek byl zapisován do knihy příkazů k

práci se sodíkem a bohem měření byly základní údaje zapiso-

vány do provozního deníku. Všichni členové obsluhy důsledně

používali ochranné pomůcky. Spojovací dveře mezi vlastním za-

řízením a ovládacím prostorem byly po celou dobu zkoušek otev-

řeny.

Dalším charakteristickým znakem těchto zkoušek byly čas-
té montážní a demontažní práce na zařízení. Na rozdíl od
ostatních zkoušek, kdy doba zkoušky mnohonásobně převyšuje
přípravný čas, příprava a zakončení zkoušky čerpadel 2-3x
převyšovala dobu vlastního měření. Měření zpravidla trvala
•3-L pracovní směny, k usazení čerpadla a jeho přípravě bylo
potřeba 2-3 směny a 3-4 směny byly zapotřebí k demontáži a
vyčištěni čerpadla. Veškeré montážní práce byly prováděny za
přítomnosti některého z členů obsluhy a byla jim věnována mi-
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mořádná pozornost. Ze zkušenosti bylo každé čerpadlo kontro-
lováno zda neobsahuje vodu a důkladně vysušeno. Během těchto
prací přicházeli pracovníci do styku s dílci znečištěnými so-
díkem. Při čištění čerpadel od sodíku přistupoval jěčtě poža-
davek manipulace s Čerpadly o hmotnosti 200-300 kg a jejich
bezpečné ustavení v potřebné poloze.

Čištění čerpadel bylo prováděno následujícím postupem:
a) vytavení zatuhlého sodíku
b) promytí čerpadla etylalkoholem
c) promytí vodou a vysušení.
Operace b) a c) byly prováděny za současného profukování pra-
covní spirály argonem.

U prvních typů čerpadel byla procovní spirála pc čiště-
ní demontována, čímž zbyl k manipulaci dílec o hmotnosti 20-
40 kg. Demontáž a opětovná montáž vyžadovala zpravidla účast
pracovníků VÚfiS a proto byl navržen jednoduchý přípravek,
který umožnil snadnou a bezpečnou manipulaci s čerpadlem a je-
ho vyčištění bez demontáže. Přípravek je znázorněn ns obr. 2.
Zavedení tohoto zařízení znamenalo úsporu pracovního času a
zvýšení bezpečnosti práce na zkušebně, např. pro vytavení so-
díku stačilo čerpadlo připojit na regulační transformátor a
přípravek s čerpadlem naklonit. V prvním případě bylo zapotře-
bí pracovní část omotat topnou spirálou, tepelně zaisolovat
a zavěsit na připravenou konstrukci.

Závěrem lze s jistým uspokojením konstatovat, že při
žádné zkoušce čerpadla nedošlo k vážnější poruše na zařízení
a ohrožení bezpečnosti obsluhy. Porucha, ke které však dochá-
zelo bylo proniknutí sodíku do přívodního potrubí argonu k
manometrům, takže bylo nutné několikrát část tohoto potrubí
vyměnit. Zajímavé je, že k vůli této poruše nebylo nutné pře-
rušit zkoušky a ucpání potrubí bylo zjištěno až po moatáži
dalšího čerpadla. Na základě této zkušenosti byl učiněn zá-
věr, že bude-li používáno při měření těchto manometrů bude
vhodné je vybavit zabezpečovacím zařízením proti vniknutí so-
díku do potrubí a indikací průniku sodíku.
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CBR.1

1-NADRŽ KAS, 2-2K0USENE ČERPADLO
ÍVÁKY I V Ý M Ě N Í3 - OHŘÍVÁKY, If-VÝMĚNÍK , 5-ELMAG. VENTIL

8 - REGULAČNÍ VENTIL , 7 - MANOMETRY

OBR. 2
1- MANIPULAČNÍ PŘÍPRAVEK,
2-ČERPADLO
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