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I D E N T I F I K A C E P O R U C H O V Ý C H S T A V 8
R E A K T O R U P O M O C Í Š U M O V Ý C H M E T O D
A P R O S T O R O V É R O Z L O Ž E N Í V Ý K O N U

0. Vavřín, O. Blažek

V referátu se shrnuji hlavni výsledky, které byly dosaženy
při řešení problémového celku "Identifikace poruch energe-
tického reaktoru pomoci šumových metod a prostorové rozdě-
leni neutronového toku" v OÚ P09-123-005/13 "Rizeni jader-
né elektrárny s reaktory typu VVER". Byly vytvořeny základ-
ni metodické prostředky a programy pro řidiči počítač s mož-
nosti využiti v šumové diagnostice a prostorovém řízeni
výkonu reaktoru. K identifikaci poruchových stavů reaktoru
se využívá statistických metod zpracováni šumových složek
signálů mařených veličin. K modelováni, vyhodnocováni a pre-
dikci rozloženi výkonu reaktoru se využívá metody syntézy
neutronového toku.

Klíčová slova : IDENTIFIKACE, PORUCHOVÉ STAVY, ŠUMOVÁ
DIAGNOSTIKA, PROSTOROVÉ ROZLOŽENÍ VÝKONU
REAKTORU VVER

1. Gyod

Podmínkou bezpečného a spolehlivého provozu jaderné
elektrárny je včasné rozpoznáváni poruchových situaci na
reaktoru.

K rozpoznáváni poruchových stavů na reaktoru a jeho mě-
řicím systému lze velmi dobře využit řídicího počítače,
který pracuje v reálném čase. K dnes již běžným úkolům řídi-
cího počítače jako je prvotní zpracováni měřených dat převo-
dem na fyzikálni jednotky, vyhodnocováni neměřeitelných veli-
čin a prováděni bilančních výpočtů přibudou dalši úkoly t
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1. Detekce poruchového stavu reaktoru a jeho měři-
ciho systému na základě analýzy zjištěné odchyl-
ky mezi modelem predikujicím stav reaktoru a namě-
řenými daty* Konflikt je možné zjistit v determinis-
tické nebo užiteční náhodné složce signálu.

2* Vytvoření hypotézy o příčině poruchového stavu a její
testování opět s pomocí matematických modelů deter-
ministických nebo náhodných procesů na reaktoru*
Ke splnění obou těchto úkolů je třeba mít k dispozi-
ci vhodný matematický model, správně zvolenou sou-
stavu čidel a měřicích kanálů s vhodnou instrumen-
tači*

Vytčeným cílem není zabránění nebo likvidování hava-
rijních situaci v důsledku jednorázového technického nebo
lidského selháni* Tento úkol plní systém ochrany reakto-
ru* Sledovaným cílem je předcházet zásahům systému ochra-
ny a to především předcházet konfliktním situacím, které
často nastanou před vlastni havárií* Likvidaci již vznik-
lé havárie je možné provést jen za cenu snížení život-
nosti komponent reaktoru nebo výpadku dodávky elektrické
energie*

šumová metoda identifikace poruchových stavů reaktoru
založená na stochastické analýze šumových složek sig-
nálu může přispět ke zvýšeni spolehlivosti a bezpečnosti
provozu jaderné elektrárny tím, že umožňuje bez zásahu
do provozu vyšetřovat jeho stav, vyhledávat poruchy
a optimalizovat dílčí technologické procesy*

Využiti metod stochastické analýzy modelu signálů
měřených fyzikálních veličin umožňuje popsat a stanovit
referenční stav a určit nenormální nebo mezní stavy
systému jako odchylek od referenčního nebo normálního
stavu*
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V oblasti deterministického chováni reaktoru bude naší

snahou dosáhnout správného monitorování prostorového roz-

loženi výkonu a ostatních stavových veličin reaktoru spolu

s hodnotami kriterii bezpečnosti provozu na základě výsledků

vnitroreaktorového měření. Dále zjistit odchylky od požadova-

ného rozložení výkonu reaktoru,v krajním případě vyhledat

především zdroje nesymetrii rozloženi výkonu a nalezení

odpovídajících zásahů*

Potřeba dokonalé znalosti chováni reaktoru se všemi jeho

vrozenými vadami a odchylkami, které se vyskytnou individuál-

ně u každého složitého technologického celku, vede k nutnosti

znát historii reaktoru především pro vyhodnocování náhodných

procesů* Se záznamem historie reaktoru je třeba začít již

v době spouštěni reaktoru, kdy je reaktor vybaven provozní

i předprovozní správně fungující instrumentací i dostatečným

množstvím kvalifikovaných pracovníků* Bez této etapy je po-

zdější implementace řídicího počítače pro sledované cíle ztí-

žena mimo jiné z důvodů postupného odumírání měřicích kaná-

lů především u vnitroreaktorové instrumentace*

Dnes je těžké odhadnout jak se podaří složitý systém

analýzy signálů zahrnout do provozních měřeni ,t*j* učinit

jej jednoduchým pro komunikaci s obsluhou reaktoru, jedno-

značným a správným, t*j* skutečným pomocníkem personálu

a provozovatele reaktoru* Oako schůdnou cestu vidíme v za-

vedení jednotlivých postupů s použitím jednoúčelových mode-

lů na provozovaný reaktor* I tento omezený cíl bude vyžado-

vat rozsáhlé praktické ověřování a vyhledáváni vhodných me-

todik a postupů*

2* šumové metody identifikace poruch

2*1 Oosažené_vý.sledky

V rámci řešeni výše uvedeného problémového celku byly

vyvinuty základni metodické a programové prostředky šumo-

vé analýzy měřených signálů, modelováni poruch a jejich

identifikace*
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tsyla vypracována

- metodika pro spektrální analýzu linearizovaného modelu

reaktoru se soustředěnými parametry,

- metodika výpočtu odhadu výkonové spektrální hustoty sig-

nálů pomoci soustavy číslicových filtrů na řídicím počíta-

či,

- koherenčni metoda identifikace šumového modelu signálu,

- metodika spektrální analýzy modelu reaktoru typu VVER

a jeho palivových kanálů s rozloženými parametry ke zkou-

máni prostorových vlivů fluktuace parametrů,

- metodika identifikace parametrických poruch pomocí statistic-

kých momentů spektrální hustoty šumového signálu.

2.2o

Na základě až dosud vyvinutých metodik šumové analýzy

se doporučují následující způsoby využití :

1. Před uvedením 3E do provozu, při předprovozním prověřo-

vání funkce zařízení, při fyzikálním a energetickém

spouštěni reaktoru provést dokumentaci šumové analýzy

signálů vybraných detektorů. Zjistit vlastni frekvence

komponent reaktoru a parametry chvění za různých podmí-

nek v chladicím systému reaktoru*

2* Během provozu 3E provádět periodicky opakovaná měření

šumových signálů a jejich vyhodnocení za účelem monitoro

váni pomalých změn*

3. Využít šumových měření a analýzy při vyšetřování nenormál

ních provozních stavů zařízení* Porovnat výsledky šumové

analýzy s výsledky ostatních používaných metod*

4* Využit přemístitelných detektorů mechanického chvění

k určeni citlivosti i nizačních komor pro identifikaci

mechanického kmitání komponent reaktoru*

5. Využít vnitroreaktorové instrumentace k analýze lokálních

poruch v aktivní zóně reaktoru*

Realizace navrhovaného využiti šumové analýzy na OE má

výzkumně vývojový charakter, jehož účelem je prověřeni
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6* Poskytnout hodnoty neměřitelných veličin jako jsou

hodnoty teplotechníckých kriterii*

Zcela konkrétni potřeba modelu prostorového rozložení

výkonu reaktoru vzniká pro velké reaktory , mají-li se

potlačit xenónové oscilace výkonu, připadne vlivy poruch

způsobujících nesymetrie vydolovaného výkonu.

8ad3 výše uvedených požadavků může ve značné míře vyhovět

vhodně aplikovaná metoda syntézy toku* Hlavním důvodem jejího

použiti je možnost rozdělit výpočty na dva kroky off-line

výpočet t*zv* pokusných funkci a on-line výpočet mísících

funkci, které společně vystihují prostorové rozděleni sta-

vových veličin reaktoru* Nevýhoda metody, závislost výsled-

ků na volbě pokusných funkci, která se projeví pokud je me-

toda užívána výpočetně,se potlačí, pokud se podaří nalézt

soustavu fyzikálně opodstatněných pokusných funkcí, které

můžeme experimentálně a výpočetně ověřit pro daný typ a

provedení reaktoru*

Byl vytvořen základní program pro syntézu toku v cylin-

drických souřadnicích, který umožňoval tři typy syntézy*

Z tohoto základního programu byl sestaven program pro vý-

počet dvourozměrných pokusných funkci poloměru a azimutu

a program pro výpočet mísících funkci podle výšky reaktoru*

Celý matematický model tvoři soubor programů pro řídicí

počítač Hewlett Packard od programu pro vytvořeni datových

souborů až po vykreslovací program prostorového rozloženi

stavových veličin v axonometrickém zobrazení*

Matematický model zahrnuje vliv složení aktivní zóny

a reflektoru, vliv regulačních orgánů, vliv prostorově

rozložených zpětných vazeb od teploty a koncentrace xenónu*

Rozdělení reaktoru na pásma, sektory a vrstvy se provádí

i s ohledem na umístěni různých typů detektorů, jejichž

signály sloužící k porovnáni s naměřenými hodnotami jsou

výstupy z modelu* Model je schopen určit místa maximálního

tepelného namáháni aktivní zóny 8 provádět jejich predikce*
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metodik ěumuvó analýzy a shromáždění podkladů pro řešeni

diagnostických problémů a projekt provozního diagnostického

systému*

2.3. Koncegce_dalšiho_yý^voj[e

Z hlediska praktických aplikaci výsledků šumové analýzy na
jaderných elektrárnách je třeba zaměřit další práce takto :

- v oblasti metod šumové analýzy vyvíjet efektivní metody
pro zpracování nestacionárních signálů, automatizovat vy-
hodnocováni šumových signálů na číslicovém počítači,

- v oblasti metod identifikace poruchových stavů vyhledávat
efektivní metody detekce poruchových jevů a identifikace
parametrů* Je třeba vyhledávat takové příznaky poruchových
jevů, které vykazuji významné a snadno identifikované
příznaky,

- v oblasti vývoje diagnostických metod, transformovat

výsledky šumové analýzy na informaci vhodnou pro operátora
nebo pro automatický diagnostický systém,

- v oblasti vývoje přístrojové techniky pro měření šumu
různých fyzikálních veličin na modulové jednotky diagnostic
kého systému pro práci v reálném čase*

3* Prostorové rozložení výkonu
3*1

Vytvořit matematický model prostorového rozloženi výkonu
a ostatních v prostoru rozložených stavových veličin reaktoru,
který by byl použitelný v reálném čase na řídicím počítači
pro účely monitorováni, predikci, připadne řízeni stavu reak-
toru, vyžaduje splněni celé řady požadavků :

1* Dostatečná rychlost pro potřeby výpočtu v reálném čase.

2* Schopnost využívat provozního měřeni.
3* Spolehlivost algoritmů.
4* Schopnost zjistit konflikt mezi modelem a skutečností,

5* Umožnit řešeni konfliktu mezi naměřenými daty a modelem*
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Hlavní pozornost byla věnována výpočtu dvourozměrných

pokusných funkcí pro různé vrstvy reaktoru s vlivem

regulačních orgánů a zpětných vazeb* Byla vypracována

metodika upřesňováni pokusných funkci, která umožňuje

upřesnit výchozí sadu pokusných funkcí tak, aby dosa-

hované výsledky byly fyzikálně akceptovatelné*

4. Závěr

Identifikace poruchových stavů reaktoru pomocí šu-
mových metod je jednou z hlavních součásti diagnostiky*
V této oblasti byly až dosud vyvinuty základní metodic-
ké prostředky šumové analýzy* Vypracované metodiky byly
již používány pro zpracování naměř.ených šumových sig-
rálů na diagnostické kazetě DK1-2 při provozu v reakto-
ru na jaderné elektrárně v Rheincbergu* Další vývoj
bude pokračovat experimentálním ověřováním metodik šu-
mové analýzy na praktických aplikacích pro. potřeby šumo-
vé diagnostiky* Ooporučujeme, aby v predporovoznich i
provozních režimech reaktoru byla prováděna šumová analý-
za signálů vybraných detektorů pro sledování mechanických
vibraci kompnent aktivní zóny spolu s periodickým moni-
torováním neutronového šumu vnějších ionizačních komor*

V problematice monitorování a řízeni prostorového
rozloženi výkonu reaktoru se podařilo vypracovat mate-
matický model reaktoru vhodný pro řídicí počítač* Model je
tvořen autonomní soustavou programů navazujících na vhod-
ný zdroj fyzikálních dat aktivní zóny reaktoru (knihovna
MAGRU)* Vypracovaný model spojuje vicegrupový popis reak-
toru s teplotechnickým popisem a zahrnuje vliv zpětných
vazeb od teploty paliva a chladivá a od koncentrace
xenónu* Podařilo se vyřešit některé matematické problé-
my spojené s výpočtem pokusných funkcí a s rychlosti
výpočtu vlivu zpětně vazby*

Ing. Ooaaf Vavřín - Ú3V 250 68 Řažu Prahy
Ing. 3oa«f Blažek - ÚOV 250 68 ftaž u Prahy
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DT: 621.039.512.45

I N T E R P R E T A C E V Ý S L E D K Ů

M É Ř" E N í N E U T R O N O V Ě -

P Y Z I K Á L N Í C H C H A R A K T E R I S T I K

N A D I A G N O S T I C K Ý CH K A Z E T A CH

Otmar Hrazdil

V referátu jsou stručně popsány možnosti stanovení korek-

čních faktorů pro správnou interpretaci měření s miniatur-

ní štěpnou komorou, samonapájecímí detektory a mikrokalo-

rimetry v diagnostických kazetách na energetických reakto-

rech. Experimenty ke stanovení těchto faktorů budou reali-

zovány na diagnostické kazetě DK-LR-0 v modelovém uspořá-

dání na reaktoru LR-0 v Řeži. Referát obsahuje rovněž

stručný popis experimentálních metodik.

Klíčová slova: VNITROREÄKTOROVÁ MĚŘENÍ, EXPERIMENTÁLNÍ

REAKTOROVÁ FYZIKA, WER, DIAGNOSTICKÉ*

PALIVOVÉ KAZETY

Vědecký program diagnostických kazet vychází z dosa-

vadního stavu poznání v oblasti vnitroreaktorovych měření

na reaktorech WER. Základní vědecké cíle fyzikálních mě-

ření na diagnostických kazetách byly formulovány spolu s

celkovou koncepcí diagnostických kazet v minulých letech

a zahrnují zejména

- rozpracování a vývoj metod neutronové šumové diagnosti-

ky a jejich provozní využití na reaktorech WER-440 a

VVER-1000,

- prohloubení znalostí o fyzikálních vlastnostech aktiv-
ních zón reaktorů WER, zejména při provozu v nenominál-
ních režimech včetně případu varu chladivá,

- ověřeni a zpřesnění výpočtových programů a upřesnění
kritérií jaderné bezpečnosti a

- získání podkladů pro dosažení optimální ekonomie využi-
tí jaderného paliva.
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Mezi základni měřené parametry na diagnostických kaze-
tách energetických reaktorů patří údaje o prostorovém roz-
ložení hustoty toku neutronů resp. štěpného výkonu. Pro
fyzikální měření tohoto typu jsou diagnostické kazety vy-
baveny 3 druhy detektorů: samonapájecímí detektory, mi-
jtrokalorimetry a miniaturními štěpnými komorami.

Pro první i další varianty diagnostických kazet se po-

čítá s použitím sond NDR se samonapájecímí detektory s

Rh emitory o průměru 0.8 mm a aktivní délce 100 mm, v kom-

penzovaném provedení. Vnější průměr detektoru je 1.8 mm.

Výhledově je uvažováno o nasazení samonapájecích detektorů

s vanadiovými emitory.

Reaktorové mikrokalorimetry jsou v oblasti fyzikálních

měření osobitým příspěvkem ČSSR v rámci MDK. Cílem měření

s reaktorovými mikrokalorimetry ŠKODA se štěpným materiá-

lem je určit absolutní hodnotu hustoty toku tepelných neu-

tronů, distribuci toku neutronů po výšce palivového člán-

ku, kalibrovát absolutní hodnoty hustoty toku tepelných

neutronů měřených pomocí samonapájecích detektorů během

kampaně reaktoru a spolu s výsledky měření pomocí samona-

pájecích detektorů a miniaturní štěpné komory vyhodnotit

celkovou uvolňovanou energii v palivové kazetě.

Pro první i další varianty diagnostických kazet se dále
počítá s použitím polské miniaturní štěpné komory s mož-
ností pohybu v suchém kanále po výšce aktivní zóny. Komora
mé maximální průměr 5.5 mm, citlivou délku 25 mm, detekčním
materiálem je 10% obohacený uran. Komora je vybavena inte-
grovaným triaxiálním kabelem s keramickou izolací.

Dosavadní zkušenosti s nasazením vnitrcreaktorové instru-

mentace na diagnostických kazetách a zejména pak srovnávací

experiment, uskutečněný v r. 1979 na reaktoru WR-S v Řeži,

jehož cílem bylo prověřit kompatibilitu jednotlivých detek-

torů, ukazují, že je třeba vyvinout ještě určité "teoretické,

ale i experimentální úsilí k tomu> aby bylo možno spolehli-
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vě interpretovat signály všech 3 typů detektorů z hlediska

jejich prostorové vázanosti.

Významným přínosem v tomto směru by měly být experimen-

ty s modelem diagnostické kazety, DK-LR-O, začleněné do

projektu experimentů na reaktoru LR-O. Koncepce experimen-

tů vychází z funkčního začlenění jednotlivých druhů detek-

torů v souboru vnitroreaktořové instrumentace diagnostické

kazety energetického reaktoru. Cíle experimentů jsou pak

formulovány tak, aby byly zodpovězeny základní otázky spo-

jené s interpretací výstupních signálů jednotlivých detek-

torů, tj. např. problematika korekcí na zkreslení spektra

v okolí čidla, poruchy hustoty toku neutronů v místě de-

tektoru atd.

Celý program měření s modelem diagnostické kazety je

rozvržen do 4- experimentů [1 ], [2], [3 3, U ] . Cílem základní-

ho experimentu je získat soubor základních neutronově-fyzi-

kálních charakteristik mříže v diagnostické kazetě bez vni-

troreaktorové instrumentace. V rámci základního experimentu

bude provedeno

- měření kritických výšek reaktoru pro různé stupně zasu-

nutí kompenzačních klastrů v hnací zóně,

- kritický pokus pro konfiguraci s nekonečným horním re-

flektorem,

- stanovení asymtotické oblasti, tj. oblasti s konstantním

spektrem neutronů v diagnostické kazetě,

- stanovení prostorové závislosti aktivace různých detek-

torů ve vybraných místech diagnostické kazety,

- ověření předpokladu osové symetrie aktivní zóny s cen-

trálně umístěnou diagnostickou kazetou a

- měření vlivu technologických neregularit (tj. prázdné

zirkonová trubka, vodní díra, kadmiový filtr) na prů-

běh hustoty toku neutronů v diagnostické kazetě.

Na základě výsledků základního experimentu budou upřes-

něny metodiky zbývajících experimentů s vnitroreaktořovou

instrumentací.
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Cíle ostatních tří experimentů, spojených se třemi zá-
kladními typy detektorů, používaných v diagnostických ka-
zetách, lze formálně shrnout do následujících bodů:

- stanovení změny spektra neutronů, způsobené záměnou

pravidelného palivového Slánku sondou s detektorem,

- stanovení poruchy hustoty toku neutronů v místě detek-

toru,

- stanovení koeficientů deprese a samostínění hustoty to-

ku tepelných a epitermálních neutronů a pravděpodobnos-

ti úniku jS-částic z emitoru samonapájecího detektoru,

stanovení koeficientu interference pro dva nebo více

mikrokalorimetrů, umístěných v jedné sondě po výšce

diagnostické kazety a

- stanovení významnosti neutronů a funkce významnosti pro

miniaturní Štěpnou komoru s přívodním triaxiálním kabe-

lem pro vybrané axiální souřadnice v centrální trubce

diagnostické kazety.

Výsledky experimentů s jednotlivými typy detektorů dají

odpověS na následující otázicy:

jaká je skutečná hodnota hustoty toku neutronů resp.

štěpného výkonu v místě čidla a jakou korekci je třeba

aplikovat na výstupní signál detektoru, abychom dosta-

li interpretaci signálu, odpovídající neporušenému sta-

vu,

- jak se mění spektrum neutronů v místě detektoru nebo,

jinými slovy, jaké neutrony se podílejí na signálu de-

tektoru,

- do jaké míry se uplatňuje interference vlivu dvou a ví-

ce mikrokalorimetrů v závislosti na jejich vzájemné

vzdálenosti a

- jaká je významnost neutronů a hodnota funkce význam-

nosti pro miniaturní štěpnou komoru s přívodním kabe-

lem pro dané axiální souřadnice v centrální trubce diag-

nostické kazety.
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Výsledky experimentů budou vyjádřeny ve formě korekčních

faktorů, případně empirických funkcí v závislosti"na kon-

centraci kyseliny borité v moderátoru. (Experimenty se

uskuteční pro jmenovité koncentrace 0, 4 a 8 g H,BO3 na

1 1 moderátoru.)

Kromě základního experimentu s diagnostickou kazetou

DK-LR-0 mají metodiky ostatních 3 experimentů některé spo-

lečné rysy. V podstatě jde u všech 3 typů detektorů o sta-

novení změny spektra a poruchy hustoty toku neutronů, způ-

sobené detektorem. I když se v jednotlivých případech liší

geometrické uspořádání a počty detektorů, vyhodnocení pří-

slušných experimentů je prakticky stejné.

Stanovení změny spektra neutronů v okolí detektoru se
provádí pomocí By a Au aktivačních detektorů. Změna spek-
tra je tedy charakterizována změnou spektrálního indexu

A S I ( Í ) = S

nebo relativní veličinou

kde index t se vztahuje k testovací pozici, tj. pozici s

detektorem, index r označuje referenční pozici s regulár-

ním palivovým článkem a indexem f je označena hodnota

spektrálního indexu v místě (i), příslušná polynomické

funkci f(R), aproximující hodnoty experimentálních bodů

Sl£ , kde R je radiusvektor s počátkem v ose referenční-

ho palivového článku. Spektrální index je s měřenými ak-

tivitami vázán vztahem

S I(i) =

 (AAu/A33y)i
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kde A. a A~ jsou nasycené aktivity příslušných detektorů
a indexy i a th se vztahují k ozařování v místě (i) resp.
k ozařování v dobře známém (maxwellovském) spektru.

Obdobným způsobem lze stanovit velikost a rozsah poru-
chy hustoty toku neutronů na základě nasycených aktivit
dysprosiových fóliíw Zde platí

(i)

přičemž smysl označení je stejný jako v případě měření

spektrálních indexů.

Pro měření rozložení Štěpného výkonu po výšce aktivní

zóny je v DK-2 umístěno 6 mikrokalorimetrů v sondě, která

nahrazuje 1 palivový Slánek. Mikrokalorimetry jsou od sebe

dostatečně vzdáleny, takže lze předpokládat, že se navzá-

jem neovlivňují. Pro zpřesnění informací o axiálním průbě-

hu hustoty štěpení a z toho vyplývajícího koeficientu vy-

rovnání po výšce aktivní zóny bude třeba zvýšit počet mě-

řících míst, což vede ke zkrácení vzdálenosti mezi detek-

tory a případné interferenci poruch o rozložení hustoty to-

ku neutronů. Efekt interference bude na DK-LR-0 měřen pomo-

cí 2 a 3 mikrokalorimetrů, umístěných v prázdné zirkonové

trubce pro různé vzdálenosti mezi detektory. Faktor inter-

ference je dán vztahem

£pi " p*
IP = _i i = 1,2,(3),
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a vyjadřuje do jaké míry se liší porucha způsobená pří-

tomností všech mikrokalorimetrů od součtu všech poruch

p., které by vznikly, jestliže bychom jednotlivé mikroka-

lorimetry uvažovali samostatně. Pro neinterferující detek-

tory je IF = 0. Velikosti jednotlivých poruch p. a ps se

získají grafickou integrací průběhu hustoty toku neutronů

v okolí detektoru, přičemž neporušená hustota toku odpo-

vídá nulové úrovni poruchy.

Odezvou samonapájecího detektoru s rhodiovým emitorem

lze vyjádřit schematicky jako součet příspěvků od tepelných

a nadtepelných neutronů

1 = k1Gth£th0th + k2Gepi£epi0epi'

kde k. a k„ jsou konstanty závislé na materiálu detektoru,

jeho rozměrů a geometrii, G., a G . jsou korekce na de-

presi a samostínění hustoty toku neutronů, £., a t . jsou

pravděpodobnosti příspěvků beta částic k signálu detektoru,

0+v, a 0««-s 0*s°u hustoty toku tepelných a epitermálních neu-
Xil Spi
tronů, porušené v důsledku přítomnosti detektoru. Hodnoty
GthHh a Geoi£eDÍ l z e p r 0 äanotl geometrii detektoru získat

výpočtem na základě znalosti spektra neutronů v příslušném
místě, aktivačních účinných průřezů a rezonančních integrá-
lů pro reakce 3Rh a jeho izomer 4 mRh. Zatímco účinné
průřezy pro reakce 103Rh(n,y)104Rh a 103Rh(n,tf)104mRh jsou
dobře známy, je pro rezonanční integrál udávána pouze jed-
na hodnota (1100.10 *em ), která nediferencuje pravděpo-
dobnosti vzniku izotopu *Rh, případně jeho izomeru, z ra-
diačního záchytu epitermálních neutronů. Výpočtové hodnoty
korekčních faktorů je tedy třeba brát s jistou rezervou a
je účelné ověřit je experimentem. Metodický postup pro
experimentální stanovení koeficientů deprese a samostínění
hustot toku tepelných a epitermálních neutronů a pravděpo-
dobnosti úniku beta částic z emitoru samonapájecího detek-
toru není jednoduchý a přesahuje rámec tohoto referátu.

287



Diagnostická kazeta IK-LR-0 je kazetou typu WER-440.

Pro její umístění v centru aktivní zóny typu WER-1000 na

reaktoru LR-0 je nutné provést určité úpravy v konstrukci

mříže. Rozmístění palivových kazet je patrné z obr. 1. Mříž

je vytvořena z vložné zóny, reprezentované 6 kazetami typu

WER-440 s palivem obohaceným na 3.6% 2 3 5 U a centrálně

umístěnou diagnostickou kazetou s palivem stejného oboha-

cení, a hnací zóny, složené z mezivrstvy, tvořené palivo-
23 5

vými články s obohacením na 3% U a 24 kazet typu

WER-10 00 s palivem obohaceným na 2% •J5U. Toto originální

řešení umožňuje nejen realizaci experimentů s modelem diag-

nostické kazety, ale vytváří navíc i prostor pro výzkum fy-

zikálních vlastností aktivních zón typu WER-440,.

V souladu s celkovou koncepcí diagnostických kazet [5]

se počítá v budoucnu s dalším rozšířením jejich funkce. Dal-

ší vývoj reaktorové techniky totiž ukóže, zda konstrukce

energetického reaktoru zůstane u současné koncepce vnitro-

reaktorové instrumentace, která je většinou omezena na mě-

ření hustoty toku neutronů a teploty ve standardních kaze-

tách a volných kanálech klastrových absorbátorů anebo se

rozšíří okruh měřených veličin o další provozní charakte-

ristiky. Pak by v každé aktivní zóně bylo určité množství

speciálních diagnostických kazet se zabudovanou nezbytnou,

vnitroreaktorovou instrumentací. V tomto případě by však by-

lo účelné vytvořit pro každou novou verzi diagnostické kaze-

ty její model pro reaktor LR-0 a získat tak podklady pro

správnou interpretaci výstupních signálů vybraných druhů

vnitroreaktorové instrumentace.
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Obr. 1 Schema aktivní zóny s diagnostickou kazetou

1 Diagnostická kazeta DK-LR-0

2 Palivové kazety typu WER-440, 3.6% 2 3 5 U

3 Palivové články typu WER-1000, 3% 2 3 5 U

4 Palivové kazety typu WER-1000, 1% 2 3 5 U '



D.T. 621.039-192
621.039-58

V Z T A H Y E F E K T I V N O S T I , S P O L E H L I V O S -
T I A D I A G N O S T I K Y J A D E R N Í C H
E L E K T R Á R E N

Jaroslav Soch

V referátu se vychází z jakosti jaderných elektráren se zamě-
řením na spolehlivost, bezpečnost a zejména efektivnost. Jsou
uvedeny nedořešené otázky v charakterizováni komponent jader-
né elektrárny na opravitelné a neopravitelné s uvedenia zá-
kladních rozdílů z hlediska spolehlivosti. Dále jsou rozebí-
rány výstupní informace z provozu pro výpočty kvantitativních
ukazatelů spolehlivosti z hlediska jejich objektivnosti. Je
uvedena diagnostika jako základní možnost získávání zodpověd-
ných informací a upozorňuje se na nesprávnou interpretaci
diagnostiky jako vědního oboru. Hlavní úkoly technické dia-
gnostiky jsou výstupy pro rozhodování o provozuschopnosti a
lokalizace poruch. Rámcově je uveden model sestavování mno-
žin parametrů pro oba tyto úkoly.

Klíčová slova: JAKOST, SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, EFEKTIVNOST,
UKAZATELE SPOLEHLIVOSTI, PROUD PORUCH,
STACIONÁRNÍ PROUD, DIAGNOSTIKA, LOKALIZACE
PORUCHY, PROVOZUSCHOPNOST, MNOŽINY PARAMETRO

Ještě mnoho úsilí a času bude nutno investovat do vyjasně-
ní plného osvojení základních a odvozených pojmů, zahrnují-
cích jakost, spolehlivost, bezpečnost a diagnostiku jaderných
elektráren. Ani ve světovém měřítku se dosud nedosáhle v
těchto oblastech úplné shody, což se pochopitelně promítá de
výzkumu, vývoje, výroby a užívání většiny výrobků.

Spolehlivost má v současnosti plné právo být považovanou
za vyhraněnou vědní disciplínu, ale i za základní vlastnost
přirozených i lidskou hlavou a rukou vytvořených sytému Si
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objektů* Snad se podaří vystihnout světovou tendenci, když
budeme spolehlivost povařovát za dílčí znak jakostio Totéž
můžeme říci o bezpečnosti, která v případě jaderných elek-
tráren dominuje nad ostatními dílčími znaky* Pokud přihléd-
neme k dalšímu znaku jakosti dle obr, 1, kterým maže být eko-
logie, lze potom bezpečnost zahrnout buä de spolehlivosti ne-
bo do ekologie, popřípadě můře existovat samostatně, v SSSR
snad z tradičních důvodů a úspěšného rozvoje spolehlivosti a
naopak určitého zaostávání ekologie byla bezpečnost zahrnuta
de problematiky spolehlivosti (SSN 010102 s účinností od
1. 1. 1981).

V případě jaderně energetických zařízení bychom měli mlu-
vit a myslet pouze v kategorii absolutní jakosti. Pak bychom
se v otázkách jakosti jednotlivých výrobků pro jadernou elek-
trárnu neměli ohlížet na výSi vynaložených nákladů a sledová-
ní ekonomické efektivnosti by pak bylo bezpředmětné,, Z celo-
světového hnutí a pohybu hodnot současné energetiky lze však
již dnes usuzovat, že požadavek absolutní jakosti bude revi-
dován a bude inklinovat k preferenci technické bezpečnosti.
Potom bychom považovali technické ukazatele za podstatně dů-
ležitější než ukazatele ekonomické, ale nákladovost by nemo-
hla být přehlížena* Je tím v podstatě položen požadavek, aby
na systémovou analýzu navazovala bezprostředně analýza nákla-
dová* Ze současného vývoje ve evětě lze usoudit, že se tak už
vlastně děje.

Aby však mohla být efektivnost jaderných elektráren zjiš-
ťována co nejobjektivněji, musíme zodpovědně vyhodnocovat ne-
jen jejich výkonnost, ale i spolehlivost. Víme však, že spo-
lehlivost je rovněž složitá vlastnost všech výrobků. Čím jsou
tyto výrobky složitější z hlediska strukturního i funkčního,
tím větší jsou kladeny nároky na řešení problémů spolehlivos-
ti.

Vycházejme z pojetí spolehlivosti jaderné elektrárny jako
obecné vlastnosti, spočívajícl ve schopnosti nejen dodávat po-
žadovanou elektrickou energii do rozvodné sítě, ale i v zacho-
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váni vôech ostatních provozních ukazatelů v daných mezích a
čase dle platných technických podmínek. Komplexnost spolehli-
vosti pak spočívá vzhledem k určení a podmínkám činnosti ja-
derné elektrárny v její bezpečnosti, bezporuchovosti, život-
nosti, pohotovosti, udržovatelnosti a v dalších dílčích
vlastnostech.

Má-li být jaderná elektrárna bezpečná, nesmí ohroževat
lidské zdraví a životy, ani živostní prostředí a materiální
hodnoty lidské společnosti o Už v návrhové oblasti jaderné e-
lektrárny by měla být presazena koncepce bezpečnéh* života a
koncepce bezpečnosti při porušeo Tím je stručni řečen*, že
jaderná elektrárna by vykazovala přijatelně malou pravděpodo-
bnost kritické poruchy pe celou dobu činnosti až d« ukončaní
jejího života* Pokud by byla tato koncepce v návrzích správná,
mohli bychom se zaměřit na bezporuchovost jako základní vlast-
nost neopravitelných objektů. Protože však ani v případě ja-
derných elektráren a především komponent podmiňujících jader-
nou bezpečnost nelze požadavky absolutizovat, je nezbytné ve-
likost přijatelné míry pravděpodobnosti kritické poruchy nebo
míry rizika stanovit a uvádět v příslušných předpisech.

A právě v této oblasti je hned několik problémů spolehli-
vosti jaderných elektráren najednou, z nichž uvedu aspoň tři:

1. dosud není stanoven (poskytnut) dostatečný teoretický me-
del míry spolehlivosti jaderných elektráren a jejich roz-
hodujících komponent ve formě funkcí času nebo číselných
charakteri štik,

2. není definitivně rozhodnut* ani o hlavních komponentách
jaderných elektráren z hlediska obnovitelnosti, opravitel-
nosti, popřípadě jednorázového použití,

3. nejsou dostatečně objektivizovaný vstupní údaje z prevozu
jaderných elektráren pro jejich zpracování jinak známými
metodami numerických výpočtů.

K prvnímu problému lze připomenout některé zahraniční prá-
ce, zabývající se kvantitativním vyjádřením závislosti prav-
děpodobnosti a následky havárie tlakovodníh* a varnéh* reak-
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toru (např* Raamusaenovu studii z roku 1974), kde za podstatu
havárie je považován* rizik* roztaveni aktivní zóny reaktoru*
Jestliže se napřo hypotetická pravděpodobnost uvádí v hodno-
tách 6.1O"5 na reaktor a rok, pak je nezbytné se nad tout*
hodnotou zamyslet* Patrně se jedná o pravděpodobnost poruchy,
čili distribuční funkci náhodné veličiny T , definovanou
vztahem

T(t) = POT íŕ t ), U>
z něhož doplňková funkce je pravděpodobnost bezporuchového
provozu dle vztahů

= ?(T>t) , a (2)

Obě tyto funkce jsou monotónni se měnící mezi hodnotami
0 a 1* Jsou-li tyto charakteristiky vztaženy na jeden rok,
nelze je u neopravované a neobnovitelné komponenty (napr. re-
aktoru) žádným způsobem zvýšit na následující obdobío Časový
úsek jednoho roku však nuže být zvolen nejen na začátku,
ale i na konci života reaktoru* Z toho vyplývá, že ve skuteč-
nosti musí být např. hodnota pravděpodobnosti bezporuchového
provozu během celého života rovna

Přijme-li společnost tuto technicko-filosifickou hodnotu
za dostatečnou předevain z hlediska bezpečnosti celé jaderné
elektrárny, je pro projektanty k dispozici aspoň základní ná-
vrhové vodítko* Navíc se nebezpečí roztavení aktivní zeny ne-
vztahuje pouze na samotný reaktor, ale na všechny části ja-
derné elektrárny, tjo primárního i sekundárního okruhu, je-
jichž porucha může mít tuto kritickou a zároveň mezní poruchu
za následek* Ve srovnání s jinými složitými systémy se nejed-
ná o přília náročná kritéria vyloučení kritické poruchy s ka-
tastrofálními následky* Např„ u soudobých dopravních velkoka-
pacitních letadel se požaduje hodnota T(i) menSí než 10"9 a

statistické, tj* reálné výsledky se k této hodnotě opravdu
blíží.

Budeme-li např* takovou poruchu, jako je roztavení aktivní
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zóny považovat z hlediska spolehlivosti za výslednou událost,
potom můžeme využit některých známých metod 1c tomu, abychom
vyšetřili všechny možné elementární poruchy. Pravděpodobnosti
elementárních poruch je pak nezbytné získávat empirickye Před
zkušebnictvím stojí daláí řada úkolů, počínající zdokonalová-
ním plánování kontrolních a výzkumných zkoušek* Na významu
zkušebnictví nic neubírá ani skutečnost, že některé části ja-
derné elektrárny, např. reaktory, nejsou zatím na mezní stavy
in nátura zkoušeny vůbec.

Dalším problémem jednotlivých prvků jaderných elektráren
je jejich distribuce z hlediska obnovitelnosti a opravitel-
nosti* Sledujeme pouze kritéria spolehlivosti, i když nejsou
samozřejmě jediná* Jestliže je první porucha předmětného prv-
ku zároveň poruchou poslední, měli bychom znát jeho osud v
následujícím reálném čase. Takový prvek může být opravitelný
či neopravítelný, a navíc obnovovaný a neobnovovaný* Všechny
prvky v jaderné elektrárne můžeme považovat za obnovované,
ale ne všechny musí být opravitelnéo Potom se u neopravitel-
ných prků zabýváme i vypočítáváme jiné sledované veličiny a
kvantitativníukazatele, než u prvků opravitelných. V běžné
statistice sice nečiní potíže plynule přejít po první poruše
ke změně klasifikace, a napřo dobu do první poruchy považovat
za první dobu mezi poruchami* Potom se namísto dosavadní in-
tenzity poruch, definované ze znalosti hodnoty fid) die vztahu

musí vypočíst parametr proudu poruch

kde:m...({) je střední hodnota počta poruch do okamžiku t .

Pro složité řetězce, obsahující k prvků, které vykazují
střední doby mezi poruchami tlt-4 , ts# , . . . , ̂ k p a k bude proud
poruch celého výrobku součtem proudů poruch částí dle vztahu

kli) = -T~- + + -- + T
Tato nejdůležitější rovnice pro opravitelné výrobky platí

po skončení období časných poruch, tjo v období konst&tního
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proudu poruch. Hodnota ÄU) již není časovou funkcí a proto
můžeme psát

Pro výpočet A pak postačí znát jednotlivé hodnoty ̂  prv-
ků a nikoliv zákony rozdělení doby bezporuchového provozu
prvků, což jo podstatné zjednodušenío Srovnání průběhu inten-
zity poruch A M pře normální rozdělení a parametru produ po-
ruch AU) ukazuje obr. 2» Zatímco Aft)neustále s časem narůstá,
AU) se zpravidla po určité oscilaci začne vyrovnávat a dojde
k tzv. stacionárnímu proudu.

V této souvislosti je nutno zdůraznit zvláštní vlastnost
parametru proudu poruchAíí). Ke stacionárnímu proudu dochází
ve všech případech zákonů rozdělení. Pouze v případě exponen-
ciálního zákona existuje stacionorita od samého počátku.

Pro typicky opravitelné komponenty jaderné elektrárny by
mělo dojít ke stacionárnímu proudu poruch až po několika le-
tech o Z výzkumného hlediska zůstává otevřená otázka, zda k
němu dojde dříve než k nutnosti provést střední nebo generál-
ní opravu.

K otázce dostatečně objektivizovaných vstupních informa-
cí z provozu jaderných elektráren je nutno úvodem řídi něko-
lik poznámek:
1. Diagnostika, konkrétně technická diagnostika je v součas-

nosti rovněž sformovaný vědní obor, který má své katego-
rie, terminologii, metody atd., včetně matematické báze,
založené na množinovém počtu,

2« Diagnostický proces zajiiluje i pro výpočty spolehlivosti
nezbytné vstupní informace. Spolehlivost a diagnostika
úzce souvisí, ale není správné obor diagnostiky zařazovat
dooboru spolehli* sti,

3o V různých oborech činnosti se dnes za diagnostiku považuje
ledacos. Často i pouhé měření, detekce, sledování funkce,
kontrola, indikace, identifikace, ale i dálkové monitoro-
vání provozu, atd* se zaměňují za diagnostiku.

332



4o Technická diagnostika je proces, jehož výstupem je diagno-
sa, čili nález e technickém stavu prvku nebo systémuo Ve
spolehlivosti za diagnózu považujeme poruchu; nikoliv však
pouze její indikaci, ale vyčerpávající charakteristiku.

5e Za hlavní úkoly diagnostiky se považují:
a) specifikace technického stavu systému ve smyslu provo-

zuschopný - poruchový,
b) lokalizace poruchy v případě přechodu do poruchového

stavu, realizace vyhodnocovacího procesu a servírování
vstupů pro rozhodování,

c) po splnění předchozích úkolů vyhledání příčin poruchy
a vyřešení kauzality.

Za diagnostický systém bychom pak měli považovat organizo-
vaný soubor technických prostředků a personálu, které plní
aspoň v zásadě všechny tři úkoly diagnostiky. Přitom mlčky
předpokládáme, že se v co nejširším rozsahu jedná o diagnos-
tiku bezdemontážní, založenou převážně na objektivních infor-
macích (napře elektroallometrických), prováděnou nejen za
provosu, ale i v prostojích, při údržbě a opravách.

Řešení všech úkolů diagnostiky jaderné elektrárny spočívá
v:

a) určení množiny kontrolních parametrů H
b) určení množiny diagnostických parametrů B.

Model výchozí situace pro rozhodování o provozuschopnos-
ti lze uvést touto formou:
le systém je nutno popsat množinou prvků

Z «{«,,*.,...,*„}, (9)
kde je r - počet prvků systému,

2. a množinou parametrů

kde je I - počet parametrů systému,
provozuschopný stav je charakterizován množinou definičních
parametrů

přičemž nf r a
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4* hodnota každého definičního parametru <j; se vyjadřuje pod-
onožinou u>; množiny Z , tj.

O4 "í = Z . (12)
Vyšetřením hodnot definičních parametrů, tje parametrů u-

možnujících rozhodování o provozuschopnosti a jejich sestave-
ni do množiny Z je první velký a obtížný úkol, zejména s při-
hlédnutím k nutnosti optimalizace, popřípadě minimalizace.

Druhý úkol technické diagnostiky, tj* lokalizovat poruchu
lze obdobně vystihnout následujícím modelem:
1. v systému se může vyskytnout množina poruch

kde je k - celkový počet možných poruch,
2. všechny poruchy lze popsat množinou identifikovatelných

parametrů

{
kde je mn - celkový počet identifikovatelných parametrů,
přičemž platí vztahy

m * k ; Q a? ; 2<zY. (15)
3o hodnota každého identifikovatelného parametru p,- závisí na

jedné nebo víoe poruchách, což znamená, že j* určena pod-
množinou *",' množiny poruch P vztahem

I X*

Protože všechny parametry množin Q a F spravidla způsobuji
přebytek informací v důsledku obvyklé závislosti parametrů z
obou množin, anebo nejaou k dispozici, je v praxi nezbytné
hledat menil množiny

Hed ; 3cí. C l 7 )

Na tyto množily jsou kladeny náročné požadavky z hlediska
technické i ekonomické efektivnosti* Jejich sestavování se
dosud až na výjimky provádí intuitivně, což lze považovat pou-
ze za první přiblížení skutečnosti.
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Celou problematiku spolehlivosti jaderných elektráren je
nutno odvozovat z jejich jakosti jako obecné vlastnosti. Při-
tom nelze pomíjet další znaky jakosti, jako např, technickou
a ekonomickou efektivnosto Ještě není úplně dořešena rada o-
tázek ze spolehlivosti jaderných elektráren, jako jsou uka-
zatele opravitelných komponent nebo zajiálování vstupních in-
formací o Diagnostické metody jsou převážně intuitivní,. Je za-
potřebí používat metod identifikace obrazců zejména pro výběr
parametrů a pro optimalizaci jejich množin.
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