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ÚVOD 

Role ČSSR jako výrobce i provozovatele jaderně energetických zařízení zákonitC 
vyvolává i potřebu dále zvyšovat jejich bezpečnost a spolehlivost. Nezbytnou součás
tí tohoto procesu je i vývoj metod zjišťování stavu zařízení a systémů jaderných 
elektráren, a to především z hlediska funkčního a uchování celistvosti. 

V celém cyklu výroba - výstavba - montáž - spouštění - provoz je samozřejmě 
kontrole stavu zařízení jaderných elektráren věnována maximální pozornost a péče, 
přesto však je nutné v dalším prohloubit a sjednotit přístupy jednotlivých organi
zací a pracovišť československé vědecko-výzkumné základny ke zjišťování stavu těch
to zařízení, určování rozsahu a způsobu poškození nebo opotřebení důležitých celků 
i částí. Bude třeba nacházet jednotné hodnotící parametry, podle nichž lze posoudit 
zda daná část může být ještě dále používána anebo jestli se musí opravit, vyměnit, 
vyvinout metody prevence a zamezení vzniku nebo rozvoji poruch, vyvíjet dále metody 
jejich detekce a identifikace apod. Poznatky z oblasti diagnostiky jsou důležité 
pro všechny zúčastněné organizace: počínaje projektovými organizacemi, přes výrob
ce, kteří mohou na základě hlubšího poznání jevů probíhajících uvnitř reaktoru i 
v celém zařízení jaderné elektrárny případně navrhnout i zdokonalení konstrukce za
řízení nebo technologie výroby - samozřejmě až po provozovatele. Výsledky výzkumných 
a vývojových prací v diagnostice by se měly také promítnout v obsahu bezpečnostních 
zpráv a například i v budoucích technických normách pro jadernou energetiku a jader
ně energetické strojírenství. V projektech dalších československých jaderných els3"v~ 
ráren typu VVER se ve stále větším rozsahu budou uvažovat i diagnostická pracovišti. 

tfkolem technické diagnostiky není ovšem jen zjišťování stavu zařízení, ale pře
devším určení příčin proč došlo k odchylkám od původního nebo předpokládaného stavu. 
Předkládaný sborník obsahuje referáty ze semináře "Diagnostika zařízení jaderných 
elektráren", který uspořádala pobočka ČSVTS Závodu energetického strojírenství o.p. 
SKODA Plzeň ve dnech 17. a 18. října 1979 v nelezné Rudě v hotelu Javor. Referáty tedy 
ukazují stav znalostí a zkušeností k tomuto datu, což je třeba mít na paměti, avšak 
tím se v podstatě nesnižuje současná užitečnost a potřebnost tohoto sborníku. V sou
vislosti s tím se editor omlouvá čtenářům za pozdní vydání sborníku, které způsobilo 
až více než roční opoždění některých autorů při dodání textů referátů. 

Tématicky sborník obsahuje jak referáty, týkající se koncepce a filozofických 
otázek diagnostiky jaderných elektráren, tak i zkušeností z předprovozní a provozní 
kontroly na prvním bloku jaderné elektrárny V-l. Další skupiny referátů se zabývají 
problematikou diagnostických kazet typu WER-440 a otázkami diagnostiky neutronových 
šumů, detekce varu metodou akustické emise a teoretickými i experimentálními poznatky 
z diagnos t v mechanických vibrací vnitřních částí reaktoru i obecně. Poslední refe
rát je věnován diagnostice sodíkových parních generátorů pro rychlé reaktory. 

Seminář v železné Rudě ovšem nepřinesl úplný přehled všech československých 
prací v oblasti diagnostiky jaderných elektráren, lze jej doplnit poznatky z něko
lika jiných tématicky příbuzných akcí: např. ze semináře ťÍJV Rež o šumové diagnosti
ce /Praha 1975/, ze semináře "Interakce: pevná fáze - obklopující prostředí" ,/Plzeň 
1978, pořádán pracovní skupinou pro diagnostiku mechanických vibrací Vědeckého týmu 

5 



CSKAE pro dynamiku primárního okruhu tlakovodních reaktorů/, ze semináři zaměře
ných na seismické iSčinky na jaderné elektrárny /Praha 1978 a Srní 1980/, z konfe
rence EBO a VÚ"JE "Diagnostika jadrových energetických zariadení" /Tále 1978/, kon
ference o legislativě pro jadernou energetiku /Tále 1979/ a dalších. 

Problematika výzkumu a vývoje diagnostických metod pro jaderné elektrárny se 
řeší v rámci několika tikolů státního plánu rozvoje vědy a techniky, avšak ukazuje 
se, že situace v této oblasti je stále značně nepřehledná; ze zadání příslušných 
dílcích dkolů a etap nevyplývá explicitně čím se kdo v diagnostice zabývá. Okazuje 
se též řada problémů, které se v Československu v rámci RVT dosud neřeší, někdy se 
jedná i o celé oblasti /například diagnostika systému kontroly a řízení jaderné 
elektrárny/, případně dochází naopak k paralelnímu vývoji obdobných metod v různých 
organizacích. 

Vzhledem k důležitosti prací RVT v diagnostice pro bezpečnost jaderných elekt
ráren je nutné odstranit zmíněné nedostatky a upřesnit zaměření vědeckovýzkumné 
činnosti v této oblasti. Toto se uskuteční na základě práce skupiny odborníků z růz
ných fis. organizací v komisi horizontální koordinace pro diagnostiku, kterou při 
Vědeckotechnické radě pro jadernou energetiku zřídí Československá komise pro ato
movou energii v nejbližší době. 

Věříme, že předkládaný sborník bude neien informovat československou odbornou 
veřejnost, ale že se také stane jedním z užitečných podkladů pro práci zmíněné ko
mise horizontální koordinace - a oběma způsoby tak přisDěje k vytvoření uceleného, 
kvalitního a jednotného diaqnostického systému pro čs. jadernou energetiku a jader
ně energetické strojírenství. 

Praha, únor 1981 

Editor 
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ZAJIŠŤOVÁNÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
JADERNÝCH ELEKTRÁREN V INVESTIČNÍM 
PROCESU 

Ing. Č. Sklenička 
Energoprojekt, Praha 

1. flVOD 
Vítáme příležitost k výměně informací v oboru technické diagnostiky (TD) ja

derných zařízení. Sebedokonalejší informační systém nemůže nahradit přímé osobní 
kontakty. Žijeme v době, kdy domluvit se je stále složitější, přestože mluvíme 
stejným jazykem. Příčin je mnoho. Jedna z hlavních je neustále postupující dělba 
práce, prohlubující se specializace, narůstání složitosti projednávaných otázek 
atd. Seminář umožňuje nalézání společného jazyka. Budu rád, když referát bude po
važován za příspěvek k tomuto záměru. 

Diagnóza jako poznávání příčin určitého jevu je záležitost prastará. 0 tech
nické diagnostice, i když její význam je dnes již nesporný, to tvrdit nelze. Jde 
o poměrně nový obor, který se začal opravdově rozvíjet teprve v souvislosti s rea
lizací složitých technických systémů, u nichž bylo nutno zajistit spolehlivou a 
bezpečnou funkci, především v oblasti vojenské (raketové systémy, obranné protira
ketové systémy), v kosmonautice atd. Technická diagnostika našla oprávněně plné 
uplatnění také v jaderné energetice. Havárie jaderných elektráren nelze vyloučit. 
Důkazem jsou dosavadní zkušenosti bez ohledu na jejich publicitu či utajování. TD 
může přispět k jejich omezení. 

•Avšak diagnóza stavu systémů JE, či jinak řečeno zjišťování jejich okamžité 
provozuschopnosti v reálném čase, lokalizace či analýza příčin poruch a prognóza 
provozuschopnosti systému, příp. stanovení zbytkové životnosti, je úkol mírně řeče
no velmi obtížný, vyžadující bezpodmínečně systémový přístup od všech účastníků 
realizace i provozu. Jednostranné, nekomplexní řešení prudce ztrácí účinnost a může 
se stát i bezúčelným a zbytečným. 

Je známo, že výsledky diagnózy mohou být mnohonásobně využívány nejen provozo
vatelem, ale též jako důležitá zpětná vazba v celém inovačním procesu. 

Z technického hlediska diagnostika představuje zjištování závislosti mezi fyzi
kálními veličinami definujícími stav diagnostikovaných zařízení a veličinami, které 
mohou tento stav interpretovat a jsou technicky snadno měřitelné. 

Základní vývojová tendence technické diagnostiky směřuje k postupnému omezová
ní nevhodného vlivu lidského činitele pomocí automatizace a kybernetizace diagnos
tického procesu. 
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2. CHARAKTERISTIKA SYSTfiMO TD JADERNÝCH ELEKTRÁREN 
JE dnes představuje složitý systém sestávající z mnoha vzájemně se podmiňují

cích a na sebe navazujících subsystémů. Z hlediska TD lze rozdělit subsystémy JE do 
třech skupin: 

I. Vybrané subsystémy, které jsou rozhodující pro jadernou radiační bezpečnost. 
Většinou je nelze zálohovat a vyžaduji pokud možno kontinuální diagnostické 
monitorování. 

II. Důležité subsyBtémy, jejichž prostoj může způsobit ekonomické ztráty. 
III. Ostatní subsystémy, jejichž prostoj nepodstatně ovlivňuje provoz. 

Nejvíce pokročila technická diagnostika v oblasti systémů kontroly a řízení 
(SKR), kde se již považuje za samozřejmé, že SKŘ je řešen v organickém spojení 
s testovacím zařízením, přičemžse vychází ze známé závislosti nákladů na test 
(obr. 1), tj. žs nalezení vady až na modulu je 100x dražší, než na integrovaném 
obvodu ve výrobě. S využitím teorie systémů, teorie informaci, teorie spolehli
vosti, počtu pravděpodobnosti, statistiky atd. je prováděna optimalizace diagnos
tických testů, zavádí se jejich automatizace. Maximálně se omezuje vliv lidského či
nitele. Současná moderní výpočetní technika používaná v řídicích systémech je ne
myslitelná bez takto chápané diagnostiky. 

Nedávno široce publikovaná havárie v USA však ukázala, že omezování vlivu lid
ského činitele v SKR má své meze a že lidský činitel musí být respektován a zahrnut 
do diagnostických analýz systémů JE. Východisko může být nalezeno nejen zaváděním 
trenažérů, ale především zapojením vědeckých disciplin jako psychologie, ergonomie, 
biologie, lékařství, volbou vhodných prostředků komunikace mezi obsluhou a řídicími 
systémy, využíváním zkušeností z kosmonautiky, vojenského letectví atd. 

Zůstaňme však na zemi. 
Pro elektrárnu V-1 nebylo v projektu z hlediska potřeb technické diagnostiky 

SKR* prakticky nic předpokládáno. VÚJE ve spolupráci s provozovatelem EBO se snaží 
nalézt dodatečné řešení. Pokud jde o JE V-2 či EDU, je dodavatelem primární části 
SKft sovětská strana, ale pro flP nebyly zatím předány o diagnostice SKft žádné tfdaje. 

Diagnostika subsystémů - jaderných zařízení je předmětem dnešního jednáni. Do
volte pouze znovu připomenout známou skutečnost, že ve světě se soustředuje použití 
TD především na první a druhou skupinu subsystémů JE s cílem přejít na kontinuální 
metody provozní diagnostiky s maximálně možnou kybernetizacl. Všechno, co jen trochu 
jde, se automatizuje. Nežádoucí vlivy lidského činitele se omezují na minimum. 

Ve stavební části není rozsah aplikace TD veliký. Životnost stavebních konstruk
cí většinou spolehlivě překrývá životnost technologických zařízení. Výjimku tvoři 
oblast působení seismicity, dynamického působení strojního zařízení na stavební kon
strukce a sledování případné degradace některých funkci stavební části, ku příkladu 
hermetizační funkce ochranné obálky, bariér vůči působení RAO na životní prostředí 
atd. Většinou jde o diagnostické metody a prostředky přizpůsobované již dříve přija
té koncepci či řešení diagnostikovaných objektů. Podrobnější iídaje o TD kupř. ochran
ných obálek se nám však zatím nepodařilo získat. Předmětem referátu ale není podrob
ně referovat o možných diagnostických systémech. 
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3. ZŽKLADNÍ INTERAKCE TD V INVESTIČNÍM PROCESU A SOUCASN? STAV U N&S 
Hají-li být ukázány alespoň nejdůležitější interakce, je účelné připomenout 

SSIV. Cas nedovoluje rozebírat teoretické základy SSIV, 3ého současný stav-, nedo
statky či připravované Úpravy. 

Množinu činností spojených s JE lzt- zjednodušeně vyjádřit též graficky v časo
vé ose (viz obrázek 2). Specifický důsledek současného čs. předpisu - známé vy
hlášky 163/73 je, že není-li dokončen vývoj a zavedena výroba diagnostických pro
středků, je nemožné tyto prostředkydo tíP zahrnout. Rozvoj vědy a techniky musí 
předcházet projekčním činnostem a musí být dokončen. 

Jaký je vrak stav v RVT u nás v oblasti systémů TD jaderných zařízení? Co se 
řeší v plánu RVT? 

Při zpracovávání ÚP elektrárny V-2 a JEDU jsme se obrátili na CSKAE se žádos
tí o informace co, kdo a do kdy řeší v oblasti TD. Nepodařilo se získat ucelený 
přehled. Dík známostem s některými přímými řešiteli máme k dispozici pouze dílčí 
informace. Přesto lze již ukázat na některé základní skutečnosti. Jestliže počát
kem sedmdesátých let byli výrobci zařízení elektrárny A-1 iniciátory technické 
diagnostiky v CSSR (SKODA, CKD Praha, MS Modřany, SIGMA), potom v současné době to
mu tak není. 

Technická diagnostika u čs. výrobců sice značně pokročila. Je však uplatňována 
v úplně jiných oborech - především v dopravě (letadla, automobily, lokomotivy), ale 
i jinde (obráběcí stroje, textilní stroje), svědčí o tom výsledky z konferencí v le
tech 1975, 1976, 1977. 1978, 1979. 

Ku příkladu provoz bez systémové TD v letecké dopravě si lze dnes těžko před
stavit. Jsou propracovány podrobné algoritmy diagnostických postupů, spolu s letad
lem jsou dodávány diagnostické prostředky a metody, jsou budovány a využívány infor
mační systémy atd. 

Dodávky zařízení JE a WER se však řídí pouze kooperačními dohodami. Všechno co 
je nad rámec těchto dohod se nepřipouští, Bezpečnostní kriteria CSKAE o jakosti vy
braných zařízení jaderných elektráren sice stanovují, že dodavatel vybraných zaří
zení je povinen dodat spolu se zařízením též prostředky a metody TD, ale jaká je 
skutečnost? 

5tav v zajišťování provozní diagnostiky zařízení JE je v CSSR specifický a po 
přechodu na typ JE s W E R do určité míry způsoben představou převládající v řídicí 
sféře při zahájení příprav JE V-1, že všechno je již vyřešeno a stačí to pouze do
vézt. Pokud to není vyřešeno, potom to není nutné, protože ani v SSSR to není po
užíváno. 

Znovu se potvrzuje, že ani vydání zákona č. 50/1976 ještě neznamená, že všich
ni podle něho okamžitě postupují; nejsou-li včas vytvářeny odpovídající podmínky, 
dochází k disproporcím mezi povinností a možností. V současné době by bylo možno 
charakterizovat řadu těchto disproporcí na příkladech elektráren V-2 a EDU. Alespoň 
jeden za všechny. 

Při zpracovávání ÚP V-2 jsme požádali o spolupráci GDt SKODA při řešení provoz
ní TD. Byla odmítnuta s tím, že GDt nemá k dispozici žádné údaje ze SSSR. Podobně 
odmítl účast na řešení systému TD LOTEP s odůvodněním, že provozní kontrola není 
v jeho kompetenci. Nakonec byli ochotni spolupracovat pouze někteří pracovníci VUJE 
a tak byl v rámci OP vypracován DPS 01.16 - Systém provozní diagnostiky s tím, že 
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VÚJE zajistí nákup systému, montáž, oživení a 2 roky provozu. Navržený systém by 
měl umožnit detekovat uvolněné předměty a monitorovat vibrace zařízeni. Zatím se 
nepředpokládá akustická detekce deformace potrubí či detekce vzniku trhlin. Tim by
ly vytvořeny alespoň koncepční předpoklady pro zavedení jednoho z kontinuálních 
systému TD a nekonvenčně navrženo jak překonat nepružný předpis vyhlášky 163/73. 
Při projednávání ŮP podle této vyhlášky však GDt nově navržený DPS 01.16 rozporo-
val a odmítl zařadit do generální dodávky. Rozpor byl vyřešen až na meziresortní 
drovni, kde bylo rozhodnuto, že GDt DPS musí zařadit s podmínkou, že VOJE zajistí 
nezbytné činnosti jako FD. Nedávno jsme však obdrželi dopis s. ředitele ing. Metké
ho, CSc, že VÚJE oznámil do SKODA, že funkci FD nebude vykonávat. Tím jsme se 
dostali opět na začátek celého řešení. Lze z něj však odvodit alespoň jeden závažný 
závěr. Pokud zůstane problematika řešeni technické diagnostiky jaderných zařízení 
jen záležitostí někdy již ochabujících nadšenců, nelze očekávat při veškeré lictě 
k jejich snahám brzké výsledky. 

5. POZNŽMKY K DALŠÍMU POSTUPU 
Ke zlepšení stavu v zajišťování TD by mohlo pomoci zavedení programování ja

kosti požadované zákonem č. 50/76 s vyhláškou č. 85/76. Přesto, že jeho uplatňování 
hení zdaleka dořešeno, vytváří však systémový předpoklad pro zajištění bezpečnosti 
a spolehlivosti JE. Dovolte proto několik informací a poznámek. 

PZJ a PK je jedna z mála oblastí, kde můžeme a zřejmě i musíme našimi silami a 
prostředky přispět ke zvýšení bezpečnosti JE a WER. Je nutno však vidět, že to ne
může být náhrada, která by zvýšila bezpečnost nad rámec koncepce převzaté ze SSSR 
a že má též ekonomickou stránku, protože extrémní neuvážené požadavky na jakost a 
její zajišťování či na provozní kontrolu jsou nadměrné efektu a zbytečně zvyšují 
náklady na realizaci i provoz. Základní definice Programů zajištění jakosti a pro
vozní kontroly jsou uvedeny v tab. I. 

Současný stav zpracování Programů u nás je uveden na tab. II. 

6. ZÁVERY 
Na efektivní zavedení TD v JE nestačí jen tišili nadšenců. Nezbytný je systémo

vý přístup a koordinované úsilí všech účastníků výstavby. Zlepšení by mohlo přinést 
důsledné uplatňování zákona č. 50/76 a vyhlášky č.' 85/76, bude-li jejich idea 
naplňována všemi účastníky investičního procesu a vytvořen prostor pro tvůrčí spo
lupráci pracovníků ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě i provozu. 
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Vysvětlivky k použitému značení činnosti: 

PL - plánovací 
PR - přípravné 
PROJ - projektové 
R - realizační 
V - výrobní 
SM - stavebně montážní 
KV - komplexního vyzkoušení a uvádění do provozu 
PRÔV - provozní 
ZP - zkušebně provozní 
TP - trvalého provozu 
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Tabulka ?. Základni definice Progr#tí>U zajištění jakosti a provozní 
kontroly (PZÍ a PK) 

Mkj = Mk U Hô ' kc>nJcré1:**í áa^stní JĽ 

Hk = podmnožin v^eoh Činností spojeních s konkrétní JE v reálna prostoru a čase 
MJ = podmnožin v^ech činností nutných k zajištění jakosti 
3 konkrétní JE 
Mj JÍ PZJ a ři* 

PZJ a PK # Plán Činností nudných pro zajištění jakosti vybraných 
zařízení 

=* Podle zákony fc« £0/76 součást bezpečnostní dokumentace, 
pomocí kteříž Pto^azuje stavebník státnímu nezávislému 
dozoru. Že ó^> 3e zajišťována v odpovídající jakosti. 
2atí» podle 6K Oí^AE o jakosti má 3 stupně: Zadávací 
program; Pír^t&m sestávající z dílčích; Dodavatelské 
individuální S"2J a PK 

^ Program JSoflčgSly zajišťování jakosti/ ale program kontroly 
je souSástlPSor A PK 

/ Projektová dokumentace (PD)• Musí však být řešena tak, aby 
v dobS 
- stavebně ííontSžních činností 
- zkoušení, uvázni do provozu 
- zkušebního pto^ozu 
- trvalého povozu 
bylo možno fl*i& respektovat požadavky a důsledky vyplývající 
z PZJ a PK 
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x/ označení počátku 
TABULKA II. Stav zpracování PZJ a PK pro JE Je 15.10.1979 platnosti zák.č. 50/76 

čin
nosti 

Pl
án
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í 
Př
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ra

vn
á 

Pr
oj

ek
to

vé
 

R
ea

liz
ač

ní
 

Pr
ov

oz
ní

 
Bezpečnostní 
kriteria pro jakost 
ČSKAE podle zák. 
č. 50/76 

Ve stadiu IZ 
zahrnout přijatou 
strategii zajištová-
ní jakosti do 
plánu 

-ministerstva 

Ve stadiu PÚ 
vypracovat Zadávací 
PZJ a PK 

- investor; 
schvaluje ČSKAE 

Ve stadiu ÚP 
vypracovat PZJ a PK 
- generální pro
jektant; 
schvaluje ČSKAE 

Před uzavřením reali
začních HS na dodáv
ky vypracovat indi
vidual .PZJ a PK 
- dodavatel 
vyjadřuje se 
- provozovatel 

Před uvedením do 
provozu vypracovat 
upřesněný dílčí 
Program PK 
- provozovatel; 
Schvaluje ČSKAE 

JE V-l 
Jasl.Bohunice 

-

— 

— 

Vypracován provozo
vatelem Program 
Kontroly jakosti 
/vstupní, předpro-
vozní, provozní/ 
některých vybraných 
zařízení 
Schválila ČSKAE 
Podána zpráva 
o provedené kontro
le a opatřeních 
na ČSKAE a 
na MSK 

JE V-2 
JasÍ.Bohunice 

-

— 

EGP ve spolupráci 
s VÚJE a dalšími 
zpracoval 
1. PZJ a PK v ČSSR 
a doplnění podle 
požadavku ČSKAE 

GDt odmítá zpra
covávat dodavatel
ské Individuální 
PZJ a PK 

— 

JE Dukovany 

-

Investor nevypra
coval zadávací PZJ 
a PK. Jako náhradu 
vypracoval EGP 
Situační zprávu, 
kterou schválila 
ČSKAE 

EGP ve spolupráci 
s VÚJE za použití 
údajA, které 
postupně předal EGI 
vypracoval PZJ a PK 

Ha základě dohody 
ředitelů ČEZ a 
ŠKODA GDt zahájil 
zpracovávání doda
vatelských Indivi
duálních PZJ a PK 

— 

JE Mochovce 

-atím není řešeno 
IVES zajiätuje, 
aby bylo zahrnuto 
do dodatku 

IVES ve spolupráci 
3 EGP předpokládá 
vypracovat 
1. Zadávací PZJ 

a PK v ČSSR 

-

-

— 

JE Malovice 

nebylo řešeno 

— 

— 

— 

-

JE Severní 
t Hořava 

nebylo řešeno 

— 

-

-

-



NÁSTIN PŘEDPROVOZNÍ KONTROLY A FILOZOFIE 
PROVOZNÍ DIAGNOSTIKY POTRUBÍ PRIMÁRNÍHO 
OKRUHU JADERNÉ ELEKTRÁRNY TYPU WER-44G 

Doc. RNDr. J. Sedláček - ČVUT FJFI 
ing. V. Svoboda, ing. J. Merta-Sigma Modřany 

1. flVOD 
Vycházlme-li z potenciálních možných zdrojů nespolehlivosti mechanických systé

mů, je možno vytypovat řadu příčin, kde lze spatřovat počátky poruch. Tento výčet 
bude vždy na prvních místech zahrnovat těchto 8 příčin: 
a) chyby v návrzích konstrukcí; 
b) nedostatky v technologii, výrobních postupech a kontrole; 
c) nesprávnosti nebo nedokonalosti v předpisech, a to jak z hlediska konzervativ

nosti předpisů, tak z hlediska přemrštěných požadavků (viz filosofie ALARA); 
d) nedostatky v hodnocení informací a neznalosti vzájemných vazeb mezi podmínkami 

provozu a životnosti; 
e) nedostatky v hodnocení výchozích stavů a reserv proti poruše; 
f) v činnosti lidského faktoru na všech stupních výroby a provozu včetně jeho 

dopadu na vznik havarijních situací; 
g) nedokonalosti v programech údržby a strategiích dohledu; 
h) v podceňování metod objektivního rozboru a čtení získávaných informací o resi-

duálních schopnostech během provozu. 

2. ZÁKLADNÍ SMfiRY A CÍLE TECHNICKÉ- DIAGNOSTIKY 
Základní principy technické diagnostiky sestávají z metody získáváni a tříděni 

diagnostických informací, diagnostických modelů a přijatých algoritmů řešení. Ko
nečným cílem technické diagnostiky je zvýšení životnosti a spolehlivosti technické
ho systému, zařízení. Schema na obr. 1 udává základní strukturu a koncepci technic
ké diagnostiky. 
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Technická diagnostika 

teorie poznávání 
a rozhodování 

Jľ algoritmus 
poznávání 
Sašových 
stavů 

teorie řízení a 
zajišťování kontroly 

pravidla 
řešení, 
kriteria 
rozhodo
vání 

diagnost 
modely 
vývoje 
stavů 

J. diagnost. 
informace 
a jejich 
zhuš£ování 

kontrola 
stavu 
systému 

míra 
rizika 
omylu a 
přehléd
nutí 

Obr. 1: Základní schema technické diagnostiky 

Teorie poznávání i teorie schopnosti kontroly nejenže na sebe navzájem navazu
jí, ale vzájemně se prolínají. Teorie poznávání obsahuje skupiny algoritmu poznává
ní, pravidel řešení a celou problematiku diagnostických modelů. Naproti tomu teorie 
schopnosti kontroly zahrnuje rozbor provozních podmínek, metody získávání diagnos
tických informací, automatickou kontrolu i míru rizika nesprávnosti řešení. 

Technickou diagnostiku lze zahrnout do komplexní koncepce životnosti. Základní 
dlohou technické diagnostiky je poznáváni stavu technického systému v podmínkách 
omezené informace během provozu. 

3. FORMULACE ZÄKLADNÍ OLOHY TECHNIČKE DIAGNOSTIKY 
Základní liloha technické diagnostiky vychází ze souboru určujících parametrů, 

při čemž jejich množství může být dále měněno. Matematicky je možno stav technické
ho systému popsat pomocí souboru znaků, resp. charakteristik, kvantifikujících po
ruchy nebo dílčí poškození: 

X. V 
Například stav některého parametru, např. 

lze pro tři třídy uvažovat jako teplotu sníženou, normální, zvýšenou. 
kde znak "X,, může mít m. tříd teploty, 

Obecně existují dva přístupy k úloze poznávání, a to přístup determinický a 
přístup pravděpodobnostní. 

Dále je proveden nástin předprovozní kontroly a návrh pojetí provozní diagnos
tiky potrubí hlavního cirkulačního okruhu jaderné elektrárny typu W E R 440, které • 
vychází z obecného řešení otázek provozní životnosti a spolehlivosti mechanického 
systému M. m o struktuře <f a 

Požadavky na výko
nové a provozní _̂ 
parametry systému M, 

1 
Representativní 
informace o režimu 
služby a skutečných 
podmínkách provozu 

k elementech {e 
II 

Ideový návrh sys 

ľ < > • 

III 
Statistická ana-

1 .̂ tému" M^ y>a jeho , lýza provozní 
jy__j_, _̂̂ <̂ "> životnosti a spo-pravděpodobnostní 

analýza i 2|3 
Simulace zatěžo-
vacích procesů 

lehlivosti systému 

" { < ? provoz /t/J 

Obr. 2; 

Stochastický pro
ces provozní únavy 4 
a mechanismus 
"stárnutí" konstrukce 
degradačními procesy 

4 
Jednoduchá kriteria oceňování < — 
provozní životnosti a spolehl. 

Schema řešení otázek provozní životnosti a spolehlivosti konstrukcí 
jako složitých mechanických systémů 
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Detailní struktura technického zadání systému M, *.r je uvedena na obr. 3. 

Technické zadání systému M. U> 

Materiál Geometrie 
/ideový námět 
konstrukce/ 

Funkční a výko
nové parametry 
resp. požadavky 

Provozní zatí
žení a režim 
služby 

Řešení 
čistě deterministické 
/stav v čase 0/ 

Dlouhodobé vlastnosti 
materiálu 

Lomová mechanika 

Obr. 3: Návrh syntézy dílčích řešení 

4. URČENÍ SOUBORU VSTUPNÍCH DAT 

životnost a spolehlivost 
/stavy v čase Oátáfiij / 

X 
Specifikace poruch složek 
/potenciální havárie systému/ 
Kritéria spolehlivosti zalo
žení na mezních stavech 

Dodatečná provozní měření 
a sběr informací 
/zpětná vazba/ 

Průběžná kontrola systému 
a ddržba se zřetelem na 
zajišťování spolehlivosti 

4.1. Výpočtové a pracovní parametry; 
Výpočty komponent hlavního cirkulačního okruhu jaderné elektrárny typu W E R 

440 se provádějí pro tyto parametry tlaku a teploty: 
a) výpočtové parametry: tlak PVÍD 

teplota t, 
b) provozní parametry: tlak p 

= 13,73 MPa (140 kp/cnT) 

vyp = 325*" 

p rov 
teplota , 

12,26 MPa (125 kp/cnT) 
= 300° C 

prov 
Tyto komponenty jsou vyrobeny z austenitické oceli typu 0X18H12T i při corn z 

všechny komponenty musí vykazovat následující základní mechanické hodnoty při 
20° C: 

mez kluzu t^ 0 2 
met pevnosti O _,. 
tažnost X 5 

zúžení yj 
vrubová 
houževnatost R 

a při 325° C: 
mez kluzu 0 n _ 
mez pevnosti O . 

x pt 
tažnost O 5 

zdžení \U 

min 
min 
min 
min 

min 

111 

min 

196,12 MPa 
490,30 MPa 
37 % 
55 % 

9,81.105J/m2 

176,5 MPa 
353,02 MPa 
23 % 
45 % 

(20 
(50 

(10 

(18 
(36 

2 
kp/mm ) 
kp/mm ) 

kgm/cm ) 

kp/mm ) 2 kp/mm ) 
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Po stránce strukturních hodnot nesmí být velikost zrna větší než stupeň 3, 
při zaručené prozvučitelnosti materiálu ultrazvukem. Ocel nesmí být náchylná k me-
zikrystalické korozi, s obsahem Oc fáae v rozmezí 0,1 až 8 %. Taktéž je limitován 
obsah nekovových vměstků stupněm 2 a 3. 

Jednotlivé komponenty hlavního cirkulačního okruhu procházejí v průběhu vlast
ní výroby celou sérií kontrol a atestačních zkoušek na základě sjednaných technic
kých podmínek. 

Největší pozornost je věnována svarovým spojům, pro které platí sovětské před
pisy PK 15-1472, a jejich kvalita je ověřována známými metodami. 

Kromě výše uvedených základních mechanických vlastností jsou dále zjišťovány 
únavové vlastnosti jak při pokojové teplotě, tak i při provozní teplotě. 

4.2. Stav napjatosti systému hlavního cirkulačního okruhu 
Základní konstrukční schema hlavního cirkulačního okruhu světlosti Js 500 tvo

ří celkem 6 smyček. Typická smyčka je reprezentována těmito komponentami: 
a) rovný lišek potrubí se svarem Js 500 x 34 
b) koleno Js 500 x 42 
c) ohyb Js 500 x 38 
d) odbočnice Js 500 x 36/ 245 
e) hlavní uzavírací armatura Js 500. 

Z rozboru napjatosti jednotlivých smyček hlavního cirkulačního okruhu Js 500 
vyplývá, že nejvíce jsou namáhány komponenty - odbočnice,v horké větvi, dále kolena 
Js 500 a šoupátko Js 500. Pevnostní výpočet byl proveden dle platných norem pro vý
počet komponent jaderných elektráren, a zahrnuje, jak základní pevnostní výpočet, 
tak i vliv nestacionárních režimů. 

Z životnostního hodnocení, provedeného pro smyčku parogenerátoru č. I (ostatní 
větve jsou více příznivé z hlediska napjatosti), plyne skutečnost, že potenciální 
kritická místa mohou nastat v odbočnici a kolenu Js 500. Z rozboru nestacionárních 
režimů provozu jaderné elektrárny dále vyplývá, že celková suma cyklů změn zatěžu
jících parametrů po dobu uvažované životnosti je asi 55 000. Z tohoto celkového 
počtu cyklů zatížení je 1000 cyklů, které představují nejvážnější změny v namáhání 
materiálu primárního okruhu, (**300 cyklů najíždění, •& 600 cyklů havarijní odstávka 
»•» 90 cyklů náhlé snížení výkonu dle potřeby). 

4.3. Velikost kritických defektů dle technických přejímacích podmínek 
V současné praxi je velikost defektů a jejich přípustnost na trubkách a kole

nech Js 500 určována na základě ultrazvukové zkoušky ve VZKG. Kontrola se provádí: 
a) sdruženou přímou sondou <f> 20 ran s frekvencí 2-4 MHz 
b) šikmou sondou (45°) tf 20 mm s frekvencí 2 MHz. 

2 Citlivost přístrojů je pritom nastavena na defekty v případě a) 5 mm , 2 v případě b) 12,5 mm . Při prováděných ultrazvukových kontrolách se u výrobků 
připouští eventuální vady do velikosti v případě a) 7 mm*", b) 15 mm , přičemž 
se tyto vady do velikosti maximálně přípustných zachycují, ale neregistrují. 
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Z h o d n o c e n í p o t e n c i á l n í c h p o r u c h 
V průběhu exploatace hlavního cirkulačního okruhu jaderné elektrárny by teore

ticky mohlo dojít k jeho porušení ? hlediska pevnostní únosnosti dvojím způsobem: 
a) Náhlým porušením - tj. nestabilní šíření defektu vedoucí ke konečnému lomu, 

jež by mohlo mít za následek havárii daného zařízení 
b) Únavovým porušením - jež se projevuje postupným šířením defektu v závislosti 

na cyklickém charakteru zátěžných parametrů. 
Z provedených experimentálních prací vyplývá, že v případě materiálu OH18H12T 

je rozhodující druhý způsob porušení, t.j. únavou. Proto další úvahy jsou vedeny ve 
smyslu stanovit metodiku ocenění postupného porušování materiálu po plánovanou ži
votnost zařízení. 

5. NÄSTIN MOZUgHO ZPOSOBU HODNOCENÍ POSTUPNÉHO PORUŠOVANÍ MATERIÁLU 
PODKRITICK?M ROŠTEM DEFEKTU 

Uvažujme následující schema vstupních sledovaných veličin, jež charakterizují 
stav poškozování materiálu v čase t: 

čas t t, t_ .- t. 
.o ,1 • í ť i2 r 

1 2 i K * t 
ÄA Al A 

číslování stavu 0 1 2 i 
* l ' 

parametr charakteri
zující přírůstky 
délky trhliny i s 1 (t) 

i 
Přičemž platí t^ - t._- = t = konst a S: W = l(itQ) a veličiny \ ,\.,...; 
A_J,•..představují náhodné proměnné přírůstky v procesu poškození l(t). Dále uvažuj
me, že náhodná proměnná X , jejíž realizace jsme označili A, J e A. i se řídí jedním 
z těchto dvou zákonů rozdělení: 
a) E-xponenciální rozdělení, t.j. jedná se o rozdělení, jehož hustota pravděpodob

nosti je dána vztahem 1 
— A. 

^(A.) = Je 9 , (8 H 0, A >0) 
kde S = E (A.) je průměrný přírůstek poškození, t.j. přírůstek trhliny; 

b) normálním rozdělením, jehož hustota pravděpodobnosti je dána vztahem 

1 ~2 < ^ 2 

kde m je průměrný přírůstek poškození a Oje variance této náhodné proměnné. 
Základní vstup do ocenění životnosti dle Waldovy sekvenční analýzy (dále WSA) 

hodnotí přírůstek poškození A , což je náhodná veličina o rozdělení f,(A) resp. 
f-(X). Při aplikaci WSA k ocenění průběhu poškození a k hodnocení životnosti po
ložme přijatelnou hypotéeu, že 

HQ 8 4 e1 (resp .mé, m 1), 
k níž alternativní hypotéza má znění 

H1 9 = e2 > G1 (resp. m = m2 > nu). 
Základní charakteristikou, jež měří účinnost testu WSA, je tzv. operativní 

křivka. Je znázorněna na obr. č. 4. 
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©•l(«M) ©tCrvii) ©(respm) 

Obr. 4: Operativní křivka 

Tato křivka vymezuje pravděpodobnost přijetí položené hypotézy H a tím i pro
cesu poškozování, když opravdový průměr měřené veličiny X bude 94 9,, resp. m 4= m 

m., y =oC), kde 91 resp. m1 
"V 
je 

.._, j - i ,.. , , JX̂ .̂  »»2 j-=s>f- '"5 Je tzv. nepři
jatelní průměr. Pořadnici y = PÍ. volíme předem a nazýváme ji chybou 1. druhu. Udává 
pravděpodobnost přijetí hypotézy H.. 

Nejdůležitějšími body této křivky jsou (x = 9- resp 
tzv. přijatelný průměr a (x = 9, resp. m0, y = 1-/3), kde 9, resp 

M' když skutečně platí hypotéza H . Veličina /3 
čili tzv. chyba 2. druhu, udává pravděpodobnost zamítnutí hypotézy H., když skuteč-

neprávem přijímám H , když skutečně platí H1, ně platí H.j, t.j 
Veličiny, které tvoří vstup pro návrh testovací procedury WSA, jsou tyto čtyři 

veličiny: 

S, "1 přijatelný průměr 
m, nepřijatelný průměr 

oLchyba 1. druhu 
#chyba 2. druhu 

. resp. 
G, resp. 

Ve vlastním průběhu testu se sledují: 
měřená charakteristická veličina sledovaného procesu poškozování 
pořadí pozorování (i = 1,2, ...,n) 

n počet měření 

Ai 
i 

n 
i=1 
ď 

kumulovaná hodnota výsledků po n postupných měřeních 

pouze v případě normálního rozdělení představuje směrodatnou odchylku 
veličiny 

Vlastní přípravu testu a postup rozhodování podle WSA lze vyjádřit a popsat 
dle obr. č. 5. 
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přímková hranice r -
oblasti zamítnutí 

přímková 
hranice a o b 
l a s t i p ř i j e t í 

4 1 » * r b ? t f l < 0 « 
^ . pořadí'i-

Obr. 5: Příprava testu a postup rozhodováni dle WSA 

V tomto schématu je kvadrant rozdělen rovnoběžnými přímkami, jež lze stanovit 
ze základních veličin testu, do tří oblastí I, A, R. Na základě experimentální in
formace, podle níž se rozhodne, do které oblasti padne kumulovaná experimentální 
hodnota ^"A.1- » l z e podle následujících kritérií dojít k jednomu z těchto rozhodnu
tí: i=1 
Kritérium přijetí:" 

n 
Nachází-li se kumulovaná hodnota ~^_ ̂ \i v oblasti pod rovnoběžnými přímkami, (t.j. 

i=1 
v oblasti A) , přijímáme testovanou hypotézu H jako platnou, a tím je také proces 
poškozování přijat jako proces vyhovující. 
Kritérium zamítnutí: 

n , 
Nachází-li se hodnota 1 \i v oblasti nad rovnoběžnými přímkami (t.j. v oblasti 

i = 1 
R) , zamítáme hypotézu H a přijímáme H.. Ve skutečnosti zamítáme proces poškozování 
jako nepřijatelný a nebezpečný pro spolehlivostní řešení. 
Kritérium nerozhodnosti: 
Nachází-li se tato hodnota v oblasti mezi rovnoběžnými přímkami, (t.j. v oblasti I), 
je nutno pokračovat ve sledování rozvoje porušení až do konečného rozhodnutí bud 
formou přijetí, nebo zamítnutí. 

5.1. Aplikace WSA pro rozhodováni v procesu únavového porušeni a testováni život-
nostnich schopnosti 
V tomto případě uvažujme deterministický růst poškození l(t), t.p. model spo

jitého šíření trhliny 1(t) v čase, vyjádřený jednoduchou diferenciální rovnicí, 
dl(t) 
dt 

(xr x2) . [l(t)] f V>1 
Pro V = 1 platí 

kde 1 0 -l(t0>. 
l(t) = 1 0 e a ( x ľ x 2 ) ' <fc " V , 

/V 

m 
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Transformací N=p.t převádějící čas t na cykly N lze rovnice /1-2/ přepsat do tvaru 

- ^ ^ i = a(x r x2) . [1<IJ)]V, ^>1 , /3/ 
dN 

jenž je přepisem známé rovnice lomové mechaniky - = C . ( A K ) a pro V •= 1 
dN 1(H) = 10 e a (V *2> (N " V , 10 = 1(N0), 

kde N je prahová životnost, po níž má být poprvé změřena charakteristická veličina 
únavového porušení. Charakteristickou veličinu únavového porušení v této koncepci 
interpretujme dle obr. č. 6. 

» S(N) 

Obr. 6: Možní popis charakteristické veličiny únavového porušení 

U v a ž u j e m e t y t o e x t r é m n í p ř í p a d y r ů s t u : 
a) l(N)s h(N), jež můžeme chápat jako prorůstání únavové trhliny do hloubky h, tzn. 

x = 0, y =•• h(N); 
b) 1(N) s s (N), což představuje šíření únavové trhliny po povrchu tělesa, tzn. 

x = s(N), y = 0; 
c) kombinací a), b) 1(N) ss l [h(N), s(N)], např. 1(N) = )/b2 W + s 2 (N); 
d) případně plochou F(N) představující velikost postiženého průřezu po proběhnutí 

N cyklů zatížení nebo velikost plochy trhliny. 
Dle obrázku č. 7 lze schema vstupních veličin interpretovat tak, jak bylo uve

deno v předchozím výkladu. 
Uvažujme, že N je požadovaný počet cyklů během provozu konstrukce (t.j. délka 

předpokládaného života je N ), a že u konstrukce je apriorně poznán výchozí defekt 
o počátečním charakteristickém rozměru 1 . Necht 1 je volený mezní charakteris-

o mez 
tický rozměr únavové trhliny. Symbol N B nechC dále značí pravidelný blok cyklů, po 
jehož proběhnutí se provádí měření veličin ^ (čili N„ = N. - N . . ; i = 1, 2,..,j). 

Uvažujeme-li nyní, že šíření- trhliny je ve střední hodnotě popsáno rovnicí 
ľ (N) = alv (N) /3/ a fakt, že veličina ln A má normální rozdělení, lze vstupní ve
ličiny pro přípravu te:,tu podle WSA takto: 
Označme j x = In A ^ jako modifikovaný přírůstek únavové trhliny na 1 blok cyklů. Pak 
průměr všech mezních nepřijatelných modifikovaných přírůstků je: 

- P o 
N. B 

m2 = ^~ Z- ?i i = 1/2,..., (N -N )/N 
(N -N 1 i = 1 i 1 ' P o B P o' 

Jestliže k1 > 1 je bezpečnost pro požadovaný počet cyklů N , pak průměr všech mez
ních přijatelných modifikovaných přírůstků je: 
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k1No-No 
NB 

% 
m - -1 - I {j, 1 = 1.2 (l^p-V^B (klNp-N0) 

Pro použití testu podle WSA pro veličiny s normálním rozdělením je nutné znát hod
notu směrodatné odchylky Protože průběh Únavového porušení není před testová
ním znám, lze provést odhad charakteristiky o takto: 

N „ _ N o 
NB 2 NB -^- 2 

0 ~ (N -N -ÍL) * SÍT (fl " m2> p o o 
Vstupní veličiny pro vstup do WSA pro hodnocení rozvoje únavového porušení jsou 

pakt 
m. přijatelný průměr modifikovaných přírůstků 
m_ nepřijatelný průměr modifikovaných přírůstků 
OÍ. chyba 1. druhu (volitelná) 
/3 chyba 2. druhu (volitelná) 
_ odhad směrodatné odchylky sledovaného procesu 
f i n pozorovaná hodnota experimentálních modifikovaných přírůstků 
ď 
n počet měření, t.j. také počet průběžných bloků N 

%J 
B 

kumulovaná hodnota výsledků po n postupných měřeních 

Ze vstupních veličin lze připravit test rozhodnutí o šíření únavového poruše
ní s následujícími kritérii: 

1) Sledovaný únavový proces označíme za nepřijatelný podle tohoto kritéria 
zamítnutí: 

únavové porušení dosáhne mezního charakteristického rozměru l_e_ Po aplikaci 
menšího počtu pracovních jednotek, než je počet požadovaný N tehdy, když hodnota 
y- D, padne do oblasti R dle obr. 5, t.j. čS^ > r_. 
iíi"* 

2) Sledovaný únavový proces označíme za přijatelný dle tohoto kritéria: 
únavové porušení nedosáhne mezního charakteristického rozměru lmeJ5 po aplikaci 

požadovaného počtu cyklů N tehdy, jestliže hodnota ^r- c . padne do oblasti A dle 
obr. 5, tj. £ ř ± < an. i=1 ** 

n 
3) V případě, že XI F i s e nachází v oblasti I dle obr. 5, je nutno pokra-

i=1i x 

čovat v testování tak dlouho, dokud nelze učinit jedno z předchozích rozhodnutí. 
V této podobě je předložený způsob WSA aplikován v Sigmě Modřany při životnost-

ních zkouškách prototypu bezešvého kolena Js 500. Cílem této aplikace je předem 
zhodnotit zda zkoušený ďíl je vzhledem k únavovému porušení, šířícímu se z uměle 
vyrobeného defektu 1 , odolný, t.j. zda jej lze bez obav zatěžovat a v průběhu 
dalšího předepsaného počtu zkušebních jednotek (N > 5000 cyklů) očekávat dostateč
nou odolnost vůči únavě. Tato odpověd sumárně znamená odpověd na otázku, zda testo
vaný systém bude nebo nebude odpovídat té spolehlivostní úrovni, která je předpo
kládána. 
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V N 1 ?i 
r 

N± - N i - : l = NB = kons t . 

N-i i - N i * . . .+ Nt-2lNižN ř 

Obr. 7: Schéma vstupních v e l i č i n p ř i s ledování únavového procesu 
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DYNAMICKÉ SKÚŠKY POČAS ENERGETICKÉHO 
SPÚŠŤANIA PRVÉHO BLOKU JE V-1 

ing. P. Škvaľka, ing. Fr. Irman, ing. M. Kremničan, ing. M. Medňanský, 
ing. St. Rýdzi 
Výskumný ústav energetický, pobočka Bratislava 

1 . ÚVOD 
Na základe zadania EBO spracoval náš kolektív v r. 1978 programy dynamických 

skúšok, ktoré boli plánované pre energetické spiíšCanie (ES) 1. bloku jadrovej 
elektrárne V-1 /1/. Na základe upresnenia komisie spúštania bol- spracovaný a schvá
lený program experimentu 39 /2/ s názvom: 

Sledovanie súčinnosti hlavných systémov regulácie počas dynamických skúšok 
bloku. 
Spolu s pracovníkmi EBO a VtfJE sme sa podieľali na realizácii časti súboru 18 

experimentov energetického spúšťania 1. bloku jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských 
Dohuniciach. 

Tento referát pojednáva o 
- skúškach výpadku HCC (jedného a dvoch zo 6 pracujúcich) 
- skúškach zregulovania TG na vlastnú spotrebu 
- niektorých aspektoch prístrojového vybavenia experimentov. 

Skúšky sa robili pri energetickom spúš€aní 1. bloku v období január až marec 
1979 postupne na rôznych hladinách menovitého výkonu, ktorý bol definovaný pri 
prevádzke 6 HCC rozdielom teploty na reaktore nasledovne: 

% N men 

35 
55 
75 

100 

9 ,5 
14 ,6 
2 0 , 5 
2 7 , 3 

Vždy po skončení skúšok na danej úrovni výkonu bola pre potreby skupiny ria
denia spúšťania spracovaná predbežná správa v sumárnej podobe za všetky experimenty 
na každej hladine výkonu bloku publikovaná v /3/. 

Spracované a vyhodnotené výsledky experimentov boli publikované v správe /4/, 
ktorá je prílohou /5/. 
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2. SKflSKY S VYPNUTÍM HCC 
Základními cieľmi skúšok s vypnutím jedného a dvoch HCC zo 6 pracujúcich 

bolo: 
Sledovanie dynamických charakteristík bloku v režimoch imitácie havarij
ného vypnutia základného zariadenia a odskúšanie súčinnosti regulátora 
ARV a regulátorov turbín "TVER". 

Pri skúškach vypnutia HCC zo 6 pracujúcich HCC boli vykonané tieto experi
menty: 

Tabulka č. 1 

Hladina 
výkonu 

35% 

55% 

75% 

100% 

Poradie 
experimentu 

XI. 1 
XI. 2 
XI. 3 
XI. 4 
XI. 5 
XI. 6 
XI. 7 
XI. 8 
XI. 9 

Cas experimentu 

10.1.1979 
12.1.1979 22.22 
22.1.1979 23.35 
23.1.1979 0.06 
3.3.1979 18.23 
4.3.1979 0.34 
4.3.1979 1.23 
15.3.1979 10.54 
24.3.1979 20.50 

Vypnuté HCC 

HCC 5 
HCC 2 a 5 
HCC 5 
HCC 2 a 5 
HCC 5 
HCC 5 
HCC 2 a 5 
HCC 2 
HCC 2 a 5 

V tab. 2 sú tieto merania popísané čiastočne počiatočnými, extrémnymi a ko
nečnými hodnotami. Grafické priebehy nemôžeme zahrnút do obsahu referátu vzhladom 
na rozsah. 

Vo všeobecnosti možno konstatovat, že okrem experimentu XI. 5 bol priebeh 
ostatných skúšok s vypnutím HCC v zásade úspešný. Pri experimente XI. 5 došlor 

v dôsledku nesprávnej funkcie regulátora výkonu reaktora k nadmernému zníženiu vý
konu reaktora (o viac ako 70%), v snahe zabránit pôsobeniu HO 1. druhu od zníženia 
tlaku v 1.0. bol experiment prerušený a výkon reaktora stabilizovaný ručne. Po od
stránení poruchy na regulátore ARV bol experiment úspešne zopakovaný (exp. XI.6). 

U experimentov s vypnutím dvoch HCC na hladina 35 a 55% (exp. XI.2, XI.4) 
došlo k zníženiu výkonu reaktora o viac než 50% počiatočnej hodnoty, So viedlo 
v experimente XI.4 k potrebe ručnej stabilizácie výkonu reaktora pre korekciu pre
chodového procesu. 

Ako vyplýva za skúšok dvoch HCC, zníženie výkonu reaktora o 50% regulátorom 
ARV na nízkych hladinách výkonu reaktora spôsobuje v dôsledku spätnoväzbových 
koeficientov reaktivity další pokles neutrónového výkonu, čo vyvoláva nutnost 
ručnej stabilizácie výkonu reaktora. To isté platí i pre skúšky s vypnutím jedného 
HCC. Extrémne hodnoty parametrov počas vypínacích skúšok HCC nedosiahli limitné 
hodnoty nastavenia HO 1. a 2. druhu. 

Závery zo skúšok boli spracované do návrhov na úpravu v nastavení regulátorov 
ihned po ukončení skúšok na príslušných výkonových hladinách. 

3. SKOSKY ZREGULOVANIA TG NA VLASTNP SPOTREBU 
Pri skúškach s odpojením jedného a dvoch turbogenerátorov na vlastnú spotrebu 

boli sledované hlavne nasledovné ciele: 
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- sledovanie dynamických charakteristik bloku v režimoch imitácie havarijného vyp
nutia základného zariadenia, 

- komplexné vyskúšanie súčinnosti regulátora ARM-4, TVER, PS-K, PS-A a ich blokád. 
Pri skúškach zregulovania TG na V5 (odpojenie TG blokovým vypínačom) boli vyko

nané tieto merania: 

Tabulka č. 3 

Hladina 
výkonu 

35% 

55% 

75% 

100% 

Poradie 
experimentu 

XII. 1 
XII.2 
XII. 3 
XII.4 
XII. 5 
XII. 6 
XII.7 
XII. 8 
XII. 9 
XII.10 
XII.11 

Cas experimentu 

12.1.1979 18.36 
12.1.1979 IS.50 
12.1.1979 20.49 
23.1.1979 1.52 
23.1.1979 2.26 
23.1.1979 3.31 
23.1.1979 4.16 
6.3.1979 8.38 
14.3.1979 9.27 
14.3.1979 10.35 
25.3.1979 18.03 

Vypnutý TG a 
pôvodný výkon 

TG2 zo 47,2 MW 
TG1 zo 42,1 MW 
TG1 a 2 zo 43,9 a 46,5 MW 
TG2 zo 103 MW 
TG1 a 2 zo 100 a 76 MW 
TG2 zo 150 MW 
TG1 zo 152 MW 
TG1 z 217 MW 
TG2 zo 197 MW 
TG1 a 2 zo 127 ä 127 MW 
TG1 a 2 z 207 ä 208 MW 

Všetky vykonané skúšky mali úspešný priebeh a preukázali schopnost turbogene-
rátorov po jednom alebo oba súčasne zregulovat na vlastnú spotrebu po vypnutí vý
konového vypínača z každej úrovne výkonu. V priebehu skúšok vyplynuli z predbežných 
vyhodnotení návrhy na úpravy v systéme regulácie, obsiahnuté v predbežnej správe 
o skúškach na jednotlivých úrovniach výkonu. 

Tieto merania sú v tab. 4 popísané počiatočnými, extrémnymi a konečnými hodno
tami. Vo všetkých 11 experimentoch došlo po vypnutí výkonového vypínače k úspešnému 
zregulovaniu turbín na vlastnú spotrebu. V žiadnom z týchto prípadov nedošlo k uzat
voreniu rýchlouzáveru turbíny, alebo pôsobeniu havarijnej ochrany 1. alebo 2. dru
hu. 

Regulátor výkonu reaktora i regulátor TVER pracovali pri odpojení TG blokový
mi vypínačmi podlá očakávania. Pri skúške XII.8 došlo k nestabilnému regúl, proce
su iniciovanému blokovaním prepúšťacej stanice TG1. 

Regulátor otáčok turbín zvládol i zregulovanie z menovitého zaťaženia bez 
prekročenia limitných otáčok a nedošlo ani k prekročeniu A na hodnotu 3,75 kpciS2, 
na ktorú je nastavená HO 1. reaktora. R 

Dielčie závery boli sformulované do návrhov na úpravy regulačných obvodov 
ihnea po ukončení skúšok na jednotlivých výkonových hladinách. Išlo hlavne o regu
lačné obvody prepúštacích staníc turbín, ktorých nastavenie nezodpovedalo požia
davkám, ktoré na ne kládlo zvládnutie experimentov. 

4. PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE EXPERIMENTOV 

Záznam sledovaných meraných veličín bol realizovaný 

a) počítačom RPP-16 cez kanál jednoslovných prenosov (KJP) s intervalom 1 resp. 2 
sekundy a cez kanál blokových prenosov (KBP) s intervalom 8 sekúnd 

b) lOoslučkovým oscilografom 
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c) meracím magnetofónom EMM-141 
d) ručným zápisom na blokovej dozorni. 

Merané veličiny jednotlivých experimentov programu 39 boli zväčša neelektric
ké veličiny (tlaky, teploty/ hladiny a pod.), ktoré sa museli v prvom rade previest 
na elektrický signál a tento potom dalej spracoval na elektrický signál a tento po
tom dalej spracovať a zaznamenal. Ako prevodníky neelektrických veličín na elektric
ké slúžili štandardné meracie prístroje, zabudované v 1.0. a II.0. JE V-1 (termo
články, odporové teplomery, elektrické difmanometre a pod.), ktoré sú pripojené na 
ukazovacie, príp. zapisovacie prístroje ako aj na JSP IVM. V IVH pripojený počítač 
TESLA RPP-16 môže zaznamenávat veličiny paralelne s IVM s frekvenciou snímania jed
ného kanálu max. raz za 8 sek. Vybrané veličiny, ktoré boli pripojené k RPP-16 
spred IVM sa dali snímat s frekvenciou 1 Hz cez meracie ústredne MT 100. 

Pre záznam rýchlo sa meniacich veličín rychlost snímania počítačom RPP-16 ne
stačí. Rýchlejší je analógový záznam na oscilografe alebo meracom magnetofóne. 
Záznam s oscilografu je výhodný z hladiska okamžitého upotrebenia, nevýhodou je 
neprehľadnosť a obtiažnosť ďalšieho spracovania údajov. 

Našim prínosom k technike merania bola inštalácia meracieho systému, založené
ho na snímaní pomocou meracieho magnetofónu. Systém, ktorý poíšeme dalej, bol 
inštalovaný v skrini meracieho voza AVIA-30. Kompletný grafický záznam z meracieho 
magnetofónu je možné vyhotovit v krátkej dobe po skončení merania (cca do 30-40 
minút). Záznam je prehladný a možno ho kedykolvek znovu vyhotovit, ak je potrebná 
zmena mierky a pod, Merací magnetofón bol pripojený k meracím prístrojom cez vstup
né zosilovače, ktoré zabezpečili prenos informácie pri súčasnom oddelení meracieho 
obvodu od magnetofónu - merací magnetofón neovplyvňoval merací obvod. Pre dalšie 
spracovanie na počítači sa musí analogový záznam digitalizovat. 

Na magnetofónovej páske meracieho magnetofónu TEŠIA EASM 141 je možné zazname
nat 12 analogových signálov. Pri digitalizácii zabezpečujeme synchrónnost nahratíir. 
"časových značiek", tj. spúštacích impulzov digitalizácie na komentátorský kanál 
resp. volný FM-kanál. Pre lepšiu identifikáciu možných chýb pri digitalizácii (vy
nechanie hodnoty, a pod.) sme sa rozhodli namiesto jednoduchej časovej značky na
hrávat synchronizačné slovo. 'Synchronizačné slovo (SS) obsahuje informáciu o pora
dovom čísle a spúšta digitalizáciu. 

Na zariadení, ktoré sme pre tento účel navrhli a vyvinuli v EGU Bratislava 
môžeme kódovat a vysielat SS konštantnej dlžky 8 bitov a spätne slovo primímat 
a dekódovat. 

SS používame aj pre uloženie dvojhodnotovej informácie typu zap.-vyp., 0-1 a 
pod. Na záznam každej dvojhodnotovej informácie musíme rezervovat 1 bit a to zna
mená zmenšenie max. možného poradového čísla. Pri plnom počte 8 bitov pre číslova
nie je poradové číslo z intervalu ^0,255^ , kým pri rezervovaní 3 bitov pre dvoj-
hodnotové signály bude poradové číslo z intervalu ^0,31*^ . Poradové čísla sa me
nia bud pri každej digitalizácii, alebo pri každej desiatej, či stej (teda 10, 
resp. 100 digit hodnot má rovnaké poradové číslo) a cyklujú od 0 do max. poradového 
čísla. 

Hodnotu digitalizácie volíme frekvenciou nahrávania SS v rozmedzí od 0,1 Hz 
do 500 Hz, t.j. minimálne raz za 10s, maximálne každých 0,002s. 

Zariadenie na nahrávanie synchronizačného slova pozostáva z vysielača a pri
jímača. Vysielač vytvára z privedených dvojhodnotových signálov a vnútorne genero-
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váného poradového čísla zmiešanú informáciu, ktorii kóduje a nahráva na magnetofón 
(obr, 1). Prijímač identifikuje přítomnost zakódovanej informácie pri prehrávaní 
z magnetofónu, dekóduje ju a prenáša ako postupnost logických prvkov na meraciu 
ústredňu SOLARTRON. Pomocou nej bude SS spolu s digitalizovanou hodnotou meranej 
veličiny z niektorého FM kanálu nahrané na diernu pásku. 

Nakoľko diernu pásku z meracej ústredne SOLARTRON nemožno priamo načítat do 
počítača, spracovávame ju pomocou konverzného programu DES1FR. Pomocou tohto pro
gramu obsah diernej pásky nahráme na magnetickú pásku počítača EC 1010, pričom sa 
vyhodnocujú chyby pásky (chyba parity, chybný koncový znak a pod.). S uvedením 
miesta výskytu chyby sa tieto chyby komentujú výpisom na tlačiarni. Po oprave po
mocou programu REPARE slúži takto vytvorená kmeňová páska dát ako štandardný vstup 
matematických programov, ktoré spracovávajú namerané hodnoty. Sú to programy výberu 
parametrov, vyhladenia a programy pre výstup dát tabulkovou formou, resp. výstupné 
dáta pre grafické spracovanie na digigrafe. 

Technické parametre meracieho magnetofónu TESLA EMM 141; 
- počet kanálov: 12 meracích, 2 pomocné (časová stopa, komentár a pod.) 
- rychlost volitelná 4,75 9,5 19,05 38,1 cm/sek 
- kolísanie rýchlosti: max. 0,5% 
- vstupná impedancia 10 k 
- vstupná citlivost 1 - 10 V (nastavitelná) 
- frekvenčný rozsah meracieho kanála 2,5 kHz pri 38 cm/s 
- dlžka záznamu pri max. rýchlosti: cca 15 min. 
- odstup rušivých napätí 42 dB. 

Velkost meraných signálov na V-1 sa pohybovala v nasledovných hladinách: 
Signál od výkonu TG1 max do 100 mV 
Signál od výkonu NG 11 max do 60 mV 
(generátor vlastnej spotreby) 
Signál od tlaku v primárnom okruhu max do 100 mV 
Signál od tlaku v hlavnom parnom kolektore 'max do 300 mV 
Signál od ionizačných komor max do 10 V 
Signál od prepúšťacích staníc max do.10 V 

Z toho dôvodu sme postavili 12-kanálový zosilňovač s potrebnými citlivostami 
a možnostou okamžitého odpojenia (pomocou relátok) v prípade ovplyvňovania meraných 
signálov. 

Pôvodné riešenie zosilňovačov uvažovalo so zahraničnými integrovanými obvodmi, 
čím by sa dosiahlo odizolovanie meraného systému. Nakolko sa súčiastky nepodarilo 
doviezt a postavili sme ho z dostupnej súčiastkovej základne, predradujeme pred 
tento zosilňovač v prípade ovplyvňovania meranej veličiny zosilňovače BELL & HOWELL 
(len pre daný kanál). 

Tvar a velkost signálu kontrolujeme pred a po našom pripojení osciloskopom a 
digitálnym voltmetrom MT 100. Pripojenie a odpojenie je realizované relátkami. 

Pri meraní nahrávame na pásku tri bloky informácií: 
1) - cajch "0", 

pri ktorom sú prevodníky odpojené od zosilňovačov a vstupy zosilňovačov sú 
skratované 
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2) - cajch "1", 
prevodníky sú odpojené od zosilňovačov a vstupy sil připojená na nastavitelné 
referenčné napätie/ nastavené na hodnotu blízku maximu zaznamenávaného signálu 

3) - vlastné meranie. 
Počas každého bloku sví nahrávané synchronizačné slová, ktoré umožňujú synchro

nizáciu a digitalizáciu jednotlivých kanálov. 
V prvej etape vyhodnocovania zvyčajne nakreslíme grafy, čo stačí pre rýchlu 

orientáciu. Používame líniový 4-stopý" zapisovač OH 180/4. Potrebné vstupné napätie 
je 1; 10; 100 V. Výstup magnetofónu dáva asi 1,7 V. Preto ešte používame už spomí
nané zosilňovače BELL & HOWELL, na ktorých si nastavíme potrebné zosilnenie a po
tlačenie nuly, aby sme dostali záznam priamo v žiadaných fyzikálnych veličinách a 
v potrebnom merítku, prípadne môžeme roztiahnuť len zaujímavé časti. 

Posuv papiera má 10 rýchlostí 60; 120; 180; 240 a 300 mm/hod krát 1 alebo 
krát 30. Ďalšie spomalenie záznamu umožňuje samotný magnetofón, obvykle používame 
pri nahrávaní rychlost 19 cm/sek, na najnižšej 4,75 cm/sek pri prehraní môžeme 
dosiahnut teda ešte 4-násobné spomalenie (časové roztiahnutie). Použité zosilňova
če BELL & HOWELL umožňujú ešte signál filtrovat od šumov podlá volby frekvenčného 
filtra. 

Použitie magnetofónu a meracej iístredne umožňuje pri prehraní na najnižšej 
rýchlosti uskutočniť na 1 kanále až 50 meraní za sekundu, čiže na 12-tich kanáloch 
600 meraní za sekundu. Prvé skúsenosti z merania ukázali, že je nevhodné počas zá
znamu na magnetofón používat vysielačky, ich použitie sa v grafoch prejavilo ako 
vysoké ostré piky. 

Salej, že meracie zariadenie si vyžaduje napájenie zo zdroja nezávislého na 
elektrárni, preto budeme používat vojenskí! elektrocentrálu 1 kVA. Ako najviac nat-
liehavé sa javí použitie izolačných zosilňovačov na všetky merané kanály, aby sa 
vyliíčili akékoXvek pochybnosti o ovplyvňovaní signálov z našej strany. 

5. ZŽVER 
Merania počas energetického spúštánia 1. bloku jadrovej elektrárne V-1, o kto

rých referujeme, preukázali schopnost zariadenia a regulácií v zásade plnit požado
vanú projektovanú funkciu. 

Skúsenosti z prípravy, realizácie a vyhodnocovania experimentov, ktoré sme 
stručne uviedli, umožnia dôkladnejšie sa připravit pre ďalšie náročné úlohy pri 
realizácii jadrového programu. 
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KONCEPCIA DIAGNOSTICKÉHO SLEDOVANIA 
STAVU VYBRANÝCH ZARIADENÍ JE V-1 

ing. I. Jaroš 
Výskumný ústav jadrových elektrárni, Jaslovské Bohunice 

ovop 
Moderné, zložité a prevádzkovo náročné zariadenia je nutné udržiavaE v maxi

málnej miere v prevádzkyschopnom stave. V prípade vybočenia z normálneho stavu je 
potrebné zaistiE rýchle a účinné nápravné opatrenia. Jedným z rozhodujúcich nástro
jov pre zabezpečenie týchto \iloh sú metódy a prostriedky technickej diagnostiky. 

Úlohou technickej diagnostiky je teda pomocou vhodných metód a. technických 
prostriedkov da€ . informáciu o, pokial je to možné, okamžitom stave sledovaného 
zariadenia ako celku, alebo len jeho uzle. V prípade zistenia odchyliek od normál
neho stavu určit príčinu tejto zmeny, lokalizovat ju a predpovedal jej další rozvoj. 
Na základe tejto analýzy navrhnut opatrenia, ktoré zabránia vzniku poruchy alebo ha
várie. 

Pri výbere diagnostickej metódy pre sledovanie mechanického stavu hlavných 
zariadení primárneho okruhu JE V-1 boli akceptované nasledujúce hladiská: 
- súčasné poznatky a skúsenosti s prevádzkovou diagnostikou na JE tlakovodného typu 
- potrebný zásah a úpravy na sledovaných zariadeniach pri inštalácii čidiel 
- odborná úroveň a technická zdatnost riešitelského kolektívu v jednotlivých 
oblastiach 

- existencia, resp. dostupnost príslušného prístrojového vybavenia. 
Na základe uvedených kritérií bola, pre sledovanie mechanického stavu reaktora 

a hlavných cirkulačných čerpadiel (HCC) JE V-1, vybraná tzv. vibroakustická metóda, 
ktorá je založená na snímaní a spracovávaní vibrácií, rázov a štrukturálnych šumov 
z vonkajšieho povrchu uvedených zariadení. Víber uvedenej metódy vychádza z nasle
dujúcej logiky: 

V normálnych podmienkach prevádzky trvale bežiaci stroj produkuje vibrácie 
o približne konštantnej úrovni počas dlhého časového obdobia, postupné zvyšovanie 
úrovne vibrácií indikuje zhoršenie mechanického stavu stroja, napr. zväčšením vôle 
v kinematických dvojiciach opotrebením, postupným uvolňováním detailu konštrukcie 
apod. Toto shoršovanie stavu obyčajne vyústuje až do zlyhania dotyčného zariadenia. 
Náhle zvýšenie úrovne vibrácií v celom sledovanom frekvenčnom pásme alebo v jeho 
časti, podstatná zmena frekvenčného spektra alebo objavenie sa rázov, obyčajne 
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indikuje podstatnií zmenu stavu sledovaného zariadenia, zapríčinenú napr. deštrukciou 
niektorého konštrukčného celku, vniknutím cudzieho predmetu do okruhu apod. V tomto 
prípade je nutný okamžitý zásah, aby sa predišlo nadmernému poškodeniu alebo zniče
niu dotyčného zariadenia. 

Pri vibroakustickej (VA) diagnostike zariadení primárneho okruhu JE sa okruh 
rozděluje na kontrolné oblasti - diagnostické kanály, Každý diagnostický kanál obsa
huje zdroj vibrácií a šumov, akustický kanál a registrujúci snímač. Zmena VA cha
rakteristík sledovaného zariadenia je potom daná: 
- zmenou charakteristiky budiaceho zdroja alebo objavením sa nového zdroja 
- zmenou amplitúdovo-frekvenčnej charakteristiky akustického kanála. 

Úlohou VA diagnosciky je vyčlenenie vo VA charakteristikách tých zmien, ktoré 
odpovedajú vzniknutým, resp. vznikajúcim poškodeniam počas prevádzky. Nie menej dô
ležitou úlohou je správna interpretácia zistených zmien a identifikácia poškodeného 
miesta. Aplikáciou metódy VA diagnostiky je potom možné rozdeliť do nasledujúcich 
etáp: 
- rozvaha o druhoch možných porúch jednotlivých zariadení 
- rozvaha a výber vhodnej meracej a vyhodnocovacej techniky 
- výber miest vhodných pre inštaláciu snímačov pre snímanie VA charakteristík a 
inštalácia snímačov 

- zostavenie etalónových spektier VA charakteristík sledovaných zariadení pri rôz
nych režimoch prevádzky bloku 

- operatívna VA kontrola a porovnávanie získaných údajov s etalónami 
- vyčlenenie zmien vo vibroakustických charakteristikách 
- interpretácia zistených zmien 
- prijatie riešenia o možnosti dalšej prevádzky. 

V ZSSR na Novovoronežskej atómovej elektrárni je na všetkých blokoch inštalo
vaný systém pre VA kontrolu stavu reaktora a HCC; navyše sú ešte merané a vyhodno
cované neutrónové šumy. Pre VA diagnostiku sú používané jednako upravené prístroje 
pre meranie chvenia komerčne vyráběné v ZSSR, resp. v NDR (snímače, meracie zosil
ňovače, analyzátory, meracie magnetofóny), jednako prístroje navrhnuté a vyrobené 
vlastnými silami (predzosilňovače, zariadenie na digitalizáciu časových priebehov 
signálov zaznamenaných oscilografom). Piezoelektrické snímače zrýchlenia sú 
umiestnené na elektrickom pohone HCC a na reaktorovéj nádobe. Signály sú vyvedené 
na blokovú dozornu, kde obslužný personál jedenkrát za smenu vykonáva priebežnú 
kontrolu stavu zariadení a to počúvaním šumov cez reproduktor a sledovaním celko
vej úrovne zrýchlenia v jednotlivých meracích miestach. Podrobné vyhodnotenie sa 
vykonáva raz mesačne a v prípade zistenia podstatnej zmeny v úrovni alebo v cha
raktere šumov. Pomocou VA diagnostického systému boli zistené poruchy zariadení, 
zviazané s uvolnením niektorých detailov. Poruchy boli zistené na HCC-8 a HCC-11 
2. bloku, na HCC--3, HCC-5 1. bloku, na HCC-3 3. bloku, na reaktore 2. bloku atä. 
Typickými závadami boli rázy spätnej klapky na potrubí autonómneho okruhu HCC, do
tyky rotujúcich častí odlahčovacieho zariadenia rotora HCC o stator, uvolnenie po
mocného, resp. hlavného obežného kolesa, uvolnenie tlmiča pod regulačnou kazetou 
v dne koša a uvolnenie ochranných trubiek teplotechnických a fyzikálnych meraní 
v reaktore a ich nárazy o vnútroreaktorové zariadenia. 
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DIAGNOSTIKA STAVU HCC NA 1. BLOKU JE V-1 
Pre sledováni vibrácií a šumov HCC boli na elektrických pohonoch inštalované 

snímače zrýchlenia typu KD 31 - 6 ks a 4371 od fy Bruel and Kjaer - 4 ks. Tieto sní
mače sú na el. pohony pripevnené nuskrutkovaním na špeciálne izolačné podložky, 
ktoré sú k telesu HCC prilepené lepidlom X 60. Rozmiestnenie snímačov je nasledov
né: 
- na každom el. pohone HCC je umiestnený jeden snímač /A/ na vrchnom čele telesa, 
ktorý sníma vibrácie a šumy v pozdĺžnej osi HCC 

- na HCC č.4 sú umiestnené dalšie štyri snímače /B, C, D, E/ na obvode telesa el. 
pohonu v dvoch navzájom kolmých rovinách a snímajú" vibrácie a šumy v dvoch prieč
nych smeroch. Snímače B a C sú v hornej časti el. pohonu, snímače D a E sú 
v dolnej části el. pohonu. 

-2 Napätová citlivost snímačov KD 31 je 0,98 až 1,01 mV/ms , u snímačov 4371 je _2 0,794 až 0,819 mV/ms . Vlastné merania sa prevádzajú meracím zosilňovačom SM 231 
od fy RFT a merania sa zaznamenávajú na mcsrací magnetofón typu 7003 od fy Brúel and 
Kjaer. Frekvenčný rozsah meracieho retazca je 2 až 10000 Hz. 

Vyhodnotenie meraní sa prevádza v laboratóriách VÚJE, pričom sa zisEuje: 
- efektívna hodnota zrýchlenia v rozsahu 2 až 10000 Hz 
- spektrálna výkonová hustota signálu 
- efektívne hodnoty jednotlivých zložiek signálu 
r> efektívna hodnota zrýchlenia v jednotlivých tretinooktávových pásmach. 

Uvedené veličiny sa získavajú analógovým spôsobom pomocou analyzátora typu 
Fenlow SP 4 s konštantnou šírkou pásma nastavitelnou na 0,06 Hz, 0,3 Hz, 1,5 Hz, 
7,5 Hz, 37,5 Hz, 187,5 Hz a 937,5 Hz a analyzátora typu B and K 2107 s konštantnou 
percentuálnou šírkou pásma nastavitelnou na 6%, 8,5%, 12%, 16%, 21% a 29%. V súčas
nej dobe máme odladenú zostavu merací magnetofón -jednotka styku s prostredím -
riadiaci počítač RPP 16S, v dôsledku čoho budú vyhodnocované aj dalšie charakteris
tiky signálu ako napr. momenty 2. a 3. rádu, rozloženie hustoty pravdepodobnosti, 
auto a vzájomnekorelačné frekvencie apod. Vzorkovacia frekvencia signálu pomocou 
jednotky styku s prostredím je do 30 kHz. O každom meraní, zvlášf. pre každý snímač, 
je spracovávaný protokol, ktorého prílohou sú výsledky analýz. 

Hlavným cielom prevádzania uvedených diagnostických meraní počas spúšCania a 
el. etapy prevádzky je: 
- určiC vibroakustické charakteristiky HCC, o ktorých sa predpokladá, že sú v 100 % 

stave 
- určiE tolerančné pole týchto charakteristík, ktoré sa menia v záv. na režime blo
ku /tlakový spád na HCC, počet pracujúcich HCC apod./ 

- určiC trend v zmene charakteristík s časom. 
Pre určenie faktoru vzniknutia anomálie na jednotlivých HCC (t.j. zistenie 

odchýlky od nominálneho stavu) bolo rozpracované tzv. kritérium disperznej analýzy, 
ktoré nachádza široké použitie v experimentálnej štatistike. Používa sa na preve
renie, či určité faktory, ktoré sa môžu Iubovolne meniť, počas experimentu (v našom 
prípade počas dlhodobej prevádzky bloku), majú vplyv na strednú hodnotu sledovaných 
náhodných veličín. 

Predpokladajme, že je daných k normálnych výberov s rovnakými rozptylmi, hoci 
stredné hodnoty týchto výberov môžu byt rozličné. Z každého výberu sú vytvorené 
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náhodné súbory, pozostávajúce z n i ( 1 = 1 , 2,...,k) nezávislých veličín. Je potreb
né preveriC hypotézu, že stredné hodnoty všetkých súborov sú" rovnaké, t.j. že 
Pi = ?2 = '•• = JV 

Nech XJ. značí j—tú náhodnú veličinu x pri tvorení súboru z i-tého výberu. Nech 
dalej it, je stredná hodnota súboru, vytvorená z i-tého výberu a x je celková stred
ná hodnota vo všetkých súboroch, takže 

"i 
*ÍJ "i 

j = i 

* m l T 5 ľ Xi ni /2/ 
i=1 

kde n = celkový počet náhodných veličín vo všetkých súboroch. 
Statistická charakteristika hypotézy H«: yi. = u = ... = ji má nasledujúce 
vyjadrenie: 

k 
ič̂ T i=1 (xi " x ) ' "i /3/ 

Ak je hypotéza H. pravdivá, potom veličina F má rozloženie Fischerovo-Snede-
corovo s (k-1) a (n-k) stupňami volnosti. Kritická oblast je pravostranná, t.j. 
prináležia jej všetky hodnoty F > F , pre ktoré je pravdivý výraz P (F > F ) = p, 
kde p je hladina významnosti. 

V našom prípade n^ = 28 je dané počtom tretinooktávových pásiem v oblasti 
20 Hz až lOkHZ (j = 1, 2, ..., 28), a k je počet realizácií (t.j. počet diagnostic
kých meraní, z ktorých sa robí tretinooktávová analýza) . Náhodné veličiny x.J SÚ 
pomerné hodnoty zrýchlení v jednotlivých tretinooktávových pásmach, t.j.: 

X. . 
*ij — ^ / 4 / 

X1i 

kde: 
X.. - efektívna hodnota zrýchlenia v j-tom pásme pri i-tom meraní 
X... - efektívna hodnota zrýchlenia v j-tom pásme pri 1. meraní. 

Výsledky disperzálnej analýzy sú znázornené na obr. č. 1 a 2, pričom jednotlivé 
merania boli vykonávané približne po jednomesačnej prevádzke bloku. Hraničná krivka 
je urobená pre hladinu významnosti p = 0,05. Na obr. č. 3 a 4 sú uvedené výsledky 
tretinooktávovej analýzy snímačov č. 4A a 4C. 

DIAGNOSTICKÝ SYSTEM PRE 2. BLOK JE V-1 
Pre kontinuálne sledovanie stavu hlavných cirkulačných čerpadiel a reaktora 

2. bloku JE V-1 bol zvolený pomerne jednoduchý poloautomatický diagnostický systém, 
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založení na snímaní vibrácií a šumov uvedených zariadení. Výrobcom systému je fy 
Briiel and Kjaer a diagnostický systém sa skladá z 11 snímačov zrýchlenia typu 8308 
a 8310, z predzosilňovačov typu 2634, z 2 prepínačov typu 5694 a z monitorovacej 
jednotky typu 5500.Schéma systému je na obr. 5. Snímače vibrácií a šumov budú na 
primárnom okruhu rozmiestnené nasledovne: 
- štyri snímače na vonkajšom povrchu nádoby reaktora po 90° v oblasti výstupných 
nátrubkov 

- jeden snímač na vonkajšom povrchu dna /uprostred/ nádoby reaktory 
- na každop el. pohone HCC jeden snímač v mieste A. 

Snímače typu 8308 a 8310 sú určené pre tažké prevádzkové podmienky a ich zá
kladné parametre sú: 
- nábojová citlivosť 1 pC/ms + 2 % 
- vlastná rezonančná frekvencia 18 kHz 
- frekvenčný rozsah 1 Hz až 3,6kHz pri poklese 5 % 

1 Hz až 6 kHz pri poklese 10 % 
- pracovná teplota -196 až +400°C 
- dlhodobá stabilita 2 % 
- radiačná stabilita 3 % pri 2 Mrad 

5 % pri 100 Mrad a 10 1 8 tepelných 
2 neutrónov na cm 

- hmotnost 100 g 
Snímače na nádobe reaktora budú upevnené pomocou magnetov, ktorých prenosová 

funkcia je lineárna s toleranciou + 3 dB v rozsahu 1 až 1000 Hz. Na teleso HCC bu
dú snímače pnskrutkované tromi skrutkami. 

Meraciu a vyhodnocovaciu jednotku diagnostického systému tvorí monitor vibrá
cií typu 5500 s dvomi prepínačmi typu 5694. Táto vyhodnocovacia jednotka bude 
umiestnená na blokovej dozorni. Monitor pomocou prepínačov automaticky postupne 
vyberá ku kontrole jednotlivé meracie kanály a porovnáva medznú úroveň s vopred 
nastavenými hodnotami. Na monitore je možné nastavit tri úrovne: 
- minimálnu úroveň, ktorá sa používa pre indikáciu straty signálu napr. poškodením 

snímača, predzosilňovača alebo kábelovej trasy 
- výstražnú úroveň, ktorá indikuje mierne zvýšenie úrovne vibrácií a šumov, po 
ktorej by mala následovat detailná analýza 

- havarijnú úroveň, ktorá indikuje nutnost vykonania okamžitého zásahu. 
Prekročenie každej úrovne je možné signalizovat sv.telnou alebo zvukovou sig

nalizáciou, prípadne aj odstavit ohrozený stroj. Pre vylúčenie vplynu krátkodobých 
náhodných prekročení nastavených úrovní, je monitor vybavený spozdovacím obvodom, 
nastavitelným od 0 do 100 sec. Okrem toho je monitor vybavený testovacím obvodom, 
pomocou ktorého je možné preskúšat správnu funkciu monitora a prepínačov. Paralel
ný výstup z prepínačov bude vedený cez nízkofrekvenčný zosilňovač na reproduktor 
pre odpočúvanie šumov sluchom. 

Po dosiahnutí 100 % výkonu bloku diagnostické testy sa budú vykonávat nasle
dovne : 
- nepretržité automatické sledovanie nastavenej efektívnej úrovne zrýchlenia 
každého kanála s automatickou signalizáciou jej prekročenia 

- 1-krát za 24 hodín meranie celkovej efektívnej úrovne zrýchlenia každého kanála 
a prevedenie analýz v laboratóriu VOJE 
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- v prípade signalizácie prekročenia nastavenej úrovne, vykoná sa sňatie záznamu a 
detailná analýza; súčasne sa nastaví na monitore nová prahová hodnota. 

ZAVER 
Problematika diagnostickéno sledovania stavu zariadení primárneho okruhu jad

rových elektrární typu W E R je značne náročná po časovej, technickej a teoretickej 
stránke. Konečný ciel použitia diagnostických metód - zabránenie vzniku porúch a ha
várií najdôležitejších zariadení - vyžaduje nielen dobrií teoretickú prípravu a vhod
nú meraciu a vyhodnocovaciu techniku, ale aj značný rozsah experimentálnych a šta
tistických údajov o prevádzke sledovaných zariadení a o ich poruchách. Z uvedeného 
dôvodu je velmi žiadúce vypracova€ spoločnými silami krajin RVHP, v ktorých sú 
elektrárne s reaktormi typu W E R v prevádzke, vzorový katalóg dosial sa vyskytujú
cich porúch zariadení s uvedením charakteristiky poruchy z hladiska ich možnej 
identifikácie diagnostickými metódami. 
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Obr. č. 1: Výsledky disperznej analýzy HCC 1 až 5 a 6 
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Obr. č. 3: Výsledky tretinooktávovej analýzy HCC 4, snímač A 
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Obr. č. 4: Výsledky tretinooktávovej analýzy HCč 4, snímač C 
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VYUŽITIE RIADIACEHO POČÍTAČA RPP-16S 
PRE ÚČELY VYHODNOCOVANIA 
DIAGNOSTICKÝCH MEKANÍ 

ing. J. Bahna 
Výskumný ústav jadrových elektrárni, Jaslovské Bohunice 

1. tíVOD 

Jednou z metód diagnostického sledovania stavu strojných zariadení je vibrač
ná diagnostika. Tento druh diagnostiky sa v siíčasnosti používa prevažne na sledo
vania funkčného stavu rotačných zariadení. - turbín /l/, prevodoviek /2,3/, ventiláto
rových jednotiek /A/, čerpadiel a pod. 

Vibračná diagnostika nachádza uplatnenie aj u jadrových elektrární, napr. 
americká firma Rockwell International vyrába štandardný monitorovací systém pre 
sledovanie vibrácií a uvolnených častí primárneho okruhu /5/. 

V socialistických krajinách je aplikácia vibrodiagnostiky na jadrové elektrár
ne v štádiu vývoja a čiastočne aj nasadenia. Prvé skúsenosti na JĽ typu W E R majú 
v tejto oblasti pracoviská v ZSSR /6/ a v NDR /7/, kde sa táto metodika kombinuje 
s meraním neutrónových šumov aktívnej zóny /3 - 10/. 

2. VYUZlTTE PO&fTA&ft RPP-16 S PRE VYHOĽNOCOVANrE STGNZLOV 

Jednou zo základných podmienok úspešnosti vibračnej diagnostiky je dokladné 
spracovanie a vyhodnotenie nameraných časových priebehov vibrácií. Pre vyhodnote
nie signálov a ich charakteristík sa používajú hlavne metodiky analýzy náhodných 
procesov a postupy rozpoznávania vzorov /10 - 14/.Na tomto stupni analýzy sa vy
hodnocujú nejčastejšie tieto charakteristiky: 
- frekvenčné spektrum /amplitúdové/ 
- výkonová spektrálna hustota 
- korelačné funkcie 
- cepstrá 

Z hladiska prístrojovej techniky sa v súčasnosti venuje značná pozornost 
meracím systémom na báze výkonného minipočítača vybaveného špeciálnym softwarom, 
hardwarom a niekedy aj firmwarom. Použitie počítačovo orientovaného systému má 
oproti zostave špecializovaných meracích prístrojov niekolko výhod: 
- drahé jednoúčelové prístroje /často z dovozu/ možno nahradit softwarovou 

cestou, 
- funkčné možnosti systému možno rozšiřovat programovou cestou bez dalších 

investícií, 
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- pružnost v prispôsobovaní sa požiadavkám praxe. 
Nevýhodou takéhoto systému je zatiaí ešte pomerne vysoká zaobstarávacia 

cena, čo sa však niekedy dá obíst prispôsobením a využitím vhodného existujúceho 
počítača. 

Na našom pracovisku sme venovali pozornost hlavne dvom smerom: 
1. Výber vhodných postupov spracovania signálov 
2. Vytvorenie vyhodnocovacieho systému na báze počítača RPP-16S 

Výber počítača RPP-16S bol daný jednak tým, že v jeho štandardnej zostave je 
jednotka styku s prostredím umožňujúca vstup dát priamo bez obvyklých médií /dierne 
štítky, dierna páska/ a jednak skutočnosťou, že tento počítač je a bude nasadzovaný 
priamo na JE typu W E R v Československu. 

Po hardwarovéj stránke bolo potrebné vybavit počítač rýchlymi AD prevodníkmi; 
tieto boli pre našu potrebu vyhotovené na objednávku v ijTK SAV v Bratislave. Z nich 
bola na našom pracovisku skompletovaná samostatná jednotka styku s prostredím /JSP/ 
připojitelná na kanál jednoslovných prenosov /15/. 

Jednotka obsahuje dva rýchle AD prevodníky s rozlíšením 12 bit + znamienko, 
úroveň signálu + 10 V, max. vzorkovacia frekvencia pri riadení počítačom cca 30 kHz. 
Tým sa vytvorila možnost digitalizovat a strojovo spracovávat signály v akustickom 
rozsahu frekvencií /ca 0 - 1 0 kHz/. Ďalším krokom bolo vypracovanie príslušného 
programového vybavenia. Jeho prvá verzia bola vytvorená v jazyku RPP - FORTRAN 
a umožňovala výpočet: 
- histogramov amplitúdy 
- korelačných funkcií 
- diskrétnej Fourierovej transformácie algoritmom FFT 
- výkonových spektrálnych hustôt. 

Preložený program však v tomto prípade zabral veíkú čast operačnej pamäte. 
Použitý počítač má rozsah operačnej pamíite 32 k slov, z toho na úschovu a spracova
nie dát pripadlo len približne 9 k slov, tj. asi 4500 údajov v pohyblivej rádovej 
čiarke, čo značne obmedzovalo možnosti analýz. 

Z uvedeného dôvodu sme zahájili práce na druhej verzii programového vybavenia 
vytváranej v assembleri RPP SAM. Táto verzia ešte nie je dokončená, ale je už teraz 
zrejmá, že pro dáta bude možné vyuiíit 20 až 22 k slov operačnej pamäte, t}. 10 až 
11 tis. údajov v pohyblivej rádovej čiarke. Naviac táto verzia bude obsahovat 
niektoré programy nezahrnuté v prvej, napr. programy pre frekvenčnú lupu, digitálnu 
filtráciu a pod. Okrem značnej úspory miesta sa dosiahne aj určité skrátenie doby 
výpočtov. 

3. PRÍKLADY IDENTIFIKÁCIE PORďCH STROJNÝCH ZARrADENf 

Vo vibračnej diagnostike sa najčastešie používa pre zistovanie anomálií 
ako rozlišovacia charakteristika výkonová spektrálna hustota resp. amplitúdové 
frekvenčné spektrum. 

Barschdorff a kol. /12/ vyšetrovali detekovatelnost umelých poškodení lopatiek 
plynové} turbíny pomocou príslušných zmien v amplitúdovom spektre /Obr. 1/. časový 
priebeh signálu bol získaný mnohonásobným spriemerňovaním vzoriek meraného signálu 
odoberaných synchrónne s otáčaním rotora. 
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V ZSSR Sedov a Adamenkov /6/ sledovali okrem iného tiež frekvenčné amplitú
dové spektrum vibrácií, hlavných cirkulačných čerpadiel primárnych okruhov JE v 
Novej Voroneži a zistili signifikantnú odlišnosE spektier bezchybného a zadiera-
jiíceho sa čerpadla /Obr. 2/. 

V práci J. Kolerusa /14/ sa sledovali frekvenčné spektrá a cepstrá prevodovky 
pred a po oprave /Obr. 3/. Bolo aplikované cepstrum definované ako kvadrát absolút
nej hodnoty Fourierovej transformácie logaritmu výkonovej spektrálnej hustoty, 
tzv. výkonové cepstrum. 

Uvedené príklady stručne ilustrujú možnosti, ktoré poskytuje vyhodnocovanie 
frekvenčných charakteristik vibrácií rotačných zariadení. 

. Na 1. bloku JE V-l sa zatial sledujú vibrácie hlavných cirkulačných čerpadiel. 
Snímače sú umiestnené na motorovej časti HCČ /Obr. 4/ v polohe A. Na HCČ č. 4 bolo 
inštalovaných 5 snímačov na rôznych miestach /polohy A,B,C,D,E na obr. 4/. 

Na obr. 5 sú amplitúdové spektrá snímačov A,C,E, na HCČ 6. 4; signály zo sní
mačov A,C sú porovnatelné, signál zo snímača E má síce tie isté znaky, ale má vyš
šiu úroveň. 

Na obr. G sú amplitúdové spektrá snímačov A HCČ 1,2,3,5,6. Čerpadlo č. 3 
má oproti ostatným odlišné spektrum, toto čerpadlo malo už pri inštalácii zvýšené 
vibrácie. Pre orientáciu, otáčková frekvencia je asi 24,5 Hz. Na záznamoch sú 
zřetelné vyššie harmonické lopatkovéj frekvencie /ca 125 Hz, 370 Hz/. 

4. ZÁVER 

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že pri vhodnom programovaní je možné využíS 
počítač RPP-16S pre vyhodnocovanie a analýzu signálov v akustickom rczsahu frekven
cií, nejmä ak sa využívajú všetky jeho technické možnosti - plná operačná pamät 
64 k slov a hardwarová pohyblivá čiarka, príp. vonkajšie diskové pamHte. Na našom 
pracovisku sa počítač RPP-16S pre tieto účely využíva zatiaí v obmedzenej miere 
jednak z technických dôvodov a jednak preto, že ešte nie je úplne dopracované pro
gramové vybavenie ktoré sa stále zdokonaluje. 
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Obr.2 Frekvenčné spektrá dvoch hlavných cirkulačných 
čerpadiel 
a/ čerpadlo v dobrom stave 
b/ zadierajúce sa čerpadlo 
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Obr. 4. Rozmiestnenie snímačov na motorovej časti HCC 
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Obr.5a. Frekvenčné spektrá snímačov 4C a 4E 
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Obr.6c. Frekvenčné spektrá snímačov 5A a 6A 
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SOUČASNÝ STAV DIAGNOSTICKÝCH PRACÍ 
V RÁMCI MDK - RVHP 
ing. A. Zbytovský 
o. p. škoda-Závod Energetické strojírenství, Plzeň 

1 . UVOĎ 
Mezinárodní dočasný kolektiv RVHP v Budapešti pracuje od r. 1972, avšak až do 

roku 1976 byly výzkumné dkoly v oblasti šumové diagnostiky řešeny v jednotlivých ze
mích RVHP jen s malou kapacitou a bez vzájemné koordinace /1/. Na 6. zasedání Vě
decké rady MDK RVHP v r. 1975 /2/ bylo rozhodnuto ustavit tématickou skupinu Šumo
vá diagnostika, jejíž 1. zasedání se konalo 29. 3. až 1. 4. 1976 v Rheinsbergu 
v NDR. Byl zde projednán stav prací v jednotlivých zemích a jejich potenciální mož
nosti podílet se na společném programu studia diagnostiky reaktoru W E R /3/. 

Prakticky od samého zrodu tématické skupiny bylo společné úsilí orientováno na 
návrh speciálních instrumentálních kazet typu WER-440 a jejich ověření v reaktoru 
JE Rheinsberg. Podrobně o vědeckých cílech programu i technických podrobnostech bude 
pojednávat referát Ing. Kretta, CSc a Ing. Vlčka /4/. Hlavním cílem těchto prací je 
zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu JE s W E R prohloubením znalostí o vaz
bách mezi šumovými zdroji a jejich přenosu do šumových signálů čidel a dále posou
dit možné rezervy ve zvýšení výkonu aktivní zóny reaktoru WER. 

2. HLAVNÍ AKCE A DĚLBA PRACE 
Stěžejním tématem při všech jednáních tématické skupiny "Šumová diagnostika" 

byly otázky týkající se řešení konstrukčních problémů kazety, jejího transportu, 
neaktivních zkoušek na smyčce v Plzni, problematika sběru a zpracování dat v jader
né elektrárně Rheinsberg aj. 

Významnou etapou byl časový lišek od září 1978 do června 1979, kdy byly usku
tečněny tyto nejdůležitější vědecko-technické akce: 
- trojstranné jednání specialistů SSSR, NDR a CSSR za účasti odborníků MLR o prob
lematice diagnostických kazet v Plzni, v záři 1978 

- 5. zasedání tématické skupiny Šumová diagnostika v Neuglobsow, NDR, v listopadu 
1978 

- čtyřstranná jednání specialistů SSSR, CSSR, MLR a NDR v Moskvě, v březnu 1979 
- odzkoušení 1. diagnostické kazety na velké vodní smyčce v Bolevci v květnu 1979 
- transport DK-1 na jadernou elektrárnu Rheinsberg - červen 1979 
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V SSSR řeší problematiku šumové diagnostiky jaderných reaktorů zejména Kurča-
tovúv institut, jaderná elektrárna Novovoroněž, Fyzikálně energetický institut Ob
ninsk a Státní výzkumný ústav atomových xeaktorů Dimitrovgrad. 

V Kurčatovově institutu je výzkum zaměřen jak na studium diagnostiky kmitání 
nosného válce aktivní zóny /5/, tak k problematice diagnostiky varu /5/ a akustické 
emise /6 - 8/. V rámci programu MDK-RVHP "KASEX" zajištuje ústav odbornou'garanci 
vědeckého programu /5, 9/. V Novovoroněžské jaderná elektrárně se zabývají řešením 
problémů těsně spojených s potřebami provozu elektrárny, zejména provozů hlavních 
cirkulačních čerpade]. Využívá se hlavně tlakových a akustických signálů /10/. 
Or.ninský výzkumný ústav řeší některé fundamentální otázky týkající se šumových zdro
jů, mechanizmů přenosů a analytických interpretačních modelů /11, 12/. V Dimitrov-
gradě se prováděly výzkumné, práce související s diagnostikou šumu na varném reakto
ru VK-50 /13/ a rychlém reaktoru BOR-60. 

V NDR se šumovou diagnostikou zabývají Ústřední ústav jaderného výzkumu Rossen-
dorf, Vysoká školo technická Zittau, Jaderná elektrárna Rheinsberg a KKAB Berlín. 
Největší objem prací zajištuje ZfK Rossendorf. Pomocí modelových experimentů se sle
duje jak problematika modelování zdrojů šumů, tak i modelů přenosu /14, 15/. Sou
běžně je prováděna šumová analýza na jaderné elektrárně Nord /18, 19/ a Rheinsberg 
/16, 17/, velká pozornost je věnována vývoji a ověřování elektroniky pro šumová mě
ření /20/, interpretačním modelům /16, 21 - 23/. Velké úsilí je věnováno přípravě 
měření na jaderné elektrárně Rheinsberg v rámci programu KASEX /5, 9/. V Ingenieur-
hochschule Zittau jsou prováděny teoretické práce v modelování šumových zdrojů i 
přenosových mechanismů /24 - 28/. V jaderné elektrárně Rheinsberg jsou práce orien
továny na problémy nasazení instrumentovaných diagnostických kazet. Globálními prob
lémy šumové diagnostiky na reaktorech W E R se zabývají v KKAB Berlín /1/. 

Intenzivní výzkum v oblasti šumové diagnostiky je prováděn v Ústředním institu
tu jaderného výzkumu madarské Akademie věd KFKI Budapest. Kromě již citovaných prací 
/29 - 36/ z oblasti teoretických rozborů šumových mechanizmů i jejich experimentál
ních ověřováních na výzkumných reaktorech je soustředěna pozornost rozvoji korelač
ních metod měření průtočného množství chladivá /37 - 40/. 

Orientace na šumovou analýzu energetických reaktorů je zjevná i v IBJ Swierk 
v Polsku, kde byly mnoho let vyvíjeny experimentální metodiky měření šumu na reak
torech nulových výkonů. Současný výzkum je zaměřen jak na vývoj a ověření miniatur
ních štěpných komor /41, 42/, tak na využití elektroniky, 2ejména modulárního systé
mu CAMAC/43/ i interpretačních modelů /44/. 

V BLR, v Ústavu jaderného výzkumu v Sofii, je šumové diagnostice věnována okra
jová pozornost s důrazem na interpretační otázky /45/. Na jaderné elektrárně Kozlo-
duj pravděpodobně nebudou šumové experimenty v nejbližším období zařazeny do progra
mu měření. 

Prakticky analogická situace je i v Rumunsku. Pozornost je věnována pouze měře
ním na výzkumných reaktorech a obecným otázkám šumové diagnostiky energetických 
reaktorů /46/. V malé míře se Rumunský Ustav jaderného výzkumu v Bukurešti zapojil 
do výzkumu, který byl prováděn v rámci MDK-RVHP na reaktoru ZR-6 v KFKI Budapest 
/47/. 

Kromě řešení již zmíněných technických problémů byl na uvedených jednáních 
- upřesněn vědecký program 
- rozpracován podrobný experimentální program DK-1 
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- odsouhlasena organizace experimentálních prací během měření na DK v JE 
Rheinsberg 

3. ZfiVER 
Přehled řešené problematiky v CSSR je předmětem jednání tohoto semináře. Čin

nost všech 8 tématických skupin MDK RVHP se pravidelně hodnotí íia zasedáních skupin 
a každoročně na Mezinárodních sympoziích odborníků MDK. Výsledky práce tématické 
skupiny Šumová diagnostika jsou velmi dobré. Nemalou zásluhu na tom má ZES o.p. SKO
DA. 
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VÝVOJ DIAGNOSTICKÝCH KAZET PRO 
REAKTORY WER 

ing. V. Krett, CSc, doc. ing. J. Kott, CSc, mg. J. Vlček 
o. p. Škoda-Závod Energetické strojírenství, Plzeň 

1. ÚVOD 
Spolu s růstem oprávnených požadavků na spolehlivost a bezpečnost provozova

ných jaderných energetických reaktorů, zařazených do primárních okruhů jaderných 
elektráren, rostou mimo další technologická opatření též požadavky na přesnost, 
spolehlivost a jednoduchost systémů měření vnitroreaktorových parametrů. Potřeby 
vývoje vnitroreaktorových měřicích systémů byly prognosticky hodnoceny odborníky ze
mí 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 palivové 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 elektráren a získávají se nové poznat
ky pro inovační, konstrukčně-projekční úpravy na energetických reaktorech typu VVER. 

V CSSR problematika náročného vývoje a výzkumu diagnostických kazet typu W E R 
není nová, nebo£ pro naši 1. jadernou elektrárnu bylo v průběhu let 1968 až 1974 
úspěšné realizováno celkem 37 palivových kazet různého metodického a účvlového za
měření. 

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

Uskutečnila se řada jednání odborníků z CSSR, NDR, MLR a SSSR v letech 1976 
až 1979, na kterých byly vytvořeny předpoklady a vymezeny oblasti pro zajištění 
rozsáhlé -polupráce při vývoji systému vnitroreaktorové instrumentace. 

Mezi základní měřené parametry patří údaje o prostorovém rozložení neutrono
vých toků, radiačního chřevu, termohydrauliky a dynamiky vnitroreaktorového prostře
dí. Jak již bylo uvedeno, systémy vnitroreaktorových měření se vyvíjejí spolu 
s reaktorovou technikou a v současné době jsou nezbytnou součástí všech reaktorových 
zařízení velkých tepelných výkonů. Pro realizační zabezpečení potřebné vnitroreakto-
rové instrumentace se v o.p. SKODA-ZES provádí vývoj a výzkum vybraných čidel, mě-
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řicích tras a přístrojů a to zpočátku na radiačně neaktivních systémech simulují
cích teplotní a tlakové poměry v energetickém reaktoru. Zabudování čidel a řešení 
otázky kompatibility použitých materiálů se provádí ve spolupráci s IAE Kurčatova 
Moskva a OJP Zbraslav. V CSSR byl v JJP vyroben nerezový model palivové kazety 
WER-440 pro neaktivní zkoušky. V návaznosti na tyto práce bylo též přikročeno 
k funkčnímu ověřování vnitroreaktorových detektorů ve skutečných pracovních pod
mínkách na výzkumných i energetických reaktorech. Poslední druh prací je uskutečňo
ván na speciálních měřicích diagnostických kazetách označovaných DK, vybavených 
zvláštní výzkumnou a zkušební instrumentací a zařízením. Program s diagnostickými 
kazetami je označen zkratkou KASEX. 

V této etapě se realizačně zajišťuji celkem čtyři diagnostické kazety WER-440 
a to ve dvou variantních provedení. Varianta DK-1 je zabezpečována SSSR, kdežto va
rianta druhá DK-2, je na základě z SSSR dodané upravené standardní kazety komplexně 
zajišEována v CSSR. Předreaktorové zkoušky všech variant se provádějí v o.p. SKODA. 

Zvládnutí celého programu vývoje měřicích kazet a jejich využití na provozova
ných jaderných elektrárnách W E R je velmi náročné, vyžaduje značné duševní a mate
riální kapacity; proto je nezbytná také Účast zainteresovaných zemí RVHP a vědecké 
vedení programu ze strany SSSR. 

2. 'KONCEPCE DIAGNOSTICKÝCH KAZET REAKTORO W E R 
Zaměření koncepce je dáno společnými realizačními pracemi a zabezpečením 

vlastních měření v provozních podmínkách energetického reaktoru a zhodnocením 
těchto měření pro přímé potřeby provozovatele jaderně-energetického zařízení a 
inovačních opatření generálního projektanta a hlavního konstruktéra primárních 
okruhů WER. Cílem je nalézt technicky optimalizované, spolehlivé měřicí systémy 
vnitroreaktorových parametrů a rovněž rychlá a spolehlivá vyhodnocovací měření 
vše pro bezprostřední zajištění spolehlivého, bezpečného a ekonomicky přijatelného 
provozu jaderné elektrárny. 

Okol sám je rozsáhlý a finančně náročný. Proto od samého počátku byly zásady 
koncepce projednávány a schvalovány kolektivně na zasedáních tématické skupiny pro 
šumovou diagnostiku MDK-RVHP. K vlastním pracem se z hlediska vytváření koncepce 
diagnostických kazet k SSSR připojila pouze CSSR, kdežto při vývoji a realizaci 
kabelových tras a vyhodnocování naměřených ddajů na programu spolupracuje a dává 
k dispozici JE WER-2 v Rheinsbergu NDR. MLR a PLR zajišťují dílčí měřicí systémy. 

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

V prvé řadě je to vývoj a výzkum detektorů a jejich lokalizace v měřených 
objektech palivové kazety, vývoj a výzkum a realizace přenosových tras, měřicích 
a vyhodnocovacích přístrojů a zpracování výpočtových programů pro operativní vyhod
nocování měřených lídajů. Pro splnění tohoto náročného, vědecko-výzkumného a mže-
nýrsko-technického programu 3e nutné vyřešit adaptaci standardních palivových kazet 
a upravit konstrukčně hranice II. bezpečnostní bariery primárního okruhu WER-2 na i, 
KKW Rheinsberg za líčelem vložení vhodných průchodek kabelových tras. 

Další důležité koncepční požadavky DSOU kladeny na získání informací o chování 
materiálů palivových kazet při extrémních zatíženích, vytvořením speciálního škrti
cího orgánu průtoku chladivá diagnostickou kazetou. Tento koncepční požadavek je 
svou ojedinělostí originální ve světové reaktorové technice. Konečně je to vytvoře-
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ní teoretických a experimentálních modelů předreaktorového zkušebnictví, aby byly 
v maximální možné m^ře vyloučeny výkonové změny energetického reaktoru v důsledku 
měřícího programu s diagnostickými kazetami v rámci ověřovaných funkčních experimen
tů. Tento požadavek souvisí s finálním koncepčním záměrem případně v budoucnosti 
převést stávající koncepci individuálně uložených vnitroreaktorových detektorů 
v jednotlivých standardních kazetách soustředěním detektorů do specializovaných 
diagnostických kazet. V tomto směru bude nutné také vyvinout vhodné metody měření 
šumových jevů vhodných parametrů a trvale studovat jejich interpretaci pro vnitro-
reaktorové stavy. Na obr. 1 je uvedeno celkové uspořádání diagnostické kazety a je
jí adaptace pro reaktor WER-2. 

Výhledově se předpokládá dále rozpracovat diagnostické kazety s následujícím 
zaměřením: 
1. Měření dynamických jevů v DK (mechanické chvění a namáhání součástí) 
2. Dále propracovat metodu indikace varu chladivá a měření obsahu páry v kazetě 
3. Vývoj metody měření teploty paliva a tlaků štěpných plynů 
4. Dále zdokonalovat čidla vnitroreaktorové instrumentace (miniaturizace, zvýšení 

životnosti, metody instalace čidel a vývodů signálů) 
5. Rozpracovávat otázku přenosu signálu od čidel k měřicí a vyhodnocovací technice 
6. Vývoj a adaptace diagnostické kazety pro některý z reaktorů WER 440 uváděných 

do provozu nebo provozovaných 
7. Vývoj a adaptace diagnostických kazet pro reaktor W E R 1000 

3. VEDECK? PROGRAM DIAGHOSTICKg KAZETY DK-2 
Vědecký program s variantou DK-2 je zpracován pro KKW Rheinsberg a bude ještě 

dále konkretisován na základě získaných zkušeností s provozem a výsledků měření 
diagnostické kazety DK-1. 

Základní činnosti programu jsou následující: 
1. Experimentální určení tepelného výkonu kazety a jeho porovnání s výpočtovými 

iSdaji: 
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), 

přepočet na tepelný výkon. 
Tyto ildaje podávají základní integrální charakteristiku vnitroreaktorového stavu 
z hlediska vývinu tepla. 

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

3. Stanovení varu chladivá v závislosti na průtoku chladivá, výkonu reaktoru, polo
ze 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 změna 
neutronových toků 

d) Ověření indikace varu chladivá akustickou metodou v reaktorových podmínkách 
4. Zjištění skutečných teplofyzikálních poměrů ve svazku palivových prutů: 

a) Průběh teploty chladivá po výšce aktivní zóny 
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b) Průběh teploty pokrytí po výšce a průřezu kazety 
c) Rychlosti chladivá v buňce svazku a její změna po výšce svazku, lokální prů

toky chladivá 
d) Určení oblasti stabilní teplot" při varu chladivá 
e) Ocenění stupně míšení v elementárních buňkách palivové kazety 
£) 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 ddaji 
5. Stanovení tlakových pulzací chladivá na vstupu a výstupu z kazety: 

a) Charakteristika stavu media v aktivní zóně, vliv čerpadel, průtoku atd. 
b) Výpočet kmitání diagnostické kazety na základě znalostí amplitud a frekvencí 

tlakových pulzací media 
c) Stanovení přenosových charakteristik kazety ze spekter měřených na vstupu a 

výstupu izesílení, potlačení charakteristik) 
d) Sledování vazby pulzačních charakteristik v primárním okruhu na základě měře

ní pulzací v různých místech 
6. Sledování parametrů dle bodů 1. až 5. v závislosti na zadané změně průtoku chla

divá kazetou: 
a) Při stacionárním stavu, 2 a 3 smyčkový provoz primárního okruhu reaktoru 

WER-2 
b) Periodická změna průtoku chladivá v rozsahu 20 -ř 100% 
c) Skoková změna průtoku 
d) Modelování při výpadku čerpadel. 

Toto umožní stanovení dynamických charakteristik kazety a s určitými před
poklady i celé aktivní zóny 

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 k stanovení skuteč

ných namáhání pokrytí palivových článků 
c) Neutronové šumy pomocí štěpné komory, beta emisních detektorů, kalorimetrů 
d) Tlakové pulzace chladivá, zvláště 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, vazby s jinými čidly primární
ho okruhu, při stacionárních a nestacionárních podmínkách, zvláště při varu 
chladivá. 

Navržený program podává základní přehled o vědeckých záměrech experimentu a 
bude dále postupně upřesňován a korigován podle provozních možností energetického 
reaktoru WER-2 a na základě nových poznatků a zkušeností získaných postupně řeši
telem z oblasti problematiky vnitroreaktorových měření. Na obr. 2 je schematicky 
znázorněno rozložení měřicích čidel v diagnostické kazetě DK-2. Pohled na spodní 
část DK se zabudovaným regulačním a měřicím orgánem průtoku chladivá ;je uveden na 
obr. 3. 
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4. ZÁVERY 
Skjtečné provozní charakteristiky aktivních zón energetických reaktorů je možné 

určit jen měřením. Výsledky měření však udávají pouze lokálni hodnoty vnitroreakto-
rových parametrů. Proto tyto výsledky slouží jako nezbytné vstupní vídaje pro navazu
jící třírozměrné výpočty rozložení generovaného tepla, neutronových polí a teplot, 
průtoku chladivá, rozložení tlaků a tlakových spádů na aktivní zóně, které jsou zá
kladním, prostorovým vodítkem pro reálnou představu operátora reaktoru o skutečných 
a okamžitých vnitroreaktorových stavech. 

Další vývoj reaktorové techniky také ukáže, zdali konstrukce energetického 
reaktoru zůstane u současné koncepce vnitroreaktorové instrumentace, která je vět
šinou omezena na měření neutronových toků a teplot ve standardních kazetách a vol
ných kanálech klasterových absorbátorů, anebo se časem rozšíří o čidia na měření 
tlaků, tlakových pulzací průtoku chladivá, varu chladivá metodou akustické emise, 
měřeni tlaku plynných štěpných produktů, určování zásoby teplotechnických podmínek 
palivové kazety do stavu krize přestupu tepla organizovaným skrčením průtočného 
množství chladivá, šumová měření a z nich odvozenou analýzu vnitroreaktorových sta
vů a podobně. Ve druhém případě by pak v každé aktivní zóně bylo určité množství 
speciálních diagnostických kazet se zabudovanou nezbytnou vnitroreaktorovou instru
mental. 

Vzhledem k tomu, že diagnostika provozních stavů primárních okruhů je nový obor 
reaktorové techniky, který zejména v posledních letech vstoupil do popředí důleži
tosti na základě růstu požadavků na provozní bezpečnost a spolehlivost jaderných 
elektráren s přihlédnutím k optimálním podmínkám, je proto na problému vnitroreak
torové instrumentace diagnostických kazet nutno intenzivně dále pracovat. 
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0BR.1' DIAGNOSTICKÁ KAZETA V JADERNÉM REAKTORU VVER-2 
1-NAPOJENÍ INSTRUMENTACE NA TRASY, Z-PRUCHOPKY INSTRUMENTAL; 3-DDTLAČa/ACJ 
PŘÍRUBA; í-ZÁvis KAZETY; S ' W I T M TLAKOVÁ PRÍRUBA, 6 - M É J Š Í TLAKONA' PŘÍRU
BA; 7-ZWKOWD; B-PŘÍRUBA . 3-VÍKO REAKTORU; 10-PŘÍTLAČNÁ TRUBKA; 11-VEDENÍ. 
12-ZÁvéSNÁ TRUBKA; 12-TEPLOTA CHLADIVÁ SOUSEDNÍCH KAZET; K-SUCHÝ KANÁL; 

15-SPOJOVACÍ TRUBKA; 1S-0CHRANNÉ TRUBKY VÝVODŮ KANÁLŮ. 17-SVAZEK PAL. 
ČLÁNKŮ; 1&-REGULAČNÍ ORGÁN; 19-DÝZA PRO HEREN!'PRŮTOKU 
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Obr. 3 Spodní část diagnostické kazety se zabudovaným 
regulačním a měřicím orgánem průtoku chladivá 

70 



DIAGNOSTIKA VARU AKUSTICKOU METODOU 
ing. J. Liška, CSc. 
o. p. Škoda -Závod Energetické strojírenství, Plzeň 

OVOD 
Akustická metoda se jeví jako perspektivní metoda pro účely zjišťování varu 

v aktivní zóně tlakovodního jaderného reaktoru a rychlého reaktoru, chlazeného 
tekutým kovem. V o.p. Skoda je vyvíjena tato metoda pro iíčely indikace varu 
v aktivní zóně tlakovodního reaktoru. V referátu jsou analyzovány vztahy mezi 
intensitou akustického signálu, emitovaného při povrchovém varu a základními 
teplofyzikálními veličinami. 

AKUSTICKÁ METODA 
Akustická metoda diagnostiky varného procesu je založena na měření akustic

ké energie, emitované v průběhu varného procesu. Z hlediska emise akustické 
energie při varu v kanálu protékaném vodou, po jehož délce je umístěn topný ele
ment, rozlišujme tato kvalitativně odlišná stadia varu: 
a) var povrchový (vKŮ , v kanálu je jednofázové proudění, vzniklé bublinky 

páry zanikají implosivně v těsné blízkosti teplosměnného povrchu) 
b) var objemový ( "0 se blíží & , v kanálu je dvoufázové proudění, vzniklé bub

linky páry nezanikají, spojují se do větších celků a jsou unášeny kanálem). 
Při vzniku a zániku bublinek páry je emitována akustická energie. Akustický 

signál je možno snímat piezoelektrickým snímačem. Nalozneme-li vhodné charakte
ristiky akustického signálu, nesoucí informaci o stavech varného procesu, lze ty
to stavy zjišťováním těchto charakteristik rozpoznat a ocenit. ' • 

INTENSITA AKUSTICKÉHO SIGNŽLU PRI POVRCHOVÉM VARU 
Intensita akustického signálu, tj. střední výkon akustického signálu, je 

základní charakteristikou, kterou lze užít pro účely'diagnostiky varného proce
su. Určeme její závislost na základních teplofyzikálních veličinách. V referátu 
je analyzováno pouze stadium povrchového varu, které je z hlediska velikosti 
intensity emitovaného akustického signálu stadiem dominantním. 

Mechanismus vzniku akustického signálu při povrchovém varu lze popsat ná
sledujícím způsobem /1/. V oddělených bodech teplosměnného povrchu (aktivních 



centrech) vznikají bublinky páry, odděluji se od povrchu a v podchlazené oblasti 
kapaliny zanikají. S rostoucím tepelným tokem roste počet aktivních center, avšak 
diferenciální tepelný tok v místě jednoho aktivního centra se až do hodnoty asi 
80 % kritického tepelného toku příliš nemění. 

Aktivní centra považujme za elementární zdroje akustického sxgnálu. Počet 
těchto zdrojů na elementu plochy teplosměnného povrchu je dle shora uvedeného 
předpokladu přímo úměrný velikosti tepelného toku. Střední výkon akustického 
signálu z elementu plochy bude úměrný počtu elementárních zdrojů na této ploše, 
tzn. 

P = cL(q- -Cfo) = olňf pto AfžO n / 

kde q je hodnota tepelného toku při počátku varu, tj. přibližně tehdy, kdy 
on = -2j>,. O d předpokládejme, že je funkcí podchlazení,4 \P> , což je další tep-
lofyzikální veličina, která ovlivňuje hodnotu P. 

Pro zjištění vlivu podchlazení byl proveden následující experiment. 
V otevřené nádobě s neproudící vodou byl umístěn topný element - odporový 
drátek $ 0,15 mm, délky 50 mm, vytápěný stejnosměrným proudem. Akustický 
signál při povrchovém varu byl snímán piezoelektrickým snímačem a měřena 
efektivní hodnota signálu na výstupu snímače v pásmu 1/3 oktávy se střední 
frekvenci 31,5 kHz při plynulé pomalé změně topného proudu při různých teplo
tách vody v nádobě. Tím byl získán soubor závislostí U _(I) pro různé hodnoty 
podchlazení AT?" , které byly vyhodnoceny dále popsaným způsobem. 

Upravme vztah /1/ na tvar 

P=XMÍIx-Io) m 

(P je v tomto případě již střední výkon signálu na výstupu snímače). Efektivní 
hodnota napětí na výstupu snímače 

(/ef= ifeTfírio íx^7, /3/ 

kde 3t = J- . 
o 

Označme veličiny ve vztahu /3/ při různých hodnotách podchlazení Ať1". 
indexem i. Zvolme určitou hodnotu 5̂ -, stejnou pro všechny hodnoty podchlazení. 
Potom dle vztahu /3/ můžeme psát 

lo-L 

Ze souboru závislostí U -(I) byly pro Tt. = 2 určeny hodnoty Jef 

/5/ 

Bylo zjištěno, že tyto hodnoty vyhovují vztahu 

(viz obr. 1). 
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Srovnáním vztahů IM, /S/ a /6/ dostaneme výsledek 

Bylo ověřeno, že tento výsledek platí i pro jiné hodnoty #* . Dosazením 
IH do /1/ dostaneme výraz pro akustický výkon ve tvaru 

1*1 

Získaný výsledek platí pro případ, že kapalina v okolí topného elemen
tu není v pohybu. Lze však reálně předpokládat, že vztah /8/ bude platit i 
pro případ proudící kapaliny a pokud se bude měnit, bude tato změna spočí
vat v tom, že bude pouze rozšířen o část, respektující vliv dalších faktorů, 
z nichž podstatnějším je prakticky pouze rychlost proudění kapaliny. Proto 
je vztah /8/ užit i při dalších úvahách. 

INTENSITA AKUSTICKÉHO SIGNŽLU PRI VARU V KANA~LU PROTÉKANÉM VODOU 
Mějme kanál protékaný vodou, v jehož ose je umístěn topný element konstantní

ho průřezu. Základním vztahem pro ocenění akustického výkonu při povrchovém va
ru bude výraz /8/. 

Předpokládejme, že průběh tepelného toku po délce kanálu je možno apro
ximovat výrazem 

?6r)= ko+k^ + kiX1- /9/ 

(souřadnice x = 0 odpovídá začátku kanálu/. 
Ohřev vody v kanálu je popsán diferenciální rovnicí 

710/ 
f(x) o dx = tya G Uiy 

jejíž řešení je 

WX) " %st + -^Q-f?(*Ux . /u/ 

Dosazením /9/ do /10/ a integrováním získáme řešení ve tvaru 

*(«)-Vt+irfí^•*•-¥«* +-T*3) • / 1 2 / 

Průběh podchlazení je potom dán vztahem 

**•(*;- * - *(*)- *r„t--ife (Wlr^-T*3,) . /n/ 
Hodnotu tepelného toku, při níž dojde v místě kanálu o souřadnici x 

k povrchovému varu, určíme z podmínky V- = -y. jako 

9« (x) «= oč A*(x) . 714/ 



Potom 

49 (x) n q (x) - qefr) = <,(*}_ <* £,V(x) . 

/15/ 

Dosazením /10/ a /13/ do /15/ a úpravou na základě platnosti vztahu 

kde oí. je koeficient přestupu tepla pro oblast konvekce, získáme A q(x) ve tva
ru 

A$(x) » aB+ a,x + OjA-Va3x3
 f 

/17/ 

kde 

* . « 

a, -

Oj = 

ko-je 

k<Ď + 
D 

(0) 

ko 

2kxD-t- k, 
2D 

3D • 

718/ 

Veličina D ve výrazech /18/ je dána vztahem 

k«o 719/ 

Umocněním výrazu /13/ na druhou a jeho úpravou dostaneme 

/"A*W/"Ä^£V\ /20/ 
«cí 

kde koeficienty b jsou dány vztahy 

K a <fo(o) 

j, - 3k.k<-žk,Da„(0) 4 _ MČ+8keki / 2 1 / 

Vycházíme-li ze vztahu / 8 / , j e celkový akustický výkon v iíseku kanálu, 
v němž vznikl povrchový var dán vztahem 

f* 
Pp = KÍ^M [&f(x)]dx f / 22 / 

kde x je souřadnice začátku a x. souřadnice konce tohoto úseku. 
Z K 
Dosadíme-li /17/ a /20/ do /22/ a integrujeme/ dostaneme výsledek ve tva

ru 
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/23/ 
•7 ••í» 

Koeficienty c jsou dány pomocí /IS/ a /21/ vztahy 

c0 = a0b0 
C1 = a0b1 + alb0 
c2 = a0b2 + a1b1 + a2b0 
c3 = a0b3 + 3 lb 2 ^ a2b1 + a3b0 

c4 = a0b4 + a1b3 + a2b2 + a3b1 / 2 4 / 

c5 = aQb5 + a.,b4 + a2b3 + a3b2 

c6 " a0b6 + a1b5 + a2b4 + a3b3 
c7 = a1b6 + a2b5 + a3b4 
c8 = a2b6 + a3b5 

c9 = a3b6. 

Koeficienty c jsou funkcemi q(x) a G. 
Souřadnici počátku líseku povrchového varu x určíme z podmínkyV~ = ip- , 

na základě které můžeme napsat rovnici 

^ ) s o t A » M / /25/ 

kte rá má po dosazení a úpravě t v a r 

W* ~~B ~Ď~X 1'W~k' . /26/ 

Řešením této rovnice získáme hodnotu x . c 

z 
Souřadnici konce líseku x. určíme z podmínky V- = i*-s» tj. řešením rovnice Alf(x) = 0, která po dosazení a dpravě má tvar 

kx „3 ,_ Jn_x* + Jí*.* = n (o) 

Není-li žádné x z intervalu ^0,L} řešením rovnice /27/, je x. druhým kořenem 
rovnice /25/ a není-li tomu tak, je x. = L. 

Určením mezí íiseku povrchového varu dle uvedených podmínek není pásmo po
vrchového varu vymezeno zcela přesně. Protože však cílem této analýzy je získá
ní vztahu, oceňujícího hlavně charakter průběhu intensity akustického signálu 
při změně základních teplofyzikálních veličin, lze předpokládat, že tato ne-
přesnost neovlivní zásadně očekávané výsledky. 



INTENSITA AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PRl VARU V KANÄLU S ROVNOMERNOM VÍVINEM TEPLA 
PO DfíLCE 

Pro kanál s rovnoměrným vývinem tepla platí 

<^= kon6Í= k.0 • /28/ 

K určení akustického výkonu užijeme vztahu /23/, který se v tomto případě re
dukuje na tvar 

ž~fě*Z_ «+/ v. * ~ *> J , n*/ 
n<o 

kde 
c0~[k0-<}'(o)]<Č(o) 

k.<k(0)[-2k. + 3<i.«>)] 
D 

A?/*.-Wo?J 
CJL_ ^ / 3 0 / 

C 3 - flJ 

i 

Rovnice /26/ a /27/ pro určení x a x. se v tomto případě mění na lineár
ní a z nich určíme 

• _, DL(0)-k,] 

nu Df.(O) 

Přechází-li Usek povrchového varu do tíseku varu objemového, tzn. 
Al>- (xk) = 0, platí 

XK -Xi=D, /32/ 

jak je patrné z výrazů /31/. 
Dosadíme-li do /29/ hodnoty koeficientů dle /30/ a jestliže platí /32/, 

dostaneme výraz pro P ve tvaru 

p __K_D_ JĹ 
ľr~*2ki G3- • /33/ 

Vliv změny tepelného toku na intensitu akustického signálu při varu v ka
nálu s rovnoměrným vývinem tepla byl ověřován na experimentálním kanálu s elek
tricky vytápěnou tyčí«kruhového průřezu o průměru 9 mm, při tlaku 7 MPa a 
konstantním průtočném množství 0,3 kg/s, kterému odpovídá rychlost proudění 
asi 3 m/s. Výsledek měření je na obr. 2. Na svislé ose je vynesen střední vý
kon akustického signálu v dB, měřený ve frekvenčním pásmu 10 - 100 kHz, v zá
vislosti na hodnotě q/q f< Dle vztahu /33/ je za daných podmínek 

Pf, = Konst • a*3 , 
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t=n. 

« ^ á r " !oío*ľfa!) -
Hodnota P f je volena tak, aby teoretický průběh nejlépe vyrovnával naměřené 
hodnoty. Naměřené hodnoty vykazují dobrý souhlas s křivkou s exponentem 3. Pro 
srovnání jsou na obrázku nakresleny také křivky s exponentem 2 a 4. 

INTENSITA AKUSTICKÉHO SIGNfiLU PRl VARU V TECHNOLOGICKÉM KANŽLU TLAKOVODNÍHO 
REAKTORU 

Technologický kanál tlakovodního reaktoru je kanál s nerovnoměrným vývi
nem tepla po délce. Průběh <j(x) je možno aproximovat výrazem /9/, takže k urče
ní akustického výkonu při povrchovém varu lze užít vztahu /23/. 

Pomocí tohoto vztahu byla určena závislost výkonu akustického signálu na 
změně průtočného množství při varu v palivové kazetě tlakovodního reaktoru. Hod
noty teplofyzikálních veličin užitých pro výpočet jsou následující: 

c = 5000 Ws/kg K 
kpC = 1280 

Al* v s t = 59 K 
L = 2,42 m 
o = 3,63 m (obvod všech palivových tyčí). 

Skutečný průběh tepelného toku q(x) byl aproximován vztahem 

q(x) = 0,3473.10° + 0,4136.106 x - 0,2363.106 x2. 
Oba průběhu jsou na obr. 3, kde je také graficky znázorněn výsledek - prů

běh P (G) a změna délky a polohy pásma povrchového varu se změnou G. 

ZÄVSR 
Na základě měření středního výkonu akustického signálu může být zjištěn 

výskyt povrchového varu v kanálu protékaném vodou a oceněn trend jeho rozvoje. 
Úspěšné užití akustické metody je však podmíněno dostatečným odstupem užitečné
ho signálu od ilrovně rušivých akustických signálů, které na průmyslovém objek
tu vždy existují. Definitivní rozhodnutí o vývoji detektoru varu pro jaderný 
reaktor může být uděláno až na základě výsledků experimentu na energetickém 
reaktoru. 

Referát pojednává pouze o stadiu povrchového varu. Dalším stadiem varu je var 
objempvý. Intensita akustického signálu emitovaného při objemovém varu je 
nízká /1/. Pokud by toto stadium mělo být sledováno, případně také vznik krize 
varu, jp třeba hledat další příznaky, vhodné pro diagnostiku těchto stavů. Si
tuace je komplikována tím, že současně s těmito stavy existuje vždy v kanálu 
povrchový var, který je v tomto případě rušivým zdojem. 

LITERATURA 
/1/ Nesis E.I.: Kipenije židkostěj, Nauka,Moskva 1973 
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teplota vody 
teplota povrchu topného elementu 
teplota nasycení 
podchlazení 
teplota vody na vstupu kanálu 
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Obr.l Průběh veličiny ď v závislosti na podchlazení 
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MEZE A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY 
MECHANICKÝCH VIBRACÍ 
ing. L Pečínka, CSc. 
o. p. Škoda-Závod Energetické strojírenství, Plzeň 

1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 
Havárie vnitřních částí prvé generace tlakovodních reaktorů měly mimo jiné za 

následek rozvoj několika vědních oborů a interdisciplinárním charakterem. Jedním 
z nich je diagnostika mechanických vibrací. V jejím vývoji(počínaje cca rokem 1965) 
lze vysledovat tyto etapy 
- experimentální měření na reaktorech pomocí akcelerometrů, snímačů posuvu, sníma

čů tlakových pulsací a in-core instrumentace 
- vývoj matematických modelů popisujících daný jev 
- monitorování v reálném čase a začlenění dosažených výsledků do nadřazeného systé
mu pro řízení reaktoru. 

V dalším jsou podrobně popsány poslední dvě etapy. 

2. STÁVAJÍCÍ MATEMATICKÉ MODELY 
Z hlediska mechaniky tuhých těles tlakovodní reaktor představuje systém 

s mnoha stupni volnosti, který lze popsat bud metodou soustředěných parametrů či 
metodou konečných elementů. Rozšířenější je první postup, v němž je studovaná sou
stava nahrazena tuhými hmotami vzájemně spojenými nehmotnými vazbami, t.j. pruži
nami a vazkými tlumiči. 

Jedním z prvních použitých modelů bylo dvojité fyzikální kyvadlo /1/ popisu
jící experimentálně ověřený vzájemný horizontální kývavý pohyb tělesa tlakové nádo
by a vnitřních částí representovaných nosným válcem. Dále pak následoval systém se 
čtyřmi stupni volnosti /2, 3/, který řešil vzájemný vertikální pohyb jednotlivých 
komponent reaktoru. Jistého stupně zobecnění této problematikyje dosaženo v pracech 
/4, 5/, které se zabývají frekvenčně-modálními vlastnostmi prostorového kyvadla se 
šesti resp. osmi stupni .volnosti. 

Všechny tyto uvedené případy mají společnou pohybovou rovnici 

M {*) + [B] {*} + [ K J W - *<t>, /•>/ 
kde [M] , [B] , [K] jsou hmotová, tlumicí a tuhostní matice, {x} je vektor výchylek 
a P(t) je vektor buzení. Řešením zkráceného tvaru rovnice /I/ dostaneme vlastní 
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frekvence a jim odpovídající tvary kmitu se stanoví pomocí modálni analysy. 
Je-li znám Časový průběh budicích sil, pak lze řešit i vynucené kmitání. Zde 

mohou nastat dva případy 
- bu3 je zadán deterministický tvar v analytické či grafické formě a pak lze vy
užít známých analytických či numerických metod /6/. Jejich výsledkem je znalost 
posuvů, rychlostí a zrychlení jako funkcí času 

- nebo je buzení zadáno ve tvaru matice výkonových spektrálních hustot S (CO) (auto 
či vzájemných). Pak aplikací algoritmu fourierovské transformace na rovnici /1/ 
dostaneme matici výkonové spektrální hustoty výchylky ve tvaru 

[Sx «*>)] = [Hicu)] [Sp(u»] [H(u»]T, 121 

kde [H(OJ)] je přenosová matice soustavy a [H(UJ)] je matice transponovaná. Tvar 
[H (UJ)] získáme z rovnice /1/. 

Lze tedy stručně shrnout, že při znalosti budicích sil a matic\M], \B\ a [K] 
lze stanovit vektor výchylky {x} či její výkonovou spektrální hustotu. Znalost vý
chylky je cennější , nebot umožní přechod k výpočtu namáhání. 

Pomocí (1) lze ovšem řešit i vilohu opačnou. Předpokládáme-li opět znalost [Ml, 
[B] a [K] spolu s vektorem {xj, pak je možno stanovit vektor budicích sil. Postup 
je objasněn na příkladu systému s jedním stupněm volnosti. Necht je dána rovnice 

M1 x + K1 x = P(t) /3/ 

Jednoduchou úpravou dostaneme 

x +UJ2 x = Q(t) Q(t) =_!_ P ( t ) > / 4 / 

Řešení /4/ má tvar 
t 

x(t) = — \ Q(t) sinu.) (t-T)dt, /5/ 
too ^ ° 

o 

přičemž předpokládáme nulové počáteční podmínky, t.j x(t ) = o, x(t ) = 0. 
Označme pro další výpočty 

— sinuu (t- Z) = g(t-<C), /6/ 

takže 

x(t) = í g (t- X) Q( Z ) äT . /7a/ 
t o 

Při periodickém pohybu je obvyklé, že spodní integrační mez t -+oo . 
Je tedy 

x(t) = { g(t- T) Q(T)dT , /7b) 
-oo 



přičemž 

g (t-X) = ?í O pro t-T£ 0 

= 0 pro t-T< 0. 

Pro další řešení aplikujme na obě strany rovnice operátor 

+ 

é i C d t [....] dt. 
Tím dostaneme 

ix(t)e"iut dt 
+ oo t 

-iCJt = |te~ÍCJt \ gtt-T) Q(T)dT] dt. 
t=-co X=-°° 

/8/ 

Integrace pravé strany rovnice /8/ proběhne tedy nejprve (viz obr. 1) po polopřím-
ce T e (-0°; t > a pak po přímce t £ (-o°; +•») . 

v T - > - 0 0 

/ 

\ 

\* 

0 

' y 

^ —» -t-oo 

t 

r-L-ľ-ao 

F 
? 

Obr. 1: Postup integrace 

Vzhledem k tomu, že funkce g(t-t) je jednoznačná v celém rozsahu integrace a 
je nezávislá na vnější síle, lze zaměnit postup integrace na pravé straně /8/, čili 

+oo +oo 

x(t)e-ilUt dt = 
-oo 

ěitut g(t- t) Q(T) dT dt. /9/ 
t-̂ -oo t=tr 

Dále se zavede nová proměnná 

V= t - 'C, 
oĽ^= dtT , 

čímž se /9/ změní na.. 
+ 00 + 00 

x(t)e-i(Jt dt = e - ^ l d i ř e ^ ^ D ä l . /10/ 
v=0 T-*-
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Jednotlivé integrály v /10/ }sou líměrné Fourierovu integrálu/ jehož přesná hodnota 
je 

+ 00 

X(tu) = ̂  \ x(t)e~líut dt, /11a/ 

G(u>) = ̂ p f g(lP-)e"1U)^l(,= l p f g(lP.)e~iuJ'l?,ď»,, /11b/ 

-00 O 
+ «° _ 

IT (to) = ̂ p^ QCOe'^^dT . /11c/ 

Po dosazení /11a/ - /11c/ do /10/ dostaneme rovnici 

X(uu) = 2 T G ( U J ) TT (tf), /12a/ 

jejíž formální řešení je 
9T(ui) = ̂  G-1 (CO) X (OJ). /12b/ 

Hledaná síla P(t) se určí pomocí zpětné Fourierovské transformace, tedy 
+ 00 

P(t) = l p \ G~1(u>) X (uj)eiWt du>. /13/ 
— 00 

Z hlediska praktického počítání je vztah /13/ nevýhodný, neboE integrand je složi
tý. Jako praktičtější se ukazuje přechod k zápisu pomocí reálné proměnné. Platí 

+ 00 
Q ( t > = yľTPí''-1') cosu>t + Ts{uj)sini»t] dco, / 1 4 / 

o 

přičemž + o o 

HC(u>) = ^ \ Q ( t ) c o s w t d t /15a/ 
- D O 

rf}'S(oo) = 1 l Q ( t ) s i n u ) t d t /15b/ 

Analogicky p l a t í 
+ 00 

g ( t ) = l [G c (u i )coscJ t -• G s ( c o ) s i n u J t ] du j , / 16 / 

+ 00 

GC (LO) = 1 \ g ( t ) c o s u J t d t , /17a/ 



G S(to) = - \ g (t) sinu) t dt 
T 

/17b/ 

x(t) 
+ 00 

(co)cos6Jt + X s (to )sincJ t J dto , 

+ co 
X c(co) = ̂  \ x(t)cosu>t dt, 

X (OJ) = ± \ x(t)siniUt dt. 
+ oo 

- OD 

/18/ 

/19a/ 

/19b/ 

Pomocí vztahů /14/ - /19a,b/, rovnice /12a/ a definičních vztahů pro X(u>), G(co) 
a T (co) dostaneme 

Xc(co) = T[lTC(co) GC(cu) -1fS(uJ)GS(uj)] , 

Xs(ou) = Tí^dju) GS(cu) -TTS(IAI)GC(UI)1 . 

Pro další označme jako vektory 

{x(u>)} XC(Cy) 

{TT(UI)\ 

Xs (OJ) 

T (u>)" 

G c(cu) 

G S(u>) 

-GS(u)) 

GC(U>) 

/20a/ 

/20b/ 

721/ 

/22/ 

/23/ 

Pak přenosová matice má tvar 

[G(CO)J = 

a zjednodušeně lze psát 

(x(oJ)} = 1T[G(CO)] (TT(U>)} 

Vynásobením zleva maticí |.G((_o)J dostaneme 

Tf(cu) = I [G(OJ)] ~1 {X(U>)} , 
čímž je dáno TI (o)) i fl (CO). Zpětným dosazením do /14/ a integrováním dle 00 
dostaneme hledanou pusob'ící sílu Q(t). Analogicky se postupuje i v případě sousta
vy s více stupni volnosti / 7 / . Na základě provedených rozborů lze již zodpovědět 
první část naznačeného problému, t.j. jaké jsou možnosti diagnostiky mechanických 
vibrací. 

Za předpokladu, že soustavu máme identifikovánu, t.j. známe matice [ M ] , [ B ] , 
[K] a vektor buzení ÍP(t)| či jeho spektrální matici ^S ( U J ) ] , lze stanovit vý-

/24/ 

725/ 
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chylky jednotlivých hmot a z toho odvodit odpovídající namáhání, nebo pro předem 
určený maximální průběh deformace stanovit kritickou velikost zatížení. 

Takto pojatý přístup řeší základní otázku diagnostiky mechanických vibrací, 
t.j. rozpoznání jejího napěťového stavu, což je východisko pro stanovení bezpeč
nosti vůči prahu poškození sledované součásti či pro výpočet }ejí zbytkové život
nosti. 

3. MONITOROVANÍ V REÄLNČM CASE A SYSTfiM PRO RYCHLE OCENĚNI MOŽNÉHO POŠKOZENÍ 
Předpokládejme, že máme instalován diagnostický systém, který jako čidel po

užívá akcelerometrů, snímačů tlakových pulsací či běžné in-core instrumentace, že 
tato čidla jsou napojena na příslušný výpočetní systém a že na některém z čidel je 
na základě výpočtů dle předchozí kapitoly překročena dovolená hladina velikosti 
signálu. 

Na obrazovce počítače je vytištěna příslušná informace a operátor je postaven 
před problém zda reaktor provozovat či zda má zahájit snižování výkonu. 

Lze navrhnout takovýto postup: 
a) v dvodní fázi analyzovat signály od všech instalovaných čidel 
b) je-li komponenta jejíž čidlo indikovalo možnou poruchu přístupná, nutno okamži

tě zahájit její vnější provozní kontrolu 
c) současně s tím zahájit srovnávací studie, které jsou založeny na řešení rovni

ce /1/ a jejichž výsledkem je ocenění indukovaných namáhání hlavních komponent. 
Není-li pozorováno žádné poškození, pak elektrárna může být provozována dále, 

přičemž práce uvedené pod bodem c) běží dále až do konečného výsledku. Jestliže 
se ale poškození vyskytne, pak vyvstává otázka spolehlivosti provozu a běžným zá
věrem je zastavit provoz do té doby, než bude provedena iSplná analýza a určena 
zbytková životnost poškozené součásti. 

4. MOŽNOSTI A MEZE DIAGNOSTIKY MECHANICKÝCH VIBRACI 
První část otázky byla zodpovězena v závěru kapitoly 2. Hovořme v dalším 

o stávajících a budoucích omezeních. 
Základní problém tkví v tom, že systém s mnoha stupni volnosti je obyčejně 

nahrazen mnohem jednodušší soustavou. Provedená transformace musí být výsledkem 
teoreticko-experimentální rutiny, přičemž výpočtář si musí uvědomit, že nesprávný 
model dá falešné informace. 

Další problém je skryt v samotné rovnici /I/ a je spojens volbou matice tlu
mení [ B ] a s ní pak souvisejícími součiniteli modálního tlumení. Je zřejmé, že níz
ké hodnoty útlumových koeficientů vedou na vysoké hodnoty posuvů a tedy i odpovída
jících indukovaných namáhání. Nadměrný konservatismus ve volbě prvků matice tlumení 
může tedy být příčinou mnoha falešných závěrů. 

Třetí problém je opět spojen s rovnicí IM, a to s přesným určením matic [ M ] 
a £ K ] . Jedná se vlastně o tzv. identifikaci sledované soustavy a potíže spočívají 
v tom, že u systémů s mnoha stupni volnosti (a mezi takové patří reaktor) je často 
dosti obtížné [ M ] a [ K ] stanovit. Vlastní problém identifikace spadá spíše do 
teorie diskrétních kmitavých systémů a jsou vyvinuty příslušné identifikační meto
dy. Člověk zabývající se diagnostikou mechanických vibrací by o tomto oboru měl 
být solidně informován. 
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čtvrtý problém souvisí s typem používaných čidel. Jak vyplynulo z předchozí
ho, mezi používané snímače patří akcelerometry, čidla tlakových pulsací a in-core 
jaderná instrumentace. Jejich signály nás sice svým způsobem informují o dějích 
uvnitř reaktoru (obecně-sledovaného systému), ale nutno mít na zřeteli , že jediným 
objektivním údajem o stavu sledované součásti je napětí. To by ovšem znamenalo 
instalování tenzometrů, ale ty zase mají v prostředí tlakové vody velmi krátkou ži
votnost. A tak signály od instalovaných diagnostických čidel nutno považovat pouze za 
informativní, přičemž hlavní slovo budou mít údaje získané řešením rovnice /1/. 

Naznačené čtyři okruhy nejistot lze považovat v jistém smyslu za "vnitřní" ome
zeni, nebot zde je diagnostika limitována sama sebou, t.j. svými možnostmi. 

Další omezení jsou rázu čistě externího a souvisejí s návazností diagnostiky 
na nadřazený systém. Za hlavní lze označit 
- poměrně dlouhé výpočtové časy při řešení rovnice /1/, jsou-li požadovány napěto-

vé analýzy, 
- nejistoty při výpočtech šíření trhliny, které jsou dány nelineárním charakterem 

dlohy, 
- možnosti v oblasti výpočetní techniky a jejího hardware. 

5. ZAVERECNA" DOPORUČENÍ 
Na základě předchozího rozboru a dosud vyslechnutých referátů lze konstato

vat, že vzhledem ke specifickým podmínkám diagnostiky mechanických vibrací stáva
jící "jaderný průmysl" v CSSR zvládl úvodní etapu, t.j. měření na reaktoru a primár
ním okruhu pomocí konvenčních čidel. 

Aby-bylo možno splnit stanovený cíl diagnostiky, t.j. určení napěťového stavu 
sledovaných komponent je nutno začít vytvářet matematické modely (na bázi metody 
soustředěných parametrů či kontinua), které popisují pohyb sledovaného systému. 
Zde nutno mít na zřeteli, že soustava s mnoha stupni volnosti je nahrazena jedno
dušším modelem, což vyžaduje výpočtářskou rutinu. 

Lze tedy doporučit: 
- na stávající elektrárně V1 provádět intenzivní měření pomocí instalovaných 

akcelerometrú, snímačů tlakových pulzací a in-core instrumentace, 
- usilovat o zavedení dokonalejšího systému na EDU a V2, 
- vytvářet matematické modely sledovaných soustav, pozornost věnovat stanovení 

součinitele tlumení, 
- do systému řízení a ovládání postupně zapojovat instalovaná diagnostická čidla 
včetně jejich návaznosti na výpočty stanovující stupeň poškození sledovaných 
komponent. 
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FREKVENČNÍ SPEKTRUM SOUSTAVY 
NOSNÝ VÁLEC.DNO NOSNÉHO VÁLCE, 
ELIPTICKÉ DNO 

ing. H. Klášterka, CSc, ing. P. Jindra 
o. p. Škoda - Ústřední výzkumný a zkušební ústav, Plzeň 

ÚVOD 
Chcerae-li provést frekvenčně modálni analýzu sestavy nosní válec se dnem nos

ného válce musíme si uvědomit, že tsnto celek kmitá v kapalném prostředí omezeném 
pružnými stěnami. Základní částí sestavy je nosný válec se dnem nosného válce. Pro 
tuto část je provedena frekvenčně modálni analýza při kmitání ve vakuu. Dále je 
proveden matematický rozbor kmitání soustavy skořepin v kapalině, výpočet součini
telů přídavných hmot a součinitelů vyjadřujících vazby mezi skořepinami. Výpočtem 
jsou získány vlastni frekvence sestavy nosný válec se dnem nosného válce při kmi
tání v kapalině a jim odpovídající vlastní tvary. 

FREKVENČNĚ MODÄLNÍ ANALÝZA SESTAVY NOSNÝ V&LEC SE DNEM NOSNŽHO VfiLCE PRI 
KMITANÍ VE VAKUU 

V našem přístupu k řešení výpočtu vlastních frekvencí sestavy při kmitání 
v kapalině bylo nutné nejprve provést frekvenčně modálni analýzu kmitání sestavy 
ve vakuu. 

Geometrický popis sestavy 
Sestava nosný válec se dnem nosného válce je schematicl.y znázorněna na obr. 1. 

Uložení horní části nosného válce (detail A) je znázorněno na obr. 2. Vrchní blok 
tlakové nádoby přitlačuje přes trubkové elementy nosný válec k tlakové nádobě. 
Na <j> 3300 mm je rozmístěno 6trubek 0 65x8a 12 šroubů M30. Mezi šrouby a vrchním 
blokem nádoby je po montáži (dochází k plastické deformaci trubky) vůle dle to
lerancí, V místě 1 obr. 2 jsou po obvodě uvažovány raeridiánní a tangenciální vý
chylky nulové u=v=0. V místě 2 jsou po obvodě meridiánní, tangenciální a normální 
výchylky nulové u=v=w=0. Na nosném válci je zavěšeno dno nosného válce tak, jak je 
znázorněno na obr. 3. V místě styku předpokládáme mezní podmínky u=v=w=0. Vlivem 
tolerancí je možný vzájemný pohyb ve směru úhlové výchylky. Počítaný model nosného 
válce se základními údaji je na obr. 4. Na obr. 5 je výpočtový model dna nosného 
válce. 
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Vlastní frekvence a vlastní tvary soustavy 
provedli jsme frekvenčně-modálr.í analýzu jednotlivých částí (nosný válec, dno 

nosného válce, spodní část dna nosného válce ukončená v místě žebra) a celkové se
stavy nosný válec se dnem nosného válce. Závislost meridiánní výchylky u, tangenciál
ní výchylky v a normální výchylky v? na obvodovém \íhlu *f je vyjádřena rovnicemi: 

fynax "mg* 

- Z . UAS)sinn(p */_Un 

"jay JHŮ 

v(s,u>) - Z_ v(s)cosny +}_ 

u(s,ip) ' Z_ uj5)sinn(p +/_ujs)cosntp, 
_ min 

_ V(S)C0SIHP 

Kŕ . " f 
mm 

isisuimf 

vn<s)SLn nip , 

Mjsicosnip 

/v 

mm 

kde n je počet vln po obvodě, s je délka krivky meridiánu, u ., u _, v ., v _, 
w ,, w _, jsou kinematicky připustitelné variace počátečního stavu. Poměrnou defor-ni n<; 
maci meridiánu pro V = 0 vypočteme metodou konečných diferencí. Z rox'nic / 1 / vy
počteme poměrnou deformaci v libovolném místě skořepiny. 

Pro získání uceleného názoru na modálně-frekvenční vlastnosti soustavy jsme 
provedli výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů eliptické a válcové části 
dna nosného válce ukončené v místě žebra obr. 5. Vlastní frekvence jsou v tabulce 
1, vlastní tvary na obr. 6 a obr. 7. Plnou čarou jsou vykresleny složky deformace 
v rovině nákresny, čárkovaně složka kolmá na nákresnu. 

Tabulka 1 

l\~_. n 

1 
2 
3 

FREKVENCE Hz 
0 

252,4 
348,1 
496,5 

1 

284,3 
316,6 
425 

2 

387,7 
511,2 
578,5 

3 

469,3 
557,8 
659 

4 

545,2 
578,8 
772,6 

5 

564 
670 
900 

6 

587,6 
780,6 
1038 

7 

627 
901 
1185 

Při frekvenčně modálni analýze soustavy jsme se zaměřili na oblast do 300 Hz. Vy
počtené vlastní frekvence jsou v- tabulce 2. 

Tabulka 2 

FRENVENCE Hz 
m^v>s%^ 

1 
2 
3 

2 

68,2 
159,9 
192,9 

3 

65,8 
120,2 
157,2 

4 

100,2 
117,4 
125,5 

5 

113,9 
152,2 
156,1 

6 

135,3 
190,7 
205,4 

7 

173,6 
208,9 
264,3 

8 

222,7 
247,6 
290,5 
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Na obr. 8 jsou vyneseny vlastní frekvence samostatných částí (nosný válec, dno 
nosného válce) a celkové sestavy. V závislosti na počtu vln po obvodě n jsou přiřa
zeny vlastní frekvence odpovídající m-násobku půlvlny meridiánu tak, jak je patrno 
z příslušných vlastních tvarů nakreslených na obr. 9, obr. 10, obr. 11 a obr. 12. 

Použijeme-li upravených rovnic /1/, můžeme například pro f = 68,24 Hz, n= 2, 
m = 1 a řez kolmý na osu rotace vedený v místě maximální výchylky meridiánu nakres
lit deformaci po obvodě tak, jak je znázorněno na obr, 13. 

VLIV VODY NA MODALNfi FREKVENENI VLASTNOSTI SESTAVY NOSNÝ VfiLEC - DNO NOSNÉHO VfiLCE 
Matematický popis a předpoklady řešeni 

V první části tohoto příspěvku bylo pojednáno o výsledcích výpočtů vlastních 
frekvencí a vlastních tvarů kmitání nosného válce a dna nosného válce ve vakuu. Vo
da, která obklopuje vnitřní i vnější stěny nosného válce a jeho dna se projevuje 
svým setrvačným a tlumicím účinkem. To má za následek, že se hodnoty vlastních frek
vencí při kmitání ve vodě značně sníží oproti hodnotám ve vakuu. Nás bude zajímat 
především účinek setrvačný, který je možno vyjádřit ve formě tzv. přídavné hmoty. 
V okolí nosného válce a jeho dna se nacházejí ještě další pružné elementy, jako 
např. plášť koše aktivní zóny, plášč bloku ochranných trub, tlaková nádoba, horní 
a spodní mříž bloku ochranných trub, horní a spodní mřiž dna nosného válce apod., 
tedy další skořepiny," tyče a desky. Okolní kapalina způsobuje vzájemné dynamické 
vazby mezi těmito strukturami, takže nestačí vyšetřovat dynamiku jednoho elementu, 
např. nosného válce, ale musíme vyšetřovat dynamiku celé soustavy. Bylo proto třeba 
nejdříve vytvořit nějaký vhodný výpočtový model jaderného reaktoru a provést teore
tický rozbor problému. 

Navržený výpočtový model reaktoru je tvořen soustavou souosých kruhových válco
vých skořepin různých délek a je nakreslen na obr. 14. Skořepina © představuje 
tlakovou nádobu, skořepina© je nosný výlec včetně dna nosného válce, skořepina 
© je plást koše aktivní zóny a skořepina @ je plášE bloku ochranných trub. Zá
kladní myšlenkou pro volbu takového modelu jaderného reaktoru je zachování radiál
ních mezer mezi stěnami jednotlivých skořepin a zahrnutí vlivu jen těch elementů, 
které se nacházejí v bezprostřední blízkosti nosného válce a jeho dna. Je to proto, 
že se vliv okolní kapaliny na snížení vlastních frekvencí projevuje především při 
radiálních výchylkách a největší je v těch místech, kde jsou radiální mezery mezi 
stěnami jednotlivých skořepin nejmenší. Geometrické rozměry skořepin jsou patrné 
z tabulky 3. 

Vzhledem k tomu, že šlo především o hledání vhodné metodiky výpočtu a o vyše
tření těch faktorů, které mají při kmitání v kapalině největší vliv na snížení 
vlastních frekvencí, nebyly do výpočtového modelu zahrnuty dynamické účinky všech 
vnitřních částí reaktoru (nebyla např. uvažována horní a spodní mříž dna nosného 
válce apod.). Do výpočtu nebyly rovněž zahrnuty další vlivy, jako např. vliv potru
bí, vliv otvorů v eliptickém dně apod., jsou však naznačeny možnosti, jak by bylo 
možno v případě potřeby tyto vlivy uvažovat. 
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Tabulka 3 

Skořep. 

© 
© 

© 
© 

Osek 

1 
2 

3 

U1(h) 
Di 
3840 
3300 
3230 

3015 
3080 
2960 

Di 

3542 
3110 
3110 
2955 
3010 
2900 

Rsi 

1845.5 
1602.5 
1585.0 
1492.5 
1522.5 
1465 

Hi 

149 
95 
60 

30 
35 
30 

Li* 

^ ^ 

4367 

1060 

** 
Li 

^ ^ 

3660 

Li 

10604 

7392 

1900 

ALi 

^ ^ 

3212 

^ ^ 

840 

Pro vyšetřováni kmitání výše popsané soustavy čtyř skořepin vzájemně vázaných 
kapalinou a modelujících dynamické vlastnosti jaderného reaktoru použijeme pohybo
vých rovnic. Pohybové rovnice 1-té kruhové válcové skořepiny konstantní tlouštky mů
žeme vyjádřit ve tvaru: 

[MJÍJ-4+ [č%HF~) /2/ 

V této rovnici je [Mi] diagonální matice setrvačných líčmků hmoty i-té skoře
piny je dána vztahem: 

ti; 
veličiny (JK, F>si, ý í t E i jsou postupně měrná hmota materiálu, střední poloměr, 
Poissonova konstanta a modul pružnosti i-té skořepiny, [II je jednotková čtvercová 
matice řádu 3. 

Vektor výchylek{ÍK} může být vyjádřen ve tvaru 

m4> 

Vlflftt) W,.M(/)Jf) 

iíút 
/ 4 / 

přičemž indexy p,V označují obecně tvar kmitu. Jednotlivým skořepinám soustavy 
jsou přiřazeny různé hodnoty u,y . Je-li 

Prvky vektoru {(V v} ={u^v, V^v, W ^ } 1 jsou normované amplitudy. Od funkcí 
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lA/Pi/ (Z) a'0y i' (y) požadujeme, aby splňovaly podmínku ortogonality: 

kde O*nu, C/yy , jsou Kroneckerovy jednotkové tenzory. 
Matice \_C ,] je matice tuhosti i-té skořepiny. Podrobný výklad a přehled 

těchto matic lze najít v /2/. 
Vektor [r J na pravé straně rovnice /2/ je vektor vnějších zatížení i-té 

skořepiny. Jestliže uvažujeme, že skořepiny jsou podrobeny pouze líčinkům okolní 
kapaliny, o které předpokládáme, že je stlačitelná a nevazká, bude platit: 

í o y 

fc}- o 
RHL SĽ 

V tomto vztahu jsou p.* (Rf*, ip, z, t) a pA* (R/*,<J>, Z, ť) tlaky, kterými půso
bí kapalina na vnitřní a vnější povrch i-té skořepiny, t j. na poloměrech R.*"a 
s *" 
Ri • 

Zavedením distribucí je možno vyjádřit účinky osamělých sil či bodově soustře
děných hmot (např. účinky potrubí apod.). Některé teoretické problémy s tímto spoje 
né řeší /3/. Analýza vlivu potrubí pro diskrétní model reaktoru je provedena v /4/. 

Výpočty jsou provedeny za předpokladu, že základní rychlosti proudění jsou ma
lé, nemají podstatný vliv na snížení vlastních frekvencí a lze je tedy zanedbat. 
Jak bylo výše uvedeno, předpokládáme, že okolní kapalina je stlačitelná a nevazká a 
její pohyb je způsoben pouze kmitavým pohybem pružných stěn skořepin. 0 jejím pohybu 
předpokládáme, že je potenciální, takže je možno definovat potenciální funkci 

{r,U>, z, t): 

W-gradylryz.t). /7/ 

Ť 

Kmitavý pohyb skořepin se bude přenášet i do okolní kapaliny, takže její po
hyb bude mít charakter šíření malých poruch (akustických vln). Označíme-li rych
lost zvuku c a použijeme-li válcových souřadnic r,U>, z, bude pro potenciál 
ffl(r,(/J, z, t) platit vlnová rovnice: 

Předpokládáme, že kmitající stěna skořepiny je stále ve styku s kapalinou a 
v místě styku je normálová složka rychlosti kapaliny rovna normálové složce rych-
losti kmitající stěny, takže pro r = R? a r = R. jsou splněny tyto okrajové pod
mínky: 

drJr^~W ' ™ ' - ™ ' / 9 / 



0 '. . je potenciál v prostoru mezi j-tou a i-tou skořepinou 
1 lr ifi Z, t J J ji u 
(uvnitř i-té skořepiny) , <J> ' , _ , , } _ t-\ 3e potenciál v prostoru mezi i-tou a k-tou 

l r ,yi z; x.) 

skořepinou (vně i-té skořepiny), W. je radiální výchylka i-té skořepiny. 
Pro z = 0 a z = L. uvažujeme podmínky: 

/10/ 

Známe-li potenciál 0(r,y>,z,t), můžeme vypočítat tlak p(r,CP,z,t) v libovolném 
místě tlakového pole kapaliny použitím vztahu 

plr,f, wt>~sM- /11/ 

kdeO, je měrná hmota kapaliny. 

Řešeni úlohy 

Podrobnosti řešení jsou uvedeny v /5/. Zde uvedeme jen výsledné vztahy. Zatí
žení p. jednotlivých skořepin, které je dáno rozdílem tlaků na vnitřním a vnějším 
povrchu skořepiny, je možno vyjádřit v následujícím tvaru: 

Lcot 
1 / 1 2 / 

Pít ' m,n 

_ .. . . . _IrsmnWwn}WVW<PI£ÍCJ 

Matematické vy jádření s o u č i n i t e l ů (Y , 0C„, , ľ„.,„U 3 e d á n o nás ledu j í 
cími vztahy: 

0i = rv / A1 frWh 

—- Ä A P 

/ 1 3 / 
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A éhŕ*) r f T 
A ) tľWnm**) 

n ŕKí,J V * 

Ĺ) AWKS ^ ^p^^N^y •/15/ 

h je pořadové číslo dseku ve kterém je šířka mezery mezi skořepinami konstant
ní, N je počet těchto líseků, L. ' , L. jsou jejich délky (uvnitř a vně i-té sko
řepiny) . 

První tvar Jf '/ platí pro případ, že i-tá skořepina leží uvnitř j-té skoře-
Piny (R.<h>< R< h>T 

Druhý tvar if /./ platí pro případ, že i-tá skořepina obklopuje j-tou skoře-
Pinu <R<h>*> R f ^ ľ 

Ap(r,Rj) 'dá 
5<y; 

/ 1 6 / 

J e - l i 

J e - l i 

^M= l^MLéet Kv] W) 

co 
IT 0, Fv(r)-ŕ, G/)=ŕ. 

LJ C m-$>o, <-(gf-' fír\l CJ2-
~ 7T > 

hu 

Fyzikální význam součinitelů Ď^*^, od** a^ľ" . ' ' vyplyne z dalšího odvození. 
Nyní můžeme vyjádřit vektor vnějších zatížení dle vztahu /6/. Vyjádříme-li 

výchylky|(Q'ij ve tvaru 
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PM- • =. 718/ 

dostaneme po úpravě tuto soustavu homogenních rovnic: 

~ 

f\(kl) 
i 

- ( mnkr 

i fífrnřř 

A(2) 
A(m,n) 

t 

-C 
i 

-c 

xmL 
1 

[W 

f 

( nnoc 

A0) . Aw 
r 

ř 

r Ĺ wrr 

Aí4) 
f\(r.s) 

u, 

J V. 

'k l 

vkl 

IV, kt 
Jmn 

"mn 
k mn 

ty 

w, p? 

rs 
V, rs 
IV, ri 

= 0. 719/ 

Submatice [A (u,V)J , součinitelé M. tyi,v)< součinitelé C " a bezrozměrná 
kruhová frekvence-Q. mají tento tvar: 

SO 
[A(/J,WJ = 

(i), u 720/ 

,* . . * * 

W - f ^^ -W+M$y), 721 / 

722/ 
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rrSLxni. 

/23/ 

(i) Prvky aoL/3 (U>V) se určí z matice diferenciálních operátorů soustavy pohybo
vých rovnic i-té skořepiny 

Ze soustavy /19/ vidíme, že veličiny C '»» ležící mimo hlavní diagonálu 
matice této soustavy, vyjadřují vzájemné vazby mezi skořepinami. 

Veličiny M (u,y) mají význam součinitelů přídavných hmot. Složka M. (p,V ) = 
Pk -X* "̂ = '——oíuv charakterizuje přídavnou hmotu kapaliny nacházející se uvnitř i-té sko-
i^i K P k •* řepiny. Složka M. (u,V) = - ' u~oC„., charakterizuje přídavnou hmotu kapaliny nachá-1 ' D • ti . r* 

zející se vně i-té skořepiny. 
Protože se při vázaném kmitání skořepin v kapalném prostředí uplatňuje vliv 

okolní kapaliny především prostřednictvím radiálních výchylek, je možno udělat 
určité zjednodušení, které spočívá v tom, že zanedbáme setrvačné líčinky skořepin 
v axiálním a tangenciálním směru. Po jednoduchých matematických úpravách dostáváme 
místo soustavy /19/, která sestává ze čtyř soustav po třech rovnicích (pro každou 
skořepinu máme tři pohybové rovnice), soustavu /24/, která sestává ze čtyř homo
genních rovnic (pro každou skořepinu máme nyní jednu pohybovou rovnici): 

ffiMftfl .2 Jt, 

"SmfcA 

CA 
'm.n] 

Ssmn *-4 

mm Tnn/A 

%$m 
- = 0 . /24/ 

K 

K rs 
Veličiny JI , jsou bezrozměrné kruhové vlastní frekvence i-té skořepiny ve 

2 2 
vakuu, Ji Í Q = k̂ ûJ iQ . 

Soustava homogenních rovnic /19/, resp. soustava /24/, popisuje vázané kmitá
ní čtyř skořepin v kapalině. Aby řešení bylo netriviální, musí být determinant pří
slušné souscavy roven nule. Z této podmínky dostáváme tzv. frekvenční rovnici pro 
výpočet vlastních frekvencí soustavy vázaných skořepin v kapalině. Vazba mezi sko
řepinami, způsobená přítomností kapaliny, je vyjádřena pomocí prvků C '' leží
cích mimo hlavní diagonálu matice soustavy. Setrvačné účinky kapalinyj sou vy;jádře-
ny pomocí součinitelů přídavných hmot M. (;i,V) . 

Jestliže bude M (u,V) = 0 , C // = 0, pak z podmínky netriviálnosti řešení 
soustavy /19/ dostáváme podmínky pro výpočet vlastních frekvencí jednotlivých sko
řepin ve vakuu. Tohoto způsobu je možno použít v případě válcových kruhových sko
řepin, pro výpočet vlastních frekvencí skořepin složitějších geometrických tvarů, 
kmitajících ve vakuu, použijeme numerických metod (např. program BOSOR 4). 

Jestliže bude M (u,v) ̂  0, C /' = 0, rozpadne se soustava /19/ na čtyři 
vzájemně nezávislé homogenní soustavy (každá tato soustava sestává ze tří homogen
ních rovnic), popisující kmitání navrženého výpočtového modelu reaktoru v kapalině. 
Podobně se i soustava /24/ rozpadne na čtyři vzájemně nezávislé homogenní rovnice 
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pro výpočet vlastních frekvencí jednotlivých skořepin v kapalině: 

V WW* -M I2SI 

Za těchto předpokladů kmitá každá skořepina nezávisle na ostatních skořepi
nách. Její kmitavý pohyb je ovlivněn pouze setrvačným tfčinkem spolukmitající kapa
liny, takže vlastní frekvence jsou sníženy oproti vlastním frekvencím ve vakuu, 
není však ovlivněn kmitavým pohybem okolních skořepin, ani uvažovaná skořepina okol
ní skořepiny svým kmitáním neovlivňuje. Každá skořepina kmitá tak, jako by ostatní 
skořepiny uvažované soustavy byly dokonale tuhé. Proto můžeme vlastní frekvence 
Q.x, resp. TL = (2TTkJ fí± označit jako vlastní frekvence nevázané soustavy. 

Numerická výsledky 
Omezíme-li se na výše uvedené zjednodušení, tj. použijeme-li pro výpočet 

vlastních fr.ekvencí vázané soustavy skořepin v kapalině soustavu rovnic /2A./, 
potřebujeme znát vlastní frekvence jednotlivých skořepin ve vakuuí2. = 2?Tk.f. , 
součinitele přídavných hmot M^ji/v) a součinitele C „ ' ' vyjadřující vazby mezi 
skořepinami. Jak bylo uvedeno v první části tohoto příspěvku, byly programem 
BOSOR 4 vypočteny podrobně pouze vlastní frekvence f_0, tj. vlastní frekvence 
nosného válce a dna nosného válce ve vakuu (skořepina (2) uvažované soustavy). 
Potřebné vlastní frekvence zbývajících skořepin byly vypočteny přibližně dle grafů 
uvedených v /6/ a /7/. Výsledky výpočtů jsou nakresleny na obr. 15. 

Podrobným výpočtem vazbových součinitelů C u'v'bylo zjištěno, že významnější" 
vazby nastávají pouze mezi skořepinami (T) a (2) Položíme-li C = C = 

w v-x mnpq pqmn 
= Cmnrs = Crsmn = ° a P°užijeme-li vztah /23/, pak z podmínky netriviálnosti řeše
ní soustavy/24/ dostaneme: 

Tato podmínka vede ke třem rovnicím, 

nř-aKo, -d-ií-o, 
jejichž řešení jsou: 

r//2 

m 

už 
1 
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Skořepiny (3) a (7) kmitají nezávisle na sobě a nezávisle na skořepinách 
(T) a (5) . U skořepin (T) a (2) dochází vlivem okolní kapaliny k vázanému kmi-

( 1 2 1 ( 1 2 ) 
tání. Vlastní frekvence této soustavy, f- ' a f, , závisí na vlastních frek
vencích nevázané soustavy f. = F. Q [l+M-i (k,l)] ~ ' a f, = f 2 0 U + M? 'm'n)J ~ a na 
součiniteli £-(1'2). 

Na obr. 16. jsou nakresleny výsledky výpočtů vlastních frekvencí vázané šou
fl 2) (1 ? > 

stavy f' ' ' a f5 Pro "> = 1; k = 1; n, 1 = 2 -r 8. Na tomto obrázku asou též na
kresleny vlastní frekvence obou skořepin ve vakuu, fln a f,n a vlastní frekvence 

— — /i 21 — — (1 2) 
nevázané soustavy i . a f,. Vidíme, že rozdíly f.1 ' '-f.. a f2 - f2 ' jsou pro 
n , l l 3 poměrně malé. Vazby mezi skořepinami jsou při větším počtu vln po obvodu 
slabé, uvažovaná skořepina je vlastnostmi druhé skořepiny soustavy ovlivněna jen 
málo. Je to dáno především tím, že pro n , l i 3 jsou rozdíly f. - F, velké. 

Křivka fí ' odpovídá kmitání dvou základních komponent ve fázi, křivka f2 ' 
odpovídá kmitání těchto komponent v protifázi. Vzhledem k tomu, že tvary kmitu jsou 
poměrně složité (obr. 9 - 12), bude v některých případech (např. m = 1, n = 2 Ť 4) 
při soufázném kmitání nosného válce a skořepiny Q kmitat dno nosného válce v pro
tifázi a naopak. 

Některé další numerické výsledky jsou uvedeny v /5/. 

ZÁVER 
Byl proveden teoretický rozbor kmitání soustavy skořepin v kapalině a byly 

provedeny výpočty vlastních frekvencí vázané soustavy. Z provedeného rozboru vyplý
vá, že při kmitání v kapalině nestačí vyšetřovat dynamiku jedné komponenty, ale je 
třeba vyšetřovat dynamické chování celé soustavy. V důsledku hydrodynamických vazeb 
je frekvenční spektrum mnohem hustší, což je třeba vzít v dvahu jak při interpretaci 
experimentálně zjištěných dat, tak i při studiu vynuceného kmitání. Znalost frek
venčně modálních vlastností je nezbytná pro správnou volbu místa upevnění snímačů, 
což je vzhledem k rozmanitosti vlastních tvarů velmi důležité. Bylo by vhodné zamě
řit pozornost na studium dynamiky složitějších modelů reaktoru, zahrnujících vlivy 
dalších komponent a jejich hydrodynamických interakci. 
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Obr. I Sestava nosní válec, dno nosného válce 
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obr. 2 

REFERENČNÍ PLOCHA 

m 
* 3065 [:? ] 

DNO / 

NOSNÝ VÁLEC 

f -0.26 
L-0,56, 

^ 3015 [. í 

obr. 3 
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Obr. 4 Nosný válec jaderného reaktoru. Výpočtový model. 
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Obr. 5 Dno jaderného reaktoru. Výpočtový model. 
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n = 3 
m = 1 
f = 469 Hz 

Obr. 6 Vlastní tvary eliptického dna jaderného reaktoru 
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Obr. 7 Vlastní tvary eliptického dna jaderného reaktoru 
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Obr . 8 
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n » 2 
m * 1 
f * 68.25 Hz 

n « 2 
m x 2 
f = 159 Hr 

n = 2 
m = 3 
f = 192.9 Hz 

noimólní výchylky (w) 

tangtnadlnf výchylky (v ) 

E> 

n * 3 
m= 1 
1 = 65.8 Hz 

n =3 
m = 2 
f = 120.1 Hz 

n : 3 
m = 3 
1 = 157.2 Hz 

Obr. 9 
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n = 4 
m= 1 
I = 100,2 Hz 

n = 4 
m = 2 
1 = 117.3 Hz 

4 
-.3 
•• 125,5 Hz 

normálne výchylky (w I 

tangenciální' výchylky (v ) 

r 

U 
n = 5 
ms 1 
f = 113.9 Hz 

n = 5 
m x 2 
f « 152,2 Hz 

U 
n =5 
mi 3 
f « 156,1 Hz 

Obr. 10 
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n =6 
m = 1 
I = 135.3 Hz 

n = 6 
m = 2 
f = 190.7 Hz 

n =6 
m = 3 
f = 205,5 Hz 

normálni výchylky I w) 

tangenciální výchylky (v ) 

r 

D 
n - 7 
m = 1 
f x 173.6 Hz 

n -7 
m=2 
f = 2083 Hz 

n =7 
m= 3 
f « 264,3 Hz 

Obr . 11 
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n = 8 
m = 1 
t = 222.6 Hz 

n = 8 
m = 2 
f = 247.6 Hz 

n = 8 
m= 3 
f z 290,5 Hz 

normálna výchylky (w) 

tangenciální výchylky (v ) 

Obr . 12 

« ' 
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n= 2 t = 68.25 Hz rn= 1 

tangenciální výchylka 

normálna výchylka 

1 řez nedeformovanou ref. plochou 

— — obvodová deformace v miste maximální výchylky meridianu 

Obr.13 Obvodová deformace re fe renčn í plochy 
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Obr. 14 Výpočtový model soustavy skořepin 
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Obr. 15 Vlastní frekvence ve vakuu 
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Obr.16 Vlastní frekvence f10 a f2Q skořepin 0 a © 
ve vakuu, f a f2 v kapalině /bez uvažování 
vazeb/ a vlastní frekvence f ̂ 1 , 2 / a f-/1,2/ 
soustavy skořepina (T) + skořepina © + kapalina 



DIAGNOSTIKA PALIVOVÉHO ČLÁNKU 
ing. S. Konstantinidis, CSc. 
SVÚSS Běchovice, Praha 9 

Chladicí médium protékající palivovým článkem jaderného reaktoru vyvolává svý
mi dynamickými účinky kmitání jednotlivých komponent článku. Toto kmitání rozhodu
je o dynamickém namáhání palivových prutů a kazety článku. Proto měření vibrací 
prutů a kazety tvoří základ bezdemontážní diagnostiky článku, která umožňuje před
cházet havarijním stavům. 

Cílem moderní údržby je zajistit provozní bezpečnost a spolehlivost složitých 
mechanických soustav a zařízení jaderných elektráren, kde případné havárie jsou 
spojeny s dalšími negativními jevy. 

V rámci spolupráce SVÚSS a OZES ŠKODA Plzeň byly měřeny dynamické charakte
ristiky modelu palivového článku rychlého reaktoru protékaného vodou /l, 2/. K zpra
cování měřených signálů, namáhání prutů a kazety a příčných tlakových fluktuací 
/měřeny za účelem zjištění informací o mechanizmu buzení kmitání prutů a kazety/, 
bylo použito metod matematické statistiky /3/, jež nacházejí stále větší uplatnění 
v technické diagnostice /5/. 

Matematický model, umožňující určení dynamické odezvy palivových prutů na 
účinky protékajícího média článkem, je podrobně uveden v /4/. 

Jedním z faktorů rozhodujících tedy o míře životnosti palivového článku je 
úroveň dynamického namáhání palivových prutů v exponovaných místech /v místech 
uchycení a distancování/. 

Proto by bylo vhodné na diagnostických kazetách zabudovaných v reaktoru, na 
vybraných prutech umístit plášfcované tenzometrické snímače, které by trvale zazna
menávaly chování prutů při provozních režimech reaktoru. 

Další možnou cestou by bylo zabudování tlakových snímačů na diagnostických 
kazetách pro měření příčných tlakových fluktuací, které jsou úzce svázány s vibra
cemi svazku prutů /2/. Ze změřených signálů lze zjistit charakter vibrací a z něj 
namáhání prutů. 

LITERATURA 
/l/ S. Konstantinidis: Kmitání podélně obtékaného svazku prutů vložer.i-r.o v šesti-

hranné kazetě, zpráva SVÚSS 77-03007, 1977 
/2/ S. Konstantinidis: Vibrace modelu palivového článku s průtokem chladivá, 

zpráva SVÚSS 79-03011, 1979 
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NEUTRONOVÁ ŠUMOVÁ DIAGNOSTIKA 
ing. K. Dach 
o. p. Škoda-Závod Energetické strojírenství', Plzeň 

1. ÚVOD 

Analýza neutronových šumů prošla za posledních. 5 - 8 let bouřlivým vývojem. 
Tento vývoj se obráží ve stále rostoucím počtu publikovaných prací. Jestliže na 
1. konferenci specialistů v oboru šumová diagnostika SMORN-1, která se konala v 
r. 1974 v Římě, byla většina referátů věnována problenaticeměření šumů na výzkum
ných reaktorech, o 3 roky později na konferenci SMORN-2 v Gatlinburgu, byly již 
téměř všechny práce věnovány problematice analýzy šumů na reaktorech energetických. 

V současné době lze klasifikovat neutronovou šumovou analýzu jako speciální 
oblast jaderného inženýrství. Výzkumné úkoly řešené v této oblasti aplikovaného 
výzkumu lze rozdělit na 2 základní skupiny: 
1/ Experimentální a teoretické studie informačního obsahu šumového signálu husto

ty toku neutronů. 
2/ Přímé aplikace šumových metod ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jaderně 

energetických zařízení - metody neutronové šumové diagnostiky. 
Obě skupiny jsou samozřejmě vzájemně vázány a úspěchy v aplikaci neutronové 

šumové analýzy pro provozní diagnostiku energetických rektorů jsou podmíněny 
úspěchy výzkumu informačního obsahu šumového stgnálu. Tato oblast představuje ši
rokou frontu teoretického i experimentálního úsilí, které překrývá oblasti formu
lace teoretických modelů, ověřovací výpočty, numerické experimenty, modelové 
experimenty na výzkumných reaktorech s izolovanými zdroji budicích sil včetně 
ověřování příslušných interpretačních modelů. 

2. MODEL JEDNOBODOVÉ- APROXIMACE 

Nejjednodušší teorií neutronového šumu v reaktoru je model jednobodové apro
ximace. Podle tohoto modelu fluktuace hustoty toku tepelných neutronů ve frekvenční 
oblasti lze vyjádřit vztahem 
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kde W - kruhová frekvence 
Ji/- souřadnice 

ty{jC)- hustota toku neutronů v místě /o v kritickém reaktoru 
fluktuace hustoty toku neutronů v místě /v 

6Jí^)~ přenosová funkce reaktoru nulového výkonu 

Přenosovou funkci reaktoru nulového výkonu lze vyjádřit vztahem: 

6» P \ 0 CU) . 1 /2/ 
2 ůco i Úct 1+4-

X/- doba života okamžitých neutronů 
Q - efektivní podíl zpožděných neutronů 
7 - střední hodnota rozpadové konstanty /pro jednu skupinu zpoždě

ných neutronů /~ 0,ls~ i 0,016 Hz/ 

Pro malé frekvence OJ « X/ Q (LúJ—> <=>° i pro vysoké 
frekvence uj »oCCK i &Q (ív) —=• O. 
V oblasti "plata" přenosové funkce ( ̂  « oú « C^e) l z e &o (^ ) vyjád
řit zjednodušeně 

6LM-4-# /3/ 

V jednobodovém modelu tedy fluktuace hustoty toku neutronů jsou buzeny pouze 
fluktuacemi reaktivity v aktivní zóně. CJQ(UJ) jsou fluktuace reaktivity aktivní 
zóny včetně příslušných efektů zpětných vazeb, které závisí pouze na frekvenci 
buzení. Proto jednobodový model neutronového šumu bývá nazýván "prostorově 
nezávislým modelem". Přesněji vyjádřeno, samotné fluktuace hustoty toku neutronů 

d'$(lAJ,Jl>) závisí na prostorové souřadnici, avšak tato prostorová závislost ne
odráží prostorovou závislost budicí síly. Obdobně v oboru platnosti jednobodové 
kinetiky jsou prostorově nezávislé charakteristiky náhodného procesu: 
- výkonová spektrální hustota normalizované fluktuace 
NAPS" J<f>t (co) = / Go fa ) ř MS D cT§ (OJ ) IM 
kde £PSD je výkonová spektrální- hustota budicí síly reaktivity <f~Q (UJ) 

- vzájemná výkonová spektrální hustota normalizovaných fluktuací 

NCPSD tffa1ttz (UJ)= Go (UJ). QPSJ) §(Oj) /5/ 

Koherence mezi fluktuacemi ď(fi (t, A. -f) a <fý(ti -^-í) Pa)c nezávisí na 
frekvenci QOHcTtf)^, *z (eo) = j W 

a fázový posuv mezi fluktuacemi měřenými ve dvou různých polohách je nulový. 
Zjednodušeně lze říci, že podle teorie jednobodové kinetiky neutronové pole v 
reaktoru "dýchá ve stejném rytmu" v celém objemu aktivní zóny. 

Experimentální práce, směřující k objasnění přenosu budicí síla - neutronový 
šum a k ověření prvních interpretačních modelů byly prováděny většinou na expe-
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rimentálních reaktorech s aktivními zónami malých rozměrů a s vysoko obohaceným 
palivem. Výsledkem těchto studií /l - 4/ byl závěr, že pro studium neu
tronového šumu v malých,vysoce obohacených zónách lze použít teorie jednobodové 
kinetiky. Současně však byla předikována potřeba prostorově závislého modelu pro 
studium neutronového šumu v geometricky rozměrných aktivních zónách energetických 
reaktorů /5 - 9/. 

Na obr. 1 je znázorněna měřená NPSD na reaktoru WER-440 jaderné elektrárny 
NORD, měřená 2 detektory SPN a Rh emitory ze systému "in-core" instrumentace reakto
ru a jednou ionizační komorou SOR umístěnou mimo tlakovou nádobu, viz schematické 
uspořádání v levé části obr. 1. Spektrum měřené detektorem E58 se liší od spektra 
měřeného detektory E 38 a IK3, které se vzájemně podobají. Výkonová spektrální hus
tota tedy závisí na měřicí poloze. Akcelerometry, umístěnými na kanálech pohonu 
řídicích tyčí byly určeny frekvence vibrací tyče S14: 1,46 Hz a S18: 2,75 Hz. 
Frekvence vibrace tyče S14 1,46 Hz je zřetelně vidět ve spektru detektoru E58. 
S rostoucí vzdáleností od vibrující tyče je pík méně zřetelný. Rezonance na frek
venci 2,75 Hz, která je zřetelná ve spektrech detektorů E38 a IK3, chybí ve spektru 
detektoru E58. Koherenční funkce vykazují zjevnou odchylku od závěrů jednobodové 
teorie. 

3. PROSTOROVĚ ZAVlSLÝ MODEL 

V prostorově závislé teorii je šum buzený reaktivitou pouze jednou komponentou 
šumového pole. Druhou komponentou je přímé lokál
ní ovlivnění z fluktuací účinných průřezů. Hustota toku neutronů ve frekvenční oblas
ti je vyjádřena vztahem: 

ď<j>(uj,t)= G0(cu)d$(Uj)<l)fo) ŕ ďfaÍLU,^) 

Ĺ ďfoCtu,*) 

*ffifr(u 
Jednotlivé složky šumu se nazývaj 

ŕ(jj 4,) - globální efekt 

tffa (<*>,*)' lokáln£ efekt 
Globální efekt - je určován fluktuacemi reaktivity a jeho prostorová závislost je 

určována distribucí toku neutronů v kritickém reaktoru. 
Lokální efekt - je funkcí prostorové závislosti vlastního šumu budicí síly. 

Jestliže tedy porucha budící šum nezávisí na prostorových souřadnicích, neu
tronové fluktuace jsou popsány globální složkou. Je-li objem, v němždochází k po
ruše mnohem menší než objem aktivní zóny, lze poruchu charakterizovat jako lokální. 
0 tom, zda-li šum buzený touto poruchou lze uvažovat jako globální, tedy sledující 
model jednobodové kinetiky, nebo prostorový, však závisí na rozměrech aktivní zóny. 

4. INFORMAČNÍ OBSAH VNEREAKTOROVĚHO DETEKTORU 

Z obr. 1 je zřejmé,, že není podstatného rozdílu mezi informačním obsahem 
šumového signálu vnitroreaktorového a vněreaktorového detektoru. tJa rozdíl od "in-
core" detektoru, který reaguje pouze na změny neutronového pole v aktivní zóně, 
vněreaktorový detektor je citlivý rovněž na změny ve vlastnostech zeslabení pro
středí mezi aktivní zónou a detektorem. 
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Vzhledem k tomu, ze typická střední volná dráha rychlých neutronů je cca 
10 cm, je zřejmé, že vněreaktorový detektor detekuje pouze neutrony z periferních 
palivových kazet. Provedená výpočty /10/ ukázaly, že 91 % odezvy vněreaktorového 
detektoru ve směru souřadnic x-y pochází z nejbližších 5-ti palivových kazet. Fy
zikální model, sestavený na základě těchto poznatků /li/ je schematicky znázorněn 
na obr. 2. 

Hlavni příspěvek k signálu ionizační komory umístěné vně reaktoru v poloze 
definované vzdálenosti okraje a dhlem spojnice středu aktivní zóny a 
komory s osou x, pochází z oblasti, jejíž šířka je úměrná velikosti střední volné 
dráhy štěpných neutronů v aktivní- z<5ně. 

Proud IK umístěné mimo aktivní, zónu je přihližně roven 

kde (u£(t fä\ ^e h u s t o t a toku neutronů o střední energii štěpení 
integrovaná Dřeš oblast R 

T(t, S) f a k t o r zeslabení 

Normovaná fluktuace tohoto proudu je součtem dvou členů, které představují 
postupně šumový příspěvek aktivní- zóny a šum zeslabení, který je vztažen ke změ
nám ve vlastnostech prostředí mezi aktivní, zónou a vněreaktorovým detektorem 

CI,I"JW 
je reprezentován fluktuacemi hustoty toku neutronů v aktivní zóně a jeho příspě
vek k informačnímu obsahu signálu vněreaktorového detektoru je stojný jako u 
vnitroreaktorového detektoru. 

šum aktivní zóny 

Sum zeslabení 
/\(i,e) fTlt, e J 

Tie) / i i / 

je charakterizován fluktuacemi faktoru zeslabení / f t , w) , který je funkcí 
vzdálenosti detektoru od aktivní zóny 

T li V- TLlH,e)]t /i2/ 
kde 

/13/ 

Fluktuaci vzdálenosti ď'tfi., Q) l z e vyjádřit vztahem: 
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kde £(£) Je vektor okamžitá výchylky středu aktivní zóny. 
gum zeslabení je potom ^ gj = ^ fäft č] f 

JT /15/ 

/16/ 
v 

je koeficient vazby mechanické výchylky komponenty na normovaný neutronový šum. 
Typická hodnota tohoto koeficientu je 0.15 cm /12/. 
Dosazením vztahu /14/ do /15/ 

A[íieí^-£(í)-c*:[@kr{)-&]f m, 

přičemž platí 

M^i8o')"A(ifi). /18/ 

takže fluktuace signálů protilehlých detektorů jsou v protifázi. 

5. DIAGNOSTIKA VIBRACf VNITRNÍCH ČÄSTf REAKTORU 

Typickým příkladem šumu zeslabení je neutronový šum buzený kyvadlovým pohy
bem nosného válce. Jeho pohyb mění vzdálenost nosného váloe od ionizační komory. 
Zanedhá-li se šum aktivní zóny, buzený sekundárně vibracemi palivových kazet, 
lze šum ionizační komory popsat rovnicí /17/. 

Na obr. 3 jsou výsledky měření neutronového šumu buzeného kmitavým pohybem 
nosného válce na jaderné elektrárně STADE /13/. Frekvence vibrace nosného válce 

r^ 13 Hz je zřetelně rozlišitelná ve spektru ionizační komory SOR. Koherence 
mezi 2 komorami SOR vzájemně posunutými o 180 indikuje zcela jednoznačně vibrace 
na frekvenci 13 Hz, rovněž fázový posuv je 180°. Samotný fázový posuv 180° však ne-> 
ní dostačujícím důkazem vibrací nosného válce, nebofc i vibrace dalších vnitřních 
částí reaktoru se zobrazují fázovým posuvem 180 u protilehlých komor. 

Pohyb nosného válce má velmi často preferovaný směr pohybu, lépe řečeno pre
ferované směry pohybu v různých frekvenčních pásmech. 

Je-li detektor umístěn ve směru převládajícího pohybu, tj. (%. = @ , pak 
fj(i. Q) •= MfíX • Je~li $K £ 0 i pak šumový signál detektoru se zmenšuje 

a zvyšuje se relativní příspěvek ostatních šumových zdrojů. 
Jsou-li protilehlé detektory kolineární s převažujícím směrem pohybu v určité 

frekvenční oblasti, koherence mezi oběma detektory se bl£ž£ 1 /14/. Koherence 

mezi detektory, které nejsou středově symetrické je vždy menší než koherence 
mezi protilehlými detektory umístěnými ve směru pohybu. 

Prostorové chování koherenční funkce pro typické kyvadlové pohyby nosného 
válce je znázorněno na obr. 4 pro detektory SOR vzájemně posunuté o 60° a 180° 
proti středu aktivní zóny. Fázový posuv byl v obou případech 180 ve frekvenční 
oblasti 1 Hz - 15 Hz. Koherence mezi protilehlými detektory ve frekvenčním pásmu 
7 Hz - 11 Hz se blíží 1, zatímco u detektorů posunutých o 60° je v uvedené frek
venční oblasti menší než 0,1 Hz, z čehož lze usoudit, že oblast 7 - 11 Hz je oblast, 
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v níú dominuje boční výkyv nosného válce. Na frekvencích 17 Hz a 19 Hz vykazují 
koherence obou dvojic detektorů píky. Tato odezva je typická pro skořepinové vibra
ce jak nosného válce, tak tepelného stínění /14/. 

Na obr. 5 je porovnání NPSD signálů vnitroreaktorových a vněreaktorových detek
torů jaderné elektrárny Fessenheim ?.. Všechny "in-core" detektory vykazují rezonan
ce na frekvencích 3,2 Hz a 7,1 Hz, způsobené vibracemi vnitřních částí reaktoru. Po
rovnáni s měřeními na elektrárně Fessenheim 1 při stejně umístěných čidlech je na 
obr. 6. NPSD vykazují posuv ve frekvencích z 11,5 Hz u Fessenheim 1 na 7,5 Hz u Fes
senheim 2 /15/. Tento rozdíl je způsoben změnou v uložení nosného válce. Základní 
tvar kmitu nosného válce aktivní zóny Fessenheim 1 odpovídá řešení dynamiky soustavy 
s okrajovou podmínkou "vetknutí-podpora", u Fessenheim 2 řešení s okrajovou podmín
kou "vetknutí-volný". Na obr. 7 jsou koherence mezi vnitroreaktorovými a vněreaktoro-
vými detektory jaderné elektrárny Fessenheim 2 při 3,2 Hz a při 7 Hz /ridaj je uveden 
v závorce/. Fázový posuv 180° je vyznačen plnou čarou, fázovaný posuv 0 čárkovanou 
čarou. V tab. č. 1 jsou sestaveny charakteristické příčiny odpovídající určitým 
rezonancím ve spektru neutronového šumu. 

Tabulka č. 1 

Frekvence /Hz/ 

3 
11,5 
19 

20 

24,8 
32 

42 

Charakteristická příčina 

Příčné vibrace palivových kazet 
Základní tvar kmitu vnitřních částí 
Prstencový tvar kmitu nosného válce 
n m 2 

Prstencový tvar kmitu nosného válce 
n - 2 
Frekvence hlavních cirkulačních čerpadel 
Skořepinový tvar kmitu tepelného 
stínění n = 2 
Skořepinový tvar kmitu tepelného 
stínění n « 4 

Metodou neutronové šumové analýzy lze tedy identifikovat nejen základní 
tvary kmitů vnitřních částí reaktoru ale i skořepinové tvary kmitů komponent 
/jako např. nosný válec či tepelné stínění/. 

6. DIAGNOSTIKA KRIZE VARU 

Lze očekávat, že var v jedné palivové kazetě, např. vybuzený var v DK neovliv
ní nízkofrekvenční část spektra, kde dominujícím šumovým zdrojem je globální efekt 
reaktivity. Ovlivněna bude tedy část spektra s vyššími frekvencemi, kde lze očeká
vat vznik nových vysokofrekvenčních složek, majících příčinu v lokálních fluktua
cích dutinového koeficientu reaktivity obdobně, jako u varných reaktorů. 

S ohledem na prostorovou závislost efektu dvoufázového proudění je výhodné 
uspořádání detektorů v sondě, nebot umožňuje provádět vzájemnou spektrální analýzu 
signálů detektorů umístěných v různých výškách a v principu též v prostředí 
s různě rozvinutým stupněm varu. 

123 



Za předpokladu lokalizace detektorů v sondě na souřadnicích /x,y,z.,/ a 
/x,y,z-/ lze podle teorie šumu varných reaktorů vzájemnou výkonovou spektrální hus
totu detektorů vyjádřit vztahem 

CPVfj*,,*,^) - Cv-H^HM-ÚMě*'* /1S/ 

•APS3>^(co), 

kde Clil. ~ konstanta úměrnosti závisící na grupových 
konstantách 

rji^Cu)- frekvenčně závislá přenosová funkce reaktoru 
vyjadřující charakteristiku nízkopásmového 
filtru podle neutronového šumu 

cLi(uj)- frekvenčně závislý faktor, vyjadřující 
•L-^,t vlastní citlivou délku detektoru 

Ms] - doba průchodu bubliny mezi dvěma detektory 
/jP̂ /JíwJI - výkonová spektrální hustota měřená detektorem 

0 na souřadnici x,y,z., 
vzájemná výkonová spektrální hustota dvou 

o " </A detektorů na souřadnicích x,y,z, a x,y,z 2 

w ÍS'*]- úhlový kmitočet 

Výkonová spektrální hustota detektoru, který je umístěn na souřadnici 
x,y,z. je definována výrazem 

kde 
f<M "fSSf • / 2 0 / 

lokální objem parních bublin v místě 
detektoru 

KSéíX Ví-t)- lokální rychlost parních bublin v místě 
detektoru 

Faktor citlivosti detektoru v závislosti na úhlovém kmitočtu lze vyjádřit 
vztahem 

i , \ /*I*V \Ti£ /21/ 

ŕ ' cot, 

Pomocí rovnice /21/ lze definovat charakteristický kmitočet vlivu detektoru 
výrazem 

124 



kde *•£-' je citlivá délka detektoru 

A^i(u).fa)s&ffil 
l( (uj) je frekvenčně závislá konstanta 

Výkonová spektrální hustota tedy roste s rostoucím objemem 
parních bublin a při aplikaci v diagnostická kazetě s rostoucím z. Na základě fak
tu, že růst intenzity varu je zobrazen růstem vysokofrekvenční části spektra lze 
jednoznačně rozhodnout, je-li v kazetě var či není. Charakteristické spektrum neu
tronového šumu způsobeného varem je na obr. 8. V současné době jsou experimentál
ně ověřovány možnosti kvalitativního stanovení obsahu parních bublin využití analý
zy neutronového šumu /l6/. 

7. ZÁVĚR 

Neutronová šumová diagnostika je pro svoji pasivnost /tj. nevyžaduje dodateč
ného zásahu do systému/ vhodnou metodou pro diagnostiku mechanických vibrací vnitř
ních částí a varu v tlakovodních reaktorech,doplňující ostatní způsoby rozpoznání 
okamžitého stavu zařízení. 
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A(l, B) -p e(ú) cos[e(i)-B] 

A(itB*48ŕ)—A(i,6) 

Obr.2. Fyzikální model detekce vibrací nosného válce 
vněreaktorovým detektorem. 
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Obr.3. Neutronový šum buzený pohybem nosného válce 
na jaderné elektrárně STADE. 
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Obr.4. Prostorové chování koherenční funkce 

pro typické kyvadlové pohyby nosného válce. 
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im 
Obr.5. Porovnání výkonových spektrálních hustot signálů 

vnitroreaktorových a vněreaktorových detektorů 
jaderné elektrárny FESSENHEIM 2. 
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7. Koherence mezi vnitroreaktorovými 
a vněreaktorovými čidly jaderné elektrárny 
FESSENHEIM 2. 

131 



U 

rMWK^/ 

S aul 

Obr.8. Charakteristické spektrum neutronového šumu v různých výškách aktivní 
zóny způsobené varem chladivá 
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KOHERENČNÍ METODA IDENTIFIKACE 
ŠUMOVÉHO MODELU SIGNÁLU 

ing. J. Vavřín 
ÚJVŘež 

1. ÚVOD 

Zárukou spolehlivého a bezpečného provozu jaderného reaktoru je správná 
funkce a součinnost všech užitečných technologických procesů v aktivní zóně a po
mocných obvodech. Chování těchto procesů je rušeno jevy, nebo procesy, které způ
sobují odchylky od správné funkce a proto se označují jako poruchové procesy, 
stručně poruchy, tíkolem šumové diagnostiky je pomocí stochastických metod iden
tifikovat vznik a působení elementární poruchy nebo systému poruch podle přísluš
nosti k zvolenému rozdělení modelů poruch do tříd. Diagnostika předem předpoklá
dá znalost poruchových modelů, zdrojem jejich poznání je šumová analýza, která 
zkoumá stochastickou povahu chování jaderného reaktoru z hlediska fyzikální pod
staty náhodných procesů. Většina zjišťovaných, poruch nejsou přímo měřitelné 
procesy, jejich existence a vlastnosti se určují nepřímo z korelačních vazeb 
s vybranými měřenými veličinami. Nosičem informace o poruše je potom užitečná 
složka šumových modelů signálů, měřených fyzikálních veličin, šumová složka sig
nálu je fyzikální realizací abstraktního modelu poruchy. Konkretizace elementár
ních poruch na určitém objektu umožňuje jejich klasifikaci, jejich rozdělení 
do tříd podle nejrůznějších hledisek. 

2. KOHERENCNÍ METODA IDENTIFIKACE 

šumová metoda identifikace je metoda, jejímž účelem je zjištovat modely poruch 
a jejich parametry ze stochastické analýzy šumového modelu signálů veličin, měřených 
na jaderném reaktoru. Protože analýza korelačních vazeb se provádí ve frekvenční 
oblasti a používá se metod koherenční analýzy, označujeme tuto metodu za koherenčnl 
metodu identifikace /A/, tíkolem identifikace konkrétní reálné poruchy je určení je
jího modelu a jeho rozpoznání ve složeném modelu systému poruch z výsledků pozoro
vání. 

Určení optimálního odhadu modelu systému poruch je založeno na odhadech podmíně
ných spektrálních hustot, které se stanovují z matice spektrálních hustot měřených 
veličin. Z podmíněných spektrálních hustot se určují parciální a mnohonásobné kohe
rence, dílčí přenosy, vlastní výkonové spektrální hustoty, vstupních a výstupních 
proměnných šumového modelu. 
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V popisované metodě můžeme pracovat s neorientovaným modelem systému, 
různou kombinací řádků a sloupců ve spektrální matici lze stanovit různou podmíně
nost veličin a vypočítat podíly složek vstupních veličin ve spektrální hustotě 
výstupní veličiny. Změnou rozměru systému a jeho orientace můžeme analyzovat oddě
leně šum vstupních a výstupních veličin. 

Nejmenší strukturní jednotkou identifikovaného mnohorozmerného systému je li
neární model s vektorem vstupů a skalárním výstupem. Předpokládejme, že vstupy 
|x.(t),i = 1,2, .... q}a výstup y (t) jsou stacionární aergodické náhodné procesy 
s nulovou střední hodnotou. Relace mezi vstupy a výstupem popisuje množina přenoso
vých funkcí tHi'f) i i=lf2, ... ,c}. 

Tyto přenosové funkce jsou fyzikálně realizovatelné lineární systémy s konstant
ními koeficienty. 

. Vzhledem ke korelačním vazbám mezi proměnnými zavádíme model se stochasticky 
podmíněnými vstupy 
Íxi.l2, ...,(i-l) , i=l,2,...,q} kde ze vstupní proměnné jsou odstraněny 

korelační vazby s veličinami i=l,2,..., (i-1). Vzájemné relace mezi podmíněnými 
vstupy s výstupem charakterizující přenosy {L.(f), i=l,2,...,qj . Takto definovaný 
model budeme stručně označovat podmíněný model. Výstupní proměnnou budeme u neorien
tovaného podmíněného modelu označovat x/~i.i/t^ • Výstupní nekorelovaný šum bude ozna-
čen z(t) x ( q + 1 ) < 1 2 g(t) 

pro podmíněné spektrální hustoty platí tyto vztahy: 
Sii,12...r=EÍ> lXi.l2..rl 2) /!/ 

Sij.l2...r*E (Xi.l2 rXj.l2 r), /2/ 
kde je z důvodů názornosti vynecháno označení frekvenční závislosti spektrálních 
charakteristik. 
V orientovaném modelu systému je 

S(q+l) (q+1) .12 q E (X (q+1) . 12 qX(q+l) .12 q^ /3/ 
vlastní spektrální hustota podmíněné výstupní proměnné modelu na všech vstupech, 
což je spektrální hustota výsledného residua modelu systému. 
Pro označení frekvenčních přenosů nepodmíněného a podmíněného modelu nlatí následu
jící vztahy: 

V=Sqy.l2...(q-l)/Sqq.l2 (q-l) /4/ 
Liy=Siy.l2 (i-l)/Sii.l2 (i-l) /5/ 
hiy=31

 LiJHJy, *B l '2""«J / 6 / 

Hly*Liy- ? i+1
LiJHJy, ^fc"1) * (q"2) 1 /7/ 

L =H 
qy qy 

Vnější šum optimálně aproximovaného modelu, resp. residuální šum je náhodný 
proces nekorelovaný se všemi vstupními procesy. V praktickém případě identifikace 
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z naměřených dat tato podmínka není splněna a reziduálni šum zahrnuje všechny 
nepřesnosti aproximace dat modelem, ale i ostatní nauvažované nebo dosud nepoznané 
poruchy. 
Pro spektrální hustoty výstupní proměnné modelu a residuálního šumu platí tyto 
vztahy: 

s y y = s H ( q ^ l = . 2 | L Í 0 Í + 1 ) 1 2 s i i . i 2 a - i ) + s ( q + l ) ( q + l ) l 2 _ > q / 8 / 

2 
Szz=E(|Zl ) = S ^ q + 1 ^ g + 1 ) > 1 2 / .. w q /9/ 

Rovnice /8/ vyjadřuje rozložení vlastní výkonové spektrální hustoty výstupní proměn
né modelu na dílčí složky, které charakterizují podíl koherenčních složek a příspě
vek nekorelační složky. 
Mírou korelační vazby mezi dvěma proměnnými je obyčejná koherenční funkce 

Krski\ 2/SiiS:n. no/ 
Míra lineární vazby mezi všemi vstupy a výstupem, nebo míra shody lineárního mode
lu s reálnými daty /systémem/ se vyjadřuje mnohonásobnou koherencí 

2 
fl" Y.x=1_Szz/Syy. /li/ 

Vnitřní dílčí koherenční vztahy v modelu popisují parciální koherence 

tf"ij .12 (i-l)= lSij.l2... (i-l)l /Sii.l2... (i-l) ,SJ3.12... (i-l) /12/ 
Vyjadřují míru lineární vazby mezi podmíněnými proměnnými modelu. 
Výpočet podmíněných spektrálních hustot, frekvenčních přenosů a koherencí se prová
dí podle následujícího rekurentního algoritmu: 
1 = 1,2,...,nf 
r = 1,2,...,q 
L r j " S r j . l 2 ( r - l ) / S r r . l 2 ( r - l ) ' ^ <r+1> ^ l ) 
i * (r+l) , . . . , (q+1) 

j =, i , . . . , (q+l) 
1 =* 3/L i ; j=l ř j<(i ' L i j * ° 

S i j . l 2 , . . . , r = S i j . l 2 , . . . , ( r - l ) ~ L r j S i r . l 2 , . . . , ( r - l ) , / 1 3 / 

kde nf - je počet vybraných frekvencí v analyzovaném frekvenčním pásmu, 
q - je počet vstupních proměnnýnh. 
Pro každou zvolenou frekvenci jsou hodnoty spektrálních hustot uspořádány 

do matice rozměru (q+l)x(q+l). Poslední řádek a sloupec matice náleží výstupní 
proměnné. Různé kombinace indexů ve spektrální matici odpovídá různé orientaci 
systému. 

Aplikací algoritmu pro výpočet podmíněných spektrálních hustot se transfor
muje původní matice nepodmíněných spektrálních hustot. Během výpočtu se určují 
hodnoty frekvenčních přenosů podmíněného modelu. Změnou uspořádání řádků a sloupců 
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spektrální matice se zjištují dílčí složky spektrální hustoty výstupní proměnné. 
Např. vlastní výkonová spektrální hustota S,, .. určuje podíl proměnné x3,S44 13 
určují podíl veličiny x~, atd. Tímto postupem se provádí dekompozice výstupní 
proměnné. Zbytek S.. ,_, se skládá ze šumu výstupní veličiny, rušivé složky a zbyt
kového šumu, je mírou toho, jak byly zahrnuty všechny závislé veličiny do modelu. 

3. SIMULACE IDENTIFIKAČNÍHO PROCESU 

Pro ověření identifikačního postupu byl vybrán jednoduchý model stochastické
ho systému /2/ : 

x1Ct)-z1(t) 
x2Ct)=z1Ct)+z2(t) 
x3(t) = z2(tUo,5 z 3(0 
x4(ť)=x5(t)+X6(0+x7(t)+0,l z Q U ) 
x5(,t) = 0,8x5(t-l)+0,2 xx(t) /14/ 
x6Ct) = 0,6x6(t-l)+0,4 x2(t) 
x7(t) = 0,6x7Ct-l)+0,4 x3(t) 
xB(t)-0,l z0(t) 

kde 2Q(ť), z.(t), z2(,ť) a z,(t} jsou nezávislé pseudonáhodné procesy gaussovského 
rozdělení pravděpodobnosti, nulové střední hodnoty a jednotkové disperze. Proměnné 
x.(t), x2(t), x,(t) a x.(t) budeme pokládat za měřitelné veličiny. 
Proměnné x5 (t} , x,(t) a x_(t) jsou neměřitelné veličiny, jsou výstupem z číslico--
vých filtrů, které mají následující analytické frekvenční charakteristiky: 

F51: A(f)=10 lo_g (0,04/(1,64-1,6 cos (2FfT))) 
0(f )=arctg(-0,8sin(2,/rfT)/(l-0,8cos(27r fT))) /15/ 

F62'F73: A (f ")=101og(0,16/(1,36-1,2cos(2rfT)» 
0(f )=arctg (-0,6 sin (27T f T )/ (1-0, 6cos (2T f T))) 

Užitečnou a rušivou složku signálu popisují rovnice: 
x4(t)-8(t)+ Ž(t) 

8 (t) =x5 (t) +x6 (t) +x7 (t) /16/ 
x(t)=Xg(t)=0,lZ0(t) . 

Na počítači fy Hewlett Packard typu HP 9600E bylo vygenerováno 10 pseudoná-
hodných posloupností /program GENAP/ a byly vypočteny odhady vlastních a vzájem
ných spektrálních hustot /program MSA/. Výsledek výpočtu byl uložen do datového 
soubojju na disku. U každé realizace byly vypočteny koeficienty lineárního regres
ního modelu trendu a středně kvadratická odchylka, celková délka realizací byla 
rozdělena na 5 segmentů, každý obsahoval 2048 dat. K výpočtu spektrálních hustot 
byla použita metoda číslicové filtrace signálů /podprogram MSE//3/, byly vypočte
ny hodnoty ve frekvenčním rozsahu dvou dekád, celkem ve 41 bodu. Odpovídající ma
tice spektrálních hustot byly rozměru 4 x 4 x 41, prvky matice jsou hermiteovsky 
symetrické,^proto se počítalo pouze 10 prvků. Doba výpočtu jednoho prvku matice 
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v 41 frekvenčních bodech byla přibližně 15 minut, včetnt všech přenosů a záznamů. 
Dalším programem /COHIN/ byla provedena koherenční analýza a identifikace 

frekvenčních přenosů a dekompozice simulovaného výstupního signálu. Výsledky ana
lýzy pro všechny možné orientace modelu byly uloženy do dalšího datového souboru 
a vybrané charakteristiky byly zobrazeny na souřadnicovém zapisovači. Výsledky 
simulace jsou shrnuty ve zprávě /4/. 

Možnosti využití koherenční metody identifikace v šumové analýze aktivní 
zóny reaktoru a šumové diagnostice lze shrnout do těchto bodů: 
1.' Výběr vhodné struktury šumového modelu signálu, určení jeho správné orienta

ce z naměřených datových realizací. Posuzování vhodného výběru na základě 
mnohonásobné koherenčnífunkce, jejího průběhu a velikosti. 

2. Identifikace frekvenčních přenosů lineárního modelu z podmíněných spektrálních 
hustot. 

3. Vyhledávání zdrojů šumu resp. zdroje poruchy. Koherenční analýza vstupních 
proměnných modelu. Výběr měřených veličin. 

4. Detekce vzniku poruchy a sledování jejího vývoje. Testování stochastických 
vlastností reziduálního šumu. 

5. Dekompozice vlastní spektrální hustoty měřené veličiny na dílčí složky, zjišťo
vání modelů dílčích poruch. 

4. ZA*VER 

Možnosti využití koherenční metody identifikace byly ověřeny na jednoduchém 
příkladu simulovaného stochastického systému, byla zjištěna dobrá shoda výchozích 
analytických frekvenčních přenosů filtrů s identifikovanými přenosy. Koherenční 
metodu identifikace je možno pokládat za jeden ze základních prostředků efektivní
ho zpracování dat v šumové analýze objektů a diagnostickém modelování poruch. 

LITERATURA 
/l/ Bendat J.S.: System identification from multiple imput data. Journal of Sound 

and Vibration, 49, 1976 No 3, 293-308. 
/2/ Otnes R.K., Enochson L.: Digital Time Series Analysis New York, Wiley -

Interscience Publication, 1972 
/3/ Vavřín J.: Číslicová metoda odhadu výkonové spektrální hustoty signálu s použi

tím rekurentních filtrů. VZ Ú*JV 4530 T,A,ftež, červenec 1977. 
/4/ Vavřín J.: Koherenční metoda identifikace šumového modelu signálu. VZ ÚJV 

4660 T,A, Řež, červen 1978. 
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PROVOZNÍ DIAGNOSTIKA PARNÍCH 
GENERÁTORŮ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 
S RYCHLÝM REAKTOREM CHLAZENÝM 
TEKUTÝM SODÍKEM 

ing. O. Mátal, CSc, ing. J. Martoch, ing. J. Bánovec 
Výzkumný ústav Závodů energetického strojírenství, Brno 

1. ÚVOD 
Výstavbu a provoz elektráren s rychlým reaktorem chlazeným sodíkem je třeba 

považovat stále za novou, dostatečně neprobádanou oblast jaderné energetiky. Posud 
jsou provozovány tzv. demonstrační elektrárny výkonu 200 až 400 MW, k nimž patří 
sovětská BN350, francouzská Phénix a anglická PFR. Další demonstrační elektrárny 
jsou plánovány nebo ve výstavbě, jako západoněmecká SNR 300, japonská Monju či ame
rická Clinch River či sovětská BN 600. 

Na základě dobrých výsledků demonstračních elektrárena pokusných energetických 
i neenergetických celků se připravuje výstavba tzv. komerčních elektrárens rychlým 
reaktorem chlazeným sodíkem. K nim patří sovětská BN 1600, anglická CFR, francouzs
ká Super Phénix. 

Z dosavadních zkušeností plyne, že jedním z rozhodujících uzlu jaderné elek
trárny s rychlým reaktorem je parní generátor. Je možno říci, že existuje řada typů 
parních generátorů pro tento program. Podle jednoho z hledisek lze hovořit o tzv. 
parních generátorech tělesových, makromodulových a mikromodulových (mikročlánkových). 

Československým příspěvkem v rozvoji a realizaci parních generátorů vyhříva
ných sodíkem jsou mikromodulové typy. Až dosud pracuje na pokusném zařízení BOR 60 
čs. parní generátor výkon 30 MW, vyrábí se druhý parní generátor 30 MW pro BOR 60 
a montují se čs. parní generátory 200 MW na sovětské elektrárně BN 350. 

Kromě jiných hledisek a důvodů je podstatné, že i z hlediska provozní diag
nostiky se značně liší parní generátory tělesové (korpusové) a mikromodulové. Podle 
současného stavu ne otázka provozní diagnostiky mikromodulových článkových parních 
generátorů vyhřívaných sodíkem zúžena především na otázku diagnostiky stavu ploch 
prostupu tepla a oddělujících stěn obou pracovních látek a to zejména na jejich 
těsnost. 

Záruky provozní těsnosti a možnost je]í nepřetržité kontroly snižují pravděpo
dobnost styku obou pracovních látek, vody a sodíku, na minimum. Provozní diagnosti
ku článkových parních generátorů lze rozdělit z hlediska působnosti na diagnostiku 
do vzniku netěsnosti stěny oddělující vodu a sodík, k níž patří měření šumového 
akustického spektra a měření vibrací, a na diagnostiku při vzniku a po vzniku ne-
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těsnosti oddělující stěny, zejména malé netěsnosti mající za následek styk obou pra
covních látek doprovázený rychlou chemickou reakcí s vývinem tepla. 

Tento příspěvek se zabývá metodami provozní diagnostiky mikromodulových par
ních generátorů při vzniku a po vzniku netěsnosti a uvádí dosud získané zkušenosti 
z této oblasti. 

2. METODY PROVOZNÍ DIAGNOSTIKY CLfiNKOVYCH PARNÍCH GENERATORO VYHŘÍVANÝCH SODÍKEM 
Tyto metody vycházejí z požadavku rychlého zachycení vzniklé netěsnosti a to 

pokud možno okamžitě po jejím vzniku nebo alespoň s minimálním časovým zpožděním. 
V principech jsou založeny na měření a sledování změn vyvolaných vzniklou netěsnos
ti. Schéma osazení parního generátoru modulového typu diagnostickými prostředky je 
na obr. 1. 

2.1. Měření fluktuací průtoku sodíku větvemi článkového parního generátoru 
Tato metoda je založena na měření průtoku sodíku a jeho změn jednotlivými vět

vemi parního generátoru. Průtok je měřen až dosud elektromagnetickým průtokoměrem. 
Při vzniku netěsnosti doprovázené průnikem vody do sodíku se mj. vytvoří v potrubí 
dvoufázová směs, sodíku a vodíku, což vyvolá fluktuace průtoku v potrubí. Změna 
prostředí v potrubí vyvolá změnu magnetické citlivosti průtokoměru. Ta se projeví 
změnou snímaného indukovaného napětí na průtokoměru. Signál je dále zpracován 
v diagnostickém zařízení ZEUS /1/. 

Na obr. 2 je příklad naměřené úrovně špiček napětí na průtokoměrech při kon-
statním průtoku sodíku potrubí a pro různý hmotností poměr vodíku k sodíku v potru
bí směsi při vzniku netěsnosti. 

Na základě dosavadních zkušeností lze touto metodou zjistit vz/iiklé netěsnosti 
projevující se průnikem vody do sodíku od cca 0,1 g/s, které nejsou pro provoz par
ního generátoru nebezpečné. Vzhledem k uvedené citlivosti této diagiostické metody 
a vzhledem k relativně krátké době potřebné pro získání a zpracování signálu o po
ruše těsnosti touto metodou jde o prakticky velmi nadějný diagnostický prostředek 
netěsností parních generátorů zejména modulového typu. 

2.2. Měření akustického spektra vyvolaného netěsností, zejména doprovázenou 
reakcí sodíku s vodou 
Tato diagnostická metoda je založena na principech popsaných v pracích /2, 3/. 
Na základě dosud povolených experimentů lze očekávat zachycení netěsností cca 

0,1 g/s vody do sodíku akustickými snímači na vlnovodech, přičemž poměr střední 
hodnoty úrovně akustického signálu k hodnotě úrovně šumu (pozadí) byl dosud vždy 
alespoň dvě. 

Na obr. 2 je příklad naměřených úrovní akustických signálů pro různé velikos
ti netěsností (průniků vody) do potrubí Js 40 s proudícím sodíkem o teplotě 
350 C. Úroveň VI přísluší snímači s vlnovodem umístěných v oblasti netěsnosti, 
úroveň V2 snímači umístěném cca 1,5 m od místa netěsnosti. 

Pro praktické aplikace však není dosud dořešen celý systém diagnostiky parní
ho generátoru s akustickými snímači vzhledem k chybějícím akustickým charakteristi
kám parních generátorů modulového typu. 
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2.3. Diagnostika spojů trubka - trubkovnice 
Koncepce čs. článkových PG pro rychlý program používá dvoutrubkovnicového za

kotveni teplosměnných trubek. Prostor mezi oběma trubkovnicemi je využíván k diagnos
tice spojení trubka-trubkovnice za provozu. Dojde-li k netěsnosti, zvyšuje se tlak 
v tomto prostoru, který je zaznamenáván tlakovým čidlem. Jde o jednoduchý diagnos
tický systém, který se již v podmínkách elektrárny BOR 60 (SSSR) osvědčil. 

2.4. Diagnostika parního generátoru měřením změn chemického složení nečistot 
v sodíku 
Průnikem vody vznikem netěsností do sodíku dojde ke změně chemického složení 

přimísenin v sodíku, jmenovitě ke zvýšení obsahu kyslíku a vodíku v sodíku. Na tom
to faktu jsou založeny chemické metody provozní diagnostiky. Jejich společným jme
novatelem je vysoká citlivost, avšak dlouhá doba potřebná pro odhalení netěsnosti. 
Na zahraničních parogenerátorech jsou uváděny úspěšné výsledky např. s diferenční
mi čidly vodíku s iontovou vývevou /4/. 

3. SHRNUTÍ 
Rozpracované diagnostické metody parních generátorů modulového provedení pro 

jaderné elektrárny s rychlým reaktorem stručně shrnuté v tomto referátu tvoří část 
souboru provozní diagnostiky. 

Na základě současného stavu nelze považovat otázku provozní diagnostiky parních 
generátorů za zcela vyřešenou. 

Zkušenosti plynoucí z využití některých metod diagnostiky parních generátorů 
za provozu ukazují na zvládnutelnost diagnostiky netěsností v provozním měřítku, 
na druhé straně však též na technickou náročnost a komplikovanost řešení celých 
diagnostických souborů parních generátorů se sodíkem. 

LITERATURA 
/I/ Bánovec J., Mátal 0.: Experimentální sledování fluktuace průtoku v potrubí po 

průniku vody do sodíku, Jaderná energie, 24, 1978,č. 5 
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mu 

Obr. 1: Schéma osazení parního generátoru modulového tyou 

p - měření tlaku 
A - měření akustického spektra 
Q - měření průtoku a jeho změn 

(fluktuací) 
CH - měření chemických změn 
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ZÁVĚRY SEMINÁŘE 

Ve dnech 17. a 18. října se konal v Železné Rudě první celostátní seminář 
"Diagnostika jaderných zařízení". Zúčastnilo se jej celkem 46 specialistů z prů
myslu, provozu, centrálních úřadů, vysokých škol, projekčních a výzkumných tístavů. 

Během jednání byly předneseny především informace o současném stavu proble
matiky na čs. pracovištích. Bylo konstatováno, že pro efektivnější využití těchto 
výsledků a zavedení technické diagnostiky v provozovaných, budovaných i připravo
vaných jaderných elektrárnách v ČSSR nestačí jen úsilí nadšenců. Nezbytný je 
systémový přístup a koordinovanost všech účastníků výstavby. 

Zlepšení by mohlo přinést důsledné uplatňování zákona č. 50/76 v oblasti bez
pečnosti, spolehlivosti, programování jakosti a provozní kontroly JE, bude-li na
plňován všemi účastníky investičního provozu a vytvořeny podmínky pro tvůrčí spo
lupráci pracovníků ve vývoji,projekci, konstrukci, výrobě i provozu. 

Účastníci semináře tedy doporučují 
1. Využít provozu prvních dvou bloků elektrárny V-l k získání co možno největšího 

počtu dostupných experimentálních údajů o primární resp, sekundární části. 
2. Na budovaných JE V-2 a Dukovany postupně instalovat diagnostické systémy. 
3. Na připravovaných JE zajišíovat instalaci diagnostických prostředků od samého 

počátku investičního procesu s využitím Programů zajištění jakosti a Provozní 
kontroly. 

4. Formulovat odpovídající matematické modely hlavních komponent primárního okruhu 
včetně potrubního systému a diagnostiky krize varu. 

5. Postupně začleňovat diagnostické systémy /včetně diagnostických kazet/ do 
systému pro řízení a ovládání reaktoru v takové formě, aby výsledky byly pří
stupné personálu elektrárny z hlediska rychlého rozhodování o dalším provozu. 

6. Seminář pravidelně opakovat v jedno či dvouletých intervalech. 

V železné Rudě 18. října 1979 
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