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1. Zahajovací projev 
předsedy pobočky ČSVTS ZES 
V. KRETTA 

- Vážené soudružky a soudruzi, 

zahajuji seminář "Diagnostické kazety WER", pořádaný pobočkou ČSVTS a koordinač
ním pracovištěm (JSP P-09-123-005 závodu Energetické strojírenství o.p. Skoda Plzeň. 
Dovolte, abych Vás,všechny účastníky semináře,co nejsrdečněji přivítal. 

Přípravný výbor navrhl pracovní předsednictvo semináře v následujícím složení : 
1. s. Ing. Karel Barabas, DrSc'.,l. náměstek předsedy ČSKAE 
2. s. Ing. Karel Vlček, vedoucí odd. JE FMPE 
3. s. Ing. Miloš Novotný, ředitel tJJP Zbraslav / 
4. s. Ing. Doc. Josef Kott, CSc.,koordinátor KU 
5. s. Ing. Vasil Krett, CSc;fpředseda P ČSVTS ZES. 

Touto akcí pokračuje vědeckotechnická společnost a koordinační pracoviště ťJSP 
LVR o.p. Škoda v organizaci cyklu odborných akcí na pomoc při zajišťování jaderného 
programu. V letošním jubilejním roce 30. výročí založení RVHP naše stranické a stát
ní orgány a organizace, jakož i ostatní státy RVHP hodnotí úspěchy dosažené v rámci 
spolupráce zemí této Rady. Rovněž pro o.p. Skoda je letošní rok jubilejním rokem 120. 
výročí od založení škodových závodů. Náplň dnešního semináře ukazuje na hloubku, vzá
jemnou závislost a výhodnost spolupráce v rámci zemí RVHP. 

Pro oblast mírového využívání jaderné energie je pro nás tato spolupráce zejména 
se Sovětským svazem objektivní nutností. 

Cílem semináře je podat souhrnnou informaci a zabezpečit výměnu vědeckotechnic
kých informací v oblasti vývoje a realizace diagnostických kazet reaktorů WER. česko
slovenské podniky spolupracují na řešení tohoto úkolu poslední 3 roky. Za toto rela
tivně krátké období bylo dosaženo značných úspěchů. 

Seminář proběhne dle programu, který je uveden na pozvánce. Organizačně seminář 
proběhne v plénu a bude rozdělen do 4 bloků : 
- Blok I., Koncepce, vědecký program a teoretická práce /ref. 1-5/, řídí s. Vlček, 
- Blok II., Konstrukce DK a měření /ref. 6-12 a 14/, řídí s. Kott, 
- Blok III., Výroba, doprava a bezpečnostní problematika /ref. 13, 15 - 17/ řídí 

s. Novotný 
- Blok IV., Diskuse'a závěry, řídí s. Krett. 
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Předpokládáme, že na závěr semináře budou na základě doporučení autorů referá
tů a diskuse zpracovány závěry, které budou předány též hospodářskému vedení. Z ma
teriálů semináře bude vydán sborník, který obdrží všichni účastníci semináře. 

Přeji semináři hodně úspěchů a žádám zástupce o.p. škoda s. Kotta, aby přednesl 
svůj proslov a též zástupce Ústředního koordinačního orgánu - ČSKAE s. Barabase, 
který nám sdělí stanovisko ČSKAE k řešené problematice. 
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2. Projev 
zástupce o. p. ŠKODA 
J. KOTTA 

Vážené soudružky a soudruzi, 

dovolte mi, abych Vás jménem oborového podniku ŠKODA Plzeň a Koordinačního pra
coviště úkolu státního plánu přivítal na dnešním odborném semináři, který je věnován 
důležité vědeckotechnické disciplíně, tj. vývoji a výzkumu čidel, kabelových tras 
a vyhodnocovacích systémů vnitroreaktorové instrumentace energetických reaktorů ty
pu WER, které jsou a budou v celém tomto století základním zdrojem štěpného tepla 
u všech našich jaderných elektráren. 

Samotná složitost problému si vyžádala rozvinutou týmovou spolupráci, která po 
dobu více než 3 let úspěšně probíhá mezi SSSR, NDR a MLR a která při přípravě pro
vozu diagnostických kazet prozatím při neaktivních zkouškách dala řešitelům mnoho no
vých a neocenitelných technických zkušeností. Československá komise pro atomovou ener
gii spolu s koordinačním pracovištěm věří, že mezinárodní spolupráce bude zakončena 
úspěšným provozem diagnostických kazet na energetickém reaktoru WER-2 v Rheinsbergu, 
NDR, a že takto společně získané výsledky budou platným a použitelným podkladem pro 
hlavního konstruktéra primárních okruhů typu WER a také pro naše organizace provozu
jící v současné době jaderné elektrárny WER-440 a perspektivně mohutné výkonové blo
ky s reaktorem WER-1000, jakož i jaderné výtopny. 

Na závěr mi dovolte, vážené soudružky a soudruzi, omluvit s. Ing. Františka Snaj-
dra, vedoucího odboru rozvoje a specializace o.p. ŠKODA Plzeň, který se pro náhlé po
věření jinými úkoly nemohl našeho semináře zúčastnit. 

Celému semináři přeji úspěšný průběh. 
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3. Pozdravný proslov 
představitele ČSKAE 

- K BARABASE 

Vážení soudruzi, 
dovolte mi jménem ČSKAE popřát mnoho pracovních úspěchů dnešnímu semináři, kte

rý pořádá koordinační pracoviště tfSP - P 09-123-005 "Jaderné elektrárny a teplárny 
s lehkovodními reaktory" ve spolupráci s pobočkou ČSVTS. 

Náplní tohoto semináře je seznámit Vás s výsledky prací na diagnostických kaze
tách pro reaktory WER, při kterých čs. strana úzce spolupracuje se SSSR, NDR a čás
tečně s MLR. Budete mít možnost seznámit se s prozatímními výsledky, které byly na 
diagnostických kazetách v ČSSR již dosaženy. 

Chci zdůraznit, že ČSKAE věnuje těmto pracem velkou pozornost, protože z hledis
ka jaderné bezpečnosti je nutné provádět za provozu reaktorů příslušná měření, bez 
kterých by nebylo možné zajistit požadovanou bezpečnost. 

Chtěl bych též zdůraznit, že uvedená problematika je zařazena do Dlouhodobých 
cílových programů vícestranné spolupráce členských států RVHP. 

Očekávám, že seminář přispěje přednáškami i diskusí k lepšímu pohnání a prohlou
bení znalostí problematiky jaderné bezpečnosti. 

Přeji semináři hodně úspěchů. 
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4. Koncepce a cíle 
kazetových experimentů 
KRETT V, KOTT J., VLČEK J. - ŠKODA 

1. Úvod 
Spolu s růstem oprávněných požadavků na spolehlivost a bezpečnost provozovaných 

jaderných energetických reaktorů, zařazených do primárních okruhů jaderných elektrá
ren, jaderných elektráren s odběrem tepla, popřípadě jaderných výtopen, rostou mimo 
další technologická opatření též požadavky na přesnost, spolehlivost a jednoduchost 
systémů měření vnitroreaktorových parametrů. Potřeby vývoje vnitroreaktorových mě
řících systémů byly prognosticky hodnoceny odborníky zemí RVHP'již ke konci roku 1976, 
kdy se formulovala koncepce realizace speciálních diagnostických kazet, založených 
na konstrukční koncepci palivových kazet typu WER-440 s výhledem aplikace na palivo
vé kazety WER-1000. Diagnostické kazety jsou vybaveny rozšířenou instrumentací a 
umožňují využít řadu metodik pro průběžné sledování termohydraulických, fyzikálních 
a dynamických jevů v aktivní zóně za plných provozních parametrů. Těmito technickými 
opatřeními se ovlivňuje ekonomie, spolehlivost a bezpečnost provozu jaderných elek
tráren a získávají se nové poznatky pro inovační, konstrukčně-projekční úpravy na 
energetických reaktorech typu WER. 

Pro odborníky v ČSSR problematika náročného vývoje a výzkumu diagnostických ka
zet typu WER není nová, nebo£ pro naši 1. jadernou elektrárnu bylo v průběhu let 
1968 až 1974 úspěšně realizováno celkem 37 palivových kazet různého metodického a úče
lového zaměření. 0 výsledky hromadných měření na palivových kazetách A-l projevili 
zájem též sovětští odborníci z oblasti vývoje rychlých energetických raktorů, nebot 
převážné množství zkušeností a výsledků jsou přímo aplikovatelné na rychlé a vysoko
teplotní reaktory. 

Členskými zeměmi RVHP bylo v rámci MDK dohodnuto rozpracovat a zajistit v prvé 
etapě experimentální kazety typu WER-440 s integrální instrumentací pro realizaci 
výzkumného programu na jaderné elektrárně KKW Rheinsberg v NDR. 

Uskutečnila se řada jednání odborníků z ČSSR, NDR, MLR a SSSR v letech 1976 až 
1979, na kterých byly vytvořeny předpoklady a vymezeny oblasti pro zajištění, rozsáh
lé spolupráce při vývoji systému vnitroreaktorové instrumentace. 

* Mezi základní měřené parametry patří údaje o prostorovém rozložení neutronových 
toků, radiačního ohřevu, termohydrauliky a dynamiky vnitroreaktorového prostředí. Jak 
již bylo uvedeno, systémy vnitroreaktorových měření se vyvíjejí spolu s reaktorovou 
technikou a v současné době jsou nezbytnou součástí všech reaktorových zařízení vel
kých tepelných výkonů. Pro realizační zabezpečení potřebné vnitroreaktorové instru
mentace se v o.p. ŠKODA-ZES provádí vývoj a výzkum vybraných čidel, měřicích tras 
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a přístrojů,a to zpočátku na radiačně neaktivních systémech simulujících teplotní a 
tlakové poměry v energetickém reaktoru. Zabudování čidel a otázky kompatibility po
užitých materiálů se provádí ve spolupráci s IAE Kurčatova Moskva a £ÍJP Zbraslav. 
V ČSS. byl v UJP vyroben nerezový model palivové kazety WER-440 pro neaktivní zkouš
ky. V návaznosti na tyto práce bylo též přikročeno k funkčnímu ověřování vnitroreak-
torových detektorů ve skutečných pracovních podmínkách na výzkumných i energetických 
reaktorech. Poslední druh prací je uskutečňován na speciálních měřicích diagnostic
kých palivových kazetách označovaných DK, vybavených zvláštní výzkumnou a zkušební 
instrumentací a zařízením. Program s diagnostickými kazetami je označen zkratkou 
KASEX. 

V této etapě se realizačně zajišťují celkem čtyři diagnostické kazety WER-440 
a to ve dvou variantních provedeních .Varianta DK-1 je zabezpečována SSSR, kdežto va
rianta druhá, DK-2, je na základě z SSSR dodané upravené standardní kazety komplexně 
zajišťována v ČSSR. Předreaktorové zkoušky všech variant se provádějí na vytvořeném , 
specializovaném pracovišti v o.p. ŠKODA. 

Zvládnutí celého programu vývoje měřicích kazet a jejich využití na provozova
ných jaderných elektrárnách WER je velmi náročné, vyžaduje značné duševní a materiál
ní kapacity; proto je nezbytná také účast zainteresovaných zemí RVHP a vědecké vede
ní programu ze strany SSSR. 

2. Koncepce diagnostických kazet reaktorů W E R 

Zaměření koncepce je dáno společnými realizačními pracemi a zabezpečením vlast
ních měření v provozních podmínkách energetického reaktoru a zhodnocením těchto měře
ní pro přímé potřeby provozovatele jaderně-energetického zařízení a inovačních opat
ření generálního projektanta a hlavního konstruktéra primárních okruhů WER. Cílem 
je nalézt technicky optimalizované, spolehlivé měřící systémy vnitroreaktorových pa
rametrů a rychlá, rovněž spolehlivá vyhodnocovací měření, vše pro bezprostřední za
jištění spolehlivého, bezpečného a ekonomicky přijatelného provozu jaderné elektrárny. 

Vlastní úkol je rozsáhlý a finančně náročný. Zásady koncepce byly proto od po
čátku projednávány a schvalovány kolektivně na zasedáních tematické skupiny pro šumo
vou diagnostiku MDK-RVHP. K vlastním pracem se z hlediska vytváření koncepce diagnos
tických kazet v SSSR připojila pouze ČSSR, kdežto k vývoji a realizaci kabelových 
tras a vyhodnocování naměřených údajů na programu spolupracuje a dává k dispozici 
JE WER-2 v Rheinsbergu,NDR. MLR a PLR zajišťují dílčí měřící systémy. 

V detailním pohledu se technické požadavky na koncepci diagnostických kazet pro
mítají do následujícího souboru realizovaných prací. 

V prvné řadě je to vývoj a výzkum detektorů a jejich lokalizace v měřených ob
jektech palivové kazety,' vývoj, výzkum a realizace přenosových tras, měřicích a vy
hodnocovacích přístrojů a zpracování výpočtových programů pro operativní vyhodnocová
ní měřených údajů. Pro splnění tohoto náročného, vědeckovýzkumného a inženýrsko-
technického programu je nutné vyřešit adaptaci standardních palivových kazet a upra
vit konstrukčně hranice II. bezpečnostní bariéry primárního okruhu WER-2 na KKW 
Rheinsberg za účelem vložení vhodných průchodek kabelových tras. 

Další důležité koncepční požadavky jsou kladeny na získání informací, o chování 
materiálů palivových kazet při extrémních zatíženích/ vytvořením speciálního škrticího 
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orgánu průtoku chladivá diagnostickou kazetou. Tento koncepční požadavek je svou 
ojedinělostí originální ve světové reaktorové technice. Konečně je to vytvoření 
teoretických a experimentálních modelů předreaktorového zkušebnictví, aby byly v ma
ximální možné míře vyloučeny výkonové změny energetického reaktoru v důsledku měří
cího programu s diagnostickými kazetami v rámci ověřovacích funkčních experimentů. 
Tento požadavek souvisí s finálním koncepčním záměrem případně v budoucnosti převést 
stávající koncepci individuálně uložených vnitroreaktorových detektorů v jednotli
vých standardních kazetách soustředěním detektorů do specializovaných diagnostických 
kazet. V tomto směru bude nutné také vyvinout vhodné metody měření šumových jevů vhod
ných paramterů a trvale studovat jejich interpretaci pro vnitroreaktorové stavy. 

2.1 Koncepce_instrumentace_na_DK__i 

Diagnostická kazeta DK 1 byla navržena v SSSR a NDR v rámci tematické skupiny 
pro šumovou diagnostiku MDK-RVHP o rok dříve než DK 2. Tato koncepce umožňuje prová
dět měření následujících veličin : 
- teploty chladivá, 
- teploty pokrytí palivových článků, 
- tlaky a tlakové spády chladivá, 
- průtok chladivá kazetou, 
- rychlost chladivá v elementárních buňkách kazety, 
- vývin tepla v palivu a měření neutronových toků. 
Jedno provedení DK 1 umožňuje regulovat průtočné množství chladivá kazetou. 
Pro měření uvedených veličin jsou v kazetě DK 1 zabudovány tyto snímače : 
1. Termočlánky pro měření teploty pokrytí palivových článků 4 ks. 
2. Termočlánky pro měření teploty chladivá v kazetě 10 ks. 
3. Termočlánky pro měření rychlosti chladivá ve svazku korelační 

metodou 2 ks. 
4. Tlak chladivá a tlakové spády 6 ks. 
5. Průtok chladivá 1 ks. 
6. Neutrokoaxy 5 ks. 
7. Kalorimetry 6 ks. 
8. Pohyblivá štěpná komora 1 ks. 

2.2 i Aoncep_ce_instrumentace_na_DK_2 

Koncepční zaměření diagnostické kazety DK 2 umožňuje provádět měření nutných 
parametrů chladivá, palivových kazet a radiačního vývinu tepla v palivu. Kromě ener
getických charakteristik instrumentace diagnostických kazet umožňuje provádět též 
diagnostická měření. Po dobu experimentu jsou měřeny tyto veličiny : 
- teplota chladivá a jeho teplotní pulsace, 
- teploty pokrytí palivových článků, 
- tlaky, tlakové spády a tlakové pulsace chladivá, 
- průtok chladivá kazetou, 
- rychlost chladivá v elementárních buňkách kazety, 
- vývin tepla v palivu a stanovení neutronových toků, 
- indikace varu chladivá metodou akustické emise. 
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Pro měření uvedených veličin jsou v kazetě DK 2 zabudovány tyto snímače : 
1. Termočlánky pro měření teploty pokrytí palivových článků 16 ks. 
2. Termočlánky pro měření teploty chladivá v kazetě 3 ks. 
3. Termočlánky pro měření rychlosti chladivá ve svazku korelační 

metodou 6 ks • 
4. Termočlánky pro měření teploty chladivá na vstupu a výstupu v kazetě 

/2 ks pro měření vstupní teploty chladivá, 2 ks pro systém řízení prů
toku chladivá, 3 ks pro havarijní ochranu/ celkem „ 7 ks. 

5. Čidla pro měření neutronového pole /neutrokoaxy a štěpná komora/ 6 ks. 
6. Mikrokalorimetry pro měření vývinu tepla /12 ks termočlánků/ 6 ks. 
7. Regulační průtokoměr pro měření průtoku chladivá na vstupu do kazety, 

umožňující uskutečnit změny průtoku chladivá kazetou dle zadaných 
funkcí 1 ks. 

8. Trubky pro měření statického tlaku a tlakových spádů chladivá 6 ks. 
9. Čidla /piezoelektrická/ pro měření tlakových pulsací chladivá 2 ks. 

10. Čidla pro měření a identifikaci varu chladivá /l ks zvukovodu s čidlem, 
1 ks čidla na nátrubku víka reaktoru/ 2 ks. 
Uspořádání měřicích čidel pro DK 1 a DK 2 je uvedeno na obr. 1. Z hlediska vy

hodnocování fyzikálních a teplotechnických parametrů kazeta DK 1 umožní získat výsled
ky měření nerovnoměrností parametrů po poloměru. 

Kazeta DK 2 má rozsáhlejší instrumentaci, navíc umožňuje provádět měření tlakových 
pulsací chladivá a indikaci varu chladivá akustickou emisí. Rozložení čidel v této 
kazetě je odlišeno od DK 1 vzhledem k různým záměrům získání experimentálních iSdajů 
pro subkanálovou výpočtovou analýzu a ověření výpočtových programů. 

2.3 K^n^egce_in^tr^men^ace_dal|ích_DK 

Doporučuje se dle návrhu odborníků RVHP na 3. zasedání tematické skupiny rozpra
covat další diagnostické kazety a rozšířit a zaměřit je na zjištění těchto dalších 
veličin : 
1. Dynamické jevy v kazetě /mechanické chvění a namáhání součástí/. 
2. Dále propracovat metodu indikace varu chladivá a měření obsahu páry v kazetě. 
3. Vyvinout a aplikovat metody pro měření teploty paliva a tlaků štěpných plynů. 
4. Dále zdokonalovat čidla vnitroreaktorové instrumentace /miniaturizace, zvýšení ži

votnosti, metody instalace čidel a vývodů signálů/. 
5. Rozpracovávat otázku přenosu signálu od čidel přes přenosové trasy /kontaktně vo

diči, nebo bezkontaktně el. magnetickým polem/ k měřící a vyhodnocovací technice 
s cílem zpracování tras umožňujících zavedení měřicích kazet do provozovaných 
energetických reaktorů typu WER. 

6. Zahájit konstrukci diagnostické kazety pro některý z uváděných do provozu nebo 
provozovaných reaktorů WER-440 /Kozloduj, BLR; NORD, NDR; V-l, 2, ČSSR; Novo-
voroněž nebo Kola, SSSR; Loviisa, Finsko/. 

7. Zahájit koncepční, vývojové a konstrukční práce na diagnostických kazetách pro 
reaktor WER-1000 pro kazetu s obálkou a bez obálky. 
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3. Závěry 

Skutečné provozní charakteristiky aktivních zón energetických reaktorů je možné 
určit jen měřením. Výsledky měření však udávají pouze lokální hodnoty vnitroreakto-
rových parametrů. Proto tyto výsledky slouží jako nezbytné vstupní údaje pro nava
zující třírozměrné výpočty rozložení generovaného tepla, neutronových polí a teplot, 
průtoku chladivá, rozložení tlaků á tlakových spádů na aktivní zóně, které jsou zá
kladním, prostorovým vodítkem pro reálnou představu operátora reaktoru o skutečných 
a okamžitých vnitroreaktorov^ch stavech. 

Další vývoj reaktoroví techniky také ukáže, zdali konstrukce energetického reak
toru zůstane u současné koncepce vnitroreaktorové instrumentace, která je většinou 
omezena na měření neutronových toků a teplot ve standardních kazetách a volných kaná
lech klasterových absorbátorů, anebo časem rozšíří čidla na měření tlaků, tlakových 
puLsací průtoku chladivá, varu chladivá metodou akustické emise, měření tlaku plyn
ných štěpných produktů, určování zásoby teplotechnických podmínek palivové kazety, 
šumová měření a podobně. Ve druhém případě by pak v každé aktivní zóně bylo určité 
množství speciálních diagnostických kazet se zabudovanou nezbytnou vnitroreaktorovou 
instrumentací. 

Vzhledem k tomu, že diagnostika provozních stavů primárních okruhů je nový obor 
reaktorové techniky, který zejména v posledních letech vstoupil do popředí•důležitos
ti na základě růstu požadavků na provozní bezpečnost a spolehlivost jaderných elek
tráren s přihlédnutím k optimálním ekonomickým podmínkám, je proto třeba na problému 
vnitroreaktorové instrumentace diagnostických kazet intenzívně a dlouhodobě dále pra
covat v rámci, zemí RVHP. Podle našeho názoru lze práce rozdělit do těchto základních 
etap : 
a/ Vývoj a ověření čidel a metodik měření, konstrukční vývoj diagnostických kazet 

včetně ověření celé kazety v neaktivních podmínkách. 
b/ Vybudování vhodných měřících a vyhodnocovacích systémů, schopných přesně změřit 

a vyhodnotit informace z kazety, aktivní zóny, primárního okruhu a dalších zaří
zení. Mimo nová čidla a metody měření se jedná o zajištění galvanického oddělení 
signálů čidel od měřících tras, úpravu signálu na hodnoty vhodné k přenosu po 
měřících trasách, dílčí zpracování signálů před vstupem k měřícím trasám pomocí mi
kroprocesorů, snížení nároků na kabelové trasy, víceúčelová měřicí a vyhodnocovací 
zařízení s možností řízení procesu. 

c/ Zhotovení diagnostických kazet pro měřící účely na energetických reaktorech typu 
WER. 
V souvislosti s tím je třeba intenzívně vyvíjet a rozpracovávat nové metody měře

ní s cílem jejich aplikace pro vnitroreaktorová měření. Zajistit vhodnou mezinárodní 
vazbu na přenosu výsledků vnitroreaktorových měření k projektantům, výpočtářům a 
konstruktérům reaktorů a samozřejmě též provozovatelům jaderných elektráren. 

Uvedenými pracemi na diagnostických kazetách se zajišťuje růst spolehlivosti a *" 
bezpečnosti jaderných elektráren WER v zemích RVHP. 
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5. Vědecký program a příprava 
diagnostických kazet 
typu DK-1 a DK-2 
KRETT V., KOTT J., 
VLČEK J, MLADÝ Z. - ŠKODA 

1. Úvod 

Vědecké cíle a výzkumně vývojový program realizace a zkušebního provozu diagnos
tických kazet je založen na koncepci schválené řešitelskými zeměmi. Sledují zajistit 
základní informace o vnitroreaktorových stavech aktivních zón v prvné etapě s pali
vovými kazetami WER-440 a s výhledem rozšířit tyto práce na reaktory typu WER-1000. 

Uskutečnění prvé etapy funkčního ověření diagnostických kazet v aktivních pod
mínkách bude provedeno na energetickém reaktoru WER-2 Rheinsberg, jehož rozměry re
gulačních kazet umožňují vložit diagnostickou kazetu WER-440. NDR na základě poža
davku zemí RVHP vyslovila souhlas s využitím jaderné elektrárny Rheinsberg pro tento 
náročný a pro další vývoj reaktorové techniky důležitý experiment. 

Pro splnění uvedeného záměru bylo nutné zajistit zpracování projekčně-konstruk-
čních podkladů kompletů diagnostických kazet DK-1 a DK-2, vývoj čidel a uzlů diagnos
tické kazety, jejich výrobu, vypracování metodik měření a výpočtových programů, ná
vrh a realizaci kabelových tras a přístrojové a vyhodnocovací techniky, zkoušky či
del, uzlů a kompletů diagnostických kazet za plných provozních parametrů mimo vlivu 
působení reaktorového záření. K tomuto účelu byla provedena adaptace zkušebního kaná
lu na velké vodní smyčce o.p. ŠKODA a vybudována speciální laboratoř, která zajišťu
je provedení souboru nezbytných předreaktorových zkoušek na kompletech DK. Po zaveze
ní kazet do reaktoru, provedení plánovaných měření, zpracování naměřených hodnot, 
bude nutné rozšířit účast ČSSR na vývoji a další aplikaci diagnostických kazet o po-
radiační práce. 

2. Vědecký program diagnostických kazet na KKW Rheinsberg 

Vědecký program vychází z dosavadního stavu poznání v oblasti vnitroreaktorových 
měření na reaktorech WER. Tento program směřuje k získání metodik prognózy poškoze
ní a poruch funkčních celků reaktoru a také vytvoření kontrolního systému pro sledová
ní a hodnocení provozních odchylek primárního okruhu energetického reaktoru. 

2.1 Věd^ck^ jDr^gram_DK-l 

Vědecký program DK-1 byl v minulosti postupně zpracováván a schválen na posled
ní poradě vedoucích experimentů z NDR, ČSSR, SSSR, MLR a PLR. Program byl rozdělen 
do tří hlavních skupin prací, které se vzájemně prolínají v průběhu spouštění a pro
vozu energetického reaktoru WER-2. 
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V první skupině budou provedeny zkoušky detektorů zabudovaných v kazetě a pro
věřeny přenosové trasy včetně měřící a vyhodnocovací techniky. Cílem těchto prací je 
provést kalibraci a prověrku jednotlivých detektorů za pomoci standardně zabudované
ho systému KIP reaktoru. Ověřování bude prováděno dlouhodobě a to z hlediska měření 
středních hodnot parametrů a šumových veličin. Shromažäování měřených údajů bude pro
váděno pomocí počítače ROBOTRON 4000 z NDR, dále systémem ČSSR typu ADIMES a další
mi přístroji zúčastněných zemí. 

Ve druhé skupině experimentů budou prováděna teplofyzikální a hydraulická měře
ní. Bude se jednat o měření distribuce výkonu a rozložení teplot za různých provoz
ních podmínek reaktorurpopřípadě primárního okruhu. Důraz bude dále kladen na měře
ní stacionárních a dynamických stavů se zahrnutím vlivu otravy a vyhoření paliva. 
Registrace údajů bude prováděna obdobně jako v první skupině experimentů. 

Konečně třetí skupina prací bude ověřovat funkční způsobilost systému šumových 
měření pro následnou šumovou analýzu. Záznamy budou prováděny speciální snímací a vy
hodnocovací technikou opět s využitím ROBOTRONu 4000. 

Vazby jednotlivých skupin experimentů na režimy spouštění a provozu jsou přehle-• 
dně znázorněny na harmonogramu spouštění a režimů zkoušek /viz obrázek č. 1/. Podrob
ný přehled jednotlivých experimentů všech skupin je uveden v tabulkách 1, 2 a 3. 

Tabulka 1 Program měření pro zkoušky detektorů měřicích kanálů a kazety 

Označení 
experimentu 

D 01-šum 

Doba od zahájení 
spuštění /hod./ 

12, 36, 60, 84 P = 

Technické podmínky 

= 20 bar, t = 50°C 

D 02-šum 110 - 116 začátek spuštění l..a 2. čerpad
la, zvýšení tlaku do 50 bar, 
t= 100°C 
zvýšení tlaku do 100 bar 

D 03-šum 

D 04 

D 05 

D 06 + D 19 

D 20 

D 21 

139 - 151 

150 - 155 

165 /20 min./ 

202 - 213 

od 213 hod.každý den 
. dobu 14 dnů 

po dobu 14 dnů 

po 

p= 100 bar, třísmyčkový provoz, 
zvyšování teploty do 250°C 

p = 100 bar, t= 250°C 
kalibrace BAS, N e l= 2 - 3 MW 

totální výpadek napětí, 
zvětšena četnost registrace 

zvyšování výkonu po 5 MW 

výkon reaktoru 70 MW 

výkon 70 MW, šumové signály 
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Tabulka 2 Program 

Označení 
experimentu 

W 01 

W 02 

W 03 

W 04, W 05 

W 06 

W 07 

W 08 

W 10 

W 20 

W 21 + W 23 

W 30 

W 31 + W 35 

W 40 

W 41 + W 43 

měření při termohyd 

Doba od zahájení 
spuštění /hod./ 

115 + 116 

116 + 140 

116 + 140 

140 

148 

149 

150 - 165 

165 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

lických zkouškách 

Technické 
podmínky 

zvyšování tlaku 
start reaktoru 

snížení tlaku 

zvyšování tlaku 

zvyšování a sniž.p 
zvyšování t 

zvyšování t 

zvyšování t 

vyrovnání t 

okamžité zvýšení 
výkonu, připojení 
k el. síti 10 MWe 

stacionární režim 

1-3 smyčkový provoz 

3 smyčkový provoz 

změny p, t 

dynamická měření 

odpojovači čerpadla 

Parametry 

t *100°C, p= 109 bar 
NT= 1 MW 

t= 100°C, p =94 bar 
NT= 1 MW 

t = 100°C, p =102 bar 
N m= 1 MW 

p =94-102 bar, 
t = 100°C 

t = 230°C 
p = 98,1 bar 

t = 240°C, NT =1 MW 

t a 250°C, 3 HCČ" 

t= 250°C, N m 30 MW 
p = 98,1 bar 

S,N - snížený výkon 

p = 98 bar, NT= 210 MW 

p ~94-102 bar 
t=230-250°C 

p =98 bar 
t = 250°C 

nominální 
do zahájení zkoušek 



Tabulka 3 Program šumových měření 

ozn. 
exp. 

R 01, 
02, 03 

R 04 

R 05 + 
R 07 

R 10 -
R 12 

R 20 -
R 22 

R 30 

R 40 

CÍ1 

šumové jevy 
parametru 

parametry při 
nulovém N T 

citlivost 
detektoru 

měření neutro
nových signálů 

změny při dvou-
smyč. provozu 

nesymetrický 
vývin tepla 

výzkum přecho
dových jevů 

doba od zahá
jení /hod./ 

140, 145, 

170 

207 

5 den 
10 den 
15 den 

S, N 

150 

techn. 
podm. 

ohřívání 

t n 250°C 
p = 100 bar 

N ea 30, 50 
70 MW 

N * 70 MW e 

smyčky : 
1,2 
1,3 
2,3 

signály 

T01-T14 
P01-P08 
PIO,.za 
30, 50 

T01-T14 
P01-P08 
PIO, za 
30, 50 

R 01 
101-104 
01-06 

jako 
R 07 

jako 
R 07 

jako 
R 07 

jako 
R 07 

frekvence 
/Hz/ 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

Všechny experimenty budou uzavřeny dílčími protokoly a celkové zhodnocení bude 
provedeno ve společné výzkumné zprávě, jejíž obsah bude projednán na 6. zasedání te-' 
matické skupiny pro šumovou diagnostiku MDK-RVHP. 

ťJčast Československa při realizaci programu na DK-1 : 
- zajištění výroby a cejchování všech termočlánků pro dva komplety DK-1 /kabely 
dodal SSSR/; 

- zajištění konstrukce, vývoje, ověření výroby a dodávky dvou regulačních orgánů DK; 
- vývoj, výroba a ověření systému řízení regulačního orgánu; 
- vývoj, cejchování, výroba a dodávka vnitrokalorimetrických tyčí; 
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- účast na koncepci bezpečnostní zprávy a zpracování řady kontrolních podkladů z 
předreaktorových zkoušek /akt o výsledcích termohydraulických zkoušek kompletu 
DK-1-.i na w s o.p. SKODA/; 

- příprava velké vodní smyčky, kabelových tras, měřící a vyhodnocovací techniky při 
předreaktorových zkouškách DK-1-1; 

- zajištění dopravy diagnostických kazet z SSSR do ČSSR a do NDR; 
- spoluúčast při zavážení diagnostických kazet do reaktoru, dále při kontrole regu

lačního orgánu a systému řízení a kalorimetrii na jaderné elektrárně, instalace mě
řících systémů, účast při měření a vyhodnocování; 

- proveden projekt mechanismu pro pohyb štěpné komory v reaktoru; 
- projekt transportně-technologické části diagnostické kazety v reaktorovém sále ja
derné elektrárny Rheinsberg. 

2.2 Y|decký__grggram_DK-2 

Vědecký program s variantou DK-2 je zpracován a bude ještě dále konkretizován 
na základě získaných zkušeností s provozem a výsledků měření diagnostické kazety 
DK-1. 
Základní činnosti programu jsou následující : 

2.2.1 Experimentální určení tepelného výkonu kazety a jeho porovnání s výpočtovými 
údaji * 

a/ metoda teplotechnických měření, teplot, tlaků a průtoku'chladivá, 
b/ měření radiačního ohřevu pomocí termického detektoru, 
c/ měření neutronového toku /beta emisní detektory, pohyblivá štěpná komora/, pře

počet na tepelný výkon. 
Tyto údaje podávají základní integrální charakteristiku vnitroreaktorového stavu z 
hlediska vývinu tepla. 

2.2.2 Hydrodynamické charakteristiky kazety, průtok, tlaky, tlakový spád, teploty, 
součinitel hydraulického odporu. 

2.2.3 Stanovení varu chladivá v závislosti na průtoku chladivá, výkonu reaktoru, 
poloze regulačních orgánů, vyhoření a otravy paliva, apod. 

a/ porovnání s výpočtovými modely, 
b/ stanovení limitujících hodnot, 
c/ vazba vzniku varu na údaje termočlánků, výstupní teploty, teploty pokrytí,, 

tlaku, tlakového spádu na aktivní zónu, změně průtoku chladivá, lokální změně 
neutronových toků, 

d/ ověření indikace varu chladivá akustickou metodou v reaktorových' podmínkách. 
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2.2.4 Zjištění skutečných teplofyzikálních poměrů ve svazku palivových prutů 

a/ Průběh teploty chladivá po výšce aktivní zóny. 
b/ Průběh teploty pokrytí po výšce a průřezu kazety. 
c/ Rychlost chladivá v buňce svazku a její změna po výšce svazku, lokální průtok 

chladivá, 
c/ Určení oblasti stabilní teploty při varu chladivá, 
e/ Ocenění stupně míšení v elementárních buňkách palivové kazety, 
f/ Ocenění vlivu polohy regulačních kazet na rozložení teploty, 
g/ Stanovení nerovnoměrnosti profilu výstupní teploty chladivá, 
h/ Stanovení vlivu distanční mřížky na teploty. 

Porovnání naměřených hodnot s výpočtovými údaji. 

2.2.5 Stanovení tlakových pulsací chladivá na vstupu a výstupu z kazety 

a/ Charakteristika stavu média v aktivní zóně, vliv čerpadel, průtoku atd. 
b/ Výpočet kmitání diagnostické kazety na základě znalosti amplitud a frekvencí 

tlakových pulsací média, 
c/ Stanovení přenosových charakteristik kazety ze spekter měřených na vstupu a 

výstupu /zesílení, potlačení charakteristik/, 
d/ Sledování vazby pulsačních charakteristik v primárním okruhu na základě měření 

pulsací v různých místech. 

2.2.6 Sledování parametrů dle bodů 2.2.1 až 2.2.5 v závislosti na zadané změně prů
toku chladivá kazetou 

a/ Při stacionárním stavu, 2 a 3 smyčkový provoz primárního okruhu reaktoru WER-2. 
b/ Periodická změna průtoku chladivá v rozsahu 20 + 100 %. 
c/ Skoková změna průtoku. 
d/ Modelování při výpadku čerpadel. 

Toto umožní stanovení dynamických charakteristik kazety a s určitými předpoklady 
i celé aktivní zóny. 

2.2.7 Sledování šumových charakteristik 

a/ Teplotní šumy chladivá pomocí termočlánků. Může vést k indikaci varu chladivá. 
b/ Teplotní šumy pokrytí, povedou k indikaci varu chladivá a ke stanovení skutečných 

namáhání pokrytí palivových článků. 
c/ Neutronové šumy pomocí štěpné komory, beta emisních detektorů, kalorimetrů. 
d/ Tlakové pulsace chladivá,obzvláště s ohledem na indikaci varu chladivá. 
e/ Akustické pole kazety přenášené ke snímači zvukovodu. 
f/ Sledování vlivu regulačních kazet na šumové charakteristiky. 

Bude sledována vazba mezi body a + f v kazetě, vazba s jinými čidly primárního 
okruhu, při stacionárních a nestacionárních podmínkách,obzvláště při varu chladivá. 

Navržený program podává základní přehled o vědeckých záměrech experimentu a bu
de dále postupně upřesňován a korigován podle provozních možností energetického reak
toru WER-2 a na základě nových poznatků a zkušeností získaných postupně řešitelem 
z oblasti problematiky vnitroreaktorových měření. 

23 



3. Současný stav prací 

3.1 Diagnostická_kazeta_DK-l 

Dodavatel kazety zajistil kompletní projektovou dokumentaci, výrobu dvou komple
tů a dodávku do ČSSR pro předreaktorové termohydraulické zkoušky. 

První kazeta DK-1-1 byla kompletně předreaktorové vyzkoušena, byly vydány pří
slušné akty způsobilosti provozu diagnostické kazety v reaktoru a byl zajištěn pře
voz z ČSSR na jadernou elektrárnu Rheinsberg v NDR. Druhá kazeta DK-1-2 je v součas
né době v o.p. ŠKODA, zatímco odborníci v SSSR a ČSSR provádějí její konstrukční úpra
vy, které budou realizovány v ČSSR do konce roku 1979. Tyto úpravy se týkají zejména 
zvýšení hermetičnosti svarových spojů, impulsních trubek a regulačního orgánu včetně 
jeho ovládání. 

Odborníci zemí zúčastněných na zkouškách v o.p. ŠKODA doporučili na základě 
výsledků těchto zkoušek zavézt DK-1-1 co nejdříve do reaktoru. Na základě informací 
z NDR existují reálné možnosti zavezení DK-1-1 do reaktoru WER-2 buä v říjnu 1979 
nebo v březnu 1980. DK-1-2 po jejím dopracování a odzkoušení na smyčce o.p. ŠKODA 
bude rovněž do konce roku 1979 předána jaderné elektrárně Rheinsberg. 

3.2 Diagnostická_kazeta_DK-2 

3.2.1 Konstrukční a projektové práce : 

- Vypracován konstrukční projekt kompletu měřicí kazety DK-2; 
- Navržen způsob transportu a zavážení měřicí kazety do reaktoru KKW Rheinsberg? 
- Vypracovány technické požadavky na dodávku upravené kazety ze SSSR; 
- Vypracován návrh pasportu pro dodávku upravené palivové kazety ze SSSR; 
- Dokončena výrobní dokumentace těch částí kompletu DK-2, které bude vyrábět ZES; 
- Vypracována dokumentace kontejneru pro transport DK-2 na KKW Rheinsberg; 
- Navržen a se specialisty SSSR odsouhlasen způsob zabudování RO vyvíjeného v o.p. 
ŠKODA do DK-1, který zajišEuje SSSR; 

- Byl vypracován projekt převodníkové soustavy pro měření tlaků a průtoku pro DK-2; 
- Vypracována výkresová dokumentace instrumentace DK-2; 
- Vypracovány výkresy kalorimetrické sondy pro DK-1 a se specialisty NDR a SSSR vy
jasněno napojení kabeláže na kalorimetrickou sondu; 

- Vypracován projekt kabeláže pod ochranným krytem reaktoru; 
- Projekt odsouhlasen zástupci KKW Rheinsberg; 
- Navržen a konstrukčně zpracován nerezový model DK-2 palivové kazety WER-440, včet
ně jeho zabudování do kanálu W S . Konstrukčně zpracována instrumentace na modelu 
DK-2. 

3.2.2 Fyzikální, teplotechnické a dynamické výpočty 

- Sestaveny a odladěny programy pro výpočet okrajových podmínek a distribucí neutro
nových výkonů v DK-2, na přípravu vstupních dat pro mikrovýpočty elementárních 
buněk a sestaveno modulární schéma pro výpočty; 

- Provedeny výpočty distribuce neutronových výkonů a vyhoření paliva během kampaně; 
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- Provedeny výpočty stacionárních a nestacionárních termohydraulických charakteristik 
DK-2, teplotních polí v kalorimetrické sondě a analýzy systému měření z hlediska 
dosažení maximální informace; 

- Pro neaktivní zkoušky na W S provedeny výpočty hydraulických charakteristik; 
- Provedena dynamická identifikace kazety a výpočet frekvenčního spektra. 

3.2.3 Fyzikální, teplotechnická a hydrodynamická měření 

- Byla dokončena výroba dvou mikrokalorimetrů pro DK-1 a vyrobeny součásti pro DK-2; 
- Proveden výpočet rozložení neutronového toku v kalorimetrické sondě a poruch neutro
nového toku vlivem zabudování sondy do DK-1 a DK-2; 

- Funkce vlastních kalorimetrů byla ověřena na elektrárně NORD v NDR; 
- Pro DK-2 byl navržen a odzkoušen funkční vzorek detektoru náhodného signálu pro 

indikaci varu chladivá, zvukovod a předzesilovač akustického signálu; 
- Zvládnuta výroba, ověření a upevnění termočlánků v povrchu palivového článku. Pro
bíhají zkoušky vedení termočlánků po palivových článcích a konstrukčních částech; 

- Ukončeny vývojové práce na snímači tlakových pulsací; 
- Podrobně prostudován hydraulický výzkum průtočné části regulačního orgánu, impuls

ních trubek, tlumičů tlakových rázů a zpracováno schéma měření tlaků a tlakových 
diferencí a provedena jejich realizace při zkouškách na W S . 

3.2.4 Regulační orgán a systém jeho řízení 

- Byly provedeny projekční práce, vyrobeny 3 ks regulačních orgánů a odzkoušeny v 
autoklávu, na nerezovém modelu a na DK-1 během zkoušek na W S . K regulačnímu orgá
nu byl připojen i systém řízení a měření průtoku; 

- Řeší se dynamika systému řízení na analogovém počítači. 

3.2.5 Kabelové trasy, měřící a vyhodnocovací technika 

Byly zpracovány projekty kabelových tras a měřící techniky na W S Bolevec a KKW 
Rheinsberg. Kabelové trasy na W S byly realizovány a odzkoušeny během zkoušek na ne
rezovém modelu a DK-1. 

3.2.6 Experimentáln/. zařízení pro neaktivní zkoušky 

Vybudováno zařízení pro hydrodynamické zkoušky regulačního orgánu na vzduchové tra
ti, vodní nízkotlaké trmyčce a W S . Provedena úprava kanálu W S pro zkoušky s DK. 
Pro jednotlivé experimenty zpracovány programy zkoušek. 

3.2.7 Výroba kompletů DK-2 

Ze SSSR byly dodány dvě kazety WER-440 a nerezové materiály pro kompletaci dvou ks 
diagnostických kazet. Probíhá výroba ostatních dílů. Jsou zajištěna čidla a přístro
je pro kompletaci systému měření. V rámci zkoušek DK-1 byl vyroben a odzkoušen systém 
řízení regulačním orgánem. Čidla pro měření tlaků zajistuje MLR, štěpnou komoru PLR. 
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4. Závěr 

Předložený přehled vědeckých programů diagnostických kazet DK-1 a DK-2 svědčí 
o rozsáhlosti a náročnosti celé problematiky vnitroreaktorových experimentů na ener
getických reaktorech. K rozsáhlosti uváděných prací je nutné přičíst ještě důležitou 
oblast zajišťování technologie výroby a vlastní výroby všech funkčních celků instru-
mentace diagnostických kazet a mimořádně náročné technologické práce na předreaktoro-
vých zkouškách. Všechny práce na diagnostických kazetách vyžadují nový přístup k ře
šení celé problematiky a zavádění zcela nových technologií zejména v oblasti čidel 
a jejich zabudování, funkčních uzlů, tras pro přenos signálů a moderní metody vy
hodnocování, nezbytné u šumové diagnostické techniky. Při vývoji získané zkušenosti 
a poznatky mají širší využití v národním hospodářství,obzvláštěpři měření teplofy-
zikálních parametrů a strojně početním zpracování měřených dat. 

Plnění vědeckého programu experimentů s diagnostickými kazetami je závislé na 
dobré a operativní spolupráci zúčastněných zemí v rámci RVHP. 
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6. Fyzikální výpočty 
pro diagnostickou kazetu 
DK-2 
VYSKOČIL V.. WOHLMUT J. - ŠKODA 

V Slánku je uveden stručný popis metodik a programů používaných pro výpočty 
diagnostické kazety DK - 2 v lehkovodní mříži reaktoru Rheinsberg na počátku 9, kam
paně. Výsledky jsou srovnávány s výpočty neporušené kasety WER - 440 za stejných 
okrajových a počátečních podmínek, tj. s uvážením reálných výkonů a vyhoření'v sou
sedních kazetách* 

1. tJvod 

Pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a bezporuchovosti aktivních zón reakto
rů typu WER a pro zajištění dobré ekonomie provozu elektrárny bylo nutné získat ur
čité množství experimentálních fyzikálních a teplotechnických parametrů během provo
zu palivových kazet. 

Projekt diagnostické kazety D K - 2 , která bude zavezena v aktivní zóně reaktoru 
Rheinsberg, vychází z palivové kazety reaktoru WER - 440, na které budou prováděna 
vnitroreaktorová měření. 

Fyzikální výpočty prováděné v ZES o.p. ŠKODA pro diagnostickou kazetu D K - 2 
mají za cíl zajistit určení fyzikálních parametrů pro následující oblasti : 
- výpočty pro projekt experimentu 
- podklady pro bezpečnostní zprávu 
- příprava programů a výsledků pro vyhodnocování experimentů. 

Při všech těchto úkolech se vychází z fyzikálních parametrů neporušené aktivní 
zóny reaktoru Rheinsberg, které byly získány německou stranou bu8 výpočtem nebo mě
řením. Rozdělení prací mezi německou stranou a naším pracovištěm je takové, že všech
ny makroskopické výpočty provádějí specialisté NDR a všechny mikrovýpočty a integrální 
hodnoty D K - 2 provádí o.p. ŠKODA. Tím je zajištěno, že všechny zkušenosti získané 
během mnohaletého provozu na Rheinsbergu i výpočtové hodnoty ověřované naměřenými 
hodnotami budou ve všech etapách experimentu plně využity. 

S ohledem na velký objem prací, jejich návaznost na teplotechnické výpočty a 
průběžný vývoj D K - 2 spojený s upřesňováním vstupních údajů, byly úkoly v reaktorové 
fyzice rozděleny do etap. V první etapě prací byly provedeny potřebné změny v meto
dikách a výpočetních programech na základě stávajících informací, určeny vstupní 
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parametry, spočteny neutronové fyzikální charakteristiky elementárních buněk v DK - í 
a z toho spočteny neutronové výkony v palivových elementech na začátku kampaně. V 
další etapě, která je rozpracována, budou provedeny výpočty distribuce výkonu v DK-2 
během kampaně a výpočty s obsahem páry v palivové kazetě. 

2. Použité metodiky a programy 

2.1 Makroskopiské výpočty jsou prováděny pomocí programu BIPR, jehož verze je použí
vána v NDR pod označením PITHIA. Základní fyzikální parametry aktivní zóny v 
jednogrupovém difúzním přiblížení počítá tento makrokód s jedním bodem na kazetu 
/ rozdělení výkonu, reaktivitu, koncentraci kyseliny borité, váhu regulačních ty
čí apod. /. Kod obsahuje všechny potřebné fyzikální parametry pro makrovýpočty 
a je v něm zahrnuta řada opravných činitelů, získaných z provozu reaktorů WER-
440. Poslední verze zpřesněného programu BIPR - 6 odladěná v SSSR pracuje v dvou-
grupovém přiblížení a podle tohoto programu byly již prováděny výpočty pro DK - 1. 

2.2 Pro výpočet termalizace neutronů byl použit transportní kód THESEUS obdobný jako 
kod THERMOS. Pre určení toků v elementární buňce je použita metoda pravděpodobnos
ti první srážky podle Carlvicka a při řešení superbuňky metoda MULTCELL podle 
Eonalumiho. Program pracuje ve 42 grupovém systému, který potom provádí redukci 
na jednu tepelnou grupu s horní hranicí 1,85 eV. Je používána knihovna účinných 
průřezů SNDL z Ústavu Kurčatova v SSSR. Program byl úspěšně testován na řadě pří
kladů publikovaných v literatuře a na úlohách řešených a experimentálně ověřených 
v rámci MDK v Budapešti. 

2.3 Pro výpočet v nadtepelné oblasti byl použit program REMUR. Jde o 54 grupový systém 
typu MUFT používající pro výpočty rovnice zpomalení bezrozměrného řešení. Pracuje 
s knihovnou mikroskopických účinných průřezů a rezonančních parametrů přejatou z 
japonské literatury. I tento program byl úspěšně testován na kontrolních varian
tách řešených v MDK. Výsledkem výpočtů jsou třígrupové konstanty v nadtepelné 
oblasti s těmito rozhraními 

- 3. grupa do 5,53 keV 
- 2. grupa do 821 keV 
- 1. grupa do 10 MeV 

2.4 Pro výpočet fyzikálních parametrů elementární buňky v závislosti na vyhoření je 
používán program BURN, který spolupracuje s programy THESEUS a REMUR. Kod řeší 
systém dvaceti diferenciálních rovnic popisujících vyhoření až do americia meto
dou Runge - Kutta - Merson, provádí přenormování toků, výpočet středních mikro
skopických průřezů a ostatních veličin, potřebných pro analýzu vyhořívající buň
ky. Uvedený systém programů THESEUS, REMUR a BURN se používá v našem závodě pro 
všechny výpočty lehkovodních reaktorů. 

2.5 Vlastní výpočet rozdělení neutronových toků a výkonů je prováděn programem 
HEXAGONAL. Jedná se o dvourozměrný difúzni sítový kód s šestihrannou mříží. Ve 
čtyřech neutronových grupách se hledá distribuce ve vlastní kazetě a v části 
sousedních kazet s jedním bodem na palivový element. Od ostatních používaných 
kódů se liší program v tom, že jako okrajových podmínek se místo derivace nebo 
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logaritmické derivace používá přímo neutronových toků v jednotlivých bodech na 
hranici a k f. Z uvedeného je patrno, že je nutné nejdříve provést výpočet celé 
aktivní zóny v hrubé mříži a tak získat okrajové podmínky pro HEXAGONAL. Difdzní 
charakteristiky elementárních buněk jsou do programu zadávány formou polynomů 
závisejících na vyhoření. 

2.6 Pro potřeby DK - 2 byl vytvořen ještě program HEXAPO, který dovoluje řešit velkou 
část aktivní zóny /l + 6 x 1/2, 1 + 6 , 1 + 12, 1 + 18/, to znamená společně s 
vyšetřovanou kazetou i okolní kazety s mříží 12 bodů na kazetu. Jako okrajové 
podmínky jsou zde použity asymptotické grupové toky získané z mikrovýpočtů ele
mentárních buněk normované na skutečné výkony v sousedních kazetách. 

3. Výpočty distribuce výkonu v kazetě 

Na začátku vlastních fyzikálních výpočtů byla odsouhlasena určitá geometrická a 
materiálová konfigurace, pro kterou bylo napočteno izotopické složení jednotlivých 
buněk. Celkový popis vstupních ddajů a tomu odpovídající izotopické složení pro vše
chny uvažované buňky je podrobně popsáno ve zprávě Ae 3760/Dok.R. Zde se omezíme pou
ze na výpočet elementárních buněk, které se během výpočtu uvažují : 

1. palivová buňka elementu WER - 440 - vnitřní 
2. palivová buňka elementu WER - 440 - hraniční 
3. palivová buňka elementu kazety RHEINSBERG - vnitřní 
4. palivová buňka elementu kazety RHEINSBERG - hraniční 
5. mezera mezi kazetou DK - 2 a RHEINSBERG 
6. mezera mezi kazetami typu RHEINSBERG 
7. centrální element v DK - 2 se štěpnou komorou 
8. akustická sonda 
9. trubka impulsních vedení pro dýzu 

10. mikrokaiorimetry 
11. neutrokoax 
12. buňka měření teploty a rychlosti chladivá 
13. buňka s termočlánky. 

Dalšími vstupními hodnotami pro naše výpočty byly výsledky makrovýpočtů provádě
ných v NDR programem PITHIA pro 9 kampaní elektrárny Rheinsberg. Dostali jsme dosta
tečnou mapu výsledků vyhoření toků a výkonů v desíti bodech po výšce kazety, v dva
nácti bodech kampaně a pro dvě vrstvy kazet v okolí DK - 2. Tím byl uzavřen soubor 
potřebných dat pro program HEXAGONAL. 

3.1 Vlastní mikrodistribuce byly zahájeny podle plánu prací uvedeného v protokolu 
z Moskvy - prosinec 1978. Spočteny byly nejdříve distribuce výkonu v nekonečné 
mříži nevyhořelých buněk typu Rheinsberg s neporušenou kazetou WER - 440 a s ka
zetou DK - 2. Byla to testovací úloha, v níž se použila jednotná vstupní data jak 

pro program HEXAGONAL, tak i pro program ŠESTIGRANIK, který pracuje v dvou-
grupovém přiblížení s jinými okrajovými podmínkami než kod HEXAGONAL. Pro tuto 
potřebu byly na našem pracovišti spočteny jednotné hodnoty izotopického složení 
pro jednotlivé buňky a předány sovětské a německé straně, aby se eliminovala chy
ba v této oblasti. 
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Výsledky distribuce výkonu ukázaly, že v místech, kde bylo palivo nahrazeno měří
cím systémem /pozice č. 215, 218, 244, 251 a 208 na obr. č. 2, 3/, dochází v sou
sedních palivových elementech ke zvýšení výkonu. Největší poruchu vyvolává trub
ka impulsního vedení pro dýzu /pozice č. 206/, přičemž největší zvýšení výkonu 
v kazetě oproti neporušené kazetě WER - 440 je na palivovém elementu č. 175, 
které dosahuje 4,6 %. V ostatních místech v kazetě dosahuje zvýšení 1 - 3 %. Po
ruchy zanesené do diagnostické kazety způsobí zhoršení koeficientu nerovnoměrnos
ti rozložení výkonu po průřezu kazety z hodnoty 1,148 na 1,268. 

Srovnání s výsledky, které dává program ŠESTIGRANIK zatím nebyly provedeny. Cílem 
první etapy výpočtů DK - 2 bylo prověřit jednotnost používaných vstupních dat, 
vhodnost existujících metodik a možnost spolupráce uvažovaných programů. Výsled
ky prací jsou v plném rozsahu shrnuty do zprávy Ae 3760/Dok.R., která byla pře
dána sovětské a německé straně. 

Ve většině států RVHP hlavním programem pro makrovýpočty fyzikálních parametrů 
reaktoru WER - 440 je program BIPR, a proto byla věnována určitá pozornost vý
počtu konstant pro tento kod. Ve zprávě Ae 3760/Dok.R. jsou uvedeny dvougrupové 
vystředované fyzikální parametry pro výpočet s jedním bodem na kazetu pro nepo
rušenou mříž W E R - 440 a pro DK - 2 se zahrnutím jednotlivých poruch, způsobe
ných měřícími místy. 

3.2 Ve druhé etapě fyzikálních výpočtových prací bylo nutné přihlédnout již ke kon
krétní konfiguraci aktivní zóny elektrárny Rheinsberg /obr. č. 1/. Diagnostická 
kazeta je zatím umístěna v pozici č. 46 na začátku 9. kampaně, kde jsou určeny 
v okolních kazetách výkony a vyhoření. Systémem našich programů byly spočteny 
fyzikální parametry buněk typu Rheinsberg v závislosti pro program HEXAGONAL. 
S uvedenými parametry byly potom spočteny dvě varianty na začátku kampaně, to 
jest diagnostická kazeta a neporušená kazeta WER - 440. Výsledky jsou na obr. 
č. 4, přičemž z výsledků je možné vyvodit obdobné závěry jako v odstavci 3.1. 
Největší poruchu vyvolává opět trubka impulsního vedení pro dýzu a největší zvý
šení výkonu oproti neporušené kazetě WER - 440 je na palivovém elementu č. 175, 
které dosahuje 2,7 % na začátku kampaně. V ostatních místech v kasetě dosahuje 
zvýšení výkonu 1 - 2 %. Koeficient nerovnoměrnosti rozložení výkonu po průřezu 
kazecy se zhorší z hodnoty 1,3665 na 1,4046. Zatím výsledky ukazují, že během 
kampaně se uvnitř DK - 2 nerovnoměrnost distribuce výkonu bude zmenšovat. 

Velké množství variantních výpočtů s programem HEXAGONAL a poměrně značné množ
ství dat pro vstupy a okrajové podmínky, které se musí připravit pro jednotlivé 
úlohy k podrobnému výpočetnímu popisu distribuce výkonu během kampaně v DK - 2, 
nás nutí k tvorně dalšího pomocného programu, který by tyto práce automatizoval. 
Všechny fyzikální výpočty jsou dělány přes vyspělý operační systém GEORGE III 
na počítačích konfigurace ICL 1 900, který dává velké možnosti při sestavování 
jednotlivých dloh z uvedených programů při použití různých periférií. Výsledky 
prací^ druhé etapy budou shrnuty ve zprávě Ae 4524/Dok.R. 

3.3 Naprosto novou problematiku ve výpočtové oblasti reaktorové fyziky aktivní zóny 
je uvážení vzniku páry. Až doposud všechny fyzikální výpočty, které neuvažovaly 
přítomnost páry v kazetě,byly oddělovány od teplotechnických výpočtů bez velkých 
komplikací, protože distribuci výkonu a tomu odpovídající rozložení teplot se 
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stačilo popsat většinou ve dvou iteracích. Při vzniku páry dojde k podstatným 
změnám v průběhu fyzikálních parametrů buňky a není tak jednoduché rozdělit fy
zikální a teplotechnické výpočty. 

V současné době se ve fyzikálních výpočtech zahrnuje přítomnost páry změnou hus
toty chladivá v elementární buňce pomocí stacionárních stavů a vazba s teplo-
technickými výpočty je prováděna iteračním způsobem. S ohledem n?. skutečnost, 
že program pro teplotechnické výpočty je provozován v jiném výpočetním centru na 
počítači EC 1030, bylo přikročeno k připojení programu HEXAGONAL k programu 
VEVERKA. 

4. Závěr 

V této části bychom chtěli upozornit na důležitou skutečnost, že diagnostická 
kazeta je umístěna v aktivní zóně energetického reaktoru se značnými heterogenitami, 
dále provozována se složitým diagramem proměnného výkonu, a to vše je zatím popiso
váno rychlým, ale jednoduchým programem s hrubou sítí, kde připadá jeden výpočetní 
bod na kazetu. Zatímco přesnost makrokodu v integrálních fyzikálních veličinách 
je poměrně vysoká, v distribuci výkonu je chyba o 20 % a s touto chybou se začínají 
počítat mikrodistribuce výkonu v kazetě. 

Abychom splnili zadaný úkol, chceme v závěru provést výčet míst, které nepřízni
vě ovlivňují naše výsledky, a které bylo účelné postupně odstraňovat. Patří mezi ně 
zejména následující skutečnosti : 
- Rozhodující měrou ovlivní přesnost fyzikálních a teplotechnických výpočtů metodika 
programu, kterou jsou prováděny makroskopické výpočty. Velkým přínosem by bylo, 
kdyby německá strana provedla výpočet kampaně s diagnostickou kazetou s větším poč
tem bodů na kazetu než jeden a s větším počtem neutronových grup. 

- Určitá nejednotnost je ve výpočtové hodnoto střední teploty paliva, kterou je nut
né uvažovat ve fyzikálních výpočtech, a kterou se nám nepodařilo zatím odstranit 
/v protokolu z Moskvy 1978 jsou uvedeny hodnoty 820°C pro DK - 2 a 680°C pro 
Rheinsberg, ale německá strana počítá s teplotami 626 C a 468 C/. 

- Zatím neúnosné rozdíly jsou ve střední efektivní váze paliva uvnitř pokrytí, která 
3 3 

u nás je uvažována 9,89 g/cm , zatímco němečtí specialisté berou 9,50 g/cm . 
Cílem našeho snažení v oblasti fyzikálních výpočtů bylo pomocí nejpřesnějších 

dostupných metodik matematicky popsat co nejpodrobnějším způsobem distribuci výkonu 
v DK - 2 během uvažované kampaně, jak pro stacionární, tak pro nestacionární stavy 
a přispět tak ke zdárnému průběhu a zakončení experimentu. 
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7. Teplotechnické výpočty 
pro diagnostické kazety 
MLADÝ Z., JŮZOVÁ Z., KRETTOVÁ A., 
SVITÁKR, ŠIK J.- ŠKODA 

V referátu je uveden stručný přehled výpočtových práci řešících problematiku 
termohydraulických procesů V diagnostické kazetě. Jsou popsány výpočty prováděné pro 
určeni koncepce rozmístění měřicích míst v diagnostické kazetě^ pro návrh konstrukč
ního řešení i pro podrobné určení lokálních charakteristik ve stacionárních i nestaci
onárních provozních režimech. Dále jsou zhodnoceny výsledky výpočtu prováděných v ob
dobí realizace diagnostické kazety a jejích zkoušek na smyčce i předpokládaný rozsah 
termohydraulických výpočtů V období měření na KKW Rheinsberg včetně analýzy výsledků. 

Problematiku termohydraulických výpočtů pro československou variantu diagnostic
ké kazety /DK 2/ lze podle jednotlivých fází její realizace rozdělit následujícím 
způsobem : 

1. Termohydraulické výpočty pro určení koncepce rozmístění měřicích míst v diagnostic-
hi_!S§2SÍl_§_EE2_GŠYElí_!S2D§trukčního_řešení 

Jedním z cílů výpočtů této skupiny, které se prováděly v prvním období prací na 
diagnostické kazetě, bylo určit její obecné hydraulické charakteristiky pro různé 
umístění a profilování regulátoru průtoku. Výpočty ukázaly, že není možné umístit 
regulátor průtoku do horní části kazety, protože by mohlo dojít k hydrodynamické ne
stabilitě v důsledku tvorby páry při malých průtocích. Na základě výsledků výpočtů 
bylo rozhodnuto dát regulátor průtoku do spodní části kazety před vlastní svazek pa
livových tyčí. 

Druhým cílem výpočtů prováděných v tomto období byla výpočtová kontrola návrho
vých charakteristik profilování regulátoru průtoku, především pro oblast malých prů
toků, kdy v kazetě dochází k varu chladivá. Výsledkem bylo předběžné určení velikosti 
blokování regulátoru pro nastavení minimálního bezpečného průtoku kazetou. Tyto výpoč
ty byly vždy opakovány po proměření hydraulických charakteristik regulátoru na sten-
du pro odpovídající navržené profilování. 

Posledním cílem výpočtů pak bylo, na základě výpočtového rozdělení zdrojů tepla 
.a průtoku v kazetě, určit rozmístění čidel tak, aby se dosáhlo maximální informace 
o termohydraulických poměrech v kazetě při měření v aktivní zóně reaktoru KKW Rheins
berg. 
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Všechny uvedené výpočty se na dané etapě prací prováděly programem KABEX, kte
rý určoval termohydraulické charakteristiky jednotlivých buněk svazku <sa předpokladu 
nulového míšení chladivá mezi buňkami a určoval celkové termohydraulické charakteris
tiky diagnostické kazety včetně regulátoru průtoku. Výpočty byly prováděny na počí
tači NE 803 B. 

2. Termohydraulické výpočty pro podrobné určení charakteristik diagnostické kazety 
Yě_§£a£Í2DÍEDÍ£l}_ž_D§§íž2i2DáíDÍ2Í}_EE2Y22DÍ£l2_EěIim§2Í! 

Účelem výpočtů této skupiny bylo : 
a/ podrobné určení termohydraulických parametrů chladivá pro jednotlivé provozní re

žimy s uvážením míšení chladivá mezi buňkami svazku pro kontrolu správnosti navr
ženého rozdělení měřicích míst v kazetě 

b/ výpočtové prověření bezpečné práce kazety za všech provozních a potenciálně mož
ných havarijních stavů pro účely bezpečnostní zprávy. 

Výpočty prováděné v této skupině lze rozdělit, do dvou etap : 
1. etapa - výpočty prováděné do konce roku 1978 
2. etapa - výpočty prováděné v roce 1979. 

V první etapě se prováděly podrobné stacionární výpočty pro následující podmín
ky : výkon diagnostické kazety na počátku kampaně 3,5 MW /podle zadání specialistů 
NDR/, vstupní parametry chladivá do aktivní zóny : tlak 9,81 MPa, teplota 250°C, 
průtočná množství diagnostickou kazetou 5, 10, 15 a 27,2 kg/s; rozdělení zdrojů 
tepla po průřezu se bralo z fyzikálního výpočtu ZES ŠKODA pro případ umístění DK 2 
v nekonečné mříži reaktoru KKW Rheinsberg, rozdělení zdrojů tepla po výšce DK 2 se 
bralo z fyzikálního výpočtu aktivní zóny, provedeného v NDR. Výpočty se prováděly 
jak pro nominální hodnoty uvedených parametrů, tak pro jejich odchylky : zvýšení vý
konů diagnostické kazety o 12 %, zvýšení vstupní teploty chladivá o 2 C, snížení 
vstupního tlaku chladivá o 0,2 ílPa, hodnota faktoru horkého kanálu : 1,15. 

Výpočet se prováděl programem VEVERKA na počítači EC 1033 s algoritmem řešení 
COBRA III P pro celou kazetu /127 tyčí, 258 buněk, 384 rozhraní/. Protože objem vý
sledků byl příliš velký, po prvních variantách výpočtu byly sice dále počítány všech
ny buňky, ale výsledky tištěny jen u 42 buněk vybraných tak, aby byly získány infor
mace o nejvíce zatížených oblastech kazety z hlediska možného vzniku krize přestupu 
tepla a o oblastech v okolí měřicích míst. Tím byl získán podrobnější obraz o před
pokládaném rozsahu měřených parametrů v jednotlivých místech a o podmínkách vzniku 
varu a dvoufázového proudění pro měření akustické emise. Jedním z hlavních cílů pak 
bylo určení minimálního přípustného průtoku diagnostickou kazetou, kde se dosáhne 
zadané bezpečnosti vůči vzniku krize varu v nejzatíženější oblasti kazety /pro sta
cionární podmínky asi 2/. 

V první etapě výpočtových prací se prováděla analýza chování diagnostické kaze
ty v následujících přechodových režimech : 
a/ úplná ztráta elektrického napájení hlavních cirkulačních čerpadel s odstavením 

reaktoru při dvou-a třísmyčkovém provozu při různých nastaveních regulátoru 
průtoku 
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b/ simulování úplného výpadku el. napájení elektrárny regulačním orgánem diagnostic
ké kazety 

c/ iíplná ztráta el. napájení elektrárny při simulaci přechodového procesu regulačním 
orgánem. 

Výpočty "íe prováděly programem TRANS na počítači ODRA 1305 a některé varianty 
též prověřovány programem MATTEO na počítači EC 1030. Výsledkem výpočtů bylo nejen 
zjištění termohydraulických charakteristik diagnostické kazety v přechodovýchproce-
sech jednotlivých režimů, ale především ověření, že během nich nedojde v diagnostic
ké kazetě ke krizi přestupu tepla. 

Na poradě specialistů v prosinci 1978 v Moskvě byly sjednoceny výchozí paramet
ry pro výpočet diagnostických kazet DK 1 a DK 2. Z nich především vyplynuly některé 
změny. Předně se na základě upřesněných fyzikálních výpočtů ukázalo, že výkon diagno
stických kazet bude menší, a to na počátku kampaně reaktoru při plně otevřeném regu
lačním orgánu 2,6 MW pro třísmyčkový a 1,86 MW pro dvousmyčkový provoz reaktorů. Zá
roveň byl vysloven požadavek uvažovat vliv obsahu páry v chladivú při malých průto
cích na snížení výkonu diagnostické kazety. Dále výrobce diagnostické kazety zadal 
pro určení minimálního průtoku kazetou podmínku, aby při nominálních parametrech 
byl střední hmotový obsah páry menší než 5 % a bezpečnost vůči vzniku krize přestupu 
tepla byla větší než 1,3. V nestacionárních podmínkách by hmotový obsah páry měl být 
menší než 20 % a bezpečnost vůči vzniku krize přestupu tepla větší než 1,3. Předběž
né výpočty ukázaly, že tyto podmínky jsou splněny pro minimální průtok asi 25 m /hod. 
/5',6 kg/s/, což odpovídá takovému uzavření regulačního orgánu, kdy jeho součinitel 
hydraulického odporu je asi 350. I v nestacionárních režimech je bezpečnost vůči vzni
ku krize přestupu tepla větší než 1,4. 

V současné době probíhá druhá etapa výpočtových prací na základě upřesněných 
vstupních parametrů a podmínek daných výrobcem diagnostické kazety DK 2. Opět se pro 
stacionární režimy používá výpočtového programu VEVERKA avšak s tím rozdílem, že se 
musí při menších průtocích /kdy nastává dvoufázové proudění/ provádět vzájemná itera
ce s fyzikálním výpočtem rozdělení zdrojů tepla po průřezu kazety. Pro usnadnění a 
urychlení výpočtů se předpokládá zabudovat do programu VEVERKA blok fyzikálního vý
počtu pro respektování zpětné vazby. Pro nestacionární výpočty po dohodě v Moskvě 
se bude uvažovat vliv obsahu páry v kazetě na rozdělování zdrojů tepla a její vý
kon. Nestacionární výpočty v této etapě jsou opět prováděny výpočtovým programem 
TRANS. Výpočtové práce ve druhé etapě budou ukončeny koncem roku 1979. 

3. Termohydraulické výpočty v období realizace diagnostické kazety a jejích zkoušek 
na_smy_čce 

Do této skupiny patří následující výpočty : 
a/ Byl proveden podrobný výpočet teplotních polí v kalorimetrické sondě metodou ko

nečných prvků. V daném výpočtu byl uvažován jak vliv výrobních tolerancí, tak i 
možná změna koeficientu sálání v důsledku oxidace povrchu. 

b/ Před provedením zkoušek diagnostické kazety DK 1 na W S ZES byly provedeny podrob
né hydrodynamické výpočty režimů, které předpokládal program zkoušek. Výsledkem 
výpočtu bylo vymezení oblasti reálných zkušebních parametrů jak smyčky, tak i 
vlastní kazety. Pro zajištění bezpečného provozu smyčky bylo analyzováno šíření 
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tlakových poruch při náhlém havarijním otevření regulačního orgánu a jejich důsled
ky na vznik vibrací. Ukázalo se, že nebezpečí může vzniknout teprve při velmi 
rychlém otevření /asi 0,1 s/. 

4. Termghydraulické_vý[EočtY_y_gbdgbí_měření_a_ana 

V rámci této skupiny prací se provádí analýza možností rychlého a dostatečně 
přesného vyhodnocení naměřených výsledků, přičemž takové vyhodnocení by mělo dát 
maximální informaci o procesech probíhajících v kazetě a vycházet z konfigurace mě
řicích míst a přesnosti měření. V zásadě se jedná o možnost použití stávajících vý
počtových programů, jejich zjednodušených verzí, nebo vytvoření nových specializova
ných výpočtových programů. Konečné rozhodnutí bude zřejmě učiněno v době, kdy budou 
známy první výsledky měření na diagnostické kazetě DK 1. 
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8. Dynamické chování 
diagnostických kazet 
PEČÍNKA L-ŠKODA 

V článku je probrána metodika výpočtu frekvenčního spektra diagnostické kazety 
a na náklade předchozích prací věnovaných vynucenému krr.itáni makety palivového člán
ku rychlého reaktoru vyvolaného proudící vodou jsou stanoveny hlavní zásady prověře
ni dynamických namáhání kazety. Vzhledem k problémům s instalací požadované instru-
mentace v jakémkoliv energetickém reaktoru je navrženo vyrobit kazetu modelovou a 
odzkoušet ji na některé ze stávajících vodních smyček, které jsou v ČSSR v současné 
době k dispozici. 

1. Vymezení problematiky 

Z hlediska vibrační pevnosti, jejímž úkolem je-vypracovat podklady pro průvod
ní pevnostní dokumentaci či pro bezpečnostní zprávu lze diagnostickou kazetu chápat 
jako vhodný objekt, pomocí jehož instrumentace lze ověřit a upřesnit matematický mo
del palivového článku či kazety ARK. 

Protože dynamický výpočet těchto komponent má obsahovat : 
- výpočet frekvenčního spektra, 
- rozbor budících sil v chladivú, 
- řešení vynuceného kmitání, 
a protože každá z těchto složek musí být doložena příslušným experimentem, proberme 
v dalším problematiku s tímto spojenou a zhodnoťme v tomto smyslu první i druhou 
variantu DK. 

2. Frekvenční spektrum 

Konstrukční řešení DK bude mít s největší pravděpodobností za následek tyto 
formy kmitání : 
- kazety jako celku, 
- samotného svazku prutů, 
- obálky kazety, 
- jednotlivých prutů ve svazku. 

Kmitání svazku prutů jako celku se řeší běžnými metodami, výchozím předpokladem 
jsou konfázní kmity všech palivových prutů i měřicích kanálů f,5|. Vzhledem k 



neznalosti okrajových podmínek se jako alternativy uvažují vetknutí-vetknutí, 
vetknutí-podpora a podpora-podpora. Analogicky se postupuje i v případě obálky kaze
ty. Zde se provádí jisté zjednodušení v tom smyslu, že se uvažují pouze nosníkové 
tvary kmitu, nikoliv skořepinové [5]. 

Hypotéza existence vnitrosvazkového kmitání jednotlivých prutů či měřicích ka
nálů je založena na faktu jejich velmi nízké ohybové tuhosti. V obecné poloze je pro
blém neřešitelný vzhledem k prostorovému kmitání jednotlivých prutů. Jistého zjedno
dušení se dosáhne pomocí předpokladu o nekonečné tuhosti všech ostatních prutů svaz
ku s výjimkou prutu řešeného; jejich vzájemný styk se uskutečňuje pomocí válcových 
prolisů elementů mřížky. Tím se dospěje k výpočtovému schématu dle obr. 1. 
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Na základě provedených numerických výpočtů všech alternativ zde diskutovaných lze 
v intervalu ( 0;200) Hz označit spektrum jako dosti husté [5]. 
Experimentální ověření se provede běžnými metodami. 

3. Vynuceně kmitání 

V důsledku nucené cirkulace chladivá budou na kazetu působit : 
- turbulentní tlakové pulsace, 
- tlakové pulsace generované HCČ. 

Výsledkem působení turbulentních tlakových pulsací, které jsou frekvenčně ši
rokopásmové, je kmitání ka.zety jako celku i jejích komponent na některé z vlastních 
frekvencí [8^. Oproti torru tlakové pulsace generované HCČ mají frekvenční spektrum 
diskrétní a tedy i odezva kazety bude mít stejný charakter s týmiž vlastnostmi spekt
ra [9] • 

Při výpočtu dynamického namáhání prutů spočívá hlavní problém v pravé straně po
hybové rovnice, reprezentující silové působení. Vzhledem k předchozímu se jedná o za
tížení spojité, po délce nehomogenní, které je v jednotlivých rovinách kolmých k ose 
svazku prutů výsledkem rozdílu tlaků mezi krajními pruty [10]. 

Takovýto přístup ovšem podstatně ovlivní jak návrh metodiky měření, tak volbu 
čidel. Ve smyslu předchozího je nutno [lCf] : 
- rozdělit délku kazety na konstantní dseky, v nichž předpokládáme tlakové pulsace 
konstantní, 

- pomocí radiálně protilehlých dvojic impulsních tlakových trubek snímat tlakovou di
ferenci, 

- současně měřit tenzometricky odezvu prutů, přičemž tenzometry leží ve stejných ro
vinách jako čidla tlakových pulsací. 

4. Závěr 

Jestliže ve smyslu předchozího hodnotíme prvou i druhou variantu DK je nutno 
konstatovat, že jistým přínosem je pouze instalace piezoelektrického čidla, nebol: 
může dát informaci,jakými frekvencemi DK kmitá za provozu reaktoru resp. k jakým změ
nám dochází v přechodových stavech. Z hlediska analýzy vynuceného kmitání v amplitudo
vé oblasti je ovšem snímač neefektivní. 

Z druhé strany je ovšem zřejmé, že požadavek instalace impulsních trubek je z 
hlediska provozu reaktoru dosti tvrdý. Jistým řešením by byla modelová měřicí kazeta 
v měřítku 1:1, přičemž experimenty by se prováděly na velké vodní smyčce o.p. ŠKODA-
OZES, či na gravitačním stendu SVlJss Běchovice. Pak by bylo možno vyhovět navržené 
metodice a výsledkem by byly seriózní podklady, které by bylo možno zobecnit jak na 
skutečné palivové články, tak na další varianty DK. 
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9. Konstrukce kompletů 
diagnostických kazet 
WER - 440 
VELECHOVSKÝ V., 
HAJŠMAN V. - ŠKODA 

V článku je uveden popis konstrukce diagnostické palivové kasety, určené pro 
reaktor VVER-70 elektrárny Rheinsberg v NDRa Jsou popsány konstrukční iípravy3 který
mi se diagnostická kazeta odlišuje od standardní palivové kasety. Je popsáno umístě
ni jednotlivých čidel vnitroreaktorové instrumentace v kasetě a způsob vyvedení signá
lů od čidel z reaktoru. 

Pro ověření diagnostických kazet byl vybrán reaktor WER-70 v elektrárně Rheins
berg v NDR. Jedná se o jeden z prvních lehkovodních reaktorů v zemích RVHP. Je vyba
ven jednou regulační kazetou na šest palivových. Poměrně velký počet regulačních ka
zet umožňuje nahradit jednu z nich diagnostickou kazetou. Nátrubku regulační kazety 
na víku reaktoru bylo využito k vyvedení signálů od čidel a ovládacích trubiček z 
reaktoru. Shodnost vnějších rozměrů kazet používaných v reaktoru WER-70 a WER-440 
umožňuje použít pro experiment upravenou standardní kazetu WER-440. 

Standardní palivová kazeta je tvořena šestihrannou trubkou, s otvorem klíče 
144 mm. Materiálem je zirkonová slitina. Celková délka kazety je 3215 mm. Uvnitř še-
stihranné trubky je umístěn svazek 126 palivových prutů v trojúhelníkové mříži. Pa
livový prut je kruhového "průřezu o průměru 9,1 mm. Tloušťka povlakové trubky ze zir-
konové slitiny je 0,65 mm. Palivo tvoří tablety kysličníku uranu obohaceného na 3,6%. 
Délka palivové části je 2355 mm. Vzdálenost mezi palivovými pruty udržuje 10 distan
čních mřížek z nerezavějící oceli. Palivové pruty jsou vetknuty ve spodní mřížce, 
v horní mřížce jsou uloženy suvně. Distanční mřížky jsou pevně uchyceny na trubce, 
procházející středem kazety. Palivové pruty jsou v mřížkách uloženy suvně, aby byla 
umožněna jejich tepelná dilatace, ale'aby při tom nedocházelo k vibracím. 
Pro diagnostickou palivovou'kazetu bude použito standardní kazety s minimálními úpra
vami . 

Na obr. 1 je schematický podélný a příčný řez diagnostickou kazetou. Jak patrno 
z obr. 1 a 2, je na vstupu chladivá do kazety umístěn hydraulicky ovládaný regulační 
orgán 14, integrovaný s dýzou pro měření průtoku. Na dýze jsou umístěny odběry static
kého tlaku 11 vstupujícího chladivá. Regulační orgán je třemi žebry uchycen k pro
dloužené šestihranne* trubce. Na čelní ploše měřicí dýzy je vestavěno piezoelektrické 
čidlo 10 pro- snímání tlakových pulsací chladivá. Regulační orgán s měřicí dýzou je 
podrobně popsán v samostatném referátu. 
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V rovině řezu P - P /obr. 2/ jsou umístěna čidla pro měření vstupních parametrů 
chladivá. Jsou to odběry statického tlaku 12, termočlánek 0 2 mm 13 a dva termočlán
ky 0 0,5 mm vzdálené od sebe 20 mm, měřící průtok chladivá korelační metodou. 

Umístění čidel v palivové části /obr. 1 a 3/ : 
Čidla jsou po výšce umístěna po skupinách v pěti rovinách. Rozmístění čidel po prů
řezu palivové kazety je patrno v řezu A - A /obr. 1/. Při umísťování čidel bylo dbá
no na to, aby se jednotlivá měření co nejméně ovlivňovala. Jde zejména o místní změ
ny neutronového toku. Proto jsou čidla po průřezu umísťována s dostatečně velkými 
rozestupy. 

Uprostřed svazku palivových prutů je v nosné trubce distančních mřížek instalo
ván suchý kanál 5 pro pohyblivou štěpnou komoru. Symetricky okolo středu kazety jsou 
umístěny tři upravené palivové pruty 1, 2, 3,na nichž jsou termočlánky <t> 0,5 mm pro 
měření povrchové teploty pokrytí. Způsob uchycení termočlánků je uveden v samostat
ném referátu. Pro měření teploty chladivá a průtoku chladivá korelační metodou je vy
puštěn 1 palivový prut a nahrazen trubkou 7. Uvnitř této trubky jsou vedeny termo
články, které v měřicích rovinách vyústují do proudu chladivá. Teplotu chladivá mezi 
palivovými pruty měří 3 termočlánky 0 1 mm,jak vidíme na dalších obrázcích. Dva z nich 
jsou vždy 10 mm před mřížkami a třetí je před výstupem chladivá z kazety. 

Měření průtoku chladivá korelační metodou se provádí třemi dvojicemi termočlán
ků 0 0,5 mm. První dvojice je před vstupem do palivové části a byla již popsána. Dru
há dvojice je znázorněna u řezu M - M, rozteč termočlánků je 50 mm. Třetí dvojice je 
umístěna těsně před výstupem z palivové části. 

Pro měření neutronového toku je vypuštěn jeden palivový prut a nahrazen trubkou 
4, v níž je umístěno pět p-emisních čidel, rozložených po výšce aktivní zóny. 

štěpný výkon je měřen sondou s pěti uranovými a jedním kompenzačním volfrámo
vým kalorimetrem. Pro umístění trubky s kalorimetry 6 je vypuštěn jeden palivový 

Var je indikován kovovým zvukovodem 8, instalovaným na místě vypuštěného pali
vového prutu. Zvukovod tvoří v aktivní zóně plná kovová tyč z nerezavějící oceli. 

•i Trubičky odběru statických tlaků a ovládací trubičky regulačního orgánu jsou 
vyvedeny trubkou 9 místo 1 palivového prutu. 

Celkem je ve svazku vypuštěno pět prutů a tři upraveny. 
Nad aktivní zónou je závěsná část dlouhá 237 mm /obr. A/. Tato část je spojena 

se závěsnou trubkou, kterou je kazeta zavěšena na víko tlakové příruby. V závěsné 
části je umístěn odběr statického tlaku chladivá 12 a piezoelektrický snímač pulsa-
cí tlaku chladivá 10. Výstupní teplotu měří dva temočlánky 13 0 2 mm. Vývody termo
článků, odběrů tlaku a ovládací trubičky regulačního orgánu jsou v oblasti nad aktiv
ní zónou vedeny soustavou ochranných trubek, které je chrání před ukmitáním. Dále vý
vody impulsů procházejí středem závěsné trubky až k tlakové přírubě. Zvukovod a son
da s [5 -emisními čidly jsou vedeny vně této komunikace. 

V lírovni řezu F - F je patrno jejich napojení na další část vývodní trasy. Tyč 
zvukovodu je nad aktivní zónou připojena na vývod, tvořený drátem, který prochází su
chým kanálem. Vývod zvukovodu je v suchém kanálu veden pružnými rozpěrkami. Tato kon
strukce má za dčel zamezit záchytu parazitních šumů ve vývodu zvukovodu. 
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Sousedních šest palivových kazet je nutno zabezpečit proti vzpltiváni. U reakto
ru VVER-70 tuto funkci plní přítlačná trubka s otvory pro výstup chladivá. 

Přítlačnou trubku je nutno použít i při provozování diagnostické palivové kaze
ty. Přítlačná trubka dosedá na odpružené hlavice sousedních kazet. Na jejím obvodu 
je vedeno 6 suchých kanálů s termočlánky, které měří výstupní teploty chladivá sou
sedních kazet. Toto provozní měření je nutno zachovat i při experimentu. 

Přítlačná trubka a závěsná trubka s vývody instrumentace prochází děleným ná
trubkem na víku reaktoru /obr. 5, 6/. Spojení horní části nátrubku s tlakovou pří
rubou je převzato z původní konstrukce regulační kazety. Dělený nátrubek spojují dvě 
volné příruby přes drátěné kroužky. Těsnění spoje je řešeno dvojicí svařených ple
chových mezikruží. V horní části nátrubku je návarek pro připojení potrubí přídavné 
napájecí vody, která doplňuje ztrá'.y primárního okruhu a současně chladí spoj ná-
trubku s víkem reaktoru. * 

Tlaková příruba je složena ze dvou částí a zátky. Toto uspořádání je nutné s 
ohledem na způsob zavážení diagnostické kazety do reaktoru. Tlaková příruba je těs
něna plochým těsněním z materiálu "it". Těsnicí sílu vyvozuje 12 závrtných šroubů 
M 30. Pro těsnění zátky s průchodkami je použito niklové těsnění. Potřebnou těsnicí 
sílu vovozuje odtlačovací příruba se šesti šrouby M 22 x 1,5. 

Na tlakové přírubě a zátce je uchycena přítlačná a závěsná trubka. 
Vývodytermočlánků, odběrů statických tlaků a ovládací trubičky jsou vyvedeny 

zátkou integrovanými průchodkami. Průchodky tvoří duté šrouby, v nichž jsou termo
články a trubičky zapájeny tvrdou pájkou. Těsnění šroubů je provedeno prstencovým 
těsněním z nerezové oceli, prstencovým nerezovým těsněním jsou utěsněny i vývody 
suchého kanálu štěpné komory, kanálu 10-emisních čidel a zvukovodu. Suché kanály 
přítlačné trubky končí v tlakové přírubě a termočlánky z nich procházejí odtlačovací 
přírubou. 

Na zátce je umístěn piezoelektrický'snímač, který snímá pozadí šumů v reaktoru. 
Průchodky vytísííují pod ochranný válcový kryt s výřezy /obr. 7, 8/. V krytu jsou 

umístěny 2 hermetické krabice, každá se třemi 19ti pólovými konektory /řez E - E/. 
Konektory jsou hermeticky uzavřeny z toho důvodu, že při zavážení jsou potopeny pod 
hladinu reaktorové vody. 

Současně jsou zde umístěny tlakové vývody všech impulsních trubiček, které jsou 
připojeny ke šroubení. 

Ochranný kryt je opatřen dutým závitovým nástavcem, který je určen pro závěs, 
kterým se diagnostická kazeta zaváží do reaktoru. Dutým závitovým nástavcem prochází 
suchý kanál s vývodem pohyblivé štěpné komory. 
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10. Fyzikální měření 
na diagnostických kazetách 
WER - 440 
DACH K, JIROUŠEK V, KOTľ J, 
HORÁK J, TEREN S. - ŠKODA 
NĚMEC J.-VŠSE PLZEŇ 

V -práci jsou definovány hlavni vědecké čile fyzikálnich měřeni na diagnostic
kých kazetách. Stručně je popsána instrumentace diagnostických kazet pro fyzikálni 
měřeni. Pozornost je věnována metodice vyhodnoceni. 

1. Vědecké cíle fyzikálních měření na diagnostických kazetách 

Základní vědecké cíle fyzikálních měření na DK jsou zejména : 
1. Rozpracování a vývoj metod neutronové šumové diagnostiky a jejich provozní vy

užití na reaktorech W ER 440 a 1000. 
2. Prohloubení znalostí o fyzikálních vlastnostech aktivních zón reaktorů WER, 

zejména při provozu v nenominálních režimech včetně případu varu chladivá. 
3. Ověření a zpřesnění výpočtových programů a upřesnění kritérií jaderné bezpečnosti. 
4. Získání podkladů pro dosažení optimální.ekonomie využití'jaderného paliva. 

2. Instrumentace diagnostických kazet pro fyzikální měřeni 

Pro fyzikální měření jsou diagnostické kazety vybaveny 3 druhy detektorů husto
ty toku neutronů : 
a/ miniaturními štěpnými komorami 
b/ SPN - detektory 
c/ mikrokalorimetry 

2.1 Miniaturní_štěgné_konígry_ 

Pro 1. variantu diagnostické kazety i dosud projektované kazety v rámci MDK-
RVHP je plánováno použít polskou miniaturní štěpnou komoru s možností pohybu v su
chém kanále po výšce aktivní zóny. 



Základní charakteristické vlastnosti komory : 
— fi Citlivost : 2.10 imp/nv 

Pracovní napětí : 300 V 
Maximálni teplota prostředí : 400°C 
Citlivá délka : 25 mm 
Maximální průměr : 5,5 mm ,» « 
Detekční materiál : 10 % obohacený U /0,3mg/cmv 
Izolační materiál : A1_0, 
Plynová náplň : 98 % Ar, 2 % N 
Komora je vybavena integrovaným triaxiálním kabelem s keramickou 
izolací délky 15 m. 

2-2 §£N_r_d§tektgry 

Pro 1. i další varianty je plánováno používat sondy NDR s 5 SPN detektory s Rh 

emitory 0 0,8 mm, aktivní délky 100 mm, v kompenzovaném provedení. Vnější průměr 
-20 Rh-SPN detektoru je 1,8 mm. Izolace SiO, : 0,2 mm. Katalogová citlivost: 21,2.10 

2 Acm .s/nv. 
Výhledově je uvažováno o nasazení SPN-detektorů s V - emitory. Citlivost těchto 

detektorů lze odhadnout pro $ 1 mm na 1,74.10 Acm .s/nv pro 0 0,5 mm na 0,728.10-
Acm .s/nv. 

2.3 Kalorimetry 

Reaktorové kalorimetry ŠKODA jsou v oblasti fyzikálních měření osobitým příspěv
kem ČSSR v rámci MDK - RVHP. 

Cílem měření s reaktorovými kalorimetry se štěpným materiálem je určit absolut
ní hodnotu hustoty toku tepelných neutronů, distribuci toku neutronů po výšce palivo
vého článku, kalibrovat absolutní hodnoty toku tepelných neutronů měřených pomocí 
DPZ během kampaně reaktoru a spolu s výsledky DPZ a miniaturní štěpné komory vyhodno
tit celkovou uvolňovanou energii v palivové kazetě. 

Měřenou veličinou každého kalorimetru jsou dvě teploty. Rozdíl těchto teplot, 
násobený kalibrační konstantou, dává přímo množství tepla, uvolňovaného v kalori
metru. Se zahrnutím ohřevu konstrukce kalorimetru a vlivu vnějšího ^-záření určíme 
tepelný výkon štěpení. Matematickou cestou se určuje absolutní velikost hustoty to
ku tepelných neutronů. 

Na obr. č. 1 jsou konstrukční délky kalorimetru pro měření reaktorového záření, 
který se skládá z tělíska ze štěpného nebo neštěpného materiálu, které je hermeticky 
uzavřeno v pokrytí, krčku, který odvádí uvolněné teplo, chladiče, který předává tep
lo do okolí a vakuotěsného . pláště, který chrání vnitřní části čidla. 

Detekční tělíska štěpná i neštěpná jsou na obr. č. 2. Standardizované průměry 
tělísek jsou 0 2 mm, délky štěpných tělísek jsou obvyklé v délkách 2 —.- 4 mm, neštěp-
ných do 8 mm. 

Náročnost na preciznost prací vyjadřuje obr..č. 3. 
Při nasazení termického detektoru v energetickém reaktoru, kde se hlavní důraz 

klade na přesné určení štěpné energie, je nutné používat kompenzační kalorimetr s ne-
štěpným materiálem, jehož radiační vývin tepla zahrnuje v podstatě parazitní vývin 
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tepla v konstrukci a tělísku kalorimetru od vnějšího g*- záření. 
Vzájemné uspořádání štěpného a kompenzačního kalorimetru je na obr. č. 4. 
Kompenzační kalorimentr slouží za určitých předpokladů k výpočtu hustoty toku energie 

2F záření v reaktoru. 
Pro měření teplotního spádu na krčku je každý kalorimetr vybaven 2 termočlánky. 

Kalibrační konstanta v jednotkách I^yj se určuje laboratorní kalibrací při nahrazení 
radiačního vývinu tepla elektrickým ohřevem topného tělíska v daném /provozním/ re
žimu teploty. 

Typická kalibrační křivka kalorimetru je na obr. č. 5. Matematickou závislost 
lze s dostatečnou přesností popsat parabolou 2 stupně. 

Kalorimetrická sonda pro 1. variantu DK je konstruována pro zasunutí do suché
ho kanálu kazety s vnitřním 0 7,4 mm. V sondě je instalováno po výšce 5 axiálních 
kalorimetru pro měření radiačního vývinu tepla v palivu a 1 kompenzační kalorimetr 
pro posouzení vývinu tepla vlivem J" záření. 

Jednotlivé kalorimetry jsou vzájemně spojeny nosnou trubkou, která tvoří zároveň 
i komunikaci pro vývody z kalorimetru. Celá kalorimetrická sonda je dlouhá 9,5 m 
a má 0 7 mm. Na horním konci sondy je připojen konektor umožňující napojení vývodů 
z kalorimetru na kabelovou trasu od tlakové zátky DK /hlavice DK/ ke kabelovému ko
nektoru reaktoru a dále k měřicí ústředně. 

Vzhledem k nutnosti zajištění odvodu tepla z kalorimetru i konstrukčních částí 
sondy přes vzduchovou mezeru a stěnu suchého kanálu do chladivá reaktoru je třeba 
volit vhodné konstrukční materiály s dobrou tepelnou odolností a vhodnými technolo
gickými vlastnostmi. 

Nosné trubky sondy jsou spolu s kalorimetry svařeny po protažení vývodů v jeden 
celek. 

Malé rozměry čidla zajišťují malou lokální deformaci hustoty toku neutronů v 
měřicím bodě a principiálně umožňují umístění kalorimetrické sondy do libovolného 
místa v roztečné mříži. 

Vliv kalorimetrické sondy na rozložení neutronového toku v palivové kazetě byl 
počítán programem THESEUS pro obě varianty, tj. pro kalorimetrickou sondu v suchém 
kanálu i v kanálu zaplněném vodou. Výpočty byly provedeny pro tepelné neutrony, s 
konstantním zdrojem epitermálních neutronů v celé oblasti superbuňky. Obohacení pali
va i detekčního tělíska kalorimetru se předpokládá 3,6 %, střední teplota moderá
toru 285 C. Celkové ovlivnění kalorimetrickou sondou na úrovni 1. řady prutů je při
bližně 3,5 £ směrem k nižšímu výkonu a 2. řady kolem 2 %. 

Výpočet potvrzuje, že při zabudování kalorimetrické sondy do palivové kazety ne
dojde k lokálnímu zvýšení neutronového toku a tedy ani výkonu v palivu, naopak, son
da se projeví mírným poklesem hustoty toku a obě varianty tedy vyhovují z hlediska 
jaderné bezpečnosti provozu kazety. 

Teplotní režim v kalorimetru byl kontrolován s použitím programu JEEZ pro samo— 
činný počítač TESLA RPP-16. 

Provedené výpočty potvrdily teplotechnickou bezpečnost sondy pro umístění v 
suchém kanále diagnostické kazety 1. varianty. 

Na obr. 6 je model sondy pro DK reaktoru Rheinsberg, který byl ověřován na 
reaktoru WR-S v ÚJV Řež. Sonda obsahuje 2 štěpné a 1 kompenzační kalorimetr. 
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Kalorimetrická sonda pro II. variantu DK je konstruována pro zabudování do upra
vené palivové kazety místo jednoho palivového prutu. 

Vnější průměr sondy a její délka jsou shodné s rozměry palivového prutu a sonda 
je v přímém styku s chladivém reaktoru. 

Sondu tvoří obdobně jako u 1. varianty nosná trubka, která distancuje vlastní 
kalorimetry. Počet kalorimetrů je shodný s var. 1. 

Na spodním a horním konci je sonda opatřena koncovkami pro zavedení do spodní 
nosné mříže a horní distanční mříže palivové kazety. Vývody z kalorimetrů, se zvýše
nou odolností plástů vůči chladivú reaktoru, jsou na horní distanční mříži svedeny 
ochrannou trubkou do centrální ochranné trubky vývodů z DK. 

Nosná trubka sondy.je opatřena otvory, takže je i vnitřní prostor sondy s povr
chem kalorimetrů vyplachován chladivém. 

Vlastní kalorimetr je konstruován analogicky jako u 1. varianty. 
Vzhledem k příznivějším podmínkám přestupu tepla ze- sondy přímo do chladivá 

reaktoru je teplotechnická bezpečnost sondy potvrzena výpočtem pro uspořádání varian
ty 1. . -

Konkrétní vyhodnocení radiačního ohřevu závisí na uspořádání měření a lze je 
zpracovat počítačem v systému on-line, samozřejmě se zahrnutím příslušných korekcí 
na místní deformaci neutronového toku, energetického spektra neutronů a vyhoření. 

Výpočtové schéma- prakticky sestává z dvou částí : 
Program 1. 
Na vstup přicházejí změřené údaje, tj. teploty z každého termočlánku a předávají se 
na výstup k následujícímu zpracování 
- čas i-tého měření 
- okamžitý vývin tepla v každém kalorimetrů 
- teplota moderátoru v bodě každého kalorimetrů. 
Tento program je základní pro zpracování výsledků on-line na elektrárně. 
Program 2. 
Na vstup přicházejí údaje výpočtů programu 1. Pro určení výstupních veličin se počí
tají : 
- změny prostorového a energetického rozložení toku neutronů ve zkoumané oblasti 
/změna účinných průřezů/ 

- změny izotopického složení paliva a kalorimetrů. 
Výstupní veličiny jsou : 
- toky neutronů na kotě kalorimetrů a v palivu 
- okamžitý vývin tepla okolních palivových proutků na zadaných výškách 
- vyhoření kalorimetrů a okolních palivových proutků na zadaných výškách. 

Protože se předpokládá zpracování dat "on-line" a co nejmenší používání paměti 
r: "jftače, program nezahrnuje mnohogrupové transportní výpočty rozložení neutronů. 
' . to toho program provádí interpolaci v tabulce dat, získaných pomocí kompletních 
• I i " ' 

z-iKladních programů THESEUS a REMUR-IV. 
V současné době byly sestaveny makropříkazy operačního systému George počítače 

ODRA. k ovládání programů. Probíhá testování kódu REMUR 4 pro výpočty v rezonanční, ob
lasti. Po dokončení testování bude programový komplex doplněn programem BURN pro vý
počet vyhoření. 
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§íBS£Í!D§DtáiGÍ_2YlĚ2YŠ2í 
Vodivostní kalorimetry prošly čtyřletým vývojem. První krátkodobý experiment 

s prototypem vodivostního kalorimetru se uskutečnil v roce 1974 na reaktoru WR-S 
v Řeži. Cílem experimentu bylo ověřit činnost kalorimetru v poli intenzívní radiace 
a porovnat údaje kalorimetru s výsledky měření s vanadovým a rhodiovým neutrokoaxem. 
V průběhu roku 1976 byla vyrobena kalorimetrická sonda se šesti vodivostními kalori
metry pro palivový článek reaktoru KS-150 elektrárny A-l, která byla v provozu něko
lik měsíců. 

V roce 1977 jsme opět.na reaktoru WR-S v Řeži provedli dvoutýdenní experiment 
s kalorimetrickou sondou se třemi čidly. Cílem tohoto měření bylo vyzkoušet provozu
schopnost mikrokalorimetrů, navrhovaných pro použití v suchém kanálu první varianty 
experimentální kazety reaktoru jaderné elektrárny Rheinsberg. 

Maximální hustota toku tepelných neutronů v místě kalorimetru byla 8.10 — = — . 
cín s Výsledky měření jsme opět porovnávali s údaji vanadového neutrokoaxu a ověřili 

jsme nový způsob kalibrace čidel speciálním elektricky vyhřívaným topným tělískem s 
měrným příkonem až 1000 -^3. 

cm 
Ve skutečných podmínkách provozu na reaktoru WER-440 byl miniaturní kalori-

metr ověřen v rámci spouštění 3. bloku jaderné elektrárny NORD v NDR v závěru roku 
1977. Měření se uskutečnilo ve standardním suchém kanálu č. 5 <j> 6,4 mm. 

Kalorimetr tohoto typu je na obr. č. 7. Konstrukčně je upraven tak, aby se mohl 
pohybovat po výšce suchého kanálu, vnější rozměr je 5,5 mm, délka termočlánkových ka
belů je 20 m. 

Normovaná distribuce hustoty toku neutronů v kanále č. 5 při 55 % výkonu reakto
ru je na obr. č. 8 porovnána s normovanou hustotou toku neutronů měřenou v kanále 
č. 9 sondou DPZ. Z obrázku je zřejmé, že bodové provedení vlastního detektoru umožňu
je precizní změření mikrostruktury hustoty, rozložení hustoty neutronového toku po 
výšce za předpokladu, že je možné s celým systémem za provozu reaktoru pohybovat. 
Této skutečnosti,je perspektivně možné využít v diagnostických kazetách. Detektor 
spolehlivě registruje deprese v mikrostruktuřé distribuce toku neutronů, způsobené 
distančními mřížkami palivových článků. 

V květnu letošního roku byl na reaktoru WR-S v Řeži proveden srovnávací expe
riment za účasti odborníků NDR a PLR, jehož cílem bylo prověřit kompatibilitu jednot
livých detektorů použitých v DK - MDK. Dosavadní zkušenosti ukazují, že bude nutno 
vyvinout ještě určité teoretické úsilí k tomu, aby bylo možno spolehlivě interpreto
vat signály všech 3 typů detektorů z hlediska jejich prostorové vázanosti. 

Dosavadní zkušenosti s použitím kalorimetru ŠKODA nás opravňují k závěru, že 
kalorimetr spojuje v sobě výhody měření přímo na vzorku U0~ v podmínkách velmi blíz
kých provozu palivových proutků /teplota, hustota toku neutronů, vyhořívání/. Dosavad
ní teoretické i experimentální práce s tímto typem detektoru dávají všechny předpo
klady jeho úspěšného nasazení v diagnostických kazetách WER. 
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Obr.2. Detekční těliska reaktorových kalorimetra ze štěpného 
i neštěpného materiálu. 
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Obr.l. Hlavni dily kalorimetrii pro měřeni'reaktorového 
zářeni 
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Obr.8. Relativní rozloženi hustoty toku neutronů z měření 
kalorlmetrem (plná čára) v porovnání s relativním 
rozložením hustoty toku neutronů z vyhodnocení 
SPN detektorů. 
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Obr.7. Kalorimetrická aonda pro ověřovací měření v suchém 
kanálu reaktoru WER - kkO (NORD). 



1. Teplotechnická měření 
na diagnostických kazetách 
WER - 440 
KREÍT V., VLČEK J., HORČIČKA J., 
MAJER J., ŠTĚPÁNEK K-ŠKODA 

1. Úvod 

Zajištění provozuschopnosti jaderné elektrárny z hlediska bezpečného a spolehli
vého odvodu tepla v aktivní zóně reaktoru je jedním z primárních problémů při navr
hování, spouštění a provozování reaktoru. Teoretické řešení těchto problémů je prak
ticky nemožné, nebot všechny důležité vztahy pro výpočet nutno získat empirickou 
cestou. Proto zajištění bezpečnosti jaderné elektrárny, které by prakticky vylouči
lo riziko pro obsluhující personál a pro obyvatele v okolí elektrárny z tohoto hle
diska, je spojeno s řešením náročných technických problémů. Problém bezpečného odvodu 
tepla vyvíjeného v aktivní zóně reaktoru je značně zkomplikován tím, že kromě normál
ních provozních stavů, a£ stacionárních nebo přechodových mohou vzniknout buä vinou 
obsluhy nebo nezávisle na ní havarijní situace, které nesmí přerůst v nebezpečené z 
hlediska uvolnění a rozšíření štěpných produktů mimo reaktor. Tyto havarijní situa
ce v odvodu tepla z aktivní zóny reaktoru, které mohou vzniknout z nejrůznějších 
příčin /nesprávná funkce řídicích tyčí, přerušení dodávky napájecí vody, chybná funk
ce regulačních a jistících systémů, prasknutí potrubních systémů apod./ jsou velmi 
složité a vyžadují rozsáhlý teoretický a experimentální výzkum. Přes značný rozsah 
prací, které již byly provedeny, není výzkum v této oblasti zdaleka ukončen. Kromě 
toho se neustále zpřísňují podmínky na bezpečnost provozu jaderných elektráren. 

Teoretické a experimentální řešení teplotechnických problémů jak pro provozní 
tak i pro havarijní stravy reaktorů lze v principu rozdělit do těchto oblastí : 
a/ Teoretická analýza provozních a havarijních stavů z hlediska hydrodynamiky a 

teplotechniky, tvorba výpočtových metodik a programů a jejich ověření na základě 
experimentů. v 

b/ Výzkum tepelně-hydraulických jevů v aktivní zóně a konstrukčních částech reaktoru, 
c/ Výzkum chování palivových tyčí. 

Existuje velmi úzká vazba mezi vytvářením výpočtových programů a jejich expe
rimentálním podložením. Experimentální výsledky lze získat na malých, středních a 
velkých neaktivních smyčkách. Konečné výsledky výzkumu integrálních charakteristik 
a některých dílčích lokálních jevů získáme na aktivních zařízeních. ťJčelem těchto 
experimentů na reaktoru je prověřit celkové chování zařízení ve skutečných podmínkách 
se vzájemnou interakcí všech zařízení primárního okruhu a konečná prověrka výpočto
vých programů. 

Na experimentálních kazetách DK-1, DK-2 lze získat integrální energetické cha
rakteristiky na základě měření tlaků, teplot chladivá, povrchových teplot palivových 
článků, průtočného množství chladivá a provést celkovou energetickou bilanci dle 
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fyzikálních měření. Kromě toho budou měřeny lokální a šumové charakteristiky, které 
umožní provést porovnání s teoretickými výpočty a dále umožní provést ověření speciál
ních výpočtových programů. 

2. Měřici místa 

V návrhu měřicích míst je třeba respektovat tyto zásady : 
1. Zdvojení měření základních parametrů, nejlépe dvěma metodami nezávislými v prosto

ru. 
2. Zjištění maximálního množství informací při daném počtu čidel. 
3. Umístění čidel v takových lokalitách, kde se nebudou projevovat nekontrolovatel

ná poruchy. 
4. Ověření nových metodik měření, čidel, vývodu signálů a jejich zpracování. 

Z hlediska měřených parametrů se jedná o následující teplotechnická měření : 
1. Průtok chladivá 
2. Teploty chladivá a palivových článků 
3. Rychlosti chladivá 
4. Tlaky chladivá 
5. Tlakové pulsace chladivá 
6. Pulsace teplot chladivá 
7. Akustická indikace varu chladivá 

Tato měření spolu s fyzikálními měřeními /neutronový tok, štěpný výkon, pulsace 
neutronového toku/, která jsou popsána v jiném referáte, umožní určit další podrobněj
ší parametry kazety a popřípadě upravit výpočtové metody kazety. 

2 •! ?£^£2lS_2líiä^iH§ 

Měření se provádí před vstupem chladivá do kazety, kde je jistota jednofázového 
proudění oproti měření v oblasti výstupu z kazety. Podmínky vstupu chladivá do kaze
ty a před kazetou se dají dobře modelovat, čímž jsou vytvořeny základní předpoklady 
pro cejchování. 

Měření je možné provést : 
a/ Venturiho dýzou umístěnou před spodní opěrnou mřížkou kazety. Rozměry dýzy musí • 

zaručit dostatečnou citlivost měření v rozsahu cca 20 + 100 % průtoku, z druhé 
strany nesmí vyvolávat trvalou tlakovou ztrátu ÍÉ 0,05 atm /5 kPa/. 

b/ Prandtlovou trubicí umístěnou v zúženém průřezu Venturiho dýzy. 
c/ Měřením rozdílu statických tlaků chladivá před a uvnitř spodní opěrné mřížky kaze

ty. 
K realizaci byla vybrána metoda Venturiho dýzy kombinovaná s tělesem regulačního 
orgánu. 
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Znalost průtoku jako jednoho z nejdůležitějších parametrů kazety umožní následu
jící využití : 
1. Ve spojitosti s měřením vstupní a výstupní teploty chladivá a vstupního a výstup

ního tlaku chladivá /pro Cp/ stanovení celkového tepelného výkonu kazety. Toto 
umožní porovnání tepelného výkonu kazety stanoveného z údajů fyzikálních měření. 

2. Ve spojitosti se známou hustotou chladivá /z měřené teploty a tlaku/ a geometric
kými charakteristikami kazety stanovení střední rychlosti chladivá v kazetě a v 
oblastech před a za kazetou. Následně lze určit střední dynamické tlaky chladivá 
a ze změřených tlakových spádů kontrolovat součinitele odporů částí kazety nebo 
naopak. Střední dynamické tlaky lze využít ke stanovení namáhání součástí. 

3. Při subkanálové analýze slouží celkový průtok chladivá jako integrální charakte
ristika. 

4. Ve vazbě na korelační metodu měření rychlosti chladivá a známých hydraulických a 
geometrických charakteristikách slouží ke stanovení výpočtové hodnoty rychlosti 
chladivá a tím k umožnění srovnání teoretických a experimentálních hodnot resp. 
úpravu modelů výpočtu. 

5. Slouží jako výchozí parametr pro potřebu regulace průtoku chladivá aktivní zónou. 
Hlavním prostředkem ochrany aktivní zóny je vytvoření spolehlivého systému cirku
lace a měření průtoku chladivá. Možnost selhání systému cirkulace chladivá musí 
být v souladu s přípustnou pravděpodobností poškození palivových článků. Ochrana 
aktivní zóny před poškozením v případě možné poruchy odvodu tepla, založené na 
zastavení řetězové reakce a vývinu tepla, není dostatečně účinná. 

2.2 Tegloty_chladiya 

Základní měření se provádí před vstupem chladivá do svazku a v dostatečné vzdá
lenosti za výstupem chladivá ze svazku prutů. Teplotní profil na vstupu je vyrovnaný 
do průřezu a proto lze použít jednoho čidla, na výstupu je vhodnější použít dvou čidel 
umístěných na opačných stranách průřezu. Sledování průběhu teploty chladivá ve svaz
ku se předpokládá provádět ve třech rovinách po výšce v jedné buňce tvořené palivo
vými pruty v oblasti stabilizovaného proudění dostatečně vzdáleném od distanční mříž
ky. Z hlediska lokality měření teplot chladivá ve svazku mimo oblasti dvou peri
ferních řad není,speciálních požadavků. 

Základní měření vstupní a výstupní teploty chladivá se realizuje plástovými 
termočlánky NiCr-Ni /CH-A/ <f> 2 mm resp. (zS 1,5 mm s izolovaným měrným spojem. Měře
ní teplot chladivá ve svazku prutů pláštovanými termočlánky NiCr-Ni /CH-A/ 0 1 mm 
s izolovaným měrným spojem. Měření ve svazku se realizuje v DK 2 na prázdném článku, 
v DK 1 na 2 palivových článcích. 

Vstupní a výstupní teplota chladivá je jedním z důležitých parametrů palivové 
kazety. Jejich změřené hodnoty budou sloužit k následujícímu: 
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1. Ve spojitosti s měřeným průtokem a tlakem na vstupu a výstupu z kazety /pro Cp/ 
ke stanovení tepelného výkonu kazety. 

2. Porovnáním dvou údajů teploty na výstupu z kazety a ve vazbě na měření teploty 
chladivá ve svazku lze soudit o rovnoměrnosti profilu výstupní teploty. 

3. Měřený průběh teploty chladivá ve svazku lze porovnat s výpočtovými hodnotami 
/s uvážením vývinu tepla, lokálních geometrických a hydraulických poměrů/ a tak 
zhodnotit věrnost výpočtového modelu. 

4. V DK 2 lzesrovnáním teplot měřených termočlánkem teploty chladivá /umístěn v 
buňce tvořené 3 palivovými články/ a termočlánkem korelační metody pro rychlost 
/umístěn v buňce tvořené 2 palivovými a jedním prázdným článkem/ zjistit rozdíl 
teplot chladivá ve studené a teplé buňce, což přispěje k upřesnění koeficientů 
"lišení chladivá. Toto zjištění navazuje na měření teploty pokrytí palivového člán
ku před mřížkou 9. 

5. Při experimentálních provozních režimech kazety, kdy bude docházet k varu chladi
vá mohou měření ukázat oblast stabilní teploty. 

6. Ve vazbě na měření teplot pokrytí, štěpného výkonu a neutronového toku lze měře
ní teploty chladivá ve svazku využít k posouzení vlivu posuvů regulačních tyčí 
na deformaci průběhu parametrů podél kazety. 

2.3 Ry.£í}lgst_chladiva 

Ke zjištění citlivosti metody určování rychlosti chladivá korelační metodou 
se provádí měření ve třech rovinách po výšce DK 2 a to : 
1. Před spodní opěrnou mřížkou, tj. v oblasti nízkých rychlostí chladivá s vyrovnaným 

teplotním profilem. Vyrovnanost rychlostního profilu,popřípadě rozložení pulsací 
bude záležet na umístění regulačního orgánu průtoku chladivá. 

2. Ve svazku palivových článků v místě očekávané maximální teploty pokrytí; v této 
oblasti bude nerovnoměrnost teploty větší, zesílená ještě tím, že vlastní čidla 
jsou umístěna v buňce, v níž pouze dva pruty jsou palivové. V této oblasti se bu
dou projevovat stavy, typické pro stadium před a při varu chladivá. 

3. Ve svazku palivových článků těsně před výstupem ze svazku, kde již není palivo; v 
této oblasti se předpokládá vyšší nerovnoměrnost teploty -a stavy typické pro 
stadium po varu chladivá /tj. s parním obsahem/. Nerovnoměrnost teploty je zesí
lena tím, že vlastní čidla se nacházejí ve studené buňce. 

V DK 2 se měření realizuje na prázdném článku, společně s měřením teploty chla
divá. V DK 1 se měření realizuje na dvou palivových článcích. První dvojice termočlán
ků je umístěna mezi spodní opěrnou mřížkou a první mřížkou a druhá dvojice mezi tře
tí a čtvrtou mřížkou. Je důležité, aby čidla teploty chladivá ve svazku a čidlo rych
losti korelační metodou horní /ve směru proudění chladivá/ se nacházelo ve stejné 
výškové souřadnici a v oblasti stabilizovaného proudění. Spodní čidlo rychlosti může 
být umístěno v oblasti nestabilizovaného proudění. Vzdálenost čidel od stěny prutů 
odpovídá středu buňky. 
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Korelační metoda měření rychlosti využívá jako čidel dvou termočlánků NiCr-Ni 
/CH-A/ s průměrem pláště 0,5 • v DK 2, (í 1 ran v DK 1 s izolovaným měrným spojem; 
vzájemná vzdálenost termočlánků ve směru proudění se předpokládá ve svazku 50 mm, 
před spodní opěrnou mřížkou 20 mm pro DK 2. Zvětšení této vzdálenosti nepředstavuje 
realizační těžkosti. V DK 1 byla vybrána vzdálenost 160 mm. Principiálně je možné 
využít i signálů ostatních termočlánků. 

Měření rychlosti proudění chladivá korelační metodou, využívající jako čidel 
termočlánků je lákavé, nebot termočlánky se nejvíce osvědčily jako čidla vnitroreak-
torové instrumentace. S uvážením dosavadních zkušeností je třeba chápat tuto metodu 
jako perspektivní a vyžadující další ověření. Výsledky měření budou využity takto : 
1. Ověření metody v reaktorových podmínkách s uvážením různých pracovních podmínek. 
2. Stanovení rychlosti proudění v dané buňce svazku. 
3. Srovnání výpočtové a naměřené hodnoty rychlosti chladivá. 
4. S uvážením vazby rychlosti v daném místě na celkový průtok /zjištěno při cejchová

ní reg. orgánu, resp. průtokoměrů/ lze určit průtok v kazetě, porovnat oba získa
né údaje. 

5. Ve spojitosti s měřením teploty chladivá ve svazku pal. článků lze určit rozdíl 
teplot ve studené a teplé buňce /viz výše 2.2 - bod 4/. 

6. Údaje spodního termočlánku lze srovnat s výpočtovou hodnotou teploty chladivá v 
daném místě a soudit o vlivu distanční mřížky na stabilizaci proudu chladivá. 

7. Frekvenční charakteristiky termočlánků umožní sledování teplotních šumů chladivá, 
což může vést k metodě indikace varu chladivá. 

2.4 Teplota_22kryti 

Z hlediska využití výsledků jsou zajímavé teploty pokrytí v horní části palivové 
kazety a po příčném průřezu kazety v návaznosti na měření štěpného výkonu a neutrono
vého toku ve třech místech. V DK 2 /DK 1/ se po výšce předpokládají 4 /2/ základní 
měřicí roviny a na třech /dvou/ palivových článcích rozložených po průřezu. Základní 
měření teploty pokrytí se provádí v jedné površce na každém prutu na povrchu, obrá
ceném k téže buňce. Ke sledování komplexního vlivu distanční mřížky jsou v DK 2 
na dvou pal. článcích instalována čidla teploty pokrytí těsně před a těsně za distan
ční mřížkou. Dále jeden z instrumentovaných pal. článků umístěných v blízkosti prázd
ného prutu má instalováno dodatkové čidlo teploty pokrytí v měřicí rovině před dist. 
mřížkou, ovšem pootočené vůči čidlu základního měření o 180 po obvodu prutu. 

Jako čidla teploty pokrytí jsou použity pláštované termočlánky NiCr-Ni /CH-A/ 
0 0,5 mm pro DK 2 a 0 1 mm pro DK 1 s izolovaným měrným spojem. Plást termočlánku v 
místě měrného spoje je kovově spojen s pokrytím. Termočlánková vedení jsou podél pa
livového článku vyváděna a k článku připevněna. 
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Teplota pokrytí palivových článku je jedním z limitujících parametru palivové 
kazety a její měřený údaj je velmi důležitý jak pro provoz reaktoru, tak i jako zá
verečný výsledek výpočtových modelu. Naměřené údaje budou využity takto : 
1. Posouzení pole teplot pokrytí palivových článků při různých provozních režimech, 

kazety. 
2. S uvážením změřené roviny deformace vývinu tepla v kazetě porovnání výsledků mě

řené a vypočtené teploty pokrytí. 
3. V návaznosti na měření-teploty chladivá v základním měření ve svazku pal. článků, 

horního termočlánku korelační metody pro rychlost, teploty pokrytí na opačných 
stranách pal. článku v DK 2 lze určit velikost příčného přenosu hybnosti a energie 
ve svazku, tj. upřesnit koeficient míšení chladivá. 

4. V návaznosti na změřené teploty chladivá štěpného výkonu, teplofyzikální vlastnos
ti paliva a ze známé zákonitosti odvodu tepla lze kontrolovat výpočtovou a namě
řenou teplotu pokrytí, resp. oceňovat teploty uvnitř palivového článku. 

5. Z údaje termočlánků, instalovaných těsně před a za mřížkou a v návaznosti na změ
řený štěpný výkon v okolí distanční mřížky lze vyhodnotit její souhrnný vliv, tj. 
hydrodynamickou a fyzikální poruchu. 

6. Frekvenční charakteristiky použitých termočlánků umožní sledování teplotních pul-
sací a šumů pokrytí palivových článků, což by mohlo vést k metodě indikace varu 
chladivá. 

2.5 Tlaky_chladiva 

Měření statického tlaku chladivá se provádí ve 2 měřicích rovinách, a to před 
spodní opěrnou mřížkou a na výstupu za horní opěrnou mřížkou. 

Statický tlak chladivá je odebírán odběry statického tlaku, napojenými k impuls
ním vývodním trubkám. Měření statického tlaku před svazkem se realizuje na prázdném 
článku, na výstupu v hlavici kazety DK 1, resp. na tyči v DK 2. 

Tlak chladivá stejně jako jeho teplota je základní teplotechnický parametr. 
Výsledky měření budou využity takto : 
1. Určení přesných tlakových poměrů v oblasti měřicí kazety. 
2. Ve vazbě na měření teploty lze ze změřených tlaků stanovit teplofyzikální vlastnos

ti chladivá v kterémkoliv místě měřicí kazety. 
3. Stanovení tlakové ztráty na celé kazetě a ve vazbě na změřené průtokové a známé 

geometrické charakteristiky porovnání výpočtových a experimentálních údajů o sou
činitelích odporu, resp. tlakových ztrátách. 

4. Zjištění tlakových pulsací chladivá v rozsahu frekvenčních charakteristik odběrů 
a impulsních trubek a vazba /pro DK 2/ na výsledky měření tlakových pulsací 
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speciálními čidly /viz níže/, resp. vazba na výsledky měření indikace varu chladi
vá akustickou emisí /pro DK 2/. 

5. Zjištění přenosové charakteristiky kazety pro tlakové pulsace, resp. její změna 
při varu chladivá v kazetě či mechanické poruše. 

2.6 Tlakové pulsace chladivá 

V DK 1 nejsou instalována speciální čidla tlakových pulsací. V DK 2 vzhledem k 
dosažitelným čidlům tlakových pulsací se jejich měření uskuteční před vstupem chla
divá do kazety a za výstupem chladivá z kazety. 

Čidlo tlakových pulsací je tvořeno piezoelektrickým snímačem, uzavřeným v těle
se čidla. Rozměry čidla jsou : 
iPrůměr 9 mm, délka 30 mm. Signál je vyváděn kabelem <f> 4 mm. V DK 1 lze soudit o tla
kových pulsacích na základě rozboru signálů z impulsních trubek. 

Znalost tlakových pulsací chladivá je důležitá pro posouzení namáhání resp. 
vibrací částí palivové kazety. 
Výsledky měření budou využity takto : (, 
1. Znalost tlakových pulsací hladin na vstupu a výstupu z kazety. 
2. Porovnání výsledků měření tlakových pulsací získaných touto metodikou s výsledky 

měření pomocí impulsních trubek. 

3. Zjištění přenosové charakteristiky měřicí kazety pro tlakové pulsace, resp. její 
změna při varu chladivá, či mechanické poruše. 

4. Vazba tlakových pulsací chladivá na pulsace teploty, rychlosti chladivá při růz
ných provozních režimech kazety. 

5. Vazba tlakových pulsací chladivá na mechanické namáhání či vibraci komponent mě
řicí kazety; předpokládá se, že vibrace a mech. namáhání budou na kazetě měřeny, 
v průběhu neaktivního ověřování modelů diagnostických kazet. 

2.7 Indikace varu chladivá akustickou metodou 

Použití metody předpokládá vypuštění palivového článku ze svazku a jeho záměnu 
kovovou tyčí, kterou je třeba vyvést ven z aktivní zóny. K umístění tyče po průřezu 
kazety nejsou speciální požadavky z hlediska měření. Toto měření je realizováno 
pouze v DK 2. 

Akustické pole při varu chladivá je snímáno kovovou tyčí a přenášeno k jejímu 
konci, na němž je umístěn akustický snímač. 
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Vznik varu chladivá v aktivní zóně patří mezi limitující parametry provozu, 
a proto L'-' měl být v energetických reaktorech sledován. Výsledky měření budou využi
ty takto : 
1. Ověření indikace varu chladivá akustickou metodou za provozu reaktoru, tj. v ak

tivních podmínkách a dosud nepoznaném akustickém pozadí. 
2. Vazba na možnou indikaci varu chladivá pomocí pulsací teplot, průtoku, rychlosti, 

výkonu resp. neutronových toků. 

3. Závěr 

Soubor výsledků teplotechnických měření spolu s výsledky fyzikálních měření 
poskytují údaje o chováni palivové kazety a ve vazbě na ostatní vnitroreaktorová a 
vněreaktorová měření dávají důležitou informaci o aktivní zóně a primárním okruhu 
jako celku. 

V současné době jsme schopni měřit a vyhodnotit průtok chladivá kazetou, jeho 
teploty a tlaky, teploty pokrytí palivových článků, teplotní a tlakové pulsace. Me
toda akustické indikace varu chladivá se musí chápat jako první ověření v aktivních 
podmínkách. Metoda určení rychlosti chladivá korelační metodou by mohla poskytnout 
cenné informace. 

V budoucích diagnostických kazetách, bude třeba věnovat pozornost novým meto
dám měření i jiných parametrů /teplota paliva, tlak štěpných plynů a jejich slože
ní, obsah páry, mechanické posuvy a vibrace komponent apod./ a zvýšení interpretač
ní možnosti a přesnosti stávajících měření /např. ohřev měrného spoje termočlánku v 
důsledku & ohřevu/. 

Dnešní a budoucí práce při zajištění'teplotechnických měření vyžadují širokou 
mezinárodní spolupráci. 



12. Experimentální ověření 
kompletu diagnostických kazet 
v neaktivních podmínkách 
VLČEK J, HORČIČKA J., MARTÍNEK J., 
ŠLAUF R, ŠTĚPÁNEK K, MAJER 1 - ŠKODA 

X. tJvod 

Cílem předreaktorových neaktivních zkoušek s kompletem diagnostických kazet je : 
1.1 Prověřit projektové požadavky komponentu DK z hlediska hydrodynamických charakte

ristik. 
1.2 Ověřit provozuschopnost celého kompletu DK a též těsnost a pevnost rozebíratel

ných a nerozebíratelných částí. 
1.3 Ověřit instalovanou měřicí a řídicí instrumentaci DK a měřících systémů dodáva

ných na JE. 
1.4 Zajistit podklady pro bezpečnostní zprávu k projektu diagnostické kazety. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že provedení předreaktorových neaktivních zkoušek s 
kompletem diagnostické kazety je bezpodmínečně nutné pro získání informací a výsledků 
o chování DK, nutných pro povolení k zavezení kompletu DK do reaktoru JE. 

ŠKODA o.p. Plzeň, ZES byl požádán tematickou skupinou pro šumovou diagnostiku 
MDK - RVHP o provádění uvedených zkoušek na W S , WZ-E, ZES. První zkoušky byly usku
tečněny na kompletu DK 1-1, WER 440, určeného pro diagnostická měření na reaktoru 
JE v KKW Rheinsberg, NDR. Po úspěšných předreaktorových zkouškách na DK 1-1 v květnu 
a červnu 1979 byla kazeta převezena z o.p. ŠKODA Plzeň do KKW Rheinsberg, NDR. 

2. Zkušební program kompletu diagnostických kazet v neaktivních podmínkách 

Kontroly a zkoušky jednotlivých uzlů a celého kompletu DK, které je nutno pro
vést před vlastním transportem na JE, lze rozdělit celkem na 4 etapy : 
1. Kontrola měřicích čidel po montáži kompletu DK. 
2. Ověřovací zkoušky kompletu kazety na vodní smyčce. 
3. Kontrola měřicích čidel a stavu celého kompletu po zkouškách na vodní smyčce. 
4. Zjištění frekvenčního spektra vlastních kmitů svazku palivových tyčí, obálky a 

kazety jako celku v rozsahu 200 Hz /na vzduchu/. Provádí se dle požadavků výzkum
ného programu na JE. 

V další části referátu následuje podrobnější popis prací a zkoušek rozdělených 
do uvedených etap. 
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2.1 K2G££2iS_5!ŠĚi£Í£!]_ĚiÉSi_E°_!!!°DÍáIi_!S2!I}Eiě£u_25 

Cílem těchto zkoušek je kontrola stavu měřicích čidel, nedošlo-li při montáži 
k jejich poškození. Jednotlivé druhy měřicích čidel jsou kontrolovány takto : 
a/ Snímače tlakových pulsací - měření elektrického sfavu snímače a trasy, kontrola 

funkce snímače poklepem na kazetu. 
b/ Kalorimetry - měření elektrického a izolačního odporu termočlánků. 
c/ Neutrokoaxy - měření izolačního stavu. 
d/ Štěpná komora - měření izolačního stavu a ověření mechanického pohybu štěpné ko

mory. 
e/ Zvukovod - zkouška funkce zvukovodu. 
f/ Řídící a regulační systém - zkoušky mechanické funkce s imitací vstupního el. 

signálu, zkouška těsnosti a pohyblivosti regulačního průtokoměru. 
g/ Systém měření tlaků - prověření těsnosti celého systému. 
h/ Termočlánky - měření elektrického a izolačního odporu, kontrola elektromotorické 

síly termočlánku v proudu horkého vzduchu /do 70°C/. 

2 •2 YIi§£Sí_2YŠĚ2YaSí_S!í2Hl!SY_Yě_5}syIě2Dím_lSaDáiě_Y2^Qí-iSYĚlíY 
•Po zavezení kompletu DK do experimentálního kanálu vodní smyčky jsou měřicí čid

la napojena ve svorkovnici k měřicím trasám připojeným k měřicí a vyhodnocovací tech
nice. Impulsní trubičky pro měření statických tlaků budou připojeny k převodníkové 
soustavě. Výstupní signály od jednotlivých tlakových převodníků jsou rovněž napojeny 
přes měřicí trasy k měřícímu a vyhodnocovacímu systému. Impulsní trubičky pro ovládá
ní regulačního průtokoměru jsou připojeny k systému řízení a ovládání regulačního 
orgánu. Po naplnění experimentálního kanálu vodou a jeho natlakování bude postupně 
systém pro měření tlakíi a systém řízení a ovládání regulačního orgánu odvzdušněn, na
plněn vodou a uveden do provozu. Tímto je celý komplet DK připraven k provedení násle
dujících zkoušek : 

2.2.1 Tlaková zkouška DK 

Celý komplet DK je nutno podrobit tlakové zkoušce odpovídající technickým podmín
kám reaktoru KKW Rheinsberg, prováděné pro utěsnění víka reaktoru. To znamená, že 
komplet DK bude podroben tlaku p = k . p /bez cirkulace vody, tj. při odstave-

max nom 
ném čerpadle/ po dobu uvedenou v technických podmínkách. 

2.2.2 Ověřovací zkoušky kompletu diagnostické kazety na vodní smyčce 

V průběhu ověřovacích zkoušek kompletu DK, pro které bude vždy vypracován podrob
ný program, bude provedena prověrka těchto funkcí : 
a/ Snímače tlakových pulsací - v průběhu zkoušek budou měřeny tlakové pulsace při 

všech režimech průtoku, tlaku a teploty chladivá vyplývajících z programu zkoušek. 
Navíc budou snímače'tlakových pulsací podrobeny zkouškám při rychlém snížení tla
ku na ps 0,5 p„__. 

^nom 
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b/ Další měřicí čidla, tj. kalorimetry, neutrokoasy a štěpná komora budou v průběhu 
zkoušek ověřovány stejným způsobem jako v odstavci 2.1, tj. měření elektrického 
a izolačního odporu u termočlánků z kalorimetrů, měření izolačního.stavu neutro-
koaxú z kalorimetrů a měření izolačního stavu neutrokoaxů a štěpné komory. U štěp
né komory buda ověřen též její mechanický pohyb v suchém kanále. 

c/ Zkoušky regulačního orgánu a jeho řídícího systému. Tyto zkoušky představují : 
- ověření stability statických úrovní průtoků chladivá kazetou, 
- dynamické zkoušky řídícího a regulačního orgánu, tj. periodické změny průtoků 
v několika amplitudách a frekvencích a změnu průtoku podle vybraných funkcí, 

- prověření maximální rychlosti otevření a uzavření škrticího orgánu, 
- prověření havarijních stavů, tj. prověření rychlého otevření regulačního orgá
nu na plný průtok chladivá kazetou od elektrického signálu při podkročení nasta
vené hodnoty minimálního průtoku nebo při převýšení nastavené hodnoty pro maxi
mální teplotu chladivá na výstupu z palivové kazety, změření rychlosti plné
ho otevření pro různé drovně minimálního průtoku a výstupní teploty z kazety. 

d/ Zkoušky systému měření tlaků a průtoku zahrnují v podstatě tyto činnosti : 
- prověření funkce systému měření tlaků a průtoku, tj. zkouška naplnění a odvzduš
není systému, zkouška těsnosti, kontrola polohy elektromagnetických ventilů, na-
pájení převodníků apod., 

- cejchování měřicí dýzy při studeném i horkém chladivú v celém rozsahu zdvihu 
regulačního orgánu. 

e/.Hydraulické zkoušky kazety. Jsou provedeny hydraulické zkoušky pro získání odpo
rových charakteristik kazety, regulačního průtokoměru a celého kompletu. Je pro
váděno porovnání s projektovými charakteristikami. 

f/ Zkoušky těsnosti průchodek a těsnění. V průběhu zkoušek kompletu na vodní smyčce 
budou přísně sledovány všechny průchodky a těsnicí spoje, zda nedochází k jakýmko
liv únikům chladivá. 

g/ Po dobu zkoušek kompletu DK je čistota chladivá ve smyčce udržována v souladu s TP. 

2.3 I<2Dtrola_měřicích_čidel_a_stayu_celého_komgle 

Po vyvezení kompletu kazety z kanálu vodní smyčky bude celý komplet i jeho jedno
tlivé části pečlivě prohlédnut a měřicí čidla budou podrobena stejným kontrolám jako 
po montáži kompletu viz odst. 2.1. Protože nelze provést demontáž kazety, nelze po 
zkouškách na vodní smyčce provést vizuální kontrolu stavu připevnění termočlánků k 
povrchu palivových článků, jakož i vizuální kontrolu ostatních vývodů. Připevnění měr
ných konců termočlánků k povrchu palivových článků bude kontrolováno nepřímo podob
ně jako v bodu 2.1 cyklickou změnou teploty vzduchu. 

Předpokládáme, že stejným kontrolám bude komplet kazety podroben po transportu 
na el. Rheinsberg před zavezením do reaktoru. 
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2.4 Zjištění frekvenčního spektra vlastních kmitů svazku palivových tyčí, obálky a 
kazety__2ako_celku_v_rozsahu_200Hz 

Tyto experimentální práce předpokládáme uskutečnit za účelem ověření teoretic
kých výpočtů vlastních frekvencí jednotlivých částí kr.zety, tj. svazku palivových 
článků, obálky a kazety jako celku. Tato experimentální identifikace dynamiky kazety 
se uskutečňuje na samotné kazetě před zahájením montáže vlastního kompletu. 

3. Neaktivní stend o.p. ŠKODA pro ověřování DK WER 

3.1 Neaktivní_stend_^VVS_-_velká_vodní_smy_čka^ 

Je to víceúčelové zařízení, které svými parametry i konstrukcí umožňuje realizo
vat rozsáhlý experimentální program v oblasti bezpečnosti LVR a provádět funkční a 
životnostní zkoušky dílů, které o.p. ŠKODA vyrábí pro reaktory WER. Pro zkoušky DK 
jepoužívána pouze část zařízení W S se zkušebním kanálem, určeným pro zkoušky systé
mů ARK. Zkušební kanál je upraven tak, aby po dobu zkoušek zajišťoval uložení, vede
ní a těsnění kompletu DK. 

3.2 Pop_is_neaktivního_stendu 

Je uveden popis části W S , která je používána pro zkoušky s diagnostickými ka
zetami. Schéma zařízení je uvedeno na obr.l. Popisovaná část smyčky je vyrobena z ne
rezavějící austenitické oceli třídy 17 248 odpovídající sovětské oceli GOST 08 
CH 18 N 10 T a tepelně izolována minerální plstí. 
Parametry W S : Max. tlak 20 MPa 

Max. teplota 365 C 3 Max. průtok 250 m /hod. 
Podle obr. 1 jsou hlavními částmi W S : oběhové čerpadlo, zkušební kanál, elek

trický ohřívák, kompenzátory objemu, zařízení kontinuální filtrace a potrubí s arma
turami . 

3.2.1 
Oběhové čerpadlo HCŇK 100-400 dodala fa Hermetic-pumpen z NSR. Jedná se o hori

zontální, jednostupňové, odstředivé čerpadlo v bezucpávkovém provedení. 
Parametry : Max tlak 20,2 MPa 

Max. teplota 365°C 
Dopravní výška 170 -ř 210 m.v.sl. 3 Dopravované množství 250 1- 100 m /h. 
Příkon el. motoru 161 kW/380 V 
Otáčky 2 900 l/min 
Počet lopatek 6 



3.2.2 
Zkušební kanál je vertikálně uložená tlaková nádoba vyrobená v o.p. ŠKODA. Nádo

ba se skládá ze tří trubkových dílů spojených přírubovými spoji a je umístěna ve 
20 m hluboké zkušební šachtě. Přívod vody do kanálu je spodním hrdlem, výstup vody 
je hrdlem v horní části. 
Parametry Max. tlak 

Max. teplota 
Délka 
Vnitřní 0 
Objem 

20 MPa 
365°C 
9500 mm 
270 mm 
700 dm3 

3.2.3 
Elektrický ohřívák je tlaková nádoba uložená vertikálně na podlaží + 4 m věže 

W S . V horní i dolní části nádoby je pomocí příruby upevněno topné těleso, které se
stává z 10 ks topných tyčí. Výkon ohříváku se reguluje vypínáním a zapínáním top
ných těles, přičemž v každém topném tělese je možno volit počet zapnutých tyčí. část 
topení lze regulovat plynule. 
Parametry Max. tlak 

Max. teplota 
Max. příkon 
Příkon topné tyče 
Objem nádoby 

20 MPa 
365°C 
100 resp. 170 kW/380 V 
5 kW/380 V 
20,8 dm3 

3.2.4 
Kompenzátory objemu jsou dvě válcové tlakové nádoby zavěšené na + 12 m věže W S . 

Ve spodní části každé z nádob, je hrdlo s přírubou pro montáž elektrického topného 
tělesa. Topná tělesa mají stejný výkon jako u ohříváku a jejich výkon lze bučí plynu
lou regulací nebo opakovaným vypínáním a zapínáním regulovat tak, aby tlak ve smyčce 
byl udržován na konstantní výši. 
Parametry : Max. tlak 20 MPa 

Max. teplota 365°C 
Příkon el. topení 50 kW/380 V 
Objem a 253 dm 

3.2.5 
Zařízení kontinuální filtrace tvoří dva vysokotlaké filtry s náplní anexu a 

katexu a předřazeným regeneračním výměníkem a chladičem. Regenerační výměník a chla
dič snižují a po filtraci opět zvyšují teplotu vody na úroveň v hlavním okruhu. Za
řízení je projektováno na kontinuální filtraci cca 0,5 % vody obíhající celou smyčkou. 
Pomocí regenerátoru a chladiče je také možno do W S vodu dopouštět, popřípadě ji vy
pouštět. 

Parametry : Max. tlak 20 MPa 
/ 3 

Max. teplota 365°C /před výměníky/ 
Objem filtrů 140 dm •a Průtočné množství cca 1 m /hod 
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3.2.6 
Potrubí a armatury použité ve W S dodaly Modřanské strojírny Praha. U armatur se 

jedná o speciální vývojové ucpávkové typy. Většina armatur je dodána s elektropohony. 
Jako pojistné ventily jsou použity klasické armatury, pouze kompenzátory objemu jsou 
osazony impulsní armaturou pro páru. 

3.2.7 
Měření a regulace teplot jsou zajišťovány rychlereagujícími termočlánky Fe-Ko 

umístěnými ve speciálních otevřených jímkách. Měření tlaků a tlakových diferencí je 
prováděno indukčními snímači typu EB z NDR. U kompenzátorů objemu je k měření výšky 
hladiny použit snímač TDMZ 199 fy Hartmann-Braunn, připojený na speciální korekční 
zařízení určující skutečnou hodnotu výšky hladiny. Pro měření průtoku je použita mě
řicí dýza. Vyhodnocovací přístroje, regulátory a signalizace mezních stavů jsou 
umístěny ve velíně smyčky. Ve velíně je také umístěno ovládání všech armatur s elek
tropohonem a veškerého strojního zařízení. 

3.2.8 Funkce zařízení dle obr. 1 
Cirkulační čerpadlo pos. 1. zajišťuje požadované množství vody obíhající okru

hem. Na výtlaku čerpadla se dopravované množství dělí na 3 části. Jedna prochází zku
šebním kanálem pos. 2., druhá část protéká ohřívákem pos. 3. a třetí, malá část,pro
chází kontinuální filtrací pos. 5. Regulace tlaku je zajištěna pomocí dvou parních 
kompenzátorů objemu pos. 4. Regulace průtočného množství vody zkušebním kanálem je 
prováděna ventilem před zkušebním kanálem a ventilem v by-passu cirkulačního čerpad
la. Doplňování a vypouštění vody z hlavního okruhu smyčky je zajišťováno pomocným 
zařízením, které není na schématu uvedeno. 

3.3 tíEravY_kanálu_ARK_2ro_funkční_ověření_komglet^ 

Pro realizaci ověření kompletu DK bylo nutno provést některé konstrukční úpra
vy kanálu ARK, a to jak z hlediska zajištění potřebných parametrů, tak z hlediska vy
vedení čidel a fixace experimentálního souboru. Vlastní kanál ARK /obr. 2/ je zkrácen 
o horní díl s odvzdušnením, který je nahrazen redukční vložkou a točivou přírubou. 
Tato konstrukční změna umožní jednak zavěšení experimentálního souboru v kanálu a dá
le pak vyvedení elektrických a tlakových signálů z kanálu obdobným způsobem jako při 
kazetovém experimentu na reaktoru KKW Rheinsberg. Imitaci průtočného průřezu v reak
toru plní v kanálu vnitřní vložka, umístěná ve spodní části, ke které je připevněno 
vedení centrážní a těsnicí vložky /obr. 3/. Tato plní funkci vedení v dolní části 
šestihranné obalové trubky kazety a zároveň i těsnění pomocí pístu připevněného na 
šestihrannou obálku. Píst je těsněn vůči šestihranné obalové trubce ucpávkou a vůči 
vedení vložky pístními kroužky. 

Centrážní a těsnicí vložka zaručuje ztrátu nominálního průtočného množství 
do 1 %. Experimentální soubor je dále veden v místě hlavice kazety pomocí centrážní 
vložky a přítlačné trubky /obr.. 4/. 

Provedené konstrukční úpravy kanálu ARK umožní vedle funkčního ověření komple
tu DK i další experimentální práce v obiasti palivových kazet. 
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Jak vyplývá z parametrů, popisu smyčky a popisu úprav zkušebního kanálu, splňu
je zařízení neaktivního stendu veškeré požadavky na zkoušky diagnostických kazet před 
jejich zavezením do reaktoru. 

4. Neaktivní zkoušky kompletu DK 1-1 na W S , určeného pro KKW Rheinsberg 

4.1 Stručný__technickÝ_p_ogis_konstrukce_diagnost 

Tato varianta diagnostické kazety je v podstatě standardní kazeta WER-440 
/viz obr. 5/ se zabudovanými čidly pro experimentální měření a zařízením pro regula
ci a měření průtoku chladivá. Kazeta je v místě hlavice spojena se závěsnou trubkou 
o jzi 40 mm /viz obr. 6/. Druhý konec závěsné trubky je spojen s tlakovou přírubou 
/viz obr. 7/. Délka závěsné trubky a konstrukce tlakové příruby je uzpůsobena tak, 
aby celý komplet DK 1 bylo možno zavézt do aktivní zóny reaktoru WER-70 v Rheinsber-
gu, a to do kanálu SUZ místo kazety havarijní ochrany. Uvažovaný kanál je v prostoru 
nad víkem tlakové nádoby zkrácen o tlakovou trubku. Místo ní je k nátrubku víka při-
vařen mezikus,na který je pak připevněna a utěsněna tlaková příruba kompletu DK 1. 
Vývody elektrických a tlakových signálů od čidel jsou z diagnostické kazety vyvede
ny průchodkami v tlakové přírubě /viz obr. 8/. Standardní kazeta WER-440 obsahuje 
126 palivových článků 0 9,1 mm a 1 centrální trubku 0 10,3 x 0,75. 
V diagnostické kazetě je 7 palivových článků vypuštěno a místo nich jsou ve svazku 
instalovány : 

- 4 suché kanály, z nichž jeden je umístěn v centrální trubce a má (i 8 x 0,8 mm -
ostatní tři suché kanály mají ?5 9 x 0,6 mm, 

- 4 mokré kanály tvořené trubkami 0 9 x 0,6 mm, které slouží pro vyvedení impulsních 
trubek od měření statických tlaků a trubek pro hydraulické ovládání regulačního 
orgánu. 

Kazeta dále obsahuje 2 termometrické palivové články pro měření povrchové tep
loty palivového článku a teploty chladivá po výšce aktivní zóny. /4 termočlánky 
0 1 mm pro měření povrchové teploty a 8 termočlánků 0 1 mm pro měření teploty chla
divá/. Některých termočlánků pro měření teploty chladivá bude využito též pro měře
ní rychlosti chladivá korelační metodou. 
Dále je měřena : 
- vstupní teplota chladivá, 
- výstupní teplota chladivá, 
- statický tlak před kompletem, před kazetou a za kazetou. 

Změna průtočného množství chladivá se provádí pomocí hydraulicky ovládaného re
gulačního orgánu, který slouží též k měření průtoku chladivá kazetou. Tento regulač
ní průtokoměr je umístěn v koncovém šestihranu ve spodní části kazety /viz obr. 9/. 
Hydraulické ovládání tohoto orgánu je uskutečněno pomocí servopohonu umístěného nad 
víkem reaktoru, nebo vně experimentálního kanálu, jak je patrno z obr. 10 a z obr. 11. 
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Suché kanály slouží pro instalaci : 
- neutrokoaxové sondy s 5 neutrokoaxy po výšce aktivní zóny, 
- kalorimetrické sondy se 6 mikrokalorimetry po výšce aktivní zóny, 
- dvojice pohyblivých štěpných komor. 

4.2 Program_zkoušek_DK_l.-l_na_yvs 

Zkoušky DK 1-1 na W S byly provedeny ve 2 etapách. První etapa zkoušek DK 1-1 
byla provedena při tlaku vody p = 10 MPa a teplotách 150°C a 250°C a druhá etapa 
zkoušek tohoto kompletu pouze při teplotě 250°C /obr. 12/. V průběhu zkoušek byla 
v okruhu smyčky udržována tato střední kvalita vody : 
- pH ~ 6,6 
- vodivost s 8u,S/cra 
- odparek — 6 mg/l 
- obsah chloridů do 0,05 mg/l. 

4.3 Vý_sledek_zkoušek 

4.3.1 Zkoušky systému měření tlaků, tlakových spádů a průtoku chladivá : 
- byla potvrzena správná volba metody měření a schématu měření včetně vyhodnocování, 
- byla prověřena dostatečná spolehlivost systémů měření, 
- použité tlakové převodníky měly dobrou pracovní spolehlivost, 
- elektronický systém řízení elektromagnetických ventilů pracoval spolehlivě, 
- chyba měření tlaků a tlakových spádů nebyla vyšší 2 % od maximálního rozsahu. 

4.3.2 Zkoušky korelační metody měření rychlosti chladivá : 
- Zkoušky byly uskutečněny při ohřevu W S , kdy byly zjištěny dostatečně velké teplot
ní pulsace; 

- Ověření bylo prováděno dvěma způsoby : 
a/ šumové signály od termočlánků byly zaznamenávány na magnetickou pásku a dodateč

ně vyhodnocovány na počítači, 
b/ rychlost chladivá se měřila bezprostředně korelačním průtokoměrem NZ 664 maäar-

ské výroby. 
- Výsledky obou způsobů vyhodnocování měření rychlosti chladivá byly shodné. Při prů
toku cca 14,9 kg/s, ve svazku 1,85 m/s, naměřená rychlost chladivá byla 1,64 m/s 
/rozdíl 5 %/. 

4.3.3 Ověření teplotních čidel : 
- Diagnostická kazeta DK 1-1 má tato teplotní čidla : 

3 termočlánky Cr-Ko 0 1,5 mm, 2 termočlánky CH-A {ZÍ 1,5, 14 termočlánků CH-A j! 1,0 mm 
2 platinové odporové /R = ÍOOSÍ/ teploměry. Horké konce termočlánků jsou izolová
ny od pláště kabelu, 

79 



- Po dobu zkoušek diagnostické kazety na W S a při jejím ustavení mimo experimentál
ní kanál byly snímány tyto charakteristiky termočlánků : elektrický odpor termo-
článkových vodičů, elektrický odpor izolace a hodnota elektromotorické síly při 
dvou pracovních režimech stendu 150 + 5°C a 250 + 5°C. Chyby měření teplot byly 
v tolerancích dle GOST 3044-74. Elektrické odpory termočlánkových vodičů a izola
ce zůstaly v požadovaných mezích. 

4.3.4 Regulace průtoku chladivá 

- Systém regulace průtoku chladivá byl ověřován v průběhu první a druhé etapy zkou
šek DK 1-1; 

- při teplotě 150 C celý systém pracoval úspěšně a plnil všechny požadované funkce; 
- Při teplotě 250°C došlo v první etapě zkoušek k zadření regulační kuželky. Pro 
druhou etapu zkoušek byla u této regulační kuželky zvětšena vůle v třecích plochách; 

- Při druhé etapě zkoušek /t = 250°C/ bylo provedeno celkem 40 plných zdvihů regulač
ní kuželky a k zadření již nedošlo. Byla zjištěna netěsnost v systému řízení a tr
valé přivření regulační kuželky; 

- Na základě uvedeného bylo přijato rozhodnutí zafixovat regulační kuželku v plně 
otevřené poloze, tím byla u DK 1-1 vyřazena možnost regulace průtoku chladivá a 
tedy regulačního orgánu bude využito pouze jako měřidla průtoku chladivá. 

4.3.5 Hydraulické charakteristiky kompletu DK 1-1 

- Po dobu zkoušek byly vyhodnocovány tyto hydraulické charakteristiky : 
a/ koeficient hydraulického odporu kompletu /kazeta + regulační orgán/, 
b/ koeficient hydraulického odporu regulačního orgánu, 
c/ koeficient hydraulického odporu svazku palivových článků /včetně roštů/. 

- Po dobu zkoušek byly docíleny hodnoty čísel Re ve svazku palivových článků 2,4.10 . 
Tato hodnota je blízká podmínkám v reaktoru KKW Rheinsberg. Při Re = 2,4.10 byly 
experimentálně určeny tyto hydraulické odporové koeficienty : 
svazek palivových článků 12 
regulační orgán 5 
komplet /kazeta + reg. orgán/ 17 
průtokový součinitel 1/1/ 

- Rozptyl experimentálních hodnot hydraulických parametrů nepřevyšoval + 20 % od 
středních veličin. Chyba určení koeficientů hydraulického odporu je + 6 %; 

- Získané hydraulické charakteristiky odpovídají vypočteným hodnotám /dle zprávy 
SSSR "Kazeta diagnostická", teplohydraulický výpočet, číslo 309.00.00.000 PP02, 
GKAE, 1979/. 
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4.3.6 Těsnost a pevnost rozebíratelných a nerozebíratelnych spojů 

- Před realizací výzkumného programu s DK byla po dobu 15 minut provedena tlaková 
zkouška kanálu s kompletem při parametrech vody : tlak p = 14,6 MPa, teplota 
t — 15 C. Netěsnosti nebyly zjištěny. 

- Při tlaku vody p = 10 MPa a teplotách t = 150°C a 250°C byly pozorovány velmi ma
lé netěsnosti v pájených průchodkách dvou impulsních trubiček v zátce kompletu. Po 
ukončení zkušebního programu byly pájené spoje v zátce kompletu předělány na sva
rové a vyzkoušeny dusíkem při p = 13,0 MPa, netěsnosti nebyly zjištěny. Napojení 
nerezových trubiček stříbrnou pájkou bylo předěláno na niklovou pájku. Byla s 
nimi provedena héliová zkouška těsnosti. Zjištěná héliová netěsnost je vyhovující 

— 6 a byla menší než 10 rrjí/s. 

4.3.7 Stav kompletu DK po zkouškách 

- během zkoušek nedošlo k žádným geometrickým změnám na kompletu, které by mohly 
mít vliv na jeho pevnost a stabilitu, 

- znečištění palivových článků a kompletu nebylo zjištěno, 
- tlakové impulsní trubičky byly prověřeny na průchodnost a netěsnost, 
- upevnění impulsních trubiček nebylo poškozeno. 

4.3.8 Závěry k provedeným zkouškám 

- Byl prověřen měřící systém tlaků, tlakových spádů a průtoku chladivá dodaný MLR. 
Celkově lze konstatovat, že systém pracuje spolehlivě . 

- Byl vyzkoušen systém pro měření rychlosti chladivá korelační metodou. Doporučuje 
se využití tohoto systému pro měření na JE. 

- Kontrola stavu všech termočlánků potvrdila vysokou spolehlivost termočlánků kabe
lového typu. Signály termočlánků pro korelační metodu měření chladivá vyhovují 
požadavkům měřicí aparatury NZ-664. 

- Byly potvrzeny projektové hydraulické charakteristiky kompletu při poloze regulač
ního orgánu 19mm od jeho uzavření. 

- Byly provedeny některé dodělávky kompletu, které zajišťují těsnost a pevnost roze
bíratelných a nerozebíratelnych těsnění. 

- U DK 1-1 byla vyřazena možnost regulace průtoku chladivá. 
- Komplet DK 1-1 se doporučuje zavézt do reaktoru JE KKW Rheinsberg k realizaci 
odsouhlaseného experimentálního programu v roce 1979. 



5. Závěry 

5.1 

V o.p. ŠKODA - ZES bylo vybudováno neaktivní zkušební zařízení, které umožňuje reali
zovat experimentální program s komplety diagnostických kazet typu WER. 

5.2 

Pracoviště se zkušebním zařízením je vybaveno požadovanou měřicí a vyhodnocovací 
technikou včetně přenosových tras pro ověřování měřicích systémů a čidel, zabudo
vaných v diagnostických kazetách. 

5.3 

Experimentální program, dohodnutný odborníky ČSSR, SSSR, NDR a MLR byl úspěšně 
realizován v o.p. ŠKODA na neaktivním zkušebním zařízení s kompletem diagnostické 
kazety DK 1-1 ze SSSR. 

5.4 

Po provedení neaktivních zkoušek s DK 1-1 a vypracování požadované dokumentace pro 
bezpečnostní zprávu k projektu diagnostické kazety byl dne 18.6.1979 komplet DK 1-1 
převezen z o.p. ŠKODA Plzeň do KKV Rheinsberg v NDR. 
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Obr.2 Experimentální kanál pro zkoušky D£ na TVS 

o,p. ŠKODA - Plzeň 

~ a» 

EXPERIMENTÁLNI KANÁL PRO ZKOUŠKY 
DIAGNOSTICKÝCH KAZET NA WS apSKŮDA 

víTUr <fOor 
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Obr. 5. Standardní kazeta TVER se zabudovanými 
čidly 

Obr. 6. Hlavice DK kazety se závěsnou trubkou a vývody 
instrumentace 



Obr. 7. Tlaková příruba s průchodkami 
a závěsnou trubkou 

Obr. 8. Průchodky a suché kanály v tlakové 
přírubě 



Obr. 9. Koncový šestihran s regulačním 
orgánem 

Obr .10. Servopohon RO, horní Část experimentál
ního kanálu s tlakovou přírubou DK 



Ohr.ll. Servopohon RO, hlavní a pomocný měřící systém 
pro měření tlaků a tlakových spádů 
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13. Měření a regulace průtoku chladivá DK 
ŠTĚPÁNEK K, KALIVODA R., VELECHOVSKÝ V, 
SOKOL J., MARTINEK J., ŠKÁBA I.-ŠKODA 

V referátu je rámcově popsán způsob regulace a měřeni průtoku chladivá diagnos
tickou kazetou. Je uvedena základni koncepce řešeného úkolu, konstrukční zpracování 
jednotlivých části; systém řízení regulačního orgánu a nezbytné experimentální ověře
ní navršeného systému. 

1. Úvod 

Průtok chladivá rozhodujícím způsobem ovlivňuje pracovní podmínky kazety v reak
toru. Zajištění dostatečného průtoku při všech režimech provozu reaktoru, zejména pak 
při havarijních situacích, je základním úkolem projektantů kazety a reaktoru. Sníže
ní průtoku pod přípustnou mez vede k přehřátí a poškození palivových elementů s těž
ko odstranitelnými důsledky. Důležitost tohoto faktoru k zajištění chlazení spolu s 
nejistotami v rozložení výkonu je příčinou vložení značných rezerv do chladicího sys
tému reaktoru již ve fázi jeho projektování. Odhalení těchto rezerv při skutečném 
provozu by umožnilo zvýšení jednotkového výkonu a je to jedním z úkolů právě diagnos
tických kazet. Bezprostřední vliv průtoku na teplotní režimy kazety vedl k návrhu 
regulace průtoku v diagnostických kazetách. Samozřejmým požadavkem experimentů je 
měření průtoku i tlakových poměrů v kazetě. 

Principiálně jednoduchý úkol, tj. regulace a měření průtoku diagnostickou kaze
tou, je náročný v důsledku podmínek realizace. Jsou to jednak parametry chladivá, 
omezené prostorové možnosti, jednak požadavky na spolehlivost systému regulace při 
dlouhodobém provozu a zajištění nezbytného chlazení kazety i při mimořádných situa
cích. 

Cílem uvedeného referátu je podat rámcovou informaci o koncepčním řešení 
regulace a měření průtoku, konstrukčním zpracování a způsobu ověřování. 
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2. Koncepce regulace a měření průtoku 

Vychází-li se z předpokladu, že při experimentech, budfc v diagnostické kazetě 
docházet k místnímu varu chladivá a tudíž ke vzniku plynné' fáze, vylučuje to umístě
ní regulačního systému na výstupu z kazety, tj. v horní:Části, kde by bylo možno za
jistit mechanické ovládání s elektrickým pohonem a kde by'byly i větší prostorové 
možnosti. K umístění regulačního orgánu /dále jen RO/ i systému měření průtoku na 
vstupu do kazety je k dispozici vstupní úsek kazety o délce cca 300 mm. Dalším poža
davkem je to, že celý systém musí být trvalou sorčástí diagnostické kazety /dále 
jen DK/, aby ho bylo možno spolu s kazetou transportovat. RO nesmí nepříznivým způ
sobem ovlivňovat proudění v kazetě, zejména s ohledem na vibrace částí kazety. 

Na základě těchto požadavků byl navržen regulační ventil s axiálním vstupem 
i výstupem chladivá s hydraulickým ovládáním škrticí kuželky. Jako pracovní kapa
lina je použita filtrovaná reaktorová voda. Oddělení tlakového'prostoru RO a primár
ního okruhu je provedeno pomocí vlnovce. Schematicky je RO znázorněn na obr. 1. 

K měření průtoku slouží nenormalizovaná škrticí dýza, která ."je .^místěna na vstu
pu RO. Tlakové impulsy z dýzy, dále impulsní trubky k ovládání RQ a $. měření tlaku na 
vstupu a výstupu kazety jsou vyvedeny mimo tlakovou nádobu •.reaktoru do prostoru pod 
ochranným víkem, kde je umístěn ovládací hydraulický válec'.a nektare.další části ovlá
dacího systému, dále pak ventilový rozvod a čidla k raäJÍárii ftlaftô-, -tlA^ových diferen
cí a průtoku. Toto umístění hydraulických prvků, ke 'ktááýii jná přímí píístup voda 

• i 

primárního okruhu, vyžadují provozní předpisy reaktoru -a pť,o realizaci regulačního 
a měřícího systému představuje značné komplikace. 

• ... 
Elektronický řídící systém RO a měření tlaků, tlakových diferencí a průtoku je 

umístěn v místnosti provozní dozimetrie a s částmisystému pod ochranným poklopem je 
spojení více než 100 m dlouhými kabelovými trasami. 

3. Konstrukční řešení RO a části hydraulického systému 

Regulační orgán spolu s měřicí dýzou tvoří jeden konstrukční celek, který je 
nesen spodní částí kazety. Pevná část RO je k šestihranu kazety připevněna třemi nos
nými žebry. Na válcovém vedení je kluzně umístěna škrticí.kuželka. K vytvoření tla
kového prostoru mezi pevnou částí RO a pohyblivou kuželkou je použit vlnovec, který 
umožňuje celkový zdvih kuželky cca 20 mm. Netradiční protáhlý tvar kuželky byl ovliv
něn délkou vlnovce potřebnou k realizaci požadovaného zdvihu. Tento tvar ovlivnil i 
provedení měřicí dýzy, která má tvar mezikruží s pohyblivou vnitřní částí, která 
ovšem nemění její nejužší průřez, kde je umístěn jeden tlakový odběr. RO je vybaven 
zarážkou kuželky, která vylučuje dplné uzavření RO tak, aby při maximálním přivře
ní bylo ještě zajištěno chlazení kazety. Návrat kuželky do dplného otevření v pří
padě výpadku ovládacího systému je zajištěn pružinou. Pracovní kapalina se do RO 
přivádí dvěma umpulsními trubkami 0 2 x 0,25 mm. Obdobné trubky slouží k vyvedení 
tlakových impulsů z dalších míst, tj. před měřicí dýzou, nejužšího místa dýzy, před 
a za kazetou, tzn. že z kazety jsou vyvedeny čtyři impulsní. :trubky U měření tlaků 
a průtoku a dvě k ovládání RO. • • . . . • 
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Všechny tvary průtokových částí RO byly navrhovány z hlediska co nejlepšího ob
tékání tak, aby možnost vzniku velkých vírů, která by mohly způsobit vibrace v ka
zetě, byla co nejmenší. Pracovní podmínky RO v reaktoru, tj. vysoká teplota, agresiv
ní voda, záření a značné namáhání některých částí si vyžaduje věnovat mimořádnou po
zornost konstrukčním materiálům a kvalitě jednotlivých technologických operací. Jed
ná se zejména o vlnovec, jeho připojení i připojení impulsních vedení. V každém pří
padě při umístění pohyblivého zařízení v těsné blízkosti aktivní zóny, které může vý
razně ovlivňovat chlazení a tím i bezpečnost provozu kazety klade značné nároky na 
posouzení možných situací v průběhu dlouhodobého provozu a přijetí takových opatření, 
která by i v případě poruchy některých částí zajistila bezpečný provoz reaktoru. 

Ovládací systém RO, umístěný pod ochranným víkem, zajišťuje vytvoření tlaku 
potřebného k pohybu kuželky RO. Hlavní částí je hydraulický válec s plunžrem poháně
ným servomotorem. Schéma ovládacího systému je uvedeno na obr. 2. Systém je vybaven 
jednak ručními ventily pro odpojení od reaktoru a zajištění dalších funkcí, např. 
odvzdušňovaní RO při jeho plnění vodou, jednak elektromagnetickými ventily, které 
slouží k dálkovému ovládání při některých funkcích, jako je např. opětovné zaplnění 
pracovních prostorů vodou, a dále jsou zapojeny do systému havarijní ochrany kazety. 
Jako pracovní kapalina se používá přímo voda odebíraná z technologického kanálu, 
která před vstupem do ovládacího systému prochází filtrem. Tlak vody v hydraulickém 
systému se měří tlakovým převodníkem. Na výfuku hydraulického systému je umístěn 
pojistný ventil zabraňující úplnému vyprázdnění a zavzdušnění systému při jeho otevře
ní, at už havarijním nebo po skončení práce. Na základě zkušeností z ověřování RO 
na neaktivní smyčce se uvažuje o umístění ještě některých pomocných zařízení,jako je 
např. chladič pracovní vody. 

Ze čtyř tlakových impulsů, které jsou k měření vyváděny z DK budou pomocí měři-
cího systému, umístěného pod ochranným víkem reaktoru určovány následující tlakové 
veličiny : statické tlaky před a za kazetou, tlakové diference na měřicí dýze, na 
regulačním orgánu a na svazku palivových elementů. Schéma měření je na obr. 3. Úda
je statických tlaků budou sloužit k určování měrné hmotnosti chladivá v měřených 
místech a dále jich bude využíváno k průběžnému sledování tlaku v reaktoru a hodnoce
ní stavu chladivá na výstupu z kazety. Tlakové diference na měřicí dýze se využívá 
jednak k určování průtoku chladivá DK, jednak slouží jako vstupní signál k systému 
řízení průtoku. Tlaková diference na RO bude použita jako nepřímý kontrolní ukazatel 
polohy regulační kuželky. Z hodnoty této tlakové diference lze určit součinitel 
hadraulického odporu RO a závislost tohoto součinitele na zdvihu byla experimentálně 
určena na modelech. Tlaková diference na svazku palivových elementů bude sloužit k 
určení hydraulických charakteristik svazku a při režimech, kdy nedochází v kazetě ke 
vniku plynné fáze, může plnit obdobnou funkci jako diference na měřicí dýze. Kromě 
toho mohou hodnoty tlakové diference na svazku poskytnout i určité informace o vzni
ku plynné fáze v kazetě při snižování průtoku. Měření tlaků a tlakových diferencí 
se bude provádět pomocí tlakových převodníků typu SE Laboratories vhodných rozsahů. 
Měření tlakových diferencí na dýze a na svazku je zdvojeno a je použito čidel růz
ných rozsahů tak, aby se zvýšila přesnost měření zejména při malých průtocích. V 
systému napojení tlakových převodníků jsou použity ruční a elektromagnetické venti
ly. 

Všechna zařízení ovládacího systému umístěná pod ochranným víkem musí být dimen
zována na teplotu prostředí až 80°C a relativní vlhkost 100 %, což klade značné ná
roky zejména na provedení elektrických zařízení. 
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4. Systém řízení 

Při realizaci značného počtu experimentů s DK je třeba regulovat průtok chladi
vá a to bud" na jednotlivých stacionárních úrovních nebo podle zadaného časového prů
běhu. Požadovaný rozsah průtoku chladivá kazetou je 30 až 100 % průtoku jmenovitého, 
doba přechodu z jedné krajní polohy do druhé 1 s. Regulace průtoku je požadována buá 
od zadání průtoku chladivá DK nebo od zadání teploty chladivá na výstupu z DK. 

Se systémem regulace průtoku je spojen systém ochrany DK před přehřátím paliva, 
které by mohlo vést k jeho mechanickému narušení a -radioaktivnímu zamoření celého 
primárního okruhu jaderné elektrárny. Systém ochrany je odvozen od výstupní teploty 
chladivá z DK. Tato ochrana je neúčinná při experimentech, kdy vzhledem k rozsáhlému 
varu zůstává výstupní teplota chladivá konstantní. V těchto případech závisí bezpeč-
rost provozu DK jen na přesnosti výpočtů vývinu tepla v jednotlivých místech DK. Při 
většině experimentů však bude ochrana od výstupní teploty chladivá z DK postačují
cí a bude plnit svoji funkci při špatné činnosti operátora experimentu, poruše systé
mu řízení nebo havarijním zastavení reaktoru. 

Strukturní schéma systému regulace průtoku chladivá DK a systému ochrany kaze
ty je uvedeno na obr. 4. Části systému, umístěné v reaktoru a pod ochranným víkem 
byly popsány v předchozích odstavcích. Vzhledem k potřebě relativně rychlé realiza
ce systému bylo k'sestavení elektronické části maximálně využito průmyslově vyrá
běných částí, které byly upraveny. Jedná se o díly modulárního systému přístrojů 
pro kontrolu a řízení jaderných reaktorů NR 1000, který dodává Tesla Nukleonika. 
Ke generování'zadaných časových funkcí je použit snímač děrné pásky FS 1501 A/M, 
výrobce ZPA Košíře. Pro pohon hlavního hydraulického válce je použit servopohon řa
dy MODACT-VARIANT s tyristorovým zesilovačem NOTREP 03R, výrobce ZPA. 

Z hlediska dynamických vlastností je navržený systém značně složitý. Systém je 
vyššího řádu /časové konstanty servomotoru, tlakového převodníku, termočlánku, pruž
ných částí hydraulického systému/, nelineární /závislost mezi průtokem a polohou 
kuželky RO, mechanická vůle v servopohonu, suché tření v hlavním hydraulickém vál
ci/. Dynamické vlastnosti systému řízení byly zjišťovány analyticky na počítači a ex
perimentálně při zkouškách DK na Velké vodní smyčce v závodě. Podmínky blízké podmín
kám v reaktoru elektrárny Rheinsberg však vytvořit nelze a konečné úpravy budou pro
vedeny až za provozu elektrárny. 

5. Experimentální ověření 

S ohledem na požadavky bezpečnosti provozu DK byl navržen a z větší části reali
zován široký experimentální program ověření RO. 

V první fázi projektování RO byla věnována pozornost hydraulickým otázkám RO 
a to zejména návrhu škrticích profilů kuželky a sedla tak, aby průtoková charakteris
tika se co nejvíce blížila lineární závislosti, aby zejména v oblasti maximálního 
přiškrcení nebyla regulace příliš citlivá. Na základě zkoušek na vzduchové a vodní 
smyčce byly navrženy takové profily kuželky a sedla, které v oblasti minimálních 
průtoků zajišťují citlivost regulace cca 5 % změny průtoku na 1 mm zdvihu kuželky. 
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Při těchto experimentech byl současně určován součinitel hydraulického odporu RO 
při různém zdvihu regulační kuželky. Výsledky těchto zkoušek byly podkladem pro na
stavení zarážky minimálního průtoku a volby celkového zdvihu. Dalším .výsledkem bylo 
předběžné určení průtokového součinitele měřicí dýzy. Experimentálně byl též ověřo
ván hydraulický odpor impulsních trubek pro ovládání RO. Výsledky sloužily pro před
běžné určení maximálních rychlostí uzavírání a otvírání RO a potřebných tlaků v 
hydraulickém válci. 

Při předběžném ověřování jednotlivých částí RO, ovládacího a řídícího systému 
byla věnována pozornost nejnamáhanějším dílům,jako je vlnovec, elektromagnetické 
ventily, servomotor apod. 

Další fází ověřování RO jsou tzv. autoklávové zkoušky. Při nich je RO umístěn 
v tlakové nádobě naplněné vodou, jejíž teplota i tlak jsou zhruba stejné jako v 
reaktoru avšak nedochází k proudění vody. K RO je připojen celý ovládací a řídící 
systém. Cílem těchto experimentů je dlouhodobé ověřování RO v podmínkách blízkých 
z hlediska tlaků, teplot a korozního působení,jaké budou v reaktoru. Uskutečnění 
podobných experimentů např. na velké vodní smyčce /WS/ by bylo nedměrně nákladné. 

Celková funkce RO se ověřuje na W S spolu s modelem diagnostické kazety při 
parametrech vody obdobných v reaktoru. Při těchto zkouškách se ověřují nastavené 
hodnoty zdvihu regulační kuželky cestou měření součinitelů hydraulického odporu RO 
při maximálním otevření a přivření RO. V širším rozsahu se určuje průtokový souči
nitel dýzy. Je prověřován systém řízení RO ve vazbě na měření průtoku a havarijní 
otvírání RO. Při těchto zkouškách je komplexně prověřován i systém měření průtoku 
tlaků a tlakových diferencí. 

Obdobný program prověřování RO a měření průtoku, jaký se provádí při zkouškách 
na modelu bude uskutečněn i při ověřování kompletních DK v neaktivních podmínkách 
na smyčce. Tento široký program experimentálního ověření RO před zavezením DK do 
reaktoru je nezbytný k získání dostačujících podkladů k vypracování bezpečnostní 
zprávy. Přesto nelze řídící systém RO ověřit v plném rozsahu změny průtoku, zejména 
při nestacionárních režimech a tyto zkoušky se budou provádět v první fázi spouště
ní reaktoru při neaktivním provozu. Odlišnost experimentálních podmínek na smyčce 
oproti podmínkám na reaktoru je dána značným růstem tlakové diference na RO a tím na 
celém kompletu. DK při skrčení průtoku pomocí RO, zatímco v reaktoru je tlaková dife
rence na DK prakticky konstantní bez ohledu na stupeň otevření RO. 

Omezené časové možnosti při vývoji RO, nezbytnost zajišťování některých částí 
RO z dovozu a j. si vyžádaly u prvního kompletu DK zkrácení programu zkoušek v 
autoklávu a na.neaktivním modelu, takže při vlastních ověřováních DK na neaktivní 
smyčce se objevily v mechanické části RO a ovládacího systému některé závady, které 
jsou postupně odstraňovány. 

6. Závěr 

Systém regulace a měření průtoku chladivá patří k nejzávažnějším úkolům, které 
jsou řešeny v rámci vývoje DK. Je to jednak tím, že uskutečnění některých plánovaných 
experimentů je možností regulace průtoku přímo podmíněno, jednak tím, že regulace prů
toku výrazně ovlivňuje chlazení DK a tím" i bezpečnost provozu reaktoru. 
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Vyřešení tohoto úkolu v poměrně krátkém čase je velmi náročné a vyžádalo si těs
nou spolupráci řady pracovníků různých odborností. Navržený systém regulace průtoku 
a řízení RO se při zkouškách na W S ukázaly jako správné a po odstranění některých 
mechanických závad ho bude možno použít v dalších DK. Systém měření průtoku, tlaků 
a tlakových diferencí prokázal funkční způsobilost již pro použití v první varian
tě DK. 
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14. Indikace varu chladivá 
akustickou metodou na DK-2 
LIŠKA J. - ŠKODA 

Referát se zabývá způsobem vyhodnocení akustického signálu, vznikajícího při 
oaru v diagnostické kazetě DK-2. 

1. Úvod 

V rámci experimentu s diagnostickou kazetou DK-2 bude proveden experiment, 
jehož cílem je ověřit použitelnost, aktustické metody pro účely indikace varu chla
divá v aktivní zóně lehkovodního reaktoru. Předpokládá se, že v průběhu experimentu 
bude detekován vznik povrchového varu, sledován jeho rozvoj při snižování průtoku ka
zetou a detekován vznik objemového varu. Pokud se prokáže, že metoda je dostatečně 
citlivá pro sledování uvedených stadií varu, bude v budoucnu řešen ještě problém 
zjišťování místa výskytu varu. 

Akustický signál bude v průběhu experimentu snímán piezoelektrickým snímačem, 
umístěným na konci zvukovodu, kterým bude akustický signál vyveden nad víko nádoby 
reaktoru. 

2. Intenzita akustického signálu vznikajícího při varu v kazetě 

Je-li v kanálu protékaném vodou umístěn topný element s rovnoměrným vývinem 
tepla po délce kanálu, odpovídá průběh teploty přibližně obr. 1. Na obrázku zname
ná V'p teplotu teplosměnného povrchu, V\r teplotu vody, 17$ teplotu odpovídající bo
du sytosti a podchlazení. Veličina díL je souřadnice ve směru osy kaná
lu, vztažená k jeho délce. Lze předpokládat, že v každém místě kanálu, kde došlo k 
varu, působí elementární zdroj akustického signálu, jehož intenzita závisí na cha
rakteru varného procesu v daném místě. 
Rozlišujme dvě stadia varu : 
a/ povrchový var /irp^"^/ v kanálu je pouze jednofázové proudění, vzniklé bublinky 

páry zanikají v těsné blízkosti teplosměnného povrchu/ 
b/ objemový var /Vy se blíží v$ , v kanálu existuje dvoufázové proudění, vzniklé 

bublinky páry nezanikají a jsou unášeny kanálem/. 
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Celkový akustický výkon, emitovaný elementárními zdroji v kanálu je 

£* = JPp(x)dx +jP.(x)dx 
(O X/a, **Í 

kde <p(X) resp. r£(Xj je akustický výkon elementárního zdroje povrchového resp. obje

mového varu, souřadnice X je měřena ve směru osy kanálu, X^iX-p^ < X01 , Xoí jsou me
ze oblastí povrchového a objemového varu. 

Intenzita akustického signálu zdroje, odpovídajícího povrchovému varu, roste 
s velikostí podchlazení /experimentálně byla zjištěna přibližně kvadratická zá
vislost/. Při dosažení stadia objemového varu intenzita akustického signálu klesá 
a stabilizuje se na úrovni téměř o řád nižší, než odpovídá intenzitě při povrchovém 
varu /experimentálně zjištěno pro přibližně bodový zdroj v otevřené vodní nádrži/. 
Považujme proto P0(X) za konstantu pro celou oblast kanálu, v níž je objemový var, 
tzn. P0(X) = K0 . 

Oceňme nyní průběh intenzity Pp(X) t která je závislá na velikosti podchlaze
ní. Na obr. 2 je vynesena velikost podchlazení po délce subkanálu č. 149 diagnostic
ké kazety pro dvě hodnoty průtočného množství na začátku a na konci kampaně. Závis
lost je kreslena pouze pro oblast výskytu varu, t j. pro Vp > Ír§ . Závislost Av*£x) 
lze pro úsek kanálu, kde došlo k povrchovému varu, nahradit přímkou se směrnicí 
^ max1 fi ' k d e P ie ^élka ú^eku kanálu, v níž došlo k povrchovému varu. Za před
pokladu, že pro elementární zdroj platí 

P^ = KCLh2-
(2) 

/ K je konstanta/, je potom celková intenzita akustického signálu, příslušející ob
lasti povrchového varu 

p ^ . / ^ f ^ ^ ^ . Ä ^ ^ , 
0 P 

(3) 

kde Kp je konstanta závislá na hodnotě A^Lyjx • 
Pro celkovou intenzitu akustického signálu v kanálu lze potom napsat vztah 

kde CÍp resp. Ct0 je délka úseku kanálu, v níž došlo k povrchovému resp. objemovému 
varu. 
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Potom 

Protože intenzita akustického signálu při objemovém varu klesá, položme 

K0
 = fiKp> ' kde fí < l. 

i 

Pan ' KpCdp+ 0do). (5) 

Na obr. 3 je vynesen průběh Up/[_ a #£//. v závislosti na průtočném množství G 
pro subkanál č. 22 diagnostické kazety na začátku a na konci kampane a na cbr. 4 je 
vynesen odpovídající průběh (cL + /3U^)/l_ pro dvě různé hodnoty /3. Změny v průběhu 
křivek charakterizují změny charakteru varného procesu /růst při vzniku povrchové
ho varu a při jeho rozvoji, pokles při výskytu objemového varu/. 

3. Vyhodnoceni akustického signálu 

2 výsledků dosud provedených experimentů vyplývají závěry, týkající se způso
bu vyhodnocení akustického signálu při měření v diagnostické kazetě. 
Hlavní závěry jsou tyto : 
a/ Akustický signál, emitovaný při varu, je širokopásmový a zasahuje do frekvencí 

asi 100 kHz. Při změnách charakteru varného procesu nedochází k výrazným změnám 
charakteru spektra emitovaného signálu. 

b/ Hlavním příznakem pro diagnostiku varného procesu je celková intenzita akustic
kého signálu. Z dosud provedených experimentů vyplývá, že nejvhodnější frekvenč
ní pásmo pro měření je pásmo 20 - 50 kHž. 

c/ Rušivé akustické pozadí v diagnostické kazetě bude pravděpodobně vysoké, jak vy
plývá z výsledků srovnatelných měření na experimentální vodní smyčce. 

S přihlédnutím k těmto okolnostem se jeví jako optimální vyhodnocovat akustic
ký signál jako dzkopásmový náhodný proces. 
Výhodou tohoto způsobu je : 
- možnost potlačení rušivých šumů vhodnou volbou frekvenčního pásma, 
- možnost; vyhodnocení obálky dzkopásmového signálu, která je nositelem informace 
o okamžitých změnách intenzity akustického signálu. 

0zkopásmový proces získáme filtrací signálu na výstupu snímače vhodným pásmo
vým filtrem se střední frekvencí, korespondující s rezonanční frekvencí soustavy 
zvukovod-snímač. V daném případě bude použittřetinooktávový filtr se střední frek
vencí 31,5 kHz. 

Úzkopásmový náhodný proces můžeme vyjádřit ve tvaru 

f(t) - E(t) cos [co0t + cp(t)]J (6) 



kde Cú0 je střední frekvence filtru a E-C&) resp. Cp(ť) je obálka resp. fáze úzko-
pásmového procesu. Časové funkce E(tž) a (pQ&) s e mění relativně pomalu ve srovnání 
s COS C(J0Č . Amplitudovou a fázovou demodulací lze získat časový průběh těchto funkcí. 

Základním příznakem vzniku varu a růstu jeho intenzity je vzrůst intenzity akus
tického signálu v daném frekvenčním pásmu. Tuto veličinu lze ocenit měřením střední 
hodnoty obálky £ (t) . Dále analýzou časového průběhu obálky lze získat informaci o 
okamžitých změnách intenzity akustického signálu a tím i o okamžitých změnách inten
zity varného procesu. Dalším možným užitečným příznakem je časový průběh fáze, což 
bude ještě ověřováno předběžnými experimenty. 

4. Závěr 

Provedení experimentu na energetickém reaktoru je významným krokem při řešení 
problému vývoje systému pro detekci varu chladivá v aktivní zóně lehkovodního reak
toru. (Jspěšný vývoj takového systému by znamenal zvýšení bezpečnosti i ekonomičnos
ti provozu reaktoru. 
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množství pro subkanál č. 22 DK-2. 
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15. Měření rychlosti chladivá 
korelační metodou 
SMOLÍK J., MAJER J, VLČEK J, 
KATRANIČ Š.-ŠKODA 

1. Uvod 

Rychlost proudění chladivá v palivových článcích aktivní zóny jaderného reakto
ru je důležitý parametr. Jeho znalost přispívá ke zvýšení bezpečnosti a efektivnos
ti využití jaderného zařízení. 

Klasické metody určování rychlosti proudění na základě měření dynamického tlaku 
nebo tlakového spádu při kontrakci proudění nejsou vhodné, protože prozatím vyžadu
jí vyvedení tlakových odběrů mimo aktivní zónu. To vede k poměrně složitým konstruk
čním řešením a celkově nepřispívá .ke zvýšení spolehlivosti provozu zařízení. Rovněž 
tachometrické indikátory rychlosti proudění vykazují značnou nespolehlivost v dlou
hodobém provozu. Z těchto důvodů jsou vyvíjeny nové metody měření rychlosti chladi
vá, které nevyžadují tlakové odběry z aktivní zóny. Jednou z těchto metod je metoda 
měření rychlosti chladivá pomocí křížové korelace přirozených fluktuací teploty ne-
izotermického proudění chladivá. Velkou výhodou metody je, že jako čidla využívá 
termočlánku, tj. dosud jediného čidla spolehlivě pracujícího v prostředí aktivní 
zóny jaderného reaktoru. 

2. Princip metody 

Metoda je založena na určování času potřebného k přenosu určité charakteristic
ké veličiny proudění mezi dvěma body podél proudnice. Pokud sledovaná veličina cha
rakterizace jev, který je unášen prouděním a zachovává si přitom po určitou dobu 
svůj charakter, lze z doby přenosu ^ mezi dvěma čidly umístěnými ve směru proudě
ní a ze vzdálenosti tf.ezi nimi S určit rychlost proudění V jako podíl : 

v - s/% c>) 

Jedním z takových jevů v proudící-kapalině jsou fluktuace teploty, které vznikají 
v důsledku nehomogenity vývinu tepla v jaderném palivu a při odvodu tepla z palivo
vých článků. Umístíme-li do quasistacionárního neizotermického proudění termočlánek, 
bude produkovat termoems dměrnou teplotě kapaliny v daném bodě proudění. Signál 
termočlánku, sledovaný jako časová funkce, sestává ze stejnosměrné složky, která 
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odpovídá časové střední hodnotě teploty proudění v daném bodě a pulsační složky, kte
rá odpovídá fluktuacím teploty v tomto bodě. Pulsační složka signálu má stochastic
ký charakter. Fluktuace teploty vznikající v elementárním objemu kapaliny je tímto 
objemem unášena a šíří se ve směru proudění rychlostí rovnou rychlosti proudění ka
paliny. Dobu přenosu fluktuací teploty lze určit pomccí křížové korelační funkce sig
nálů dvou termočlánků identických vlastností umístěných ve směru proudění. 

Křížová korelační funkce dvou stochastických signálů x£t) , y(ť) je definována 
vztahem : 

RxyCC) * Um -f fx(t)y (t-V) dt r->~ ' J ' (2) 
Vyjadřuje závislost časové střední hodnoty součinu hodnot dvou signálů vzájemně 
posunutých o časový interval /?" na hodnotě tohoto časového posunu T"" . Graf křížo
vé korelační funkce dvou vzájemně korelovaných signálů vykazuje maximum při určité 
hodnotě časového posunu fĹ^) . Tento posun v případě lineární přenosové soustavy 
odpovídá přímo době přenosu signálu soustavou. 

Pro praktickou realizaci měření je nutné do proudící kapaliny umístit dva ter
močlánky shodné svými dynamickými vlastnostmi. Vzdálenost mezi termočlánky- tzv. báze 
- musí být dostatečně přesně známa. Směr báze musí souhlasit se směrem vektoru střed
ní rychlosti proudění mezi termočlánky. Přenosový čas Ž̂ " teplotních fluktuací mezi 
termočlánky určíme z grafu křížové korelační funkce signálů obou termočlánků. K je
ho sestrojení je nutné použít korelační analyzátor analogový s vhodným rozsahem 
časového posunu,nebo číslicový obvykle realizovaný v číslicovém počítači. Principiál
ní schéma měření rychlosti chladivá korelační metodou je uvedeno na obr. 1. 

3. Některé problémy spojené s realizaci metody 

Princip metody měření rychlosti chladivá korelační metodou je jednoduchý. K 
vlastnímu měření jsou používány plástové termočlánky, jejichž spolehlivost byla v 
reaktorové praxi dostatečně ověřena. Metoda však z hlediska přesnosti měření klade 
značné požadavky na výběr použitých termočlánků, především na shodnost jejich dyna
mických vlastností, úpravu signálů termočlánků, jejich zpracování a interpretaci 
výsledků. 

3.1 Dynamické_vlastnosti_termočlánkůi_i§2ich_výběr_a_umístění 

Pro dodržení podmínky linearity přenosu je nutné zajistit shodnost dynamických 
vlastností použitých termočlánků. Dynamické vlastnosti termočlánku v daném prostředí 
lze plně popsat jeho přenosovou funkcí H (̂ p) nebo frekvenční charakteristikou H (_ f") , 
které jsou Laplaceovým, resp. Fourierovým obrazem jeho váhové funkce. Přímé měře
ní váhové funkce je prakticky nemožné, protože vyžaduje realizaci změny teploty 
prostředí ve tvaru jednotkové impulsní funkce. Spíše je realizovatelné určení frek
venční charakteristiky termočlánku jako podíl Fourierových obrazů výstupního a vstup
ního signálu obecně libovolného tvaru. Přesné určení tvaru vstupního signálu /změny 
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teploty prostředí/ je ovšem problematické a nelze tedy očekávat, ze přesnost urče
ní frekvenčních charakteristik jednotlivých termočlánků bude postačující pro jejich 
výběr. 

V praxi jsou dynamické vlastnosti termočlánků v určitém prostředí obvykle cha
rakterizovány časovou konstantou. Její definice vychází z představy, že přechodová 
funkce termočlánku jako odezva na jednotkový teplotní skok má exponenciální průběh. 
Grafy skutečných přechodových funkcí termočlánků se ale od ideální exponenciální 
funkce více nebo méně odlišují, především určitou dobou průtahu v počáteční fázi gra
fu /viz obr. 2/. Tento průtah je způsoben dobou potřebnou k proniknutí tepelné změny 
k vlastnímu spoji termočlánků a zformování regulárního režimu ochlazování /oteplová
ní/ měrného konce termočlánku. Přechodové funkce takového typu jsou analyticky po
psány jako součet několika exponenciálních funkcí. Příslušné časové konstanty jsou 
určovány empirickými postupy, které nemohou v našem případě zaručit dostatečnou přes
nost pro výběr dynamicky shodných termočlánků, časové konstanty lze ovšem použít ja
ko kritéria k předběžnému roztřídění termočlánků do skupin s podobnými dynamickými 
vlastnostmi. 

Konečný výběr dvojic termočlánků se shodnými dynamickými vlastnostmi je nutné 
provádět na speciálním cejchovním zařízení. Příkladem takového zařízení je zaříze
ní institutu KFKI Budapest, kde do vodní tratě jsou vnášeny stochastické teplotní 
impulsy. Přitom je měřena křížová korelace sledovaných termočlánků. Pokud při vzá
jemné záměně termočlánků nedojde k posunu maxima korelační funkce, svědčí tato sku
tečnost o shodnosti dynamických charakteristik. 

Důležitost shodnosti dynamických vlastností termočlánků je zřejmá z následují
cího příkladu. Při typické rychlosti chladivá V = 6m/s činí doba přenosu ££ mezi 
termočlánky vzdálenými od sebe 150 mm 25 ms. Chyba 1 ms v určení ££ odpovídá chy

bě 4 % v rychlosti. Chyba v určení časové konstanty klasickým způsobem /realiza
cí teplotního skoku/ je obvykle několikrát vyšší. 

Měření rychlosti korelační metodou lze realizovat jen ve vhodném místě zaříze
ní, to je v oblastech, kde na úseku mezi termočlánky nedochází ke změnám směru prou
dění, tvoření vírů nebo odtrhávání mezní vrstvy a kde lze zároveň zaručit konstant
ní vzdálenost mezi termočlánky. Velikost báze musí být vybrána tak, aby umožňovala 
získávat dostatečně zřetelnou korelační funkci, ale zároveň dostatečnou rozlišova
cí schopnost odečtu časového posunu. Její výběr závisí tedy na struktuře a velikos
ti teplotních fluktuací proudění a zároveň na použitém korelačním analyzátoru. 

3.2 ^E£§¥ž_£Í3nálů_termočlánků 

Úroveň přirozených teplotních fluktuací je velmi nízká, obvykle nižší než 
0,1°C. Tomu odpovídající pulsační signály termočlánků jsou na úrovni jednotek iiV. 
Tyto signály je nutné oddělit od stejnosměrné složky a zesílit do voltové úrovně, 
aby mohly být zpracovány v korelačním zařízení. Je tedy požadován zisk cca 10 , 
přičemž užitečný signál je prakticky srovnatelný s vlastním šumem zesilovačů. Tato 
skutečnost si vyžaduje konstrukci speciálních nízkošumových zesilovačů a předzesi-
lovačů. Napěťové zesilovače s vysokým vstupním odporem, které se obvykle používají 
k zesilování signálů termočlánků jsou náchylné k přijímání a zesilování rušivých 
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signálů z elektromagnetických polí typických pro energetická zařízení. Z tohoto 
důvodu jsou některými autory doporučovány proudové zesilovače s malými vstupními 
odpory. Zisk těchto zesilovačů je pak závislý na teplotě proudění, ale pro potřeby 
korelační analýzy není tatc skutečnost podstatná. 

Energie pulsačního signálu termočlánku je soustředěna v oblasti nízkých kmitoč
tů. To vyplývá z přenosových schopností termočlánku. Na obr. 3 je zobrazena ampli
tudová frekvenční charakteristika idealizovaného termočlánku /s exponenciální přecho
dovou funkcí/. Poloha bodu zlomu /3 dB/ charakteristiky je závislá na hodnotě ča
sové konstanty termočlánku, odpovídající frekvence nepřesahuje obvykle několik málo 
desítek Hz. Pokles charakteristiky je 20 dB/dekádu. Pro získání dostatečně výraz
né korelační funkce je nutné provádět oddělení stejnosměrné složky signálu při frek
venci co nejbližší frekvenci nulové. Horní mezní kmitočpt je nutné vybírat tak, aby 
byl užitečný signál dostatečně využit a přitom co nejvíce potlačeny souhlasné ru
šivé signály sítové frekvence. Otázce výběru šířky pásma zpracovávaného signálu je 
třeba věnovat pozornost, protože některé provedené práce- ukazují na možnou závislost 
polohy maxima korelační funkce na šířce pásma signálů. 

3.3 Zgracování_signálů 

.Upravené signály jsou zpracovávány na vhodných analyzátorech. Protože pracuje
me se stochastickými signály, mají získané odhady jednotlivých korelačních funkcí 
rovněž stochastický charakter. Je tedy nutné v průběhu zpracování dodržet pravidla 
pro práci s takovými signály, aby odhady korelačních funkcí byly konsistentní. U ana
logových zařízení je nutno vhodně vybrat potřebnou dobu integrace součinů hodnot sig
nálů. V číslicových zařízeních pracujeme s poměrně krátkými bodovými realizacemi sig
nálů. Proces integrace v tomto případě je nahrazován určováním střední hodnoty kore
lační funkce z velkého počtu realizací. 

Dokonalé analyzátory, především číslicové, představují drahá a náročná víceúče
lová zařízení. Pro praktické použití v provozních podmínkách jsou vhodnější jedno
účelová zařízení. Příkladem je korelační průtokoměr NZ 664, který byl vyroben v in
stitutu KFKI Budapest. Přístroj nevyhledává tvar celé korelační funkce, ale pouze 
hodnotu časového posuvu odpovídající maximu korelační funkce. Princip přístroje je 
založen na předpokladu symetrie vrcholové části křížové korelační funkce. Za tohoto 
předpokladu je dostačující vyhledat dva různé časové posuny při nichž jsou hodnoty 
korelační funkce shodné /při odpovídající době integrace/ a polohu maxima určit ja
ko střední hodnotu těchto dvou posunů. Tato operace se provádí automaticky, přístoj 
pro standardní hodnoty, báze udává měřenou rychlost proudění kontinuálně na číslico
vém displeji přímo v m/s. Výrobce udává přesnost měření 5 % v rozsahu rychlostí 
0,1 + 10 m/s. Vlastní zkušenost s tímto přístrojem zatím nemáme, informace německých 
ani mačlarských pracovníků, kteří se podílejí na přípravách diagnostických kazet DK-1, 
udávanou přesnost nepotvrzují. 
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4. Závěr 

Korelační metoda měření rychlosti chladivá na základě určování doby přenosu 
teplotních fluktuací pomocí křížové korelační funkce pulsačních signálů termočlánků 
je perspektivní pro použití v aktivních zónách reaktorů. Jako čidel využívá plásto
vých termočlánků, jejichž spolehlivost v reaktorovém provozu je v současné době 
dostatečně ověřena. Vlastní princip metody je jednoduchý, klade však značné náro
ky na úpravu a zpracování signálů. Je vyžadováno velmi kvalitní a spolehlivé elektro
nické zařízení. Velkou pozornost je třeba věnovat otázce výběru termočlánků, která 
iízce souvící s obecnou otázkou zjišťování dynamických vlastností termočlánků. Rov
něž metodické otázky zpracování korelačních měření, především při konstrukci jedno
účelových zařízení,jsou důležité. 

V diagnostických kazetách pro reaktory WER je uvažováno s korelační metodou 
měření rychlosti chladivá. Předpokládá se využití korelačního průtokoměru NZ 664. 
V závodě ES o.p. ŠKODA se vzhledem k aplikacím této metody v diagnostických kazetách 
připravují některé ověřovací experimenty zaměřené především na metodické otázky s 
cílem zvýšení přesnosti měření rychlosti chladivá a případného návrhu jednoúčelové
ho přístroje na bázi mikroprocesoru, schopného zpracovávat údaje z více měřicích míst. 
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Obr. 1.: Principiálni schéma měření rychlosti chladivá 
korelační metodou 
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16. Měřicí a vyhodnocovací technika 
a přenosové trasy pro neaktivní 
a aktivní podmínky měření na DK 
MAJER J., SMOLÍK J, 
VLČEK J., ČERNÝ J. - ŠKODA 

1. Jvod 

Komplex měřeni a číslicového vyhodnocování představuje řetězec prostředků a čin
ností, schematicky znázorněný na obr. 1. Čidlo provádí převod fyzikální veličiny na 
elektrickou veličinu. Tento převod je zatížen chybou vyvolanou přesností kalibrace 
a její časovou stálostí. Je třeba si uvědomit, že skutečná fyzikální veličina se mů
že lišit od čidlem registrované právě v důsledku instalace čidla /typické příklady : 
termočlánek na povrchu palivové tyče, tlak měřený pomocí dlouhých impulsních trubek/. 
Elektrický signál je přenášen od čidla pomocí přenosových tras, v nichž jsou umístě
ny bloky elektrické úpravy signálu. Tato úprava je nutná jednak z hlediska lepší přes
nosti přenosu a jednak z hlediska vstupních obvodů měřícího zařízení. Úprava signá
lu představuje převod elektrické veličiny na druhou elektrickou veličinu. Pod úpra
vou je třeba chápat také zápis na magnetofon. Měřicí zařízení změří elektrickou ve
ličinu a převede ji do číslicového tvaru vhodného pro zpracování ve vyhodnocovacím 
zařízení. Měření a uvedení do číslicového tvaru představuje převod elektrické veliči
ny na číslo. 

Tento řetězec platí až sem pro všechna měření, ovšem některá z nich mohou být 
vyhodnocována již ve formě takto získaných čísel, aniž bychom je dále inverzně pře
váděli na hodnotu' fyzikální veličiny. Toto se týká např. měření rychlosti korelač
ní metodou, měření maxima korelací mezi různými fyzikálními veličinami, indikace 
varu akustickou metodou apod. Při vyhodnocování údajů několika různých čidel a ob
zvláště s ohledem na možnost srovnání teorie a experimentu je nutné převod čísla na 
fyzikální veličinu. Tento inverzní převod by měl být uskutečněn tak, aby hodnota 
fyzikální veličiny ve vyhodnocovacím zařízení se minimálně lišila od skutečné fyzi
kální veličiny v místě měření. Tohoto lze dosáhnout na základě výsledků, ve většině 
rozsáhlých výpočtových prací určujících vliv zabudování čidla. Obyčejně se spokojíme 
s tím, že rozdíl mezi skutečnou fyzikální veličinou a čidlem registrovanou se určí 
výpočtově či experimentálně předem s cílem znát jeho přibližnou hodnotu. Vlastní 
vyhodnocování experimentu začíná teprve na tomto stadiu a je ukončeno předáním 
požadované informace výstupnímu zařízení, buä ve tvaru elektrického signálu /pro úče
ly řízení experimentu, záznamu na disk, magnetofon apod. /, nebo v lidsky pochopitel
ném tvaru /tisk, zobrazení na display, děrování, zapisovače/. Tento základní řetě
zec může být přerušen např. před vstupem na měřicí zařízení s tím, že signály čidel 
budou registrovány jinou technikou /magnetofon, paměti apod. / s tím, že budou zpra
covány jinak či později připojeny ke stávajícímu měiicímu zařízení. 
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Rozsah vyhodnocování je třeba volit takový, aby jeho výsledky přímo na místě 
poskytovaly užitečné a použitelné informace. Podrobné vyhodnocení lze provádět do
datečně za použití souboru měřených hodnot. 

2. Přenosové trasy * 

Do problematiky přenosových tras spadá vedení signálů od jednotlivých detekto
rů v diagnostické kazetě až k vlastním vyhodnocovacím zařízením, včetně potřebných 
úprav zajištujících kvalitní přenos signálů a umožňujících vstup na jednotlivá mě
řicí a vyhodnocovací zařízení a rovněž včetně všech potřebných napájecích vedení. 

2.1 

Trasy musí umožnit přenos signálů o následujících úrovních /zde jsou míněny úrovně 
signálů na výstupu z jednotlivých detektorů :/ 
- měření tlaku a tlakových diferencí tlakovými převodníky, měření teploty termočlán
ky, měření neutronového toku mikrokalorimetry /vychází se z rozdílu dvou teplot 
měřených na krčku kalorimetru pomocí termočlánků/ 

desítky mV, desítky mA 
/při diagnostickém měření tlaku frekvence 
šumové složky f* je přitom O + 100 Hz/ 

- měření neutronového toku miniaturní štěpnou komorou a detektory emise 
•setiny až j ednotky foK 
/při diagnost. měř. : f§ 0 + 5 0 Hz/ 

- měření rychlosti chladivá korelační metodou pomocí termočlánků 
desítky mV, resp. desítky mA, 
fg 0 + 2 0 Hz 

- měření tlakových pulsací před a za kazetou pomocí piezoelektrického snímače tlako
vých pulsací desítky pC 

f§ 0 + 100 kHz 
- akustická měření pro indikaci varu chladivá ;.. 

desítky {IV až desítky mV, 
f- O + 100 kHz. 

2.2 

Na jaderné elektrárně KKW Rheinsberg činí délka přenosových tras od vývodu signálů z 
hlavy kazety až k měřicím a vyhodnocovacím zařízením cca 130 m. Aby signály detekto
rů co možná nejvíce převyšovaly rušivý práh, jsou všechny detektory, jejichž signá
ly slouží k šumové analýze, opatřeny předzesilovači a vzdálenost od detektoru k 
předzesilovači je volena co možná nejmenší. Určité omezení pro umístění předzesilo-
vačů vzniká tím, že pro jejich správnou funkci je nezbytné, aby teplota okolí nepře
výšila 50 C. Kromě toho se požaduje, aby jejich stanoviště bylo co nejlépe přístupné 
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také během doby provozu reaktoru. Vzhledem k těmto omezujícím podmínkám jsou před-
zesilovače umístěny ve vzdálenosti cca 30 m od hlavy kazety. Výjimku tvoří předzesi-
lovače pro piezoelektrické detektory, u nichž kapacita kabelu na vstupu nesmí pře
kročit danou mezní hodnotu, aby nedošlo ke změně jejich funkce. Vzdálenost od hla
vy kazety k předzesilovačům Siní v tomto případě asi 10 m. 

V případě měření neutronového toku detektory emise, kde výstupní signál z de
tektoru je proudový, a měření tlakových pulsací, kde výstupním signálem z piezoelek
trického, snímače je elektrický náboj, předzesilovačů umožní převod a zesílení na 
vhodný napěťový signál, takže na výstupu všech předzesilovačů je k dispozici napě
ťový signál schopný kvalitního přenosu na danou vzdálenost. Kromě toho předzesilova-
če umožňují pro účely šumové analýzy oddělení a samostatné zesílení šumové složky 
vyšetřovaných signálů. Současně lze po trasách přenášet až 32 šumových signálů. 
Počet ostatních signálů přenášených současně není omezen, předpokládá se přenos 80 ř 
100 signálů. Od předzesilovačů pokračují přenosové trasy k hlavním zesilovačům. 
Vhodně uzpůsobené konektorové propojení kabelů umožňuje vést signály, potřebné pro 
současné vyšetřování /se zesílením nebo bez/, na měřicí stanoviště a tam je popř. 
napojit na systém hlavních zesilovačů, které umožňují vhodnou úpravu signálu pro 
vstup na vlastní měřicí, resp. vyhodnocovací zařízení. 

2.3 

Vedle požadavku nezbytných úprav signálů je velmi důležitým problémem též výběr 
vhodných vodičů pro měřicí trasy, a to zejména v prostoru pod ochranným krytem reak
toru, kde je nutno počítat s teplotou 90 - 100 C a s občasnou vysokou vlhkostí, 
tomto prostoru jsou přenosové trasy celkově řešeny takto : všechny vodiče, zajištu
jící přenos signálů měřených veličin od vývodu z hlavy DK a od skříně s tlakovými 
převodníky, jakož i potřebné napájecí vodiče pro agregát servopohonu regulačního 
orgánu průtoku chladivá a pro elektromagnetické ventily, sloužící k přepínáni tla
kových převodníků, jsou vyváděny prostřednictvím konektorů sovětské výroby typu RS 19, 
jež zajišťují požadované rychlé odpojení, resp. připojení vodičů. Konektory jsou 
uloženy ve speciálních pouzdrech zamezujících vnikání vlhkosti. 

Od jednotlivých konektorů jsou skupiny vodičů vedeny v ochranných hadicích vi
nutých z ocelového pozinkovaného plechu /se zajištěním ochrany proti vlhkosti/ a v 
pokud možno nejmenší vzdálenosti od víka kanálu DK se spojují do společných svazků, 
chráněných rovněž ocelovými hadicemi. Každý z těchto svazků vyúsťuje do samostat
né skupiny konektorů Finow, kterými jsou přenosové trasy vyváděny z prostoru pod 
ochranným víkem reaktoru. 

Při vlastním výběru vodičů bylo zde nutno současně respektovat tyto požadavky : 
a/ trvalou odolnost vůči uvedeným teplotám /až do 100 C/, 
b/ odolnost vůči vlhkosti /je zajištěna výše popsaným konstrukčním řešením/, 
c/ u vodičů přenášejících vyšetřované signály nutnost stínění před vnějšími rušivý-> mi vlivy, 
d/ co nejmenší vnější průměr vodičů /aby mohl být splněn požadavek co nejmenšího 

průměru a co nejlepší ohebnosti ochranných ocelových hadic/. 



Některé příklady vybraných typů vodičů, splňujících uvedené požadavky : 

££iD2§_2Í2Sliýjí._!i_Dis!}|_^yá§_E£2YŠ^EDS_ŠH!!!2ľš_äD§iÍ2i /měření teplotních a tlakových 
pulsací, akustická měření/ : vysokofrekvenční vodič VFKT-75, resp. VFKP-20-1 /izola
ce - teflonová páska, stínění - opletení z postříbřených měděných drátků, plást -
opletení ze skleněných vláken, provoz, teplota r50 až +150°C, vlnový odpor 75Í2 , 
útlum 0,4 dB/m, kapacita 60 pF/m, celkový vnější průměr 3,6 mm/. 

SĚSD2§_22iaiDísl}_SÍ9DáIý : vodič LTXKR /izolace -teflonová páska, plást - ochranné 
opletení ze skleněných vláken, napuštěné silikonovým lakem + pletené stínění z mědě
ných pocínovaných drátků, provoz, teplota -60 až +180°C, celkový vnější průměr 2,6 mm/. 

íí5BŠJ2£Í_Y2áÍ:2ě_DěStíDŠDŠ /napájení agregátu servopohonu regulačního orgánu, napáje
ní elektromagnetických ventilů/ : vodič LSi /izolace silikonová pryž, provoz, teplo
ta -55 až +180 C, vnější průměr závisí na použitém průřezu, nepřesahuje 3,5 mm/. 

Pokud jde o výběr vodičů v úseku trasy mimo ochranný kryt reaktoru, bylo nutné 
vzít zde v úvahu především to, že z hlediska rušivých vlivů jsou na reaktoru WER-2 
v KKW Rheinsberg velmi nepříznivé podmínky. Přenosové trasy pro vedení signálů 
jsou zde totiž vedeny souběžně s trasami kabelů pro řízení provozu reaktoru. Pro pře
nos signálů byl vybrán kombinovaný vysokofrekvenční kabel 7078.1 /NDR/, který se v 
podobných podmínkách osvědčil na KKW Norg. Tento kabel sestává v podstatě ze svaz
ku 6 stočených koaxiálních kabelů a dvou navzájem zkroucených nestíněných vodičů 

2 /o průřezu 0,25 mm /. Celý svazek je ovinut AI folií, následuje opletení z měděných 
drátků a povrch kabelu tvoří pak ochranný ,pláš£ z plastické hmoty. Parametry kabelu 
jsou následující :vlnový odpor 75/1 , útlum 0,47 dB/m, kapacita 67 pF/m. Vnější prů
měr celého kabelu činí 11,8 mm. 

Vzhledem k výše uvedeným nepříznivým podmínkám bylo nutné zjistit rozsah pů
sobení rušivých vlivů na daný kabel, a to po celé délce kritické trasy mezi předze-
silovači a hlavními zesilovači /cca 90 m/. Zkoušky probíhaly v době spouštění reak
toru, takže mohly být zjištěny rušivé vlivy při nejrůznějších provozních situacích 
s častými spínacími ději jako např. funkční zkouška SUZ, zkouška totálního výpadku 
napětí aj. 

Při zkouškách bylo prováděno měření mechanického zrychlení konstrukcí /přísluš
ný piezoelektrický snímač a předzesilovač byly umístěny uvnitř nosiče kabelového 
prstence, tj. v prostoru předpokládaného umístění předzesilovačů pro piezoelektric
ké detektory/ a měření teplot /termočlánek umístěn rovněž uvnitř nosiče kabelového 
prstence/. Průběh měřených signálů se na měřicím stanovišti v obou případech porovná
val se signálem vznikajícím na stejné trase při otevřeném vstupu patřičného před-
zesilovače. Pomocí korelační metody byl pak na přístroji typu NIC-1085 stanoven po
měr hodnot rušiyého a užitečného signálu. U měření mechanického zrychlení činil ru
šivý signál /ve frekvenčním rozsahu až do 25 kHz/ 0,64 % hodnoty signálu užiteč
ného, při měření teplot termočlánky /až do frekvence 20 Hz/ to pak bylo 1,07 %. Tyto 
výsledky lze považovat za zcela vyhovující a vybraný kabel tedy mohl být použit. 

Pro napájení servomotoru regulačního orgánu průtoku je použit kabel NDR typu 
2 ^ ~ 

NStY M-J /14 x 1 mm /, pro napájení elektromagnetických ventilů systému měření tla
ku a elektromagnetických ventilů agregátu servopohonu regulačního orgánu průtoku 
rovněž kabel NDR typu NY /40 x 2 x 0,8/. 
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2.4 

Určité zkušenosti s rušivými vlivy byly rovněž získány na našem závodě při neaktiv
ních zkouškách DK na Velké vodní smyčce ZES-Bolevec. Zde byly všechny signály vyvá
děné z kazety soustředěny ve sdružovací skříni s rozváděcími ježky /jednotlivé vo
diče byly připájeny na pájecí špičky ježků, toto uspořádání umožňuje soustředit vel
ké množství vodičů přenášejících signály na velmi malé ploše/. Odtud byly signály 
vedeny po cca 50 m dlouhé trase na měřicí stanoviště k další skříni s rozváděcími 
ježky, kde byly jednotlivé signály k dispozici pro vstup na měřicí a vyhodnocovací 
zařízení. Pro přenos signálů mezi oběma skříněmi bylo použito lOprvkových kabelů 
BYFY. /Kabel sestává z 10 párů vodičů, přičemž každý pár je samostatně stíněn AI 
fólií. Jednotlivé páry jsou uloženy ve společném polyamidovém obalu, následuje dal
ší, celkové stínění opět AI fólií. Plást kabelu tvoří souvislá vrstva PVC. Provozní 
kapacita mezi žilami téhož páru činí 10 pF/m. Vnější průměr kabelu je 12 mm/'! 

Podél trasy byly kabely uloženy ve speciálních zakrytých žlabech z pozinkova
ného plechu. 

Pro napájení elektromagnetických ventilů a servopohonu regulačního orgánu prů-2 toku byl použit 24 žilový silový kabel s PVC izolací /průřez jednotlivé žíly 2,5 mm /. 
Přestože se v blízkosti přenosových tras nacházely silové kabely se značnými 

střídavými proudy /na některých lísecích docházelo dokonce i k souběhu/, vliv cizích 
rušivých elektrických, magnetických a proudových polí nepřekročil během měření mez 
danou požadavky na maximální dovolenou chybu při jednotlivých měřeních. 

3. Specifikace požadavků na měřeni a vyhodnocování 

Cílem je zajistit maximální množství informací z DK'po dobu jejího umístění 
v aktivní zóně reaktoru. Naplnění tohoto cíle předpokládáme provést realizací násle
dujícího. Měření a vyhodnocování v průběhu neaktivních zkoušek je poněkud užší než 
v jaderném reaktoru a proto níže uvedená hlediska omezeně platí i pro podmínky ne
aktivních zkoušek. 

3.1 

Celkové měření a vyhodnocování můžeme rozdělit do dvou skupin : 
- -Dlouhodobé - toto má za účel zjišťovat údaje z DK popř. z okolí, abychom tyto 
výsledky mohli použít ke stanovení životnosti čidel, jejich časové stálosti a ke 
sledování historie možných změn v DK. Je nutné provést registraci údajů všech či
del DK popř. z okolí v blízkých časových okamžicích. Bude se jednat o měření 
a vyhodnocování při pseudostacionárních stavech provozu jaderného reaktoru. Měři
cí zařízení musí mít pro podmínky KD 2.varianty alespoň 60 vstupních kanálů /z to
ho 50 v DK, 10 v okolí/, doba potřebná pro všechny kanály menší 10 s />6 měření/s/. 
Tato doba může být upřesněna podle zkušeností z jad. reaktoru Rheinsberg /resp. 
zkušební smyčky/. Pro podmínky DK 1. varianty jsou počty měřených signálů poněkud 
nižší. 
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- Krátkodobé - toto má za účel zjištovat údaje z DK popř. z okolí podle vedecké
ho experimentálního programu a při nestacionárních stavech provozu. Je možné pro
vádět registraci pouze těch údajů, které poskytují zásadní informace o sledovaném 
jevu, rychlost měření musí být v souladu s dynamikou jevu. 

Pro podmínky 1. a 2. varianty DK pro případ měření podle vědeckého experimentál
ního programu při stacionárních stavech lze využít zařízení specifikovaného výše a 
pro rychlé nestacionární stavy musí mít měřicí zařízení cca 10 vstupních kanálů, do
ba potřebná ke změření všech kanálů cca 10 ms /l kHz/kanál/. Pro některá speciální 
měření /korelační metoda rychlosti, pulsace tlaku, jiné pulsace, akustická metoda 
indikace varu anod./ se vyžaduje rychlost měření až desítky kHz/kanál, počet kanálů 
je ovšem nižší. 

3.2 

Vyhodnocovací zařízení musí mít možnost operativního vyhodnocování jak pro případ 
krátkodobého, tak i dlouhodobého měření a vyhodnocování. Při dlouhodobém se požaduje 
vyhodnocování : teplot, tlaků a tlakových ..rozdílů, průtoku chladivá, tepelného vý
konu DK, tepelného vývinu a neutronových toků, součinitele hydraulického odporu DK, 
vyhoření paliva a jiných integrálních charakteristik DK, popř. z okolí DK. Po
třebná pamě£ /data a program/ se odhaduje dle zkušeností na 2» k slov. Při krátkodo
bém vyhodnocování se práce budou řídit danou etapou vědeckého experimentálního 
programu. Potřebná pamět se odhaduje na 2 r 8 k slov podle prováděného experimentu. 

3.3 

Vyhodnocovací zařízení musí být připojeno k výstupnímu zařízení, které musí umožnit 
tisk, resp. děrování prvotních výsledků měření signálů čidel resp. odpovídó.jících 
fyzikálních veličin pro účely pozdějšího dodatečného zpracování a tisk resp. grafic
ké zobrazení výsledků vyhodnocení pro okamžité vyhodnocení na místě. Musí být dodr
žena zásada, že všechny měřené údaje po celou dobu umístění DK v aktivní zóně budou 
uchovány.pro dodatečné zpracování. Výjimkou budou měřené údaje šumového charakteru, 
zde budou uchovávány všechny výsledky vyhodnocení a pouze některé přímo měřené prů
běhy signálů. 

3.4 

Měřicí, vyhodnocovací a výstupní zařízení musí být plně k dispozici po celou dobu 
v průběhu jak dlouhodobého, tak krátkodobého měření a vyhodnocování. Z tohoto hle
diska a také s ohledem na životnost čidel a jejich instalace se jeví vhodným reali
zovat základní vědecký program v době bezprostředně po zavezení DK s tím, že po tuto 
dobu budou nasazena všechna měřicí a vyhodnocovací zařízení. Po naplnění základní
ho vědeckého programu mohou být speciální měřicí a vyhodnocovací zařízení použita k 
jiným účelům. 
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3.5 

Pro případ poruchy základních měřicích a vyhodnocovacích zařízení je třeba realizovat 
náhradní schéma měření, založené na jednoduchých principech. Je třeba si uvědomit, 
že některé experimenty nebude možné v této době provádět. 

3.6 

Veškerá měžicí, vyhodnocovací a výstupní zařízení, pomocné přístroje, náhradní schéma
ta měření musí být soustředěna do jednoho místa, kde musí být také řešen prostor 
pro pracovníky obsluhy. 

3.7 

Musí být předem přesně dohodnuta vzájemná součinnost jednotlivých experimentů, použi
té techniky, určen zodpovědný vedoucí experimentu, předávání výsledků apod., tj. 
organizace práce při provádění experimentů. V zájmu hladkého průběhu experimentů je 
žádoucí, aby použitou měřicí a vyhodnocovací techniku obsluhovali pracovníci, kteří 
s ní dosud pracují na svých pracovištích. Totéž se týká měřicích a vyhodnocovacích 
programů. 

4. Návrh konkrétního zajištěni 

Realizace DK obou variant se zúčastní více pracovišť a proto je nutné ře
šit i otázky měření a vyhodnocování s uvážením jejich možností, požadavků a přání. 
Dosud jsme tyto otázky neřešili globálně, i když určité dílčí problémy jsme již ře
šili se specialisty NDR. Dnes již máme bohaté zkušenosti se zajištěním přenosu sig
nálů, měření a vyhodnocování v průběhu neaktivních zkoušek DK 1. varianty na Velké 
vodní smyčce o.p. ŠKODA. Bude nutné se seznámit s použitelnou technikou všech pra
covišť a společně dohodnout řešení. 

Jako návrh předpokládáme zajištění komplexu měření a vyhodnocování 2. var. DK 
na základě naší stávající techniky. Nejedná se o bloky úpravy signálů po měřicích 
trasách. Návrh je schematicky uveden na obr. 2. Pro účely dlouhodobého a některé sta
cionární a pomalé dynamické experimenty krátkodobého měření a vyhodnocování navrhu
jeme použít analogově-číslicový měř.icí systém ADIMES. Jedná se v podstatě o spoje
ní programovatelné měřicí ústředny se stolním kalkulátorem, základní výstupy jsou 
ve formě tisku a děrování. Parametry přístroje jsou následující : 
vstupní signály : napětová úroveň stejnosměrná - plovoucí 
rozsah číslicového voltmetru : O + 150 mV až 150 V 
rozlišovací schopnost : 5 číslic + polarita 

o vstupní odpor : větší 10 MÍ2 
přesnost : 0,01 % f.s.d. 
počet vstupních kanálů : 112 
max.a rychlost měření : 20 kanálů/s 
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SVORKOVNICE V MÍSTNOSTI MĚŘENÍ 

OBR.2: 
Návrh přístrojo
vého zajištěni. 



objem operační paměti :' 4 kslov /23 bit/ 
programovací jazyk : strojově orientovaný 
rychlost vyhodnocování : 100 ̂ s/cykl 
tvar výstupu : tiskem - číslicový 

děrování - kód dle ČSN 369102 
číslicový display 2 ks D/A převodníky /např. pro X-Y zápis/ 

váha : cca 400 kg 
rozměry : 1200 x 600 x 1600 mm 

+ 900 x 500 x 800 mm. 
Toto zařízení může provádět okamžitá vyhodnocení na místě a poskytovat měřené 

či přepočítané údaje pro další podrobné zpracování, je dlouhodobě používané, osvědče
né a spolehlivé. Výrobcem je zajištěn servis i na území NDR /formou servisní smlouvy/. 

Pro účely rychlých dynamických měření a speciálních měření šumových charakteristik 
navrhujeme použít Fourierova analyzátoru Plurimat S 13 / Intertechnique - Francie/. 
Jedná se o minipočítač IV. generace s analogovou stranou, výstupy ve formě : tisk, 
děrování, grafická zobrazení na X-Y zapisovači, přístrojový display, číslicové výstu
py a vstupy. 
Parametry přístroje jsou následující : 
vstupní signály : napěťové - jeden pól uzemněn 
rozsah A/D převodu : + 2 V 
rozlišovací schopnost : max. + 2048 úrovní 
zobrazení : 1 data = 2 Bytes 
vstupní impedance : > 5 kohm 
počet vstupních kanálů : 32 
max. rychlost měření : 200 kHz na jednom kanálu 

100 kHz/počet kanálů 
objem operační paměti : 74 kBytes 
objem diskové paměti : 10 MBytes 
programování : - tlačítkové s pevně.zabudovanými mikroprogramy signálové analýzy 

- REAL TIME BASIC 
- FORTRAN IV 

rychlost vyhodnocování : FFT 480 ms/1024 bodů 
výstupní zařízení : teletype, alfanumerický display, číslicové výstupy, X-Y zapisovač 
váha : 200 kg 
rozměry : 600 x 800 x 1700 mm + 600 x 500 x 800 mm 

Toto zařízení může provádět rozsáhlá okamžitá vyhodnocení a poskytovat údaje 
k dalšímu uchování. Provoz a obsluha zařízení je zvládnutá, servis výrobce je mož
ný i na území NDR. 

K těmto dvěma základním systémům navrhujeme následující : 
i/ korelační magnetofon LYREC - 7 kanálů + hlasový doprovod 

rychlost pásku 0,6, 6, 60 palců/s 
posuv hlaviček O + 15 mm 

ii/ náhradní sch,éma měření sestávající z : 
ruční přepínač na plný počet signálů 
číslicový voltmetr MT 100 /min. rozsah 15 mV/ 
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iii/ liniové či bodové zapisovače k průběžnému sledováni některých důležitých para
metrů DK. 
K dalším variantním návrhům na zajištění měřicí a vyhodnocovací techniky lze 

použít stávajícího počítače PRS 4000, instalovaného na KKW Rheinsberg /řídicí počí
tač, 32 rychlých vstupních kanálů, 68 kanálů s intervalem měření 2 f 10 s, A/D -
12 bit, délka slova 2 byte, výstupy : tiskárna, děrovač/. 

V ZES se zajišťuje měřicí a vyhodnocovací systém HP 3052 A /80 vstupních kanálů, 
číslicový voltmetr 5 digit, jako výpočetní jednotka stolní kalkulátor HP 9835 s alfa
numerickou obrazovkou, vnitřní pamět 64 kBytes, pamětové kazety, výstupní zařízení : 
tiskárna, X-Y zapisovač/. 

5. Závěry 

Dosavadní zkušenosti z neaktivních zkoušek diagnostických kazet a z postupu 
prací při přípravě měření na KKW Rheinsberg ukazují, že můžeme zvládnout dnešní pro
blémy při vnitroreaktorových měřeních jak v oblasti přenosových tras, tak i v oblasti 
měřicí a vyhodnocovací techniky. 

Postupně s narůstajícími nároky na získávanou informaci /rychlost, nové meto-
dy měření a nová čidla, zvýšení přesnosti, zvýšení počtu současně měřených signálů 
a jejich zpracování/ je třeba zdokonalovat vybavení měřicí a vyhodnocovací technikou 
a stejně tak bloky úpravy signálů. Jedná se zhruba o tyto směry zdokonalování : gal
vanické oddělení čidel od vstupů měřicícíh zařízení, zjednodušení přenosových tras, 
dílčí zpracování signálů pomocí mikroprocesorů, zvýšení parametrů měřicích zaří
zení, zvýšení rychlosti a objemu pamětí vyhodnocovacích zařízení. 
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17. Příprava experimentálních 
palivových kazet 
pro reaktory typu WER 
VESELÝ P., SOBOTKA V., 
VÁCLAVÍK E. - ÚJP 

1. tívod 

Ústav jaderných paliv Zbraslav se podílí na rozvoji fis. jaderné energetiky pří
pravou speciálních experimentálních kazet pro dva státní úkoly. Jedním z úkolů je 
úkol "Mechanika částí aktivní zóny reaktorů typu WER - 4 40", řešený v rámci úkolu 
"Jaderné elektrárny a teplárny" v OP ŠKODA Plzeň. Pro realizaci experimentů provádí
me přípravu diagnostických kazet, v jejímž rámci řešíme zejména technologii výro
by klíčových součástí kazety /rošty s tvarovými otvory a distanční mřížky/, proble
matiku připevňování plášťových termočlánků k povlakové trubce palivových elementů 
ze slitiny Zr - 1 % Nb, zavádění vysokoteplotních pláš£ovaných termočlánků do vnitř
ního prostoru palivových elementů a v prvé fázi přípravu modelů palivových tablet s 

3 
měrnou hmotností 10,2 - 10,6 g/cm pro diagnostickou kazetu pro neaktivní experi
menty na tlakové vodní smyčce. 

2. Příprava diagnostické kazety pro reaktor WER - 440 

Konstrukce diagnostické kazety vychází z kazety WER - 440, typ 213, a byla 
provedena z ZVJE - ŠKODA Plzeň. Rozebíratelnosti kazety bylo dosaženo nahrazením sva
rových spojů šroubovým spojením. Kazeta je plnometrážní. Upravená je hlavně dolní 
hlavice pro umístění měřícího čidla a regulátorů průtočného množství, dále distanční 
mřížky a rošty /spodní a horní mřížka z nerez oceli s tvarovými otvory/. Mřížka a 
rošty jsou upraveny za účelem umístění dvou měřicích palivových elementů a zvukovodů 
do svazku palivových elementů. Na spodním roštu je vytvořen přídavný systém drážek. 
Model diagnostické palivové kazety s demontovanou obalovou trubkou je na obr. č. 1. 

2.1 Příprava_distančních_mřížek_a_rgštů 

Distanční mřížky jsou sestaveny z buněk, které jsou vyráběny z tenkostenných 
trubiček z nerez oceli /l,2/. Pro sestavení distanční mřížky jsou vyráběny základ
ní a okrajové buňky. Technologie výroby distančních mřížek sestává z následujících 
operací : 
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1. Tažení tvarové trubky, 
2. Anodomechanické řezání buněk. 
3. Praní buněk. 
4. Kompletace distanční mřížky svařováním. 

Sestavení a svařování buněk do tvaru distanční mřížky je prováděno bodovým odporovým 
svařováním na speciálním přípravku. Po svaření provádíme v průchodech pro palivové 
elementy kalibraci a náběhy. Distanční mřížka je na obr. č. 2. Na obr. č. 3 je horní 
rošt. Je zhotoven z nerez oceli ČSN 17246, tloušťka 5 mm. Jeho pravidelný systém drá
žek je v 5-ti místech deformován za účelem zavedení měřicích kanálů a zvukovodů. 
Dolní rošt má shodný systém otvorů bez uvedených deformací a tloušťku 15 mm. Navíc 
jsou v dolním roštu drážky 1,6 x 8 mm pro uchycení koncovek palivových elementů 
průvlečným drátem a drážky 6 x 5 mm. 

Pro výrobu tvarových otvorů v roštech jsme zvolili technologii frézování na 
číslicově řízené frézce se souvislým řízením. Na našem pracovišti byly vypracovány 
i potřebné řídicí programy. T,ato technologie je pro tento účel velmi vhodná pro 
malý počet vyráběných kusů a velmi složitý tvar výrobku. Obtížnost technologie spočí
vá v samotném frézování drážek šířky 5 mm o hloubce 15-ti mm v austenitické nerez 
oceli. Z důvodů malé tuhosti potřebného nástroje je obtížné zajistit jeho vyhovu
jící životnost. Při frézování na stroji FUW 250 NC 450 jsme úspěšně ověřili frézy 
PROTOTYP, typ BFLV. Rovněž speciálně upravené frézy ZPSG z oceli 19856 se osvědčily. 
V současné době činí největší potíže zajištění volné kapacity na NC frézkách v ko
operujících organizacích. 

3. Připevňováni termočlánků na povrch palivových elementů 

Pro potřeby snímání teploty povrchu povlakové trubky palivových elementů z mat. 
Zr-Nb 1 % je třeba připevňovat na palivový element pláščované termočlánky ?5 0,5 a 
1 mm s pláštěm z nerez oceli. Přitom se požaduje dobrý přestup tepla z povlaku do 
měrného spoje termočlánku, mechanická pevnost spoje a korozní stabilita v prostře
dí vody o teplotě cca 593°K a tlaku 12 MPa. V současné době se vyvíjejí tři techno
logické postupy /3/. Jsou prováděna metalografická a korozní sledování. 

3 • 1 5ĚiEěYĎ2Yá0í_£ěím2£iáD!S^_^2á2Yl_EĚiY§£ěSlrmi_BĚí£ÍÍYt!SSmi 

Tato metoda představuje pro nás nejsnáze realizovatelné řešení, které bude 
pravděpodobně vhodné z hlediska jak vlastního provádění, tak i korozní odolnosti. 
U tohoto řešení je v důsledku nedokonalého styku měrného spoje s povrchem vyšší 
pravděpodobnost zkreslení měřené teploty. 

Příchytky /obr. č. 4/ připravujeme lisováním do pryže z mat. Zr-Nb 1 % nebo Ti 
tloušfcky 0,1 až 0,2 mm. .Uchycení termočlánků k povrchu pal. elementu provádíme bo
dovým přivařením lemu příchytky s vloženým koncem termočlánku. Technologie je ná
ročná na přesné dodržení parametrů svařování a přípravu příchytek. Pro přesné 
vzájemné polohování tormočlánku, palivového elementu, příchytky a připevňujícího 
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prvku j.-̂rne vyvinuli speciální polohovací přípravek. Svazek plást, termočlánků při
pevněných k povrchu palivového elementu je na obr. č. 5. 

Autoklávové zkoušky ve vroucí vodě za parametrů 573°K a tlaku 7,85 MPa po dobu 
3 000 hodin ukázaly, že korozní odolnost avarú je nižší než základních materiálů, 
a že v těsném okolí svarů vzniká bílý lem stechiometrické modifikace ZrO_. Tato 
typická vada je na obr. č. 6. U příchytek privarených vhodným s'.kovacím režimem 
však nedošlo v žádném případě během korozní zkoušky k plnému odkorodování svaru 
příchytky. 

3.2 PřÍBgy,nění_termočlánků_gájením 

Příprava pájky pro pájení zirkonia a jeho slitin je náročným technickým úkolem. 
Mezi hlavní problémy patří výběr vhodných slitin pro tvrdé pájení,zajištujících vy
sokou korozní odolnost spoje. Běžné slitiny pro tvrdé pájení nevyhovují z důvodu ero
ze materiálu povlaku palivového elementu a tvorby křehkých intermetalických slouče
nin ve spoji. Tento jev způsobuje korozní selhání spoje po několika desítkách až 
stovkách hodin /4/. Pro vyloučení eroze povlaku palivového elementu je možno apli
kovat pájky na bází slitiny Zr a Be /4,5/. Pro vývoj těchto slitin je však třeba 
vybudovat jednoúčelovou experimentální základnu splňující hygienické požadavky na 
práci s Be a jeho slitinami. 

Náš vývoj tvrdých pájek se soustřeauje na slitiny na bázi Ni a Pd. Minimální 
korozní odolnost spoje je uvažována 1 200 hodin. 

Důležitým faktorem pro aplikaci tvrdých pájek je i vyřešení způsobu definova
ného lokálního ohřevu. Při vývoji byl odzkoušen ohřev pomocí elektronového svazku 
a přímý odporový ohřev. Zvláště ve druhém případě byl značně snížen vliv tepelného 
cyklu na strukturu povlakové trubky. Část vzorku poví. trubky -s pájenými modelovými 
dráty /místo pláštovaných termočlánků/ je na obr. 7 a 8. 

Autoklávové korozní zkoušky v horké vodě 573 K a tlaku 7,85 MPa potvrdily naděj-
nost vyvíjené technologie. Na řadě vzorků nebylo pozorováno zvýšené korozní napade
ní doprovázené vznikem bílé modifikace ZrO_ v oblasti spoje ani po 2 700 hodinách. 

3.3 Přivaření_termgčlánku_pomocí_laserového_svařování 

Použití pulsního laseru a přídavného materiálu pro připevnění pláštovaného 
termočlánku k povlaku palivového elementu z materiálu Zr - Nb 1 % představuje velmi 
perspektivní technologii. Předností laserového přivařování je malé ovlivnění struk
tury materiálu povlaku, což vytváří předpoklady pro dobrou korozní stabilitu spo
je. Tento systém povrchové instrumentace byl vyvíjen v USA pro reaktor LOFT pro 
měření během vysokoteplotních výchylek /7/. Použití předpokládá termočlánek plášto-
vaný bu9 zirkoniovou slitinou nebo titanem /6/. 

Při použití termočlánku s pláštěm z nerez oceli a Ti nebo Zr - Nb 1 % drátků 
jako přídavného materiálu je třeba vytvořit bariéru povlečením konce termočlánku 
vhodným materiálem. Toto povlečení současně zesiluje plást termočlánku. Problém by 
se značně zjednodušil použitím termočlánků pláštovaných materiálem Zr - Nb 1 %, 
Zircaloy, nebo titanem. 
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4. Zaváděni plášEovaných termočlánků do palivových elementů 

Pro měření centrální teploty paliva se používají pláštované termočlánky na 
základě slitin W a Re. Pláště termočlánků jsou z vysoko tavitelných kovů a slitin 
/Ta, Nb - slitin, molybdenu a rhenia/. Tyto termočlánky mají činnou vysokoteplotní 
část požadované délky, která přechází přechodkou na plást z nerez oceli. Provozní 
životnost měření centrálních teplot paliva je převážně určována výší měřené teplo
ty a dále chemickými a mechanickými interakcemi mezi palivem a pláštěm termočlánku 
/8/. Vlastní řešení instrumentace spočívá v hermetizaci průchodu koncovky termočlán
ku koncovkou palivového elementu při použití paliva s centrálním otvorem. Literatu
ra /3/ uvádí celou řadu provedení včetně dvojité hermetizace při aplikaci pájení, 
svařování i mechanického utěsnění. Při použití W-Re termočlánků s pláštěm z Ta o 
průměru 1,6 mm bude opět aktuální vývoj vhodné pájky, kompatibilní s koncovkou termo
článku z nerez oceli a koncovkou palivového elementu ze slitiny Zr-Nb 1 % a dále ře
šení přípravy palivových tablet se zvětšeným centrálním otvorem. 

5. Příprava modelových palivových tablet 

Kromě vlastních vnitroreaktorových experimentů slouží diagnostické kazety k 
provedení celé řady experimentů v neaktivních podmínkách. Tyto zkoušky probíhají na 
tlakové vodní smyčce OP ŠKODA Plzeň - ZES Bolevec. Pro přesné ověření chování pali
vové kazety v dynamických podmínkách proudící vody je třeba zachovat jeho všechny 
mechanické parametry včetně měrné hmotnosti a tvaru sloupce palivových tablet. Použi
tí originálního materiálu - tablet U0- - je nevhodné jak z hlediska ekonomického a 
výrobního, tak z hlediska manipulace se zdrojem ionizujícího záření na tlakové vod
ní smyčce. 

Požadavky na modelové tablety se dají shrnout asi takto : 
- modelové tablety musí vykazovat geometrickou shodnost s tabletami U0_, 

3 
- jejich spec. hmotnost musí být stejná jako slinutých tablet U0_ /10,2 - 10,6 g/cm /, 
- musí vykazovat dostatečnou teplotní stabilitu z hlediska teplot na zkušební vodní 

smyčce, 
- musí vykazovat dostatečnou mech. pevnost, 
- jejich výroba musí být ekonomická a technologicky zvládnutelná. 

Na základě výše uvedených kritérií byl zahájen vývoj a později výroba tablet 
metodou práškové metalurgie, a to lisováním granulovaných směsí wolframového a mědě
ného prášku s následným tepelným zpracováním v atmosféře vodíku. Při tom bylo zčásti 
využito zařízení poloprovozní linky na výrobu tablet U0_. 

Při vývoji bylo třeba vyřešit obzvláště optimalizaci a stabilizaci technologie. 
Zásadním problémem byla příprava granulátu vhodného pro automatické objemové plnění 
dutiny matrice. 

Z lisovacích křivek pro různé poměry W/Cu v závislosti na sledování hodnot 
měrného tlaku byl zvolen poměr 85 % W ku 15 % Cu, kdy je možno dosáhnout při měr-

2 3 
ných tlacích do 600 MPa /6 t/cm / požadované specifické hmotnosti 10,4 - 10,6 g/cm 
při současném dosažení dostatečné úrovně pevnosti žíhaných tablet. Rozměrová stabi
lita lisovaných tablet je přesná a stabilní a tablety lze vyrábět přímo v rozsahu 
tolerance a tím odstranit broušení po tepelné operaci. 
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6. Príprava tablet na bázi slinutého U02 

Technologické schéma experimentální linky je na obr. 9. Při přípravě a částeč
ném ověřování linky jsme dosáhli dobrých parametrů konečného produktu - slinutých 
tablet UO-. Experimentální linka pracuje na základě technologie suchého lisování 
granulovaného U0„ /9,10/. 

Výchozí prášek U02 je míchán s roztoky pojiv a mazadel a dále sušen. Granulace 
se provádí na sítě pomocí oscilačního granulátoru. Granulát je tříděn pomocí vibrač
ního třídiče. Lisování se provádí dvoustranně pomocí automatického mechanického lisu. 
Pro výrobu tablet s axiálním otvorem se používají duté razníky s centrálním trnem. 
Průměr trnu je nutno volit podle požadavku na velikost centrálního otvoru tablety 
/požadavky na vnitřní instrumentaci/ s přihlédnutím ke smrštění během slinování. 
Vylisované tablety jsou dekarbonizovány v atmosféře C0? při teplotě 1123°K a jsou 
slinovány v atmosféře H_ při teplotách 1923 - 1975°K. Slinuté tablety jsou brouše
ny na požadovaný průměr pomocí diamantového brusného kotouče a po oplachu sušeny ve 
vakuové sušárně. Hustota slinovaných tablet se pohybuje kolem 10,5 - 10,6 g/cm . 

7. Závěr 

Při přípravo experimentálních kazet typu WER pro výzkum mechaniky aktivní zeny 
reaktoru WER 440 byla v souhrnu zvládnuta problematika přípravy kazet. Byla zvlád 
nuta příprava technologicky nejnáročnějších konstrukčních součástí /distanční mříž
ky, rošty s tvarovými otvory/ i výroby tablet z U0_. Byly splněny speciální požadav
ky na chemické složení, tvar a velikost tablet z U0_ i modelového materiálu. Úspěš
ně je řešena problematika připevňování pláštovaných termočlánků k povlaku palivo
vých elementů ze slitiny Zr-Nb 1 %. 
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18. Transport diagnostických kazet 
KOTT J., PATROVSKÝ V, SOKOL J., 
BLÁHA V., ČERNÍK P., NYKLES O.-ŠKODA 

1. IJvodní část ' 

Podle třístranné dohody o mezinárodní spolupráci mezi SSSR, NDR a ČSSR se vy
víjí a zkouší speciální diagnostické kazety za účelem ověření navrhovaných systémů 
vnitroreaktorové instrumentace pro energetické reaktory typu V/ER. Experimenty se 
realizují na reaktoru WER-2 Rheinsberg. 

Kazety /celkem 4 ks/ byly vyrobeny v SSSR a ve dvou zásilkách, po dvou kusech 
/DK-1, 2/ dopraveny do ČSSR, k dokompletování měřicích systémů a k odzkoušení na 
•velké vodní smyčce v o. p. ŠKODA. 

Poněvadž sovětská strana nemůže zajistit předávání štěpného materiálu mimo svo
je iSzemí, bylo protokolárně dojednáno přes čs. obchodní zastupitelství v Moskvě 
předání v Copu. Přeprava kazet ze SSSR do o. p. ŠKODA, areál Bolevec, byla provede
na speciálním sovětským železničním vagónem s typovým označením V 60-SK. 

První zásilka obsahovala 2 kazety typu DK 2, které byly transportovány ve spe
ciálním čtyřtrubkovém kontejneru. Předání a převzetí zásilky proběhlo na sovětském 
území dne 31.3.1979. Vagón s doprovodem 2 pracovníků o. p. ŠKODA> přijel do Bolevce 
dne 4.4.1979. Kontejner s kazetami byl z vagónu vyjmut, přeložen na nákladní vozid
lo a dne 5.4. odvezen do IJJP Zbraslav. Kazety /určené k namontování termoelementů/ 
byly z kontejneru vyjmuty, kontejner vrácen do Bolevce a vložen zpět do vagónu. Va
gón byl odeslán bez doprovodu dne 6,4. do Čierne n. T., kde byl náčelníkem stanice 
ihned predisponován do Copu, kam došel 12.4. K předání sovětské straně však došlo až 
18. dubna, poněvadž do ZES nebyla podána vyžádaná informace o příchodu vagónu do 
Čierne n. T. 

Při druhé zásilce, jejíž předání proběhlo v Copu- dne 5.5. byly dodány kazety 
typu DK 1. Vagón s doprovodem přišel do Bolevce dne 8.5. Pouzdra s kazetami byla 
vyjmuta. Prázdný vagón byl odeslán z Bolevce se zpožděním, až 16.5. V copu byl pře
dán pracovníky o. p. ŠKODA představiteli "Izotop" dne 19.5. Kazety DK 1 byly inštru
mentačné dokompletdvány a odzkoušeny na neaktivní vodní smyčce v Bolevci. Předreakto-
rově vyzkoušená kazeta DK 1/1 byla odeslána silničním transportem dne 18.6. do ja
derné elektrárny Rheinsberg pohraničním přechodem Cínovec-Zinnwald. 



2. Organizační příprava 

Podle dvoustranné dohody mezi ČSSR a SSSR byl zprostředkováním dodávky kazety 
pověřen Vládní výbor pro atomovou energii /GKAE-SSSR/ a plnitelem dohod organizace 
"Izotop" Moskva, za čsl. stranu - o. p. ŠKODA. Zprostředkování po stránce termínů 
a způsobu dodávek prováděl ŠKODAEXPORT-Moskva. 

Celní formatily zajistila ČSKAE na Gstřední celní správě v Praze v rámci pře
pravy zboží osvobozeného od cla a charakteru zboží použitého výhradně pro zajiště
ní prací rozvoje vědy a techniky. Krajská hygienická stanice Plzeň, oddělení radiač
ní hygieny, provedla kontrolu pracoviště v Bolevci a posoudila jeho zajištění po 
stránce přípravy prací se štěpitelnými materiály. S ČSAD n. p. byla projednána do
prava kazety DK 1 kamiónem do NDR. Příslušné krajské správy VB byly požádány o za
jištění doprovodu na trase Praha-Cínovec. Souhlas s transportem štěpného materiálu 
na území ČSSR byl projednán s ČSKAE. 

V o. Po ŠKODA, ZES Bolevec byla zorganizována příprava k rychlému vyložení ka
zet a k technické kontrole vagónu, za účelem zajištění včasného navrácení do SSSR. 
Poněvadž někteří pracovníci EBO mají speciální výcvik pro obsluhu technického za
řízení vagónu, byla EBO požádána o vyslání takového pracovníka do Čierne při první 
přejímce. Tento pracovník se později též zúčastnil vyložení vagónu v Bolevci. 

Dále bylo provedeno přes Odbor dopravy a přepravy ČSD organizační zajištění 
sledování vagónu od výjezdu z Čierne n. T. až do cílové stanice Plzeň. Kromě toho 
bylo zajištěno sledování vagónu pomocí osobního vozidla, které Vyjelo z čierne sou
časně s vagónem. 

3. Požadavky na osobní přípravu pracovníků 

Zavedená praxe sov. strany je taková, že na území SSSR doprovází vagón jeden 
mechanik a jedna pomocná pracovnice, pečující o čistotu vagónu, topení a stravování. 
Zodpovědný pracovník obchodní organizace cestuje z Moskvy osobním rychlovlakem a pří
slušnou dokumentaci veze s sebou. 

V našich podmínkách je požadováno, aby doprovázející pracovníci měli základní 
znalosti o jaderném palivu, znalosti o technickém vybavení vagónu, radiačně-hygie-
nických předpisech a dozimetrii a aby dostatečně ovládali ruský jazyk. Dále je nutné, 
aby se uměli správně orientovat v mimořádných situacích, které se mohou při doprovo
du vagónu vyskytnout. 

Technická zařízení vagónu musí být při přejímce alespoň částečně kontrolována. 
/Stav nabití baterie, funkce el. sítě, stav vody v zásobnících, náhradní řemeny, ne
porušenost mechanismů vyjížděcí plošiny atd./ Technický stav podvozku po jeho výmě
ně kontroluje železniční inspektor. 

Při přejímce štěpného materiálu je nutno spolehnout se na údaje uvedené v prů
vodní dokumentaci. Kontroluje se neporušenost plomb na kontejnerech nebo pouzdrech 
a je též vhodné kontrolovat stupeň povrchové kontaminace. 
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4. Zajištěni dokumentace 

4.1 2elezniční_transgort 

Celou akci je nutno důkladně projednat se sovětskou stranou a závěry protokolár
ně podchytit. V prošlých dvou případech podchycuje protokol pouze dovoz 2 kazet 
typu DK-2. 

Dovoz kazet DK-1 proběhl bez protokolárního zajištění. 
Sovětská strana při předávání štěpného materiálu předává tyto podklady : 

1. Technický paspor't /brožura s popisem/, 
2. Ověření /certifikát/ jakosti.. 
3. Odesílací specifikace. 
4. Balicí list. 
5. Pasport se vstupními ddaji . 
6. Kopie informace pro MAAE /zpráva o změně inventury/, 
7. Osvědčení o odmoření povrchu, 
8. Předávací-přejímací protokol. 
9. Výkresy. 

Pro vagón je vystaven sovětskou stranou nákladní list, který si automaticky 
předává při přepojování vagónu vlakový personál. 

Při prvním transportu vypsal sovětský představitel v Copu žádanku na zařízení 
vagónu do soupravy jedoucí přes hranici. Při druhém transportu /DK 1/ museli tuto 
záležitost zařídit naši pracovníci. 

Po dojití vagónu na místo určení zařizuje s ČSD příslušné formality Oddělení 
dopravy. Je však nutno pozvat pracovníka místní celnice /pracoviště v budově pod
nikové dopravy/, který vystaví dokument o celním odbavení. 

Po vyjmutí kazet je nutno ihned vypsat a odeslat ČSKAE tzv. "Hlášení o změně 
inventury". Toto hlášení se vypisuje i v případě odeslání kazet jinam, adresátu se 
předává opis. 

Pro navrácení vagónu je nutno připravit : 
1. Plnou moc pro předávajícího /česky-rusky/, 

2. Osvědčení o odmoření povrchu /česky-rusky/, 
3. Předávací-přejímací protokol /česky-rusky/, 
4. Nákladní list. 

Ostatní formality spojené s odesláním vagónu vyřizuje oddělení dopravy - ZES. 
Celní formality se neprovádějí. 

4.2 Autotransp_grt_do_NDR 

Celní odbavení bylo provedeno v Plzni, současně byla odbavena dokumentace 
připravená pro KKW Rheinsberg : 



1. Formulář - Transport kazety - Kassetentransport. 
2. Osvědčení o čistotě povrchu. 
3. Zpráva o změně inventury. 
4. Kopie sovětské průvodní dokumentace pro DK 1 /2x/ a to : 

a/ Certifikát o jakosti N22. 
b/ Odesílací specifikace N-12. 
c/ Balicí list Nel. 
d/ - " - N23 • 
e/ Pasport N21. 
f/ Kompletační návěští. 
g/ Přejímací-předávací zápis. 
h/ Osvědčení o /radiační/ čistotě povrchu. 
i/ Povolení k vývozu N2 TU-I/342. 
j/ Export notification under infcirc / 207. 
Bylo vystaveno odesílací návěští /čj. D-223/20/ a k němu vyhotovena příloha, 

přesně specifikující zásilku. 
Dále "Plná moc k předání zásilky" a pověření k doprovodu silničního transportu 

štěpného materiálu pro pracovníky o. p. ŠK0DA-ZES. 
Krajská hygienická stanice vystavila písemný souhlas k transportu paliva a pro

jednala s ústeckou KHS transport mezi kraji. 
Byla vystavena zpráva o změně inventury a odeslána ČSKAE. 

5. Technická transportní zařízeni 

5.1 Tra^';2ortní_vagon 

Ze SSSR do ČSSR objekt Bolevec byly kazety převáženy speciálním sovětským vagó
nem typ V-60SK, který je možno při výměně podvozků provozovat na kolejnicích s roz
chodem 1520 mm i 1435 mm. Současně se vyměňují spřáhla. Vagón je označen jako zava
zadlový /bagažnyj/r avšak jeho vnější vzhled je upraven jako osobní. 

Jeho maximální rychlost je 120 km/hodv může být provozován v rozmezí teplot 
-40 až +40°C. 

Profil odpovídá GOST 9238-73. /Podrobný technický popis je k dispozici./ 
Vagón má dva hlavní uzamykatelnými dveřmi oddělené prostory. Menší je vybaven 

jako osobní. Má lůžka a může sloužit pro několikadenní pobyt čtyř osob. Větší část 
je vybavena pro přepravu kontejnerů, nebo pouzder s čerstvým palivem. Střecha va
gónu není odklopitelná, vagón je opatřen vyjížděcí plošinou obsluhovanou bu3 ručně 
nebo elektropohonem s cizím napájením /3 x 380 V, 50 c/sec/. 

Vagón má vlastní teplovodní otápění, kotel na topení černým uhlím je umístěn 
na plošině. 

Elektrický rozvod je stejnosměrný, napětí 50 V. Jeho podstatnou částí je akumu
látorová baterie, umístěná na spodní části vozu. Baterie je napájena za pohybu vagónu 
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generátorem poháněným přes řemen od vagónového soukolí. Může však být dobíjena při 
odstaveném vagónu vmontovaným třífázovým motorem 3 x 350 V, pohánějícím pomocí plo
chého řemenu generátor. 

Vagón se nakládá /nebo vykládá/ tak, že se vysune vnitřní posuvná plošina, na 
které jsou umístěny kontejnery nebo pouzdra. Plošina má pomocný podvozek, který po 
sklopení pojíždí, po kolejnicích. 

Proto se vyžaduje, aby se nakládání a vykládání provádělo na přímém a vodorov
ném úseku kolejnic. 

Ostatní zařízení vagónu jsou celkem standardní, až na pro nás atypické přípoje 
vody pro doplňování zásobníků. Dále el. konektory pro napájení z vnějšího zdroje. 

5.2 Transgortní_silniční_yozidlo 

Pro dopravu do KKW Rheinsberg bylo použito normálního silničního vozidla, kamiónu 
Volvo-Turbo ložné délky 12 m. Při přípravě vozidla byl kladen důraz na jeho dobrý 
technický stav a spolehlivý provoz. 

Transport proběhl bez závad. 

6. Zkušenosti získané při transportu paliva 

Organizační zajištění všech akcí bylo dobrá, nedošlo k těžko řešitelným situacím 
i když v některých případech došlo k termínovým skluzům. 

Při první cestě do Copu měli pracovníci o. p. ŠKODA pouze služební, nebo soukro
mé pasy, neměli podnikem potvrzená celní prohlášení. Tím vznikly určité obtíže, způ
sobené snahou pohraničních orgánů o důsledné dodržování předpisů. Přesto se podaři
lo dostat se- z Čierné do Copu včas. Z hlediska závodu pracovníci za hranicemi nebyli, 
takže nebylo možno vyúčtovat náklady za stravování apod. v Rbl.i 

Při druhé cestě /předání prázdného vagónu/ měli pracovníci potvrzená celní pro
hlášení podnikem, takže nebyly potíže s přestupem hranice. Bylo však opět nutno 
hradit si stravování z vlastních zdrojů. Z hlediska zajištění hladkého průběhu akce 
je rozumné vybavit pracovníky náležitostmi na zahraniční cestu do Copu o trvání 
cca 5 dnů s příslušným fondem valut. Důvodem je, že může dojít ke zpoždění příjez
du vagónu z Moskvy a v tomto případě se pobyt v Copu může protáhnout na několik dní. 
Přejíždění z Copu do Čierné je vyloučeno. 

Sledování průběhu cesty vagónu přes ředitelství Západočeské dráhy za účelem 
urychlení průjezdu, zklamalo. V praxi ČSD není zavedeno sledování jednotlivých va
gónů ze stanice Čierna n. T. do cílové stanice. Nejvýše je možno zajistit, aby byl 
vagón zapojován do souprav nákladních rychlovlaků. /Jinak může cesta z čierné do 
Plzně trvat i několik týdnů./ Osvědčilo se opatřit vagón výrazným označením "radio
aktivní záření". 



Ukázalo se též těžkopádným sledovat vagón pomocí doprovodu osobním vozidlem. Ča
sový průběh cesty je naprosto neznám, řidič osobního vozidla nemůže být v pohotovos
ti plných 24 hod., aby vyjel vždy, když sledovaný vagón vyjede z některého seřaao-
vacího nádraží. 

Personální doprovod vagónu je po celou dobu cesty prakticky bez spojení a bez 
možnosti zásobování. Po zastavení na nákladních nádražích /obyčejně značně vzdále
ných od osobních nádraží/ není nikdy jisté, zda se souprava dá do pohybu během ně
kolika vteřin, nebo až po několika hodinách. Proto není možno vagón opustit a navá
zat kontakt s nádražním personálem, nebo se zásobit v nádražní restauraci. Doprovod 
musí mít minimální zásobu stravy s sebou. 

Před vrácením prázdného vagónu po ukončení přípravy je velmi vhodné provést 
zaplombovaní všech dveří /8 plomb. míst/. Tím se zamezí potížím, které se při prvním 
vrácení vagónu vyskytly při pohraniční kontrole na ťiseku Cierná-Čop. Vagón může zpět
nou cestu absolvovat bez doprovodu do Copu. Předávající pracovníci jedou nočním rych
líkem až do Copu, čímž se časová ztráta zmenší na minimum. 

Pro názor je připojena tabulka-časová osa průjezdu vagónu tízemím ČSSR při trans
portu kazet DK 2 : 
stanice příjezd odjezd 

Cop 31.3 14.15 /Mosk. 
Čierna n. T. 31.3 13.15 1.4 15.15 čas/ 
Košice 1.4 17.25 1.4. ..\ 19.15 
Žilina 2.4 05.40 2.4 11.00 
Puchov 2.4 12.50 2.4 13.00 
Olomouc 2.4 21.15 2.4 21.45 
Čes. Třebová 3.4 00.45 3.4 12.31 
Kolín 3.4 15.20 3.4 16.20 
Čes. Brod 3.4. ...' 17.20 3.4 21.30 
Praha 3.4 21.45 4.4 05.45 
Beroun 4.4 06.50 4.4 08.00 
Holoubkov 4.4 09.50 4.4 '. 11.50 
Plzeň 4.4 12.35 

Na předpovídanou situaci při přetížení nákladní dopravy proběhl tedy transport 
dosti rychle. V některých místech kde nebyla očekávána velká zdržení došlo ke 
značným zpožděním,a naopak. 
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19. Jaderná a dozimetrická kontrola DK 
VYKROČIL L -KHS 
KOTTJ.-ŠKODA 

Rostoucí požadavky na spolehlivost a bezpečnost provozu jaderně-energetických 
zařízení vyžadují stále častěji provádět rozsáhlé, technicky náročné a nákladné 
experimenty se štěpitelnými látkami bez vyvolání řízené řetězové štěpné reakce v 
průběhu daného experimentu. Takové práce kladou rovněž nové požadavky na radiačně-
hygienický dohled, který je nezbytnou součástí hodnocení koncepce i provedení vlast
ního měření. 

Průmyslová výzkumná a zkušební pracoviště je nutno považovat za pracoviště s 
uzavřenými radioaktivními látkami a těmto kritériím je nutné také přizpůsobit vlast
ní režim práce. Zde je specifickou otázkou technologické provedení experimentovaného 
objektu - palivové kazety - který je podrobován extrémně vysokým mechanickým namáhá
ním v průběhu měření. Může tedy s velkou pravděpodobností dojít k mechanickému poško
zení pokrytí paliva nebo závěru palivových článků, čímž se palivová kazeta stane 
otevřeným zářičem se všemi důsledky,jako je reálná možnost kontaminace pracoviště 
experimentálního záření,a co je nejhorší, i pracovníků radioaktivními látkami. 

Za předpokladu úplné technologické hermetizace palivového článku je uran vůči 
svému okolí zdrojem pouze fotonového záření, nebot nabité částice jsou bezpečně 
absorbovány v 0,6 až 0,8 mm silném pokrytí paliva, které je provedeno ze speciál
ních zirkoniových slitin. Energie fotonů se pohybuje zpravidla v hodnotách kolem 
-13 

10 J. Měřené dávkové příkony bývají v rozmezích 5 - 5 0 mrem/hod.na povrchu palivo
vých článků. Proto práce s vlastními palivovými články, jejich montáž do svazku pa
livových kazet a zejména pak zabudovávání čidel vnitroreaktorové instrumentace do po
vrchu pokrytí paliva nebo do konstrukčních částí palivových kazet, může představo
vat značné riziko externího ozáření, a to vzhledem k dlouhodobému pobytu pracovníka 
v těsné blízkosti geometricky rozměrného radioaktivního zářiče. Zcela běžně vznikají 
situace, kdy pracovník je nucen při detailních operacích nebo při kontrolách stavu 
zabudovaných čidel přiblížit se obličejem a hrudní částí těla do centimetrových vzdá
leností k zářiči. Případné poškození kůže prstů při přimém a dlouhodobém styku s 
povrchem palivových článků může být během dlouholetého období radiačně-hygienicky 
závadné. 

Také při mechanickém poškození pokrytí palivového článku, at již následkem vad
né montáže či nadměrného zatěžování během zkoušek a následné možné ztrátě hermetič-
nosti paliva, hrozí nebezpečí kontaminace pracoviště, pracovního nářadí, měřicích 
aparatur a zejména pak pracovníků s uranem a dalšími komponentami paliva, jako jsou 
štěpné produkty a plutonium. Zde vzniká kombinované riziko vnější či vnitřní kontami
nace osob spojené s toxickým působením některých látek. 
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Z tohoto pohledu je jasné, že provozovatel experimentu musí zajistit toto : 
a/ maximální ochranu pracovníků před vnějším ozářením ve smyslu příl. 1 vyhl. 59/72Sb 
b/ včasnou detekci úniku radioaktivních či toxických látek z palivových článků 
c/ včasné a účinné opatření pro likvidaci následků zjištěných úniků včetně opatření 

pro účinnou dekontaminaci osob i pracoviště a zabránění šíření úniku do okolí 
pracoviště. 
Proto musí mít provozovatel trvale zajištěny vazby a spojení s orgány hygienic

ké služby a odd. léčebně preventivní služby specializovaným na problematiku chorob 
z povolání. 

Stejná opatření musí být prováděna již při transportu a skladování štěpných 
látek. Ke kontrolám prováděným pracovníky hygienické služby ČSR a SSR přistupují 
také kontroly z hlediska celosvětové jaderné bezpečnosti, které jsou prováděny inspek
tory MAAE ve Vídni. 

Za dodržování výše uvedených zásad stanovených vyhl. 59/72 Sb. a na ni navazují
cích a ji doplňujících zákonných předpisů včetně vlastního provozního řádu pracoviš
tě odpovídá jednoznačně provozovatel, který je povinen zajistit si vlastní trvalý 
radiačně - hygienický dozor. 
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20. Závěry 

Cílem semináře bylo podat soubornou informaci a zabezpečit technickou výměnu 
informací o realizaci nástrojů nové reaktorové techniky, kterými jsou vyvíjené diag
nostické kazety typu WER. Náročnost vědeckovýzkumných, vývojových, konstrukčních 
a experimentálních prací vytvořila mezinárodní tým, ve kterém po dobu tří let opera
tivně a líspěšně spolupracují SSSR, NDR, MLR a ČSSR. Základem této spolupráce je čin
nost stálé komise pro mírové využití atomové energie WHP, v jejímž rozsahu pracuje 
též tematická skupina pro šumovou diagnostiku, která je mezinárodním koordinujícím 
dtvarem RVHP pro zabezpečení realizace diagnostických kazet WER. 

Seminář je věnován 30. výročí založení RVHP,v rámci jejíž aktivity je rozvoj 
jaderné energetiky v zemích socialistického tábora koordinován a zabezpečován a pro
bíhá také v roce oslav 120. výročí založení o. p. ŠKODA. 
1. Byla podána souborná vědeckotechnická informace o aktivitě čs. výzkumně vývojo

vé základny pro zabezpečování podílu československých prací na společném vývoji, 
výzkumu a realizaci diagnostických kazet založených na palivových kazetách typu 
WER. 

2. Představitelé zemí RVHP se na pracovních skupinách dohodli o dělbě prací při rea
lizaci diagnostických kazet. 
SSSR zabezpečuje pro celý program vědecké vedení a současně zajišťuje komplexní 
realizaci první varianty DK. 
ČSSR bylo požádáno představiteli zemí RVHP, aby s využitím svých výzkumněvývojo-
vých základen a podniků zajistilo soubor všech prací na inovované 2. variantě DK, 
což bylo CSSR přijato a je realizováno. 

3. Varianta DK-2 zajišťovaná SSSR byla ukončena předreaktorovou zkouškou na W S 
o. p. ŠKODA a byla předána první kazeta této varianty na KKW -Rheinsberg. Na zákla
dě dosud získaných zkušeností bude druhá kazeta této varianty odborníky SSSR 
upravena a předreaktorově odzkoušena do konce roku 1979 v o. p. ŠKODA. 

4. Při nejbližším přerušení provozu JE KKW Rheinsberg bude první kazeta první varian
ty DK zavezena do reaktoru, kde jsou připraveny veškeré náležitosti měřicí a vy
hodnocovací techniky. Pokud v době přerušení provozu JE bude k dispozici i druhá 
kazeta, je reálné zavézt obě kazety. 
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5. Druhá varianta zajišťovaná ČSSR je po dodávce dvou upravených standardních kazet 
WER-440 ze SSSR připravována pro zahájení předreaktorových zkoušek za úzké spo
lupráce mezi ÚJP Zbraslav a o. p. ŠKODA. 

6. Prezentované práce jsou nezbytné pro zajištění měřicí a řídicí techniky, bezpečné
ho provozu jaderných elektráren s reaktory WER. Po aplikaci získaných nových 
poznatků z vnitroreaktorové měřicí techniky budou tyto výsledky aplikovány na 
vnitroreaktorové systémy WER-440, WER-1000 a popř. na speciální reaktory pro 
jaderné výtopny. 

7. Seminář prokázal zcela jednoznačně, že technická úroveň vyvinutých a vyvíjených 
vnitroreaktorových čidel je světové úrovně, čímž jejich aplikace po dokončení 
dlouhodobého ověření zajistí provozní bezpečnost a spolehlivost energetických 
reaktorů provozovaných v zemích RVHP. Z tohoto hlediska je systematická účast na 
vývoji metod měření a čidel pro systémy vnitroreaktorových měření nezbytná. 

8. Problematika realizace a další aplikace diagnostických kazet přerůstá technické 
možnosti ČSSR a proto je i v budoucnu nadále nutné prohlubovat spolupráci s 
hlavním konstruktérem reaktorů WER i s ostatními zeměmi RVHP. 

9. V rámci dlouhodobých cílových programů mírového využití atomové energie zemí RVHP 
a na základě zvyšování potřeb bezpečnosti a spolehlivosti JE, ČSKAE pravidelně 
hodnotí průběh prací, a vzhledem k jejich perspektivní důležitosti a nezbytnosti 
praktické aplikace je v rámci úkolu rozvoje vědy a techniky jednoznačně podporu
je a vytváří operativní možnosti spolupráce na tomto tématu »se zeměmi RVHP. 

10. Účastníci semináře kladně hodnotí aktivitu řešitelů a doporučují organizovat po 
ukončení první etapy experimentů na JE KKW Rheinsberg další seminář o získaných 
výsledcích. 

Účastníci semináře konstatují," že seminář splnil v tomto stadiu řešení úkolu 
své technické poslání. 
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21. Závěrečný projev 
předsedy pobočky ČSVTS 
V. KRETTA 

Na dnešním semináři, kterého se zúčastnilo 59 účastníků, jsme vyslechli celkem 
16 referátů. Dle údajů našeho organizačního vyberu je zde zastoupeno celkem 14 ora-
nizací z ČSSR. Je to reprezentativní odborný kolektiv pro tuto poměrně novou a úzce 
specializovanou tematiku v jaderném programu. Znamená to též reprezentativní přije
tí přednesených závěrů, které jako obvykle ČSVTS předá hospodářs) ému vedení a rovněž 
je uveřejní ve sborníku referátů. 

Průběh a obsah našeho semináře ukázal, že problematika vnitroreaktorové instru-
mentace je z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a ekonomie provozu jaderných zaří
zení velice důležitá, pro naše závody a instituce poměrně nová a vyžaduje další vý
voj a zdokonalování především ve spolupráci se zeměmi RVHP. 

V návaznosti na práce v SSSR byla vytvořena v ČSSR koncepce DK s integrální 
instrumentací, která umožní získat potřebné informace o stavu reaktorových paramet
rů a chování kazety. 

Druhá varianta DK byla konstrukčně vyřešena, byly zajištěny nezbytné materiály 
a vyrábí se a kompletují dva soubory. SSSR dodal do ČSSR pro tyto účely dvě modifiko
vané kazety WER-440. Významnou pomoc v dodávkách kazet a spec. materiálů poskytla 
ČSKAE. Dva kusy první varianty zajišťované SSSR byly vyrobeny, její jedno provedení 
bylo vyzkoušeno na W S v o. p. ŠKODA a dodáno do NDR. Druhé provedení bude vyzkouše
no a dodáno do NDR do konce r. 1979. 

V ÚJP Zbraslav byl vyroben nerezový model, který slouží jako vhodný prototyp 
kazety WER-440 pro neaktivní zkoušky. 

Pro experimentální ověření v neaktivních podmínkách byla v o. p. ŠKODA vybudo
vána experimentální základna jako jediná svého druhu v zemích RVHP, která umožní 
provádět potřebné výzkumy v oblasti DK při parametrech reaktorů WER-1000. 

Byl zahájen a úspěšně pokračuje vývoj celé řady speciálních čidel pro měření 
fyzikálních a termohydraulických parametrů v aktivní zóně /mikrokalorimetry, termo
články, regulační orgány a systémy řízení, čidla a přístroje pro měření chladivá 
apod./. Byla vyvinuta a vyzkoušena řada nových metodik měření a zpracování dat. 

V oblasti teoretických a výpočtových prací byla celá problematika zvládnuta v 
dostatečném objemu. Zpracované výpočtové programy byly prokonzultovány se zahraniční
mi odborníky a byly provedeny rozsáhlé výpočty. V této oblasti je nedostatečná ka
pacita výpočetní techniky, zejména pro oblast nestacionárních stavů. 



V potřebné míře byly vyřešeny otázky kabelových tras pro přenos naměřených hod
not a měřicí přístroje pro zpracování dat. V tomto týdnu se projednávají otázky in
stalace Čsl. přístrojů pro měření a přímé vyhodnocování on-line na DK-1 na KKW 
Rheinsberg. 

Poměrně náročné otázky transportu DK z SSSR přes ČSSR do NDR byly vyřešeny a 
transport DK 1 byl již realizován. Instrumentace DK 1 je citlivá na otřesy a proto • 
je transportována s mimořádnou opatrností a s následnou kontrolou funkční způsobi
lostí čidel. 

Všechny práce dosud prováděné respektují požadavky z hlediska technické a ja
derné bezpečnosti. Poměrně náročné je zpracování podkladů pro bezpečnostní zprávu, 
kterou vyžadují státní orgány NDR. 

Práce na diagnostických kazetách budou pokračovat v oblasti výpočtu nestacio
nárních stavů, zvládnutí a ověření měření rychlosti chladivá korelační metodou, zdo
konalení regulačního orgánu a systému ovládání, technologické otázky připojení či
del atd. 

Kromě vlastních diagnostických kazet se v současné době zajištuje 
na elektrárně Rheinsberg v NDR komplexní diagnostický systém, který má poskytnout 
informace o chování jednotlivých komponent reaktoru během provozu . 

Jak vyplývá z přednesených referátů, ČSSR řeší velký objem úkolů dané proble
matiky. Výsledky řešení jsou dobrým příspěvkem našich odborníků k 30. výročí založe
ní RVHP v rámci spolupráce zúčastněných zemí. Zaměření a náplň tohoto dkolu odpoví
dá též atomovému zákonu ČSSR, který byl nedávno schválen. 

V rámci semináře proběhla diskuse, která byla dosti zdrženlivá. Bylo odpověze
no uspokojivě na všechny dotazy. Je třeba kladně zhodnotit příspěvek s. ing. Tomíka 
o situaci na V-l. Pokud je nám známo, specialisté NDR studují otázky možnosti zvý
šení výkonu reaktorů na elektrárně Nord o 10 - 15 i. Závisí to ovšem na možnostech 
parogenerátorů a turbín. Pokud se týká poradiačního vyhodnocení, myslím, že je zde-
prostor pro zapojení ÚJV do této problematiky. 

Myslím, že seminář měl dobrý průběh a splnil své poslání. Každý pracovník si 
odnáší určité poznatky pro další práci. Stručné výsledky a poznatky jsou uvedeny v 
závěrech semináře. 

Na závěr mi dovolte, abych jménem organizátorů semináře poděkoval všem autorům 
referátů a přednášejícím, všem diskutujícím, řídícím bloků, kteří zvládli průběh se
mináře a v neposlední řadě organizačnímu výboru, zejména s. Vostřákové z ORS o. p. 
SKODA, předsedovi příprav, výboru s. ing. Šperlovi a dalším členům příprav, výboru 
za dobře připravenou odbornou akci. 

Děkuji Vám všem ještě jednou a věřím, že s většinou z Vás se budeme často set
kávat na akcích, které ČSVTS a KP ÚSP LVR pořádají ve prospěch zvládnutí jaderného 
strojírenství a energetiky v ČSSR. 
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22. Jmenný seznam účastníků 

Barabas Karel, ing. DrSc, ČSKAE Praha 
Černý Karel, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Číhal Miroslav, ing., Energoinvest Dukovany 
Dach Karel, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Dlouhý Miroslav, prof., ing., VŠSE Plzeň 
Dragoun Bohumil, ing., ÚJP Zbraslav 
Erben Oldřich, ing., CSc, tÍJV Řež u Prahy 
Fenolová Jiřina, ŠKODA o. p. Plzeň 
Fuchs Pavel, ing., VŠSE Plzeň 
Hajšman Vojtěch, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Homolka Boh., ing., CÍJP Zbraslav 
Horák Jan, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Horčička Jindřich, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Hranická Ladislav, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Jaroš Ivan, ing., VÚJE Jaslovské Bohunice 
Jiroušek Vítězslav, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Kalivoda Radoslav, ing., CSc, ŠKODA o. p. Plzeň 
Katranič Štěpán, ŠKODA o. p. Plzeň 
Konstandinidis Sokrates, ing., SVÚSS Běchovice 
Kott Josef, Doc, ing., CSc, ŠKODA o. p. Plzeň 
Koryčánek Jaroslav, ing., CSc, ŠKODA o. p. Plzeň 
Kořenek Jan, ing., ČEZ Praha 
Kotrnoch Josef, ing., CSc, ŠKODA o. p. Plzeň 
Krett Vasil, ing., CSc, ŠKODA o. p. Plzeň 
Krettová Antonína, ing., ŠKODA o., p. Plzeň 
Kučerová Věra, ŠKODA o. p. Plzeň 
Liška Jiří, ing., CSc, ŠKODA o. p. Plzeň 
Machalíček Josef, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Martínek Jan, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Novák Josef, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Novotný Miloš, ing., ÚJP Zbraslav 
Otčenášek Petr, ing., CSc, ČVUT Praha 
Patrovský Václav, ŠKODA o. p. Plzeň 
Pečínka Ladislav, ing., CSc, ŠKODA o. p. Plzeň 
Plánička Jiří, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 



Pohnětal Vlastimil, ing., ÚJV Řež u Prahy 
Rypar Vojtěch, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Smolík Jan, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Sokol Jiří, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Sviták František, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
škába Ivan, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
šlauf František, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
šperl Jaroslav, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Štěpánek Karel, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Teren Samuel, d. t., ŠKODA o. p. Plzeň 
Tomík Ján, ing., VÍJJE Jaslovské Bohunice 
Vandlíková Mária, prom, fyz., SEP Bratislava 
Vavruš Jaroslav, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Vavřín Josef, ing., IJJV Řež u Prahy 
Velechovský Václav, ŠKODA o. p. Plzeň 
Veselý Pavel, ing., ÚJP Zbraslav 
Viktora Václav, d. t., ŠKODA o. p. Plzeň 
Višňovský Pavel, ŠKODA o. p. Plzeň 
Vlček Jiří, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Vlček Karel, ing., FMPE Praha 
Vostřáková Irena, ŠKODA o. p. Plzeň 
Vykročil Lubomír, ing., KHS Plzeň 
Vyskočil Václav, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Wohlmut Jaroslav, ing., ŠKODA o. p. Plzeň 
Zachar Ladislav, ing. &EZ Praha 
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