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KIVONAT 

A tanulmány szerzői arra keresnek választ, hogy a Paksi Atomerőműben kiépített Akusztacus 
SzK^jgéedntelrtátá Rendszer kaübrátásátáarebrtrv érzékenységének eaenőrzését miyen módszerrel 
lehelne reprodukámatóan elvégezni az Időközönként szükségszerű fetoöblokkl szereléseket 
követően. AJelen tanulmányban Ismertet* a terMcélok érdekébenelvégzett helyezd 
mérésele eredményeit, és Javaslatot tesznek további feledatok elvégzésére. 

Г. Бераияи, А. Петер» П. Виндберг, I . Циппе: Контроль уплотнения КНИ. . 
KPKI-1990-12/G 

АННОТАЦИЯ 

Авторы отчета ищут ответ на вопрос, каким образом можно воспроизводимо 
осуществлять калибровку и проверку относительной чувствительности Акустической 
системы детектирования течей, разработанной и встроенной на АЭС Пака, после 
проводимых время от времени ремонтов на верхнем блоке. В отчете описаны ре
зультаты измерений на стенде и не станции, а также дается предложение по выпол
нение дальнейших работ. 

О. Baranyai, A. Patar, Р. Windbarg, W. Zippe: KNI Sealing Detection. KFKM990 12/G 

ABSTRACT 

The authors try to answer the question what method would be applicable for the calibration 
and serwrirvity checking in a reproducible way of the acoustic leak detection system equipped m 
the Pake NPP. The checking Is necessary because of the periodical demounting of the reactor vessel. 
The paper demonstrates the results of the m sttu and laboratory rrwasurements and proposal la 
given for further Investigations. 
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1. BEVEZETÉS 

A PAV 3-as és 4-es blokkján lévő felsőblokki szivárgásjelző 
diagnosztikai rendszer üzemeltetése során felmerült annak 
igénye, hogy a reaktor fedelén szimmetrikusan elhelyezkedő 
három akusztikus emissziós detektorral egyértelműbben lehes
sen a fedélen előforduló üzemzavari szivárgások helyét és 
mértékét meghatározni. 

Az üzemeltetési tapasztalatok alapján az üzemzavari szivár
gások szempontjából egyértelműen legkritikusabbak az úgyne
vezett KNI átvezetŐk, melyekből egy kivezető csonkon hat 
van. A szivárgások döntő részét az átvezetések tömítésére 
használt nikkel anyagú kúpos tömítőgyűrű meghibásodása okoz
za. A meghibásodás késői diagnosztizálása akár kellemetlen 
mértékűvé váló folyást is eredményezhet, ami a blokk rövi
debb-hosszabb idejű kiesését is vonhatja maga után. 

Jelen tanulmányban arra kerestünk választ, hogy miként lehet
ne a már kiépített Akusztikus Szivárgásdetektáló Rendszer 
kalibrálását, beállítását elvégezni a szivárgás alsó hatá
rához közel eső, művileg előállított szivárgó mennyiségek
kel és milyen módszerrel lehetne bizonyos időközönként repro-
dukálhatóan is ellenőrizni az egész rendszer relatív érzé
kenységét. 

Az üzemeltető számára nagy jelentőséggel bírnak a fenti kér
dések, mivel kismértékű szivárgások kellő időben történő 
jelzése megbízhatóbbá tenné az üzemvitelt. 

A feladatok megoldásának pontosabb megismerése céljából mes
terségesen előállított különböző szivárgásokkal helyszíni 
és laboratóriumi méréseket végeztünk. A helyszíni vizsgála
tokat a PAV 3-as blokkjának a revíziós aknára helyezett fe
delén folytattuk. Szivárgás detektálóként a már meglévő 
rendszernek a reaktorfedélen hullámvezetővel elhelyezett 
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érzékelóit, valamint egy, csak erre a mérésre felszerelt és 
közvetlenül csatolt detektort használtunk fel. 

A szivárgás-zajadó különböző helyekre történt telepítésével 
a detektáló rendszer irány- és helyérzékenységére kívántunk 
választ kapni. 

A laboratóriumi méréseket NDK-ban a ZfK Rossendorf Kutató 
Intézet munkatársaival a Zittau-i Műszaki Főiskola hirsch-
felde-i erőműben lévő kísérleti berendezésén végeztük. Az 
itteni mérések a szivárgási folyamatok akusztikus emissziós 
alapjelenségeinek a frekvencia spektrumban történő vizsgá
latát célozták, több, számításba jöhető érzékelő típus al
kalmazásával . 

Ezúton is köszönetet mondunk a ZfK Rossendorf Kutató Intézet 
és a Zittau-i Műszaki Főiskola mérésekben résztvett dolgozó
inak az igen hasznos közreműködésükért. 
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A PAKS 3. BLOKKJÄNÄL VÉGZETT SZIVÁRGÁS SZIMULÁCIÓS MÉRÉSEK 

AZ AKUSZTIKUS EMISSZIÓS SZIVARGASOETEKTALÖ RENDSZER. 

Az Akusztikus Szivárgásdetektáló Rendszer (Acoustic Leak 
Monitoring System: ALMOS 86) alapkiépítésben max. 32 db 
akusztikus szivárgásérzékelö jelét dolgozza fel IBM-PC 
kompatibilis számitógép segítségével. A rendszer »éri az 
érzékelök jelének effektiv értékét, Mintavételezi azokat, 
eltárolja a Mintavett értékeket és átlagértékeket valeajint 
szórésnégyzeteket számol. Lehetséges az eredmények 
táblázatos és grafikus Megjelenítése, kinyomtatása, 
Mágneses lemezen történő eltárolása. Határértékek 
programozása alaplehetőségeket biztosit. 

A rendszer fizikailag négy fő egységből áll: 

A. A hullámvezetők - detektorok - előerősítők a vizsgált 
tárgyon ill. annak közelében vannak. 

B. A védődobozokban elhelyezett Négycsatornás Egységeket 
(4 CHU) néhány Méteres koaxiális kábel köti össze az 
előerősítőkkel. A 4 CHU-k további erősítést, tesztelést, 
adattávadást biztosítanak. 

C. Az A. és B. pontokban felsorolt egységektől többszáz 
Méterre helyezkedhet el az Intelligens Mérésadatgyűjtő 
Rendszer (Intelligent Data Acquisition Unitt IDA). Az 
IOA-hoz мах. В db 4CHU csatlakoztatható. A * CHU-k két-
két 24 erü kábellel (egyik a jeleket, a másik a 
tápfeszültséget vezeti) kapcsolódnak az IOA-hoz. Az IOA 
beégetett mikroprogrammal vezérelt mikroprocesszoros 
adatgyűjtő, saját memóriával. A feldolgozott, tömöritett 
adatokat soros (RS-232) vonalon keresztül továbbítja a 
számitógép felé. Ugyanezen a vonalon programozható fel 
шг IOA a számítógép felől. A soros összeköttetés teljes 
kétirányú adatforgalmat biztosit hand-shake (izemben az 
IOA és • számitógép kőzött. 
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0. Az IDA-tól néhány aéterre helyezkedhet el a számítógép
rendszer (számitógép, klaviatúra, színes display, 
nyomtató). 

2.1.1. ELŐERŐSÍTŐ 

A védődobozokban elhelyezett előerősítők az érzékelők 
által szolgáltatott elektromos jelet az érzékelési 
frekvenciatartományban 100X-an felerősitik. Kimenetük 
koaxiális kábeleken keresztül csatlakoznak a főerősitök 
temeneteire. A koaxiális kábelek vezetik az előerősítők 
tápfeszültségeit is. 

2.1.2. NÉGYCSATORNÁS EGYSÉG (A CHU) 

A 4 CHU-k 1 db Vizsgáló /Ki-Bemeneti Egységet (TEST&I/O) 
és max. 4 db Erősítőt (AMPLIFIER) tartalmazhatnak. 
Az Erősítők és a Vizsgáló /Ki-Bemeneti Egységek 
távprogramozhatók. 
Az Erősítők lehetséges állapotai: 
OFF az előerősítő nem kap tápfeszültséget, az erősítő 

erősítése 20 dB. 
ON (Gain = 10...60 dB) az erősítő erősítése 10...60 dB 

között 10 dB-es lépésekben változtatható. Az elő
erősítők kaphatnak tápfeszültséget, ha a +24 V-os 
tápegység be van kapcsolva. 

TEST az érzékelőre vizsgáló jel mehet ki, amennyiben a 
-24 V-os tápegység be van kapcsolva. A vizsgáló 
jel egyben az erősítő bemenetére is csatlakozik. 
Az erősítő erősítése ilyenkor 20 dB. 
Az Erősítőkben történik az effektivértók-képzós 
és az ezzel arányos áram /4...20 mA) előállítása. 
A Vizsgáló (Ki-Bemeneti Egységek fogadják a két 
24 erü kábel jeleit. Az egyiken érkeznek az IDA-
ból a tápfeszültségek (±5V, tl5V, ±24V), a 
a másikon mennek a mérőjel-áramhurkok 
(8 db; 4/20 mA) és érkeznek a vezérlő-jel áram-
hurok (8 db 4/20 mA), Az egység tartalmazza a 
tesztgenerátort is. 
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A teszt-generátor lehetséges állapotai: 

OFF a tesztgenerátor le van tiltva, 
ON, HI tesztgenerátor kimenetén nagyszintű jel 

(6V p-p ill 2V p-p), 
ON, L0 tesztgenerátor kimenetén kisszintü jel 

(2V p-p ill. 0.2V p-p). 

2.1.3. AZ INTELLIGENS MÉRÉSADATGYŰJTŐ (IDA). 

A diagnosztikai teremben elhelyezett számitógépes 
mérésadatgyűjtő két fö részből áll: az egyik egy 
intelligens (mikroprogramozott, processzoros) 
adatgyűjtő, a másik a számítógép. 
A számitógép IBM XT/AT kompatibilis, grafikus display-
el, nyomtatóval. 

A rendszer további egységei a speciális tápegységek, 
amelyek a hermetikus térben elhelyezett elektronikus 
egységeket táplálják ugy, hogy távolról biztosítják a 
helyi stabil tápfeszültségeket. Ezzel is minimalizáltuk 
a hermetikus térben elhelyezett elektronikus elemek 
számát. 
Az intelligens adatgyűjtő és a számitógépen futó 
program max. 32 csatorna (érzékelő) jelét tudja 
feldolgozni. 

Az intelligens adatgyűjtő figyeli a hermetikus térben 
levő tápfeszültségeket, és amennyiben azok eltérnek a 
megengedettől, ugy riasztást ad a számitógép felé. 
Úgyszintén figyeli az egyes jel és vezérlő 
áramhurkokat: bármelyik hurok megszakadása vagy rövid* 
zárása esetén risztást ad a számitógép felé. Így azonnal 
felismerhető, ha bármelyik kábelér, csatlakozó 
megszakad vagy rövidzárba kerül. 
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A számitógépen futó program иду van kialakítva, hogy 
bármely, a hermetikus térben elhelyezett egység, kábel 
meghibásodása esetén riasztást ad, a meghibásodás 
tényét, tipusát, idejét archiválja. Ezután 
átkonfigurálja a rendszert иду, hogy kiiktatja a 
mérésból a meghibásodott láncot, igy lehetővé téve a 
mérés automatikus folytatását. 

A detektorok által szolgáltatott, felerősített jelek 
effektiv értékét mintavétclezzük (0.1...100 sec között 
változtatható a mintavételi idő), azokból átlagokat, 
szórásokat számolunk programozható mintavételi számra 
(2...180) vonatkoztatva. 
A mintavételi értékek összehasonlíthatók egy felsó és 
egy alsó alarmszinttel, amely lehetővé teszi a jelek 
bármely irányban, a határon túlra történő megváltozása 
esetén a riasztást. Normális üzemi körülmények között 
elegendő egy meghatározott időre (pl. negyedórára 
félórára, órára) vonatkoztatott csatornánkénti 
átlagokat, szórásokat archiválni, bár lehetőség van 
minden egyes minta eltárolására is. Alarm esetén 
elvégezhető egy u.n. post-mortem analízis: 
eltárolhatók az alarmot megelőző és az azt kővető 
minták, amiből a változás trendje megfigyelhető. 

Az eredmények mérés közben táblázatos vagy gráfikonos 
formában jeleníthetők meg dlsplay-en vagy printeren. 

Az interpretálás megbízhatóságét növeli, hogy alarm 
esetében lehetőség van max. 32 db technológiai 
paraméter lekérdezésére, eltárolására (pl. a keringető 
szivattvuk teljesitéménye, tolózárak, szelepek 
zárt/nyitott állapota). 
Az off-line analízis lehetőséget ad hosszabb idejű 
átlagok, szórások számítására (napi, heti, havi, stb), 
alarmok ós technológiai paraméterek kttzötti korreláció 
keresésére. 
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A aérö prograaokba beiktathatok autoaatikusan elvégzett 
tesztprogramok is, aaely tovább növeli a «érés 
Megbízhatóságét. 

A diagnosztikai tereeben elhelyezett aérsadatgyüjtö 
ellenőrző Kapál, speciális szerviz csatlakozói 
elősegítik a gyors hibabehatárolást, Így csökkentve a 
hibaelhárításra fordított időt és növelve a rendszer 
rendelkezésre állási idejét. 
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A szivárgás szimulátor 
A helyszíni méréseket a PAV 3-as blokkjának a revíziós ak
nára kihelyezett fedelén végeztük el. Az ott lefolytatott 
mérésekhez, a helyi adottságok figyelembevételével, egy 
kisméretű hordozható készüléket készítettünk a közeg-szi
várgásból eredő zajok keltésére, az 1. ábra szerinti össze
állításban. A készülék alkalmas autonóm módon és reprodu
kálhatom ismert paraméterű szivárgások létesítésére külön
böző közegek alkalmazásával. Két fó egységből áll a készü
lék, melyből az egyik a szivárgási zajadó fej, amiből a 
közeg szabad sugárban távozik, míg a másik egy kb. 2,5 1 
űrtartalmú nagynyomású szigetelt és kívfllről elektromosan 
fűthető edény, a szivárgó közeg előállítására. 

A szivárgási zajadó fej rozsdamentes acélból készült tömb, 
melyben cserélni lehet a különböző nyílásokkal ellátott 
szivárgási blendéket. A mérésekhez három blende készült 
eltérő lyuk-átmérőkkel és 0,6 mm vastagsággal. Ezek lyak-ke-
resztmetszetét, az igen kis méretük miatt 10 bar nyomású 
20 °C-os hidegvíz segítségével kalibráltuk. Köbözéssel az 
alábbi effektív átömlési keresztmetszeteket kaptuk a blen-
dékre: 
P x « 2,53 • 10" 8 m 2 - Szl {**$ 0,18 mm) 
P 2 » 8,14 • 10" 8 m 2 - Sz2 (**0 0,35 mm) 
P 3 » 19,23 • 10" 8 m 2 - Sz3 («* 0 0,5 mm) 

A fej oldal-felületének egy részébe a vizsgálni kívánt egy
séghez történő jobb akusztikus csatolás és az egyszerű fel
erősítés miatt prizmás bemunkálást készítettünk. A felerősí
tést így egyszerű csóbilincs alkalmazásával lehet megoldani. 
A szivárgó közeg fejbe történő vezetése oldható csatlakozón 
keresztül történik, ezért a fejet zajkeltéere akár gázpalack; 
hoz csatlakoztatva, a nagynyomású edény nélkül is lehet 
használni. 
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A rozsdamentes acé?.ból készült nagynyomású edény 0 6/4 mm 
méretű ét 1 i hosszú csővezetékkel csatlakoztatható a szi
várgó fejhez. Az edény 1,5 kW-os elektromos fűtése alkalmas
sá teszi nagynyomású és nagyhőmérsékletű víz és gőz előál
lítására. A belső közeg paramétereinek ellenőrzésére és be
állítására az edény nyomás- és hőmérséklet-mérővel van el
látva. Az edény térfogata újratöltés nélkül természetesen 
csak rövid idejű (min. 3-4 perc) méréseket tesz lehetővé a 
fűtés illetve az elvéte1 (szivárgás) függvényében. 

Az edény tetején két csőcsatlakozás van elzáró szerelvénnyel, 
melyek közül az egyik az edény fenekéig ér, míg a másik a 
felső térbe csatlakozik. A zajadó fejhez történő csatlakozás 
attól függ, hogy a kívánt szivárgó közeg vlz vagy gőz. Ez a 
megoldás alkalmas arra is, hogy gázpalack segítségével az 
edény tartalmát kinyomhassuk. 

A helyszíni méréseknél három különböző közeget használtunk, 
úgymint nagynyomású nitrogént, hidegvizet és 150-200 °C-os 
forróvizet, és ezek blendéken keresztüli kinyomásával idéz
tük elő a zajt. 

A mérések leírását a 2.3 fejezet tartalmazza. 
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SzF 

РЕ - fűtött «deny 
SzF - szivárgó fej 

1. ábra 

Szivárgá« «simulator • helyezini néré««kh«z 
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A PAV 3. BLOKK REAKTORFEOELÉNÉL VÉGZETT SZIVÄRGÄS-
SZIMUIACIÓS MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 

A szivárgás-szimulációs mérések a revíziós aknára kihelyezett 
reaktor-fedélen történtek. A fedélen elhelyezett három detek
tor pozíciója az 2. ábrám látható. Két detektor három 
méteres hosszúságú hullámvezetőn keresztül csatlakozott a 
SZUZ-meghajtások védőcsöveinek karimáihoz. Egy hullámvezetős 
csatorna oldalnézeti elrendezését a 3. ábra mutatja. A reak
torfedél kiképzését, méreteit a 4. ábra mutatja. A detektor
ok adatait, elhelyezését az I. Táblázat tartalmazza. Mint 
létható az ábrákból ós a táblázatból, а СН00 jelű csatorna 
detektora (04) közvetlenül a 19-es pozíciónál (a karimára) 
volt elhelyezve. Ehhez a karimához csatlakozott a CH02 
csatorna detektora is (03), hullámvezetőn keresztül. A 23-as 
pozíciónál, hullámvezető alkalmazásával volt elhelyezve a 
CHOl-es csatorna 02 jelű detektora (I20r-ra 03-tól). Normális 
üzemközben а СН00 csatorna detektora (01) a 27-es pozíciónál 
van elhelyezve, hullámvezető alkalmazásával. (így a három 
detektor egymástól 1201 -ra van elhelyezve). A reaktorfedél 
felső részén elhelyezett 30LQ75 jelű Négycsatornás Egységet 
két repülökábel kötötte össze a reaktorakna 13$ és 136 jelű 
csatlakozóival. 

A mérések a PAV 3. és 4. blokk akusztikus emissziós szivárgás
detektáló rendszerével (ALMOS) történtek, amelynek rövid 
leírása a 2,1. pontban található. 

A szimulációs kísérleteket megelőzte egy háttérzaj mérés, 
•mikor a reaktorfedélen nem dolgoztak, tehát akusztikusán 
csendes állapotban volt a reaktorfedél. 

A szivárgás szimulációs kísérleteket a 2.2. pontban leirt 
szimulátorral végeztük el, 0.18 és 0.35 mm átmérőjű blende 
alkalmazásával, nitrogén, viz, és telítési hőmérsékletű viz-
közeg mellett. A méréseknél alkalmazott konfigurációs file 
listája a XX.Táblázatban látható. Az egyes mérések ideje 120 
sec, a szivárgások időtartama pedig 20-40 sec volt. 
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A szivárgás szimulációs méréseket, azok eredményeit az aláb
biakban foglaltuk össze: (cirkulációs memória tartalma: az 
egyes csatornákhoz tartozó mintavételek értékei valamint a 
c.rkulációs memória tartalmának átlag- és szórásértékei). 

Mérési fi le-név íbraszám Megjegyzés 

szivl blende: 0.18 mm, nitrogén 
közeg, pozició: 2. 

sziv2 blende: 0.35 mm, nitrogén 
közeg, pozició: 2. 

sziv8 blende: 0.35 mm, forró viz 
(190 С), pozició: 2. 

sziv9 blende: 0.35 mm, nitrogén 
közeg, pozició: 19. 

szivlO Az egyes hullámvezetők 
tetejét gyengén simogattuk. 

szivll 10 blende: 0.35 mm, níntorgén 
közeg, porzició: 4. 

szivl2 11 blende: 0.35 mm, nitrogén 
közeg, pozició: 7 

sziv 13 12 takaritók tisztitó spray-t 
fújtak a reaktor fedélre. 

szivH 13 blende: 0.35 mm, nitrogén 
közeg, pozició: 9. 

szivl7 14 blende: 0.35 mm, nitrogén 
közeg, porzició: 13. 

szivlB 15 takaritók sikálták a 
reaktorfedél szélét. 
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A fenti ábrákhoz megjegyezzük, hogy a cirkulációs memória 
értékét 8 memória tartalmának, az erösitésnek az ismeretében 
•z alábbiak szerint számíthatjuk ki (az előerősítők bemene
tére vonatkoztatva): 

uf" = <ft-i>/io *№-+* 

•hol N: a cirkulációs memória tartalma 
H = 0...255 lehet. 

GAIN: a föerősitők erósitése. Mivel ezek AUTO 
üzemmódban voltak, 40 dB-röl indultak, és 
általában automatikusan 60 dB-re felmentek. 

Az átlagértékek, szórások az egész cirkulációs memória 
hosszra értendők (60 minta), a szivárgások hossza általában 
20-30 minta volt. 

A 9., 12. és 15. ábráK azt mutatják, hogy a rendszer mennyire 
érzékeny mechanikai jellegű behatásokra (hullámvezető simoga-
tása, spray-böl történő ráfuvás, reaktor-fedél ronggyal tör
ténő dörzsölése/. 

Az egyes szivárgás-szimulációs esetekhez tartozó jelszint
növekedéseket a III. Táblázatban foglaltuk össze. A háttérza
jokat az alábbi táblázat tartalmazza (amikor csendes volt a 
reakotrfedél: nem volt szivárgás-szimuláció, nem dolgoztak a 
fedélen: 

Szarnitott atlagok e» szórások egy szekció alatt (RF1S Voltban) 
Datumi1989. 8.2?. 8tart:17:3li25 Vege:17i33:23 
Konfigurációs fila:szi"0.cnf 
MegJ.i hattarzaj meres 
Mintavételek szama/szekcio: 60 
Szekció sorszáma: 
Mintavételezési időt 2 [sec] 
Integrálási «dot 1 C*100 msec] 

csatorna J*l csatorna iml 
átlag szóras átlag szoras 

00 395.E-6 27.8E-6 40 nincs 
01 475.E-6 36.4E-6 41 nincs 
02 455.E-6 33.6E-6 42 nincs 
03 nincs 43 nincs 
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A IV. Táblázatban összefoglaltuk аСЯ00/Э1 és а С* ОО Л) 2 
csatornák közötti jel-arányokat. 

Az V. Táblázat tartalmazza a szimulátor adó-poziciói és az 
egyes detektorok közötti távolságokat. Ezeket az 2. ábra és 
a 4. ábra alapján határoztuk meg. 

A 16. ábrában összefoglaltuk a III.Táblázat és a V. Táblázat 
eredményeit. Mint az ábrából látható, eléggé szórnak ez ered
mények, ami elsősorban az igen rosszminőségü csatolásra 
vezethető vissza /száraz csatolás, festék jelenlétében!). 

Durván meghatározható azonban egy-egy egyenes a mért jelszint
növekedések ós a távolságok között, és az eredmény azt mutat
ja, hogy a jelszintek a távolság növekedésével exponenciálisan 
csökkennek. 

A hullámvezető csillapítása 5-8 dB-ге tehető, a reaktorfedél 
csillapítása (a SZUZ-védőcsövekkel együtt: lásd 3. é» 4. 
ábrákat) pedig 9-11 dB/m értékre becsülhető az eredmények 
alapján. Megjegyezzük, hogy a szivárgás-szimulációs mérések
nél a szimulátor kiképzését, csatolását távolról sem tartjuk 
optimálisnak: egy jó konstrukciónál, csatolásnál az azonos 
mértékű szivárgás esetleg nagyságrenddel is növelheti a jel
szinteket! 



I. Táblázat 
A Paks 3. blokk reaktoríedelénél elhelyezett detektorok adatai 
Tipus:09203 A Gyártó: Ounegan-Endevco (USA). 

érzékelő Gyári érzékenység Csatorna 
sorszám szám (dB rel lV/cn/s) sorszám 

Tervdokumentáció 
10 karakteres 
azonosítója 

Hegjegyzés 

01 AJ03 58.5 0 0 30YA00V914 szimulációs mérés
nél nem használtuk 

02 

03 

04 

АЭ04 

AJ06 

AH50 

58.2 

58.6 

58.8 

0 1 

0 2 

0 0 

30YA00V91S 

30YA00V916 

közvetlenül szerelve 
a csókarimára, ahova 
03 hullámvezetője 
csatlakozik. 

СП 
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l i . Táblázat 
A sz ivárgás -sz imulác iós méréseknél alkalmazott konfiguráció 

KONFIG0BACI0LISTAZAS 
Hátim: 1989.10.28. irtó: 1С: 22: 1 
HKG.TBGYZES: Bleiute: 0.18 un, nitroKen 

csatorna erős I. tee (dB) 
00 anto 
01 auto 
02 £111 tO 
03 nine» 
10 nincb 
11 ni nos 
12 Diner 
13 ni пек 
20 nincs 
21 ni псе 
22 nincs 
23 nincs 
30 ni no» 
31 ni нов 
32 ni пек 
33 ni neu 

(1/3 oldal) i 
File:ezivl. cn? 
csatorna erosites(dB) 

40 nincs 
41 nincs 
42 nincs 
43 nincs 
50 nincs 
51 nincs 
52 nincs 
53 nincs 
60 nincs 
61 nincs 
62 nincs 
63 nincs 
70 nince 
71 nincs 
72 nince 
73 nincs 

alarm határok (Vol t ) 
csatorna abso f ft] SO 

00 nem nem 
01 nerr, nem 
02 пел nem 
03 n i nes nincs 
1l) ni пев nince 
11 ni nos nincs 
12 nines nincs 
13 nincs nine« 
20 nines nincs 
21 nincs nincs 
22 nince nine» 
23 nincs nines 
30 nincs nincs 
31 nincs nincs 
32 nince nincs 
33 nince nincs 

csatorna also fele. 
40 nines nin> 
41 nincs nin-
42 nincs nim 
43 nincs nin' 
50 nince nin< 
51 nincs nim 
52 nince nim 
53 nince nim 
60 nince nin>. 
61 nince nine 
62 nince nine 
63 nince nine 

70 nince ninr 
71 nince nine 
72 nince nine 
73 nince nine 



- 17 -
II. Táblázat (folytatás) 

KONFIGÖRACIOLISTAZAS (2/3 oldal) 
TISZT GINIRATOROK 

caatornak teást 
00 - 03 ki 
10 - 13 ki 
20 - 23 nincs 
30 - 33 nincs 
40 - 43 nincs 
50 - 53 nincs 
60 - 63 nincs 
70 - 73 nincs 

Távvezérelt tápegységek 
csatornák +24V -24V 
00-03 be be 
10-13 be be 
20 - 23 nincs 
30 - 33 nincs 
40 - 43 nincs 
50 - 53 nincs 
60 - 63 nincs 
70 - 73 nincs 

Integrálási ldo: 1 [*100 ssec] Mintavételezési ido: 2 [вес] 
Mintavételek ssaaa/ssekeio: 60 Hin/шах erősítés: 64/240 
Tasst: ne* 



- 18 -

II. Tábléza (folytatás) 

EOHTieUBACIOLISTAZáS (3/Э oldal) 
képernyő nyoatato 

ttsenetek: 
ta»VM. tápegység hibe igen пав 
helyi tápegység hiba igen m 
reserloronal hiba lean 
edttronal hiba lean 
•Xaraok Kan 

ssaaltott ortakak: 
táblásat igen 
gráflka пая пав 

olrkulaoloa вавог1а: 
táblásat 
ssakoio vegan пев пев 
álamnál пев пав 

grafika 
folyaaatoaan nan 
ssekelo ragen Igen 
Slamnal пев 

dlssk: Igen 
file: 

useaetek: 
tarvas, tápegység hiba igen 
helyi tápegység hiba igen 
reserloronal hiba igen 
adatronal hiba igen 
alaraok igen 

sssBitott értekek: igen 
olrkulaoloa BSBoria: 

ssekeio regen igen 
alaransl пев 

alrmsssB trigger 

Tachnelegisl parssaterek alarakor: пав 
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III.Táblázat 

Az előerősítők bemenetére vonatkoztatott «ért jelszint
növekedések . 
A jelszintek a szivárgások ideje alatt «ért maximumokból 
származnak. 

File-név Csatorna-szintek (uV) Megjegyzés 
(.msr) CHOO CH01 CH02 

szivO 3.95 4.75 4.55 alapzaj 
szivl 14.5 2.56 6.1 ff 0.18, nitrogén 
sziv2 32.1 4.8 13.0 ff 0.35, nitrogén 
sziv5 9.8 2.5 2.9 /0.35, viz 
SZÍV* 6.0 2.1 3.1 /0.18, viz 
sziv7 7.6 1.5 2.Z if 0.18, forrd viz 
szivB 13.8 4.8 7.8 / 0.35, forró viz 
ezlv9 40.8 4.0 20.9 Pozíció: 19 
szivll 4.5 2.5 4.5 Pozició: 4 
szivl2 4.2 7.1 1.5 Pozició: 7 
szivl« 5.8 6.4 2.5 Pozició: 9 
szivlí 5.5 16.5 2.1 Pozició: 9 
szivl7 19.6 2.1 1.5 Pozició: 13 

Megjegyzések : - SZivl-l 9 esetekben a szimulátor pozíciója: 2. 
- sziv9-l7 eseteiben a szimulátor adatai: 

blendenyilás / 0.35 mm, szivárgó közeg: nitrogén 
- szivl4 esetben csatolóanyagot alkalmaztuk, a többi 

esetben nem 
- forró viz: sziv7 esetben 170 *C 

szivS esetben 190 *C. 
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IV. Táblázat 

Csillapítások számítása a szivárgás-jel maximumokból, 

File-név I 
(.•sr) i CHOO/l 

szivl 15 
sziv2 16.5 

sziv5 11.9 
szive 9.1 

sziv7 14.1 
szivB 9.1 

sziv9 20.2 
szivll 5.1 
szívl2 -4.6 
szivH -0.9 
szívH -9.5 
szivl7 19.4 

Megjegyzések : - S 

Csillapítások (dö) ) 
H02/02 

Megjegyzés 

7.5 / 0.18, nitrogén #• 
7.9 % 0.35, nitrogén * 

10.6 / 0.35, viz 
5.7 / 0.18, viz 

11 / 0.18, forró viz 
5.0 / 0.35, forró viz 

5.8 Pozíció: 19 * 
0 Pozíció: 4 
9.0 Pozíció: 7 
7.3 Pozíció: 9 
8.3 Pozíció: 9 
22.3 Pozíció: 13 

szivl-8 esetekben a szimulátor pozíciója: 2. 
sziv9-17 eseteiben a szimulátor adatai: 
blendenyilás ßf 0.35 mm, szivárgó közeg: nitrogén 
szivl4 esetben csatolóanyagot alkalmaztuk, a többi 
esetben nem 
forró víz; 170 *C 

190 »C. 

A * -al jelölt esetekben elegendően nagy a jel, hogy a 
csillapítás-adatok elfogadhatók legyenek. 
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V. Táblázat 

Távolságok a szimulátor (adó-poziciók) és detektorok ill 
hullámvezetők között. 

Adó pozíciója Loo Lo4 
/mm/ 

Loa 

570 Г • 1200 C 1730** • 1200C* H 570 Г * 1200 С* Н 
19 0 1590 r • 900 е* H Н 

1400r • 1200 c 1290 r • 1200е* Н U 0 0 r + 1200 е* Н 
2080 r • 1200е 570** * 1200е* Н 2080** • 1200 е* Н 
2170** • 1200е 900 r • 1200е* Н 2170 Г + 1280 е* Н 

13 2100 ** 1200е 2170 Г + 1200е* Н 2100 Г * 1200 е* И 

Н • 3000 mm. hullámvezető. 

X : "с" index: a cső-hosszat jelenti a karimától a reaktnrfedélig 
(X: mm) 

X Í "r" index; a reaktor fedélen mért hosszat jelenti (X: mm). 

f с 
Hullámvezetők egymásközti távolsága a reaktorfedélen ж 1580 * 900 
Legnagyobb távolság a reaktor fedélen bármelyik hulámvezető-
csőkarima között 2340 r * 1200 е. 
Maximális várható csillapítás: 29 dB 
(legtávolabbi hiba - detektor között). 
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I 
<м 

jiSt2 
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Négycsatornás Egység 
/4CHU/ 

koaxiál is kábal 

Koaxiális kábel, 
( i l incsekke l 

e löer6s i t6 

illánvezetS 
rögzitö, 

detektor rögzitS 

hullámvezető 

szorító bilincs 

к .. . В У Ц М 

Reaktorfedél oldalnézetben, A.E. érzékelS/hullámvezet« 
szerelése. 
3. ábra 
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Reaktorfedél kiképzése. 

4. ábra 



Cirkulációs НЕМИЛ а tartatna <mn4« нах=255) 
Ыт\т. 8.29. Ho:i7: i: з 
S.;Blenfe; 8.18 ím, nitrogen 

ipracios file:szivl.crf 
IntefraUsi ido: 1 M N nsecl 
Szekció sorszana:! 

Mintavételek szana/szekcio; бв 
Mintavételezési idol 2 [sec] 

Csat.: 
48 d* 

Csat.: 11 4 8 « 

Csat.: К 

„„,..„.„.„.,.„ Szarnitott atlagok es szórások egy szekció alatt (RMS Voltban) 
""""•"" ' Datums 1989. 8.29. Start: 171 1: 3 Veges 171 3J 3 

• ^ ^ ^ Kanfigurecio« f iletsz.wl.cnf 
•™""""™ Megj.sBlende: 0.1Q mm» Mitroyen 

•• Mintavételek sxama/szekcio: 60 
Szekció eorszamat 
.«.i4.\r.t*v«tQleze«i idő» 2 С sec] 

I....»»«...»» Integrálási idős 1 C*100 msec] 

csatorna jel 
átlag szóra« 

00 779.E-6 497.E-6 
— - — 01 496. E-6 48.ЭЕ-6 

02 960.E-6 146.E-6 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 03 nincs 

5. ábra 

http://iletsz.wl.cnf


CirkuUcios neiwria tartalita (mn=B, ках=255) 
Ыт\Ж. 8.29. Ido:17:7:24 
Hegj.: Blende: 8.35 m\ nitrogen 
Konfigurációs file:sziv2.cnf 
Integrálási ido: 1 [«188 nsecl 
Szekció sorszana:! 

Hintavetelek szana/szekcio: 68 
Mintavételezési ido: 2 [sec] 

Csat.: 88 
48 dl 

Csat 
48dl 

.:ei 

Cut.: к «л W«MttM«««««««M« 

Számított atlagok es szórások egy szekció alatt (RMS Voltban: 
0atum:19B9. S.29. Startsi7j 7:24 Vege»:17: 9:24 
Konfigurációs file:sziv2.cnf 
Megj.: Blende: 0.35 mm; nitrogen 
Mintavételek szama/szskcio: 60 
Szekció -»orszama: 
lPtxntaveta l szes i i d o ; 2 Cs*c] 
Integrálási ido: 1 [*100 msec] 

Is» 
о« 

to rn« j e i 
a t lag « o r e s 

0 0 1.36E-3 1.3ЭЕ-3 
0 1 341 .E-6 104 .E -6 
0 2 770. E- e 44Э.Е-А 
0 3 nines 

6. ábra 



Cirialxios HMWU tartalna (nin4, нахЗЯ) 
k t o i m . 8.29. Ide:18:47:29 
№».: Ncnte: B.35 m; viz: 198 С 
Konfigurációs file:s2iv8.cnf 
IatcfraUsi ido: 11*188 Hsecl 
Székei« sorszaNi'.l 

Hintavetelek szana/szetoio: 68 
Hintawtelezesi ido; 2 (seel 

Csat.:« 
48 dl 

Csat.: 81 
48 dl 

Cut.: К 
48 dl 

SzamjLtott atlagok ее szórások egy szekció alatt (RMS Voltban) 
.«.».»„............' "•"•••• '• ., Datum: 1989. 8.29. Start:18:47s29 Vege: 18»49129 

Konfigurációs fileisziv8.cn* 
• Megj.: Blende: 0.39 mmj viz: 190 С 

Mintavételek szama/szekciox 60 
Szekció sorszám«: 
mintavételezési ido: 2 Csec3 
Integrálási ido: 1 C*100 msec] 

iHUHMimimmm 1 н и т | и и и и и и и м и 1 ( и | 

c s a t o r n a J e l 
á t l a g s z o r a s 

0 0 8 0 5 . E - 6 6 8 6 . E - 6 
„,.,»., 0 1 9 0 9 . E -6 6 7 . 0 E - 6 

.нчиининнини * M W M H » SIHIIIHI 0 2 979.E—6 214.E—6 
0 3 n i n c s 

i 

7* ábra 

http://fileisziv8.cn*


Cirtatata книги Ш*Ы (nini, iux=255) 
fctmm 8.29. Ido:19:22:27 
few'.: Itende: 6.35 ни," nitrogen; pezicio: 19 
Kowigwacios file:sziv9.cnf Mintavételek szanaAzekcio! £8 
latífTilisi ide: 1 [»IM usee] Hintavetelezesi ido: 2 [sec] 
Szetoi» ssrszMa.'l 

bit.: 
«ál 

Cut.: II «a 

Cut.: к «a 

j 

М М И Й И П 1 M 

Szarnitott atlagok es szórások egy szekció «latt (RMS Voltban) 
Datumsl989. 5.29. Startíi9»22i27 Veg»:19í24»27 
Konfigurációs fileisziv9.cnf 
Megj.: Blende: 0.39 mm$ nitrogen) pozicio: 19 
Mintavételek szama/szekcio: 60 
Szekció sorszáma: 
mintavételezési idox 2 CsecJ 
Integrálási ido: 1 С»100 msec] 

ы 
о» 

csatorna Jel 
átlag szoras 

00 1.74E-3 1.70E-3 
Ol 327.E-6 79.4E-6 
02 1.07E-3 790.E-6 
03 nincs 

8. ábra 



CirsdactK иемш tártain» (me=8, itax=255) 
I r i n : » » . 8.29. Mt:l9:32:4S 
S.: sintfatas éneiként a hullanvezetok tetején 

ievacies füe:szi»lt.cnf Hintaveteiek szanaAzekcio: 66 
hteiralasi üo: 1 [*1N кес! Mintavételezési iJo: 2 Uecl 
Szekció strszam:! 

Csat.: M 

Csat.: 11 

Csat.: К 

1 
,Ь%*«М«*МН«М«*ММММ»М*1Ъ f l l l t l I I M W I I I I I H I H 

h*M« M*l**M«MtttM*%MI*»Mf)MMIMM i 

Számított atlagok es szoraiok egy szekció «latt (RMS Voltban) 
Datum«1989. 8.29. Start:19:32:49 Vege:19i34i49 
Konfigurációs file:szivl0.cnf 
Hegj,: simogatás egyenként a hullámvezetők tetején 
Mintavételek szama/szekcio* 60 
Szt»kcio sorszama: 
IMintavetelezesi ido: 2 Csec] 
Integrálási ido: 1 C*100 msec] 

csatorna J e l 
f f . lag szoras 

00 2.87E-3 6.65E-3 
01 1.43E-3 4.1SE-3 
02 3.04E-3 7.09E-3 
03 nincs 

9. ábr« 



Cirkulációs neneria tártain* (mn=8, иах=255) 
Datu*:1989. 8.29. Но: 19:37:46 
Heu.; blende: 8.35 нн; mtrogen; pozicio: 4 
Konfigurációs file:szivll.cnf Mintavételek szawa/szekcio; 68 
Integrálási ido: 1 1*188 nsecl Mintavételezési ido: 2 [sec] 
Székei« sorszaita:! 

Csat.; 
48 dB 

Számítot t at lagok es szárasok egy szekció a l a t t (RriS Voltban) f 

Csat.: II 

Datum:1989. 8.29. Start:19:37:46 Vege:19:39:46 
Konfigurációs file:szivll.cnf 
Megj.: blende: 0.35 rnrnj nitrogen; pozicio: 4 
Mintavételek szama/szekcio: 60 
Szekció sorszáma: 
mintavételezési ido: 2 Csec3 
Integrálási ido: 1 C*100 msec] 

S 

b a t . : 82 
48 tu 

torna j«l 
átlag szoras 

00 513.E-6 64.7E-6 
01 ЗОО.Е-6 48.4E-6 
02 506.E-6 86.1E-6 
03 nincs 

10. ábra 



Cirkulációs nenoria tartalna (mn=6, ках=255) 

Batim:1989. 8.29. Itto:19:41:lG 
Heg J . : blende: 8,35 ни; nitrogén; pozíció: 7 , . . _ 
Konfigurációs filelszivi2.cnf Hintavetelek szana/szekcio; 68 
Integrálási idol 1 [*188 nsec] Mintavételezési idol 2 [sec] 
Szekció sorszám:! 

Csat.: 88 
48 Д 

Csat.: 81 
48 dB 

Csat.: 82 
48 dl 

Szarnitott atlagok es szoraeok egy szekció alatt (RMS Voltban) 
D*tum:1989. 6.27. Start:19:4i:16 Vege:19:43:16 
Konfigurációs fil«:szivl2.cnf 
Megj.г blende: 0.35 mm; nitrogen; pozicioi 7 
Mintavételek szama/szekció: 60 
Szekció sorszáma: 
lMintsvetelezesi ido: 2 [sec] 
integrálási idős X C*100 msecj 

l 

• «»•«•••M.« 

• H t H I M W I 

torn« j*l 
«tlag szoras 

00 523.E-6 61.7E-6 
01 643.E-6 181.E-6 
02 466.£-6 36.8E-6 
03 nines 

11. ábra 



Cirkulációs непопа tartatna (niiuí, нахайй) 
ktun:1989. 8.29. Ыо: 19:44:54 
Megj.: takarítok sprau-el fújtak a reaktorfedelet 
Konfigurációs fi leüzivß.crf Mintavételek szana/szekcio: 68 
Integrálási ido: 1 [«188 nsec] Kintavetelezesi idol 2 [sec] 
Szekció sorszana.'l I Szarnitott atlaeok es szórások eg,y szekció «lett (RMS Voltban) 

*•'....". •.«» »...,.» Datum: 1989. Э.29. Starts 19:44:34 Vege:i9:46:34 
•J0 tU Konfigurációs íile:szivl3.cnf £ I 111 •• ' ••• • • • • " Megj.: takarítok spray-el fújtak a reaktorfedelet 

Mintavételek szama/szekcio: 60 
Szekció sorszáma: 
mintavételezési ido: 2 [sec] 
Integrálási ido: 1 C»100 msec] 

та- " - " • 

Cut.: 12 
Ш Я В .1**"* *«•«*• *••••••* 

csatorna j*l 
átlag szoras 

00 544.E-6 193.E-6 
Ol S29.E-6 132.E-6 
02 484.E-6 7Э.ЗЕ-6 
03 nincs 

12. ábra 



Cirkál ас i os mmria tartatna (mn=8, пах=255) 
Datun:1989. 8.29. Ыо: 19:47:56 
ífegj.: Uende: 8.35 ml nitrogen; pozicio: 9; csatoloanyag alkalnazva 
Konfigurációs file:szivl4.erf Mintavételek szanaAzekcio: 68 
Integrálási ido: 1 [«188 usee] 
Szekció sorszawa:! 

Mintavételezési ido: 2 [sec] 

Csat.: 88 
48 dl J Szarnitott atlagok es szórások egy szekció alatt (RMS Voltban) 

Datum:1969. 8.29. St*rt:19:47:30 Vege»19:49:50 
Konfigurációs f i l e :*z iv l4 . cnf 
Megj.: blende: 0.35 mm; nitrogen; pozic io: 9; csatoloanyag alkalmazva 
Mintavételek szama/szekcio: óO 

w 
w 

Csat.: U 

Csat.: 12 
48 0 

Szekció sorszámai 
Iliin ta vételezési ido: 2 Сsec] 
Integrálási ido: 1 [»100 msecD 

csatorna jel 
átlag száras 

00 354.E-6 93.3E-6 
01 375.E-6 138.E-6 
02 468.E-6 41.6E-6 
03 nincs 

13. ábra 



Cirkulációs nenoria tartatna (nin=6, nax=255) 
Datun:1989. 8.29. Ido:19:59: 1 
Hegj.: Mende: 8.35 ml nitrogen; pozíció! 13 
Konfigurációs file.'szivtf.crf Hintavetelek szana/szekciol 66 
Integrálási ido: 1 [»188 nsec] Hintavetelezesi ido: 2 [sec] 
Szekció sorszaftaii 

Csat.: 88 
48 dB 

Csat.: 81 
48 dB 

Csat.: 82 
48 dB 

Ssamitott atlagok ea «гог«вок egy sjexcio *l*tt (RMS Vultban) 
Datum:l989. Q.29. Start:19:39: 1 Vegei20: 1: 1 
líon-ficjuracio« file:szivI7.cnf 
Megj.: blende: О.33 mmj nitrogen; pozicio: 13 
Mintavétele»: szama/szikcio: 60 
Szekció sorszám«: 
tltin tavetelezesi ido: 2 CsfcC] 
Integrálási idős 1 t*100 msec] 

csatorna Jel 
átlag szoras 

00 786.E-6 633.E-6 
01 483.E-6 40.4E-6 
02 460.E-6 35.2E-6 
03 nincs 

14. «bra 

http://szivI7.cn


Cirkulációs nenoria tartatna (nin=8, nax=255) 

$atim:1989. 8.29. Idol28: 2:19 
Hegj.: takarítok sikáljak a reaktorfedelet 
Konfigurációs file:szivl8.crf Hintavet&kk szana/szekcio: 68 
integrálási ido: 1 [«188 nsecl Mintavételezési ido: 2 [sec] 
Szekció sorszana'.l 

Csat.: 88 
48 d! 

Csat.: 82 

Csat.: 91 
48 dB 

Ssamitatt atlagok es s=or&soL? egy szekció alatt (RMS Voltban) 
Datura:1939, 8.29. Stert:20: 2:19 Vega520: 4:19 
Konfigurációs file:szivl8.cní 
Megj.: takaritok sikáljak a raaktorfedelet 
Mintavételek ssama/saekcio: 60 
Szekció sorszáma: 
mintavételezési ido: 2 Csec3 
Integrálási ido: 1 С»100 msec] 

ы 

к* • ' * ! • > • * " .••"'•»...••.• 

csatorna jel 
átlag száras 

00 889.E-6 375.E-6 
01 664.e-6 i. 59. E-6 
02 617.E-6 132.E-6 
03 nincs 

15. ábra 
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UV 

too 

to > 

U 

dB 

«О 

Hullámvezető csillapítása м 5-8 dB 
Reaktorfedői + свб csillapitáea«9-ll dB/n 
Hullámvezetők egymásközti távolsága a 
reaktorfedélen 1580r + 900° 
Feszültség: el6er6sit6 beamtetere csatlakoztatva« 

ф 0.35 ma, nitrogén közeg mellett. 

hullámvezető nélkül 
reaktorfedél + свб (x) 

hullámvezetővel, 
reaktorfedél + свб 

•Ю (o) 

1 0 
1000 2000 3000 

16. ábra 

L 
(mm) 
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3. Laboratóriumi kísérletek 

3.1. Laboratóriumi kísérleti elrendezés 

A laboratóriumi méréseinket NDK-ban a Zittau-i Műszaki 
Főiskolának a hirschfelde-i erőműben lévő laboratóriumában 
végeztük. Az ott felépített nyomástartó kísérleti berende
zés (DHVA) alkalmas nagynyomású és magashőmérsékletű gőzös 
és forróvizes kísérletek elvételes üzemmódban történő le
bonyolítására. Bzt az a mintegy 170 1 űrtartalmú és N»30 kW 
villamos teljesítménnyel fűthető, és kívülről vastag hő
szigeteléssel ellátott nagynyomású tartály teszi lehetővé, 
melynek palástján és tetején elvételi helyek vannak kiképez
ve. Kísérleteinknél egy, a gőztérbe nyíló elvételi helyet 
használtunk fel a tartály tetején, mivel a folyadék térből 
történő elvétel esetén tartani lehetett volna az alkalmaz
ni kívánt kis szivárgási rések eldugulásától. 

A mérési elrendezés a 17a sz. ábrán látható. 

Az elvételi helyhez 9 6/4 mm méretű és 1,20 m hosszú rozs
damentes csővel csatlakoztunk, aminek a végére elzáró sze
relvény lett felszerelve. Ez a szigeteletlen cső biztosította 
az elvett telített gőz kismértékű előhűtését. A mérési hő
mérséklet beállítását az elzáró szerelvényt követő vizes 
utóhűtővel értük el, ahol a vízszint magasságával lehetett 
változtatni a hűtés mértékét. Az utóhűtő utáni T idomba 
termoelem lett elhelyezve a szivárgási modellbe belépő közeg 
hőmérsékletének mérésére. 

Maga a szivárgási modell едо 90 mm átmérőjű és 90 mm magas 
rozsdamentes ház, melybe az eredeti hat helyett csak egy; 
a KNI átvezetőkkel azonos geometriájú dugót lehet elhelyez
ni. A KNI modell tömítése az eredetivel megegyező kivitelű 
nikkel gyűrű. A tömítőgyűrűt szorító csavart az előírt 
meghúzási nyomatékkal húztuk meg minden esetben, hogy a 
valóságos tömítési állapotot hozzuk létre. 
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A szivárgási rést egy-egy tömítőgyűrű külső kúpos tömítési 
felületébe történt bemunkálással hoztuk létre. A 
különböző résmérettel ellátott tömítőgyűrűk szivárgási ke
resztmetszetének aránylag pontos méretét a blendékhez hason
lóan 10 bar nyomású és 20 °C-os hidegvíz átfolyásának méré
sével határoztuk meg. így a tömitőgyűrükön megvalósított 
réskeresztmttszetekre az alábbi értékeket kaptuk. 

FJ - 1,97 • 10" 8 m 2 egy réssel - KNI1 
F£ - 4,037 * 10" 8 m 2 két réssel - KNI2 

F£ - 4,36 ' 10~ 8 m 2 egy réssel - KNI3 

A KNI modell külső felületén két egymással párhuzamos sík
felület lett kialakítva a szivárgási zajt mérő akusztikus 
detektorok elhelyezésére. Az érzékelők felületre szorítását 
átmenő csavarokkal összehúzott acél lapokkal oldottuk meg, 
melyek Így egyszerre rögzítették a két átellenes síkfelüle
ten a detektorokat, illetve a D4 és D5 sz. detektorok ese
tében a hullámvezetőt. A jobb akusztikus csatolás biztosí
tása érdekében a csatlakozó felületek szilikon zsírral lettek 
bekenve. A mérésekben használt öt detektor elhelyezését a 
17b ez. ábra szemlélteti. 

A szivárgó közeg bevezetése a modell felső homlok felületébe 
csavart oldható csatlakozón keresztül történt. A szivárgó 
mennyiség összegyűjtése miatt a modell alsó fele egy karimás 
kupakkal lett tömitetten lezárva. A szivárgó közeg hőmér
sékletét a kupakba belógó termoelemmel mértük. 

A kupak alján az összegyűjtött közeg egy átfolyó rendszerű 
hidegvíz hűtésű kondenzátorba jutott, hogy az itt keletkező 
kondenzátum köbözésével meg lehessen határozni a szivárgó 
mennyiséget. A köbőzési idő 1-3 perc között volt, a kifolyt 
mennyiség és a mérési paraméterek függvényében. 
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Azért, hogy az itt lefolytatott méréseink kapcsolódhassanak 
Pakson a revíziós aknán végzett mérésekhez, az ott használt 
szivárgás szimulátor fejjel ugyanígy végeztünk méréseket. 
A fejet ezeknél a,méréseknél a KNI átvezetőre rögzítettük 
az egyik detektor helyére, míg további négy a KNI modell 
síkfelületen mérte a szimulátor fej blendéin kiáramló kö
zeg zaját. Pakson végzett méréseknek megfelelően a szivárgó 
közeg hidegvíz, forró víz és nitrogén volt. 

A kísérleti összeállítás műszerezése a mérési feladatból és 
körttlményből adódóan két, egymástól elkülönülő rendszerben 
történt. A termohidraulikai paraméterek mérését a kísérleti 
berendezés standard, személyi számítógépre alapuló adat
gyűjtője végezte. Ezek az adatok időhozzárendeléssel mágnes
lemezen lettek rögzítve. A kísérlethez kapcsolódó feldolgo
zásra csak azok az adatok kerültek, melyek meghatározói vol
tak a szivárgó közeg állapotának, azaz az alábbiak: 

tartály nyomás [MPa] 
tartály hőmérséklet [°C] 
a szivárgó elembe belépő közeg hőmérséklete I C] 
a szivárgó elemből kilépő közeg hőmérséklete [ C) 

Az akusztikus detektorok adatgyűjtése az előbbi rendszertől 
elkülönítetten, mérőmagnetofonon történt, a 3.2 fejezetben 
leírtak szerint. 

A két rendszer jelei között a közös időalap teremtette meg 
a kapcsolatot és a kiértékelés is eszerint történt. 

T tart 
TBe 
TKi 
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3x380V 
N=30 kW 

PT - fűtött tartály 
UH - utóhűtő 
SzM - KMI modell 
К - kondenzátor 

MH - mérőhenger 

17a. ábra 

Mérési elrendezés XNI modellel 
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17b. ábra 

Detektorok elhelyezése a KNI modellen 
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A LABORATÓRIUMI MÉRÉSI ÖSSZEÁLLÍTÁS. 

A laboratóriumi kísérleteknél a 3.1.pontban leirt KNI 
átvezetőre öt különböző akusztikus emissziós detektort 
szereltünk fel. 

A detektorok adatait, felszerelési módjait az VI. Táblázat 
tartalmazza. Az !• és *.sorszámú detektorok NDK/Rossendorf 
gyártmányúak, a 2. sorszámú detektor orosz /Kurcsatov 
Intézet/ gyártmányú a 3. sorszámú detektor magyar /MTA 
Műszerügyi Szolgálat/ és végül az 5. soroszámu detektor 
amerikai /Ounegan-Endevco/ gyártmányú volt. A 4. és 5. 
sorszámú detektorok hullámvezetőkön keresztül csatlakoztak 
a KNI átveze-tóhöz. 
Az 5. számú detektornál alkalmazott hullámvezető azonos 
konstrukciójú volt a PAV 3. és 4. blokknál alkalmazottakkal, 
csupán hosszúságban tért el azoktól. 
(A reaktorfedeleknél 3000 mm, a szelepeknél, buborékoltató 
tartálynál 500-800 mm hosszú hullámvezetőket alkalmaztunk). 
Az érzékenységi adatokat illetően meg kell jegyezni, hogy 
az 5. sorszámú detektor (amely azonos tipusu a PAV-nál 
alkalmazottakkal) adata gyári adat, amely abszolút kalib
ráláson alapszik és sebességre vonatkozik. 
A 3. sorszámú detektor érzékenységi adata relativ 
kalibrálásból származik. A 2. sorszámú detektor érzékenységi 
adatának forrása ismeretlen. Az 1. és 4. sorszámú 
detektorok kalibrálása szintén relatív módszerrel történt. 
A laboratóriumi mérési összeállítást az 18. ábra tartalmazza. 
A detektoroktól 1-2 m távolságra helyezkedtek el az 
előerősítők, majd ezektől kb. 3-4 m távolságra voltak a 
fóerősitők. Д föerösitők nagyfrekvenciás kimenő jeleit egy 
szélessávú magnetofonon rögzitettük abból a célból, hogy a 
jelek spektrumát, effektív értékét meghatározhassuk. 
A nagyfrekvenciás jeleket az 1-4. sorszámú detektoroknál 
átlag képzés után, az 5.sorszámú detektornál effektivérték-
képzés után egy PCM (Pulse Code Modulation: Pulzus 
kódmoduláció) berendezés segítségével szintén rögzitettük a 
megnetofonon. így ott közvetlenül rendelkezésre áll az 
átlan ill. effektív érték. 



VI. Táblázat 
A mérésnél alkalmazott érzékelök adatai: 

Sorszám Tipus Gyártó érzékenység Optimális átviteli 
frekvenciasáv 

Megjegyzések 

1 LNA-4 Rossendorf 20 - 500 magas hőmérsékletű, 
differenciális, nem 
s^iqetait 

2 SU-3 SZU 20 - 160 magas hőmérsékletű, 
differenciális, nem 
szinstelt 

3 
-

AE8471M MTA-MMSZ 20 - 210 magas hőmérsékletű, 
asszimetrikus, szi-
netslt homlokfslülst 

4 KAW-8.1 Rossendorf 20 - 500 Rozsdamentes hullám
vezetőre integrált 
detektor (L=540mm), 
nem szigetelt, 
differenciális. 

5 09203A 0/E . 

.... . ... 

S3.6dB/iV/m/s 100 - 300 kHz Al. hullámvezetőre 
szerelt (l=1100mm), 
differenciális, 
szigetelt. 

Egyéb megjegyzések: 1-4. sz. detektorok szerelése szigeteletlen volt! 
1-3. sz. detektorok közvetlenül voltak felszerelve a 3zivárgó 

szerkezetre WACKER "Hochvakuumfett mittel" sziiikon-
zsirral csatolva. 

4-5 sz. detektorok hullámvezetőn keresztül csatlakoztak a 
szivárgó szerkezetre, szilikonzsir alkalmazásával. 
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vii. Táblázat 

Alkalmazott elektronikus berendezések típusai, fö adatai: 

Előerősítők: (lineáris) 

Detektor Tipus Gyártó Erősítés Bemenet Frekvenciasáv 
sorszám 

1-4 2201 Rossendorf 40/60 dB Sym/Unsym. 5-lOOOkHz 
5 NEM-205 KFKI 40 dB Sym/Unsym. 100-300 kHz 

# mérésnél alkalmazott sávszűrő. 

Főerősitők: /lineáris) 

Detektor Tipus Gyártó Erősítés Frekvenciasáv 
sorszám 

1-4 SE-2200 Rossendorf 0...60 d3 
5 302 A 0/E 0...60 dB 10 kHz-1 MHz 

RMS-voltmeter; (true-RMS). 
3400 A (HP), frekvenciasáv: i0 Hz - 10 MHz 

PCM - berendezés: 
Kayser КП80, 8 csatornás, 

Szélessávú magnetofon; 
TI-8 8 csatornás 
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Az 5. sorszámú detektorhoz tartozó főerősitő kimenetére 
egy effektivértékmérő (RMS-mérö) volt csatlakoztatva, igy 
lehetőségünk volt a mérések során rögtön feljegyezni a 
jelszinteket. 
Az alkalmazott elektronikus egységek adatait a VII.Táblázat 
tartalmazza. Megjegyezzük még, hogy a magnetofonon 
rögzítésre került az abszolút idő is amely szinkronba volt 
a nagynyomású tartály nyomás, hőmérséklet adatait gyűjtő 
számitógépes rendszer órájával. 

KÖZVETLEN MÉRÉSI EREDMÉNYEK. 

Mint a 3.2. pontban emiitettük, az 5. sorszámú detektor 
jelét a mérések során folyamatosan monitoroztuk egy valódi 
effektivértékmérővel. Ebben a pontban az igy nyert mérési 
eredményeket foglaljuk össze. Ezenkívül megmértük mind az 
öt detektorhoz tartozó csatorna alapzajszintjét, a 
háttérzajszinteket valamint az 5. sorszámú detektor 
hullámvezetője csatolásának jóságát. 

A VIII. Táblázatban összefoglaltuk az alapzajszinteket, 
azaz azokat a jelszinteket, amelyeket az egyes csatornák 
kimenetén mértünk az effektiverték mérővel ugy, hogy a 
detektorok nem voltak felszerelve a KNI átvezetőre. 
(Igy tkp. az egyes csatornák bemenetére vonatkoztatott 
elektromos zajt - alapzajt - kaphattuk meg). A mért 
jeleket mind az öt csatornánál 40 dB előerősités és 40 dB 
föerősités mellett kaptuk. 

A IX. Táblázatban a detektorok szerelt állapota /KNI 
átvezetőre szerelve, ahogy azok a mérés során voltak) 
melletti jelszinteket foglalatuk össze, még pedig a 
nagynyomású tartály fűtés közbeni állapotában /a mérés 
folyamán mindig ment a fűtés!). Igy tulajdonképpen a 
szivárgás nélküli háttérzajt kaptuk meg csatornánként. 
Ezek az adatok fontosak ahhoz, hogy a szivárgásnál 
mérhető jelekből megkaphassuk a szivárgás által okozott 
jeleket. 
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Az X. Táblázatban összefoglaltuk azokat a mérési 
eredményeket, amelyekből a hullámvezető ill. a szimulátor 
csatolási jóságát lehet kiszámítani. Ebből láthatjuk, hogy 
a hullámvezető csatolása a KNI átvezetóre mintegy 5 dB-el 
csillapítja a jeleket, míg a kétszeres csatolás 
(szimulátor - KNI - hullámvezető) esetében 11 dB-es 
jelcsökkenéssel számíthattunk. 
A szivárgási méréseket az alábbi körülmények között 
végeztük el: 

A. KNI átvezetöben elhelyeztünk nlyan tömítő gyűrűket, 
amelyek különböző résméretekkel voltak ellátva, igy 
biztositva a szivárgást. Л közeg hideg viz, telitési 
hőmérsékletű viz és aláhütött viz volt. A különböző 
mértékű szivárgásokat a nyomás változtatásával értük 
el. 

B. A KNI átvezetöhöz csatoltuk azt a szimulátor fejet, 
amelyet a Paks 3. blokk reaktorfedelénél alkalmaztunk 
(ld. 2 .2. pontot), és különböző blendeméretek mellett 
(olyan tömifcó tárcsák, amelyek közopén különböző 
átmérőjű átmenő furatnk vannak, igy biztositva a 
szivárgást) szintén hideg viz, telitési hőmérsékletű 
viz, aláhütött viz és nitrogén-gáz közegeket 
alkalmaztunk. 
A különböző mértékű szivárgásokat itt is a nyomás 
változtatásával értük el. 

A XI. Táblázatban összefoglaltuk a KNI átvezető közepes 
méretű szivárgó rés alkalmazása esetében, hideg viz közeg 
mellett kapott eredményeket. Az eredmények grafikus ábrá
zolását a 19. ábra tartalmazza. Mint látható, a szivárgás 
mértéke és a jel között egy exponenciális összefüggés van. 

A XII. Táblázat azokat a mérési eredményeket tartalmazza, 
amelyeket a szimulátor fej fi 0.35 mm-es blende alkalmazása 
mellett, hidog viz közeg mellet kaptunk. Az eredményeket 
grafikus formában a 20. ábra tartalmazza. Mint látható, itt 
is egy Rxponenciálir, függvénnyel irható le a szivárgá3 
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•értéke és a jel közötti összefüggés, de az alap és a 
konstans »ás értékű «int a KNI esetében. /A konstansok közel 
azonosak: KNI esetben 6.3, szimulátor esetben 6.7, de az 
alapok lényegesen eltérnek: KNI esetben 1.585, szimulátor 
esetben 1.086. Ez azt az irodalo«ból is ismert tapasztalatot 
erősiti meg, hogy a szivárgások által okozott akusztikus 
jelek a szivárgás mértékén kivül erősen függenek a szivárgást 
előidéző repedés, rés geometriai alakjától). 

A XIII. és XIV. Táblázatokban összefoglaltuk a KNI átvezető, 
legkisebb rés «ellett kapott eredményeket telitési 
hőmérsékletű viz ill. aláhütött közeg eseteiben. 
Ezeket az eredményeket a 21. ábra tartalmazza grafikusan. 

Ugyancsak KNI átvezető, de közepes rés mellett, és 
ugyancsak telitési hőmérsékletű viz valamint aláhütött viz-
közeg eseteiben kapott eredményeket tartalmaz a XV. és XVI. 
Táblázat, Ezeket az eredményeket az 22. ábra tartalmazza 
grafikus formában. 

Hint az eredményekből kitűnik, telitési hőmérsékletű viz-
közeg esetekben mind kicsi, mind közepes rés-méret mellett 
ugyancsak exponenciális összefüggés van a szivárgás mértéke 
és a jel között (a konstansok: közepes rés esetében 53.5, 
kis rés esetében 67.6, míg az alapok: közepes rés esetében 
2.884, kis rés esetében 3.034). 

Aláhütött esetekben mindkét résméretnél olyan nagyok voltak 
a szórások a mérési eredményekben, hogy nem lehetett egy 
exponenciális függvényt illeszteni azokra. Az ok valószínű
leg az aláhütés mértékének nagy ingadozásában, valamint az 
igy keletkezett mellékes zajokban keresendő /a hűtőközeg 
különösen a nagyobb mértékű szivárgások eseteiben forrásnak 
indult, és ez az elrendezés miatt okozhatott mérhető zajt!/ 

Mindenesetre az megállapítható az eredményekből, hogy az 
aláhütött esetekben kisebb a szivárgás által okozott jel 
mint a telitési hőmérsékletű változatoknál. 
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Az alábbiakban összefoglaljuk a különböző esetekben nyert 
jel/szivárgás mértéke közötti összefüggéseket: 

Szivárgó 
szerkezet 

Rés 
méret 

Közeg összefüggés 

KNI közepes hideg viz U = 6.3 (1.585)v 

(Vat 1.B - 12 kg/h) 

Szimulátor Jf 0.35 hideg viz U = 6.7 (l.086)v 

(V Ä 10 - 40 kg/h) 

KNI kis telitési hő
mérsékletű 
viz 

U = 67.6 (3.034)v 

( V Ä 0.6 - 2 kg/h) 

KNI közepei _ ii _ U = 53.5 (2.884)V 

( V u 0.5 - 2.2 kg/h) 

ahol U a mért jel jW-ban, V э szivárgás mértéke kg/h-ban. 

A fenti eredmények azt az ismert tényt témasztják alá, hogy 
a szivárgások által keletkezett jelek nemcsak a szivárgást 
előidéző rés/repedés geometriai alakjától (lásd előzőkben), 
hanem a szivárgó közegtől, annak állapotától is függ. 
(hidegviz, telitési hőmérsékletű viz, aláhütött viz). 

A XVTI.Táblázatban a szimulátor szivárgásánál (blendeméret 
0 0.18, 0.35 mm) kapott adatokat foglaltuk össze telitési 
hőmérsékletű viz valamint aláhütött közeg esetekben. Ezek a 
mérési adatok is azt igazolják, hogy aláhütött esetekoen 
kisebb a keletkezett jel, mint telitési hőmérsékletű közeg 
esetében. A XVTII. Táblázatban összefoglaltuk a szimulátor 
fej szivárgásánál kapott eredményeket nitrogén gáz mint 
szivárgó közeg esetében. Az eredmények grafikus fornában a 23, 
24.ábrán láthatók. 

Ebben az esetben egy linearis Uagy hatvány!) összefüggést kaptunk a 
szivárgás mértéke és a szivárgás által okozott akusztikus jel között: 

U u V = 540» V ahol a "V" a szivárgás mértéke (kg/h), 
illetve : U u V = 501» V 1 , 0 8 
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VIII. Táblázat 

Alapzajszintek szereletlen detektorokkal 
(89.09.20.) 

Detektor Er6sités Mért jelszint Elöerősitö bemenetére 
sorszám (d3) (RMS) vonatkoztatott zajszint 

1. ДО <• 40 44 mV 4.4 uV 
2. 40 + 40 42 mV 4.2 uV 
3. 40 + 40 74 mV 7.2 uV 
4. 40 + 40 57 mV 5.7 uV 
5. 40 * 40 51 mV 5.1 uV 

IX. Táblázat 
Háttérzajszintek szerelt állapotban, fűtés mellett. 

(89.09.20) 

Detektor Erösités Mért jelszint Elöerősitö bemenetére 
sorszám (db) (RMS) vonatkoztatott zajszint 

1. 40 + 40 63 mV 6.3 uV 
2. 40 + 40 74 mV 7.4 uV 
3. 40 + 40 170 mV 17.0 uV 
4. 40 + 40 95 mV 9.5 uV 
5. 40 + 40 51.5 mV 5.15 uV 
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X. Táblázat 

Csatolás jóságának ellenőrzése. 
Adó: 09203A detektor, 20 mVpp, 160 kHz négyszög 

Esetek: 
1. Adó az 5. sz. detektor-hullámvezető konstrukció végére 

szerelve, csatolóanyag használatával. 
Vett jel: G = 60 dB erősítés mellett 97.5 mV 

2. Adó a szivárgó szerkezet (KNI) tetejére szerelve, 
felszerelt hullámvezetővel (5.sz. detektor), 
csatolóanyag használatával. 
Vett jel: G = 70 dB erősítés mellett 173.4 mV 

3. Adó a szimulátorra szerelve, amely csatolóanyag 
alkalmazásával volt a szivárgó szerkezetre (KNI) 
szerelve. 
Vett jel: G = 70 dB erősítés mellett B6.9 mV 

Megjegyzés: alapzaj 60 dB erősítés mellett 5.1 mV, 
70 dB erősítés mellett 16.18 mV. 

Esetek Csillapítás Vett jel az Alapzaj az előerő
relativ, előerősítő sítő bemenetére 
l-es esetre bemenetére vonatkoztatva 
vonatkoztatva vonatkoztatva 

1. 0 dB 97.5 uV 5.1 uV 
2. - 5 dB 54.8 uV 5.3 uV 
3. - 11 dB 27.5 uV 5.3 uV 



XI. Táblázat 

Mért szintek az 5. sz detektornál KNI átvezető/közepes szivárgó réssel, 
hideg viz alkalmazása mellett. 

Nyomás Erősités Hért jel az Korrigált jel Szivárgás mértéke 
(bar) (dB) elöerösitö 

bemenetére 
vonatkoztatva 

(uV) 

az előerősítő 
bemenetére 
vonatkoztatva * 

(uV) 

(kg/h) 

100 • 0 + 0 1150 1150 12 
50 40 + 10 380 380 8.7 
25 40 1- 20 110 110 6 
10 40 • 40 12 10.В 1,8 

* Az alapzajtól mentes hasznos jel. Alapzaj az előerősítő bemenetére 
vonatkoztatva: 5.1 uV. 
A mért eredmények alapján a jel/szivárgás mértéke közötti összefüggés: 

uV 0.2V v 
U^ = 6.3 »10 * 6.3 (1.585) ahol v a szivárgás kg/h-ban illetve 

a jelszint 4 dB-el változik 1 kg/h szivárgásmórétk változásra. 



XII.. Táblázat 

Mért szintek az 5.sz. detektornál, szimulátor fejjel, 9 0.35 mm blendével, hideg 
viz alkalmazása mellett. 

Nyomás Erősítés Mért jel az Korrigált jel Szivárgás mértéke 
(bar) (dB) előerősítő 

bemenetére 
vonatkoztatva 

(uV) 

az előerősítő 
bemenetére 
vonatkoztatva * 

(uV) 

(kg/h) 

100 40 + 20 200 400 40.2 
50 40 + 30 63 126 27.6 
25 40 + 30 35 70 21 
10 40 * 40 20 40 12 

U1 

* A szimulátor/ KNI között 6 dB-es csillapítást figyelembevéve. 
A mért eredmények alapján a jel/szivárgás mértéke közötti összefüggés: 

(uV) 0.036-V v 

U = 6.7-10 3 6.7'(1.086)v ahol v a szivágrás kg/h-bar, illetve 
a jel 0.72 dB-el változik 1 kg/h szivárgásmérték változásra. 

Korrigált esetben: 
(uV) 
U 13.4 • 10 0.036-V 13.4 (1.086)v 



XIII. Táblázat 

Mért szintek (RMS) az 5. sz detektornál. KNI átvezető/legkisebb szivárgó réssel, 
meleg viz alkalmazása mellett (telitési hőmérsékletű viz) 

Nyomás Hőmérséklet Szivárgás Erösités Mért jel Előerősítő 
(bar) ( О mértéke (dB) (mV) bemenetére 

Tartály Belépő (kg/h) vonatkoztatott 
jel (uV) 

8 174 172 0.585 40 -I- 20 110 110 
18 210 208 0.086 40 + 20 210 210 
26 227 225 1.22 40 + 10 110 348 
40 252 250 1.64 40 + 10 130 411 
60 277 275 2.1 40 + 10 200 632 

,(uV) 0.482 V у 
U = 67.6' 10 a 67.6 <• (3.034) 

(9.6 dB/kg/h) 



XIV. Táblázat 

Mért szintek (RMS) az S.sz. detektoroknál, KNI átvezető/legkisebb szivárgó 
réssel, meleg viz alkalmazása mellett, /aláhütött változat/ 

Nyomás Hőmérséklet Szivárgás Erősités Mért jel Előerősítő 
(bar) Со mértéke (dB) (mV) bemenetére 

Tartály Belépő (kg/h) vonatkoztatott 
jel (uV) 

6 157 125 0.9 40 -i- 30 100 32 
В 171 117 1.95 40 + 20 210 210 
18 208 131 0.99 40 + 20 220 220 
25 225 198 4.36 40 • 10 270 854 
40 250 215 4.65 40 + 10 220 695 
60 277 240 6.9 4 0 + 0 200 632 



XV. Táblázat 

Mért szintek (RMS)az 5. sz. detektornál, KNI átvezető/közepes szivárgó réssel, 
meleg viz alkalmazása mellett (telitési hőmérsékletű viz) 

Nyomás Hőmérséklet Szivárgás Erösités Mért jel 
1 

Előerősitő 
(bar) CO mértéke (dB) (mV) bemenetére 

Tartály Belépő (kg/h) vonatkoztatva 
(uV) 

6.8 162 161 0.54 40 + 20 100 100 
10.5 182 IBI 1.38 40 + 10 60 189 
19 209 208 1.6 40 • 10 100 316 
26.6 227 226 2.32 40 * 10 200 632 

(uV) 0.456-V 0.46 V , 
U = 53.45 10 »53.5- 10 = 53.5 (2.884) 

(9.2 dB/kg/h) 



XVI. Táblázat 

Mért szintek (RMS) az 5. sz. detektornál, KNI átvezető/ közepes szivárgó réssel, 
meleg viz alkalmazása mellett /aláhütött változat/ 

Nyomás Hőmérséklet Szivárgás Erősités Mért jel Előerősítő 
(bar) (•o mértéke (d8) (mV) bemenetére 

Tartály Belépő (kg/h) vonatkoztatott 
jel (uV) 

6.2 161 158 1.8 40 + 30 100 32 
10 180 134 7.36 40 + 30 160 51 
16.8 204 150 8.14 40 + 10 40 1?6 
26 227 167 10.64 40 + 10 50 158 

A mérés folyamán erősen ingadozott az effektiv érték! 



XVII. Táblázat 

Mért szintek /RMS/ az 5.sz. detektornál, szimulátor szivárgásával (KNI-re szerelve), 
meleg viz alkalmazásával. 

Nyomás Hőmérséklet Szivárgás Blende Erősités Mért jel Előerősítő 
(bar) CO mértéke méret (dB) (mV) bemenetére 

Tartály Belépő (kg/h) (0, mm) vonatkoztatott 
jel (uV) 

54 270 220 18.7 0.35 40 + 10 100 316 
55 268 267 3.3 0.35 40 + 10 135 427 
61 276 120 4.35 0.18 40 + 20 130 130 
63 278 278 1.38 0.18 40 + 20 90 90 



XVIII. Táblázat 

Mért szintek (RMS) az 5.sz detektornál, szimulátor szivárgásával, (KNI-re szerelve), 
nitrogén-gáz alkalmazásával. 

Nyomás 31end3 E rősités Mért jel Elcsrősitő Szivárgás 
(bar) méret CdB) С mV) bamenetáre mértéke 

(0, mm) vonatkoztatva 
(uV) 

(kg/h) 

10 0.35 40 + 10 125 395 0.38 
5 0.35 40 + 20 220 220 0.48 
2.5 0.35 40 + 20 115 115 0.28 
l 0.35 40 + 30 100 32 0.16 
10 0.18 40 + 20 110 U O 0.23 
5 0.13 40 •f 30 130 57 0.13 
2.5 0.13 40 + 40 300 30 0.074 
10 0.5 40 + 10 300 94? 1.8 
5 0.5 40 + 10 75 553 0.98 

y(pV)_ 5^Q . w(kg/h) V: szivárgás mértéke 

illetve U ( u V )= 501 • V 1 , 0 8 
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Htdeqviz, KNI 
Résméret: közepes 

Lg U ( M V) 
A / I V 

1000-60 

100 -80 

X) -100 

u'/»v/ 6 . 3 - 1 0 ,0 .2 »V 

* 6.3-/1.585/v 

Meredekség: 4 dB/kq/h 

Szfvágós kg/h 

19. ábra 
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Hidegvíz, szimulátor. Blende = 0.35 mm. 

közvetlen érték: u/*V - 6,7.10°*°36"V 

korrigált érték: 
Meredekség: 0.72 dB/kg/h, 

UT = 13,4.10°- 0 3 6- V 

u 
log. 1 

ЮОО-60 

dB 

100- 40 

io Ш 

x közvetlen érték 
о korrigált érték 

Sztángáe kg/h 
20. ábra 
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KNI, rés = /leqkisebb/ 
Szimulátor, blende = 0 0.18 nun 

Telitett változat: x /KNI/ 
Aláhütött változat: о /KNI/ 

д /szimulátor/ 
о /szimulátor/ 

U(/JV) 

1000 

100-

IOÍ 

u ^ v / = 6 7 . 6 . l o ° - 4 8 ' v 

Szivárgás 
kgTh 

21 . ábra 
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KNI, rés = /közepes/ 
Szimulátor: blende 0 0.33 mm. 

T e l í t e t t vál tozat : X /KNI/ 
Aláhütött vá l toza t : о /KNI/ 

д / szimulátor / 
D /szimulátor/ 

j e l . /RMS/ 

1000+ 

100+ 

10, 

vT1 - 53.5- io°- 4 6 ' v 

18tfkg 

10 

22. ábra 
Szivárgás 

kg /h 
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Szimulátor, blende nyilas; 0 0.5 /X/ 
0 0.35 / / 
0 0.18 /о/ 

Közeg: nitrogén 
nyomás: 16 bar - 10 bar 

A je I (RMS) 

U (>iV) 

Ю00 •" 

100" 

10 

23. ábra 
«horgos v 

kg/h 
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Szimulátor, blende nyilasok: 0 о.5 /x/ 
0 О.35 / / 
0 0.18 /о/ 

Nitrogén, nyomás l-lo bar 
ü / u V / = 5 4 0 - V / k g / h / 

д Jel ( RMS) 

U (/iV) 

9 0 0 -

800 • 

700 

600 

500-

«00* 

300-

200 -

100 

24. ábra 
szivárgót 

kg/h 
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3.4. Laboratóriumi mérési eredmények 

A laboratóriumi mérések magnetofonon rögzített detektor 
jelei off-line kerültek feldolgozásra a ZfK Rossendorf 
Kutató Intézetben. 

A mérőmagnetofonnal felvett jeleket egy tranziensrekorder
re játszottuk vissza, ami a jelek digitalizálásán és dis-
ken történő tárolásán túl elvégezte az RMS értékek képzését 
is. A diszkre került mérési értékeken egy számítógép végez
te el az FFT kiértékelést és ezeket grafikusan megjelení
tette. Az átlagértőkeket (r(t)) a már felvételkor 1 ms 
időállandóval simított és a magnetofon PCM csatornáján 
rögzített jelekből nyertük olymódon, hogy a visszajátszott 
jeleket 1 Hz határfrekvenciájú aluláteresztő szűrőre vezet
tük és ezt utána digitális voltmérővel megmértük. 

3.4.1. A mérési eredmények 

Az elvégzett mérésekről a XIX. sz. táblázat ad áttekintést. 
A 25-34-ig terjedő ábrák a kiválasztott mérések jeleinek 
időbeli változását és a frekvencia spektrumát mutatják. 
Mindegyik ábra jobb felső sarkában látható a mérés sorszáma 
és a detektorok azonosító száma, a "P" betű a PCM-ről jövő 
jelre utal. A spektrális ábrázolás a maximális jelre nor
malizált és 40 dB-nyi tartományt fog át. 

A közvetlen (direkt) jelek spektrumai meglepő eltérést mu
tatnak ugyanazon érzékelő esetében, ami semmiképp sem hoz
ható összefüggésbe csak a detektorok átviteli karakterisz
tikájával. Ez a feltűnő eltérés tapasztalható a 2. sz. de
tektornál a 25, 27, 29 sz. ábrákon, mely arra utalhatna, 
hogy a szovjet érzékelő csak a kb. 50 kHz alatti jeleket 
viszi át. Ellenben sokkal inkább valószínű, hogy szerelés, 
átépítés során ez a detektor másképp volt akusztikusán csa
tolva a többi detektorhoz képest, melyek magasabb frekven
ciákon szolgáltattak jelet, és ez a különbség önmagában 
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elegendő, hogy hamis képet kapjunk. Ez az eset is figyel
meztető lehet arra, hogy mennyire fontos a detektorok 
szakszerű szerelésén túl azok utólagos vizsgálata is, hogy 
a nem megfelelő akusztikus csatolásból eredő helytelen 
eredményeket időben fel lehessen ismerni. 

A PCM-es jelek spektrumait a már említett 1 ms-os időállan
dó befolyásolja, ami 160 Hz-es határfrekvenciának felel meg. 

Szűkítettebb idő és frekvencia tartományban mutatják be a 
PCM csatornán rögzített szivárgási 2ajt a 35-43. sz. áb
rák. Mint a többi ábrában, itt is a PCM-ből visszaalakított 
jel egyenszintjét leválasztottuk. A frekvencia spektrum 
ábrázolásánál az 50 dB feletti jelet nem normalizáltuk 
és simító algoritmust használtunk. A beépített mérőláncok 
alapzaját a 39-40. sz. ábrák mutatják. A jelenlevő hálózati 
komponensek mint látható, nem zavarták a méréseinket. 

Ha a 200 Hz-ig terjedő spektrális tartományt vesszük jelleg
zetesnek és egy detektornál különböző nyomásokon hasonló 
spektrum eloszlás után kutatunk, akkor a 35. sz. ábra mu
tatja a legkedvezőbb esetet (nitrogén kiáramlás). Különböző 
detektorokkal ugyanazokról a mérésekről származó spektrumok 
összehasonlítása a limitált kiértékelt pontszámok miatt 
csak a 35. és 36. sz. ábrák között reális, de ezek- nem mu
tatnak jellemző hasonlóságot. '* * 

A fenti ábrákon az RMS értékek is megjelennek. Míg az idő
függvény Y tengelyén a PCM kimenet valódi feszültségeit áb
rázoltuk, addig az RMS értékeket az előerősítő erősítési 
tényezőjével osztottuk és lyuV-ra vonatkoztatva képeztük 
a dB értékeket. A 44. sz. ábrából látható, hogy szisztema
tikus összefüggés van az RMS érték és a hozzátartozó szi
várgó mennyiség között. 
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További mérési eredményként a PCM módban felvett jelekből 
képeztük az átlagszintet (r(t)). Ennél a jelnél az akusz
tikus detektálás és méréstechnikai megfigyelés során prob» 
lémák mutatkoztak. A felvételek egy részénél az időfüggvény 
amplitúdójának instabilitása jelentkezett, amit az alábbiak 
okozhattak. 

- nem konstans fázis összetétel 
- szivárgási rés változása lerakodás vagy lehordás követ
keztében 

- instacioner mérési feltételek 

A megfigyelt instabilitások időstruktúrája miatt integráló 
típusú mérés sem képes az eredmények minőségét javítani. 

A 45-48. sz. ábrák néhány kiválasztott átlagszint és szi
várgó mennyiség változást mutatnak. A stabilabb kísérleti 
feltételek, pl. a nitrogénes (48. sz. ábra) és a hidegvizes 
(45. sz. ábra) esetek szisztematikus összefüggéseket mutat
nak. 
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XIX. sz. táblázat 
Laboratóriumi mérések 

Mérési Hőmérséklet 
sor- [°CJ 
"*» Ttart Tbe ki 

Nyomás 
[NPa] 

Mennyiség 
[kg/h] 

File 

Szivárgási zaj KNIl Hidegvíz 
4 50 50 40 10 12 N/A/l 
5 50 50 40 5 8,7 N/A/l 
6 50 50 40 2,5 6 N/A/l 
7 50 50 40 1 1,8 N/A/l 

Szivárgási zaj Sz2 Hidegvíz 
7a 50 50 40 10 40,2 N/B/l 
7b 50 50 40 5 27,6 N/B/l 
7c 50 50 40 2,5 21 N/B/l 
7d 50 50 40 1 12 N/B/l 

Szivárgási zaj KNIl 
8 158 155 24 0,6 0,9 N/A/2 
9 171 118 58 0,8 1,9 N/A/3 
10 174 172 63 0,86 0,59 N/A/3 
11 208 131 47 Ь8 2,91 N/A/4 
12 209 208 48 1,86 0,98 N/A/4 
dugulás miatt szétszerelve 

Szivárgási zaj KNIl 
13 225 196 78 2,52 4,36 N/A/5 
14 226 224 94 2,58 1,22 N/A/5 
15 250 219 93 3,98 4,65 N/A/6 
16 251 250 93 4,02 1,64 N/A/6 
17 277 238 93 6,00 6,9 N/A/7 
18 277 276 93 6,02 2,1 N/A/7 
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XIX. táblázat 2. oldal 
. , . Hőmérséklet 

sor- l°C] 
szán, T t a r f c T b e • ki 

Nyomás 
IMPa] 

Mennyiség 
tkg/h] 

File 

Szivárgási zaj KNI2 
20 160 158 93 0,62 -
21 162 160 93 0,68 0,54 

Háttérzaj mérés 
22 

Szivárgási zaj KNI2 
24 181 136 83 1,0 7,36 N/A/9 
25 182 180 92 1,02 1,38 N/A/9 
26 203 180 93 1,66 8,2 N/A/10 
27 207 183 93 1,8 8,14 N/A/10 
28 210 208 93 1,88 1,6 N/A/10 
29 227 169 93 2,65 10,64 N/A/11 
30 227 225 93 2,64 2,32 N/A/ll 

Szivárgási zaj Sz2 * 
32 270 230 87 5,5 18,7 N/B/2 
33 270 268 88 5,5 3,8 N/B/2 

Szivárgási zaj Szl * 
34 27 7 120 94 6,2 4,35 N/B/3 
35 278 276 94 6,2 1,38 N/B/3 

Szivárgási zaj Sz2 nitrogén * 
37 1,0 0,88 
38 0,5 0,48 
39 0,25 0,28 
40 0,1 0,085 
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XIX. táb lázat 3 . o l d a l 

Mérési Hőmérséklet 
sor- [°CJ 
s z á m Ttart Tbe Tki 

Nyomás 
[MPa] 

Mennyiség 
Ikg/h] 

File 

Szivárgási zaj Szl nitrogén * 

41 1,0 0,23 
42 0,5 0,12 
43 0,25 0,074 

Szivárgási zaj Sz3 nitrogén * 

44 1,0 1,7 
45 0,5 0,98 

* D3 nélküli ö s szeá l l í t á s 
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F(t) 
[dB] 80 

60 

12 G[kg/h] 

45. ábra 

r ( t ) * 
[dB] 80--

бо

со

го--

h ű t v e , KNIl 

А(3в 4,65 6,9 G[fcgíh] 
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Zaj á t l a g é r t é k e a sz ivárgás függvényében 
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[ d B ] 80-
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Zaj á t l a g é r t é k e a s z i v á r g á s függvényében 
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4. A MÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSE 

4.1. A PAKS 3. BLOKKON VÉGZETT SZIMULÁCIÓS MÉRÉSEK ÉS A 
LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSE. 

Mind a laboratóriumi, mind a reaktorfedélnél végzett 
szivárgás-kísérleteknél azonos konstrukciójú hullámvezetőt 
használtunk. A detektorok is azonos tipusuak voltak. 

Az eltérés egyrészt a detektor-érzékenységben volt: 

Reaktorfedélnél: 58.4 dB rel 1 V/m/sec 
Laborban 63.6 dB rel 1 V/m/sec. 

másrészt a hullámvezetők hosszában volt: 

Reaktorfedélnél: 3000 mm 
Laborban: 1100 mm. 

A labor-mérésekből a hullámvezető csillapítására 5 dB körüli 
érték adódott, mig a reaktorfedélnél történt mérésekből 5-8 dB. 

így durván állitható, hogy a hullámvezető-vizsgáit szerkezet 
csatlakozási pontjára vonatkoztatva a labor mérések mintegy 
5-8 dB-el érzékenyebbek voltak a reaktorfedélnél történt 
méréseknél (ez 1.8...2.5-szeres érzékenységnek felel meg). 

A labor mérésekből az adódott, hogy a mérhető jel-növekedés 
és a szivárgás mértéke között egy exponenciális összefüggés 
van hideg viz, telített víz (forró viz) és aláhütött víz-
közeg esetekben, mig nitrogéngáz esetben egy hatvány (közel 
lineáris!) összefüggést találtunk. A fenti összefüggések erősen 
lyuk (rés) - geometria függőek: 
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E-set összefüggés Szivárgás ahol a 
(U:uV V: kg/h) mérés történt: 

kg/h 
KNI. közepes rés, 
hideg viz U = 6.3*1.585 1.8 - 12 
(10-100 bar) 

KNI, közepes rés, 
telitési hőmérsék
letű viz U = 67.6 «3.034 0.59 - 2.1 
(160...227*C) 
(7-27 bar) 

KNI, kis rés, 
telitési hőmérsék
letű viz U = 53.5 2.884V 0.54 - 2.3 
(170...280*C) 
(8-60 bar) 

Aláhütött közeg esetekben a mérések annyira szórtak, hogy 
nem lehetett egyértelmű függvénykapcsolatot találni. (Ok: 
változó mértékű aláhütés, és magának az aláhütési folyamatnak 
a zaja!) 

Az azonban egyértelműen megállapitható, hogy az aláhütött 
esetekben a szivárgási jel jóval kisebb mint telitési 
hőmérsékletű esetben, de nagyobb, mint hideg viz esetben. 

Szimulátor, 0 0.35 mm 
hideg viz U = 6.7.1.086 12 - 40 
(10-100 bar) 

Szimulátor esetében is megállapitható, hogy a legzajosabb a 
telitési hőmérsékletű viz-szivárgás, ezután következik az 
aláhütött eset majd a hideg viz. 

Szimulátor 0* 0.35 mm 
nitrogén U = 540 • V 0.07 - 1.8 
(1 - 10 bar) illetve 

U = 501 » V 1' 0 8 
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A reaktorfedélnél történt mérésekből hasonló következtetést 
lehet levonni: 

Eset Mért j e l 
az eloerösLtf 
bemenetén 

Adó 
pozíciója 

Vevő 
poziciója 

Hideg viz 
ff 0.18 mm 

19 

Hideg viz 
ff 0. 35 mm 

9.8 19 

Forró víz 
/ 0.18 mm 
(170-190 C) 

7.6 19 

Forró viz 
^0.35 mm 
/170-190 C) 

13.8 19 

Nitrogén 
/0.18 mm 

14.5 19 

Nitrogén 
/0.35 mm 

32.1 19 

nyomás; »90 bar. 

Tehát itt is a szivárgás által okozott zaj a gáz esetben 
volt a legnagyobb, majd forró viz esetben, és hideg viznél 
volt a legkisebb a zaj. 

Mivel a szivárgások által okozott akusztikus zajok mindig 
nyomásingadozásokra vezethetők vissza turbulencia 
kíséretében, ha nincs turbulencia nincs zaj semí 
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A turbulenciát a Reynolds számmal Írhatjuk le: ez pedig az 
áramlás sebességétől, a közeg kinematikai viszkozitásától és 
a lyuk geometriájától függ. Mivel a gáz-közeg kinematikai 
viszkozitása a legkisebb, ezután következik a teli tett 
hőmérsékletű közeg majd az aláhütött változat, és a Reynolds 
szám fordítva arányos a kinematikai viszkozitással, igy 
érthető a fenti összefüggés. Érthető továbbá az is, hogy 
ugyan akkora szivárgás, azonos közeg esetben, de különböző 
rés-geometriák eltérő nagyságú jeleket okoz! 

A mérési eredmények összehasonlíthatóságát korlátozza az a 
tény, hogy az pgyes méréseket eléggé eltérő szivárgás 
erősségnél végeztük, továbbá a labor méréseknél u.n. közeli 
(forrásközeli) jeleket vizsgáltuk, mig a reaktorfedélnél 
távoli jelek vizsgálata volt a jellemző. 

Összefoglalva tehát: 

V = f (R,...) 

R =• M f 

A = g (V) 

ahol 

ahol 

ahol 

a szivárgás mértéke, 
Reynolds szám, 
függvény kapcsolat, 
geometriától függő szám, 
áramlás sebessége, 
kinematikai viszkozitás, 
akusztikus jel nagysága, 
szivárgás mérték, 
függvénykapcsolat. 

Megjegyzendő, hogy V növekszik R növekedésével, valamint, 
hogy R = 1000 - 2000 alatt nincs turbulencia, igy 
akusztikus jel sem! 
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A fentieket esetünkre lefordítva: 

1. A szivárgások által okozott akusztikus jel függ a 
szivárgó közegtől, (minél kisebb a közeg kinematikai 
viszkozitása, annál nagyobb az akusztikus jel!) 

hideg aláhütött telitési gáz 
viz hőmérsékletű viz hőmérsékletű viz 

akusztikus 

2. A szivárgások által okozott akusztikus jel erősen függ a 
szivárgó rés/lyuk geometriájától. 
így adódhat az az eset is, hogy kisebb mértékű szivárgás 
nagyobb jelet ad mint egy nagyobb mértékű szivárgás! 

3. Egy adott rés/lyuk geometria esetében^ azonos közeg
állapot mellett a nyomás növekedésével nő a szivárgás 
mértéke, és igy az akusztikus jel is! 

4. Az alkalmazott hullámvezetők csillapítása elegendően 
alacsony (5-8 dB). 

5. A reaktorfedél csillapítása kb. 9-11 dB/m. 

6. Az eredményeket erősen befolyásolja az akusztikus 
csatolás jósága (6-10 dB eltérés lehet még csatolóanyag 
alkalmazása mellett is!). 

7. Egy kialakítandó szivárgás-szimulátornál a szivárgó 
résnek hasonló geometriájunak kell lenni a lehetséges 
valós szivárgó rés geometriájával. 

8. A Paks 3. és 4. blokknál elhelyezett szivárgásdetektáló 
érzékenységére vonatkozva az alábbiakat lehet mondani; 

- amennyiben a labor mérések KNI, kis rés, aláhütött 
közeg változattal hasonlítjuk össze, és figyelembe 
vesszük, hogy a labor mérések 5-8 dB-el érzékenyebbek 
voltak a reaktor fedélnél végzett méréseknél, valamint, 



- 99 -

hogy a lehetséges legnagyobb csillapítás a detektor -
forrás között 29 dB, valamint, hogy üzemközben az elő
erősítők bemenetére vonatkoztatott üzemi zaj (háttér
zaj) mintegy 10-15 uV, akkor a legkisebb szivárgás 
mérték, amit mind a három detektor észlel: (lásd még a 
XIV. Táblázatot) kb. 3-5 kg/h. 
A legkisebb szivárgás mérték, amit a legközelebbi 
detektor észlel: kb. 1 kg/h. 

9. A fenti érzékenységeket az alkalmazott hullámvezetők 
hosszának rövidítésével esetleg (ha csökken a mért üzemi 
zaj is!) megduplázhatjuk (tehát 1.5-2.5 kg/h mind a három 
detektor észlelése esetén, és 0.5 kg/h a legközelebbi 
detektor észleése esetén). 

10. Amennyiben megfelelő érzékenységgel akarunk szivárgást 
detektálni, elengedhetetlen a lineáris erősítő alkalmazá
sa (igy már néhány százalékos jel-változás kimutatható!) 
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4.2. A laboratóriumi mérések értékelise 

A mérési eredményekből megállapítható, hogy összefüggést le
het találni a szivárgás mértéke és a detektorok jele között. 
Ez az összefüggés főleg konstans fázisösszetétel és stabil 
mérési feltételek esetén válik egyértelműbbé. 

Instabil esetekben,különösen akkor, ha kétfázisúvá válik a 
kiáramlás, már korántsem egyértelmű ez a kapcsolat, bár 
tendencia itt is mutatkozik, igy belátható, hogy általános 
érvényű összefüggést lehetetlen felállítani, és a mérési 
eredményekből következtethető empirikus összefüggések csak 
egy adott közeg-paraméter és résgeometria esetére adnak jó 
eredményt. 

Azt mindenképp megállapíthattuk a mérésekből, hogy a szivár
gási zaj egy adott résgeometria esetén gáz fázisnál nagyobb, 
mint hideg víz esetén, azaz függ a közegtől. 

A méréseinkből az is kitűnt, hogy az átlagszint mérés nem a 
legmegfelelőbb a biztos és egyértelmű szivárgás detektálásá
hoz. Egy célszerű detektálási eljárásnak nem szabad figyelmen 
kívül hagynia a gyakorlatban meglévő szivárgási- és közegpa
raméterek ingadozását, hanem, mint kiegészítő adatot fel kell 
használnia. 

Az eddigi eredmények szerint az RMS értékekkel történő jel
feldolgozás, mint az a 44.ez. ábrán is látható, bíztató ki
látásokkal kecsegtet. 
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5. További faladatok 

A helyszíni és laboratóriumi «érésekből egyértelműen látszik, 
hogy a PA7 blokkjaira telepített szivárgásjelső rendszert bi
zonyos időközönként, de legalább évente egyszer ellenőrizni 
kell. Az ellenőrzés során elengedhetetlenül szükséges a mos
tani helyszíni mérésekhez használt, vagy ahhoz hasonló szivár
gás imitáló berendezés. A szivárgás szimulációja akár nitro
génnel vagy sűrített levegővel is elvégezhető. 

Az időszakos ellenőrzésekhez ki kell fejleszteni egy olyan 
rendszert, mellyel el lehet végezni az akusztikus láncok, 
csatolások üzembehelyezé» előtti kalibrálását. 

Szükséges lenne az alapháttérzaj uzeadtözbeni felvétele. A 
tiszta szivárgászaj és a háttérzaj ismeretében lehet csak 
olyan szinteket megállapítani, melyek biztosan detektálhatok 
és elegendően kicsiny szivárgási értékről is adnak már infor
mációt. 
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6. MEGJEGYZÉSEK A REAKTORFEDÉLEN tS A LABORBAN VÉGZETT MÉRÉSEK 
ÖSSZEVETÉSÉHEZ. 

A mérési eredmények összevetésénél az alábbiakat jegyezzük meg: 

1. A r*aktorfedélnél végzett szimulációs »éréseket tigy végeztük el, 
hogy a szimulátort csatolóanyag alkalmazása nélkül (kivéve ssivl4 
file-t), nem fémMszta felületre (festett csöperemekre), késsel 
nyomtuk rá. Ezek a körülmények igen nagy szórást eredményeztek 
a mérésekben. 

Mivel a mérés alatt a kommunikáció (telefonkapcsolat) csak több
szörös láncon (több ember közbeiktatásával) jött létre, ezen kivül 
időben eresen korlátozott volt a mérés, igy nem volt lehetőségünk 
ezeket a szórásokat kiküszöbölni. 

2. Ha a nitrogén szivárgás által előidézett szivárgást vesszük pél
dának, nézzük az alábbi összehasonlításokat! 

A reaktorfedélnél (2.3 fejezet, III. Táblázat)! 

Adó pozíció Vevő pozíciók, jelek С MV 3' Megjegyzés 

CH 00 CH01 CH02 

2.56 6.1 0 0.18 mm, nitrogén 

4.8 13.0 0 0.35 mm, nitrogén 

4,0 20,9 0 0.35 mm, nitrogén 

2 14.5 

2 32.1 

19 40.8 
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Tehát ha a 19-es adó pozíciót vesszük példának, akkor a csöcsonkra 
szeTelt hullámvezető aljánál levő detektor (CHOO) 40.0 *>V jelet 
adott az u.a. a csöcsonkra tett szimulátor esetében, • 0.35 tus 
résnyilás mellett, kb. 100 bar nyomásnál. 

A laborban mért adatok ezzel szemben (1.1 в hosszú hullámvezető a 
KMI-re szerelve, a szimulátor a KNI-re szerelve. Mindenhol csatoló 
anyagot használtunk, a felerősítéseket erősen meghúzott bilincsek 
látták el. így e 0.35 mm blendenyilásnál, 10 bar nyomás mellett 
395 AiV jelet adott a detektor ( 3.3. fej'zet, XVIII. Táblásat). 
További labormérésekből kiderült, hogy a jelek aránya 10/100 bar 
esetében, e 0.35 mm blendénél 1*2. így kb. 1:20 arány van • labor 
mérés javára. Ezt a különbséget bőven lehet magyarázni a körül
mények különbözőségével ( csatolóanyag használata ill. пая használata, 
fémtiszta felület ill. festett felület, rövid hullámvezető ill. 
hosszú hullámvezető, erős, bilincses szorítás ill. kézzel történe 
"odatevés". 

3. Ka a víz-szivárgást vesszük példának, nézzünk néhány összehason
lítást: 

Reaktorfedélnél (2.3 fejezet, III. Táblázat) 

Adó pozíció Vevő pozíciók, jelek С pV ] Hegjegysás 

СН00 CH01 CH02 

2 9.В 2.5 2.9 0 0.35 mm, viz 

2 6,0 2,1 3,1 a 0.18 »•» vis 

( Megjegyzést itt máris van egy ellentmondás a mérési bizonytalanság 
miatti a CH02 csatornánál a 0,33 mm blendénél kisebb 
jelet mértünk mint в 0.18 mm blendénélI A többi esetben 
helyesen, fordítva van.) 
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На -:< laborban mért eredményeket vetjük a fentiekkel össze, akkor lát
juk, hogy a laborban 400 juV jelet kaptunk ( 3.3. fejeset, XII. Táblá
zat). Itt viszont nemcsak a féetisxta felület állt esésben a festett 
felülettel, a csatolóanyag alkalmazása a ssáras felülettel esésben, 
hanem hogy a távolság is jóval nagyobb volt a sziaulátor és a vevő 
kezabt a reaktorfedél esetében. Itt a viszony ваг kb. 1:40 
( 9,8 juV : 400 .uV ) a labor mérés javára. A különböző körülményekkel 
valószínűleg meg lehet magyarázni az eltérést. 

4. Meg kivanjuk jegyezni, hogy a reaktorfedélnél a hullásvesetök fém
tiszta, sima felületre {cs&perem) vannak igen erősen rássoritva 
< az aluminium folyásáig!), de csatolóanyag nélkül. 
A buborékoltató tartálynál a hullámvezetők már csatolóanyag alkalma
zásával vannak a csövekhez erösitve, viszonylag jóval kisebb erővelI 

5. A mellékelt két ábrán további laboreredmények Játhatók, ugyanazzal 
a szimulátorral, detektorral, blendenyilásokkal. Itt viszont a detek
tor közvetlenül a szimulátorra volt ráerösitve, csatolóanyag alkalma
zásával. Az 1. ábrán a detektor által adott jel effektiv értéke van 
ábrázolva a szivárgás mértéke függvényében, különböző blende-nyilások 
mellett, a 2. ábránál ugyanezek az eredmények a nyomás függvényében 
vannak ábrázolva. 
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Ю*1 
Qi 

0*O,5mm 

A detektor /D 9203 A/ által szolgáltatott jel 
effektiv értéke a szivárgás /nitrogén/ függvé
nyében különböző blendeméretéknél, /szimulátor 
fej alkalmazása, detektor közvetlenül a fejen 
csatold anyag clkalmazásával. 

U ^ 1500 + 5600 у * д / п /0-0.18/ 
/V ar0.25/ 

ü ^ 8O00 + 2300 У * д / п /0-O.35, 0.5/ 
l 

/V^O.9/ g 

' » szivárgás /kg/h/ 
Ю 

49. ábra 
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A detektor /D 9203A/ által szolgáltatott 
jel effektiv értéke a nyomás függvényében, 
különböző blende méreteknél /szimulátor 
fej alkalmazása, detektor közvetlenül a 
fejen, csatolőanyag alkalmazása/. 

О 
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10 100 

Nyomás 
—»- /bar/ 

50. ábra 
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