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Foreliggende oppfinnelse angår overvåkning av kjøleprosessen 

og kjølemiddelets tilstand i en kjernereaktortank. En av 

de sikkerhetsregler som gjelder ved drift av et kjernekraft-

anlegg krever måling og overvåkning av kjølemiddelnivået i 

reaktortanken. Denne måling må gjøres for å kunne gi varsel 

om eventuelt tap av kjølemiddel. Installasjonsomkostningene 

for slike overvåkningssystemer blir betraktet som meget høye, 

både på grunn av utstyrsomkostningene og på grunn av omkost-

ningene ved det nødvendige modifikasjonsarbeide på reaktoren. 

Iblant er også den oppnådde informasjon om kjølemiddelnivået 

alene utilstrekkelig til å bestemme om bremselkjernens kjøling 

er mangelfull. En slik mangelfull kjøling kan være forårsaket 

av vesentlige reaktorfeil, f.eks. stillestående avkoking. På 

den annen side er det viktig å hindre at uvesentlig tap av 

kjølemiddel fører til unødvendig stopp av kjernekraftstasjonen. 

Det er derfor et formål for foreliggende oppfinnelse å frem-

bringe en anordning for bestemmelse av kjølemiddelnivå i en 

kjernereaktortank på økonomisk gunstig og hensiktsmessig måte, 

samt derved å kunne gi varsel om utilstrekkelig' kjøling av 

brenselkjernen ved hjelp av et overvåkningssystem som dekker 

hele reaktorens driftsområde. 

Oppfinnelsen går da ut på å bestemme om tap av kjølemiddel 

har funnet sted i en kjernereaktortank ved hjelp av en enkel 

modifikasjon av det måleutstyr som måler lokal effekt og tid-

ligere er beskrevet i Norsk Patentskrift nr. 147.162. Disse 

instrumenter omfatter et par termoelement-ender anbragt i 

hver sin av flere vertikalt anordnede måleområder. 

Oppfinnelsen gjelder således en anordning for bestemmelse av 

kjølemiddelnivå i en kjernereaktortank med en brensel-ladning, 

idet anordningen omfatter et målelegeme i varmeledende forbind-

else med en ytre kappe i kontakt med kjølemiddelet for å opp-

rette et varmesluk for målelegemet under indre oppvarming Ved 

gammastråling fra brensel-ladningen, idet legemet er utført 
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med termiske motstandsområder innenfor hver sin målesone i 

innbyrdes vertikal avstand, samt et termoelement med minst 

to temperaturfølende elementender i innbyrdes vertikal avstand 

i hver sin målesone og som frembringer en differensialspenning 

med en viss polaritet ved ensartet kjøling av den ytre kappe 

fra det omgivende kjølemiddel. 

På denne bakgrunn av kjent teknikk har så anordningen i hen-

hold til oppfinnelsen som særtrekk at de temperaturfølende 

elementer i hver målesone er anbragt med den raskest reager-

ende termoelementende øverst og slik i forhold til målesonen 

termiske motstandsområde at termoelementet i vedkommende 

målesone frembringer en differensialspenning med motsatt pola-

ritet som reaksjon på at kjølemiddelmengden i reaktortanken 

avtar til et nivå under nevnte øverste termoelementende i 

målesonen, mens spenningsavfølende utstyr er tilsluttet termo-

elementendene i hver målesone for å anvise kjølemiddelnivået 

i reaktortanken. 

En senkning av kjølemiddelnivået under til et nivå under den 

raskest reagerende elementende vil således føre til at spen-

ningssignalet mellom elementendene veksler polaritet. En 

slik veksling av polariteten kan da utnyttes til å gi alarm 

eller innlede en prosess som tar sikte på å forhindre en re-

aktorulykke på grunn av tap av kjølemiddel. En utførelse av 

oppfinnelsens anordning omfatter videre en elektrisk varme-

kabel i selve målelegemet sammen med de forskjellige par av 

termoelementender for derved å øke den indre oppvarming ut-

over den oppvarming som frembringes av gammastrålingen i 

reaktorkjernen. Ved en slik utførelse kan spenningssignalene 

fra termoelementene også utnyttes for å utlede varmeoverfør-

ingskarakteristikken for de ytre overflater av måleanordnin-

gen. 

Et viktig særtrekk ved.foreliggende oppfinnelsegjenstand lig-

ger i den tidligere nevnte modifikasjon av måleutstyret for 
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måling av lokal effekt og som gjør det mulig å utnytte dette 

utstyr for flere målefunksjoner samtidig, nemlig måling av 

kjølemiddelnivå, bestemmelse av varmeoverføringskoeffisienter 

og temperaturovervåkning, i tillegg til nevnte måling av 

lokal effektfordeling. Ytterligere fordeler ved oppfinnelsen 

oppnås ved at målelegemet forlenges opp i den øvre del (kup-

pelen) av reaktortanken. Kjølebetingelsene i kuppelen kan 

da også måles. På denne måte er det således mulig å opprette 

et økonomisk fordelaktig system for sikkerhetsovervåkning på 

grunnlag av allerede eksisterende måleutstyr for måling av 

lokal effektfordeling. 

Oppfinnelsen vil nå bli nærmere beskrevet under henvisning til 

de vedføyde tegninger, hvorpå 

Fig. 1 er et utsnitt av måleutstyr for registrering av kjøle-

middeltap og vist under normale forhold hvor kjtflemiddelet 

dekker hele den viste -måleenhet. 

Fig. IA og IB viser alarmforhold hvor det foreligger lavere 

kjølemiddelnivå. 

Fig. 1 viser et snitt i det vertikalplan som er angitt ved 

2-2 i fig. 1. 

Fig. 3 viser et elektrisk koblingsskjema i tilknytning til en 

måleenhet tilsvarende den som er vist i fig. 1. 

Fig. 4 viser forenklet det viste måleutstyr i fig. 1 og 3 

montert i en kjernereaktortank. 

Fig. 5 viser forstørret en del av fig. 4. 

Fig. 6 viser et skjematisk blokkskjerha over et målesystem 

med flere målesystemer og opprettet på grunnlag av det måle-

utstyr som er vist i fig. 1 og 3. 
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I fig. 1 og 3 er det vist en måleenhet av den art som er be-

skrevet i ovenfor nevnte Norske Patentskrift nr. 147.162. 

Fig. 1 viser vedkommende måleenhet inne i en kjernereaktors 

brenselsladning og omgitt av reaktorens kjølemiddel. 

Målelegemet utgjøres av et langstrakt sylinderformet legeme 

14 som kan oppvarmes og strekker seg gjennom hele brensel-

kjernen, samt er omgitt av en ytre kappe 16 som gir termisk 

kontakt med kjølemiddelet og danner et varmesluk. 

Den varme som utvikles i legemet 14 ved absorbsjon av gamma-

stråler under reaktorens drift ledes radielt utover til dette 

varmesluk. Målelegemet måler da den varmemengde som er frem-

bragt ved lokal effektabsorbsjon i de forskjellige vertikale 

målesoner. Fig. 1 viser en slik målesone. Målingene utføres 

her av termoelementer med flere elementender 18 anbragt i 

hver målesone. Termoelementene er plassert i en midtutboring 

20 i det sylinderformede målelegeme 14. Av fig. 3 vil det 

fremgå at hvert termoelement omfatter et par termoelementender 

22 og 24 koblet i serie og omgitt av et isolerende material 

26, f. eks. aluminiumoksyd, og som i sin tur er omgitt av 

en kappe 28 av rustfritt stål. De termoelementender som er 

vist i fig. 1 er anbragt i nærheten av et ringformet kammer 

30 i hver målesone. Som vist i fig. 3, er disse termoelement-

ender koblet til et voltmeter 32 som er en del av den ytre 

måleutrustning, for å måle spenningen mellom termoelement-

endene som en følge av temperaturforskjellen mellom disse. 

Denne temperaturforskjell er et mål for den lokale varmeut-

vikling eller den effekt som utvikles i de forskjellige 

brenselelementer i nærheten. 

I henhold til oppfinnelsen er termoelementet 18 plassert med 

sitt topp-punkt 34 og hurtig virkende elementende 22 vertikalt 

over den annen elementende 24. Denne plassering av termoele-

mentene er motsatt den plassering som er angitt i det tidli-

gere nevnte Norske Patentskrift. 
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Denne ombytting av termoelementendene Tiar liten virkning på 

terraoelementenes vanlige målefunksjon som går ut på å måle 

den lokale effektutvikling. Elementenden 22 virker nå som 

kald ende mens elementenden 24 utgjør den varme elementende, 

som er anbragt innenfor det ringformede kammer 30. I normal 

drift er kjølemiddelet 12 i kontakt med hele den vertikale 

overflate av målelegemet og sørger derved for en jevn tempe-

ratur på varmesluket, som ntgjøres av den ytre kappe 16. 

Spenningssignalet til voltmeteret 32 vil derfor ha positiv 

polaritet. 

Som en følge av visse feil i reaktoren kan imidlertid kjøle-

middel gå tapt og overflatenivået 36 av kjølemiddelet 12 kan 

synke som antydet i fig. IA og IB. Når kjølemiddelnivået 

faller under den øvre raskt reagerende elementende 22, slik 

som vist i fig. IA, vil den del av målelegemet 14 som ligger 

over kjølemiddelnivået bli varm i forhold til den del som 

ligger under dette nivå. Derved frembringes en omvending 

av polariteten for det spenningssignal som overføres til 

voltmeteret 32. En slik polaritetvending ville ikke ha inn-

truffet hvis termoelementendene var plassert på tidligere 

kjent vanlig måte. Vendingen av spenningssignalet polaritet 

kan således benyttes til å utløse en alarm eller .sette i 

gang en rekke prosesser for å ta hånd om et reaktoruhell som 

omfatter tap av kjølemiddel. 

Som vist i fig. 3 er termoelementets innkapsling 28 jordet 

for å kunne måle absolutt temperatur ved hjelp av et jordet 

voltmeter 42 som er elektrisk koblet til elementenden 22, i 

tilfelle det foreligger et reaktoruhell. Spenningssignalet 

til voltmeteret kan økes ved å varme opp målelegemet 14 elek-

trisk ved å lede strøm fra en ytre strømkilde '48 over en 

bryter til et varmeelement 44. Dette varmeelement er av den 

art som er beskrevet i en samtidig innlevert Norsk Patentansøk-

ning nr. 82.0761 og som gjelder direkte kalibrering av måle-

utstyr av foreliggende art på monteringsstedet. 
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Som angitt i fig. 2 er varmeelementet anbragt i utboringen 

20 i legemet 14 sammen med termoelementene for å kunne gi en 

tilleggsoppvarming til samtlige målesoner. Som det senere 

vil bli forklart vil varmeelementet 44 i tillegg til å for-

bedre registreringen av fall i kjølemiddelnivå også gjøre det 

mulig å bestemme varmeoverføringsforholdene ved overflaten 

av måleenheten 10. 

Fig. 4 viser en kjernereaktortank med en kuppel 52 øverst 

samt en bunn 54 med gjennomføringsrør 56 til tanken. Rørene 

56 er føringsrør for forskjellige instrumenter, slik som de 

ovenfor beskrevne målesoner 10, som derved kan føres gjennom 

tankens bunn inn i brenselkjernen 58 som er montert i tanken 

under kuppelen 52, Måleenhetene er forbundet med et ytre in-

strumentpanel over kablene 60. Videre er tanken utstyrt med 

innløp og utløp 6 2 som sørger for at det finnes kjølemiddel i 

tanken, f.eks. vann. Brenselkjernen 58 er fyllt med kjøle-

middel, som også kan trenge inn i kuppelen 52. 

I henhold til oppfinnelsen kan en eller flere måleenheter 10 

rage vertikalt opp fra brenselkjernen inn i kuppelen for å 

kunne overvåke varmeoverføringsforholdene og kjølemiddelnivået 

i dette området. Måleenhetene i brenselkjernen måler fort-

satt lokal effektutvikling. Som støtte og føring for måleen-

heter som rager opp i kuppelen kan det anvendes kjente patron-

pluggkonstruksjoner 64 som er vist i fig. 5. 

Slike patronpluggkonstruksjoner kan brukes til å tette eller 

lukke ubenyttede åpninger i den øvre plate 66 for brenselkjer-

nen. Unntatt fra dette er et sentralt hull 68 som en måleen-

het 10 i henhold til oppfinnelsen strekker seg gjennom. Dette 

vil fremgå av fig. 5. Et forlengelserør 70 er festet til 

den øvre støtteplate 72 som vanligvis skiller kuppelområdet 

52 fra tankrommet på oversiden av brenselkjernen. Røret 70 

beskytter måleenhetene 10 inne i kuppelområdet, samt er for-

synt med åpninger 74 og en åpen øvre ende 76, som tillater 
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måleenhetene å ha full kontakt med kjølemiddelet samtidig som 

de beskyttes mot avbøyningskrefter forårsaket av kjølemiddel-

ets bevegelser. 

Som tidligere påpekt kan føring av oppvarmingsstrøm gjennom 

varmekabelen 44 langs måleenhetene 10 gjøre det mulig å ut-

nytte måleenhetene på flere måter. 

Her vil f.eks. et målelegeme 14 som oppvarmes med gammastrå-

ling i en grad tilsvarende 79 Joule pr. gram under normal re-

aktordrift, frembringe et differansetemperatursignal (TD) på 

ca. 2°C målt mellom termoelementendene 22 og 24 ved hjelp av 

voltmeteret 42. Under disse forhold og uten anvendelse av 

varmekabelen 44 vil måleenhetens absolutte temperatur (TC) 

målt med voltmeteret 4 2 ligge nær kjølemiddelets temperatur 

(TW). Med varmekabelen strømførende under normal reaktordrift 

vil oppvarmingen av legemet 14 øke til 3.180 Joule pr. gram, 

mens differansetemperaturen (TD) vil øke til omtrent 80°C 

som forventet. Økningen (AT) i absolutt måletemperatur (TC) 

vil imidlertid være forholdsvis liten, nemlig ca. 5-10°C, 

hvilket angir at det foreligger god kjøling og gode varmeover-

føringsforhold. 

Når kjølemiddelnivået 76. synker under den kalde elementende 22, 

slik som vist i fig. IA, vil målesonen i nivå med elementenden 

22 komme i kontakt med damp eller damp/hydrogen, mens den:i 

nivå med elementenden 24 fortsatt vil være i kontakt med kjø-

lemiddelet. Den nedsatte kjøling ved elementenden 22 vil for-

styrre det symmetriske varmestrømningsmønster inne i legemet 

14 og frembringe en vending av polariteten for differansetempe-

ratursignalet (TD) på omtrent - 2°C når varmekabelen 44 ikke 

er i bruk. Den absolutte temperatur (TC) av måLelegemet vil 

på den annen side øke med ca. 2°C (&T) over kjølemiddeltempe-

raturen (TW) på grunn av dårlige varmeoverføringsforhold i 

dampomgivelsene. En bedre anvisning om tap av kjølemiddel kan 

imidlertid oppnås ved bruk av varmekabelen 44. Man vil da få 
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en vending av polariteten for differansetemperaturen (ED) på 

ca. -50°C, mens forskjellen (AT] mellom den absolutte tempe-

ratur av måleenheten og kjølemiddeltemperaturen øker til om-

trent 100°C. På grunnlag av en antatt kjølemiddeltemperatur 

(TW) fra tidligere målinger samt en absolutt måleenhettempe-

ratur (TC), hvor A T = TC-TW, vil data for beregning av var-

meoverføringskoeffisienter langs den ytre overflate av måle-

enheten på oversiden av kjølemiddelnivået 36 kunne utledes 

fra den kjente ligning: 

A T X A 

H = varmeoverføringskoeffisienten 

Q = oppvarmingsenergien 

A = måleenhetens overflate 

Fig. IB angir en ytterligere reduksjon av kjølemiddelnivået 

til et nivå under den nedre elementende 24. Differansetem-

peraturen (TD) vil nå ligge nær 0, mens differansen (AT) 

mellom måleenhetens temperatur og kjølemiddeltemperaturen vil 

være den samme som under de forhold som er vist i fig. IA, 

nemlig med varmeoverføringskoeffisient (ha) vesentlig lavere 

på oversiden av kjølemiddelnivået enn tilsvarende koeffisient 

(hb) på undersiden av nivået. En sammenligning mellom oppvar-

mingsforholdene ved de forskjellige kjølebetingelser som er 

angitt i fig. 1, IA og IB vil fremgå av følgende tabell: 
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Kjølemiddel- Elektrisk Målelegemets Diff (ÅT) Varme 

nivå oppvarming oppvarming temp TC-TW overf. 

kJ / g (TD)°C °C koeff. 

(h) 

Godt over av 0.079 2 0 

kald ende 

(normal) o pa 3.180 80 5-10 hyjslOOO 

Mellom kald av 0,079 -2 2 

og varm 

ende 0 pa 3.180 -50 100 hb< h a 
. h b ^ 1 0 0 

Godt under av 0,079 0 2 

begge ender på 3.180 0 100 h b < h a 

hh< 100 

Antallet måleenheter som trenges for å måle lokal effekt i 

kjernereaktorer varierer mellom 350 og 450. Når et slikt 

stort antall måleenheter modifiseres i samsvar med foreliggenJ 

de oppfinnelse kan de tildeles flere målefunksjoner. Fig.6 

anskueliggjør skjematisk hvorledes en slik tildeling kan ut-

nyttes i et overvåkningssystem for flere sådanne funksjoner. 

Forskjellige deler av måleenhetene eller sensorene som er skje-

matisk angitt ved henvisningstallene 78 og 80 er henholdsvis 

tilordnet måling av kjølemiddelnivå og måling av varmeoverfø-

ringsforholdene ved utnyttelse av den tilordnede elektriske 

varmekabel. Strømføringen gjénnom varmekabelen styres av re-

guleringsenheten 82. En spesiell del av måleenhetene eller 

temperatursensorene 84 kan anvendes til å overvåke temperatu-

ren uten bruk av varmekabel. Alle målesignaler overføres til 

en dataprosessor 86 som på sin utgangsside vil kunne angi 

effektfordeling, absolutt måletemperatur, varmeoverføringsko-

effisienter og kjølemiddelnivå i de forskjellige anvisnings-

enheter 88, 90, 92 og 94. Over en tilbakekoblet regulerings-

enhet 96 vil det være mulig å forandre antall måleenheter som 

er tilknyttet de forskjellige funksjoner. Alle måleenheter 
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som er gruppert under under henvisningstailene 78, 80 og 84 

vil også kunne gi data til effektfordelingsindikatoren 88. 

PATENTKRAV 

1. Anordning for bestemmelse av kjølemiddelnivå i en kjerne-

reaktortank med en brenselladning, idet anordningen omfatter 

et målelegeme (14) i varmeledende forbindelse med en ytre kap-

pe (16) i kontakt med kjølemiddelet (12) for å opprette et 

varmesluk for målelegemet under indre oppvarming ved gammastrå-

ling fra brenselladningen, idet legemet (14) er utført med 

termiske motstandsområder innenfor hver sin målesone i innbyr-

des vertikal avstand, samt et termoelement (18) med minst to 

temperaturfølende elementender (22, 24) i innbyrdes vertikal 

avstand i hver sin målesone og som frembringer en differensi-' 

alspenning med en viss polaritet ved ensartet kjøling av den 

ytre kappe (16) fra det omgivende kjølemiddel (12), 

k a r a k t e r i s e r t v e d at de temperaturfølende 

elementer (22,24) i hver målesone er anbragt med en raskest 

reagerende termoelementende (22) øverst og slik i forhold til 

målesonens termiske motstandsområde at termoelementet (18) i 

vedkontmende målesone frembringer en differensialspenning med 

motsatt polaritet som reaksjon på at kjølemiddelmengden i re-

aktortanken avtar til et nivå (36) under nevnte øverste termo-

elementende (22) i målesonen, mens spenningsavfølende utstyr 

(32,42) er tilsluttet termoelementene (18) i hver målesone 

for å anvise kjølemiddelnivået (36) i reaktortanken. 

2. Anordning som angitt i krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at termoelementene med 

sine innbyrdes adskilte elementender er omgitt av et elek-

trisk jordet hylster (28), mens nevnte spenningsavfølende ut-

styr omfatter den første spenningsanvisende innretning (32) 

som er koblet mellom de innbyrdes adskilte termoelementender 

(22, 24) for måling av varmestrømmen i det gammastråleoppvar-

mede målelegeme samt en annen spenningsanvisende innretning 
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(42) koblet mellom jord og nevnte øverste termoelementende 

(32) for måling av målelegemets temperatur. 

3. Anordning som angitt i krav 1 eller 2, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte øverste termoele-

mentende (22) er anbragt på oversiden av og nær inntil det 

termiske motstandsområdet i hver av målesonene. 

4. Anordning som angitt i krav 3, 

k a r a k t e r i s e r t v e d a t målesonens termiske mot-

standsområde er anordnet aksialt på nivå med den annen tempe-

raturfølsomme termoelementende (24) på unåersiden av den ras-

kest reagerende termoelementende (22). 

5. Anordning som angitt- i krav 1 - 3 , 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det spenningsavfølende 

utstyr omfatter et indikatororgan for påvisning av tap av 

reaktorkjølemiddel som reaksjon på nevnte frembringelse av 

differensialspenning med motsatt polaritet. 

6. Anordning som angitt i krav 1 - 5, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at elektrisk varmeelement 

(44) er innlagt i målelegemet (14) for selektiv økning av dif-

ferensialspenningen. 
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