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PŘEDMLUVA

Uplynulo již téměř pět let od ustavení Odborné komise pro vnitroreaktorovou

dozimetrii, která vznikla jako samostatný poradní orgán při ČSKAE. Hlavní úkoly

Odborné komise pro vnitroreaktorovou dozimetrii, které jsou stále aktuální, byly

žfox-mulovány při jejím ustavení. Patří mezi ně zejména

- zajištění metodické koordinace zainteresovaných pracoviší,

- zpracování návrhů standardních postupů pro všechny typy vnitroreaktorových měření,

vcecně návrhů na vybudování zařízení se standardním nebo referenčním polem záření

pro kalibraci spektrometrů i dalších druhů detektorů.

Veškerá činnost Odborné komise směřuje k podpoře efektivní spolupráce odborných

pracovišt při řešení všech aplikačních ííloh v rámci programu rozvoje jaderné ener-

getiky i dalšího zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti provozu jaderně energetických

zařízení. Za nejvýznamnější aplikaci spektrometrie a vnitroreaktorové dozimetrie

neutronů v jaderné energetice lze v současnosti i blízké budoucnosti považovat

zpřesňování popisu radiační zátěže tlakových nádob W E R . Problémy rozvoje vnitro-

reaktorové dozimetrie neutronů i dosažené výsledky byly průběžně diskutovány a

prezentovány na zasedáních Odborné komise. Dosažený stupeň rozvoje i závažnost sou-

časných i blízkých aplikací vyvolávají potřebu hlubší a širší informovanosti od-

borné veřejnosti. Proto bylo Odbornou komisí organizováno Pracovní setkání odborní-

ků ve spektrometrii a vnitroreaktorové dozimetrii neutronů v březnu 1985. Kromě

zvýšení vzájemné informovanosti pracovišt, zabývajících se těmito problémy, je

cílem Pracovního setkání i výměna zkušeností řešitelů různých aplikačních úloh a

diskuse dalších směrů rozvoje vnitroreaktorové dozimetrie v ČSSR. Příspěvky, před-

nesené na Pracovním setkání budou publikovány ve dvou sbornících.

První sborník, předkládaný veřejnosti ještě před zahájením Pracovního setkání

odborníku, obsahuje soubor referátů vyžádaných Odbornou komisí od vybraných česko-

slovenských odborníků. Snahou Odborné komise bylo představit v tomto sborníku uce-

lený průřez aktuálními problémy spektrometrie a vnitroreaktorové dozimetrie neutronů

z hlediska jejich aplikace v rozvoji jaderné energetiky, zvyšování bezpečnosti a

spolehlivosti jaderných elektráren i v metrologii neutronového pole v energetickém

reaktoru za provozních podmínek.

Odborná komise vyjadřuje přesvědčení, že Pracovní setkání odborníků v spektro-

metrii a vnitroreaktorové dozimetrii neutronů ve značné míře přispěje k dalšímu roz-

voji poznání v oblasti, které právem náleží jedno z předních míst při řešení řady

líkolů jaderné energetického komplexu.

Odborná komise pro vnitroreaktorovou

dozimetrii ČSKAE



REAKTOROVÁ FYZIKA (PROJEKCE A PROVOZ JE)
A VNITROREAKTOROVÁ DOZIMETRIE

Doc. ing. Jiří PETR, CSc.

FJFI ČVUT Praha

1. tfVOD

Rostoucí nároky na výstavbu jaderných elektráren lze zaznamenat zejména v pos-

ledním desetiletí, v němž v důsledku energetické krize ve světě, vyvolané především

ropnou krizí v roce 1973, jaderné programy téměř ve všech průmyslově vyspělých ze-

mích začaly být výrazněji podporovány, a to nejen z důvodů nedostatku jiných primár-

ních zdrojů energie, nýbrž především proto, že v jaderných elektrárnách se elektřina

mohla vyrábět levněji nežli v elektrárnách spalujících fosilní paliva; jaderná ener-

gie tedy začala zastávat klíčovou roli při řešení energetického problému.

Současně s tímto rozvojem mírového využití jaderné energie dochází k posílení

významu experimentální reaktorové fyziky. Její obsahová náplň se však kvalitativně

i kvantitativně změnila natolik, že se změnila i její forma, takže se začala rozví-

jet pod změněným a široce používaným názvem Reaktorová dozimetrie.

Jedním z významných podnětů, které napomohly rozvoji této specializace, byly

všeobecně rostoucí nároky na bezpečnost a spolehlivost provozu jaderných zařízení

a jaderných elektráren a na snížení jejich nežádoucích vlivů na životní prostředí.

V bezpečnostních studiích je kladen zvláštní důraz na spolehlivost primárního okruhu

a v něm zejména na tu část, která je nejvíce vystavena působení směsného záření ga-

ma a neutronů, tj. na tlakovou nádobu reaktoru. Z vývojových prací, týkajících se

bezpečnosti reaktorových tlakových nádob vyplynulo, že výsledné radiační zkřehnutí,

naměřené v materiálových reaktorech i ve svědečných vzorcích, umístěných v blízkos-

ti stěn tlakových nádob, může být tak výrazné, že lze pochybovat o dosud předpoklá-

dané délce její životnosti, během níž by měla být zachována její integrita. Jedním

z dalších poznatků bylo, že ťispěch svědečného programu, který má sloužit k předpo-

vědi změn vlastností nádoby v pozdější době jejího provozu, závisí na dobré znalos-

ti hustoty toku a energie neutronů, které projdou daným průřezem ocelové nádoby.

Byl zdůrazněn význam neutronové dozimetrie jako nezbytné pro rigorózní svědečný

program reaktorových tlakových nádob, s vědomím, že bez správné neutronové dozimet-

rie a analýzy spektra neutronů nelze získat přesné výsledky i pri nejlepším materiá-

lovém výzkumu svědečného programu. Vedle experimentálního stanovení spektra neutro-

nu byl zdůrazněn i význam vypočteného spektra neutronů v poloze svědečných vzorků,

neboť umožňuje mj. i zhodnocení příspěvků různých složek spektra k radiačnímu poško-

zení a slouží i jako podklad pro správný výběr aktivačních detektorů z hlediska hlav-

ních oblastí energií neutronů zajímavých ve výzkumu radiačního poškození ocelí pro

experimentální ověření teoreticky stanoveného spektra neutronů.

Zamyslíme-li se nad tím, co je v podstatě předmětem zkoumání ve fyzice jader-

ných reaktorů a v jejím obrazu - experimentální fyzice jaderných reaktorů neboli



reaktorové dozimetrii, dospějeme k závěru, že jím je prostorově energetické rozlo-

žení neutronů ve zkoumaném prostředí. Tuto známou skutečnost připomínám jen proto,

abych položil důraz:

a/ na význam prostorově energetického rozložení neutronů jako základního parametru

pro stanovení ostatních známých fyzikálních charakteristik reaktoru;

b/ na nutnost věnovat patřičnou pozornost zpřesnění metodik pro experimentální sta-

novení neutronových spekter ve zkoumaných souborech s vědomím, že přesně změřené

spektrum je jedním z nejúčinnějších diagnostických nástrojů sloužících nejen

k prověrce stanovených fyzikálních charakteristik zkoumaného souboru, nýbrž i

použitých matematických modelů a účinných průřezů.

Posuzujeme-li úlohu reaktorové fyziky a vnitroreaktorové dozimetrie komplexně-

ji, nemůžeme vynechat oblast, která i u nás by si zasloužila větší pozornosti, a to

oblast jaderných dat. Jedna z možných vazeb mezi uvedenými třemi oblastmi je sché-

maticky znázorněna na obr. 1. V podstatě jde o rozšíření pojmu "uživatel" v cyklu

jaderných dat /I/ o diskutovanou oblast reaktorové fyziky a vnitroreaktorové dozi-

metrie. Schéma nám může posloužit k lepší orientaci v návaznosti některých specia-

lizací při řešení vybraných úkolů v jaderné energetice a taktéž jako námět k hledá-

ní cest, jak a kde zvýšit spolupráci odpovídajících výzkumných pracovišť, včetně

vysokoškolských s příslušným zaměřením, s cílem úspěšně splnit záměry, které si

stanovila Odborná komise pro vnitroreaktorovou dozimetrii při ČSKAE při svém zrodu.

I když v naší republice se nezabýváme všemi problémy z cyklu jaderných dat, přesto

se lze oprávněně domnívat, že výzkumná základna čs. ústavů a pracovišt, zabývajících

se fyzikou reaktorů a vnitroreaktorovou dozimetrií, může úspěšně řešit úkoly ve

všech zbývajících částech integrovaného cyklu.

2. K NĚKTERÍM PROBLÉMOM VNITROREAKTOROVÉ DOZIMETRIE V ČSSR

Rozvoj jaderné energetiky ve světě je spjat s řešením mnoha úkolů z oblasti

vnitroreaktorové dozimetrie, s aplikací zejména na bezpečnost a spolehlivost jader-

ných elektráren. Jednou z významných částí těchto úkolů je výzkum radiačního poško-

zení konstrukčních materiálů. Vnitroreaktorové dozimetrii v této části výzkumu při-

náleží značný objem prací, počínaje modelovými experimenty, výpočty a monitorování

neutronového pole při vlastním ozařovacím experimentu až po analýzu naměřených

hodnot. 0 významu vnitroreaktorové dozimetrie při řešení těchto úkolů svědčí např.

i skutečnost, že v rozmezí devíti let se konalo již pět mezinárodních symposií

o reaktorové dozimetrii /ASTM-EURATOM Symposium on Reactor Dosimetry/, z nichž první

se konalo v roce 1975 v Holandsku /Petten/ a poslední v letošním roce v září v NSR

/GKSS Geesthacht/. Je jistě potěšitelné, že na scénu těchto významných světových

shromáždění specialistů v reaktorové dozimetrii vstoupili i pracovníci čs. výzkum-

ných ústavů a organizací, a to již na třetím symposiu, konaném v roce 1979 v Itálii

/Ispra/ /2/, /3/ a na všech dalších symposiích konaných postupně v roce 1982 v USA

/Gaithersburg, Maryland/ /4/, /5/ a v roce 1984 v NSR /6/.

Význam vnitroreaktorové dozimetrie v období intenzivního rozvoje jaderné ener-

getiky však nemůžeme spatřovat jen v této jedné z jejich přímých praktických apli-

kací, tj. materiálových zkouiek vybraných konstrukčních materiálů v* směsném záření

neutronů a gama, nýbrž mimo jiné i v řešení úkolů spojených s diagnostikou použitých

jaderných dat a matematických modelů pro výpočet jaderných reaktorů ve viech před-

pokládaných režimech. Řešení některých vyjmenovaných úkolů je velmi náročné na



nateriální i kádrové vybavení výzkumných pracovíšt a laboratoří, a proto jsou často

řešeny v koordinaci národních i mezinárodních pracovních skupin, v mnoha případech

pod patronací MAAE. V současné době, jak plyne i ze zaměření nedávno konaného sym-

posia o reaktorové dozimetrii v NSR, je věnována zvýšená pozornost metodám radiač-

ní metrologie, knihovnám dat a standardizaci doporučených měřicích technik.

V ČSSR jsou jednotlivé oblasti vnitroreaktorové dozimetrie v současnosti řeše-

ny v rámci různých úkolů plánu RVT. Ještě v době, kdy byla založena Odborná komise

pro vnitroreaktorovou dozimetrii při ČSKAE /dále jen KVRD/, tj. v roce 1980, bylo

konstatováno /7/, že existuje značná roztříštěnost v experimentálních metodikách,

vyvinutých na různých pracovištích, dále nesystematičnost v setkáních specialistů,

nekoordinovanost experimentů a jejich porovnání, nedostatek potřebných dat. Domní-

vám se, že během uplynulých čtyř let došlo k zlepšení kritizovaného stavu v oblasti

vnitroreaktorové dozimetrie u nás, a že kromě navázání užších kontaktů a zvýšené

vzájemné informovanosti prostřednictvím zasedání zmíněné komise, došlo i k vytvoře-

ní několika dobrých studií, poukazujících např. na rozdíly mezi výpočty neutrono-

vých spekter s různými grupovými knihovnami, používanými v ČSSR /8/ nebo zabýva-

jících se potřebou jaderných dat pro dozimetrická měření /9/, návrhem na vytvoření

organizace pro shromažäování jaderných dat v ČSSR /10/, rozborem diferenciálních

metod měření energetického spektra neutronů a foto'nu /li/, možnostem spolupráce

v oblasti vnitroreaktorové dozimetrie a osobní dozimetrie /12/, hodnocením stavu

metod spektrometrie reaktorového záření v ČSSR /13/, kalibračním a srovnávacím ex-

perimentům pro vnitroreaktorová měření /14/ a dalšími \íkoly /15/. Některé práce

z oblasti vnitroreaktorové dozimetrie byly předneseny i na zmíněných symposiích

o reaktorové dozimetrii nebo na jiných odborných mezinárodních shromážděních /16/.

Přes uvedené skutečnosti, svědčící o úspěšném plnění některých úkolů, které

si KVRD vytýčila ve svém programu, se domnívum, že by bylo vhodné věnovat větší

úsilí řešení dalších dvou úkolů, ke kterým se KVRD zavázala. Jedná se o vytvoření

pracoviště, které by se zabývalo nejen shromažďováním jaderných dat, nýbrž které

by poskytovalo i servisní práce všem zájemcům v ČSSR, a vybudování standardů spek-

ter neutronů, neboli vybudování zařízeni, v němž bychom mohli vytvořit etalonová

spektra neutronů a která by měla charakter kalibračních spekter. Náměty na řešení

obou'zmĺnených úkolů se již objevovaly v minulých letech, proto by bylo vhodné

přistoupit k jejich konkrétnímu řešení. Návrh na vytvoření organizace pro shromaž-

äování jaderných dat byl KVRD předložen již počátkem roku 1981 /10/. Bylo by tedy

vhodné jej znovu přezkoumat a přizpůsobit současným požadavkům a stavu v této ob-

lasti, nebot v průběhu uplynulých tří let práce v jaderných datech u nás dosti

pokročily, např. v ťJjV Řež /17/. Druhý ze zmíněných úkolů však zůstává stále na

úrovni akademických diskusí, a proto se domnívám, že si nyní 2aslouží zvýšenou po-

zornost a že toto zasedání by mělo přijmout stanovisko k otázce výstavby standar-

du neutronového pole, tvořící součást standardizace spektrometrických a jiných me-

todik. Při řešení tohoto líkolu bychom měli vycházet nejen ze zkušeností laboratoří,

které již mají vybudována podobná zařízení, nýbrž i z doporučení, která byla for-

mulována a přijata na setkání specialistů na půdě MAAE v roce 1976 /18/. Jeden ze

závěrů tohoto zasedání se týká kategorizace modelových neutronových polí a jejich

definic. V souladu s těmito závěry modelová neutronová pole jsou rozdělena do tří

kategorií, definovaných takto:



Standardní neutronové pole: Stálé a reprodukovatelné neutronové pole, jehož

hustota toku neutronů, prostorově energetické a úhlové rozložení neutronů musí být

stanoveno s vysokou přesností, odpovídající špičkové soudobé úrovni měřicí techni-

ky. Hlavní charakteristiky musí být ověřeny mezilaboratorními měřeními a výpočty.

Referenční pole: Stálé a reprodukovatelné neutronové pole, které není tak přes-

ně charakterizováno jako standardní, je však uznáváno uživateli jako vhodné pro re-

ferenční měření.

Řízené neutronové prostředí: Neutronové pole, fyzikálně dobře popsané, jehož

spektrum neutronů lze nějak definovat. Je používané pro vymezené množství ozařova-

cích experimentů.

Pomineme-li nyní význam řízeného neutronového prostředí, pak z porovnání defi-

nic standardního a referenčního neutronového pole vyplývá, jak vysoké nároky se

kladou na standard. Proto nebude nezajímavé si připomenout některé skutečnosti,

k nímž došlo při budování standardních zdrojů ve světě. Např. po dokončení výstavby

zařízení NISUS /Neutron Intermediate Standard Uranium Source/ ve Velké Británii

v roce 1972 /19/, pracovníci z National Bureau of Standards, USA vyjádřili vážné

námitky proti tomu, aby se toto zařízení nazývalo standardem, přestože toto ozna-

čení již bylo začleněno do názvu. Tentýž názor sdíleli i při posuzování zařízení

Sigma-Sigma, které byle již dříve postaveno v laboratořích C.E.N. - S.C.K. v Mol

v Belgii /20/ /zkratka od SISSIC - Secondary Intermediate Standard Spectrum in

Cavity/. Ve svých námitkách se opírali o skutečnost, že v obou zařízeních, v nichž

se ke konverzi spektra tepelných neutronů na spektrum středních a rychlých neutro-

nů využívá přírodního uranu, není zaručen přesný výpočet neutronového spektra,

nebot v něm dominuje pružný a nepružný rozptyl neutronů na U. V této době již

bylo totiž známo a experimentálně potvrzeno, že teoreticky stanovené spektrum v za-

řízení Sigma-Sigma se v energetické grupě /O,821 - 1,35/ MeV liší od experimentálního

0 25,7 % /21/. Tento rozdíl byl vysvětlen tím, že účinný průřez pro rozptyl /totál-

ní/ (T/n, n'/ pro U je stanoven nepřesně, a to nejen v knihovně dat ENDF/B, nýbrž

1 v knihovně UKNDL, což bylo později potvrzeno dalšími měřeními /22/. Výsledkem

tohoto oponentního posouzení bylo doporučení, že jedině zařízení IEES /Intermediate

Energy Standard Spectrum/, postavené v National Bureau of Standards v USA /23/

splňuje nároky kladené na standardní neutronové pole, a to proto, že spektrum v tom-

to zařízení není ovlivněno velkými nepřesnostmi v jaderných datech konstrukčních

materiálů, tj. U, °B a C, nebot účinné průřezy pro tyto prvky jsou známy

s vysokou přesností.

Jak však plyne z citovaného doporučení tlAAE, ani zařízení IESS, později nazý-

vané ISNF /Intermediate-Energy Standard Neutron Field/ nebylo zařazeno mezi stan-

dardní neutronová pole, nýbrž do skupiny referenčních neutronových polí. Připomefi-

me si, že jako standardní neutronová pole pro reaktorovou dozimetrii byla přijata

jen tato pole: tepelné, popsané Maxwell-Boltzmannovým rozdělením, epitermální 1/E

a spektrum samovolného štěpení Cf. Ostatní neutronová pole, dosud nazývaná

standardy, byla zařazena do skupiny referenčních polí. Patří sem kromě zmíněného

zařízení ISNP i Sigma-Sigma a jeho modifikace pod názvy NISUS a INES-ITN, která by-

la zabudována do tepelné kolony reaktoru WR-S v lístavu jaderné techniky v Magure-

le, RSR /24/. V seznamu referenčních polí jsou vSak i dalSÍ zařízení, převážně

reaktorové soubory.
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O těchto několika skutečnostech, dosud málo známých, se zmiňuji proto, aby-

chom experimentální zařízení s neutronovým polem v oblasti středních a vyšších

energií budovali ve smyslu doporučených definic. I když se připouští možnost, že

zmíněné zařízení typu Slgma-Sigma a ISNF budou v budoucnu začleněna mezi stan-

dardní neutronové pole, přesto bude nutno nejdříve prokázat oprávnění tohoto kroku,

které musí být doloženo konsistencí mnoha měření, zejména reakčních rychlostí.

Diskutujeme-li tedy o výstavbě standardu neutronového pole u nás, pak máme na mys-

li zřejmě referenční pole, které, bude-li uspokojivě stabilní a reprodudibilní,

nám dobře splní požadavky, které si klademe při zpřesňování a kalibraci spektro-

metrických metodik, v mezilaboratorních srovnávacích měřeních a standardizací

postupů při vnitroreaktorovych měřeních v ozařovacích experimentech, zpřesňování

jaderných dat atd. Domnívám se, že nelze podceňovat význam obecně přijaté defini-

ce neutronových polí a názvosloví příslušných experimentálních souborů, nebol

bude-li takové zařízení u nás postaveno, a bude-li odpovídat příslušným požadav-

kům, může být přijato do mezinárodního seznamu podobných zařízení /obecně nazý-

vaných benchmark/. Je pravděpodobné, že se budeme moci zúčastnit mezinárodních

srovnávacích měření, která nám mohou jen prospět při zpřesňování a zkvalitňování

našich experimentálních metodik.

Z rozboru jednotlivých typů zařízení referenčních polí neutronů vyplývá, že

jedna z možných variant, která by byla uskutečnitelná v našich podmínkách bez vy-»

sokých nákladů a v přijatelném termínu, je např. modifikace referenčního pole

Sigma-Sigma, a to buS se stacionárními neutronovými zdroji typu Am-Be nebo Pu-Be,

ev. zabudovaná do tepelné kolony reaktoru W E - S . Tato poslední varianta byla zva»

žována již v roce 1974 na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

V současné době se zde konají studie se stacionárními zdroji neutronů typu Pu-Be,

které by byly umístěny v grafitovém souboru o celkové hmotnosti 19 t. Tato varian-

ta, která by byla zcela nezávislá na provozu reaktoru, má však nevýhodu v tom, ž«

absolutní hodnota centrálního spektra neutronů by nebyla dostačující pro kalibrač-

ní měření s prahovými aktivačními detektory. Lze samozřejmě diskutovat i o jiných

variantách řešení, např. s Cf, s využitím urychlovače apod. Není mým úmyslem

nyní hlouběji analyzovat tento problém. Moje poznámky by měly sloužit především

k tomu, aby připomenuly všeobecnou prospěšnost souboru s referenčním polem neutronů

a podnítily pracovníky nejen v oblasti vnitroreaktorové dozimetrie, nýbrž i osohaí

dozimetrie a případně dalších profesí k řešení tohoto ťíkolu.

3. ZAVĚR

V současném období rozvoje jaderné energetiky ve světě i v ČSSR nabývá na

významu vnitroreaktorová dozimetrie, která je těsně spjata i s výzkumem radiačního

poškození konstrukčních materiálů jaderného reaktoru, zejména tlakových nádob.

Přesné stanovení směsného záření neutronů a gama, dopadajícího na stěny tlakové

nádoby, je nezbytně nutné, mají-li se ííspěšně plnit Úkoly stanovené ve svědečném

programu tlakových nádob vodovodních energetických reaktorů. Z rozboru této proble-

matiky vyplynulo, že význam teoreticky a experimentálně stanoveného spektra je

zcela rovnocenný. K dosažení vyšší přesnosti v metrologii neutronů je nutno dále

rozvíjet a zdokonalovat stávající metody spektrometrie neutronů, i když některé

z nich /aktivační metoda, metoda odražených protonů s krystalem stilbenu/ se staly

u nás již rutinní záležitostí. Jedním z účinných prostředků, jak tento ťíkol

splnit, je mj. užší koordinace příslušných pracovišť v CSSR, řízená Odbornou komisí
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l-Ľj vnitroreaktorovou dozimetrii při ČSKAE, účinnější koordinace spolupracujících

odborných pracovišt v mezinárodním měřítku, spočívající též v účasti na srovnáva-

cích měřeních, a vybudování zařízení se standardním nebo referenčním spektrem

neutronů. Větší pozornost je nutno věnovat i knihovnám dat, např. vytvoření kniho-

ven spekter neutronů pro co největší počet případů charakteristických v reaktorové

fyzice, zejména však již dříve podanému návrhu na vytvoření organizace pro shro-

mažäování jaderných dat se servisním provozem.
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VÝPOČTY PROSTOROVĚ ENERGETICKÉHO
ROZDĚLENÍ NEUTRONŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ
A STÍNĚNÍ REAKTORU

ing. Jan RATAJ, CSc.

ÚJV Řež u Prahy 1 • Č Á S T

1. ÚVOD

Určení prostorově energetického rozdělení hustoty toku neutronů v aktivní zó-

ně i ve stínění jaderného reaktoru patří k nejzákladnějším výpočtům reaktorové fy-

ziky, neboř na základě tohoto rozdělení lze určit celou řadu veličin důležitých

pro konstrukci i provoz jaderného reaktoru.

Transport neutronů prostředím je popsán Boltzmannovou rovnicí, pro časově ne-

závislý problém ji lze psát při obvyklém značení veličin ve tvaru /!/

jdE'JdŘ12s (ř, £'-*£, J2'-*J2) <p(ř, £; JI 'J

Celá řada výpočtových metodik byla vyvinuta pro tyto účely tak, aby hustota

toku neutronů byla určena s požadovaným stupněm přesnosti. V následujících kapito-

lách budou stručně charakterizovány nejdůležitější metody řešení Boltzmannovy rov-

nice, které jsou v ÚJV užívány, je uvedeno, kdy je výhodné jejich použití a jsou

popsány zkušenosti s používáním knihoven účinných průřezů.

Rozdíly v metodách používaných při výpočtech kritičnosti aktivní zóny a při

výpočtech stínění nejsou uváděny, jedná se pouze o modifikace jednotlivých metod

či o odlišný přístup k řešenému problému.

1.1. P N přiblížení

Tato metoda není v současnosti příliš často užívána, ačkoliv před nástupem

samočinných počítačů patřila k nejrozpracovanějším metodám. Je založena na rozvoji

hustoty toku neutronů, rozptylového účinného průřezu a vnějšího zdroje neutronu do

řady podle Legendreových polynomů a na dosazení N+l členů těchto rozvojů do Boltz-

mannovy rovnice.

Využitím ortogonality Legendreových polynomů získáme soustavu diferenciálních

rovnic, jejichž řešením, buď analytickým či numerickým, získáme hledanou hustotu

toku neutronů.

P^ přiblížení odpovídá difúzni teorii, jejíž různé modifikace jsou uvedeny

v referátu o inženýrských metodách výpočtu transportu neutronu.
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1.2. Momentová metoda

Řešení Bolzmannovy rovnice, popisující prostorově energetické rozdělení hus-
toty toku neutronů v homogenním nekonečném prostředí, vychází ze soustavy rovnic
daných P N přiblížením. Aplikací výrazu

kterým je definován n-tý prostorový moment 1-tého členu rozvoje hustoty toku, je
tato soustava rovnic převedena na soustavu integrálních rovnic, jejichž řešením
získáme prostorové momenty toku /2/. Pomocí speciálních ortogonálních polynomů
lze zpětně rekonstruovat prostorově energetické rozdělení hustoty toku. Pro vel-
kou přesnost této metody ji lze využít jako standardu k ověřování jednodušších
výpočetních metodik.

Tato metoda byla na příklad užita k určení hustoty toku neutronů v polyety-
lénu pro stínící materiál NEUTROSTOP, který byl v ÚJV vyvinut, £i pro určení hus-
toty toku neutronů v grafitové SIGMA-prizmě.

1.3. Metoda S N

Metoda je založena na numerickém řešení Boltzmannovy rovnice, kdy prostorové
i úhlové proměnné jsou rozděleny na řadu sítových bodů a vzniklé diferenční rov-
nice jsou řešeny různými iteračními metodami většinou tak, aby během iteračního
procesu nedocházelo k výpočtům záporných hodnot hustot toku /5/. V označení S..P..
index N odpovídá počtu úhlových intervalů, index L udává, že v rozptylovém účinném
průřezu bylo použito L+l členů rozvoje do řady podle Legendreových polynomů. Tato
metoda je použita v nejrozšířenějších programech pro výpočty transportu neutronů -
- ANISN, TWOTRAN, DOT. Výhodou metody je snadná programovatelnost a rychlá konver-
gence iteračního řešení.

V (JJV jsou k výpočtům stínění používány následující programy:

1/ upravená verze japonského programu ANISN-JR /6/ pro jednorozměrné výpočty
2/ DOT 3.5 /7/ pro dvourozměrné výpočty.

Jako příklad použití programu ANISN je uvedeno na obr. 1 srovnání výpočtu tran-
sportu neutronů v S..P, přiblížení v koulích z čistého železa s experimentem.

252
Zdrojem neutronů byl izotop Cf ve středu koule. Velmi jemným rozdělením energe-
tického intervalu energií v oblasti rezonance 26 keV bylo pro knihovnu EURLIB do-
saženo dobrého souhlasu s experimentem.

Obdobná srovnání výpočtů s experimentem, která byla provedena pro následují-
cí materiály:

1/ Uhlíková ocel - průměr koulí 40, 60 a 70 cm
2/ Sodík - 0 50 a 100 cm
3/ Olovo - 0 40 a 60 cm
4/ Nikl - H 20 a 50 cm
5/ Chrom - j£ 70 cm
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jsou cenným materiálem pro zpřesňování účinných průřezů. Ze srovnáni výpočtů

s experimentem lze určit oblasti energií, ve kterých použité účinné průřezy ne-

odpovídají skutečnosti.

1.4. Metoda Monte Carlo

Metoda Monte Carlo je založena na teorii pravděpodobnosti a matematické

statistiky /3/.

Metodou Monte Carlo má být určena hodnota

I=Jh(P)Zt(P)0(P)dP ,
kde h (P) je nezáporná funkce, ZZ± ( P) je totální účinný průřez a $(P) je husto-

ta toku neutronů v bodě P • (^.E,/?) , která je řešením Boltzmannovy rovnice

upravené na Fredholmovu integrální rovnici druhého druhu

Integrální jádro K zahrnuje transportní i rozptylové jádro (T(P —* P) ,

C(P~'-> P)) , S(P) De vnější zdroj neutronů.

Rovnice je upravena na soustavu simultánních integrálních rovnic pro sráž-

kovou a emisní hustotu

fc E'-> E, J2'^J2) f(ř) E\ j

která je řešena Neumannovou metodou postupných aproximací.

Výpočet integrálu I je převeden na součet řady

ľ-Ľ [dpfdP- fdPS(P0)7T/((P^ěJh(P)1*0J °J- i J l ° j'O j H i
a jednotlivé integrály této řady jsou pak řešeny metodou Honte Carlo na základě

zákona o velkých číslech.

Výhodou metody Honte Carlo je, že hustotu toku neutronů lze počítat v závis-

losti na energii i ve velmi složitých dvou i třírozměrných geometriích, nevýhodou

metody jsou i při použití metod zmenšujících statistický rozptyl velké nároky n«

výpočtový čas.

Jako příklad použití metody Monte Carlo je uvedeno na obr. 2 srovnání výpoč-

tů • experimentem, kde byl studován transport neutronů v části lomeného potrubí

primárního okruhu rychlého reaktoru, která bylo naplněno sodíkem a obklopeno

vrstvami železa a betonu /4/. Výsledky výpočtů souhlasí velmi dobře s experimen-

tem v oblasti energií pod 1 keV, v oblasti rozptylové rezonance sodíku nemohl* být
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hustota toku neutronů měřena s dostatečnou přesností a v oblasti energií nad

0.1 MeV ve větších vzdálenostech za ohybem potrubí byla vlivem nedokonalé prefe-

rence hustota toku neutronů dosti podhodnocena.

1.5. Použití knihoven účinných průřezů při výpočtech transportu neutronů

Kromě momentové metody a metody Monte Carlo, kdy lze při výpočtech použít

účinné průřezy v závislosti na energii, jsou v ostatních výpočtových programech

používány knihovny účinných průřezů, ve kterých jsou účinné průřezy vždy v daném

energetickém intervalu zprůměrovány pomocí určitého spektra /Maxwellova, 1/E či

štěpného/ nebo pomocí typického spektra jaderného reaktoru, pro který je daná

knihovna určena. Protože toto spektrum odpovídá většinou hustotě toku neutronů

v aktivní zóně, je použití knihoven s menším počtem skupin při výpočtech stínění

problematické, nebot ve stínících vrstvách je spektrum neutronů zcela odlišné. Při

použití knihoven s vysokým počtem skupin /více než 100/ je tento problém redukován

vzhledem k úzkým energetickým intervalům. Pro jednorozměrné výpočty použití knihov-

ny EURLIB 4 se 100 skupinami pro neutrony /9/ a knihovny VITAMIN-C /171 skupina/

/10/ ještě nečiní potíže z hlediska spotřebovaného výpočetního času, pro dvouroz-

měrné výpočty je však tento vysoký počet skupin nepřípustný a je nutné používat

účinných průřezů vhodně zkondenzovaných. Je-li kondenzace účinných průřezů pro jed-

notlivé stínící vrstvy prováděna přes objemově zprůměrovaná spektra neutronů získa-

ná z jednorozměrných výpočtů, získáme účinné průřezy, s jejichž pomocí obdržíme

věrohodné výsledky i při nižším počtu skupin. V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky

výpočtů hustoty toku neutronů před tlakovou nádobou u lehkovodního reaktoru

s knihovnami EURLIB 4, VITAMIN-C a s knihovnou s 33 skupinami, získanou kondenzací

100 skupin knihovny EURLIB 4.

VITAMIN-C

EURLIB-4

EURLIB-4

33 skupin

1 MeV

1,242

1,220

1,218

0,1 MeV

2,939

3,090

3,130

0,01 MeV

3,712

3,880

3,942

total

13,73

12,42

19,84

Tabulka 1. Srovnání výpočtů hustoty toku neutronů při použití různých knihoven

účinných průřezů

Je-li k výpočtům použita nevhodná knihovna účinných průřezů či nesprávně

zprůměrovaná data, získáme výsledky uvedené v tabulce 2. Jde o hustotu toku neutro-

nů za nádobou u rychlého energetického reaktoru v integrálním uspořádání, tedy

o stínící vrstvy, které neobsahují vodík. Knihovna 26 A vznikla kondenzací knihovny

EURLIB-4 pomocí objemově váženého spektra do 26 skupin systému BNAB, knihovna 26 B

byla průměrována pomocí Štěpného spektra a spektra 1/E.
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EURLIB-4

26 A

26 B

7

4

7

1,4

,36

,63

,35

MeV

- 7*

— 1

— o

0,

; 3,

3,

í ^

1

18

56

54

MeV

- 5

- 5

- 4

9

1

3

total

,41 -

,80 -

,12 -

3

2

1

* 7,36 - 7 = 7,36 x 10 7

Tabulka 2. Srovnání výpočtů hustot toku neutronů za nádobou rychlého reaktoru

Výsledky získané použitím knihovny BNAB 78 odpovídají přibližně variantě

26 B. Z tabulky 2 vyplývá, že ve stínění, které neobsahuje vodík, jsou odchylky

ve výpočtech mnohem větší.

Závěrem této části je nutné zdůraznit, že i při použití velmi přesných vý-

počtových metodik můžeme při použití nepřesných účinných průřezů či nevhodně

zkondenzovaných knihoven získat výsledky, které budou zatíženy velkou chybou či

zcela chybné.

Rovněž tak i nevhodná volba prostorových intervalů, daná omezenou kapacitou

počítače, může výsledky značně ovlivnit.

Abychom se vyvarovali těchto chyb, je v důležitých případech' nutné vždy pro-

vést řadu testových výpočtů s různými knihovnami účinných průřezů, ve kterých je

měněn jak stupeň S P L přiblížení, tak i prostorová síí.
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Ft SPHERES 50,30. ,20 CM
5TCMR 70TflL,SOURCE CF 35?

X - experiment 10 10 iO 10

Obr. 1 Srovnání únikových spekter neutronů s povrchu koulí z čistého železa

o průměrech 20, 30 a 50 cm

•7 • « • « • * 3 2 -"logEl-Wv]

Obr. 2 Spektrum neutronu v lomeném potrubí naplněném sodíkem.
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VÝPOČTY PROSTOROVĚ ENERGETICKÉHO
ROZDĚLENÍ NEUTRONŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ
A STÍNĚNÍ REAKTORU

ing. Václav VALENTA

ZES k. p. Škoda Plzeň 2 . Č Á S T

1. INŽENÝRSKÉ METODY

Pro rychlé výpočty s menšími nároky na pamět počítače byly rozvinuty speciál-

ní postupy.

1.1. REMOVAL METODY

Principem těchto metod je mnohogrupový přístup, separace primárních toků a

jejich výpočet pomocí metody integrace bodových jader. Do primárních toků jsou

započteny nerozptýlené neutrony a neutrony, které se rozptýlily na malé tíhly vpřed.

Neutrony primárních toků jsou zdrojem pro řešení toků rozptýleného záření, které

jsou počítány v difuzním přibližení neb PÍ přiblížení.

Na základě těchto metod byla sestavena řada jednorozměrných i dvourozměrných

programů.

Kódy se od sebe liší v následujícím

a/ určením íičinných průřezů pro vyvedení,

b/ vazbou mezi removal a zpomal, grupami,

c/ modelem zpomalení,

d/ grupovým schématem,

e/ způsobem středování grupových dat /zahrnutí rezonanční struktury/,

f/ uvážením anisotropického rozptylu v rozptylových grupách.

1.1.1. Removal-Pl a removal-difuzní přiblížení
>

Většina kódů pracuje v difuzním přiblížení. Jednorozměrné kódy RASH,

MAC-RAD, REMDIF, SABINĚ i dvourozměrné REDIFIT i ATTOW používají větší počet removal

grup a definici účinného průřezu pro vyvedení /removal/ die modelu Spiney-ho.

Řada sovětských kódů používá 1 removal grupu v oblasti rychlých neutronů

/např. nad 1.4 MeV/ s měřeným Účinným průřezem. Tento přístup má nevýhodu v tom,

že pro tlouSEky stínění výrazně odlišné od konfigurace měřených ZT. nedává dobrý

souhlas. VětSÍ počet removal grup dovoluj* lepší popis změny průběhu rychlých

neutronů právě lepším popisem závislosti Hr na energii.

NRN kód používá difúzni popis s tím, že 2ľ t r pro určení difuzních koeficientů

jsou určeny s korekcí v P 2 přiblížení. Účinné průřezy pro vyvedení byly určeny

na základě srovnávání s experimenty.
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Anisotropii rozptylu uvažuje kód KEMP1. Volba ZT byla určena na základě

transportních korekcí vyšších řádů. Průchod záření stínící vrstvou silně mění

úhlovou závislost záření a proto je zde snaha alespoň trochu zlepšit fyzikální

popis problému.

Novější kódy uvažují neomezené matice přechodů mezi removal a rozptylovými

grupami i mezi rozptylovými grupami.

Starší kódy mívají omezení. Přesto dávají pro určité systémy ochran velmi

dobré výsledky. Omezení byla dříve nutná z hlediska možností starých počítačů.

Např. starý kód na bázi systému RASH-B dával velmi dobrý souhlas s měřeními na

železo grafitových ochranách reaktoru AI. Kód měl 16 grup removal nad 2.5 MeV a

6 difuzních grup pod 2.5 MeV. Vazba grup byla taková, že všechny grupy removal

přispívaly do 1 difúzni grupy /dominantní nepružný rozptyl zpomalí neutrony pod

2.5 MeV/. Přechody mezi difuzními odpovídaly modelu spojitého zpomalování, tj.

pouze do nejbližší nižší grupy. Pro prostředí s H,0 již tyto omezení nevyhovují.

Přístup k přibližnému řešení kinetické rovnice pomocí jednoduchých rovnic

difuzního typu a určení zdrojů v nich ve stínících vrstvách na základě separace

primárních toků má své opodstatnění.

Jak je zřejmé z obr. 1 použití rovnic difuzního typu mimo aktivní zónu

vede rychle k podcenění výsledků. Zdroje z primárních toků upraví bilance ve vzdá-

lenějších místech.

Též použití NP L metody /stručně popsané v 1. části referátu/ s nepravidelným

dělením v úhlové části ukazuje, že je možno i u 2P neb 3P, metody při vhodné

volbě Uhlové proměnné (U, - cos 8 obdržet hodnoty odpovídající hodnotě asymptotické

difúzni délky, určené z přesného řešení /viz obr. 2/.

Část řešení u 2P přiblížení odpovídající intervalu (MČ<-1. (H, > je ekviva-

lentní primárnímu toku, část /U-č- < <U. , - 1 > odpovídá rozptylové grupě, kde

fit.6 < 1, - I > .

Je třeba poznamenat, že nerovnoměrné dělení NPO přiblížení /odpovídá DS„

metodě/ s preferencí směrů vpřed může podstatně zrychlit výpočty, neboř stejné

přesnosti řešení je možno dosáhnout při nižším N /počtu intervalů dělení liniové

proměnné/.

1.1.2. Určení účinných průřezů pro vyvedení

Spiney definoval removal účinný průřez jako Zľ /E/ m 2ľ /E/ x Eľ./E/ - ,u2ľ_/E/.
r tr t * o

Na základě transportních korekcí lze dokázat, Se pro difúzni systémy je

Spiney-ho definice správná.

Při řeSení P N přiblížení je prováděn rozvoj diferenciálního toku do N+l momen-

tů n € <0,N> . Podobně se provádí rozvoj účinného průřezu pro rozptyl do nekoneč-

ná řady. Uvážíme, Se pro momenty účinného průřezu platí dle transportních korekcí

vyšiího řádu pro všechna 1 > L

ť
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obdržíme při separaci primárních toků pro účinný průřez pro vyvedení v removal-Pl

systému v grupovém formalizmu /Lni, N«l/

'r -̂"t ^S2

Pro removal difúzni systém /L=0, N«l/

ž—x '—X ^SI ^ t r

Tedy removal tíhel, který ponechává neutrony v primární grupě byl vybrán pro

removal difúzni metody na základě 1 momentu rozptylového účinného průřezu, pro re-

moval PÍ systémy na základě 2 momentu.

NRN metody byl určen na základě srovnání s experimentem jako veličina nezávis-

lá na energii.

Uvážíme-li

f/E/ je poměrná část elastického rozptylu vybraná do směru primárního svazku.

V NRN metodě je definováno

3

0

kde 0 je rozptylový iíhel ještě zachovávající neutron po rozptylu v removal

grupě.

Pro srovnání s experimenty bylo určeno (f*-rem • cos e » 0.6, tj. e N R N > 53 0

pro materiály s A > 1.

Pro vodík ,«.„„ « 0.45 a e*™* - 63°.

1.1.3. Problémy určení grupových konstant

Jsou stejně jako u přesných metod fundamentální. Obvykle bývá počet rozptylo-

vých grup menší než 30 a tak se výrazně uplatní vliv vnitrogrupového spektra na

středování. Navíc je nutno u removal systémů provést pro Zľ a rozptylové matice

mezi removal a zpomalovanými grupami středování uvažující odlišné vnitrogrupové

spektrum. Obvykle se ke středování používá spektrum zdroje a zanedbává se vliv

změn vnitrogrupového spektra se souřadnicí.

U rozptylových grup je obvykle středování prováděno pomocí Fermiho spektra

a Štěpného spektra v rychlé oblasti. Pouze kód REMP1 důsledně se snažil používat

průřezy středované formalismem ABBN s vlivem f faktoru. Je tak zahrnut vliv rezo-

nanční struktury na vnitrogrupové spektrum. Např. 12. . v grupě 21.5-46.5 KeV na

železe se z hodnoty 14.5 barn sníží při uvážení rezonančních efektu na vnitrogru-

pové spektrum na 0.435 b, tj. na 3% původní hodnoty. Je nutno upozornit, Se
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prostorové změny vnitrogrupového spektra se obvykle zanedbávají. Též se zanedbává

vliv odchylek spektra zpomalovaných neutronů od 1/E průběhu, který může být v ně-

kterých případech značný. Je odvozena řada formulí pro řešení zpomalení v nekoneč-

ném prostředí /užívá se přiblížení Fermi, Vignera a Greuling-Gortzela/.

Speciálním problémem je přesnost výpočtu rozložení tepelných neutronů. Obvykle

se ani v přesných metodách neuvažuje termalizační problém.

Ukazuje se, že je nutné provádět korekce účinných průřezů na neutronovou tep-

lotu T . Kód REMP1 uvažoval, že

Tn(r) > T(r) (1 + C

Neuvážení těchto korekcí a neuvážení průběhu teplot ve stínících vrstvách vede k chy-

bám stovek procent při určování zdrojů t* zářeni /n, y- reakce/ i při určování vývinu

tepla ve stínění a konstrukčních částech.

Vliv anisotropie difúze ve vrstevnatých systémech i efekty polarizace je třeba

respektovat korekcemi koeficientů difúze, což se běžně nedělá.

Speciálním problémem je určení konstant určujících aktivitu detektorů. Protože

aktivační folie jsou malé je nutno při středování průřezů uvážit vnitrogrupová

spektra určená materiály prostředí. To vede na rozhraních k možným rozdílům až 10%

v celkové vypočtené aktivitě. Též uvážení či neuvážení rezonanční struktury na

vnitrogrupová spektra dává často rozdíly i 20% v celkové vypočtené aktivitě.

Vliv rozdílu vypočtených spekter v železe od jednotlivých grupových systémů

konstant a programů udává obr. 4,5.

1.1.4. Problémy numerických výpočtů

Pro systémy s malým počtem grup /G S 1O/ je možno využívat analytická řešení.

Problémy s přesností při určení konstant řešení z okrajových podmínek při větším

počtu vrstev vedly k numerickým metodám. Při numerických postupech se jako velmi

efektivní metoda ukázala metoda faktorizace.

Na základě rozsáhlých výpočtových studií bylo zjištěno, že je možno dobře

volit krok výpočtu h • & r « v min L^ /minimalizace je provedena přes všechny

grupy i/

kde L - / ._ . je difúzni délka i-té grupy

1/5 pro vzdálenosti menší než 5 a od hranic

1/3 pro vzdálenosti větší než 5 a od hranic.

Výběr kroku výpočtu je vhodné kontrolovat zákonem zachování neutronů. Rozumná

odchylka v celém stínění je lo"3 - lo"5.

Při volbě kroku v multipllkačním prostředí je možno použít stejná kritéria,

pokud si uvědomíme, že geometrický význam 7t • —j v multíplikačním prostředí

má laplatián B 2. L
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Časově nejnáročnějším je zvláště u dvourozměrných výpočtů určení zdrojů do

rozptylových grup. Výpočty removal toků jsou prováděny metodami numerické integra-

ce bodových jader. Často se pro velké neb malé aktivní zóny používají aproximace,

kdy integrace je proveditelná analyticky. Řešením bývají.E. funkce, které se napo-

čítávají na základě aproximativních formulí.

Pro kód REMP1 byly vyzkoušeny pro výpočet toků programy řešící kinetickou

rovnici pomocí S„ metody /Carlson/ a DSN metody.

S metoda ve svém řešení dává v blízkosti zdroje záporné diferenciální toky

a její diferenciální toky oscilují. Proto není vhodná pro výpočty /viz obr. 6/.

Poznamenejme, že skalární tok je v dobré shodě s přesným řešením.

Lepší souhlas se dosáhne při použití DSN přiblížení. Diferenciální toky pro

nerozptýlené záření je možno spočítat analyticky. Při přechodu k diferenčnímu

schématu se obvykle provede náhrada e" výrazem TT^«

Pro tento případ se krok A x volí jako část celkové volné dráhy

kde

c i 0.346

€ je max. relativní chyba výpočtu

T celková tlouštka stínění.

Pro případ přiblížení N-sudé

ftnin " Ň*

Volba kroku je nakonec upravena tak, aby dělení souhlasilo s dělením pro difúzni

rovnice.

1.2. METODA JADER

Pro určení toku rychlých neutronů se často používá metoda integrace bodových

jader

kde At je relaxační délka.

Je třeba upozornit, že relaxační délka závisí na tloušíce stínění a to musíme

respektovat při výběru A z literárních pramenů neb při určování z přesných výpoč-

tů.
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Uvedená jednoduchá metoda se v USA používá též ke korekci výsledků kódu ANISN

na skutečnou geometrii a rozložení výkonu v aktivní zóně při určovŕní toku rychlých

neutronů dopadajících na nádobu /21, 22/.

V případě reaktoru AI byl touto metodou určen průběh toku rychlých neutronu

podél obvodu nádoby /viz obr. 7/.

Určení epitermálních a tepelných neutronů je možno též odhadnout pomocí fakto-

rů hromadění pro neutrony /15, 17, 20/.
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2. VÝPOČTY SPEKTER NEUTRONS V AKTIVNÍ ZÓNE

Vedle použití přesných metod /kódy ANISIN a DOT/ výpočty spekter v aktivní zóně

se většinou dají špatně provést programy, které máme k dispozici.

2.1. MAKROVÍPOČTY AKTIVNÍ ZÓNY

Jsou prováděny zpravidla malogrupovými difuzními programy /1-4 grupy/ pracují-

cími dnes již třírozměrně. Často je uvažována symetrie uspořádání. Problémem je

počet dělících bodů na kazetu. Některé programy uvažují 1 bod na kazetu v příčném

řezu, jiné větší počet až po přiřazení bodu ke každému článku.

Do této skupiny patří jednoduchý kód BIPR a jeho verze, program BKODA MOBY -DICK

atd.

Systém BOBY-DICK je vyvíjen jako otevřený soubor podprogramů-modulů, sloužících

ke generování řady různých difuzních diferenčních kódů /výpočetních stezek/, liší-

cích se:

- řešeným útvarem /zóna jako celek, vybraný horizontální řez, kazeta s bezprostřed-

ním okolím/}

- typem sítě /hrubosííový kód s dělením kazety na 6k trojúhelníkových elementu,

uvažující každý článek/;

- analyzovaným fyzikálním procesem /stacionární stavy, vyhořívání zóny, přechodové

procesy apod./j

- používanými knihovnami malogrupových difuzních dat a okrajových podmínek.

2.2. VÍPOfiTY SPEKTER V BÚRKACH

Pro jednotlivé elementární bunky, reip. »up«rbunky je možno provádět výpočty

apekter komplety programu MICROS /ŠKODA/, MICROBE-02 /tfJV/ a převzatým kôd«n WIMS /7/.

Kód MICROS je určen pro výpočty vyhořívajících buněk jaderného reaktoru. J«
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analogií kódů MUFT a THERMOS. Uvažuje 54 grupovou knihovnu pro zpomalování, 42 grup

v thermalizační oblasti. Řešení zpomaleni je prováděno v B1 přiblížení. Kod MICROBE

je analogií pracující s 26-ti grupovým systémem ABN.
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/3/ Vacek, Mikoláš, Lehmann: Program MICROS. Ae 5404/Dok.

/4/ Záleský: Manuál program MICROBE-O2. tfjV 688O-R,A. '

/5/ Materiály 6. sympoziuma VMK po voprosam reaktorov W E R Bukurest, 1977, str. 766.

Lelek: Razrabotka programm dlja rešenija malogrupovych dif. uravnenij.

/6/ Fyzikální problematika lehkovodních reaktorů typu W E R /Sborník referátů z konfe-

rence 7.-9.10.1980 v Karlových Varech/, tflSJP Zbraslav, str. 14 4.

Miasnikov, Špalek: Využití sovětských inženýrských kódů pro reaktory WER,

str. 132.

Lelek, Vaniček: Makrovýpočty v hexagonální geometrii.
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Winfrith 1982.

3. CHYBY VÝPOČTU

Chyby výpočtů jsou způsobeny chybami přibližných výpočtových metod, chybami

mikroskopických účinných průřezů, chybami zadání charakteristik zdroje, určení

účinnosti detektoru, idealizací geometrie skutečného stínění, chyby v určení složer.í

a speciální hmotnosti materiálu.

V poslední době se rozvíjejí rychle metody zkoumající citlivost výsledků výpočtů

k změně vstupních parametrů. Metody jsou založeny na zobecněné teorii poruchového

počtu, jejíž použití je vázáno na řešení sdružených rovnic.

V IÍJV pro řešení jednorozměrných problémů je k dispozici program SWANLAKE, který

využívá řešení ANISNu.

Vliv chyb účinných průřezů je možno dokumentovat příkladem citlivosti dávky

neutronů na víku reaktoru CRBR.

Relativní citlivost E t vodíku je největší při minimu 2T v okolí energie

300 KeV. To vede k tomu, že změna £ t v oblasti minima o 10% způsobí změnu celkové

dávky na víku reaktoru o 60%.

Jaou rozpracovány též kanálové teorie, které ukazují, kterými cestami ve stínění

natéká od zdroja k detektoru hlavní podíl záření.

Praktické použití metod zkoumání citlivosti výsledků je zatím u nás dosti omeze-

no možnostmi výpofietní techniky v ZES SKODA i tfjV Rež. Přesto je nutné využít viech

forem spolupráce /i mezinárodní/ k osvojení si cltlivostních metod.
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.'!e mnoho cest k snížení chyb, které nejsou tak náročné a zdlouhavé. Jednou je

zpřesnění počtu jader v materiálech. Je třeba si uvědomit, že např. hutnické předpi-

sy dovolují velký rozptyl obsahu jednotlivých komponent /Cr 8-11 %/, též určení

hmotnosti je zatíženo chybou.

Při srovnání experimentálních a výpočtových výsledků často naráží výpočtář na

nedostatek údajů o vlivu jednotlivých jevů na celkovou chybu experimentu i detailní

popis vyhodnocení. Též definice chyb bývá rozdílná.

U spektroskopických měření metody vyhlazování spektra, jeho sešívání v různých

energetických oblastech i energetické rozlišení detektoru jsou často uměleckou zá-

ležitostí a mohou vnést do výsledků systematické chyby. Podobně i při vyhodnocení

spekter z měření aktivačními detektory je nutná zkušenost v zadávání prvotních

spekter. Bylo by vhodné v této oblasti ujednotit postupy a zhodnotit detailně je-

jich přesnost.

Srovnání přesnosti výpočetních metod a použití numerických procesů včetně výzku-

mu volby kroku řešení a použitého diferenčního schématu je možno provádět nezávisle

a v současné době je dosti dobře prováděno.

Hlavní problém je výběr systému grupových dat /šířka grup/ a jejich přesnosti.

2de je nutno při určení grupových průřezů uvažovat vliv vnitrogrupového spektra při

zpomalování i rezonančních spektrech. Kondenzaci počtu grup je vhodné provádět se

spektry vypočtenými mnohogrupovými metodami s počtem grup 100-200. Je to proto, že

je nutno uvážit změny vnitrooodnikového spektra při středování.

V této oblasti bude nutno v nejbližší budoucnosti prohloubit srovnání výpočtových

hodnot s měřeními /benchmark experimenty/ i plně rozvinout citlivostní analýzy.
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/6/ Proceedings of the Fifth International Conf. on Reactor Shielding Ed. Roussin,
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Obr. 1 Relativní přesnost skalárního toku P n přiblížení
Deskový izotropní zdroj
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Obr. 2 závislost asymptotické relaxační konstanty na volbě volné proměnné
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Obr. 3 Radiální rozložení toku rychlých nautronů /E i 1 M«V/ od diskového zdroj*

ve atíniní z ž«l«z« * grafitu - v/poSat programwn REDIFIT

I - experimant /ZnS - dataktor/
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<? /l/cm s/ 30 cm Fe,
x a 10 cm

Ti *nO . „ 1 « —2 < n3 4 n4 4 n5 < rt«10' 10u 10' 10* \0J 10

10

10

Obr. 4 Udává spektrum z grupových toků neutronů v železe
Desková geometrie, celková tlouštka železa 30 cm, spektra v 10 cm od zdroje.
Zdroj deskový izotropní, štěpné spektrum, intenzita zdroje 2.10 n/cm s.

SAMSY IPS-0
P3 /ABBN/
REM DIF /ABBN/

^ — NRN
MAC-RAD /15 gr. Greenborg/
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30 cm Fe, x - 10 cut} program AHISIN,
/EURLIB4/, P3, N - 6

DLV-2

BfevJ

Obr. 5 Doplňuje obr. 4 o výsledky získané programem ANISN

/řešetií kinetické rovnice metodou diskrétních souřadnic/ s uvážením

N • 6 a úhlové závislosti v P3 přiblížení s knihovnami

a/ 100 gr. systém EURLIB 4, b/ 100 gr. systém DLC - 2
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Obr. 6 Diferenciální tok neutronů vypočtený v rozličných
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Obr. 7 Výsledky výpočtů pro aktivní zónu reaktoru A-2



SPEKTROMETRIE NEUTRONŮ METODOU
ODRAŽENÝCH PROTONŮ

ing. Miloslav HOLM AN

ZES k. p. Škoda Plzeň

Jednou z perspektivních metod neutronové spektrometrie je metoda odražených
protonů. Náplní uvedené práce je stručný rozbor vlastností metody odražených
protonů užívající kombinace měření scintilačním spektrometrem s krystalem stilbe-
nu a sadou sférických proporcionálních počítačů plněných vodíkem různého tlaku.

1. ÚVOD

Jednou z důležitých oblastí aplikovaného jaderného výzkumu je testování
a zpřesňování výpočetních metod pro reaktorovou fyziku a techniku. Testování vý-
početních metod lze provádět bud cestou srovnávání výsledků výpočtů různými me-
todami nebo lépe porovnávaním výsledků výpočtů a experimentů. Ve fyzice stínění
jde především o ověřování moderních mnohogrupových výpočetních programů a jejich
knihoven jaderných dat. Experimentální práce s tím spojené lze rozdělit do dvou
základních skupin.

První skupinu tvoří měření s dobře definovaným zdrojem záření a jednoduchou geo-
metrií sledovaného prostředí /koule, deska/ s cílem ověřit především knihovny
jaderných dat pro různé materiály.

Druhou skupinu tvoří tzv. modelové experimenty, které ověřují přesnost výpočetní
metody pro danou kombinaci stínících materiálů odpovídající energetickému reakto-
ru. U těchto měření je nejdůležitější dosáhnout co největší podobnosti mezi
modelem a dílem.

Ověřování mnohogrupových výpočetních programů si vynutilo rozvoj detekčních
metod umožňujících měření spekter neutronů s jemností odpovídající výpočtu.
Optimální pro obě skupiny experimentů se ukázalo měření spekter neutronů metodou
odražených protonů, založené na kombinaci měření scintilačním spektrometrem s kry-
stalem stilbenu a sadou sférických komor plněných vodíkem různého tlaku pracují-
cích v oblasti proporcionálního plynového zesílení. Podstatou metody je detekce
energetického rozložení protonů vzniklých rozptylem neutronů na jádrech vodíku.
Tvar impulsů vzniklých v detektoru předáváním energie protonů a elektronů /z com-
ptonovského rozptylu gama kvant/ je odlišný, a proto je možné použít diskriminaci
gama pozadí elektronickou cestou, tzv. PSD - Pulse Shape Disrimination. Hlavní
přednosti této metody jsou:

- jemné dělení naměřeného spektra neutronů /používáme logaritmické 50 bodu na
dekádu/

- značný měřitelný interval spektra ~ 5 keV - 15 MeV,
- vysoká citlivost detekce neutronů umožňující měřit spektrum v polích od

~ 107n/m2s,
- dobré energetické rozlišení detektorů, PWHM /I MeV/ * 10 * 15 t pro »tilben
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a FWHM /O,76 MeV/ ~ 5 f 7 % pro vodíkové komory.

Naproti tomu základní problémy a nedostatky metody jsou dány:

- nízkou povolenou zpracovatelnou četností impulsů / v 5.1O imp/s/, která má za

následek dlouhé měřící doby pro dosažení dostatečně malé statistické chyby

výsledků,

- nutností rozložení měření spektra na 4 * 6 překrývajících se složek odpovídají-

cích použitým detektorům, případně různým zesílením výstupního signálu detekto-

ru,

- Uhlovou závislostí detektorů,

- velkými rozměry scintilačního spektrometru i vodíkové komory s předzesilovačem

/ 0 60 x 300 mm/, které mohou způsobit velkou poruchu v měřeném místě,

--kvalitou diskriminace záření gama, která umožňuje měření spektra neutronů ve smí-

šeném poli se zářením gama do poměru odpovídajícímu *v 10 elektronů/proton.

Přesnost měření spektra neutronů je ovlivněna jednak statistickými efekty,

jednak systematickými efekty. Mezi statistické lze počítat energetické rozlišení

detektorů, nepřesnosti v energetické kalibraci detektorů a vlastní statistický

rozptyl spektra protonů. Systematické odchylky může přinést neznalost liniového

rozložení neutronů v měřeném místě, nesprávná energetická kalibrace, nedostatečná

diskriminace pozadí záření gama/ nestabilita aparatury nebo nesprávný pracovní režim

detektoru či měřící aparatury. Dalším možným zdrojem systematických odchylek jsou

ve vyhodnocení spekter neutronů například zjednodušení funkcí odezev detektorů.

Výraznou systematickou chybu naměřeného spektra může způsobit i porucha toku neu-

tronů vzniklá vložením rozměrného detektoru do měřeného místa. Váhu statistických

efektů lze určit výpočtem. Naproti tomu systematické odchylky se odstraňují obtíž-

ně a vyžadují značné zkušenosti s měřením spekter neutronů různých tvarů při různých

úhlových rozlořeních neutronů v měřených místech. Na základě našich zkušeností

mají systematické chyby ve většině případů nesrovnatelně větší váhu než statistic-

ké.

2. POPIS MĚŘÍCÍ TECHNIKY

Na našem pracovišti byla vypracována metoda měření spekter neutronů užívající

následující detektory odražených protonů:

a/ Scintilační spektrometr s krystalem stilbenu 0 10 x 10 mm s "PSD" podle doby

náběhu impulsu a dělení měřeného spektra na dvě složky E= 1,5 t 15 MeV a

E = 0,5 * 3 MeV /VN = 1200V a 15OOV /.

b/ Sférická komora SP-2 /2o th Century Electronics/ 0 4 cm plněná vodíkem o tlaku

392,4 kPa používaná bez "PSD" pro E*0,l r 1 MeV /VN = 23OOV/ a s "PSD" podle

rychlosti náběhu impulsu pro E • 0,01 * 0,13 MeV /VN • 3O0OV/.

c/ Sférické komory NOK 1045, NOK 445 a NOK 145 /ZDAU - IBJ/ 0 4 cm plněné vodíkem

o tlaku 981 kPa, 392,4 kPa a 98,1 kPa s přídavkem He 2

3 pro energetickou kalibra-

ci, které používáme bez "PSD" pro E » 0,2 • 1,4 MeV /NOK 1045 - VN * 3500 V/,

E * 0,1 • 0,6 MeV /NOK 445 - VN * 2300 V/ a E • 0,04 f 0,16 MeV /NOK 145 - VN =

1S00V/.

Komoru NOK 445 používáme pouze při měření spekter neutronů bez výrazné

rezonance v oblasti energie E « 0,1 * 0,8 MeV, která by umožnila energetickou ka-

libraci komory SP-2. Komory NOK 1045 a NOK 145 pouze v případě měření spekter
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neutronů bez výrazné rezonance v oblasti energie E = 0,1 -r 0,8 MeV, která by

umožnila energetickou kalibraci komory SP-2. Komory NOK 1045 a NOK 145 pouze v pří-

padě měření spekter neutronů v místech s velmi nepříznivým poměrem hustoty pole

gama a neutronů.

Blokové schema měřící aparatury je na obr. 1. Oddělení impulsů od protonů

a elektronů "PSD" provádíme koincidencí lineárního signálu úměrného amplitudě

impulsu a rozdělovacího úměrného době náběhu impulsu /scintilační detektor/ nebo

rychlosti náběhu /vodíkové komory/. Lineární signál je pouze zesilován a tvaro-

ván lineárním zesilovačem. Zpracování rozdělovacího signálu je komplikovanější.

Po průchodu rychlým zesilovačem /"TFA"/ prochází dvěma diskriminátory /"CFD"/,

jejichž výstupen je čas startu a stopu. Tyto časy jsou úměrné u scintilačního

detektoru časům průchodu 20 % a 80 % amplitudy impulsu /režim CFRR - constant

fraction/ a u vodíkových komor časům průchodu dvěma pevně nastavenými diskrimi-

načními hladinami /režim LET/. Tím je doba mezi startem a stopem úměrná době

narůstání impulsu u scintilačního detektoru a rychlosti jeho narůstání u vodí-

kových komor. Start a stop impuls je dále zpracován konvertorem čas - amplituda

/"TAC"/, který převádí dobu mezi startem a stopem na amplitudu. Z amplitudového

spektra impulsů rozdělovacího signálu potom pomocí dvou disJciiminačnfch hladin

/T a A T/ vybíráme oblast úměrnou době náběhu resp. rychlosti náběhu protonů,

která tvoří výstup /SCA/ rozdělovacího signálu pro koincidenci s lineárním signá-

lem.

Časový posun mezi dobou zpracování lineárního a rozdělovacího signálu si vy-

nucuje použití časové synchronizace obou signálů pomocí vzorkovacího signálu

"STROBE". Potlačení náhodných koincidencí k sobě nepříslušejících signálů /lin.

a koinc./ provádíme jednak omezením počtu impulsů zpracovaných "TAC" koindcidencí

s výstupem diskriminátoru "SCA", který vymezuje amplitudovou oblast zájmu zpraco-

vaných impulsů lin. signálu, jednak omezením počtu impulsů lin. signálu, zpraco-

vávaných "GBA" koincidencí s výstupem "valid stop" rozdělovacího signálu z "TAC".

Signálem "valid start" z "TAC" provádíme prodloužení mrtvé doby analyzátoru o dobu

potřebnou k zpracování lineárního i rozdělovacího signálu.

Pro ukládání, zobrazení a zpracování koincidenčních a normálních amplitudo-

vých spekter používáme zařízení ORTEC 7051 sestávající z analyzátoru /4 x 4096

kanálů/ a počítače LSI-11/2 s dvěma floppy-diskovými pamětovými jednotkami.

3. VYHODNOCENÍ SPEKTRA NEUTRONB Z NAMĚŘENÍCH AMPLITUDOVÝCH SPEKTER

Pro vyhodnocení spekter neutronů používáme systém programů v jazyku FORTRAN IV

shodný pro všechny detektory. Postup vyhodnocení odpovídá postupu měření, tzn. od

nejtvrdší složky spektra k nejměkčí- Každá z naměřených složek spektra pokrývá

omezený interval energií neutronů /protonů/, přičemž po sobě jdoucí složky mají

dostatečný interval překrytí.

Vyhodnocení každé složky spektra rozdělujeme do čtyř etap. I. etapa /program

"TRANS"/ obsahuje zpětnou transformaci dosud získaného spektra neutronů /z namě-

řených hodnot detektory s vyäším energetickým rozsahem/ na spektrum protonu detek-

toru jehož naměřené aparaturní spektrum chceme vyhodnotit. V případě tvrdé složky

měřené stilbenem používáme transformaci odhadnutého spektra v měřeném místě, nebo

spektrum ze Štěpení U 2 3 5 nebo Cf 2 5 2. Náplní II. etapy /program "GRUP"/ je transfor-

mace aparaturního spektra dané složky r.a spektrum protonů a jeho porovnání s
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vypočteným spektrem protonů programem "TRANS" v oblasti jejich překrytí. Třetí

etapa /program "SPE"/ obsahuje sešití naměřeného a vypočteného spektra protonů

a vlastní vyhodnoceni nehlazeného spektra neutronů dané složky. Náplní IV.etapy

/program "SEW"/ je hlazení spektra neutronů vyhodnocované složky kubickou parabo-

lou s volitelným počtem bodů hlazení a její sešití se spektrem získaným předcho-

zím měřením.

Vyhodnocení každé ze složek spektra předchází energetická kalibrace. V přípa-

dě možnosti vícebodové energetické kalibrace používáme program "CALGR", který pro-

vádí vyhledávání resonancí v kalibračním spektru a programy "CALRA" a "CALIN" pro

proložení závislosti energie - amplituda přímou metodou nejmenších čtverců.

Transformaci naměřených aparaturních spekter mezi analyzátorem a floppy disky

provádíme pomocí programu "INPO". Potlačení pozadí gama zářením při měření vodí-

kovými komorami s "PSD" je nedostatečné a vyžaduje dodatečné odečítání impulsů

od elektronů pronikajících do koincidenčního aparaturního spektra pomocí měření

čistého zdroje záření gama, viz /I/. Pro tento účel používáme program "DISKR", kte-

rý provádí operace normování a odečtení pronikajících elektronů do spektra.

Součástí programu "SPE", který transformuje spektra protonů na spektra neutro-

nů a programu "TRANS" obsahujícího zpětnou transformaci jsou korekce spektra proto-

nů na Unik protonů z detektoru. Vliv vícenásobných interakcí neutronů pro stilben

0 10 x 10 mm a vodíkové komory neuvažujeme. Současně s vyhodnocením spektra neutro-

nů jsou vyhodnocovány i statistické chyby nehlazeného spektra neutronů. Dělení

energetické škály spektra neutronů používáme logaritmické, po 50 bodech na dekádu.

4. ENERGETICKÁ" KALIBRACE DETEKTOR0

S energet okou kalibrací detektorů úzce souvisí i nastavení jejich optimál-

ních pracovních režimů. Volbou plynového zesílení vodíkových komor resp. zesílení

fotonásobiče /úměrné VN/ můžeme v značném rozmezí měnit velikost výstupního signá-

lu detektoru. Při velkém zesílení výstupního signálu detektoru se zvětšuje odstup

signálu od šumu, ale i náchylnost k nelinearitě závislosti amplitudy signálu na

energii protonů u vodíkových komor a na energii elektronů u scintilačního spektro-

metru. Optimální nastavení musí zaručovat linearitu detektoru v celém jeho měřícím

rozsahu energií při dostatečném odstupu signálu od šumu /ovlivňuje práh detekce

neutronů/. Testování linearity detektorů, případně i volby závislosti světelného

výtěžku stilbenu na energii protonů, je vhodné provádět měřením spekter neutronů

s výraznými rezonancemi na známých energiích. Tato spektra neutronů získáme prů-

chodem neutronů materiály s výraznými rezonancemi totálního účinného průřezu např.

železem pro oblast energií 10 keV * 1 MeV, nebo grafitem pro energie vyšší než

1 MeV. Dalším možným způsobem testování linearity je měření monoenergetických

zdrojů neutronů, např. z /D,D/ a /D,T/ reakce nebo isotopických zdrojů neutronů.

Po prověření linearity pracovních režimů detektorů a volby závislosti světel-

ného výtěžku protonů ve stilbbnu je dále možno standardně používat zjednoduienou

metodou energetické kalibrace. Scintilacní spektrometr kalibrujeme isotopickými

zdroji záření gama a vodíkové komory s přídavkem He 2 tepelnými neutrony reakcí

He 2

3 /n^/Tj^3 /Q » 760 keV/. Sledováním dlouhodobé stability zesílení detektoru

i měřící aparatury jsme zjistili maximální rozptyl celkového zesílení signálu

+ 2 % u vodíkových komor a + 5 % u scintilačního spektrometru.
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5. ÚHLOVÄ ZÁVISLOST DETEKTOR0

Úhlová anisotropie detektorů je jednou ze zdrojů systematických chyb

měření. Podle /2/ dosahuje vliv dráhy protonu ve stilbenu rozpětí maximálně 20 %

změny světelného výtěžku v celém rozsahu měřených energií protonů /0,5 -r 15 MeV/.

Největší hodnoty mají protony s dráhou kolmou k ose krystalu, nejmenší s dráhou

rovnoběžnou. Díky úhlové anisotropii světelného výtěžku protonů jsou i funkce

odezvy detektoru na monoenergetické neutrony závislé na úhlu dopadu neutronů na

krystal. Na obr. 2 je porovnání spektra neutronů Am Be zdroje naměřeného pro

iShel dopadu neutronů vůči ose krystalu O a IT /2 s použitím 20 % opravy světel-

ného výtěžku. Polohy rezonancí ve spektrech jsou prakticky shodné, ale absolutní

hodnoty se liší až o 15 S. Na základě zkušeností doporučujeme při měření v obec-

ně úhlově anisotropních polích neutronů používat polohu detektoru kolmou ke spojni-

ci detektor - zdroj a světelný výtěžek snížit o 5 % proti jeho maximální hodnotě.

Systematická chyba potom nepřesáhne 5 % v absolutních hodnotách naměřeného spektra

ani v jeho energetickém posunu.

Výsledky měření sférickými vodíkovými komorami by neměly být závislé na úhlu

dopadu neutronů. Přesto jsme však testováním komor na svazku neutronů zjistili

rozdíly v absolutních hodnotách spekter naměřených při úhlech dopadu neutronů

0 a 1C /2 vůči anodě detektoru. Tvar spektra se v závislosti na úhlu dopadu nezmě-

nil, ale účinnost komory SP-2, viz obr. 3, klesla zhruba o 10 % při úhlu dopadu

neutronů rovnoběžně s anodou. Stejný efekt, ale výraznější byl zjištěn i u vodíko-

vých komor typu NOK. Účinnost se změnila zhruba o 20 % u všech komor.

6. TESTOVANÍ ÚČINNOSTI DETEKTORB

Testování účinnosti scintilačního spektrometru bylo provedeno měřením spektra

neutronů ze štěpení Cf známé vydatnosti. Vzdálenost detektoru od zdroje byla

1 m. Pro tuto vzdálenost lze zanedbat rozměry detektoru a zdroje. Příspěvek rozptý-

lených neutronů byl eliminován pomocí měření se stínícím kuželem tlouštky 30 cm.

Porovnáním vypočteného /3/ a naměřeného spektra jsme zjistili shodu v absolutních

hodnotách i tvaru spektra s chybou menší 5 % v intervalu energií 1 t lo MeV.

252
Testování účinnosti vodíkových komor pomocí Cf není vhodné, vzhledem k

jejich energetickým intervalům účinnosti ležícím převážně pod E * 1 MeV. Proto

jsme testování účinnosti komor prováděli relativním způsobem, jejich srovnáním se

scintilačním spektrometrem. Jako zdroj neutronů jsme opět použili svazek neutronů

po průchodu 20 cm železa. Porovnáním spektra neutronu naměřeného scintilačním

spektrometrem a vodíkovými komorami /s teoretickou účinností/ v energetické oblas-

ti jejich překrytí jsme zjistili odchylky skutečné účinnosti komor od teoretické.

Pro komoru SP-2 /392,4 kPa/ byl poměr skutečné a teoretické účinnosti rovný

0,85 + 0,95 podle úhlu dopadu neutronů na detektor a pro komory typu NOK poměr

rovný 0,6 * 0,85 podle úhlu dopadu neutronů, nezávisle na tlaku vodíku v detektoru.

Závěrem lze říci, že je vhodné při měření spekter uvažovat scintilační spektrometr

jako absolutní detektor a výsledky měření komorami k němu vázat přes integrál

překrytí jednotlivých částí spektra.



7. DISKRIMINACE ZÁŘENÍ GAMA

Možnost dokonalého oddělení impulsů od elektronů /záření gama/ a protonů

/neutrony/ je základním omezujícím faktorem při měření spekter neutronů. U vodíko-

vých komor existuje tzv. fyzikální práh diskriminace záření gama úměrný rozměrům

a tlaku vodíku v detektoru, který umožňuje měření spekter neutronů v oblasti nad

prahem bez dodatečné diskriminace záření gama. Fyzikální podstata prahu je dána

velkým únikem elektronů z detektoru, který způsobuje, že elektrony mohou předat

detektoru energii zhruba lOx nižší než protony. Měření scintilačním spektrometrem

a vodíkovými komorami v oblasti energií pod fyzikálním prahem diskriminace musí být

doplněno oddělením impulsů od elektronů elektronickou cestou.

U scintilačního spektrometru používáme diskriminaci záření gama založenou na

porovnání doby náběhu impulsů od elektronů a protonů, která je prakticky nezá-

vislá na jejich amplitudě a je výrazně kratší pro elektrony. Na obr. 4 a 5 je

ukázána míra potlačení impulsů od elektronů pro tvrdou a měkkou složku spektra mě-
5 0 fi

řeného scintilačním spektrometrem. Jako zdroj záření gama bylo použito Ra . U vo-

díkových komor je diskriminace gama pozadí založena na porovnání rychlostí náběhů

impulsů od elektronů a protonů, která je větší u protonů. Oddělení rychlostí

náběhů impulsů od elektronů a protonů nedosahuje zdaleka kvality oddělení dob

náběhů impulsů u scintilačního spektrometru. Navíc přesunutí všech impulsů od

elektronů do oblasti malých amplitud impulsů /vliv úniku elektronů/ vytváří velmi

nepříznivý poměr počtu impulsů od elektronů a protonů v této oblasti. Na obr. 6

je ukázána míra potlačení gama pozadí u komory SP-2 se zdrojem Ra . V každém pří-

padě je u vodíkových komor nutné používat dodatečného odečítání impulsů od elektro-

nů, které pronikly do koincidenčního spektra. Tato dodatečná diskriminace gama po-

zadí se provádí pomocí měření čistého zářiče gama a je popsána v /I/.

Negativní účinky gama pozadí jsou úměrné poměru hustot toků gama kvant a neutro-

nů v měřeném místě a závisí i na celkové Četnosti zpracovávaných impulsů. S nárůs-

tem četnosti impulsů dochází ke skládání impulsů, deformaci jejich tvaru a tím i

k zhoršení funkce diskriminace pozadí gama záření. Přesné stanovení maximální

četnosti u jednotlivých detektorů je velmi obtížné, protože je závislá na tvaru

měřeného spektra a poměru hustot toků záření gama a neutronů v měřeném místě.

Ve většině případů je vhodné, aby četnost nepřekročila hodnotu ~ 5000 imp/s-

Podobně nelze udělat jednoznačné závěry o maximálním povoleném poměru hustot

toků záření gama a neutronů, který je závislý na tvaru spektra záření gama i

neutronů. U tvrdých spekter neutronů /např. po průchodu vodou/ jsou obtíže s

diskriminací záření gama v oblasti nízkých energií neutronů /vodíková komora/

E < 100 keV. Naproti tomu u měkkých spekter neutronů /např. po průchodu železem/

činí potíže diskriminace gama pozadí v oblasti vysokých energií neutronů E > 3 MeV.

8. ZÁVĚR

Přes značnou pracnost metody, vysoké nároky na stabilitu měřící aparatury i

její omezené použitelnosti vzhledem k velikosti gama pozadí je její použití pro

experimenty v oblasti fyziky stínění bezkonkurenční. V průběhu posledních let byla

metoda odražených protonů úspěšně použita při studii průchodu neutronů železem

/5/, /7/, /9/ nerez ocelí /6/, olovem /8/, kombinací vrstev železa a sodíku /S/.
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Dále při přípravě a vlastním provedení modelového experimentu pro reaktor WER-440

s cílem upřesnit výpočty a získat experimentální podklady pro radiační poškození

tlakové nádoby reaktoru. Výsledky přípravných měření, např. průchodu neutronů

kombinací materiálů železo-voda a voda-železo, byly již publikovány v /4/.

Výsledky vlastního modelového experimentu jsou ve stadiu zpracovávání a budou

publikovány. V budoucnosti se předpokládá využití metody odražených protonů

především při modelovém experimentu pro reaktor W E R 1000 a řadě dalších měření

zaměřených na testování výpočetních programů a jejich knihoven konstant.

Měření spekter neutronů metodou odražených protonů je vhodné doplňovat

měřením sadou "Bonnerových sfér" ,nebo aktivačních detektorů, které umožňují

zvětšit energetický rozsah naměřeného spektra pod E = 10 keV. Pro zvládnutí meto-

dy a její základní ověření doporučujeme měření spektra neutronů s výraznými
252

rezonancemi např. průchod neutronů ze štěpení Cf železem ve sférické geome-

trii /!/ nebo průchod neutronů z lehkovodního reaktoru železem na vyvedeném svaz-

ku neutronů viz obr. 7, který umožňuje i studium úhlové anisotropie detektorů.
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Obr. 2 Spektrum neutronů Am 4 1Be zdroje naměřené pro iíhel dopadu neutronů

tilační detektor O a *E/2
na sein-

i E[h«]

Obr. 3 Spektrum neutronů z horizontálního kanálu reaktoru SR-0 po průchodu 20 cm

železa měřené komorou SP-2 pro úhel dopadu neutronů na detektor 0 a *C /2
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h Cv]
,226Obr. 4 Porovnání normálního a koincidenčního aparaturního spektra Ra měřeného

scintilačním spektrometrem při VN - 1500 V

226
Obr. 5 Porovnání normálního a koincidenčního aparaturního spektra Ra »ěř«ného

•cintilačním spektrometrem při VN - 1200 V
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Obr. 6 Porovnání normálního a koincidenčního aparaturního spektra Ra měřeného

vodíkovou komorou SP-2 při VN - 3000 V
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Obr. 7 Spektrum reaktoru ŠR-0 po průchodu 2O cm železa



STANOVENÍ SPEKTRA NEUTRONŮ
K MĚŘENÍ AKTIVAČNÍMI DETEKTORY

ing. Bohumil OŠMERA

ÚJV Rež u Prahy

1. ÚVOD

Stanovení spektra neutronů z aktivity ozářených detektorů znamená v princi

pu řešeni soustavy rovnic

o
kde R. je rychlost reakce /saturovaná aktivita/ j-tého detektoru vztažená na

jedno jádro detektoru, 0 (E) hledané spektrum a E M A X horní hranice spektra neutro-

nů v reaktoru. Základní podmínkou pro řešení úlohy je znalost účinných průřezů

T. (E) . Reakční rychlost R. nemusí vždy pocházet z aktivačních měření; např.

k měření rychlosti štěpením mohou být použity ionizační detektory nebo detektory

stop. Příkladem neaktivačního měření popsaného soustavou (1) je i tzv. multisféro-

vý spektrometr Bonner balls, /I/ . Hodnoty R. udávají detekční rychlosti malého

detektoru tepelných neutronů ve středu polyethylenových koulí poloměru j. Použití

metody analýzy identické s typickou metodou pro aktivační detektory v případě

multisfér je popsáno v /2/.

2. METODY VÝPOČTU SPEKTRA NEOTRON0

Soustava rovnic (1) je obvykle řešena ve tvaru s grupovou strukturou účinných

průřezů a hustoty toku neutronů. Rovnice (1) jsou převedeny na systém lineárních

rovnic
N

Kde N je počet energetických grup.

Metodicky nejstarším přístupem k řešení (2) jsou metody, které můžeme ozna-

čit jako parametrické. V tomto případě je energetický interval zpravidla rozdělo-

ván do několika grup s předpokládaným tvarem spektra uvnitř každé grupy s řadou

volných parametrů. Celkový počet parametrů je méněí nebo roven počtu použitých

detektorů. Mají-li předpokládané tvary spekter dostatečné teoretické opodstatnění,

metoda dává výsledky odpovídající fyzikální realitě. Např. v dobře modelovaných

systémech se tento přístup s úspěchem uplatňuje při popisu spektra tepelných

a rezonančních neutronů /3,4/.

Ve druhé polovině iedesátých let začal vývoj počítačových programů pro řeie-

ní systému rovnic (2) , ve kterém počet energetických frup převyšuje počet použi-

tých detektorů. Tyto programy vesměs vyžadují apriorní informace o tvaru energetic-
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kého spektra hustoty toku neutronů ve formě počátečního odhadu spektra. Programy

modifikují počáteční spektrum tak, aby bylo, v rámci experimentální chyby, dosa-

ženo shody mezi aktivitami (R.) naměřenými a aktivitami vypočtenými z modifikova-

ného /výsledného/ spektra. Úloha je mnohoznačná, ale ne všechna měření reprezen-

tují fyzikální realitu. K základním fyzikálním požadavkům patří nezápornost řeše-

ní, hladkost a souhlas struktur /píku, maxim a minim/ s odpovídajícími struktura-

mi v účinných průřezech prostředí, ve kterém se uskutečnilo měření. Matematické

procedury, které dávají oscilující řešení nejsou z hlediska fyzikální reality

akceptovatelné. Řešení rovnice (2) , které souhlasí s experimentrálními R., odpoví-

dá předběžným znalostem o tvaru spektra a není v rozporu s fyzikální situací v

reaktoru, je pak hledaným vhodným /resp. fyzikálně vhodným a přijatelným/ řešením.

Kvantitativní popis vlivu chyb, resp. citlivost výsledku na nepřesnosti ve stupních

Údajích je úloha dosti obtížná a dosud uspokojivě nevyřešená. Protože úloha (2)

je nejednoznačná, výsledek vždy do jisté míry závisí na "nejistotě" ve vstupním

spektru, nepřesnostech v měřených aktivitách a nepřesnostech účinných průřezů po-

užitých dozimetrických reakcí.

V praxi se nejvíce rozšířily procedury a programy, které principiálně umož-

ňují analyzovat měření v celém intervalu energií neutronů v reaktoru a nejsou ome-

zeny jen na některé typy spekter. Jsou to /v časovém sledu publikací/: SPECTRA -

- 1966 /5/ a pozdější modifikací RFSP a RFSP-Jiil /6,7/, SAND-II - 1967 /8, 9, 10/

s řadou modifikací v různých laboratořích SAND-II-tÍJV /li/ , CRYSTAL BALL - 1974

/12/.

2.1. Charakteristické vlastnosti těchto programů

SPECTRA

Vstupní spektrum je vyjádřeno po částech lineární funkcí /50 nebo 100 energe-

tických grup v základních verzích/. Metodou nejmenších čtverců se postupně upra-

vuje, až je dosaženo shody s experimentem. Minimalizovaná kvadratická odchylka S

je složena ze dvou členů, čtverců relativních odchylek naměřené a vypočtené akti-

vity a čtverců relativních odchylek vypočteného spektra a počátečního odhadu

/vstupního/ spektra. m pj

kde j je index energetické grupy, k pořadí iterace, W, zvolená váha a m počet

použitých detektorů. Z (3) je obvyklým způsobem sestaven normální systém N rovnice

pro neznámé ý.. Iteračním postupem je dosaženo řešení. Autoři programu RFSF a

RPSF-Jul /6,7/ předpokládají po částech lineární funkci E ifiiE) /maximálně 50

energetických grup/ř úprava matematické procedury typu SPECTRA v RFSP zmenšuje

požadavky na parnět počítače a podstatně zkracuje čas potřebný k dosažení řešení.

Přestože programy typu SPECTRA principiálně nejsou omezeny co do rozsahu

energií, byly nejčastěji používány pro "rychlá spektra" /spektra v rychlém souboru/

v padesátigrupovém přiblížení. Se zvětšováním počtu grup značně narůstají požadav-

ky na pamět a čas počítače /inverze matice NxN/. Samostatným problémem j« však
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příprava grupových účinných průřezů dozimetrických reakcí. "Malogrupové" přiblí-

žení může být zdrojem systematických chyb, jestliže k přípravě grupových průřezů

nebylo použito odpovídajícího "váhového" spektra.

CRYSTALL BALL

Tento program využívá nové numerické metody řešení integrálních rovnic

typu U ) /13/. Z matematického hlediska je z popisovaných programů nejlépe teore-

ticky vypracován. ISahrnutí počátečních informací o spektru je formulováno jako po-

žadavek minimální odchylky tvaru řešení a počátečního odhadu. Řešení minimalizu-

je

í /é Ä /2 w (E) dE <4>
(E) T

a f =f 0 2

il
ve tvaru vhodné kombinace

S 2 + ^ 2 f (6)

<C (E) je počáteční odhad spektra, váha w (E) vyjadřuje stupeň věrohodnosti v

odhadu <^(E)(v programu je použita váha úměrná 1/E) , R.c označuje aktivitu vy-

počtenou z výsledného spektra a v. je odhad disperze z chyby měření. Celá proce-

dura je iterační; parametr j* určuje míru redukce odchylky v rámci daného přiblí-

žení a p o se doporučuje volit dostatečně velké /záruka kladného řešení/. Nový

parametr je úměrný relativní shodě dosažené v předchozím iteračním kroku a rela-

tivní přesnosti měření. Řešení je hladké, v oblasti s malým nebo žádným pokrytím

energetického intervalu aktivačními detektory se přidržuje počátečního odhadu

spektra. Iterační procedura je stabilní, oscilace se objsvují v případech nerealis-

ticky udaných chyb. V případě nereálných dat /např. aktivit/ nemusí procedura kon-

vergovat k přijatelnému řešení.

Svými vlastnostmi se CRYSTAL BALL dosti podobá algoritmu SAHD-II. Předčí jej

v hladkosti řešení, je však podstatně pomalejší /více jak o dva řády delší výpo-

četní čas, podle zkušebních testů na EC 1040/. Podprogram pro přípravu účinných

průřezů dozimetrických reakcí /CSTAPE/ je převzat z SAND-II.

SAND-II

Interval energii od lo" 1 0 MeV do 18 MeV je rozdělen do 620 grup; o d l o " 1 0

MeV do l,MeV pro 45 grupách na dekádu, přibližně ekvidistantních v logaritmické

stupnici, od 1 MeV ekvidistantní grupy o šířce 0.1 MeV. Touto strukturou energe-

tických grup je vhodně pokryt celý rozsah energetického spektra hustoty toku

neutronů ve vSech typech jaderných reaktoru. Program . Iteračním, velmi rychlým

algoritmem modifikuje vstupní spektrum /počáteční odhad/ dokud není dosazeno

předepsaného souhlasu měřených a vypočtených aktivit. Označme indexem j energetic-

kou grupu, indexem i detektor a k iteraci, N je počet energetických grup, m počet

detektoru.
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kde

m n

.._. .... W, J*h (8)
J

m
pro

i=l

a váha

U 0 )

/v krajních bodech energ. intervalu se čitatel 110) redukuje na jediný člen/.

V případě, že ^ W. . * = O je použita log-log aproximace mezi nejblíže nižší

a nejblíže vyšší grupou pro kterou je váha nulová; není-li některá z těchto

hodnot nalezena, interpoluje se pod nebo nad grupou s nenulovým příspěvkem v sou-

ladu se zadanou počáteční aproximací spektra. V základním algoritmu je rovněž

zahrnut případ detektoru pokrytých absorbátorem. Zeslabení hustoty toku neutronů

v j-té grupě je vyjádřeno faktorem exp ( N d 6" .) , kde N je počet atomů

na jednotku plochy absorbátoru o tlouštce d a <T . je účinný průřez pro zesla-

bení v grupě j. V základní verzi se uvažovaly tři druhy pokrytí detektorů, v

pozdějších verzích je počet možných typů pokrytí rozšířen na deset. V rámci

modifikací a úprav byla k iteračnímu algoritmu připojena i možnost hlazení

spektra přímkou proloženou metodou nejmenších čtveru zadaným počtem bodů.

Účinné průřezy /včetně pokrytí/ jsou připravovány zvláštním podprogramem /CSTAPE:,

který čte knihovnu dat v "bodovém zápisu" /počet bodů, energie, účinné průřezy/s

pokud jsou účinné průřezy popsány v 62O grupách přecházejí bez dalších úprav

na vstup hlavního programu.

Iterační proces je ukončen po dosažení předepsané střední odchylky vypočte-

ných a naměřených aktivit nebo po ukončení zadaného počtu iterací; iterační pro-

ces je ukončen také v případě, že odchylky mezi dvěma po sobě následujícími ite-

racemi jsou menší než jedno procento /stabilita řešeni/. Rychlost programu SAND-II,

pružnost bloků vstupních dat včetně přípravy účinných průřezů /CSTAPE/ dovolují

v minimálním čase pro každou úlohu explicitně /přímým výpočtem/ a v potřebném

rozsahu stanovit citlivost výsledku na vstupní data. K základním vlastnostem pro-

gramu SAND-II patři kromě zaručené nezápornosti řeSení i přenesení vstupního

spektra /vede-11 úloha k přijatelnému řešení/ v těch oblastech energií neutronů,

kde použité aktivační detektory mají prakticky nulovou odezvu.
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2.2. Přesnost výsledků

Numerické testy a stovnávací výpočty byly a jsou /teoretická analýza není

zdaleka uzavřena/ zatím jedinými způsoby jak hodnotit přesnost jednotlivých algo-

ritmů a programů. V práci /14/ byly srovnávány programy SPECTRA a SAND-II, v

/IS/ programy SAND-II a CRYSTAL BALL. Z numerických testů s hypotetickými i

reálnými daty vyplynulo, že programy dávají výsledky blízké "skutečnému spektru"

/"chyba" 5 - 20 %/, jsou-li chyby v aktivitách velmi malé /několik procent/, ana-

lyzovaný interval energií je dobře pokryt detektory a počáteční odhad spektra je

velmi blízký skutečnému spektru ůodchylky do 30 % v normalizovaných aktivitách/.

Z hlediska praktických měření to jsou velmi silné předpoklady. Mezinárodní srov-

nání programů a procedur pro stanovení spektra neutronů z aktivačních měření

/16/ potvrdilo kvality výše uváděných programů ve srovnání s řadou dalších pro-

cedur. Protože sada aktivit předložených k mezinárodnímu srovnání nebyla doplně-

na počátečním odhadem spektra a knihovnou víčinných průřezů měly jednotlivé výsled-

ky neobyčejně široký rozptyl.

Je nesporné, že hodnověrnost a přesnost dat vstupujících do úlohy v míře

jistě ne zanedbatelné ovlivňuje kvalitu výsledku. Jestliže můžeme kvantitativně

popsat přesnost měření aktivity /vstupující jaderná data mají udanou přesnost/

a získat některé údaje o přesnosti Účinných průřezů /pro omezený počet reakcí je

k dispozici kovarianční matice/, v mnoha praktických případech vůbec nelze obdob-

ným způsobem popsat počáteční odhad spektra /tj. odhad chyby, korelace mezi jed-

notlivými částmi spektra/. V současné době jsou zpracovány dva modely teoretic-

kého i výpočetního řešení přenosu chyb, stochastický a deterministický. Stocha-

stický je založen na SAND-II algoritmu se vstupními parametry s Honte Carlo

výběrem z aktivit a účinných průřezů /17/ř při čemž se vychází ze zadaných chyb

těchto parametrů. Deterministický přístup představuje program STAYSL /IS/. Řeší

úlohu jednoznačně, metodou označovanou jako zobecněná metoda nejmenších čtverců.

Jestliže stochastický přístup vyžaduje alespoň základní znalosti o velikosti mož-

ných chyb, zobecněná metoda nejmenších čtverců předpokládá úplný popis chyb vstu-

pujících parametrů kovariančními maticemi.

V práci /19/ byly srovnávány programy SAND-II, RFSP-JUL, CRYSTAL BALL a

STAYSL. K analýzám byly použity experimentálně získané reakční rychlosti a byla

dodržena identičnost vstupních parametrů s výjimkou grupové struktury /v případě

RFSP-JUL a STAYSL bylo užito 75 grup/. Výsledné spektrum je u všech programů srov-

natelné, je-li dobře pokryto detektory a vstupní data jsou kvalitní. Monte Carlo

testy s SAND-II demonstrovaly vysokou citlivost spektra v rychlé oblasti na chybu

účinných průřezů. U STAYSLu byla zaznamenána velká citlivost na vstupní spektrum

a jako kovarianční matici s tím, že vhodná data do tohoto programu, a to zejména

účinné průřezy, nejsou k dispozici v patřičném rozsahu. Rychlost a pružnost vstup-

ních procedur programu SAND-II ve srovnání s ostatními programy, které dávají

stejné výsledky/ jej předurčují pro široké použití.

V každém případě, kdy je používán některý z programů na stanovení spektra

z aktivačních měření, je však třeba mít na paměti zvláštnosti této úlohy.

Nikdy nemůže být takovýto program použit jako "černá skříňka", bez pečlivé ana-

lýzy vycházející ze zkušeností s metrologií neutronového záření v reaktoru.
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2.3. Mezinárodní srovnání REAL-80

Na třetím mezinárodním sympoziu o reaktorové dozimetrii /Ispra, 1979/ byl v

rámci široké diskuse navržen projekt nového mezinárodního srovnání. Výchozím bo-

dem byl předpoklad úplného zadání íílohy / reakční rychlosti, vstupní aproximace

spektra, knihovna účinných průřezu, informace o chybách vstupních dat/. Cíl vy-

jadřuje název celého projektu pod záštitou IAEA. REAL-80: "Reaction Rate Ectima-

tes. Evaluated by Adjustment Analysis in Leading Laboratories, 1980.

Závěrečné výsledky téměř tři roky trvajícího zpracování jsou obsahem repor-

tu /20/. Výchozí data úlohy byly připraveny ze dvou vybraných a dobře dokumento-

vaných měření v lehkovodním a rychlém experimentálním reaktoru. Úkolem účastníků

bylo stanovit spektrum neutronů a případně kovarianční matici pro grupové hustoty

toku neutronů a vypočítat reakční rychlosti /včetně odhadu nepřesností/ reakce

58Ni n,p 58Co a posunutí dpa v Fe s použitím zadaných účinných průřezů obou

reakcí. Třináct účastníků /včetně autora této práce/ zaslalo více jak 30 řešení

pro každé spektrum /řešení s více programy, resp.více řešení pro jeden typ progra-

mu/. Nejdůležitější závěry: Nebyly nalepeny ani dvě naprosto identická řešení.

Tvar spektra vykazoval dosti velký rozptyl v obou úlohách, ale integrální para-

metry jako 0 / t o t /totální hustota toku neutronů/ 0 C E > 1 Mev), 0 (E >0.1 MeV )

se lišily málo. Malogrupová přiblížení /50 grup a méně/ mohou vést k systematickým

chybám, není-li věnována dostatečná péče přípravě těchto dat. Korelační matice

výsledného spektra odvozené stochastickým /Monte Carlo a SAND-II/ a determinis-

tickým /STAYSL/ přístupem se zcela zřetelně liší. Reakční rychlosti posunutí

/dpa/ jsou předpovězeny s menším rozptylem než rychlosti reakce 58Ni n,p 58Co,

celkově je rozptyl u reakčních rychlostí /i když ne o mnoho/ větší než u ostat-

ních integrálních parametrů. Tento výsledek mj. dokazuje, že nelze spoléhat

pouze na jeden monitor, a to i v případě, kdy je k dispozici úplná informace

o spektru, chceme-li stanovit jiný integrální parametr jako je fluence nebo

celkový počet posunutí apod.

3. AKTIVAČNÍ DETEKTORY A EXPERIMENTÁLNÍ PROCEDURY

Z hlediska užitečného rozsahu je aktivační metoda principiálně schopna

pokrýt celý interval energií neutronů v reaktorech. Protože aktivační detektory

se vyznačují malou nebo žádnou citlivostí ke gama záření, jsou vhodné k měření

v reaktorech s výkonem i v radiačních polích se silným zastoupením gama složky.

Malé rozměry a většinou dosti vysoká odolnost proti vysokým teplotám pak dovolu-

jí použít nebo přímo předurčují tyto detektory k měření v energetických reakto-

rech či k monitorování ozařovacích experimentů. Nevýhodou je "zpoždění" informace

dané měřením aktivity až po vyjmutí z reaktoru a následným zpracováním, náročným

na rozsah vstupních dat.

Výběr vhodných detektorů je ovlivněn zejména požadavky na materiál detektoru

/souvisí s typem spektra a reaktoru/, znalost účinného průřezu používané reakca

a odpovídajících dat produktů reakce. U materiálů se zvažuje dostupnost, cena,

čistota i možnost přípravy tenkých detektoru ve směscích a slitinách s cílem

minimalizovat poruchy od reakcí na nečistotách i efekt samostínění neutronů v

detektoru, účinný průřez dozimetrické reakce v závislosti na energii neutronů

<y (E) musí být dobře znám, celá sada by měla obsahovat detektory s různými prahy
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v ď (E) i různými demoninar.tními rezonancemi v CT(E), aby byl co nejlépe pokryt

měřený interval energií. Radioaktivní produkt reakce by měl mít velmi dobře známé

a jednoduché schéma rozpadu a vhodný poločas, což dovoluje rychlé a nekomplikova-

né absolutní měření aktivity / t* spektrometrem/ ev. ň - ^ koincidenční měření/.

Za předpokladu, že aktivační detektor je ozařován v neutronovém spektru konstantním

v čase, a že porucha hustoty toků neutronů jím způsobena v místě ozařování je za-

nedbatelná, můžeme rychlost reakce stanovit z měření aktivity spektrometrem gama

záření podle vztahu /21/

A ^ e £ /L m
P abs

kde

A
(12)

Jednotlivé symboly mají následující význam:

A . - absolutní aktivita detektoru v čase měření

t 1 - doba ozařování

t 2 - doba chlazení - od skončení ozařování do začátku měření

t - doba měření

A - změřená četnost v píku úplné absorbce

^„ - absolutní intenzita měřeného gana záření s energií E

r E - účinnost použitého detektoru gama záření v píku úplné .'.bsorpce

s energií E

X - rozpadová konstanta, ln2/3. * ti/2'

kde "Vy/2 Je poločas rozpadu

N - počet atomů detektoru ve váhové jednotce detektoru

- váha detektoru

Budeme-li předpokládat, že chyba ve vlastním měření aktivity i ••• měření

času je velmi malá /v obou případech je dosažitelná komerčně dostupnými technic-

kými prostředky/, pak chyba ve stanovení R je dána chybou jaderných parametrů

( -̂  , V~) měřeného izotopu a chybou ve stanovení účinnosti £, použitého detek-

toru, jaderné parametry jsou zpravidla součástí knihoven nebo kompilací jaderných

dat, včetně udaných přesností. Protože ke kalibraci detektoru gama záření se

užívají přesné etalony záření, reprezentuje přesnost ve stanovení £•_ zpravidla

kvalitu celé metodiky měření.

Nejvýznamnější systematickou chybou vlastního aktivačního detektoru je same—

stínění neutronů uvnitř tohoto detektoru. Velikost tohoto efektu závisí na makro-

skopickém účinném průřezu a tlouštce detektoru. Obvykle má aktivační detektor

formu fólie s r » t, kde r je její poloměr a t tloušťka.

Předpokládejme, Se na fólii tvaru nekonečné desky o tloust.ee t dopadají

monoenergetické neutrony s izotropní hustotou neutronového toku. Dále předpoklá-

dejme, že porucha hustoty neutronového toku vně fólie je zanedbatelná ve srovnání

s poruchou /»amo»tíněním/ uvnitř detektoru. Zeslabení hustoty neutronového toku

je pak možno popsat koeficientem samostínění /22/.
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= (1 - 2 E3Cír.)) / 2 4 ( 1 3 )

kde

00

Tí, -Í
 ( 1 4 }

E 3 (IT) - (e - i a ) /e?) da
1

T -N . <r t Q t . t a ľ"tot ^
e t o t a l n í účinný průřez detektoru.

Jsou-li násobné srážky neutronů ve fólii, stejně jako Dopplerovský efekt

zanedbatelné a Účinný průřez se v energetickém intervalu grupy mění velmi málo,

íiůžeme monoenergetický přístup aplikovat v mnohogrupovém přiblížení, např. pro

620 grupový systém formátu SAND-II. Koeficient samostínění se v tomto případě

počítá pro každou energetickou grupu i zvlášt s ď. t . detektoru. Je možné

pro programy typu SAND připravit modifikovaný grupový systém každého "tlustého"

detektoru

C J - M V ) GJ (KÍ

kde O*.-1 je účinný průřez (j -té) dozimetrické reakce v grupě i /j-tého/aktivační-

ho detektoru. Efekt samostínění se v praxi aktivačních měření objevuje zejména

u "rezonančních detektorů"; pro velmi úzké rezonance můžt být struktura 620 grup

formátu SAND-II ještě málo jemná /velká změna Účinného průřezu v rámci grupy/.

Náhrada ff"tot za G"(n,J») znamená zanedbání efektu od rezonančního rozptylu

a koeficient zeslabení G (T±) í 1 3' i e Palc značně podhodnocen /23/. Na

stejném principu, ale bez výpočtu modifikované knihovny jsme samostínění zaved-

li i v SAND-II-ÚJV /24/.

Má-li být spektrum stanoveno v celém rozsahu energií, včetně tepelných, je

nutno dbát na uspořádání jednotlivých fólií a technickou Úpravu experimentální

procedury vyloučit systematické chyby od vzájemného ovlivnění jednotlivých detek-

torů /případně poruch v hustotě neutronového toku/.

4. MERENf SPEKTRA NEUTRONS V REAKTORECH AKTIVAČNÍ METODOU

Užití aktivační metody k měřeni spektra neutronů v aktivní zóně nebo experi-

mentálních či ozařovacích kanálech reaktoru neprobíhá podle universálního postupu.

Typu spektra /reaktoru/ a absolutní úrovni hustot neutronového toku je třeba při-

způsobit výběr i přípravu detektorů. Výběr je přitom nutně omezen na ty detektory,

jejichž účinný průřez je dobře znám. Současní je nezbytné dbát na výběr knihoven

jaderných dat /rozpadová schémata, účinné průřezy/ a užívat zásadní doporučené re-

ferenční soubory /26/.

Zcela samostatným a velmi obtížným problémem je volba počáteční aproximace

pro počítačovou analýzu. Zde se obzvláiti uplatňuje zkuienost experimentátora.

Počáteční aproximaci můžeme volit na základě výpočtů spektra, výsledku jiných mí-

ření v obdobných podmínkách nebo použít vhodnou "kombinaci viech dostupných aprior-

ních znalostí o mířeném spektru. Nejistota v přesnosti reakfiních rychlostí, vstup-

ní aproximaci spektra či oscilace ve výsledném spektru často vedou k rozhodnuti
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uskutečnit řadu variantních výpočtů. Cílem je záskat přijatelné řešení a potlačit

možné systematické chyby. S ohledem na charakter úlohy je pak zhodnocení výsledků

výpočtů více uměním využít zkušeností a širších znalostí než posloupností exakt-

ních procedur. Jako nejlepší počáteční odhady se osvědčují výsledky diferenciál-

ních měření spektra neutronů ve fyzikálně blízkých nebo na vhodném zařízení mode-

lovým způsobem vytvořených identických podmínkách pro energetickou distribuci

neutronů /27, 28/. Aktivační měření ve "skutečném" spektru pak "doplňuje"

diferenciální měření v měkké části spektra a dává absolutní údaje o energetické

distribuci neutronů /27, 28/. Zvláštnosti měření v tepelném experimentálním

reaktoru /27/, v rychlém souboru /29/ a výzkumném reaktoru s vysokou hustotou

toku neutronů /28/ jsou dobře patrné z výběru a přípravy detektorů i vstupní

aproximace spektra. Na obrázku 1 jsou diferenciální spektra neutronu v těžkovod-

ním experimentálním reaktoru TR-0 a lehkovodním reaktoru ŠR-O. Použitý soubor

reakčních rychlostí je revidovaným souborem z měření přehledně popsaných v /27/.

Jako vstupní aproximace byly použity výsledky diferenciálních měření ve stejných

kanálech nebo velmi blízkých podmínkách. K analýze byl použit program SAND-II-ÚJV

/24/. Obě úlohy velmi rychle konvergovaly /po 3 iteracích střední odchylka menší

než 5 %/, což nepřímo ukazuje na kvalitu použitých vstupních dat. Byly proto

využity ke studiu citlivost výsledku na knihovny účinných průřezů. Při identic-

kých vstupních datech byly ke srovnání zvoleny knihovna REAL 80 /připravena na

bázi ENDF/B-IV, V pro mezinárodní srovnání REAL-80/ a knihovna připojená k ori-

ginální verzi SAND-II /1972 s částečnou revizí v r. 1976/. Na obrázku 2 jsou

spektra z obr. 1 v 26 grupovém tvaru formátu ABBN /s knihovnou REAL 80/. Na

obr. 3 jsou relativní odchylky grupových toků pro uvedené knihovny účinných

průřezů. V obou případech úloha velmi rychle konvergovala, výslednr střední

odchylky /při stejném počtu iterací/ reakčních rychlostí se poněkud i.išiiy.

Uvedené úlohy jsou vhodné pro srovnávací studie /3/ nebo jako testovací ;.i.̂ k l.dy.

Podrobné zadávání i výsledky z SAND-II-tfjV jsou v /30/.

Nejvýznamnější aplikací aktivační metody jsou měření spektra •• o;aicvacích

kanálech výzkumného reaktoru /28/. Cílem je získání údajů potřebný;- p L ! rroaito-

rování ozařovacích experimentů a jejich vyhodnocení. K vyhodnoceni .-.lueiicí je

vhodné využívat střední účinné průřezy <T integrální průřezy/ v d.u.dm cpe )< tru:

IB MeV 18 MeV

Š = ( I 6^(E)(f)(E) dE) / j ©(E) dE ' l l 6j

10" 1 0 MeV 10" 1 0

Protože jako monitory se zpravidla užívají aktivační detektory je možné změřit

jejich reakční rychlost a využít ji i při analýze spektra. V tabulce 1 jsou uve-

deny základní údaje pro monitorování v ozařovacím kanálu 57/10 reaktoru WR-S /30/

stanovené na základě změřeného spektra /28/ DPA je účinný průřez pro "posunutí"

v železe je mírou účinku ozáření neutrony na feritické materiály. ( C O P A ' ^

převzat z normy ASTN /31/.) 90 % interval odezvy znamená, že pod dolní hranicí,

stejně jako nad horní hranicí intervalu se nachází 5 % z rychlosti reakce v da-

ném spektru.
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5. ZÁVĚR

Výběr aktivační metody k měření spektra neutronů je zpravidla dán fyzikál-

ně technickými podmínkami v místě měření /diferenciální měření nejsou technicky

proveditelná, nebo je třeba diferenciální měření doplnit v měkké části spektra/.

Příprava i výběr detektorů respektují typ spektra a úroveň hustoty toku neutronů.

Kvalitu výsledku nejvíce ovlivňují kvalita měření reakčních rychlostí a počáteční

aproximace spektra. K analýze měření lze doporučit program typu SAND-II. Ze zkuše-

nosti vyplývá, že přesnost měření reakčních rychlostí by neměla být horší než 5 %

/tj. přesnost měření aktivity by měla být lepší než 5 %/. Jinak je nepříznivě

ovlivněn výsledek analýzy. Počáteční aproximaci spektra by měla být věnována mimo-

řádná pozornost, zejména v energetickém intervalu 0 . 1 - 1 MeV, kde aktivační detek-

tory prakticky nemají žádnou odezvu. Příprava vstupních dat i analýza výsledků

vyžadují zkušenost s měřením spekter neutronů, aktivační metodou i užívaným pro-

gramem. Doporučení pro výběr jaderných dat vydaná Odbornou komisí pro vnitro-

reaktorovou dozimetrii při CSKAE jsou v referátu /26/. Jako referenční soubor

účinných průřezů detektoru lze nyní navrhnout IRDF-82 /International Reactor

Dosimetry File/, distribuovaný IAEA, v současné době též dostupný pro SAND-II-

ÚJV.
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Tabulka 1

Kanál 57/10 reaktoru WR-S Základní vídaje pro monitorování pole neutronů a vyhod-

nocení ozarovacích experimentů se vzorky feritických

materiálů

Střední Účinné průřezy

Reakce

5,8Ni

5 4Pe

5 9 C o

6 3Cu

DPA

ln,p)

(n,p)

ín/J4)

(n, *)

Experiment

1

1

5

/m2/

.492 10" 3 0

475 10~ 3 0

652 1O~ 2 8

exp -

vyp

- 12.

11.

- 6.

92

12

87

Výpočet

M2/

1.713

1.331

6.069

1.108

2.022

ID" 3 0

lo" 3 0

IQ" 2 8

io- 3 2

io- 2 6

Interval 90 %

2.2

2.4

8.0 io'

4.8

0.135

/MeV/

7.8

7.9

"9 1.35

11.3

6.1

odezvy

io"4

Relativní zastoupení ve spektru

Interval energie /MeV/

lO" 1 0 - IQ"7

io"7 - o.i
0.1 - 18

0.4 - 18

O.5 - 18

1 18

Hustota neutronového
toku /%/

8.882

55.407

35.711

24.309

21.240

10.470

DPA /%/

95.786

84.441

78.668

58.654
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Tabulka 2 Reakce zařazené v IRDF-82

6Li

10B

19F

2 3Na

24Mg

27A1

27A1

32S

45Sc

46T1

47T1

47TÍ

48T1
48T1
55 Mn
54Fe

56Fe
58Fe
59CJ

59Co

59CO

(n, He produkce)
(n. He produkce)
(n,2n) 18F
(n,y) 24Na
(n,p) 24Na
(n,oC) 24Na
(n,p) 27Mg
(n,p) 32P
(n,f) 4.6 Sc
(n,p) 46 Sc
(n,np) 46Sc
(n,p) 47 Sc
(n,np) 47Sc

(n,p) 47 Sc
(n,2n» 54Mn
(n,p) 54Mn

(n,p) 56tln
(n,f) 59Fe
(n,2n) 58Co
(n,p 60Co
(n,<c) 56Mn

58Ni (n,2n)

58Ni (n,p )
60Ni (n,p)
63Cu (n,2n)
63Cu (n,<,>
63Cu (n,j*)
65Cu (n,2n)
64Zn (n,p)

93 Nb (n,n'í
103 Rh(n,n'J
115In ln,f)
115In (n,n'j
127 I (n,2n)

197Au (n,jř)
232Th {n,f)
232Th <n,^)
235U (n,f)
238U (n,j*)
238 (n,f)
237 (n,f)

2 39 Pu'(n,f)

57Ni
58CO

6 OCo

62CU

60Co

64CU

64CU

64Cu

93ra Nb

103m Rh

116m In

115m In

126 I

198Au

F.P.
233Hi
F.P.
239U
F.P.
F.P.

F.P.
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Obr. la Spektrum neutronů v těžkovodníni reaktoru TR-0

10° 101

E /KeV/

10"10l0"* 10"8 10"7 10"6 10"5 10"4 10"3 10"2 10"1 10° 101

Obr. lb Spektrum neutronů v lehkovodním reaktoru SR-0
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Obr. 2 Spektrum neutronů v těžkovodním /TR-O/ a lehkovodnim /§R-O/ experimentálním reaktoru
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HODNOCENÍ MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ
VNITROREAKTOROVÉ DOZIMETRIE

ing. Jaroslav RACEK

ÚJV Řež u Prahy

1. tíVOD

Jedním z úkolů vnitroreaktorové dozimetrie jsou metody spektrometrie neutro-

nů a záření gama ve smíšeném poli, určené pro materiálový výzkum energetických

reaktorů. Znalost prostorového a energetického rozložení neutronů a gama v reak-

toru a jeho těsném okolí je nezbytné pro vyhodnocení radiačního poškození kon-

strukčních materiálů reaktoru /zejména tlakové nádoby/. Vhodné experimentální me-

tody jsou založeny na několika typech interakcí neutronů s hmotou a to takových,

které jsou schopny přenášet na produkty reakce /nabité částice, schopné ionizace/

energii incidentního neutronu podle známého, příp. změřitelného vztahu. Tato

základní reakce tvoří fyzikální podstatu detektoru a zásadně ovlivňuje přenosovou

funkci reálného detektoru. Přenosová funkce reálného detektoru je však ve svém

konečném tvaru závislá i na řadě dalších parametrů a to především na geometrii de-

tektoru, konstrukčním uspořádání, fyzikálních podmínkách - teplota, vlhkost, tlak,

na vzájemném vlivu detektoru a prostředí, na způsobu napájení atd.

Přenosová funkce celého spektrometru v sobě zahrnuje kromě přenosové funkce

detektoru i vliv elektroniky, která zpracovává signál z detektoru do tvaru výsled-

ného aparaturního spektra. Tak např. pro diferenciální spektrometr založený na

odražených protonech lze pro výsledné aparaturní spektrum psát:

a»
• »/ *(EpV * f P (\) X. (*# Ep, q, r, ...)

kde E p

K /E n, E , q, r, .../ je přenosová funkce spektrometru závislá nejenom na kinema-

tice vlastní jaderné reakce, ale současně na řadě fyzikál-

ních parametrů měřícího systému q, r ....,

P /E / je výška impulsu /amplituda/ na výstupu spektra pro energii

incidentního neutronu E n.

Vlastní "unfolding", tj. přepočet 0 /E / na 0 /E n/ je otázkou co nejpřesněj-

šího určení přenosové funkce K. Z toho, co bylo řečeno plyne, že každý experimen-

tátor musí v daném konkrétním uspořádání spektrometru provést rozbor všech para-

metru, které tuto funkci ovlivňují a podle váhy na konečný výsledek je do procesu

unfoldingu zahrnut, či nezahrnut. Proto je každý jednotlivý spektrometr vlastně

původní prací svých autorů/ o čemž sved"' i celá řada příspěvků v odborné litera-

tuře. Práce jsou často věnovány jedinémi -uhu detektoru, ale liší se různým

způsobem zpracování spektra jako důslede, lzných vlivů okolí a konstrukce /teplo-

ta, tlak, vliv stěn, rozměry, nehomogenit elektrického pole, anizotropie, vliv

prostorového náboje apod./. úloha elektron. *.y spočívá v tom, aby v procesu přeno-'

su signálu a tvorbě výstupního aparaturního spektra nedocházelo k nedefinovatelným
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změnám signálu, tj. aby její příspěvek k celkové chybě měření byl minimální.

Tato skutečnost se bohužel často tiše předpokládá i když právě u velmi složitých

elektronických systémů pro diferenciální spektrometrii směsných polí je tento

předpoklad obtížně splnitelný. Návrh dobré elektronické trasy je složitý hlavně

proto, že oblast energií, které chceme měřit, se v reaktorech pohybuje v rozsahu

0 - 2 0 íleV a toky dosahují řádově 10 - 10 n/s,m a že jde o různá prostředí s

různým podílem pozadí gama. Je zřejmé, že nevystačíme s jediným detektorem a s

jediným nastavením elektronické trasy. Navíc se nutně bude měnit i způsob zpraco-

vání při měření ve tvrdší a měkčí oblasti právě na řadu spektrálně závislých p a -

rametrů detektoru /vliv konečných rozměrů, účinný průřez použitých konstrukčních

materiálů pro jednotlivé parazitní reakce atd./.

Elektronika je nedílnou součástí detekčního systému, který lze optimálně

konstruovat jen na základě dokonalé znalosti vlastního detektoru tak, aby užiteč-

nou informaci přenášel beze zbytku a neužitečnou pokud možno odstranil nebo ale-

spoň potlačil. Je třeba vidět, že detekční a měřící systém zprostředkovává přenos

informace, přičemž kvalitu informačního obsahu je zpravidla možno posoudit až po

několika provedených experimentech. Tak se dostáváme do situace, že k optimalizo-

vanému měřícímu systému se lze dopracovat až po několika vývojových etapách, při

kterých se vzájemným zpřesňováním procesu vyhodnocení a procesu sběru dat podaří

najít nejvhodnější sestavu pro dané uspořádání. Dobu potřebnou ke stabilizaci

jedné metody lze u aktivně pracující skupiny v našich podmínkách odhadnout na dobu

/3 - 5/ let.

2. MĚŘÍCÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ PRO DIFERENCIÁLNÍ SPEKTROMETRII RYCHLÍCH NEUTRONB

VE SMĚSNÉM REAKTOROVÉM ZÁŘENÍ

2.1. Obecné zásady

Měřící systém musí být především spektrometr, tj. musí mít lineární větev

ukončenou zpravidla mnohokanálovým analyzátorem. Tato větev podléhá při svém návr-

hu stejným požadavkům jako u klasické gama spektrometrie, tj. vyžaduje se lineari-

ta, rozlišení, stabilita, "pile-up" omezení, je třeba dbát na kompenzaci průchodu

nulou, sledovat obnovitele stejnoměrné složky, hlídat mrtvou a živou dobu měření -

sledovat celkovou četnost.

Konstruktér musí znát poměr signálu k šumu a musí vhodným nastavením časových

konstant spektrometrického zesilovače nastavit frekvenční filtr pro dosažení opti-

ma.

Diferenciální spektrometry však musí být pro oblasti nízkých energií vybaveny

i časovou větví pro odlišení neutronů od záření gama. Záření gama totiž u všech

známých detektorů vyvolává odezvu svým tvarem více - či méně podobnou odezvu na

neutrony, což ve svých důsledcích omezuje použitelnost detektoru směrem k nízkým

energiím neutronů a určuje tak prakticky dolní práh použitelnosti. Úkolem časové

větve je rozliäit co nejlépe tvar odezvy nutron od odezvy na foton a vytvořit

signál, který nese informaci o tvaru imp. x. S lineární větví souvisí časová

větev tím, že do ní zpravidla zasahuje 1> >ckým signálem, který lineární větví pro-

pouští jen tu část z celkové vstupní cet sti, kterou časová větev vyhodnocuja

jako užitečnou. Je vhodné, aby teto hradioVAní bylo provedeno co nejblíže k začát-
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ku měřícího řetězce a to z toho důvodu, že konvertor a zesilovač je

zbaven nepříznivého účinku vysokých četností /nakládání impulsů, posun stejnoměr-

né hladiny apod./. časová větev je většinou postavena na časovém konvertoru nebo

rychlé /rýchlo - pomalé/ koincidenci a lineární větev do ní zasahuje logickým

signálem, který časovou větví propouští jen tu část z celkového spektra na

vstupu, kterou lineární větev zpracovává jako užitečnou. Tím se celý systém stává

složitým,protože obě větvě se vzájemně hradluj í a tok informace v obou větvích je

třeba vhodně sfázovat v čase, tj. zpoždovat /delay/ a zadržovat /sample and hold/

tak, aby na výstupu systému byla informace o energii a tvaru impulsu současně.

Tyto dvouparametrické systémy /měření tvaru a amplitudy/ mohou být obecně

rozděleny do dvou skupin. Do první skupiny patří systémy, které na výstupu poskytu-

jí konsistentní spektrum o tvaru a amplitudě až do vírovně záznamového media. To

znamená, že experimentátor má k dispozici úplnou informaci o tvaru a amplitudě

každého zaznamenaného impulsu a zůstává na způsobu vyhodnocení, kterou část z na-

měřeného spektra a s jakou chybou vezme do úvahy. Tyto systémy nejsou tak náročné

na elektroniku časového kanálu, protože závislost výstupního signálu na tvaru

/náběh, doběh, šířka apod./ impulsu může být obecně nelineární funkcí. Při vlast-

ním zpracování histogramu dvouparametrického spektra se dá snadno optimalizovat

výběr užitečné informace. Systém však musí být vybaven dvouparametrickým amplitu-

dovým analyzátorem, který je v současné době k dispozici pouze jako velmi drahý

systém západní provenience /např. CANBERRA 88/, nebo je třeba ho vybudovat na zá-

kladě modulárního systému /např. CAMAC/, příp. vyrobit vlastními silami /ZfK - NDR/.

Do druhé skupiny patří spektrometry s jednoparametrickym amplitudovým analy-

zátorem, které vyžadují, aby na vstup ADC přišla informace úplně vytříděná. Časo-

vá větev je náročná, protože nastavení jednotlivých prvků musí být optimalizováno

pro celý rozsah energií tak, aby se dalo rozhodnout na jediném lineárním prvku

/zpravidla amplitudovém prahovém diskriminátoru/ o platném, či neplatném tvaru.

To předpokládá úplnou nezávislost zpracování časové informace od amplitudové.

Tomuto předpokladu se blíží jen špičkové zahraniční přístroje a proto je jejich

použití v těchto systémech nutné a oprávněné.

2.2. Specifické zásady

Kromě obecných zásad, platných pro rychlé a rychlo-pomalé spektrometrické

systémy známé z jiných aplikací, je pro vnitroreaktorovou dozimetrii typické

začlenění experimentu do technologie reaktoru. Spektrometr se stává poloprovozním,

přenosným systémem, rozprostřeným v prostředí se silnými rušivými poli a se všemi

problémy spojenými selzemními smyčkami, napájením, rušením.

Vlastní detektor musí být z provozních důvodů daleko od místa zpracování, musí

být odolný proti mechanickému poškození, vzniká otázka kontaminace, odolnosti proti

působení vlhkosti, tlaku, teploty atd. Velmi citlivě se musí zvážit, jak připojit

předzesilovač, jakého typu. Jednou založený systém /detektor/ je většinou na delší

dobu nepřístupný, proto musí být velmi spolehlivý a navíc opatřen už během návrhu

efektivními způsoby testování, provozuschopnosti a kalibrace. Dobře navržený systém

musí být prakticky nezávislý na prostředí, schopný převozu a plně vybavený nejen

pro vlastní měření spektra, ale pro kontrolu a věrohodnost měřených výsledků a pro

předzpracování spektra. VětSina, dnes už komerčně dostupných analyzátorů je vybave-

na pofiítačovou technikou, která pod vhodným programem provádí předběžnou kontrolu
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kvality měřených dat a může na základě stanovených kriterií provádět zásahy do

měřícího systému vedoucích ke zlepšení kvality informace /řízení zesílení,

napájení Vn/, příp. zabránit znehodnocení už naměřených dat /při překročení roz-

hodujících sledovaných parametrů - proud detektorem, rozlišení spektrometru, li-

nearita spektrometru atd./- I zde platí zásada, že dobrý návrh aparatury se musí

opírat také o znalost způsobu zpracování naměřených dat a způsobu automatických

kontrol a kalibrace.

2.3. Jednotlivé systémy

Li F spektrometr je znázorněn na obr. 1. Detektor pracuje na základě reakce

,Li6 + n 1 >,Li7 + ,H3 + ,He4 H 4,78 MeV. Vlastní kinematika reakce vede k
3 o o L 2
sendvičovému uspořádání polovodičového Si detektoru s povrchovou bariérou.

Systém pracuje s nábojově citlivými předzesilovači protože vstupní kapaci-

ta je veliká /2 m kabelu + detektor/ a navíc proměnná /s napětím Vn se mění

hloubka bariéry/. Obě poloviny lineární větve musí být identické včetně detektoru

/obtížné v praxi/. Vážným problémem je radiační poškození detektoru. Měřící

systém je proto navíc vybaven měřením reverzibilního proudu oběma polovinami de-

tektoru a kromě jiných parametrů se programově hlídá jeho droveň. Blokové schéma

číslicové části je na obr. 2. Systém je postaven na modulech NIMa CAMAC ve spoje-

ní s počítačem HP a patří spíše mezi laboratorní systémy s možností měřit tři

parametry současně. Je velmi výkonný, flexibilní, ale značně komplikovaný a nároč-

ný na obsluhu.

Pod prakticky stejným číslicovým systémem multiparametrického mnohokanálového

analyzátoru pracuje i spektrometr s proporcionální vodíkovou komorou, využívající

pružný rozptyl neutronů na jádrech vodíku. Obr. 3 znázorňuje číslicovou část

spektrometru prakticky shodnou se zapojením uvedenou na obr. 2. Analogová část

/obr. 4/ je velmi zjednodušena v časové větvi za cenu nelineární závislosti vý-

stupu filtru zesilovače NL 22O6 na době náběhu t vstupního impulzu. Z vlastností

jednoduchého frekvenčního filtru s derivační konstantou t, vyplývá, že v oblastech,

kdy doba náběhu vstupního impulsu t se pohybuje v rozmezí o,3 t, < t •<- 3 t,,

pohybuje se výstup v oblasti, kde se strmost přenosové charakteristiky blíží hodno-

tě 25 % na 1 fisec. Prakticky to znamená, že lze v oblasti t -= 1,5 /usec počítat

s rozlišením asi 1,4 mV/1 jusec, což je pro dčely tohoto spektrometru dostačující.

Jednoduchá časová větev však samozřejmě neprovádí žádné hradlování v lineární čás-

ti /ani naopak/ a oblast zájmů /energie/ se může zastavit až na vstupních obvodech

konvertorů se všemi důsledky z toho plynoucími pro případy vysoké vstupní četnosti.

Nábojově citlivý předzesilovač je k detektoru připojen asymetrickým koaxiálním

vedením dlouhým 1 m o kapacitě 11 pF tak, aby se nezhoršily parametry přenosu.

Příklad systému, který podrobně zpracovává informaci v časové i lineární

větvi je na obr. 5. Systém je vhodný pro proporcionální vodíkové komory a s malou

obměnou pro scintilační detektory /Stilben, NE 213/. Jde o kompaktní spektrometr

na modulární bázi NIM s komerčně dostupným mnohokanálovým jednoparametrickým ana-

lyzátorem ORTEC, Mechanické provedení sondy, kabeláže a pomocný modul na počátku

řetězce zaručují provozní spolehlivost a odolnost detekčního systému ve ztížených

provozních podmínkách. Mezi přednosti tohoto systému patří schopnost práce při

vyšších četnostech a snadná představitelnost s varianty proporcionálních komor
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na scintllační detektory.

Jednoúčelový spektrometr, vybudovaný jako samostatný přístroj, je sovětský

systém ONĚGA. Je určen pro proporcionální válcové detektory s kompenzací tvaru

elektrického pole. Různými typy detektorů /H2< CH 4, N 2, He , He
4/ s různým tlakem

a geometrií je možno pokrýt celý požadovaný interval energií /O,01 - 15 MeV/.

Systém je třeba doplnit vhodným mnohokanálovým amplitudovým analyzátorem. Výhodou

je relativně jednoduchá a srozumitelná obsluha bez nutnosti složitého nastavování

množství prvků. Ve srovnání s dříve uvedenými univerzálními stavebnicovými systé-

my však tento systém dříve morálně stárne, neumožňuje flexibilní přechod z jedné

aplikace na druhou a nelze ho vlastními silami rozvíjet.

Příklad systému vhodného pro scintilační detektory je na obr. 6. Svou filozo-

fií se podobá předešlému systému v tom, že používá specializovaný modul NIM pro

rozlišení impulsu podle tvaru, ostatní moduly NIM jsou univerzální. Určité zjedno-

dušení v časové větvi jde na ťíkor zmenšeného rozsahu použití pro jinou metodu

/ obdobou je i systém založený na diskriminátoru podle tvaru ORTEC 458/. Tyto

specializované obvody jsou vlastně optimálně nastavené frekvenční filtry, které

dávají na výstupu informaci o rychlosti náběhu vstupního impulsu /doba náběhu

vztažená na amplitudu/. Z hlubšího studia tvaru impulsů z detektorů jednotlivých

typů pak vyplývá, že vlivem různých faktorů během detekce i předzpracování signá-

lu se po celé délce náběhu t rychlost náběhu impulsu mění a bývá proto věcí zkuše-

nosti a dokonalé znalosti odezvy detektoru, jak tento filtr nejlépe nastavit,

aby se dosáhlo nejlepšího rozlišení n-gama.

3. NĚKTERÉ VYBRANÉ VLASTNOSTI ZÁKLADNÍCH UZLB SPEKTROMETRICKÝCH SYSTÉ.MB

PRO VNITROREAKTOROVOU DOZIMETRII

3.1. Detektor - předzesilovač

Obecně nejlepší výsledky dává přímé připojení /nejlépe připájení/ detektoru

k předzesilovači. Pro proporcionální komory lze použít napěťově, častěji nábojově

citlivé předzesilovače s oddělenými výstupy pro lineární a časovou větev a s

filtrem pro Vn. Pro polovodičové detektory je třeba použít nábojově citlivý před-

zesilovač. Musl-li být z provozních důvodů /u rektorových in-core měření často/

detektor oddělen od předzesilovače, je třeba použít výhradně nábojově citlivý

předzesilovač pro omezení vlivu kapacity vstupu.

Citlivost musí být vysoká, řádově 300 mV/MeV ekviv. Si, aby zvláště proporcio-

nální detektory nebylo nutno zatěžovat vysokým napětím /vliv "hluboké" proporcio-

nálni oblasti, vznik zón prostorového náboje atd./.

Rozlišení řetězu detektor - předzesilovač se řídí vztahem

a-(Z *č)1/2 ,
i

kde Rt je rozlišení jednotlivých definovatelných Článku řetězu. Předzesilovač

špičkových vlastností obsahuje při C i n cca 100 pF ekvivalentní Sum FWHM asi

1OOO elektronu /e/.

Následující rozbor přibližuje poměry na dvojici proporcionální vodíkový

detektor - nábojoví citlivý předzesilovač z hlediska dosažitelného rozližení.
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Pro vodík je třeba asi 36 eV na vytvoření jednoho páru /e/. Je-li ekviva-

lentní FWHM předzesilovače 1000 e, znamená to ekvivalentních 36 keV pro H, což

je velmi vysoká hodnota, znemožňující přesnější měření nízkých energií. Proto se

používá proporcionálního detektoru, který na vstup předzesilovače přivádí už

zesílený signál, plynové zesílení volíme alespoň P =P 10 tak, aby se relativní

rozlišení zlepšilo

r(Vii) : ?-

kde

A /Vn/ je výstupní amplituda na předzesilovači

R. , /Vn/ je rozlišení odpovídající "zesilovači" plynového zesílení
leK

R. je rozlišení předzesilovače.

Pro dané uspořádání lze najít minimum funkce r /Vn/ a najít tak optimální

pracovní napětí z hlediska rozlišení. Prakticky lze dosáhnout asi hodnoty 5 %

při E = 764 keV.

Skutečně nastavená hodnota Vn však bude kompromisem mezi požadavkem na roz-

lišení a na rozsah energiíf které chceme měřit a to s ohledem na podmínky, ve

kterých detektor pracuje. Spektrum s velkým podílem tvrdé složky má za následek

větší poruchy ve tvaru elektrického pole v detektoru vytvářením zón prostorového

náboje, než měkké spektrum. Proto bude konečná hodnota Vn nastavena až po pečli-

vém experimentálním ověření.

Podobný rozbor musí experimentátor provést i pro polovodičové a scintilační

detektory. U scintilačních detektorů se rozbor v plné míře týká i fotonásobičů,

jejichž vlastnosti a způsob, jakým je provozujeme, mají zásadní vliv na rozhodu-

jící vlastnosti spektrometru. Protože se informace zpracovává většinou dvou-

parametricky, musí být proveden i rozbor časového rozlišení, příp. linearita v

časovém kanále a pro zajištění těchto vlastností požadujeme zpravidla co nej-

věrnější přenos tvaru impulsu z detektoru, čili velmi rychlý fotonásobič, či

předzesilovač. Z celé řady experimentálních prací vyplývá, že současná dosažitel-

ná špička rozlišení v časovém kanále s maloobjemovým .scintilačnínt detektorem a

rychlým PMT je řádově 200 ps při E gama cca 1OO keV.

3.2. Zesilovač

' Zesilovač v časové větvi i v lineární větvi spektrometru signál zesiluje

a vhodnou filtrací časovými konstantami optimalizuje poměr signál - šum. V lineár-

ní větvi jde o poměr amplitudy, která je v relaci k energii a energetického

ekvivalentu šumu. V časové větvi jde většinou o poměr derivace náběhu, či doběhu

v různých oblastech celkového tvaru impulsu k časovému ekvivalentu šumu. Sum se

projevuje v neurčitosti údaje časového kanálu zpracovávaného následnými obvody.

Podstatnou měrou se podílí na chybových veličinách typu "walk" a "jitter".

Reálné filtry spektrometrických zesilovačů se konstruují např. jako jedno-

duchý CR-RC filtr, se dvěma časovými konstantami tfl a t ^ Z teorie filtra plyne

závěr, že samotný jednoduchý filtr má nejlepší rozlišení signál - ium pro

tj ~ t j « t. Závislost vlastní rozlišovací schopnosti na tvarovací konstantě

viak není monotónní a vykazuje výrazné minimum. Proto je opět věcí peSlivého

experimentálního ověření jaké tvarování je nejvhodnější.
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Jednoduchý CR-RC filtr "šumí" 1,36 krát vice, než tzv. ideální filtr. Proto

se navrhují spektrometrické zesilovače s filtry vyšších stupňů. Příkladem je

filtr CR - /RC/n, který kaskádním zapojením integračních článků RC provádí tzv.

"semigaussovské" tvarování. Optimalizaci těchto filtrů je třeba - tak jako v

prvém případě - provést až pro každou praktickou realizaci zvlášE. Zesilovače v

dvouparametrickych systémech musí navíc vyhovovat i požadavkům vzájemného logic-

kého ovládání mezi oběma větvemi a proto jsou vhodné zesilovače, které mají vstup-

ní hradlo, obvody "sample and hold", nastavitelné zpoždění, externí strobování,

logický výstup detektoru vrcholové úrovně, možnost expanze atd. Tyto požadavky

si často vynucují např. zkrácení doby průchodu signálu zesilovačem a tím nepřímo

ovlivňují i možnosti tvarování.

Proto je konkrétní nastavení zesilovače opět kompromisem a provádí se až při

vlastním experimentu.

3.3. Konvertory ADC, TAC

Převodníky ADC pro iíčely vnitroreaktorové dozimetrie nemusí mít extrémně

vysoké rozlišení - tak jako pro klasickou spektrometrii gama. Celková nepřesnost

prakticky užívaných metod, určená především vlastnostmi detektoru a předzesilova-

če /PMT resp,/, je rozhodující a v praxi postačuje ADC s rozlišením 1024 - 2048.

Podstatná je rychlost a linearita.

Převodníky TAC pracují v nanosekundové oblasti /scintilátory/ a proto musí

být v této oblasti dostatečně stabilní. Předpokládá se vybavení logickými vstupy

a výstupy /hradlo, strobování, zpoždění apod./.

3.4. Analyzátor, programové vybavení

Celý měřící systém vyžaduje automatickou kontrolu a to během vlastního měření,

před ním a po něm. Účinným prostředkem je výkonné programové vybavení pro konti-

nuelní zobrazování dat, jejich průběžné zpracování a pro nutné zásahy do systému

při analýze chyb, či překročení hlídaných parametrů. Úspěšné měření za mnohdy

neopakovatelných podmínek na reaktoru tak závisí na dobré práci všech částí

systému, jehož je elektronická měřící aparatura podstatným článkem.

4. ZÁVJSR

V článku jsou popsány obecné zásady potřebné pro návrh a provoz spektro-

metrů rychlých neutronů pro účely vnitroreaktorové dozimetrie. V příloze jsou

uvedena bloková schemata několika prakticky používaných aparatur na čs. pracoviš-

tích. Popisuje se stručně několik uzlových bodu aparatury, společných pro většinu

používaných metod. Je zdůrazněn jednotný princip optimalizace trasy založený na

postupném procesu vývoje měření a vyhodnocování spekter.
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BLOCK PULSE
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VNITROREAKTOROVÁ MĚŘENÍ A KONTINUÁLNÍ
MONITOROVÁNÍ (NEUTRONŮ) RADIAČNÍHO
POLE REAKTORU

ing. Oldřich ERBEN.CSc.

OJ V Rež u Prahy

V článku jsou popsány hlavní typy detektorů vnitroreaktorového záření - akti-

vační detektory, štěpná komora, samonapájecí detektor a termické čidlo. Jsou uve-

deny měřicí vňitroreaktorové1 systémy užívané u hlavních výrobců tlakovodních reak-

torů jaderných elektráren typu WER, KWU, Babcock °c Vilcox, Combustion Engineering

a Framatome /Westinghouse/.

1. tfVOD

Vzrůstající specifický výkon a rozměry aktivní zóny jaderného reaktoru a poža-

davky na zvýšení bezpečnosti a ekonomiky provozu reaktorů jaderných elektráren vy-

volaly nezbytnost měření a vyhodnocování vnitroreaktorových parametrů. Celá oblast

vnitroreaktorového měření je velmi široká, zahrnuje v sobě nejrůznější aspekty,

např.: volba veličin, které je zapotřebí měřit, výběr vhodného detektoru, výzkum

jeho vlastností, reprodukovatelnost naměřených údajů, spolehlivost funkce detek-

toru, instalace detektoru v aktivní zóně jaderného reaktoru, vliv okolního prost-

ředí, přenosová trasa k zajištění spolehlivého přenosu signálu od detektoru k měři-

cí a záznamové jednotce, způsob a metodiky měření, algoritmy pro interpretaci namě-

řených údajů na žádané veličiny. Cílem referátu je ukázat na nejcastěji používané

detektory vnitroreaktorového záření a na vňitroreaktorové měřicí systémy užívané

v tlakovodních reaktorech jaderných elektráren.

2. DETEKTORY VNITROREAKTOROVÉHO ZAŘENf

Svízelné podmínky pro umístění a provoz detektorů v aktivní zóně tlakovodních

reaktorů /vysoká úroveň neutronového a fotonového pole a teploty, vlhkost, v pří-

padech mokrých měřicích sond agresivita okolního prostředí a jiné efekty na straně

jedné, skutečnost, že vnější průměr měřicí sondy nesmí přesáhnout 8-11 mm a nutnost

odolávat vysokým tlakům na straně druhé/ způsobily, že se dnes setkáváme s vybra-

nými typy čtyř druhů detektorů: aktivační detektory, štěpná komora, samonapájecí

detektory a termická čidla. Přehled detektorů vnitroreaktorového záření je uveden

např. v /1-3/.

2.1. Aktivační detektory

K měření rozložení hustory neutronového toku ie využívá obvykl* aktivace

manganu, nebo vanadu obsaženého ve slitině, ze které jsou vyrobeny detektory.

Ke kalibračním účelům se v SSSR někdy užívá měděný drát. V reaktorech jaderných

elektráren WER-440 jsou aktivační detektory ve formě drátu s mechanickým pohybem-.

Aeroball systém užívá aktivační detektory ve formě kuliček o průměru 1,7 mm,
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jejichž pohyb je zajišEován pneumatickým způsobem. Jeden měřicí kanál obsahuje

32 aktivačních detektorů. V NDR probíhají zkoušky s použitím multikomponentní sli-

tiny pro stanovení spektra neutronů v aktivní zóně reaktoru jaderných elektráren

W E R 70 a W E R 440 /4/.

2.2. Štěpná komora

Miniaturní štěpná komora typu CFUF 43/P, která se užívá v aktivní zóně fran-

couzských jaderných reaktorů při provozu reaktoru v oblasti nominálního výkonu

v systému pohyblivých čidel má vnější průměr 4,7 mm. Ve skutečnosti je vnější průměr

samotné komory 4 mm a napájecí kabel je koaxiálního typu s pláštěm z nerezové oceli

o vnějším průměru 1 mm. Spojení komory a kabelu je realizováno pomocí kovového

návleku o vnějším průměru 4,7 mm přivařeném ke koaxiálnímu kabelu /obr. 1/. Samotný

kabel je chráněn ohebným návlekem umožňujícím pohyb ve vodicích měřicích trubkách.

Komora je vyrobena z nerezové oceli, izolace je tvořena A1,O, a štěpným materiálem
235 —17 -2 —1

je U . Citlivost komory je 10 A/nCm .s a užívá se v rozsahu hustoty neutro-

nového toku 10 až 10 n/cm . s, což znamená výsledný proud 1 juA až 1 mA. Komora

je určena pro práci v prostředí o teplotě 320 C a je navržena pro užití v systému

pohyblivých čidel tak, aby vydržela 1O4O měřicích cyklů, což odpovídá ročnímu

provozu reaktoru. Komora může být vystavena fluenci neutronů 10 n/cm . Svodový

proud je nižší než 0,2 (XA při polarizačním napětí 150 V. Při provozu na reaktoru

jaderné elektrárny Tihange, některé komory pracovaly spolehlivě více než 2000 mě-

řicích cyklů /5,6/. Ztráta měřicích schopností komory je nejčastěji přičítána degra-

daci štěpného materiálu, úniku plynové náplně a mechanickému poškození spoje kabel

- štěpná komora.

V HI jsou uvedeny další příklady užívaných štěpných komor.

2.3. Samonapájecí detektory

Samonapájecí detektor pracuje jako konvertor neutron /foton/ - elektron. Cit-

livá část detektoru je tvořena dvěma koaxiálními elektrodami, mezi nimiž je

/obr. 2/. Pro vyvedení signálu detektoru z míst o zvýšené teplotě a radiaci

je citlivá část spojena s kabelem a minerální izolací. Kabel někdy obsahuje také

kompenzační žílu ke kompenzaci parazitního signálu vznikajícího na přívodním vede-

ní. Při umístění do radiačního pole emituje vnitřní elektroda elektrony, některé z

nich mají dostatečnou energii k průchodu izolátorem} tímto způsobem se emitor nabíjí

kladně a měřený proud je úměrný radiačním parametrům pole v místě umístění detektoru.

Materiálem pláště bývá obvykle nerezová ocel nebo inconel, izolace bývá tvořena

Al-0,, MgO nebo SiO^. Spojovací vedení bývá vyrobeno se žílami z inkonelu, niklu

nebo chromel-alutnel a izolace je z MgO.

Beta emisní samonapájecí detektory - materiál emitoru při umístění do pole

neutronů se aktivuje, aktivovaná jádra se pak rozpadají beta rozpadem a část

z vzniklých beta částic má dostatečnou energii, aby opustila emitor a proila izo-

látorem. Typickými materiály emitoru těchto typů detektorů jsou vanad, rhodium a

stříbro.

Samonapájecí detektory s okamžitou odezvou - záchytovrf záření gama, produkované

při absorpci neutronů materiálem emitoru, fotoefektem a Compton efektem způsobuje

vznik elektronů schopných opustit emitor a projít izolátorem. Typickým představitelem

tohoto druhu detektoru je samonapájecí detektor s emitorem vyrobeným z kobaltu.
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Samonapájecí detektory citlivé na záření gama - elektrony schopnd opustit

emitor a projít izolátorem vznikají interakcí vnějšího záření gama s materiálem

emitoru. Nejčastěji užívaným materiálem emitoru u tohoto typu detektorů je platina.

Protože výše uvedené typy interakcí probíhají na všech materiálech tvořících

samonapájecí detektor a jeho okolí, je zřejmé, že celkový signál samonapájecího

detektoru je součtem dílčích signálů pocházejících od beta rozpadu a interakce

záchytového a vnějšího záření gama s materiály tvořícími detektor a od materiálů

nacházejících se v jeho blízkém okolí. V tab. 1 jsou uvedeny počáteční charakte-

ristiky samonapájecích detektorů s nejčastěji užívanými materiály emitoru stano-

vené pro hustotu neutronového toku 10 n/cm .s a expoziční příkon záření gama

l,2.1O8 rad/hod /8/.

Byly prováděny technologické a provozní zkoušky s použitím jiných materiálů

emitoru, např. erbium, hafnium, gadolinium /9/, molybden /10/, uran /li/, thuli-

um /12/. Byly vypracovány metodiky stanovující teoreticky citlivost detektorů např.

/13 - 17/, detektory se testují ve výzkumných reaktorech např. /18 - 2}./, studují

se dynamické vlastnosti detektorů /22 - 24/, vliv záření na kabely spojovacího

vedení /25 - 27/, změny vlastností detektorů v závislosti na teplotě a fluenci

/28, 29/ a jiné efekty.

Základním předpokladem správné funkce samonapájecího detektoru je vysoká hod-

nota izolačního odporu. Většina případů vyřazení detektoru z funkce se přičítá

snížení hodnoty izolačního odporu způsobeného vniknutím vlhkostí do izolátoru,

většinou průchodkami, mikrotrhlinami v plášti spojovacího vedení a v místě svaru

citlivé části detektoru a spojovacího vedení vzniklými mechanickým způsobem nebo

korozí.

2.4. Termická čidla

Přehled termických čidel je podrobně uveden v /30 - 32/. Na obr. 3 je schéma-

ticky znázorněno termické čidlo vyráběně v ZES k.p. ŠKODA. Tepelný příkon genero-

vaný v absorpčním tělísku je veden krčkem do chladiče. Generovaný příkon je stano-

ven z ddajů teplot naměřených termočlánky, které jsou umístěny na tomto krčku. Ka-

librační křivka, stanovující vztah mezi generovaným příkonem a Údaji termočlánků

je získána při mimoreaktorové kalibraci, kdy absorpční tělísko je nahrazeno tělís-

kem elektricky vyhřívaným. Konstrukční řešení měřicí sondy je provedeno tak, že

měřicí sondu tvoří několik termických čidel umístěných za sebou. Absorpční tělísko

může být vyrobeno z různého materiálu. Pro měření na reaktorech jaderných elektrá-

ren W E R bývají absorpční tělíska vyrobena z obohaceného uranu a měřicí sonda obsa-

huje obvykle jedno termické čidlo s wolframovým absorpčním tělískem, které slouží ke

stanovení radiačního příkonu od vnějšího záření gamma. S termickými čidly tohoto

provedení byla provedena řada měření na výzkumných reaktorech, na reaktorech jader-

ných elektráren W E R a při experimentech s diagnostickými kazetami /32, 33/.

V poslední době probíhají zkouíky s dalším typem termického čidla tzv. Radcal

gama termometr. Čidlo je tvořeno silnostěnným dutým válcem podél kterého je zhoto-

veno několik cylindrických komor. Komory jsou vyplněny argonem. Centrální svazek

kabelu obsahuje topný kabel a diferenciální termočlánky. Spoje diferenciálních ter-

močlánků jsou umístěny tak, že teplý spoj je pod středem komory, studený spoj p«k

mimo ni. Topný kabel slouží ke kalibraci čidel v reaktoru. Měřicí sonda obsahuje
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.A vyklc 'levct r-.ei i •-? £c:~ -ríst. Schématické znázornění sondy je uvedeno na obr. 4;

za normálních podmínek je rozdíl teplot mezi teplým a studeným spojem cca 40 C

/3 4 - 3 7/.

V /38/ je uvedeno následující srovnání charakteristik nejčastěji užívaných

vnitroreaktorovych čidel - regenerativní štěpné komory /ve varných reaktorech/,

samonapájecí detektory a gama termometry ,/tab. 2/.

Měřena hodnota - měří se bu3 příkon fluence neutronů, nebo záření gama. Obvykle

se užívá měření příkonu fluence neutronů, které charakterizuje rychlost štěpení.

V poslední době se zvyšuje zájem o měření příkonu fluence gama záření, protože

toto vykazuje v jaderném reaktoru menší prostorové změny a proto může být obdrže-

na větší přesnost vzhledem k neurčitostem ve stanovení polohy detektor-palivo

/a jiné anomálie/.

Interpretace signálu - aby byl obdržen obraz o prostorovém rozložení uvolně-

ného výkonu, vektor naměřených údajů signálů detektorů se zpracovává poměrně slo-

žitými výpočetními kódy, Kódy stanovují lokální hodnoty uvolněného výkonu a extra-

polují tyto hodnoty na místa v reaktoru, která nejsou monitorována. Pro gama

termometry jsou tyto vyhodnocovací metodiky ve stadiu vypracovávání a ověřování

jejich platnosti.

Citlivost - měřený signál štěpné komory je obvykle větší než 100 (UA, samona-

pájecího detektoru pak asi o dva řády nižší. Gama termometry bývají navrženy tak,

že teplotní rozdíl je cca 40°c, což odpovídá měřenému signálu několik mV.

Odezva - rychlost odezvy na přechodový jev v aktivní zóně je zvláště důležitá,

jestliže vnitroreaktorová čidla jsou součástí systému ochrany reaktoru.

Vyhoření - křivka změny citlivosti regenerativní štěpné komory v závislosti

na fluenci neutronů není pouhá exponenciální křivka, ale má mnohem složitější tvar,

který závisí na počátečním poměru štěpného a plodícího materiálu a efektivních účin-

ných průřezech " reaktorovém spektru. Protože se nevyužívá žádné jaderné reakce

u gama termometru. nevykazují tato čidla žádnou změnu citlivosti během provozu.

Životnost - výpočet životnosti štěpné komory uvedené v tabulce je založen

na vyhoření k poměru signálů pocházejících od neutronů a záření gama 5 : 1. Vyho-

ření materiálu emitoru samonapájecího detektoru závisí na širokém spektru otázek

souvisejících s materiálem emitoru a typem reaktoru.

Kalibrace - štěpné komory a samonapájecí detektory jsou kalibrovaný v procesu

jejich výroby. Během provozu reaktoru mohou být rekalibrovány pomocí pohyblivé

šiěpné komory, jejíž kanál je umístěn v blízkosti detektorů. Význačným rysem gama

termometru je možnost jejich absolutní kalibrace elektrickým ohřevem detekční

části. Tato kalibrace se obvykle provádí před uvedením detektorů do provozu.

Cena měřícího souboru - vztahuje se k ceně souboru se štěpnými komorami.Cena

souboru se samonapájecími detektory vychází z komerčních cen a liší se v závislosti.

jestli je požadován horní či dolní průchod nádobou reaktoru. Cena souboru s gama

termometry je odhadnuta.
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3. MĚŘICÍ SONDY A MĚŘICÍ SOUBORY

Měřicí čidla bývají kompletována do měřicích sond, které se umistují obvykle

do středu palivové kazety.

3.1. Jaderné elektrárny W E R

Postupně s vývojem jaderných elektráren se vyvíjel také systém vnitroreak-

torového měření. Jaderný reaktor typu V-213 elektrárny WER-440 umožňuje měření

ve 12 měřicích kanálech /obr. 5/. Měření se provádí systémem VOLNA, který se sestá-

vá z měření aktivačních drátem a v každém měřicím kanále je umístěn jeden samona-

pájecí detektor /typ DPZ-1, rhodiový emltor o průměru 0,8 mm a délce 300 mm/ pro

monitorování mezi jednotlivými měřeními. Na 3. bloku jaderné elektrárny "Bruno

Leuschner", Greifswald, NDR, byl tento měřicí systém nahrazen měřicím systémem

se samonapájecíroi detektory. Měřicí sondy byly vyrobeny ve VEB Walzwerk Hettstedt

a každá sonda /obr. 6/ obsahuje 5 rhodiových samonapájecích detektorů /emitor

o průměru 0,8 mm a délce 200 mm/ /39/.

U jaderného reaktoru typu V-230 elektrárny WER-440 byl počet měřicích kaná-

lů zvýšen na 36. Měřicí sonda obsahuje 7 po výšce aktivní zóny /s krokem 305 mm/

umístěných rhodiových samonapájecích detektorů typu DPZ-1 m /emitor o průměru

0,5 mm a délce 200 mm/ a fónový kabel pro stanovení parazitního signálu vznika-

jícího na spojovacím vedení. Detektory a fónový kabel jsou umístěny v trubce vyro-

bené z nerezové oceli. Citlivé části detektorů jsou od spojovacích vedení detek-

torů níže položených a fónového kabelu odděleny přepážkou z nerezové oceli, aby

se zabránilo parazitnímu záchytu beta částic vylétávajících z citlivých částí

detektorů. V některých případech je vytvořen v trubce přepážkou z nerezové oceli

prostor pro umístění aktivačního drátu pro kalibraci detektorů. Měřicí systém

mj. obsahuje také 6 termočlánků pro měření vstupní teploty vody do reaktoru

a 210 termočlánků pro měření výstupní teploty vody z palivových kazet /obr. 7/.

Jaderný reaktor elektrárny WER-440 LOVTISA využívá 36 měřicích sond vyrobených

firmou Reuter-Stokes /40/. Každá sonda obsahuje 4 rhodiové samonapáječí detektory

/s délkou emitoru 250 mm/ umístěné v 20, 40, 60 a 80 % výšky aktivní zóny, vanadový

samonapáječí detektor s délkou emitoru přes celou výšku aktivní zóny a termočlánek

pro měření výstupní teploty vody /obr. 8/. Ve třech měřicích sondách je vanadový

detektor nahrazen fónovým kabelem /4l/.

U jaderných reaktorů elektráren WER-1000 je 31 palivových kazet osazeno mě-

řicími sondami s rhodiovými samonapájecími detektory. Detektory jsou rovnoměrně

rozmístěny po výšce aktivní zóny. Část měřicích sond je rozmístěna rovnoměrně

po aktivní zóně, ostatní jsou umístěny v palivových kazetách odpovídajících jed-

notlivým skupinám symetrie /42/.

Výzkumný program SSSR, NDR, MLR a ČSSR v oblasti vnitroreaktorového měření

je ve velké míře soustředín na inštrumentovaní diagnostické kazety /43, 44/.

Na obr. 9 je schématicky znázorněna inštrumentovaní diagnostická kazeta. Kazetu

tvoří kazeta reaktoru WER-440 /• obohacením 3,6 1/ se zkrácenými palivovými Slánky,

v jejíž spodní části je umístěn regulační orgán průtoku chladivá kazetou. Instru-

mentace kazety umožňuje míření teplot chladivá a jejich pulsace, teplot povrchu .

palivových prutu, tlaky chladivá a jejich pulsace, tlakové diference, průtok chladi-

vá kazetou, příkon neutronové fluence, teplotní a neutronové šumy.
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Byla provedena řada experimentů se třemi modifikacemi instrumentovaných ka-

zet na jaderné elektrárně WER-70 Rheinsberg, NDR. Měření proběhla při různém prů-

toku chladivá kazetou /např. mezi 5,1 a 21 kg/s - nominální průtok chladivá kaze-

tou/, při různém charakteru průtoku chladivá kazetou a při různých stavech aktivní

zóny reaktoru /při různých polohách regulačních tyčí a při jejich definovaném po-

hybu v aktivní zóně/. V přípravě je diagnostická kazeta pro jaderný reaktor

elektrárny WER-440.

3.2. Jaderné reaktory elektráren firmy KWU

Na obr. 10 je schématicky znázorněno rozmístění čidel vnitroreaktorového mě-

ření 1300 MWe jaderného reaktoru elektrárny firmy KWU. Měření je zajištěno

"Aeroball" systémem /AS/ a systémem monitorování hustory neutronového toku /MS/.

AS je užíván pro přesné měření rozložení vyděleného výkonu, MS pak k monitorování

mezi aktivačními měřeními. Jednotlivé kabelové trasy MS a přívodní trubky AS jsou

sdruženy do komplexních přívodů, které jsou standartizovány a během výměny paliva

se umístují do odkladiště, kde je také možná podle potřeby výměna jednotlivých mě-

řicích sond. AS obsahuje 30 měřicích kanálů, každý s 32 aktivačními detektory.

Transport kuliček je prováděn pneumaticky s užitím čistého dusíku. Každá sonda MS

obsahuje 6 kobaltových samonapájecích detektorů. Rekalibrace samonapájecích detek-

torů se provádí každých 14 dní pomocí AS /45, 46/. Na jaderném reaktoru elektrárny

Stade o výkonu 600 MWe byly zkoušeny také miniaturní štěpné komory, ale tyto již

v krátké době od spuštění reaktoru ztratily funkční schopnost /47/.

3.3. Jaderné reaktory elektráren firmy Babcock and Wilcox

Aktivní zóna jaderného reaktoru elektrárny firmy Babcock and Wilcox typu

TMI-2 a Oconee o výkonu 886 MWe je tvořena 177 palivovými kazetami. 52 kazet z nich

je osazeno měřicími sondami /48, 49/. Každá měřicí sonda obsahuje 7 samonapájecích

detektorů rovnoměrně rozmístěných po výšce aktivní zóny, jeden fónový kabel a termo-

článek pro měření výstupní teploty chladivá z kazety rovnoměrně rozmístěné po prů-

řezu v nosné trubce, v jejíž středu je trubka pro kalibrační detektor. 16 měřicích

sond slouží ke sledování symetrie v jednotlivých kvadrantech aktivní zóny

/obr. 11/.

3.4. Jaderné reaktory elektráren firmy Combustion Engineering

Měřicí kanály původních reaktorů elektráren Combustion Engineering procházely

horním víkem tlakové nádoby. U inovovaných 30OO MWt jaderných reaktorů procházejí

měřicí kanály víkem spodním, což umožňuje instrumentovat i palivové kazety s regu-

lačními tyčemi. Instrumentováno je přibližně 25% palivových kazet /SO/. Každá mě-

řicí sonda obsahuje 4 až 5 rhodiových samonapájecích detektoru /emitor o průměru

0,45 mm a délce 400 mm/, fónový kabel a centrální suchou trubku pro umístěni pohyb-

livého čidla /Štěpné komory nebo samonapájecího detektoru/ pro rekalibraci pevně

zabudovaných čidel /obr. 12/. Pro případy vyžadující okamžitou odezvu samonapájecích

detektorů byl vyvinut dynamický kompenzační filtr.
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3.5. Jaderné reaktory elektráren firmy FRAMATOME /WESTINGHOUSE/

Rozložení vyděleného výkonu ve francouzských reaktorech 900 MWe jaderných

elektráren je měřeno štěpnými komorami v systému pohyblivých čidel v 50 palivových

kazetách z celkového počtu 157 palivových kazet tvořících aktivní zónu reaktoru

/6/. /Měření štěpnými komorami v systému pohyblivých čidel je takf. realizováno

u jaderných reaktorů elektráren firmy Westinghouse/. Užívá se štěpných komor

CFUF 43/P s kabelem o délce 35 m. Teplota chladivá se měří na výstupu z 51 palivo-

vých kazet, přičemž 47 kazet má na výstupu zařízení k promíchání chladivá /51/.

Testování gama termometrů je realizováno v jaderných reaktorech elektráren

BUGEY 5, TRICASTIN 2 a TRICASTIN 5, kde také probíhá srovnávací měření s užitím

gama termometrů a štěpné komory /52/.

4. ZÁVĚR

ťfkolem systému vnitroreaktorové kontroly je poskytnout provozovateli jaderné

elektrárny spolehlivé informace o stavu aktivní zóny včas a ve vhodné formě jako

jeden z podkladů pro rozhodovací proces o jejím dalším provozu. Celá tato proble-

matika je velmi široká a jednotlivé oblasti jsou také nestejnoměrně popsány v o d -

borné literatuře. Je možné nalézt v množství článků popisujících studium jednot-

livých efektů samotných detektorů aí už teoreticky či experimentálně na výzkumných

reaktorech, podstatně méně je už článků popisujících konkrétní uspořádání měřicích

souborů na jednotlivých typech jaderných reaktorů a většinou jen v náznacích jsou

publikovány údaje o spolehlivosti funkce měřicích souborů, o užitých měřicích a

záznamových jednotkách. Popis metodiky kalibrace čidel a interpretace naměřených

údajů je většinou zredukován na názvy nejrůznějších výpočetních kódů.

Poměrně široce jsou publikovány práce o vnitroreaktorovém měření na jaderných

reaktorech elektráren CANDU, kde se užívají samonapájecí detektory jak pro monito-

rování rozložení příkonu fluence neutronů /vanadové/ tak i v systému ochrany a re-

gulace reaktoru /platinové/. Např. jsou popsány práce o studiu vlastností detektorů

/6, 20, 53/, vlivu instalace na vlastnosti detektorů /54/, vlivu různých parazit-

ních signálů /26/, dynamických vlastností detektorů /55/, jsou popsány praktické

zkušenosti z nejrůznějších hledisek jejich užití /56/, metody kalibrace a inter-

pretace naměřených hodnot /S7-59/, vývoj nových měřicích sond /60/ a konečně návrh

využití ve vyšších formách systému ochrany reaktoru /61/.
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Tabulka I Počáteční charakteristiky samonapájecích detektorů - příspěvky jednotli-

vých složek k celkovému signálu detektoru /%/

Materiál

Rhodium
Vanad
Kobalt
Platina

Conpton a foto-elektrony
/okanžité/

Emitor n,

4,7
2,4

105
17

Vnější

0,2
- 2
- 6

79

Beta rozpad
/zpoždění/

Emitor n,/3

95 /42 s/
99 /3,7 min/
2 /10 min/

3,4 /30 m./

Vnější /i

- 0,01
- 0 , 2
- 1
- 0 , 7

Relativní
citlivost
Rh « 100

100
7,5
1,5
2,0

Rychlost vyhořívání
při 10 n/an . s

/% za rok/

32
1,6

11
1,8

Citlivost rhodiového samonapájecího detektoru s emitorem o průměru 0,51 mm a délce

10 mm, s kolektorem vyrobeným z Inconelu 600 o vnějším průměru 1,5 mm a tloušťce
—21 —2 —1

stěny 0,25 mm a s izolací tvořenou stlačeným MgO je 1,2 . 10 A/n.cm .s .

Tabulka 2 Srovnání parametrů detektorů vnitroreaktorového záření

Počet provozovaných de-
tektorů
Měřená hodnota

Metody interpretace signálu
Citlivost
Odezva
Vyhoření /50 %/
Životnost
Kalibrace
Cena měřícího souboru

Štěpná komora

6500
příkon fluence
neutronů
dobře vypracované
5.1O"18 A/n v
okamžitá
5.1O21 n.cnf2

6 let
relativní

1,0

Samonapájecí
detektor

6750
příkon fluence
neutr./záření gama
dobře vypracované
10~2 0 A/n v
okamžitá/zpožděná
5.1O21 n.cm"2

5-10 let
relativní

0,4-0,8

Sama termometr

300
příkon fluence
záření gama
vypracovávají se
26°C/W/g
zpožděná

10 le t
absolutní

1,0-1,5



DETEKČNÍ ČÄST KABEL

detekční vrstva
/U 235/ /j

průchodky

INTEGROVANÝ CELEK

detekční inertní
část plyn kabel konektor

i
I kovová spojka •

Obr. 1 štěpná komora s integrovaným kabelem

Obr. 2 Samonapájecí detektor

1 - Kolektor
2 - Izolátor
3 - Emitor
4 - Spojovací vedení
5 - Činná žíla
6 - Kompenzační Síla
7 - Průchodka

, vox

1
i ISřl

1 !
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• « t
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Obr. 3 Termické Sídlo

1 - Tělísko z UO,
2 - Pouzdro tílílk*
3 - Krcek
4 - Chladič
5 - Kryt
6 - TermoClánky
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Obr. 4 Gama termometr

Obr. 6 Měřicí sonda se samonapájecími detektory vyráběná ve VEB Walzwerk Hettstedt

1 - Samonapájeci detektor

2 - Vnější trubka a

3 - Izolátor /v* většině případů nebývá přítomen/

4 - Vnějíí trubka b

5 - Vnějií trubka c

6 - Konektor
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Obr. 5 Rozmístění neutronových měřicích kanálů /N/ v aktivní zóně reaktoru V-213

/silně orámované buňky znázorňují regulační kazety/
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Obr. 7 Rozmístění neutronových měřicích kanálů /N/ v aktivní zóně reaktoru V-230 a

měření výstupní teploty chladivá z palivové kazety /T/

/silně orámované buňky znázorňují regulační kazety/
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Obr.

1 sr

Obr. 8 Měřicí sonda vyráběná firmou Reuter-Stokes

1 - Vanadový samonapájecí detektor, nebo fo'nový kabel

2 - Rhodiový samonapájecí detektor

3 - Termočlánek výstupní teploty

4 - Vodicí trubka

5 - Průchodka

6 - Konektor

9 Rozmístění čidel v diagnostické kazetě

1,2,3 - Modifikovaný palivový proutek s termočlánky

4 - Samonapájecí detektory

5 - Štěpná komora

6 - Kalorimetry

7 - Trubka pro měření teploty chladivá a rychlosti korelační metodou

8 - Zařízení pro indikaci varu akustickou metodou

9 - Trubka pro vyvedení trubek statistických tlaku
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Rozmístění měřicích kanálů v aktivní zóně

x — Regulační tyč

o - Měřicí kanál systému "Aeroball"

• - Měřicí sonda se samonapájecími detektory

Rozmístění samonapájecích detektor1!

a měřicích míst systému "Aeroball"

po výšce aktivní zóny

Obr. 10 Vnitroreaktorový měřicí systém firmy KWU
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Rozmístění měřicích sond v aktivní
zóně

rrAř>7, mířioí sondou

Rozmístění samonapájecích detektorů,
fonového kabelu a trubky kalibračního
čidla po výšce aktivní zóny

• - Měřici kanál se samonapájecími detektory

0 - Měřicí kanál se aamonapajecími detektory
pro sledování symetrie

1 - Vytěsnitel z inconelu pod výäe

umístěným detektorem

2 - TermoClánek

3 - Samonapájecí detektor

4 - Spojovací vedení

Obr. 11 Vnitroreaktorový měřicí systém firmy Babcock and Wilcox

86



• r
-

--
iľ
C-1

U

L

_.

ľ-
-

T

•t

•, 1 !

•. ! i
»,

j -,
•
«,

• i

-

-

. í-

í

o ,

•

1-

i
*,
• •

B ,

_

I

Rozmístění měřicích sond
v aktivní zóně

t-B-
m

M-
•n

f-fr
m

•J—fr
Průřez měřicí sondou

Rozmístění samonapájecích detek-
toru a trubky kalibračního čidla
po výšce aktivní zóny

r 9

1 - Samonapájecí detektor

2 - Termočlánek

3 - Vnější trubka

4 - Vytěsnitel

5 - Fonový kabel

6 - Trubka kalibračního čidla

7 - Spojovací vedení
8 - Průchodka
9 - Konektor

Obr. 12 Vnitroreaktorový měřicí systém firmy Combustion Engineering
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Obr. 13 Rozmístění měřicích kanálu pohyblivých štěpných komor /D/, Miiovacího

zařízení chladivá na vý«tupu z palivové kazety /H/ a měření výstupní tep-

loty chladivá z palivové kasety /T/ v jaderném reaktoru finty FRAMATOME
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MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍHO POŠKOZENÍ
KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ REAKTORU

RNDr. Milan BRUMOVSKÝ. CSc.

ZES k. p. Škoda Plzeň

1. ÚVOD

Tlaková nádoba jaderného reaktoru je jednou z nejdůležitějších částí celé ja-

derné elektrárny, částí, na kterou jsou kladeny nejvjtší požadavky z hlediska za-

jištění její provozní spolehlivosti a bezpečnosti /pravděpodobnost porušení tla-

kové nádoby musí být menší než cca 10 /rok/, a to především z následujících dů-

vodů:

- tlaková nádoba reaktoru díky svým rozměrům, hmotnosti a především pak vysoké

indukované aktivitě již po krátké době provozu je prakticky nevyměnitelná: život-

nost tlakové nádoby tak určuje životnost celé elektrárny,

- tlaková nádoba obsahuje prakticky veškerý štěpitelný materiál: při jejím porušení

by došlo k nekontrolovatelnému a vysokému Uniku radioaktivity,

- porušení tlakové nádoby by vyvolalo takový únik chladícího media, který by neby-

lo možno kompenzovat žádným systémem havarijního dochlazování: došlo by k přehřá-

tí aktivní zóny, jejímu natavení a dalším přidruženým efektům.

Materiál tlakové nádoby reaktoru musí splňovat vysoké požadavky na vysokotla-

ká zařízení velkých rozměrů a velkých tlouštěk /dostatečná pevnost, houževnatost,

odolnost proti křehkému a únavovému porušení, vysoká odolnost proti tepelnému, de-

formačnímu a cyklickému poškození a stárnutí/. Tlakové nádoby reaktorů jsou dále

specifické tím, že díky existenci štěpné reakce v aktivní zóně dochází k silnému

poškození /degradaci vlastností/ materiálu nádoby vlivem působení intenzivního pole

reaktorového záření, z něhož největší účinek vyvolávají neutrony, především pak

neutrony rychlé. Účinek vysokoenergetických kvant gama je sice často diskutován,

ale dosud není žádný přímý experimentální důkaz o jejich pozorovatelném vlivu; kro-

mě toho i posouzením mechanizmu jejich působení na materiál se dochází k závěru,

že jejich vliv bude zanedbatelný.

Působení neutronového záření vyvolává v materiálu tlakové nádoby velké změny

v mikrostruktuře a tím i ve vlastnostech materiálu: pro kvantifikaci těchto změn

je nutno přesně znát i parametry neutronového pole - jeho tok, energetické spektrum

i celkovou fluenci.

2. tfČINKY ZXŘENÍ NA MATERIÁL

Interakcí neutronů s materiálem tlakové nádoby dochází jak k pružným, tak i

nepružným srážkám. Pružné srážky vyvolávají vyrážení iontů z jejich klidových poloh

v krystalografické mřížil další proces je řízen interakcí těchto nabitých částic

/iontů/ s ionty mřížky: výsledkem je tvorba velkého množství Frenkelových párů/ va-
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Kance a intersťit i.cký atom -iont/ s různou vzájemnou vzdálenosti. V konci doletu

nabitých iontů pak je vytvářena zóna poškození, která je kromě toho charakterizo-

vána i dalšími krystalografickými změnami /lokální fázové transformace, rekrysta-

lizace ap./. Rozdělení vzniklých párů Frenkela i zón poškození je homogenní v ce-

lém materiále. Protože proces probíhá při zvýšených teplotách, dochází k intenziv-

ní difúzi jak vakancí, tak i interstitických atomů, což vede k jejich velmi rych-

lé annihilaci. Přesto jistá část zůstává nedotčena i po dlouhých dobách ozařování,

pravděpodobně především z toho důvodu, že spolu s některými atomy nečistot /měa,

fosfor, arzen, antimon, cín a možná i další/ tvoří relativně stabilní komplexy ty-

pu vakance - atom nečistoty, které, pokud se usadí na nepříznivých místech, jako

např. hranicích zrn - zvyšují křehkost materiálu.

Neutrony malých energií /pro stabilní vyražení iontu z jeho klidové mřížkové

polohy je nutná prahová energie alespoň 25 až 50 eV v závislosti na krystalogra-

fickém směru vyražení, což znamená, že pro vyražení iontů železa jsou nutné ener-

gie neutronů kolem 1 keV/ mohou vyvolat jen velmi blízký Frenkelův pár "vakance-

interstitický atom", který má velmi krátkou životnost, nebo vyvolá jen zvýšenou

oscilaci krystalografické mřížky /při předání energie nižší, než je prahová/.

V případě nepružných srážek typu /n,gama/ pak zpětný ráz, vyvolaný i vyzářením

vysokoenergetického kvanta gama /kolem 1 MeV/ vyvolá opět jen velmi blízký Fren-

kelův pár, který velmi rychle annihiluje.

Výsledkem interakce neutronů s materiálem proto může být pozorovatelné poško-

zení jen v případě, kdy vznikají stabilní komplexy defektů s atomy nečistot - k to-

mu je nutné, aby vznikající Frenkelovy páry byly dostatečně roztažené /tj. o velké

vzdálenosti vakance a interstitického atomu/, případně musí vznikat zóny poškoze-

ní. Experimentální výsledky i teoretické práce ukazují, že hlavní podíl makrosko-

pického poškození vyvolávají neutrony s energií vyšší, než cca 0,1 MeV - Účinek

neutronů o energiích nižších velmi rychle klesá. Z tohoto důvodu model poškození,

používající "dpa", založený pouze na produkci vakancí ne zvlášť dobře odpovídá

experimentálním výsledkům i vlastnímu mechanizmu poškození ocelí tlakových nádob a

při jeho uplatnění musí být postupováno obezřetně a s jistými omezeními.

Dalším faktorem, určujícím velikost poškození, je intenzita toku neutronů.

Přesto, že byla provedena již řada experimentálních prací /kdy bylo dosaženo rozdí-

lu v intenzitách toků až 10 -krát/, nebyl tento efekt dosud plně potvrzen. Teore-

tické práce totiž ukazují, že tento efekt by měl být pozorovatelný z toho důvodu,

že annihilace defektů je jev teplotně a časově závislý, tudíž i rychlost žíhání

defektů je závislá na jejich produkci. Výsledné množství defektů by pak mělo závi-

set na době ozařování, tj. době, kdy mohlo docházet k difúzi a tím i annihilaci

defektů. V minulých letech některé výsledky z vyhodnocení svědečných vzorků z tla-

kových nádob reaktorů v USA tento efekt do jisté míry potvrzovaly, podrobnější

analýza však již nebyla jednoznačná /projevil se spíše vliv vyšší ozařovací teplo-

ty/.

Nejdůležitějším faktorem, ovlivňujícím veliko»t poškození, je celková fluen-

ce neutronů, kdy v závislosti na zemi, se stanoví fluence 8 energiemi větSÍ než

1 MeV /západní země/ nebo 0,5 MeV /RVHP/. Přitom v souladu s mechanizmem poškození

se ukazuje spodní hranice jako bližší reálnosti, pokud se nepřejde na mez ještě

nižší - 0,1 MeV. Díky vysoké produkci defektu v materiálu dochází při fluencích

vyšší jak cca 1O 2 3 až 1O 2 4 n.m"2 k vzájemné interakci vzniklých defektů a jejich



zvýšené annihilaci, vyvolané velmi malými vzdálenostmi mezi sebou: výsledkem je

snížení rychlosti dalšího poškozování a jev pozvolné saturace.

3. ZMĚNY VLASTNOSTÍ MATERIÄLU

Ozáření materiálu vyvolává změny v jeho mikrostruktuře, které se projevují

změnami jeho vlastností: z důvodů konstrukčních a provozních mezi nejdůležitější

patří tzv. radiační zpevnění a radiační zkřehnutí.

Radiační zpevnění se projevuje zvýšením meze kluzu a meze pevnosti a snížením

ťažnosti a kontrakce při zkouškách tahem. Změna meze kluzu, která je větší, než

změna meze pevnosti, a je na ozáření vysoce citlivá, se vyjadřuje vztahem:

kde A^(T) je koeficient radiačního zpevnění a závisí na materiálu a ozařovací

teplotě,

F je fluence rychlých neutronů /s energií větší než 0,5 nebo 1,0 MeV/

n je exponent radiačního zpevnění

Podobně radiační zkřehnutí se charakterizuje posunem kritické teploty křeh-

kosti T, /nebo přechodové teploty T„__, dle ASME/ vztahem

Y] n (2)

kde BpCT) je koeficient radiačního zkřehnutí a opět závisí na materiálu a ozařova-

cí teplotě.

Hodnota koeficientu n by měla být v obou případech shodná; a opět se bere

rozdílná: 1/3 pro země RVHP a 1/2 pro země západní, při čemž např. nejnovější

výsledky /koordinovaný ozařovací program IAEA/ ukázaly, že reálná hodnota leží

kolem n = 0,40.

Z obou uvedených vztahů jednoznačně vyplývá nutnost dokonalé znalosti fluence

rychlých neutronů P, která je rozhodujícím, měnícím se během ozařování, faktorem.

4. VLIV PARAMETRŮ NEUTRONOVÉHO POLE

S ohledem na dřívější diskusi zaměříme se jen na dva hlavní parametry - ener-

getické spektrum a celkovou fluenci neutronů.

Vliv celkové fluence neutronů F na velikost změn mechanických vlastností ma-

teriálu je dána vztahy 1 a 2, které udávají, že změny vlastností závisí na F 1 ^ 2 až

F ' : znamená to, že např. chyba ve stanovení fluence, rovná 50 %, vyvolá chybu

v určení A T k v rozmezí cca 22 až 16 t - vliv nepřesnosti ve stanovení fluenci se

proto snižuje.

Vliv energetického spektra neutronů není dosud taktéž plně experimentálně

prokázán, lze jej vsak odhadnout z výSe provedené diskuse s použitím modelu "dpa",

který pro vzájemné porovnání je vhodný:
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kde E znamená zvolenou spodní energii neutronů, nad kterou se provádí ingtegra-

ce dpa, zpravidla 0,1 MeV,

TN znamená v místě tlakové nádoby,

exp znamená bud v ozařovacím kanále experimentálního reaktoru nebo v místě

svědečných vzorků.

Opět vidíme, jako v případě vlivu neutronové fluence, že výsledný efekt závi-

sí na exponentu n, tj. na druhé až třetí odmocnině z poměru hodnot dpa pro různá

ozařovací místa.

5. POSTUP HODNOCENÍ POŠKOZENÍ

Postup hodnocení velikosti radiačního poškození /radiačního zkřehnutí/ mate-

riálu tlakové nádoby reaktoru je schematicky znázorněn na obr. 1. Je ukázán postup

od zkoušek v experimentálním reaktoru, přes provedení projektu reaktoru a tím i

tlakové nádoby přes hodnocení svědečných vzorků až po přenesení těchto výsledků

na vlastní nádobu, která již zkoušena být nemůže.

Pro porovnání jsou na obr. ukázány i některé typické velikosti chyb při sta-

novení jednotlivých faktorů pole neutronového záření a jejich vliv na konečný

výsledek.

Nutno si všimnout též i dvou rozdílných požadavků na neutronovou dozimetrii -

absolutní a relativní. Absolutní stanovení fluencí je nutné provádět při ozařování

v experimentálním reaktoru, aby byly získány kvantitativní údaje, vhodné pro pro-

vedení spolehlivého výpočtu. Relativní hodnoty fluencí jsou pak dostatečné v pří-

padě svědečných vzorků, pokud je současně zajištěna znalost tzv. "koeficientu za-
SV TNtížení", tj. poměru F 3 /F 2 * rychlost, kolikrát více jsou ozařovány svědečné

vzorky oproti vnitřní stěně tlakové nádoby. Takovou hodnotu možno získat bu3 výpoč-

tem nebo, ještě lépe, maketovým experimentem. *

Na obr. 1 je současně vidět, že při reálně zvolených chybách ve stanovení jed-

notlivých faktorů, je výsledná chyba ve stanovení posunu přechodové teploty na stě-

ně tlakové nádoby, vyvolaná jen nepřesnostmi v neutronové dozimetrii a spektro-

metrii dostatečně nízká a přijatelná.

Tento postup a vliv jednotlivých chyb na celkový výsledek je nutno si uvědo-

mit při zvyšování přesností stanovení fluencí, toků a spekter. Ukazuje se, že sni-

žování chyby měření fluence pod 20 až 30 % bude už neefektivní, nehledě na zvySo-

vání nákladů na taková stanovení. Tato přesnost by však měla být vždy dodržena,

nebot odpovídá světovému stavu v neutronové dozimetrii.
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6. HLAVNÍ PROBLÉMY VZÁJEMNÝCH VZTAHU

Při studiu radiačního poškození materiálů tlakových nádob reaktorů, ař už

v experimentálním nebo energetickém reaktoru, dochází k značnému omezení možnos-

tí měření vlivem:

- vysokých polí záření /neutronů a gama/

- dlouhých dob ozařování

- vysokých ozařovacích teplot

- prostorových omezení, příp. korozního tlakového prostředí.

Z těchto důvodů pro reálné ozařovací experimenty se používají aktivační moni-

tory /v některých zemích též monitory poškození na bázi fyziky pevných látek -

diamant, volfrám ap./, a to ještě v omezeném množství. V našich zemích se jedná

prakticky pouze o Fe, Cu, Ni a Nb v oblasti rychlých neutronů.

S ohledem na tuto skutečnost je nutno znát velmi přesně energetické spektrum

neutronů, neboť při použití monitorů s vysokými prahovými energiemi /Fe, Cu, Ni/

je nutno provádět extrapolaci do podstatně nízkých teplot, které může překrýt jen

Nb, s jehož vyhodnocením jsou jak principiální, tak i experimentální potíže. Prob-

lematika znalosti energetického spektra neutronů je prvořadá jak pro experimentální

reaktory, tak i pro energetické reaktory, a to jak v místě svědečných vzorků, tak

i pro celou tlouštku stěny tlakové nádoby. Přitom nejdůležitější oblast /od 0,1

do cca 1 MeV/ nelze prakticky pokrýt monitory a je to oblast, kde dochází k pod-

statnějšímu odklonu od štěpného spektra, než v oblasti energií nad prahovými hod-

notami monitorů Fe a Cu /cca 3 MeV/.

Dalším problémem je otázka samostínění v ozařovacích kontejnerech, které

v experimentálních reaktorech je dáno především množstvím ozařovaného materiálu,

v případě svědečných vzorků pak velkým gradientem toku neutronů do průměru kontej-

neru. V obou případech však bez znalosti tohoto efektu by byly vnášeny další chyby

do celkového hodnocení /pokles toku po průměru kontejneru se svědečnými vzorky může

dosahovat až dvojnásobku, při čemž monitory jsou umístěny ve středu/.

7. ZAVĚR

Na základě krátké provedené diskuse možno ukázat na některé nejdůležitější

problémy, kterým je nutno' věnovat pozornost, aby byla zajištěna dostatečná spolehli-

vost ve stanovení radiačního poškození materiálu tlakových nádob reaktorů a tím i

jejich zbytkové životnosti a spolehlivosti:

- experimentální reaktory pro ozařovací zkoušky /WR-S/

- zdokonalit stanovení fluencí rychlých neutronů pro krátkodobá měření /I až 4

měsíce/,

- zpřesnit stanovení energetického spektra neutronů v ozařovacích kanálech za pří-

tomnosti ozařovací sondy,

- zmapovat pole neutronu v ozařovací sondě /po výäce a po průměru/ při založení

jednotlivých typů vzorku,

- energetické reaktory /WER-440 a WER-1000/

- zdokonalit stanovení fluencí rychlých neutronů pro dlouhodobá měření /I až 5, •

příp. 10 let/,
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- zpřesnit stanovení energetického spektra neutronů v místě svědečných vzorků,

na vnitřní stěně tlakové nádoby, po její tloušťce a dále azimutálně i axiálně,

- zpřesnit stanovení "koeficientu zatížení" pro jednotlivá místa tlakové nádoby

a kontejnery se svědečnými vzorky,

- rozpracovat a osvojit metodiku hodnocení monitoru Nb,

- rozpracovat metodiku hodnocení velikosti fluence vzhledem k orientaci ozařo-

vacího kontejneru se svědečnými vzorky vzhledem k ativní zóně.

EXP.REAKTOR

PROJEKT
TLAKOVÉ
NÁDOBY

MAKETA

SVĚDEČNÉ
VZORKY

TLAKOVÁ
NÁDOBA
REAKTORU

RALATIVNĚ
Tk < T N )korig.

Obr. 1 - Schema stanovení velikosti a chyb posunu přechodové teploty

materiálu tlakové nádoby

TN - tlaková nádoba

SV - svědecné vzorky

$ - intenzita toku

F - fluence
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