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P ř e d m l u v a

Vypracování učebních textů a souborů otázek pro přípravu a zkoušky vybraných
pracovníků výzkumných jaderných zařízení v ČR (reaktory LVR-15 a LR-0 v Ústavu
jaderného výzkumu Řež a.s. a reaktor VR-1 Vrabec na Fakultě jaderné a fyzikálně
inženýrské ČVUT v Praze) bylo vedeno snahou :

- sjednotit (po stránce obsahové i v náročnosti) požadavky na znalosti vybraných
pracovníků na jednotlivých pracovištích provozujících výzkumná jaderná
zařízení,

- rozšířit základní znalosti vybraných pracovníků zejména v oblasti reaktorové
fyziky a techniky a v požadavcích na zajištění jaderné bezpečnosti,

- objektivizovat zkoušky vybraných pracovníků, včetně přísnějšího rozlišení
jednotlivých vybraných činností.

Učební texty, tak jak jsou připraveny, neobsahují návody na manipulace s
jednotlivými zařízeními ani podrobnější popis jejich provozních předpisů a návodů.
Otázky ke zkouškám však i tyto oblasti pokrývají.

Učební texty z teorie reaktorů jsou doplněny praktickými úlohami na školním
reaktoru VR-1, uspořádanými do dvou typů výcvikových kursů. Kursy jsou nedílnou
součástí takto navržené (obsahově i organizačně) přípravy vybraných pracovníků.
Konkrétní praktická příprava (nácvik ovládání jednotlivých zařízení a manipulací) však
bude probíhat vždy již na příslušném reaktoru.

Učební texty jsou obsahově rozděleny do sešitů, jejichž seznam je vždy uveden
na titulní straně. Obsah sešitu shrnuje vždy úvodní anotace.

A n o t a c e

Sešit č.1 je věnován fyzikálním principům jaderných reaktorů. Kromě úvodního
pojednání o základech jaderné a neutronové fyziky se blíže soustřeďuje na ty části
reaktorové fyziky, které mají buď přímý, nebo bezprostředně související vztah s jejich
provozem. Další, neméně důležité části, se týkají dynamiky jaderných reaktorů,
termohydrauliky jaderných reaktorů a havarijních analýz reaktorů. S ohledem na
celkovou šíři popisované problematiky je výběr látky přizpůsoben výzkumným a
experimentálním reaktorům.

Seznámení s tímto sešitem vytváří potřebný základ pro studium další problematiky
obsažené v sešitech č.2 až č.5.
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1 V Y B R A N É K A P I T O L Y Z E Z Á K L A D Ů J A D E R N É
A N E U T R O N O V É F Y Z I K Y

1.1 TEORIE STAVBY ATOMŮ

1.1.1 Stavba atomů

Pro rozvoj moderní fyziky mělo zásadní význam zkoumání elektromagnetického
záření vysílaného atomy a molekulami. Vytvořilo základ pro kvantovou hypotézu
stavby atomů. Více než 100 let je toto studium zdrojem poznatků o stavbě atomů
a molekul, o jejich energetických stavech a jejich interakcích s elektromagnetickým
polem [1]. Elektromagnetické záření je z klasického hlediska ekvivalentní
elektromagnetickému poli, v mikrosvete však musíme již přihlížet k jeho kvantové
struktuře.

Současné představy o složení atomů jako základních a mechanicky dále
nedělitelných částic hmoty vycházejí z modelu tvořeného malým hustým a kladně
nabitým jádrem a elektronovým obalem.

Představy o velikosti molekul a atomů lze získat jednoduchými experimenty jako
roztepání zlata na tenkou vrstvu, tvoření mýdlových bublin nebo tvoření povlaku
kapalin na povrchu jiných kapalin. Tyto pokusy vedou k určení průměru atomu řádově
10"10 m. Prostor zaujímaný atomem není vyplněn rovnoměrně jako tuhá kulička, ale

tak, že hmota je soustředěna v malé části tohoto prostoru. Průměr jádra je 10 000
krát menší než průměr atomu, takže hmota jádra je soustředěna v objemu o průměru
řádově 10'14 m. Atom každého prvku je tedy tvořen jádrem, v němž je soustředěna
téměř veškerá hmota atomu a které nese celistvý počet kladných elementárních
nábojů. Kolem jádra obíhají elektrony v takovém počtu, že atom je jako celek
elektricky neutrální.

Elektron byl objeven jako první elementární částice J.J.Thomsonem.
Odchylováním elektronů v elektrických a magnetických polích byl určen náboj
elektronu e = -1,602.10"19 C. Hmotnost elektronu m„ = 9,110.1031 kg. Experimenty
dokázaly, že elektrický náboj je kvantován (může se měnit jen nespojitě po určitých
kvantech).

Elektromagnetické záření je charakterizováno kmitočtem, vlnovou délkou
a energií. Elektromagnetickému záření tedy připisujeme určitý kmitočet v , který s
délkou vlny A. a s rychlostí světla c souvisí vztahem

Xv = c = 2,9979.108 [ w 1 ] . (1.1)

Běžně užívaný pojem elektromagnetického záření užitý výše, nemá obecnou
a jednoznačnou definici. Podle vlnové délky A. lze známé druhy elektromagnetického
záření roztřídit tak, jak je uvedeno v tab.1 [2].

Z uvedené tabulky vztah k atomové fyzice má záření gama, které má původ v
jádře atomů. Podle kvantové teorie má světlo i ostatní vlnové záření kvantovou
strukturu.

Dnešní představa o kvantech elektromagnetického záření pochází od Einsteina.
TÓ.,0 kvanta pokládáme za částice, zvané fotony, které se pohybují rychlostí světla



tab. 1 Třídění elektromagnetického záření podle vlnové délky.

Interval vlnové délky X

2 - 1,5.104m

OJ - 2 m

10"3 - 1 0 1 m

10 5 - 1 0 3 m

0,75.106 - 1O'S m

0,35 J O6 - 0,75.10s m

O.14.10-8 - 0,35.10s m

TO"9 - 1 0 7 m

10'13 - 10"9m

menší než 10'11 m

Druh elektromagnetického záření

rozhlasové vlny

Hertzovy vlny

ultrakrátké vlny

tepelné sálání

infračervené

viditeln. optické záření

ultrafialové

Roentgenovo záření

záření gama

elektromagnetická složka kosmického
záření

a které mají energii E = hv , kde h je Planckova konstanta A = 6,624.103 4 J.s.
Představa z teorie relativity vede na vztah mezi hmotností m a energií E ve formě

E = me*. (1.2)

Známe-li tedy energii fotonu, můžeme mu přisoudit určitou "hmotnost". Tíhové
působení hmotnosti fotonů bylo prokázáno experimentálně například pozorováním
zakřivení světelných paprsků při úplném zatmění Slunce.

Při emisi elektromagnetického záření vydává zářič energii buď na úkor své energie
vlastní, nebo na úkor energie dodané, nebot vysílá fotony. Přechod atomu, molekuly
nebo dalšího systému z jednoho energetického stavu do druhého vyvolaný emisí nebo
absorpcí fotonů je tzv. elektromagnetický přechod.

1.1.2 Atomové jádro

Atomové jádro je charakterizováno elektrickým nábojem, hmotností, poloměrem
a dalšími fyzikálními vlastnostmi. Náboj atomového jádra je určen počtem kladně
nabitých elementárních částic - protonů. Počet protonů v jádře souhlasíš pořadovým
číslem prvku v Mendělejevove periodické soustavě a určuje chemické vlastnosti.
Nazývá se atomovým nebo protonovým číslem prvku a označuje se symbolem Z.
Vedle protonů jsou v jádře atomu ještě další částice - neutrony, které mají přibližně
stejnou hmotnost jako protony, ale jsou bez elektrického náboje. Součet počtu
protonů a neutronů (souhrnně zvaných nukleony) se nazývá hmotnostním nebo
nukleonovým číslem prvku a označuje se symbolem A .



Krystalizace moderních představ o složení hmoty ve druhé polovině 19. století
umožnila již v roce 1869 ruskému chemiku Mendělejevovi sestavení tehdy známých
prvků podle stoupajících atomových hmotností do tzv. periodické soustavy. Dnešní
periodická soustava řadí prvky podle atomového čísla Z. Exaktní vysvětlení
skutečností užitých při sestavení periodické soustavy umožnila Bohrova teorie atomů.

Prvek se charakterizuje daným počtem protonů, ale počet neutronů v každém
jádře prvku není stejný. Atomy mající stejný počet protonů, ale různý počet neutronů,
se nazývají izotopy. Tak například prvek vodík má tři izotopy: hydrogenium (1 proton,
žádný neutron), deuterium (1 proton, 1 neutron), tritium (1 proton, 2 neutrony).

Při označování izotopů používáme následující symboliky:
2 [značka prvku]

například: hydrogenium....,H, deuterium....fH, helium....*He,
neutron....(Jn, proton....,'p, uran 2 3 5 . . ^ U .

Je zřejmé, že takový zápis je přeurčený, protože dolní index je jednoznačně určen
symbolikou protonu.

1.2 RADIOAKTIVITA

1.2.1 Základní fyzikální charakteristiky

Již v roce 1896 Becquerel objevil, že některé látky vysílají zvláštní záření,
nazývané radioaktivní. Povaha radioaktivního záření je plně určena nuklidem, který
je vysílá. U radioaktivního záření nebyla pozorována závislost na teplotě, chemické
vazbě, tlaku a rovněž nebyl zjištěn vliv elektrického a magnetického pole. Při radiaci
se mění chemické složení prvku emitujícího záření, a to svědčí o tom, že radioaktivní
záření má svůj původ v jádře prvku.

1.2.2 Rozpadový zákon

Mírou nestability radioaktivních materiálů je konstanta A , pomocí níž lze vyjádřit
zákon radioaktivního rozpadu. Označíme-li počet atomů radionuklidu symbolem N,
potom lze změřit počet atomů, které podlehly radioaktivnímu rozpadu za dobu dt.
Experimenty ukazují, že počet rozpadů za jednotku času je úměrný celkovému počtu
radioaktivních atomů, konstanta úměrnosti je právě A , a tedy lze psát

dNlt)
J A .CO. (1 .3 )
dt

Řešení této rovnice s počáteční podmínkou N(0) = No je

N(t) = N0.e-u. (1.4)

Často se při popisu radioaktivního rozpadu používá poločas rozpadu t1 / 2, což je
časový interval, během kterého se rozpadne polovina původního počtu atomů.

1.2.3 Druhy rozpadů

Při radioaktivním rozpadu může být jádrem emitováno:
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- záření alfa, t j . jádro helia,
- záření beta, t j . elektron,
- záření gama, tj. elektromagnetické záření s vysokou energií (tzv. velmi tvrdé

elektromagnetické záření).
Mezi projevy radioaktivity patří dále spontánní štěpení těžkých atomových jader,

K-záchyt a emise neutronů.
Částice alfa jsou emitovány většinou přirozených radioaktivních jader, například

uranem 238. Vyzáření částice alfa snižuje protonové číslo nuklidu o 2 a nukleonové
číslo o 4. Příkladem této reakce je rozpad plutonia:

239 p 235.
p

94 * B • 92
U

Záření beta, které má svůj původ v jádře radioaktivních prvků, nazýváme
primárním zářením, aby se odlišilo od sekundárního záření beta vzbuzovaného
zářením gama. Rozpad beta zvyšuje protonové číslo o 1 a nemá vliv na číslo
nukleonové, například:

1 4 0 _ 140. O
56 Ba • 57 la + .,«

Záření gama je emise elektromagnetického záření, proto nemá vliv na žádné číslo,
ale projeví se pouze zmenšením energie jádra.

Vedle přirozených radioaktivních látek, které se nacházejí v prostředí nezávisle na
působení člověka, existují též umělé radioaktivní látky, které vznikají vnějším
působením částic (např. neutronů) na přirozené stabilní prvky. Tak lze připravit
i v přírodě neexistující prvky radioaktivní povahy.

1.2.4 Zdroje neutronů

Neutronové zdroje můžeme rozdělit na několik skupin:
- radioaktivní zdroje,
- urychlovače,
- jaderné reaktory.
Radioaktivní zdroje
Nejčastěji používané radioaktivní zdroje jsou Pu-Be, Sb-Be, 242Arn-Be.

Zdroj Sb-Be s reakcí iy.n) má vysoký výtěžek neutronů vztažený na 1 Bq izotopu
124Sb. Energie produkovaných neutronů je relativně nízká, činí asi 25 ke V.
Tzv. kombinovaný zdroj 241Am242Cm-Be, který lze získat ozářením 242Arn-Be zdroje
v reaktoru, má stonásobně vyšší výtěžek neutronů než zdroj 242Arn-Be. Často
používaným zdrojem neutronů je také přímý emitor Z52Cf.

Urychlovače
Zdroje neutronů, které jsou založeny na urychlovačích iontů, pracují nejčastěji na

základě reakcí 3H(d,n)4He (tzv. d-T reakce) a produkují neutrony s energií
14,07 MeV a dále na základě reakce 2H(d,n)3H (tzv. d-D reakce), přičemž jsou
emitovány neutrony s energií 2,44 MeV. Z uvedených reakcí je z hlediska čistoty
svazku neutronů výhodnější reakce d-T, protože dává menší pozadí záření gama ve
svazku.
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Jaderné reaktory
Nejvydatnějším zdrojem neutronů je štěpný jaderný reaktor. Poskytuje neutrony

v širokém rozmezí energií, od tepelné (0,025 eV) až po rychlé neutrony ze štěpení
(s průměrnou eneregií E = 2 MeV). Počet neutronů v jednotkovém objemu reaktoru
nebo intenzita svazku neutronů vyvedeného z reaktoru jsou závislé na jeho výkonu.

1.3 JADERNÉ REAKCE

1.3.1 Jaderné a chemické reakce

Vzájemné reakce atomových obalů vedou k spojování prvků do moíekul, přičemž
zúčastněné prvky nemění složení svých jader. Při interakcích atomových obalů se
uvolňuje nebo je potřeba dodat jisté množství energie. Například proces spalování
uhlí, při kterém vzniká C02, vede k energetickému zisku několika eV1 na jeden atom
uhlíku využitý pro vznik C02.

Změny ve složení jader atomů mohou vést k uvolnění energie, a to řádově MeV
na jeden nukleon. Pokud by se tedy podařilo vyvolat jiné přeměny jader, než jsou ty,
které vznikají přirozenou radioaktivitou, mohl by vzniknout vydatný zdroj energie.

Jak již bylo uvedeno výše, změny ve složení jader lze vyvolat i uměle. Atomové
jádro může reagovat s cizí částicí (proton, částice alfa, neutron, foton nebo další),
pokud se tato dostane do takové blízkosti, aby mohla vniknout do jádra a vyvolat
jeho přeměnu. Každá jaderná reakce probíhá ve dvou fázích. V první fázi vnikne cizí
částice do jádra a vytvoříš ním složené jádro. Takové jádro je v tzv. vzbuzeném nebo
excitovaném stavu. Ve druhé fázi procesu přejde vzbuzené jádro do nového stavu.
To se může stát řadou způsobů, které jsou závislé na druhu a energii cizí částice a na
vlastnostech původního jádra. Tak vzniká nové jádro nebo několik nových jader
a zbytek nebo zbytky (elementární částice odlišné od původní střely). Vzniklé jádro
může být buď stabilní, nebo nestabilní (excitované) - radioaktivní. Ve druhém případě
hovoříme o umělé radioaktivitě. Stavba obřích urychlovačů schopných dodat k
ostřelování atomových jader částice s extrémně vysokými energiemi umožnila
uskutečnit mnoho tisíc umělých reakcí, v nichž byly uměle vyrobeny dosud neznámé
izotopy existujících prvků a izotopy prvků zcela nových (transurany).

1.3.2 Typy jaderných reakcí

Známé jaderné reakce lze roztřídit do tří základních typů, a to na transmutaci,
štěpení a tříštění.

1. Transmutace, neboli prostá přeměna, je takový typ iaderné reakce, při níž
z terčového jádra vzniká nové jádro o protonovém čísle málo odlišném od jádra
terčového. Například 7Li po jaderné reakci vyvolané protonem dá 7Be a jeden neutron.
Schematicky se proces zapisuje takto:

7Li (p.n) 7Be

První písmena v závorce tedy značí střelu, druhá vyzářenou částici.

'Podle jednotek SI 1 eV = 0,160210 aJ (attojoule) = 0,16021.10 18 J.
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2. Štěpení je takový typ jaderné reakce, při níž z terčového jádra vzniknou jako
produkt obvykle dvě jádra protonových a nukleonových čísel podstatně odlišných od
čísel jádra terčového, navíc vznikají další částice. Štěpení bylo objeveno v roce 1939
na jádrech uranu. Příkladem jednoho typu štěpení je reakce

235,, 1 147, 87 „ n 1
92 U + on — • 5 7 La + ^Br + 2 .o*

Protože štěpení může probíhat různými způsoby, je počet neutronů uvolněných
při štěpení také různý (zpravidla 2 nebo 3 neutrony). Proto průměrný počet neutronů
uvolněných při jednom štěpení, který se obvykle označuje symbolem v, nebývá ceJé
číslo. Pro výpočty tepelných jaderných reaktorů s 235U jako štěpitelným materiálem
se doporučuje používat hodnoty v5 = 2,43.

3. Tříštění je takový typ jaderné reakce, při níž se po ostřelování terčového jádra
uvolní velký počet produktů reakce. Příkladem tříštění je ostřelování arsenu částicemi,
vytvořenými z neutronu a protonu (deuteron)

\d • %Cr + 1O.íp + 18.Í«

Jsou známy tři způsoby vytváření umělých reakcí:
- ostřelování atomů lehkými jádry urychlenými na vysoké energie,
- zvýšení teploty na několik milionů stupňů, takže energie tepelného pohybu je

dostatečná k překonání odpudivých sil elektrostatického charakteru,
- interakce neutronů s jádry; tento způsob, závažný pro soudobé typy jaderných

reaktorů, využívá toho, že neutrony jako neutrální částice nemusí překonávat
odpudivé síly při přibližování k jádru.

Pro jadernou energetiku je v současnosti nejvýznamnější štěpná jaderná reakce
na těžkých jádrech, perspektivně je využitelné slučování lehkých jader za velmi
vysokých teplot.

1.3.3 Účinné průřezy

Ke kvantitativnímu popisu interakce částic a atomovými jádry se používají účinné
průřezy [3]. Účinný průřez pro určitou reakci, vztažený na jedno jádro, se běžně
nazývá mikroskopický účinný průřez a označuje se symbolem a. Vyjadřuje
pravděpodobnost, že dojde k interakci mezi jedním jádrem nacházejícím se v terčové
ploše 1 m2 a jednou dopadající částicí dané energie, která projde kolmo touto
plochou. Jednotkou mikroskopického účinného průřezu je 1 m2. V literatuře ještě
často najdeme účinné průřezy vyjádřeny pomocí menší jednotky, která se nazývá
barn. Platí: 1 barn = 10"28m2.

Pro účinný průřez platí adiční zákon, tj. dojde-li k několika druhům interakcí
částice s jádrem, můžeme určit celkový účinný průřez jako součet účinných průřezů
jednotlivých interakcí.

° = £°; M' (1 5)
i

kde a, je mikroskopický účinný průřez i-té reakce.
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Účinný půřez pro příslušnou reakci je (D-charakteristikou jádra a (2)-závisí na
energii dopadající částice, tj.

a = a(A,E),

A - atomová hmotnost terčového jádra,
E - energie částice vstupující do interakce.
Pro kvantitativní popis interakce částic s látkou, kdy dochází k interakci velkého

počtu částic s velkým počtem jader, se zavádí veličina nazývaná makroskopický
účinný průřez a označuje se symbolem Z. Je mírou pravděpodobnosti toho, že dojde
k interakci mezi jedním jádrem ze všech, které se nachází v krychli o straně 1 m
a částicí, která dopadá kolmo na jednu ze stran této krychle. Pro makroskopický
účinný průřez platí vztah

S = N a [/m"1], ( 1 6 )

N - hustota jader, t j. počet jader v jednotce objemu (m3) dané látky. Vztah (1.6) platí
pro interakci částic s jedním druhem jader. V konkrétních případech, které souvisí
s výpočtem jaderných reaktorů, dochází k interaci s látkou tvořenou několika druhy
jader anebo chemickou sloučeninou. Pro tyto případy můžeme určit celkový
makroskopický účinný průřez takto:

- pro směs jader:
23 = E c . s i - (1.7)

kde c, je objemové zastoupení jader i-tého druhu, a, je makroskopický účinný
průřez pro příslušnou reakci i-tého druhu jader.

- pro sloučeninu:
s =Nsillviar (1.8)

kde Nsl je počet molekul v jednotce objemu, v, je poct atomů i-tého druhu ve
sloučenině. Podobně jako pro mikroskopický účinný průřez platí i pro
makroskopický účinný průřez adiční zákon.

1.3.4 Interakce s hmotou

Nyní si ukážeme, že makroskopický
účinný průřez vyjadřuje pravděpo-
dobnost interakce částice (např.
neutronu) v objemové jednotkce dané
látky.

Při dopadu částic na terčík
o jednotkové ploše (s hustotou terčových
jader N v jednotce objemu) je v místě x
na element dráhy dx počet N.dx jader na
jednotku plochy, viz. obr.1. Dopadá-li na
terčík v hloubce x I částic na jednotku
plochy a času,

obr.1 Zeslabení
deskou

—»-

—^"

•»-

9"

Jr-

—ř
_X ^

proudu částic při průchodu
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je zeslabení na dráze dx rovno -loNdx, a proto úbytek počtu částic dl na dráze dx je

dl = -loNdx. (1.9)

Zákonitost zeslabení v homogenním terčíku l(x) lze vyjádřit vztahem

I(x)=Ioe"N*. (1.10)

Z tohoto vztahu je zřejmý význam makroskopického účinného průřezu Z = oN
jako pravděpodobnosti interakce v jednotkovém objemu. Intenzita svazku
dopadajících částic vykazuje exponenciální závislost. Střední vzdálenost, na které
dojde k interakci, vztažená na jednu dopadající částici a která se nazývá střední volná
dráha, je dána vztahem

1 . (1.11)
L

Lze tedy říci, že střední vzdálenost, na které dojde k interakci, vztažená na jednu
dopadající částici, je rovna převrácené hodnotě makroskopického účinného průřezu.

Použijeme-li ve vztahu pro střední volnou dráhu A, makroskopický účinný průřez
pro absorbci, obdržíme střední volnou dráhu pro absorbci Xa , která představuje
střední vzdálnost, kterou projde částice od místa svého vzniku až do místa, kde je
pohlcena, dosadíme-li makroskopický účinný průřez pro rozptyl, obdržíme střední
volnou dráhu pro rozptyl ks, která představuje střední vzdálenost mezi dvěma
rozptyly.

V reaktorové fyzice se často používá ještě tzv. střední volná dráha pro transport
\„. = 1 /Ztr, která představuje střední vzdálenost, kterou částice projde původním
směrem po nekonečném počtu rozptylových srážek. Veličina I,r je makroskopický
účinný průřez pro transport.

2 F Y Z I K A R E A K T O R U

Podle základního jaderného procesu, který probíhá v jaderném reaktoru, lze
jaderné reaktory rozdělit na dvě základní skupiny, a to na štěpné jaderné reaktory
a termojaderné reaktory. Do první skupiny zahrnujeme jaderné reaktory, ve kterých
základním jaderným procesem je štěpení těžkých jader neutrony v tzv. štěpné
řetězové reakci. Do druhé skupiny zařazujeme jaderné reaktory, které pracují na
principu termojaderné syntézy lehkých jader. Dále se budeme věnovat pouze teorii
štěpných jaderných reaktorů, které jsou ve světě nejrozšířenější.

Jaderný reaktor využívající procesu Štěpení musí obsahovat štěpný materiál,
kterému se říká jaderné 'palivo [4]. Bylo zjištěno, že pravděpodobnost štěpení 23BU
je závislá na energii neutronů, které štěpení vyvolávají. Je to způsobeno tím , že
účinný průřez pro štěpení 235U s klesající energií roste. Pro neutrony s energií, kterou
mají při vzniku ze štěpení, je tedy malá pravděpodobnost štěpení. Jestliže se podaří
energii neutronů snížit, pravděpodobnost štěpení roste. Podstatného snížení energie
neutronů lze dosáhnout srážkami s atomy prostředí, které část energie přebírá.

14



Materiál, který v reaktoru zpomaluje neutrony se nazývá moderátor. Palivo
a moderátor vytvářejí u soudobých typů jaderných reaktorů oblast, ve které dochází
ke štěpné reakci. Tato oblast se nazývá aktivní zóna. Jestliže palivo a moderátor tvoří
roztok, suspenzi nebo sloučeninu, jedná se o tzv. homogenní reaktor. Jestliže je
palivo od moderátoru oddělené v blocích, jedná se o tzv. heterogenní reaktor.

Podstatná část energie uvolňující se při štěpení (asi 85 %) se projevuje ve formě
kinetické energie štěpných produktů. Odštěpky se zpomalují srážkami s jádry okolního
prostředí, kterým předávají část své kinetické energie. Po určitém počtu srážek se
odštěpky zpomalí tak, že jsou v tepelné rovnováze s okolním prostředím. Kinetická
energie odštěpků se přeměnila v tepelnou energii. Vzniklé teplo se z aktivní zóny
odvádí chladivém. V heterogenních reaktorech je palivo od chladivá odděleno
povlakovým materiálem - pokrytím, které chrání palivo před korozivními účinky
chladivá a chladivo před kontaminací štěpnými produkty vznikajícími v palivu.
Regulace jaderného reaktoru se provádí absorbcí neutronů v aktivní zóně pomocí
materiálů, které neutrony silně pohlcují a které lze podle potřeby z aktivní zóny
vysunovat a zasunovat podle požadavků na řízení. Tyto absorbční materiály nejčastěji
ve formě tyčí, se nazývají regulační orgány. Pro řízeni dlouhodobých procesů se
absorbční materiál často přidává přímo do moderátoru (např. kyselina boritá) nebo do
paliva (tzv. vyhořívajícíabsorbátory). Součástí reaktoru bývá obvykle reflektor, který
vrací do aktivní zóny část neutronů, které prolétly jejím povrchem směrem ven. K
udržení tvaru pevných částí aktivní zóny slouží konstrukční materiál.

Celá aktivní zóna spolu s reflektorem je u výkonových lehkovodních reaktorů
umístěna v tlakové nádobě.

2.1 NEUTRONOVÁ BILANCE VE ŠTĚPNÉ ŘETĚZOVÉ REAKCI

Základním požadavkem pro praktické využití energie uvolněné při štěpení je
udržení řetězové reakce bez dodávání neutronů z vnějšku tak, aby neutrony vznikající
při štěpení vyvolaly štěpení následné. Podmínkou k udržení štěpné řetězové reakce
je uskutečnění alespoň jednoho štěpení neutronem z předchozího štěpení.

2.1.1 Efektivní koeficient násobení a reaktivita

Podmínku k udržení štěpné řetězové reakce lze vyjádřit pomocí koeficientu
násobení a pojmu generace neutronů. I když neutrony vznikají v reaktoru trvale
v čase, můžeme je dělit do generací charakterizovaných střední dobou života.
Neutron vzniká štěpením na začátku generace, po zpomalení difunduje prostředím
aktivní zóny tak dlouho, až je zachycen nebo unikne. Jeho štěpným záchytem
generace končí. Výše zmíněný koeficient násobení vyjadřuje poměr počtu neutronů,
které vyvolaly štěpení ve dvou po sobě následujících generacích. Koeficient násobení
se pro nekonečně velkou soustavu označuje symbolem km, pro soustavu konečných
rozměrů symbolem kef a nazývá se efektivním koeficientem násobení. Koeficient
násobení je závislý na složení a rozměrech soustavy a na způsobu uspořádání
jednotlivých komponent aktivní zóny. Důležitou veličinou je reaktivita, která je
definována vztahem
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(2.1)

Řetězovou reakci s tepelnými neutrony je možné realizovat jen v některých
materiálech. V tepelných jaderných reaktorech se jako palivo používají 235U, 2 3 3U,
239Pu, protože jsou štěpitelné převážně tepelnými neutrony. První z těchto izotopů se
nachází v přírodním uranu spolu s 238U. Izotopy 239Pu a 233U, které se v přírodě
nevyskytují, se dají vyrobit jadernou reakcí z 238U a 232Th. Izotopy 238U a 232Th jsou
štěpitelné převážně rychlými neutrony s En > 1 MeV.

2.1.2 Procesy ve štěpné řetězové reakci

Při štěpné řetězové reakci v průběhu jedné generace prodělávají neutrony tyto
procesy:

1) štěpný záchyt,
2) záchyt štěpitelnými nuklioy bez štěpení při nadtepelných energiích,
3) neštěpný záchyt v jiných nuklidech než jsou štěpitelné,
4) zpomalování,
5) difúzi,
6) únik neutronů ze soustavy.
Při prvním procesu neutrony vznikají, při dalších procesech ubývají. Rychlost

ubývání či přírůstku neutronů je pak dána bilancí všech těchto procesů. Při návrhu
aktivní zóny jaderného reaktoru se vychází z požadavku udržení štěpné řetězové
reakce bez dodávání neutronů z vnějšího zdroje s dostatečnou zásobou reaktivity pro
plánovanou dobu využití reaktoru.

2.1.3 Hustota neutronů, hustota íoku neutronů a hustota proudu neutronů

Neutrony, které jsou v rozptylujícím prostředí charakterizovány svým rozložením
v prostoru, energii a čase, se globálně nazývají neutronovým polem. Pro
charakterizaci neutronového pole se používají následující statistické veličiny:

- hustota neutronů,
- hustota toku neutronů,
- hustota proudu neutronů.
Pro případy, kdy není nutné zabývat se úhlovou závislostí neutronového pole, lze

pro jeho charakterizaci použít tyto veličiny:

n(ř,E,t) - hustota neutronů, vyjadřuje celkový počet neutronů v bodě F s energií E
a v čase t vztažený na jednotkový objem a jednotkový interval energie.

4>(7,£r) - hustota toku neutronů, která vyjadřuje celkový počet neutronů v bodě F
s energií E a v čase t procházejících jednotkovou plochou všemi směry,

J{r,E,t) - hustota proudu neutronů, která vyjadřuje celkový počet neutronů v bodě
F s energií E a v čase t, které procházejí kolmo jednotkovou plochou v
obou směrech.
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2.1.4 Neutronová bilance

Neutronová bilance pro výpočet hustoty neutronů se dá vyjádřit schématem

[ produkce 1 f absorbce 1 [ únik 1 _ [ časová změna 1
neutronů J I neutronů J I neutronů i I hustoty neutronů J

Cílem neutronově fyzikálních výpočtů jaderného reaktoru je zejména:
- stanovení hodnoty efektivního koeficientu násobení,
- stanovení prostorové a časové závislosti hustoty toku neutronů.
Efektivní koeficient násobení ke( (a jemu odpovídající reaktivita Q) je velmi

důležitou veličinou pro řízení reaktoru.
Podle hodnoty tohoto koeficientu rozeznáváme tři stavy reaktoru:

1) k„f < 1 (e < 0) - reaktor je podkritický, počet neutronů v řetězové
reakcí klesá, reakce se nemůže sama udržet.

2) kef = 1 (Q = 0) - reaktor je kritický, počet neutronů v reakci je
ustálený, reakce se udržuje samovolně.

3) ke( > 1 (e > 0) - soustava je nadkritická, počet neutronů v řetězové
reakci a tím i výkon reaktoru roste.

Koeficient násobení v nekonečném homogenním prostředí je dán součinem čtyř
součinitelů

K = 1 £/»/. (2.2)

kde q je tzv. regenerační faktor a představuje počet rychlých neutronů vzniklých při
štěpném záchytu jednoho neutronu v palivu, e je koeficient rozmnožení rychlými
neutrony a udává malé zvýšení počtu neutronů vzniklých v důsledku toho, že nuklid
238U je štěpitelný rychlými neutrony, p je pravděpodobnost úniku rezonančnímu
záchytu a f je součinitel využití tepelných neutronů a udává poměrný záchyt v palivu
ku záchytu ve všech materiálech včetně paliva. Všechny čtyři součinitele lze ovlivnit
složením aktivní zóny a uspořádáním jejich jednotlivých komponent. Pro konečnou
soustavu, ve které dochází k úniku neutronů při zpomalovacím procesu i při difúzi
tepelných neutronů v aktivní zóně, je nutné stanovit pravděpodobnosti, že neutron
neunikne při zpomalování, t j. veličinu P, a dále při difúzi, tj. veličinu P2- Pro efektivní
koeficient násobení pak platí vztah

ke/ = k„P,P2. (2.3)

K tomu, aby reaktor byl regulovatelný, je vhodné vytvořit jej mírně nadkritický
a regulačními orgány jej udržovat v kritickém stavu. Protože únik neutronů závisí na
velikosti povrchu aktivní zóny a počet vznikajících neutronů je závislý na jeho objemu,
dosáhne se zvětšováním rozměrů reaktoru zlepšení neutronové bilance.
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2.2 DIFÚZE NEUTRONU

Úplný popis chování neutronů v jaderném reaktoru lze provést pomocí transportní
(kinetické) teorie, která respektuje závislost hustoty neutronů na prostorových
souřadnicích, směru, energii a čase. Obecné řešení transportu neutronů vede
k obtížným matematickým problémům. Proto se při studiu chování neutronů často
přistupuje k určitým zjednodušujícím předpokladům.

Často se skutečný transport neutronů popisuje pomocí mechanizmu difúze,
t j . pohybem neutronů ve směru záporného gradientu hustoty, jinými slovy, pohybem
z místa s větší hustotou do místa s menší hustotou neutronů.

2.2.1 Fickův zákon a korekce na transportní teorii

Analogicky k difúzi v jiných oblastech je základním vztahem v teorii difúze
neutronů Fickův zákon

/ = -DV(J>, (2.4)

kde D je koeficient difúze. Vektorová funkce grad<J> (nebo v<p) má v pravoúhlých
souřadnicích tvar

2.2.2 Difúzni rovnice a podmínky jejího řešení

V obecné rovnici rovnováhy má člen vyjadřující únik neutronů z objemové
jednotky záporné znaménko. Tento člen lze odvodit ve tvaru -DA<P. Proto
v matematickém vyjádření bude mít únikový člen v rovnici rovnováhy kladné
znaménko. Člen vyjadřující absorbci neutronů v objemové jednotce je dán součinem
makroskopického účinného průřezu pro absorbci a hustoty toku neutronů, t j . 1„<P.
Když označíme hustotu vzniku neutronů symbolem S, dostaneme rovnici neutronové
rovnováhy ve tvaru

J) i$ - S a * + S = —. (2,6)"
dt

Tato rovnice je difúzni rovnicí pro nestacionární stav, t j. pro případ, kdy hustota
neutronů se s časem mění. Ve stacionárním stavuje pravá strana této rovnice rovna
nule a difúzni rovnice přechází na tvar

S(r) = 0. (2.7)

Pro řešení difúzni rovnice jako diferenciální rovnice je nutné pro úplný popis
fyzikálního děje doplnit okrajové podmínky, protože obecné řešeníobsahuje integrační
konstanty. Při vyčíslení těchto konstant se vychází z podmínek:

1) hustota toku neutronů v oblasti, kde se hledá řešení, musí být konečná
a nezáporná,

2) na rozhraní dvou prostředí, která mají různé vlastnosti, jsou hustoty
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toků neutronů a hustoty proudů neutronů stejné,
3) v blízkosti hranice mezi prostředím a vakuem se mění hustota toku neutronů

tak, že jeho lineární extrapolace klesne v určité vzdálenosti (extrapolované
délce) na nulu,

4) zdrojová podmínka.

2.2.3 Distribuce neutronů v okolí bodového zdroje

Uvažujme bodový zdroj v nekonečném homogenním difúzním prostředí, který
vysílá S neutronů do celého prostorového úhlu. Bodový zdroj je umístěn do počátku
sférického souřadnicového systému. V tomto případě bude rozložení neutronů kulově
symetrické a difúzni rovnici pro tento případ můžeme napsat ve tvaru

O. ,2.8)

kde K2 = TJD, r ]e vzdálenost od bodového zdroje. Rovnice neplatí v místě zdroje,
tj. pro r = O. Pro řešení této diferenciální rovnice provedeme transformaci

= u(r)/r. Po provedení transformace bude mít rovnice tvar

^ K2* = 0. (2.9)
dr*

Pro kladnou hodnotu veličiny K2 dostáváme obecné řešení této diferenciální
rovnice

u = Ae" + Ce". (2.10)

Protože u = Q>r, bude

<t>(r) =A— + C^-. (2.11)

Konstanty A a C určíme z těchto okrajových podmínek:
a) hustota toku neutronů je všude konečná kromě bodu, kde je umístěný zdroj,

t j . 0 < <p{r) < oo pro r > 0.
b) celkový počet neutronů procházejících kulovou plochou (4nr) opsanou okolo

bodového zdroje, musí se rovnat počtu neutronů vycházejících ze zdroje,
tj. vydatnosti zdroje 5 pro r — 0.

Z první podmínky vyplývá, že konstanta C musí být rovna nule. Z druhé
podmínky, tzv. zdrojové, určíme konstantu A,

lim 4JIr2J = S. (2.12)

Po dosazení za hustotu proudu neutronů J bude vztah (2.12) vyjádřen takto:

lim 47rZMé>"°'(Kr+1) = S, ( 2 13)

ze kterého můžeme určit konstantu A = S/(4nD) a vztah pro rozložení hustoty toku
neutronů od bodového zdroje v nekonečném homogenním difúzním prostředí bude
mít tvar

Mň=S-f^-. (2.14)
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Když se vyskytují v difúzním prostředí dva anebo více bodových zdrojů, můžeme
hustotu toku neutronů v libovolném místě vyjádřit jako součet příspěvků od
jednotlivých zdrojů. Obecně můžeme každý neutronový zdroj považovat za zdroj
tvořený velkým počtem bodových zdrojů a výslednou husto*u toku neutronů
obdržíme superpozicí řešení pro bodový zdroj.

2.2.4 Difúzni délka a její fyzikální význam

Výsledků z řešení difúzni rovnice pro bodový zdroj v nekonečném homogenním
prostředí můžeme využít k objasnění fyzikálního významu difúzni délky, kterou
definujeme jako převrácenou hodnotu veličiny K, tj. L = 1/K=^jD/Ľa. Z definice
vyplývá, že difúzni délka respektuje difúzni a absorbční vlastnosti prostředí.
V případě, že prostředí slabě absorbuje, lze koeficient difúze vyjádřit ve tvaru
Z) = A/r/3 a difúzni délku můžeme vyjádřit ve tvaru L2 = {A.aA.ír)/3 .

Ze známého rozložení hustoty toku neutronů od bodového zdroje můžeme určit
střední hodnotu vzdálenosti, kterou neutron projde od místa svého vzniku do místa,
kde je pohlcen. Pro naše účely bude vhodnější, když určíme průměrnou hodnotu
druhé mocniny této vzdálenosti.

Uvažujme bodový zdroj, který je obklopen kulovou vrstvou o poloměru r a tlouštce
dr. <p{r) je hustota toku neutronů, která prochází jednotkovou plochou za jednotku
času ve vzdálenosti r od zdroje. Počet neutronů pohlcených v této vrstvě je
4nrdrl.n<t>(r). Tento výraz je mírou pravděpodobnosti, že neutron bude pohlcen na
dráze dr ve vzdálenosti r od zdroje. Průměrná hodnota čtverce dráhy tepelného
neutronu od místa jeho vzniku do místa pohlcení může být potom vyjádřena vztahem

$(r)dr fr3e"dr
o 6 ,_ ._.

K 2

re"dr
o
freKrdr

Z definice difúzni délky a z rovnice (2.15) plyne, že L2 = r2/6. Druhá mocnina
difúzni délky je tedy rovna 1 /6 průměrné hodnoty čtverce přímé vzdálenosti, kterou
projde tepelný neutron od místa svého vzniku až do místa, kde je pohlcen. Tento
vztah představuje fyzikální interpretaci difúzni délky. Tato průměrná vzdálenost se
nesmí zaměňovat s průměrnou vzdáleností, kterou neutron skutečně projde než je
pohlcen a která se rovná střední volné dráze pro absorbci Xa = 1/So.

2.3 ZPOMALOVÁNÍ NEUTRONŮ

Již jsme se zmínili o tom, že neutrony vzniklé při štěpeni v tepelném jaderném
reaktoru prodělávají rozptylové srážky na jádrech moderátoru. V úvahách o difúzi
neutronů jsme neuvažovali závislost na energii. Rozsah energií neutronů se však mění
přes 8 řádů. Tato skutečnost má velký význam v teorii tepelných reaktorů, protože
průměrná hodnota přímočaré vzdálenosti, kterou projde neutron od místa, kde vznikl
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jako rychlý do místa, kde se stane tepelným, určuje v konečné soustavě únik
neutronů při zpomalování. Proto má tato vzdálenost vliv na kritické rozměry aktivní
zóny reaktoru. Proces zpomalování, nazývaný též moderací neutronů, je efektivnější,
když dochází ke srážkám s jádry lehkých prvků.

Pro úvahy o zpomalování má velký význam průměrný logaritmický dekrement
energie f. Je to hodnota logaritmické ztráty energie neutronu při jedné srážce
z(E2) = InťE^Ej) (E, je energie před a E2 po srážce) středovaná přes všechny rozptylové
srážky v intervalu energií E, až oE,, kde a = (A-1)2/(A+1)2. Pro veličinu f lze pak
obdržet vztah f = 1+alno/(1-a). Často používanou veličinou je tzv. zpomalovací
schopnost daná výrazem f l s .

Teorie zpomalování vede ke stanovení kritérií pro vhodnou volbu moderátoru.
Dobrým moderátorem je takový materiál, který účinně zpomaluje neutrony, aniž by
je pohlcoval. Proto je vhodné, aby výraz f l „ / l a nazývaný koeficientem zpomalení, měl
vysokou hodnotu.

tab.2 Hodnoty charakteristických veličin některých moderujících materiálů.

Moderátor

D2O (čistá)

H20

Berylium (Be)

Grafit (C)

í

0,570

0,948

0,209

0,158

í26 [m-1]

17,6

135

15,8

6,0

5670

71

143

192

2.3.1 Teorie pružného rozptylu

Při popisu chování neutronu při pružné srážce používáme dvě souřadnicové
soustavy. Laboratorní soustavu (L) a těžištovou (T). V první z nich je v klidu terčové
jádro, ve druhé je v klidu těžiště soustavy neutron-jádro. Soustava L je vlastně
soustavou pevně spojenou s vnějším pozorovatelem. V soustavě T se pozorovatel
pohybuje společně s těžištěm soustavy.

Při studiu teorie pružného rozptylu vycházíme ze zákona o zachování energie a
impulzu. V soustavě L je rychlost jádra v1; malá ve srovnání s rychlostí neutronu v,.
Z toho důvodu můžeme při studiu zpomalovacího procesu předpokládat, že jádro je
před srážkou v klidu. Využijeme-li výše uvedených zákonů, můžeme vypočítat
rychlost těžiště soustavy neutron-jádro vT ve tvaru

(2.16)

Ze zákona zachování energie a impulzu lze odvodit, že rychlost neutronu
v soustavě T před srážkou v,' a po srážce v2 je stejná a je dána vztahem

A
v, = v, = v. (2.17)
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Využijeme-li kosinové věty, odvodíme pro rychlost neutronu po srážce
v soustavě L vztah

kde cosi? = /y je kosinus úhlu rozptylu v soustavě T. S využitím vztahu pro veličinu
a a vztahu E = mv2/2 obdržíme pro poměr energie neutronu po srážce a před srážkou
vztah ve tvaru

f = ̂ [ (1 + «) + (1-«)nl. (2.19)

Maximální hodnota poměru energií je pro tzv. kluznou srážku, t j . pro ( 9 = 0 ,
kdy fj - 1. V tomto případě je energie neutronu po srážce rovna energii před srážkou
E2max = E,. Minimální hodnota poměru energií je pro tzv. čelnou srážku, t j , pro d = n,
kdy// = - 1 . Potom energie neutronu po srážce se rovná E2min = aE,. Jestliže A = 1,
t j . terčovým jádrem je jádro vodíku, bude a = O a neutron může při jedné srážce
ztratit všechnu svoji energii.

2.3.2 Zpomalování v nekonečném prostředí bez absorbce

Důležitou veličinou v teorii zpomalování je tzv. hustota zpomalení, označovaná
symbolem q. Je definována jako počet neutronů v objemové jednotce, který při
zpomalování za jednotku času mine určitou hodnotu energie E.

V nekonečném homogenním prostředí hustota toku neutronů nezávisí na
souřadnicích, když jsou zdroje neutronů v tomto prostředí též spojitě a homogenně
rozloženy. Pro stacionární stav byl pro hustotu zpomalení ve vodíkovém prostředí bez
absorbce qfE) odvozen vztah, ze kterého vyplývá, že v nekonečném vodíkovém
prostředí, neuvažujeme-li absorbci neutronů, je hustota zpomalen' konstantní,
nezávislá na energii, t j. q(E) = qo, kde qo je vydatnost zdroje.

Komplikovanější je odvození vztahu pro hustotu zpomalení v prostředí s A > 1,
protože není možné vyjádřit hustotu zpomalení v celém intervalu energie jedním
integrálem, jak tomu bylo u vodíkového prostředí. V prostředí s A > 1 mohou
neutrony zdroje s Eo dosáhnout minimální energie po první srážce aEo. Proto pro
stanovení hustoty zpomalení musíme celý energetický interval neutronů rozdělit na
několik částí a každou část zkoumat odděleně. Interval se dělí v podstatě na dvě
části. Do první části jsou zahrnuty neutrony s energiemi v intervalu od Eo do aEo,
t j . intervalu první srážky. Do druhé části pak neutrony s enegiemi menšími než aEo.
Ve druhé části energetického intervalu se zkoumá odděleně tzv. asymptotická oblast,
kdy energie neutronů je podstatně menší než aEo.

V intervalu první srážky dochází z fyzikálního hlediska k zajímavému jevu. Lze
odvodit, že hustota srážek je nespojitou funkcí pro E = aEo. Fyzikálně lze tento skok
vysvětlit tím, že neutrony zdroje se po první rozptylové srážce dostávají do
energetického intervalu od aEo do aEo + dE, al*3 nemohou se dostat do intervalu od
<JEO db aEo - dE.Proto hustota srážek při energii o málo vyšší než je hodnota aEo bude
větší než při energii o málo nižší než aEo.
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Řešení pro hustotu zpomalení v asymptotické oblasti je dobrým přiblížením pro
všechny energie E < cřEo a v mnohých případech může být použito až do hodnot
energie Eo. Řešení má tvar

q(E) = ZZS(EME), (2.20)

kde Zt(£) je makroskopický účinný průřez pro rozptyl a f je průměrný logaritmický
dekrement energie zpomalujícího prostředí.

2.3.3 Zpomalování v nekonečném prostředí s absorber

Ve všech prakticky důležitých případech reaktorové fyziky se neutrony zpomalují
v prostředí, které obsahuje některé materiály absorbující neutrony. Množství
absorbčního materiálu závisí na typu studované aktivní zóny reaktoru. Také
v reflektoru, který je obvykle tvořen materiály s poměrně malým účinným průřezem
pio absorbci, může být model zpomalování bez absorbce nevyhovujícím.

obr.2 Závislost celkového účinného průřezu pro 23BU na energii neutronu.

Podobná jako pro vodíkové prostředí bez absorbce, byl i pro hustotu zpomalení
ve vodíkovém prostředí s absorbci qa(E) stanoven vztah, ze kterého plyne očekávaný
závěr, že hustota zpomalení q JE) je menší než q(E).

Známe-li hustoty zpomalování bez absorbce a s absorbci, lze stanovit
pravděpodobnost p(E), že neutron při zpomalování ve vodíku z energie Eo na energii
E nebude absorbován. Je dána poměrem hustoty zpomalení s uvažováním absorbce
a hustoty zpomalení bez uvažování absorbce při dané energii E. Absorbce při
zpomalování má v prakticky důležitých případech rezonanční charakter, což lze zjistit
z průběhu celkového účinného průřezu a = aa+.at (as= 1,0.10"27 m2 pro všechny
energie) v 2 3 8U, viz. obr.2. Pravděpodobnost p(E), která má exponenciální charakter,
nazýváme pravděpodobnost úniku rezonančnímu záchytu a lze ji vyjádřit vztahem

(2.21)
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Pro zpomalující prostředí s A > 1 s respektováním absorbce je situace ještě
komplikovanější. Řadu konkrétních případů, které mají praktický význam, lze však
opět vyřešit pro asymptotickou oblast.

Pro stanovení pravděpodobnosti úniku rezonančnímu záchytu v prostředí s A > 1
lze použít tyto aproximace:

- Wignerova aproximace - když rezonance jsou úzké a daleko od sebe,
- Fermiho aproximace - pro velmi slabé rezonance,
- Goertzel-Greulingova aproximace - když absorbční účinný průřez se mění

pozvolna.
V praxi je nejčastěji používána Wignerova aproximace.

2.4 TEORIE JADERNÉHO REAKTORU

V této části se budeme zabývat obecnější teorií, která nám umožní stanovit
rozložení hustoty toku neutronů v jaderném reaktoru se současným respektováním
procesu zpomalování a difúze. Jak již bylo uvedeno v kap. 2.2, oba tyto procesy
s dostatečným stupněm přesnosti popisuje transportní rovnice. Zde se omezíme
pouze na méně přesný popis vztahů pro difúzi s účinkem zpomalování, které jsou
prvním přiblížením transportní rovnice založeném na modelu spojitého zpomalování.

2.4.1 Fermiho teorie stárnutí

Abychom si blíže objasnili model
spojitého zpomalování, budeme sledovat
neutron, který má počáteční energii Eo a
v prostředí nebudeme respektovat
absorbci. Tento neutron proběhne určitou
vzdálenost s počáteční energií, než dojde
ke srážce s jádrem. V důsledku
rozptylové srážky dochází ke snížení jeho
energie. S touto energií se neutron bude
pohybovat tak dlouho, pokud nedojde k
další srážce, při které opět ztratí část své
energie. S klesající energií neutronu klesá
i jeho rychlost, takže průměrná doba
mezi jednotlivými srážkami se prodlužuje.
Proces postupného snižování energie
bude probíhat tak dlouho, až se neutron o b r 3 Aproximace zpomalování spojitou křivkou

zpomalí na tepelnou energii. Každý neutron se v průběhu zpomalovacího procesu
chová jinak, takže po uplynutí určité doby od vzniku nebudou mít všechny neutrony
stejnou energii, i když by vznikaly se stejnou počáteční energií. V prostředí, které
obsahuje středně těžká a těžká jádra, t j. veličina A je dostatečně velká (malé f),
budou však odchylky energií jednotlivých neutronů od průměrné hodnoty poměrně
malé, takže chování velkého počtu neutronů lze vyjádřit jejich průměrným chováním.
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Bude-li tedy veličina f malá, můžeme s dostatečnou přesností nahradit nespojitou
časovou změnu energie neutronů jednoduchou spojitou křivkou, viz. obr.3. Teorie
zpomalování, založená na tomto modelu, se nazývá Fermiho teorie stárnutí.

Rovnice rovnováhy neutronů při difúzi s účinkem zpomalování podle Fermiho
teorie stárnutí je odvozena za těchto předpokladů:

1) prostředí je homogenní a izotropní,
2) makroskopické účinné průřezy pro absorbci jsou podstatně menší než

makroskopické účinné průřezy pro rozptyl pro srovnatelně velké intervaly
energie, t j. I a

3)

4)

5)
6)
7)

rozměry soustavy jsou mnohem větší než charakteristické délky neutronu
(např. difúzni délka, t j. R f> L),
v oblastech reaktoru, pro které se používá tato teorie, nejsou soustředěny
zdroje ani absorbátory,
v oblastech se nenacházejí velké dutiny,
rozptyl neutronů je izotropní v těžištové soustavě,
hmotnostní číslo moderátoru je mnohem větší než jedna.

Podmínka požadující A > 1 vyplývá ze skutečnosti, že pro zpomalování
v prostředí, jež neobsahují nejlehčí prvky, lze použít přiblížení založené na modelu
spojitého zpomalování.

I když pro výzkumné jaderné reaktory není ani jedna z výše uvedených podmínek
splněna, přesto výsledky získané pomocí této teorie jsou uspokojivé.

Za výše uvedených předpokladů lze odvodit tzv. Fermiho rovnici stárnutí ve tvaru

ox
(2.22)

Je to diferenciální rovnice druhého
řádu, která popisuje plynulé zpomalování
neutronů v prostředí bez absorbce. Jejím
řešením získáme prostorové rozložení
hustoty zpomalení, viz obr.4. Fermiho
rovnice stárnutí má stejný tvar jako
typická rovnice vedení tepla. Proměnná T
se nazývá Fermiho stáří neutronů. Naživá
se tak proto, nebot určitým způsobem
souvisí s chronologickým stárnutím
neutronů. Ferrniho stáří v okamžiku
vzniku neutronů je nulové a za určitou
dobu, když neutron při zpomalování obr.4 Rozložení
dosáhne energie E se stáří rovná r.
Fsrmiho stáří neutronů tedy s klesající

hustoty zpomalení v okolí
bodového zdroje: a - r malé (E velké), b - r velké
(E malé).

energií roste. Veličina r má rozměr plochy.

2.4.2 Podmínka kritického stavu tepelného jaderného reaktoru

Násobící homogenní prostředí se vyznačuje tím, že v něm dochází kromě parazitní
absorbce tepelných neutronů též k absorbci, která má za následek vznik nových
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rychlých neutronů. Pro toto prostředí můžeme napsat nestacionární difúzni rovnici,
která vyjadřuje rovnováhu tepelných neutronů, tzn., že musí v něm platit rovnost
mezi únikem, absorbcí a produkcí tepelných neutronů a časovou změnou počtu
neutronů. Difúzni rovnice pro objemovou jednotku difúzního prostředí má tvar

(2.23)

V této rovnici jsme předpokládali, že zdroj tepelných neutronů může být vyjádřen
hustotou zpomalení s respektováním slabé absorbce při zpomalování. Rozložení
hustoty zpomalení q(T,T,t) získáme řešením Fermiho rovnice stárnutí (2.22) pro
nestacionární stav. Řešením těchto dvou rovnic s použitím separace proměnných ve
funkcích <p(7,ř) = R(F).T(t) a q(ř,r,t) = R(ř).S(r).Tlt), vyjádřením hustoty zpomalení
pro neutrony ze zdroje, t j . pro r = 0, jako počet rychlých neutronů, které vzniknou
v jednotce objemu za jednotku času štěpnou absorbcí 0(7,0,ř) = kx.1a.<X>[ř,t)/p a dále
zavedením tzv. materiálového parametru

k e*' 1B* = bL 1, (2.24)

kde B* jsou vlastní hodnoty funkcí Laplaceova operátoru, lze dokázat, že je-li B,
nejnižší vlastní hodnota a položíme-li BM = Bu bude hustota toku neutronů ustálená
a její rozložení bude dáno vlnovou rovnicí

" - 0. < 2 - 2 5 )

Budeme-li předpokládat, že q i <P mají stejnou extrapolovanou vzdálenost
(předpokládá se stejná geometrie), potom geometrické řešení pro obě funkce musí
být stejné. Prostorové rozložení hustoty zpomalení je pak dáno vlnovou rovnicí

Ag(r,T) + Bfq(ř,x) = 0. (2.26)

Nejnižší vlastní hodnotu B, nazveme geometrickým parametrem a označíme ji
symbolem BG. Po úpravě pak obdržíme tzv. kritickou rovnici

— = 1, (2.27)

která vyjadřuje podmínku pro samočinně se udržující štěpnou řetězovou reakci.
Tepelný reaktor, pro který platí tato rovnice, je v ustáleném, tzv. kritickém stavu.
Hodnota geometrického parametru se zmenšuje se zvětšováním rozměrů soustavy
při zachování jejího tvaru.

Podmínku pro kritický stav můžeme také vyjádřit jako rovnost geometrického a
materiálového parametru. Již dříve jsme si ukázali, že soustava bude kritická, když
bude splněna podmínka kef = 1. Na základě kritické rovnice můžeme efektivní
koeficient násobení definovat vztahem

k e~&T

kef = - = - . (2.28)
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Lze odvodit, že exponenciální funkce v této rovnici vyjadřuje pravděpodobnost Pv

že neutrony neuniknou ze soustavy během zpomalování a výraz 1 / (1 + L2Bg) = P2

pravděpodobnost, že neutrony neuniknou ze soustavy během difúze.
V souvislosti s kritickou rovnicí lze formulovat dvě základní úlohy, které se řeší

v teorii jaderných reaktorů:
1) Je dána mříž aktivní zóny, tj. rozměry palivového elementu, krok mříže,

složení a geometrie (tj. k^, r, L2) a hledají se kritické rozměry reaktoru.
2) Je zadána geometrie a celkové rozměry štěpné soustavy (tj. B%) a z kritické

rovnice se určuje jeden kritický parametr (např. obohacení paliva).
V praktických případech má kritická podmínka mnohem složitější tvar. Kromě

procesu zpomalování je nutné respektovat závislost účinných průřezů na energii,
složitou strukturu aktivní zóny obsahující regulační tyče, reflektor, vícepásmové
uspořádání reaktoru atd.

2.4.3 Grupová metoda výpočtu jaderného reaktoru

Pro výpočet jaderného reaktoru s reflektorem se řešení rovnice stárnutí, které
vyjadřuje rozložení zdrojů tepelných neutronů v difúzni rovnici, stává obtížným. Je
to způsobeno tím, že reflektor má z hlediska násobení a zpomalování jiné vlastnosti
než aktivní zóna, spektrum neutronů se podstatně mění v blízkosti rozhraní aktivní
zóny a reflektoru. Pro takový případ, tj. pro reaktor s větším počtem oblastí (pásem),
tzn. pro vícepásmový reaktor (např. reaktor s dvoupásmovou aktivní zónou a
dvoupásmovým reflektorem), lze použít tzv. grupovou neboli skupinovou metodu.

Princip grupové metody spočívá v tom, že široký interval energií neutronů od
energie zdroje až do tepelných energií rozdělíme na konečný počet menších intervalů,
takže neutrony se podle energie rozdělí na skupiny (grupy). Neutrony v každé skupině
difundují při stejné energii tak dlouho, až vykonají takový počet srážek, aby se jejich
energie snížila na energii neutronů následující nižší skupiny.

Ve skupinové metodě tedy předpokládáme, že zpomalování probíhá tak, že
energie neutronů se mění postupnými skoky z nejvyšší energie Eo (energie štěpných
neutronů) až na nejnižší energii tepelných neutronů ET.

Předpokládejme, že neutronové spektrum rozdělíme na n skupin: 1,2,3, i,..n,
kde skupina s i = 1 má nejvyšší energii, skupina s i = n je skupina tepelných
neutronů. Do první skupiny zahrnujeme všechny neutrony ze štěpení. Difúzni rovnice
pro skupinu neutronů s i 4=- 1 může být zapsána ve tvaru

Z>,A<ř,. - S,*, + S , . , * , . , = 0 . (2.29)

Pro skupinu neutronů ze štěpení (i = 1) je rovnice difúze

D 1 Ä * , - E ^ + kmLH4„ = 0, (2.30)

Zi - fiktivní účinný průřez pro absorbci neutronů v i-té skupině, který nazýváme
účinný průřez pro zpomalení, platí to pro i ^ n,

Zn - účinný průřez pro absorbci tepelných neutronů.
Dá se dokázat, že podmínku pro netriviální řešení lze vyjádřit následující rovnicí

pro B2:
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= 1, (2.31]

Ln - difúzni délka tepelných neutronů,
Lj - délky zpomalení pro i-tou skupinu, kromě i = n (if = DJ1-).
Pro skupinovou metodu výpočtu reaktoru musí být tedy určeny pro každou

skupinu neutronů tzv. skupinové konstanty, které charakterizují průměrné vlastnosti
neutronů ve skupině, např. účinné průřezy, difúzni koeficienty atd. Při skupinové
metodě dostaneme pro každé pásmo reaktoru n diferenciálních rovnic. Když počet
pásem reaktoru bude N, potom počet diferenciálních rovnic, které potřebujeme k
popisu soustavy je dán součinem nN.

Řešení soustavy musí vyhovovat těmto podmínkám:
1) Hustota toku neutronů každé skupiny musí být na vnějším,

tj. extrapolovaném rozhraní rovna nule.
2) Hustota toku i hustota proudu neutronů na rozhraní každého pásma musí být

spojitá pro každou skupinu.
Je zřejmé, že s rostoucím počtem skupin a s rostoucím počtem oblastí reaktoru

roste i pracnost a časové nároky na řešení takové soustavy.

2.4.4 Aplikace grupové metody výpočtu

Aplikaci grupové metody výpočtu v difúzním přiblížení si ukážeme na
nejjednodušším případě, když neutrony tvoří pouze jednu eneregetickou skupinu. Při
jednoskupinové metodě výpočtu předpokládáme, že neutrony vznikají, difundují a
jsou absorbovány při jedné energii a to energii tepelné. Je to velmi hrubé přiblížení
skutečnému stavu, ale výsledky obdržené touto metodou jsou postačující pro první
odhady kritických rozměrů reaktoru.

Pro zjednodušení výkladu použití jednoskupinové metody budeme uvažovat
nekonečný válcový reaktor s reflektorem (viz. obr.5) a napíšeme difúzni rovnice podle
(2.30) pro aktivní zónu (index z) a pro
reflektor (index r).

Aktivní zóna:

- Z^t * t S « » , = 0. (2.32)

Tuto rovnici můžeme po vydělení
veličinou Dz a po zavedení veličiny fíf,
kterou nazýváme laplasián, vyjádřit ve
tvaru vlnové rovnice

A * . + flf*. + 0. (2.33)

Veličina fif je dána výrazem

(2.34)

L, je difúzni délka neutronů v aktivní
zóně.
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obr.5 K odvození kritické podmínky reaktoru
s reflektorem
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Vztahu (2.34) lze použít pro přibližné stanovení kritického rozměru soustavy.
Přesnější výsledky však získáme, když za veličinu B2

Z použijeme vztahu

Bz = —T~ (2.35)
Mf

M\ je tzv. migrační plocha definovaná vztahem M\ = L2
Z + rz, kde rz je stáří

tepelných neutronů v aktivní oblasti.
Reflektor:
Protože v reflektoru se nenachází štěpný materiál, t j . reflektor je nenásobící

prostředí, difúzni rovnice nebude obsahovat zdrojový člen

DrL<bT - E a r * r = 0. (2.36)

Použitím veličiny K, = 11L, bude mít tato rovnice tvar

A* r - K?*r = 0. (2.37)

Abychom mohli určit kritický parametr, musíme vyřešit diferenciální rovnice (2.33)
a (2.37) s příslušnými okrajovými podmínkami. Řešení rovnice (2.33) pro válcovou
geometrii má tvar

$z(r) =AJ0(Bzr), (2.38)

kde Jo je obyčejná Besselova funkce nultého řádu prvního druhu.
Řešení rovnice (2.37) pro kladnou hodnotu K2 má tvar

* r W = ^1 Io(\r) * C, K0(Krr), (2.39)

/„ - modifikovaná Besselova funkce nultého řádu prvního druhu,
Ko - modifikovaná Besselova funkce nultého řádu druhého druhu.
Toto řešení musí vyhovovat podmínce, že hustota toku neutronů na extra-

polovaném rozhraní reflektoru, t j . pro r = /?, musí mít nulovou hodnotu. S využitím
podmínky spojitosti hustoty toku a hustoty proudu neutronů na rozhraní aktivní zóny
a reflektoru, t j . pro r = Rz, dostaneme po dosazení a úpravě transcendentní rovnici

z l JO(BZRZ) ' ' K0(KrRz)I0(KrRr) - Ko(KrRr)Io(KrRt) ' U W )

J, - obyčejná Besselova funkce prvního řádu prvního druhu,
/, - modifikovaná Besselova funkce prvního řádu prvního druhu,
K, - modifikovaná Besselova funkce prvního řádu druhého druhu.

Tato rovnice je kritickou rovnicí reaktoru ve tvaru nekonečného válce
s reflektorem ve tvaru nekonečné válcové vrstvy podle jednoskupinové teorie.

2.5 REAKTOR VE STACIONÁRNÍM STAVU

2.5.1 Heterogenní jaderný reaktor

Jedním z prvních poznatků získaných při studiu jaderných reaktorů s uranovým
palivem bylo zjištění, že koeficient násobení v systému s přírodním uranem lze zvýšit,
jestliže se použije nehomogenní směs paliva a moderátoru tak, že se uran ve formě
bloků pravidelně rozmístí v moderátoru.
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K největším přednostem heterogenního uspořádání paliva a moderátoru patří
zvýšení pravděpodobnosti úniku rezonančnímu záchytu [51. Fyzikální podstata této
skutečnosti spočívá v tom, že k absorbci rezonančních neutronů dochází v největší
míře v povrchových vrstvách palivových bloků, která podstatně snižuje hustotu toku
rezonančních neutronů uvnitř bloku. Z neutronů, které z moderátoru proniknou do
palivového bloku, jsou absorbovány pouze ty, jejichž energie odpovídá energii
rezonanční hladiny, nebo ty, jejichž energie leží v blízkosti rezonanční hladiny.
Všechny ostatní neutrony, jejichž energie se liší od energie rezonančních hladin, mají
velkou pravděpodobnost, že projdou palivovým blokem, protože úbytek energie při
jedné srážce s jádrem paliva je vzhledem k veliké hmotnosti jádra velmi malý
a neutrony se v palivovém bloku prakticky nezpomalí. Když neutrony projdou
palivovým blokem a dostanou se zpět do moderátoru, jsou opět zpomalovány a
mohou se vyhnout několika rezonancím a zpomalit se na tepelné energie, aniž jsou
absorbovány.

PHET > PHOM • (2.41)

Další předností heterogenního uspořádání paliva a moderátoru je zvýšení
koeficientu násobení rychlými neutony ve srovnání s homogenní soustavou stejného
složení. Vzhledem k tomu, že neutrony vznikající v palivovém bloku nejsou téměř
vůbec zpomalovány, pravděpodobnost, že rychlé neutrony s energií nad prahem
štěpení jader 238U (Ep = 1,1 MeV) budou těmito jádry zachyceny a vyvolají jejich
štěpení, je větší než v homogenní směsi paliva a moderátoru.

eHET > eHOM • <2.42)

Hlavním nedostatkem heterogenního systému je dosti značné snížení koeficientu
využití tepelných neutronů. Jestliže palivo a moderátor jsou v systému rovnoměrně
rozloženy, potom jádra obou materiálů se nacházejí ve stejné hustotě toku neutronů
při libovolné energii. Jsou-li oba materiály fyzicky odděleny, pak hustoty toku
neutronů dané energie jsou v obou prostředích různé. V palivovém bloku dochází
k depresi hustoty toku tepelných neutronů. Na tyto rozdíly v rozložení hustoty toku
neutronů je značně citlivý koeficient využití tepelných neutronů. Lze odvodit, že při
přechodu od homogenního systému k heterogennímu při zachování konstantního
množství každého materiálu se koeficient využití tepelných neutronů zmenšuje.
Tudíž platí, že

fan < /HOM • <2.43)

Všechny homogenní systémy s libovolným materiálem, kromě těžké vody, jsou
při použití přírodního uranu podkritické, jak je zřejmé z uvedené tabulky, ve které jsou
uvedeny optimální hodnoty poměru počtu atomů uranu a moderátoru pro několik
druhů moderátoru a také hodnoty veličin p, f a k«„.

V homogenním systému s přírodním uranem efekt násobení rychlými neutrony
nikdy nezvyšuje počet neutronů více než o několik desetin procenta, t j. e « 1. Tato
skutečnost je způsobena tím, že uran je v libovolném homogenním reaktoru natolik
zředěn moderátorem, že energie neutronu ze štěpení 235U bude téměř vždy zmenšena
při srážce s jádrem moderátoru dříve, než tento neutron prodělá srážku s jádrem
uranu.
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tab.3 Optimální hodnoty Nm/Nu, p, f a k„ pro některé druhy moderátoru.

Moderátor

H2O

D2O + 0,2 % H2O

Be

C

2,43

167

193

450

P

0,755

0,910

0,728

0,757

f

0,828

0,955

0,816

0,837

k.

0,838

1,145

0,797

0,847

V heterogenním systému s grafitovým nebo
těžkovodním moderátorem je vzdálenost mezi
jednotlivými palivovými bloky natolik velká, že
neutrony ze sousedních bloků vstupují do
palivového bloku již zpomaleny pod prahovou
energii štěpení 238U (E = 1,1 MeV) a nepřispívají
k násobení rychlých neutronů. Hodnota veličiny
e se v těchto případech pohybuje kolem 1,03. V
lehovodních reaktorových mřížích, tzv. těsných
mřížích, jsou vzdálenosti mezi palivovými
elementy malé a převládá vliv rychlých
neutronů, které se dostávají do palivových
elementů ze sousedních bloků. Hodnota veličiny
e vzrůstá na 1,1 až 1,15.

Heterogenní uspořádání aktivní zóny vede
tedy ke zvýšení koeficientu násobení. Největší
vliv na toto zvýšení má růst pravděpodobnosti
úniku rezonančnímu záchytu. S rostoucím
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obr.6 Vliv heterogenního
aktivnf zóny na k„.

uspořádání

průměrem palivového elementu roste rovněž veličina e. Velký vliv na koeficient
násobení má také součinitel využití tepelných neutronů, který s rostoucím průměrem
palivového elementu při stejném poměru paliva a moderátoru klesá. Typická závislost
k„, na poměru rozteče mříže a průměru palivových elementů je znázorněna na obr.6.

2.5.2 Reflektor aktivní zóny

Již jsme se zmínili o tom, že únik neutronů ze soustavy můžeme zmenšit použitím
reflektoru. Účelem reflektoru je vracet zpět do násobícího prostředí (aktivní zóny)
unikající neutrony, které by byly jinak pro řetězovou reakci ztracené. Tím, že se sníží
únik neutronů ze soustavy, můžeme při stejném složení aktivní zóny dosáhnout
podstatně menších kritických rozměrů, než jsou potřebné pro reaktor bez reflektoru.
Kromě tohoto efektu způsobuje reflektor zvýšení měrného výkonu reaktoru (např.
počet megawattů na tunu paliva) tím, že se v periferní oblasti aktivní zóny zvyšuje
hustota toku neutronů a tedy i průměrná hustota toku v celé aktivní zóně.

Vhodným materiálem pro reflektor jsou látky, které vyhovují těmto požadavkům:
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1) Mají velký účinný průřez pro rozptyl. To znamená, že čím je jejich střední
volná dráha pro rozptyl menší, tím blíže při aktivní zóně dojde k prvnímu
rozptylu a neutron bude mít větší pravděpodobnost, že se vrátí zpět do
aktivní zóny.

2) Mají malý účinný průřez proabsorbci neutronů. Protože počet absorbcí jedán
poměrem dráhy neutronu a Xa je zřejmé, že čím kratší bude dráha neutronu
v reflektoru, tím menší bude počet absorbovaných neutronů.

3} Mají velkou hodnotu středního logaritmického dekrementu energie. Je totiž
výhodné, když se neutrony, které ještě nemají tepelnou energii, vrátí zpět do
aktivní zóny s menší energií. Zvýší se tím pravděpodobnost úniku
rezonančnímu záchytu.

Těmto požadavkům vyhovují materiály, které mají velkou hodnotu koeficientu
zpomalení, t j. fIJIa. Je to stejný požadavek, jaký klademe na dobrý moderátor. Proto
materiál, který je dobrým moderátorem, bude i dobrým materiálem pro reflektor.

2.5.3 Teorie regulačních tyčí

Jesliže má reaktor nepřetržitě pracovat určitou dobu, nebo má-li být opět uveden
do provozu brzy po svém odstavení, musí být k dispozici určitý přebytek koeficientu
násobení {&kef = kef - 1) nebo určitá zásoba reaktivity (p = Ake/kef), která byla do
této doby vhodným způsobem kompenzována. Při prvním spuštění reaktoru nebude
této zásoby reaktivity třeba, ale jak se zvyšuje teplota, vyhořívá palivo a hromadí se
štěpné produkty, je nutné uvolňovat stále větší zásobu této reaktivity. Vytvoření
zásoby reaktivity se dosahuje tím, že se do aktivní zóny vloží větší množství
štěpitelného materiálu než je množství kritické, a potom se tato zásoba kompenzuje
regulačními (ovládacími) orgány, obvykle ve tvaru absorbčních tyčí.

U tepelného jaderného reaktoru se regulační tyče zhotovují z kadmia nebo borové
oceli, protože izotopy 113Cd a 10B mají velké účinné průřezy pro absorbci tepelných
neutronů. Tyto pohyblivé absorbátory neutronů se obvykle umístují v aktivní zóně
vertikálně, aby mohly při uvolnění volně padat do zóny. Pohyb regulačních tyčí je
zajištován elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým zařízením.

Podle toho, pro jakou funkci jsou regulační tyče určeny, rozeznáváme tři typy
regulačních tyčí:

- havarijní tyč slouží pro případ, kdy je nezbytné odstavit reaktor,
- kompenzační tyč při povytažení z aktivní zóny uvolňuje reaktivitu potřebnou pro

vyrovnání ztrát při pomalých procesech, jako jsou vyhoření paliva, hromadění
štěpných produktů,

- regulační tyč se používá pro provádění (realizaci) změn reaktivity.
Při zasunutí ovládacích tyčí se buď vytlačuje část moderátoru nebo paliva, nebo

se zasouvají do prázdných kanálů. Zavedení regulační tyče způsobuje odstraňování
neutronů z rozmnožovacího procesu a v důsledku toho vznik záporného Akef (záporné
reaktivity). Hodnota Akef pro plně zasunutou tyč (váha tyče) může být stanovena
srovnáním hodnot koeficientů násobení pro nekonečné prostředí s vytaženými Mr°)
a se zasunutými (kj tyčemi. Kritická podmínka v prvním případě má tvar

k°f = kl P, P2 = 1. '2.44)
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Kdyby v aktivní zóně při vytažené
regulační tyči bylo použito vyšší
koncentrace paliva, koeficient násobení
k„ by byl větší než Ar°, reaktor by byl
nadkritický. Efektivní koeficient násobení
lze pro tento případ psát ve tvaru
keř = k„.P,.P2 > 1. Z tohoto vztahu lze
vypočítat reaktivitu p. Únik neutronů pro
oba uvažované případy může být různý.
V reaktoru se silnou absorbcí tepelných
neutronů je únik tepelných neutronů
relativně malý a únik rychlých neutronů
se přítomností absorbátorů v podstatě
nemění. Proto kef « k^/k° a přebytek
efektivního koeficientu násobení, resp.
reaktivita bude

K ~

obr. 7 Charakteristika regulační tyče.

resp. e =
*„ - fcľ (2.45)

Pro provoz reaktoru je velmi důležité znát závislost změny reaktivity na změně
polohy regulační tyče. Tuto závislost, tzv. charakteristiku regulační tyče, viz. obr.7,
lze stanovit výpočtem nebo experimentálně. Při stejném rozložení hustoty toku
tepelných neutronů po výšce reaktoru mají charakteristiky všech absorbčních tyčí
stejný průběh, liší se pouze v hodnotě reaktivity po, kterou plně zasunutá regulační
tyč může kompenzovat.

2.6 REAKTOR V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

Při prpvozu reaktoru dochází ke změnám koeficientu násobení, které v závislosti
na tom, jak rychle s časem probíhají, lze rozdělit na krátkodobou, střednědobou a
dlouhodobou kinetiku reaktoru. O krátkodobé kinetice pojednává 3.kapitola, v této
kapitole se zmíníme o střednědobé a dlouhodobé kinetice.

Střednědobá kinetika se zabývá změnami, které v aktivní zóně reaktoru probíhají
řádově hodiny či desítky hodin (otrava reaktoru, jodová jáma), dlouhodobá kinetika
popisuje pomalé změny v aktivní zóně probíhající řádově dny až roky (vyhořívání
paliva, zastruskování). Má-li být reaktor v provozu delší dobu, musí mít na začátku
provozování určitou zásobu reaktivity. Jak již bylo uvedeno výše, v průběhu provozu
dochází ke změnám koeficientu násobení, na nichž se podílejí:

- změna teploty v aktivní zóně, která ovlivňuje fyzikální vlastnosti násobícího
prostředí; u většiny reaktorů kef s rostoucí teplotou klesá,

- stacionární otrava - tj. stacionární koncentrace xenónu a samaria; při najíždění
reaktoru koncentrace obou izotopů vzrůstá, až dosáhne rovnovážných hodnot,
které odpovídají danému výkonu reaktoru.

- jodová jáma - přechodné zvýšení koncentrace 13BXe po náhlém snížení výkonu
reaktoru.
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- zastruskování - t j. rostoucí koncentrace produktů štěpení s velkým účinným
průřezem pro absorbci a s velkým poločasem rozpadu,

- vvhořívání. t j , změna koncentrace štěpného materiálu v aktivní zóně.

2.6.1 Vliv teplotních změn na reaktivitu reaktoru

Při provozu jaderného reaktoru dochází ke zvýšení teplot jednotlivých komponent
aktivní zóny. Se změnou teploty se mění jaderně fyzikální konstanty a od určitých
hodnot teploty se vlivem tepelné dilatace zmenšuje hustota materiálů. V nepatrné
míře se mění geometrie a rozměry aktivní zóny. Všechny tyto změny mají vliv na
reaktivitu reaktoru. Pro stabilitu systému je důležité, zda růst teploty reaktoru
vyvolává přírůstek nebo úbytek reaktivity. Obvykle rostoucí teplotě odpovídá záporná
reaktivita a reaktor je teplotně stabilní.

Vliv změny teploty na reaktivitu lze postihnout tzv. teplotními koeficienty
reaktivity. Teplotní koeficient reaktivity a( je definován jako změna reaktivity
odpovídající změně teploty i-té složky aktivní zóny, t j .

°i = ÍÍ- (2-46)
d T i

V heterogenním reaktoru mohou být teplotní změny v různých částech zóny
odlišné. Budeme-li uvažovat třísložkový reaktor, který obsahuje palivo, moderátor a
chladivo a je-li Tu , Tm a Tc teplota paliva, moderátoru a chladivá, pak teplotní
koeficienty jednotlivých komponent můžeme definovat takto:

-••%• ' " ' ť *- = i -
Teplotní koeficient reaktivity se skládá z Jaderné a hustotní složky. Jaderná složka

vyjadřuje vliv teplotních změn na mikroskopické účinné průřezy materiálů aktivní
zóny, zejména paliva a moderátoru. Hustotní složka respektuje vliv teplotní dilatace
jednotlivých materiálů. Dilatace způsobuje změny rozměrů aktivní zóny a dále změny
počtu jader v jednotce objemu a tím i změny makroskopických účinných průřezů.

2.6.2 Stacionární xenónová otrava reaktoru

Vzhledem k vysokému absorbčnímu účinnému průřezu a k charakteristickému
časovému průběhu koncentrace má ze vznikajících produktů štěpení při provozu
reaktoru praktický význam hlavně izotop xenónu 135Xe. Je-li energetický reaktor
po delším provozu na velkém výkonu odstaven, tvoří se rozpadem nahromaděného
izotopu 135I dál 135Xe. Protože poločas rozpadu 135Xe je větší než poločas rozpadu 1 3 5 I ,
koncentrace 135Xe nejdříve roste, dosahuje maxima, potom klesá s periodou asi
13,2 h. V energetickém reaktoru může koncentrace 135Xe dosáhnout značných
hodnot a nemusí být vždy k dispozici dostatečná zásoba reaktivity, která by umožnila
v každém okamžiku kompenzovat vliv xenónové otravy.

Pracoval-li reaktor dostatečně dlouhou dobu s konstantní hustotou toku neutronů
<t>o, dosáhne koncentrace 13SI a 13SXe nasyceného stavu.
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Rovnovážné koncentrace jodu l0 a
xenónu Xeo jsou dány vztahy

/ = —:

y,

Av- +

(2.48)

(2.49)

kde A„ resp. AXe je rozpadová konstanta
1 3 S I , 1 3 5Xe, y,, resp. yKB je průměrný
výtěžek 1 3 5 I , resp. 13SXe, CT„ resp. aXt jsou
mikroskopické účinné průřezy pro
absorbci, I f je makroskopický účinný
průřez pro štěpeni' 2 3 SU a <t>o je ustálená
hustota toku neutronů.

Zavedeme-li tzv. otravu reaktoru \ako , _ „ , . ,
obr.8 Závislost stacionární otravy na hustotě

poměr počtu tepelných neutronu t o k u n e u t r o n ů a obohacení: 1-přírodní uran,
absorbovaných parazitními absorbátory k 2-obohacenf 1 %, 3-obohacení 2 %,
počtu tepelných neutronů absorbovaných 4-obohacení 10 %, 5-čistý U-235.
v palivu, pak otrava xenonem je

(2.50)

kde Zu je makroskopický účinný průřez pro absorbci v palivu. Fyzikální konstanty ve
vztahu (2.50) jsou nezávislé na typu reaktoru a jejich hodnoty jsou:
Y\ + Kx« = 0,059, AXe = 2,1.10"5 s"1 a oXe = 3,5.10'22 m2. Pomocí toho vztahu lze
získat závislost stacionární otravy reaktoru xenonem na hustotě toku neutronů <t>o

znázorněnou na obr.8. Otrava xenonem ovlivňuje koeficinet násobení přes součinitel
využití paliva f = 1/(1 + q m + qx e + ...), kde qmje poměrné pohlcení tepelných neutronů
v moderátoru.

2.6.3 Jodová jáma

V aktivní zóně jaderného reaktoru vzniká 95 % 13SXe radioaktivním rozpadem ' 3 5 I ,
jehož poločas rozpadu je 6,7 h. Vzhledem k tomu, že po odstavení reaktoru je v
aktivní zóně ustálený počet jader 1 3 5 I , pokračuje tvorba 135Xe s klesající intenzitou,
s poločasem 6,7 hod. Současně se však podstatně sníží úbytek jader 135Xe účinkem
pohlcení neutronů. Protože poločas rozpadu 135Xe (9,2 h) je větší než poločas
rozpadu 1 3 5 I , bude se koncentrace izotopu 135Xe nejdříve zvyšovat. V odstaveném
reaktoru však již nevzniká 1 3 5 I , takže koncentrace 135Xe prochází maximem a potom
klesá.

Lze odvodit vztah vyjadřující průběh koncentrace xenónových jader nebo
xenónové otravy qx<> po odstavení reaktoru. Průběh xenónové otravy po náhlém
odstavení reaktoru, který pracoval dostatečně dlouho s konstantní hustotou toku
neutronů cpo, je zřejmý z obr.9. Je vidět, že maxima otravy je dosaženo asi za
12 hodin po odstavení reaktoru. Velikost maxima značně závisí na hodnotě ustálené
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hustoty toku neutronů. Má-li být
zachována možnost spustit reaktor v
libovolném okamžiku, musí být k
dispozici poměrně velká zásoba
reaktivity. Jinak je možné znovu spustit
reaktor buď před okamžikem, kdy otrava
xenonem dosáhne hodnoty odpovídající
zásobě reaktivity, která je k dispozici,
anebo až po přechodu maxima, kdy
otrava xenonem klesne pod hodnotu
odpovídající zásobě reaktivity.
Tento efekt se v reaktorové fyzice
nazývá jodová jáma a je významný proto,
že může při nevhodných manipulacích (z

hlediska vzniku jodové jámy např. rychlé o b r 9 č a s o v ý p r ů b ě h x e n o n o v é o t r a v y p o

odstavováno s reaktorem způsobit jeho náhlém odstavení reaktoru
nucené odstavení i na několik desítek
hodin. Je-li potřeba z nějakého důvodu reaktor odstavit, nesmí doba odstavení být
delší než cca 3 hodiny, jinak je další najetí možné až po dalších cca 10 hodinách.
Vhodnou manipulací pro to, aby reaktor "nespadnul do jodové jámy", je např. jeho
pomalé odstavování.

2.6.4 Vyhořívání paliva v reaktoru

Při provozu jaderného reaktoru dochází ke změnám izotopického složení paliva.
Znalost izotopického složení palivové vsázky reaktoru má velký význam, protože
spolu s koncentrací strusek určuje délku pracovní kampaně. Určuje jeho jaderné
vlastnosti, rozložení hustoty neutronů a tím i rozložení zdrojů tepla.

Základní schemata změn izotopického složení paliva jsou tato:

Supeni Jádro 235U po interakci s neutronem se může rozštěpit
2 3 5 Í / + n C nebo může vytvořit jádro 2 3 6U. Pravděpodobnost

u štěpení ku záchytu je asi 6:1.

+ n -
2.28mln y

3.3á

Záchyt neutronu jádrem 238U vede ke
Z39Pu vzniku 2 3 9U, který dvěma 0- rozpady

přechází na 239Pu.

239P« + n C
odštěpky

"Pu

2401 241

odštěpky

* n

Záchyt neutronu jádrem plutonia 239 může vést ke
štěpení nebo ke vzniku 240Pu.

Pu Záchyt neutronu v 240Pu vede na 241Pu.

Záchyt neutronu jádrem 241Pu může vést ke štěpení
nebo k tvorbě 242Pu.
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Na základě uvedených schémat lze
sestavit rovnice pro časovou změnu
izotopického složení paliva jaderného
reaktoru. Při přesnějším výpočtu
dlouhodobé neutronové bilance vstupuje
do vztahů pro časové změny řada
faktorů, takže matematický popis je dosti
komplikovaný. Řešením rovnic pro
koncentraci všech vyšetřovaných izotopů
lze obdržet jejich závislost na tzv.
efektivní době z (definované vztahem
dz = tyogdt), která je zobrazena na
obr. 10. Z této závislosti je vidět, že
tvorba dalších štěpitelných izotopů 239Pu

a 241Pu může významně zlepšit o b r . 1 0 Závislost relativní koncentrace izotopů
neutronovou bilanci v průběhu paliva v aktivní zóně na efektivní době.
vyhořívání. Je zřejmé, že zatímco
koncentrace 235U trvale exponenciálně klesá, má koncentrace izotopů plutonia
v počátečním velkém intervalu efektivní doby rostoucí charakter. Vzhledem k tomu,
že palivem v tepelném reaktoru je jak 235U, tak 239Pu a 241Pu, je vhodné stanovit
součet koncentrací všech těchto izotopů (obr. 10, čárkovaná křivka).

Ze součtové křivky je vidět, že po určitou dobu po zahájení provozu může
docházet ke zvyšování koncentrace štěpitelného materiálu v důsledku vysokého
přírůstku 239Pu z 238U proti úbytku 235U. S postupným poklesem koncentrace 235U
však tíhu zajištování neutronové bilance nese stále více 239Pu, takže jeho koncentrace
ztrácí svoji původní tendenci k rychlému růstu. Po podstatném poklesu koncentrace
235U klesá součtová křivka až do doby zastavení provozu z nedostatku koncentrace
štěpného materiálu. Na zhoršování neutronové bilance působí i štěpné trosky a
produkty jejich rozpadu, které se hromadí v palivu a svými absorbčními vlastnostmi
ještě více zhoršují neutronovou bilanci.

Jiná je situace u reaktorů s vysoce obohaceným palivem, jako je např. reaktor
LVR-15, kde tvorba štěpitelných izotopů 239Pu a 241Pu je malá a proto neutronovou
bilanci v průběhu vyhořívání výrazně nezlepšuje.

2.6.5 Změny zásoby reaktivity při dlouhodobém provozu reaktoru na vyšším
výkonu

Ze známých hodnot koncentrace všech izotopů včetně štěpných produktů lze
stanovit závislost neutronové bilance pro každou hodncíu vyhoření. Průběh k„f

v závislosti na vyhoření je zobrazen na obr. 11. Z tohoto obrázku je zřejmé, že
neutronová bilance se v počátečním období provozu stává příznivější zvyšováním
koncentrace 239Pu a pa< kfesá až k hodnotě, kde kef(z) = 1. Za tohoto stavu se
reaktor zastaví, protože koncentrace složek je tak nepříznivá, že reaktor se stává
podkritickým..Protože až do tohoto stavu má reaktivita kladnou hodnotu, je reaktivita
uměle udržována na nulové hodnotě absorbcí nebo únikem neutronů. Provádí se to
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obr. 11 Závislost koeficientu násobení na efektivní době.

např. pomocí kompenzačních absopčních tyčí nebo v lehkovodním reaktoru přidáním
kyseliny borité do H2O.

2.6.6 Zastruskování reaktoru

V aktivní zóně reaktoru vznikají kromě 135Xe další štěpné produkty s velkým
absorbčním průřezem, které jsou buď stabilní, nebo mají dlouhý poločas rozpadu.
Otrava reaktoru produkty štěpení s dlouhým poločasem rozpadu je závislá na
vyhoření jaderného paliva, jenž je úměrné měrnému výkonu a době provozování
reaktoru, t j . součinu P.t [MWd/t].

Pro stanovení počtu neutronů absorbovaných ve struskách je nutné odvodit
časový průběh koncentrace jednotlivých produktů štěpení s velkým účinným
průřezem pro absorbci neutronů. Při formulaci výchozích diferenciálních rovnic se
nerespektuje radioaktivní rozpad štěpných produktů, protože probíhá značně rychleji
než hromadění strusek. Dále se předpokládá, že stabilní jádro i-té strusky vzniká buď
přímo při štěpení 235U s výtěžkem y*, nebo štěpením 239Pu s výtěžkem y*.
Označíme-li N5 a N9 koncentrace jader 235U, resp. 239Pu a zanedbáme-li rezonanční
absorbci ve strusce, lze pro časovou změnu koncentrace i-té strusky v aktivní zóně
s hustotou toku neutronů <P psát rovnici

(2.51)

Použijeme-li další zjednodušující předpoklady, že reaktor pracuje na konstantním
měrném výkonu a y? = K9 a dále použijeme-li efektivní doby, lze pro poměrnou
absorbci v i-té strusce získat vztah

5 5 . , 8 9 X ,

íifc) = (2.52)
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Strusky se rozdělují do tří skupin
podle velikosti jejich absorbčních
účinných průřezů vzhledem k účinnému
průřezu pro absorbci v 235U:

1. skupina: o„ > o,5

2. skupina: aa « o*
3. skupina: aa < o*
Průběh absorbce neutronů v

jednotlivých skupinách v závislosti na
stupni vyhoření 235U je uveden na obr. 12.
Z obrázku je zřejmé, že 1. skupina
dosahuje velmi brzo svého maxima. Další
pokles je svázán se zvyšováním hustoty
toku neutronů při konstantním měrném
výkonu reaktoru, protože klesá
koncentrace jader 235U a 239Pu.

2.6.7 Vnitřní palivový cyklus

obr. 12 Závislost absorpce neutronů ve struskách
na efektivní době.

Všechny činnosti nebo operace spojené s jaderným palivem se označují jako palivový
cyklus reaktoru. Zahrnuje činnosti jako je:

- těžba a úprava rud,
- obohacování uranu,
- výroba palivových článků,
- skladování a doprava paliva,
- zavážení čerstvého paliva do reaktoru,
- přemístování částečně vyhořelého paliva v reaktoru,
- vyvážení vyhořelého paliva z reaktoru,
- skladování a transport vyhořelého paliva aj.
Palivový cyklus lze rozdělit na dvě části a to na část, která zahrnuje operace

vázané na reaktor - vnitřní palivový cyklus a na vnější palivový cyklus, který zahrnuje
všechny další operace.

Pokud jde o vnitřní palivový cyklus, velká pozornost, zejména u lehkovodních
energetických reaktorů, je věnována výměně a přemístování paliva v reaktoru. Ve
snaze dosáhnout hlubokého průměrného vyhoření s vysokým vyrovnáním výkonu po
poloměru aktivní zóny byla vyvinuta řada schémat výměny a přemístování paliva.
Vzhledem k tomu, že změny polohy částečně vyhořelých palivových článků a nově
založené čerstvé palivové články způsobují výrazné změny reaktivity, je nutné
uskutečnit i změny v rozloženi' kompenzačních absorbčních elementů. Z výše
uvedeného je zřejmé, že je nutné stanovit optimální strategii výměny paliva.

2.7 STÍNĚNÍ JADERNÉHO REAKTORU

Ochrana před účinky radioaktivního záření se stala vážným problémem v době,
kdy uvolňování jaderné energie štěpnou řetězovou reakcí ve velkém měřítku se stalo
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skutečností, protože tento proces je doprovázen velkou intenzitou radioaktivního
záření a vznikem radioaktivních izotopů. Hlavním účelem stínění je snížit dávky záření
na takovou mez, která je z hlediska biologického považována pro člověka za
neškodnou, a při odstínění přístrojů, zařízení a materiálů minimalizovat radiační
poškození těchto objektů. Stanovení těchto mezí v oblasti živé i neživé přírody se
stalo předmětem rozsáhlých výzkumů. I dnes doporučené meze nejsou považovány
za definitivní a zejména otázka vlivu na genetické faktory není uzavřena [6].

2.7.1 Přehled základních materiálů používaných ke stínění

Stínění před radioaktivním zářením bylo dlouhou dobu záležitostí převážně
empirickou. Množství stínícího materiálu, které bylo ke stínění radioaktivních zdrojů
zapotřebí, bylo relativně malé. V této části jsou uvedeny základní fyzikální a
technické parametry materiálů používaných ke konstrukci stínění. Jedná se především
o vodu a materiály bohaté na vodík, dále betony, železo a některé speciální materiály
pro zvláštní případy ochrany před zářením.

Voda je nejběžnějším a nejlevnějším materiálem s vysokým obschem vodíku, což
vede k jejímu širokému použití jako stínění proti neutronům. Jt= •> vystavena
intenzivnímu záření, dochází v ní ke značnému rozkladu radiolýzou za vzniku třaskavé
směsi, která musí být z vody odstraňována. Obsah nečistot ve vodě se musí u.iržovat
na nízké úrovni, protože aktivace nečistot zvyšuje stupeň radiolýzy a kromě toho
může činit vodu trvale radioaktivní.

Do skupiny materiálů s obsahem vodíku patří například polyetylén, parafiny, dřevo
a různé druhy hydridů (např. hydrid zirkonu) a také betony.

Beton se používá obvykle jako nejlevnější stínění, které má téměř ideální stínící
vlastnosti. Lze jej snadno zhotovovat v nejrůznějších tvarech a s příměsemi získat
beton vhodný pro speciální účely. Beton kromě vodíkových jader, obsažených
zejména ve vázané formě, obsahuje také řadu těžších prvků. Pro toto složení je
vhodný jak pro zeslabování toků rychlých a pomalých neutronů, tak i pro zeslabování
záření gama. Stínící vlastnosti betonu lze ještě zlepšit přidáním těžkých prvků óo
směsi. Například přidáním železa ve formě rudy, šrotu, barya nebo olova (tzv. těžký
beton pro absorbci gama záření), nebo přidáním boritých sloučenin (pro zvýšení
absorbce tepelných neutronů). Nevýhodou betonu je jeho malá tepelná vodivost,
která může činit problémy u reaktorů s vyššími výkony.

Železo jako stínící materiál se používá pro stínění gama záření a proti neutronům.
Jako stínění proti záření gama je železné stínění o 30 % těžší než olověné, které je
však méně účinné proti neutronům. Železné stíneníje proto vhodné použít všude tam,
kde se jedná o současné stínění proti gama záření a proti neutronům. Nevýhodou
železa je jeho korozivnost, výhodou jeho výborné mechanické vlastnosti.

Olovo se často používá pro stínění menších rozměrů, zejména pokud jde o stínění
záření gama. V kombinaci s materiály obsahujícími vodík a s železem je vhodné pro
odstínění malých reaktorů. Vzhledem k ceně je nutno olova používat v centrálních
částech stínění, kde zaujímá menší objem. Olovo má špatné mechanické vlastnosti,
proto musí být zpevňováno ocelovou výztuží. Musí se také chránit před trvalým
stykem s vodou.
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Jako stínící materiál je používán také vizmut, zejména pro odfiltrování záření gama
ze svazku neutronů vyváděného z aktivní zóny reaktoru kanálem ve stínění.

Grafit není stínícím materiálem v pravém slova smyslu, ale jako moderátor i jako
reflektor působí do jisté míry jako stínění, které zeslabuje záření palivových článků
v aktivní zóně a mění jeho spektrum před dopadem na další část stínění. Podobně
jako grafit se z hlediska stínění chová i těžká voda.

Pronikavost záření alfa, beta, gama a neutronů některými materiály [7] je
znázorněna na obr. 13.

HLINÍK OLOVO BETON
ALFA

BETA

1 C C O O C C O C O C ' í

o o o o o o o o o o o

ÍAMA, ZÁŘENÍ X

0\

NEUTRONY
O O O O O O O O O O 1 o o o o

O O O O

5 O O O O o o o o o o o o o

obr. 13 Pronikavost různých druhů záření některými materiály.

2.7.2 Stínění proti neutronům a proti záření gama

Z hlediska potřeb v oblasti reaktorové techniky je třeba řešit především stínění
proti neutronům a proti záření gama. Pozornost těmto dvěma druhům záření je
věnována proto, že se jedná o nejpronikavější druhy záření a k zeslabení jejich
intenzity na přípustnou mez je třeba nepoměrně více materiálů než u záření beta nebo
záření alfa.

Zeslabení toku neutonu
Jak již bylo uvedeno, prostředí, které v dostatečném množství obsahuje vodík, je

nejlepším materiálem zeslabujícím tok rychlých neutronů. Je to způsobeno
zvláštnostmi interakcí mezi neutrony a protony (velký účinný průřez pro rozptyl, velký
střední logaritmický dekrement energie, rostoucí absorbce s poklesem energie
neutronů). To vede k tomu, že neutrony rozptýlené jádry vodíku jsou dobře
odstraňovány z primárního svazku. Další výhodou materiálů obsahujících vodík je
skutečnost, že vodík má dosti velký účinný průřez pro absorbci neutronů. Proto
neutron pojedná nebo dvou srážkách má velkou pravděpodobnost, že bude pohlcen.
Výborným stínícím materiálem pro neutrony je proto voda. Voda jako tekutina je
vhodná také z důvodu snadné přizpůsobivosti stínění.

41



Materiály, které neobsahují vodík, např. olovo, železo a pod., se často používají
z konstrukčních důvodů nebo jako tepelné stínění bez podstatného vlivu na stínění
neutronů.

U některých stínících materiálů, např. železa, byly pozorovány průstřely neutronu.
Průstřelem neutronu se nazývají průchody neutronů v úzkých energetických
intervalech přes stínící materiál v důsledku poklesu totálního účinného průřezu při
některé hodnotě energie (např. u železa při energii 25 keV). Průstřely jsou převážně
sledovány experimentálně a stanovuje se podíl toku rychlých neutronů dané energie
k celkovému toku na výstupu ze stínění.

Zeslabení toku gama kvant
Vzhledem k pronikavosti gama záření představuje jeho odstínění závažný problém

pro fyziku stínění. Problém je o to složitější, že zdroje gama kvant nejsou rozloženy
pouze v aktivní zóně, ale vznikají i v objemu stínění. Základní informace o průchodu
gama záření vycházejí z experimentů na tenkých svazcích gama kvant. Pro zeslabení
intenzity tenkého svazku je směrodatná celková pravděpodobnost absorbce
a rozptylu, která závisí na vzdálenosti x vztahem

py = «-"*, (2.53)

kde /j je lineární absorbční koeficient a je závislý na energii.
Absorbce gama záření vrstvou libovolného materiálu pro tenký svazek závisí na

množství hmoty ve vrstvě obsažené. Proto se často udávají tlouštky materiálu
v jednotkách kg/m2 a udávají se hmotové koeficienty absorbce v m2/kg.

Pokud se jedná o široký svazek gama kvant, rozptyl částice v něm nemusí vést
k jejích odstranění ze svazku a částice mohou dospět do zkoumaného bodu po jedné
nebo více srážkách. Pro stanovení příspěvku od jednou a vícekrát rozptýlených částic
lze použít výsledků z tenkého svazku a tento vynásobit faktorem, který udává
zvýšení počtu částic v důsledku příspěvku částic rozptýlených. Tento faktor se
nazývá faktor nakupení a označuje se symbolem B. Rozlišují se dva faktory nakupení,
jeden je tzv. energetický faktor nakupení, druhý tzv. dávkový faktor nakupení.

V omezených oblastech, tj. pro malé hodnoty //x je obvyklé vyjadřovat faktor
nakupení ve tvaru

5 = 1 + ppx, (2.54)

kde P je konstanta závislá na materiálu a energii.

2.7.3 Nehomogenity a dutiny ve stínění

Většina stínění obsahuje oblasti s relativně málo účinnými zeslabovacími
charakteristikami, které mohou působit jako zdroje záření. Takovými nehomogenitami
mohou být štěrbiny okolo průchodu stíněním, kanály, nehomogenity konstrukčních
materiálů atd. Přímý průstřel záření se většinou odstraňuje použitím stupňovitých
průchodek nebo kanálů s ohybem, takže neutrony i gama kvanta nemohou projít bez
rozptylu.
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3 D Y N A M I K A J A D E R N Ý C H R E A K T O R Ů

Doposud jsme se zabývali buď ustálenými stavy jaderných reaktorů, nebo
takovými změnami, které probíhají dostatečně pomalu, takže k výpočtu prostorového
rozložení hustoty toku neutronů a odpovídajícího tepelného výkonu lze použít difúzni
rovnici ve stacionárním stavu. Obecně má však jakékoliv porušení neutronové bilance
za následek nejen změnu prostorového rozložení ale i časovou změnu hustoty toku
neutronů a výkonu reaktoru. Nejčastější příčinou porušení ustáleného stavu
výzkumného reaktoru jsou změny polohy regulačních tyčí.

Pokud je tepelný výkon reaktoru zanedbatelně malý, nemají teplotní změny aktivní
zóny vliv na neutronově fyzikální vlastnosti aktivní zóny. V takovém případě hovoříme
o reaktoru "nulového" výkonu, či krátce o nulovém reaktoru. Časové chování
takové soustavy je popsáno řešením kinetických rovnic reaktoru a oblast, která se
studiem časových změn nulového reaktoru zabývá, se nazývá kinetika reaktoru.

Jestliže tepelný výkon reaktoru vzroste natolik, že odpovídající teplotní změny
materiálů ovlivňují neutronově fyzikální vlastnosti aktivní zóny a projevují se změnou
reaktivity systému, hovoříme o energetickém reaktoru. Změny reaktivity vyvolané
změnou teplot zpětně ovlivňují výkon reaktoru a jaderný reaktor je třeba pojímat
jako dynamickou soustavu se zpětnou vazbou. Studiem časové závislosti procesů
probíhajících v takto chápaném reaktoru se zabývá dynamika reaktorů.

Jelikož při štěpěnf těžkých jader dochází vždy k přeměně jaderné energie v energií
tepelnou, neexistuje přísně vzato skutečný nulový reaktor. V dynamice reaktoru jde
pouze o označení takového reaktoru, v němž neexistuje zpětná vazba mezi změnou
výkonu a reaktivitou, respektive působení zpětné vazby je zanedbatelně malé. Je
zřejmé, že definice nulového a energetického reaktoru, vyhovující potřebám dynamiky
jaderných reaktorů, nemusí odpovídat zvyklostem v jiných oblastech. Tak např. do
počtu energetických jaderných reaktorů se zahrnují podle některých autorů pouze
reaktory, jejichž tepelný výkon je větší než 30 MW tepelných. Za nulový reaktor se
často označuje takový jaderný systém, jehož tepelný výkon je dostatečně malý, takže
může pracovat bez chladících systémů.

Jako příklad nulového reaktoru lze uvést školní reaktor VR-1 VRABEC. Jeho
nominální výkon 100 W je natolik malý, že ohřátí paliva ani vody v bazénu nemají
pozorovatelný vliv na reaktivitu systému. Jestliže by se však z nějakého důvodu
zvýšil výkon reaktoru o několik řádů, došlo by k ohřátí palivových článků a k růstu
teploty vody. Tyto teplotní změny již mohou ovlivnit reaktivitu systému a reaktor se
začne chovat analogicky energetickému reaktoru jako systém se zpětnou teplotní
vazbou. Výzkumný reaktor LVR-15 však podle naší definice chápeme jako
"energetický reaktor", nebot teplotní změny odpovídající najetí reaktoru na výkon
15 MW se již projeví zpětnovazebním vlivem na reaktivitu reaktoru.

Aplikace dynamiky jaderných reaktorů je v současné době rozsáhlá a
mnohotvárná. Dynamické modely umožňují sledovat přechodové procesy
v reaktorech, at již v provozních podmínkách, nenominálních stavech či v průběhu
nehod a havárií. Podrobná znalost dynamických vlastností regulovaného objektu
umožňuje v regulační technice vytvořit optimální systém automatického řízení
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reaktoru. V experimentální reaktorové fyzice slouží dynamika k interpretaci
experimentů probíhajících v nestacionárních podmínkách.

V této kapitole budeme studovat především dynamiku reaktoru bez zpětných
teplotních vazeb, tj. budeme se zabývat krátkodobou kinetikou reaktoru. Přitom
vycházíme z jednogrupové difúzni teorie a z metody soustředěných parametrů,
umožňující zanedbat při řešení kinetických rovnic prostorové efekty (bodový difúzni
model). Tento přístup umožňuje popsat časový chod reaktoru soustavou obyčejných
diferenciálních rovnic prvého řádu. Závěr kapitoly (kap. 3.6) věnujeme dynamice
jaderných reaktorů včetně zpětných teplotních vazeb.

3.1 ZPOŽDĚNÉ NEUT30NY

Jak již bylo řečeno, uvolňuje se v průběhu štěpení jader atomu uranu v průměru
asi 2,43 neutronů na jedno rozštěpené jádro. Více než 99 % těchto neutronů je
uvolňováno ve velmi krátkém časovém intervalu, přibližně do 10' 4 s po štěpení. Tyto
neutrony nazýváme okamžité. Vznik zbylých neutronů je vázán na radioaktivní rozpad
některých produktů štěpení a tyto neutrony se objevují v aktivní zóně s určitým
časovým zpožděním. Nazýváme je proto zpožděné neutrony. Přestože celkový podíl
zpožděných neutronů je velmi malý, mají v dynamice jaderných reaktorů zásadní
význam.

Vlastnosti zpožděných neutronů úzce
souvisejí se zákony radioaktivního
rozpadu některých produktů štěpení.
Část odštěpků přechází nejprve emisí
elektronu na tzv. mateřská jádra, která
pak bezprostředně emitují zpožděné
neutrony. Typickým příkladem je izotop
87Br, který patří mezi produkty štěpení
uranu. Rozpadové řetězce tohoto
odštěpku jsou schematicky znázorněny
na obr. 14. Část jader izotopu 87Br
přechází emisí elektronu na vzbuzené
jádro (87Kr)\ které se dostává do
rovnovážného stavu vysláním neutronu.
Jelikož k emisi zpožděného neutronu
dochází bezprostředně po rozpadu obr. 14 Rozpad jádra "Br
mateřského jádra, rovná se průměrné časové zpoždění, s nímž je neutron emitován,
střední době života mateřského jádra. Produkce zpožděných neutronů je tedy určena
rozpadovou konstantou mateřského jádra.

Při štěpení vzniká několik desítek druhů odštěpků, jejichž vlastnosti jsou velice
rozdílné. Přestože je známo nejméně 45 různých druhů mateřských jader zpožděných
neutronů, lze všechny zpožděné neutrony rozdělit do šesti skupin, charakterizovaných
rozpadovou konstantou mateřských jader Xn podílem p, vztaženým najeden neutron
vzniklý při štěpení a energetickým spektrem. Tyto parametry jsou pro jednotlivé
izotopy odlišné, nejsou však příliš citlivé na energii neutronů vyvolávajících štěpení.

87Br 55s

Emise
neutronu

<8 7Kr)*

8 7 Kr

8 6 K r

b

87Sr
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Základní parametry zpožděných neutronů vznikajících při štěpení jader 235U jsou
shrnuty v tabulce na obr. 15.

Skupina

i

1
2

3
4
5
6

Rozpadové
konstanta

*i (a"1)

0,0127

0,0317

0,115

0,311
1,40

3,87

Střední doba
života

\ (s)

.. 78,8 ..

31,6

8,7
3,21

0,75

0,258

Podíl*}

\ (%)

0,0261

0,1461

0,1289
0,2792

0,0878

0,0178

Relativní
podíl

3,8
21,3

18,8

40,7
12,8

2,6

*) —
Vypočteno za předpokladu, že V = 2,432.

obr. 15 Charakteristiky zpožděných neutronů ze štěpení 23BU.

Z hlediska energetických spekter jednotlivých skupin zpožděných neutronů má
určitý význam jejich nižší střední energie (0,5 MeV) ve srovnání s průměrnou energií
okamžitých neutronů (2 MeV). V tepelných reaktorech se tento rozdíl projevuje
poněkud vyšší efektivitou zpožděných neutronů vzhledem k procesu štěpení. Jelikož
mají zpožděné neutrony nižší počáteční energii, snižuje se poněkud pravděpodobnost
jejich úniku ze soustavy či pravděpodobnost jejich absorbce v průběhu zpomalování.

3.2 CHOVÁNÍ REAKTORU BEZ ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

Jak již bylo řečeno, mají zpožděné neutrony obecně na dynamiku reaktoru
dominantní vliv. Přesto se v praxi vyskytují případy, kdy lze vliv zpožděných neutronů
zanedbat a časové chování reaktoru popsat na základě velmi jednoduchých úvah
vycházejících z definice koeficientu násobení.

Předpokládejme, že všechny neutrony vznikají při štěpení jako neutrony okamžité.
Jak již bylo uvedeno, lze koeficient násobení kef definovat jako poměr počtu
neutronů v reaktoru v následujících dvou generacích. Jelikož jeden neutron je vždy
potřebný k udržení štěpné řetězové reakce, udává rozdíl kel- 1 přírůstek nebo úbytek
neutroriů za dobu života jedné neutronové generace /, vztažený na jeden neutron.
Je-li v reaktoru hustota počtu neutronů n, pak časový průběh této hustoty je určován
diferenciální rovnicí

ĚS.
dt I

(3.1)

Hustota neutronů n(tj může být normována libovolně. Jelikož je tato veličina
úměrná rovněž uvolňovanému tepelnému výkonu P(t), můžeme rovnici (3.1)
normovat tak, že udává časový průběh tepelného výkonu reaktoru jako důsledek
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časové změny multiplikačního faktoru kjt)

dt I

Tuto diferenciální rovnici můžeme po separaci proměnných integrovat. Je-li Po

výkon reaktoru na počátku přechodového děje (t = 0), je časový průběh výkonu
reaktoru v důsledku libovolné změny multiplikačního koeficientu kjt) určován
následující rovnicí

P(t) = Poexp (3-3)

Změní-li se v čase t = 0 hodnota multiplikačního koeficientu na konstantní
hodnotu různou od 1, je časový průběh výkonu určen exponenciálním průběhem

P(t) - />oexp|*^j. (3.4)

1 onto jednoduchý vztah dává dobrý obraz o časových změnách výkonu reaktoru
v určitých speciálních případech, především při velkých změnách reaktivity
(několik /?), kdy je reaktor nadkritický již s okamžitými neutrony (platí nerovnost
k JI - 0) ) 1). V takovém případě mají zpožděné neutrony malý vliv na dynamiku
procesu a jestliže jejich příspěvek k rozvoji štěpné řetězové reakce zcela zanedbáme,
lze místo výchozí rovnice psát

dt I

nebot v druhé generaci vzniká pouze kJ1 - 0) neutronů okamžitých. Zpožděné
neutrony jsou zatím skryty v mateřských jádrech a řetězové reakce se neúčastní. Je
zřejmé, že výsledný růst výkonu je při kladné skokové změně reaktivity určen
exponenciálním průběhem

P(t) = Poexpí-P-^-íj, (3.6)

kde A je střední doba vzniku okamžitých neutronů, llkef. (Jelikož i při velkých
změnách reaktivity je kef blízké 1, je prakticky rozdíl mezi střední dobou života
okamžitých neutronů /a střední dobou vzniku okamžitých neutronů A zanedbatelně
malý). Exponenciální růst výkonu je tak prudký, že se jedná v podstatě o jadernou
explozi.

Druhou oblastí použití exponenciálního průběhu jsou naopak malé změny
reaktivity (menší než 0,1 0). V tomto případě však dynamiku reaktoru určují zpožděné
neutrony a jak uvidíme v následující kpitole, zvětšují o několik řádu střední dobu
života jedné neutronové generace.

3.3 PERIODA REAKTORU A VLIV ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

Doba 7", během níž se změní neutronová hustota a odpovídající výkon reaktoru
e-krát, se nazývá perioda reaktoru. Jestliže se výkon reaktoru mění exponenciálně,
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je perioda reaktoru konstantní a hovoříme o ustálené periodě reaktoru, Te. V případě
reaktoru, v němž vznikají pouze okamžité neutrony, plyne při kladné konstantní
změně reaktivity ze vztahu (3.4) na základě definice ustálené periody reaktoru -vztah

(3.7)

(3.8)

a ustálená perioda reaktoru je zřejmě určena poměrem

Kef •

Perioda reaktoru je velmi důležitá provozní veličina charakterizující dynamiku
reaktoru. Z hlediska bezpečného provozu by růst výkonu reaktoru měl zůstat vždy
omezen tak, aby ustálená perioda reaktoru neklesla řádově pod desítky sekund.
Perioda je proto jedním z parametrů, které automatický systém řízení sleduje a její
pokles pod limitní hodnotu je jedním ze signálů způsobujících odstavení reaktoru.

Ustálenou periodu lze použít k názorné demonstraci nebezpečí stavu, kdy je
reaktor nadkritický již s okamžitými neutrony. Lze odhadnout, že se na počátku
černobylské katastrofy uvolnila v důsledku utržení víka a "vystřelení" regulačních tyčí
reaktivita v hodnotě 6 až 8 /?. Jestliže uvažujeme střední dobu života okamžitých
neutronů 10"4s, lze na základě vzorce (3.6) odhadnout ustálenou periodu reaktoru
(p = 60,(3 = 0,00684)

T- - ih' ú" ws- (3-91

Za každé tři setiny sekundy se výkon reaktoru více než zdvojnásobil. Během
1 sekundy vzrostl výkon podle tohoto vztahu již na hodnotu

P = P0.e»*.P0 * 7.101 4.P0
 ( 3 " 1 0 )

a došlo prakticky k jaderné explozi. Ve skutečnosti se však s časem uplatňují zpětné
vazby, takže uvedené úvahy platí pouze pro počáteční fázi procesu. I tak však je
nebezpečí nadkritického stavu reaktoru na okamžitých neutronech z uvedeného
příkladu naprosto zřejmé.

Prudký růst výkonu v uvedeném případě není způsoben pouze velikostí uvolněné
kladné reaktivity, ale především tím, že se reaktor dostal do nadkritického stavu již
s okamžitými neutrony. O tom se snadno přesvědčíme na základě následující úvahy:

Předpokládejme náhlou kladnou změnu reaktivity, odpovídající změně efektivního
multiplikačního koeficientu o jednu desetinu procenta, tj změnu z hodnoty kef = 1 na
kef = 1,001. Tato změna je ekvivalentní reaktivitě asi 1 /7 /? a je při provozu reaktoru
zcela běžná. Pokud by všechny neutrony vznikaly jako okamžité, vychází ze vztahu
(3.8) perioda reaktoru 0,1 s a výkon reaktoru se za každou desetinu sekundy zvýší
e-krát. Takovýto růst se blíží explozi a je zřejmé, že by řízení reaktoru za takových
podmínek bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Proces však rozhodujícím způsobem
ovlivňují zpožděné neutrony. I když je jejich podíl v aktivní zóně vzhledem
k okamžitým neutronům malý, podstatně prodlužují střední dobu života jedné
neutronové generace. Jak již bylo řečeno, objevují se v soustavě s jistým časovým
zpožděním, rovným střední době života mateřského jádra, 7>. Z hlediska štěpné
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řetězové reakce je lhostejné, difunduje-li neutron aktivní zónou aniž reaguje, nebo je-li
uschován v mateřském jádře (připomeňme si, že střední doba života neutronu je doba
od vzniku neutronu až po jeho zánik absorbcí, nebo únikem ze soustavy).
Zanedbáme-li dobu na zpomalení neutronu, lze vyjádřit průměrnou dobu života jedné
neutronové generace jako součet

Součet I/?//je roven přibližně 0,1 s a prodlužuje střední dobu života neutronů v
tepelném reaktoru o tři řády. Zhruba můžeme ocenit vliv zpožděných neutronů na
periodu reaktoru, použijeme-li ve výrazu pro 7"e váženou dobu života neutronů 7.
Perioda reaktoru se tak změní z 0,1 s na Te = 100 s, a to je hodnota, která je již pro
řízení a provoz reaktoru přijatelná.

3.4 CHOVÁNÍ REAKTORU SE ZPOŽDĚNÝMI NEUTRONY

V předchozí kapitole jsme viděli, že s výjimkou velkých změn reaktivity nelze vliv
zpožděných neutronů na průběh přechodového procesu v jaderném reaktoru
zanedbat. Kinetiku reaktoru určují rovněž diferenciální rovnice, které popisují časový
průběh koncentrace mateřských jader zpožděných neutronů.

3.4.1 Rovnice kinetiky se zpožděnými neutrony

Jak již bylo řečeno, lze produkty štěpení emitující zpožděné neutrony - mateřská
jádra - rozdělit do 6 skupin. Je-li \t rozpadová konstanta i-té skupiny mateřských
jader o koncentraci C, v jednotce objemu, pak se za jednotku času v jednotce objemu
rozpadne \jCt mateřských jader. Rozpadem jednoho mateřského jádra se uvolní jeden
zpožděný neutron, takže příspěvek všech zpožděných neutronů vyjádříme jako součet
EAjCj. Tento součet přidáme k pravé straně rovnice (3.5), takže rovnice kinetiky
zahrnující vliv zpožděných neutronů bude mít nyní tvar

g .( .)£; y;. ,3.,2,
at I i

kde m je uvažovaný počet skupin mateřských jader zpožděných neutronů.
Tuto rovnici je třeba doplnit vztahy, které popisují časovou změnu koncentrace

mateřských jader v jednotce objemu. Výraz kef/l.n vyjadřuje celkový počet všech
neutronů (okamžitých i zpožděných), které za dobu života jedné neutronové generace
vzniknou. Jelikož se na každý štěpný neutron v průměru uvolní /?, zpožděných
neutronů, je příspěvek i-té skupiny zpožděných neutronů P^ef / l.n. Diferenciální
rovnice popisující v jednogrupovém bodovém difúzním přiblížení časovou změnu
objemové koncentrace i-té skupiny mateřských jader zpožděných neutronů tedy je

dC k m

—i = (Vfn(í) -£X,.C r (3.13)
at I i

Takovouto rovnici lze formulovat pro každou skupinu mateřských jader, takže
rovnice kinetiky sestávají z rovnice popisující hustotu neutronů a z šesti (obecně z m)
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diferenciálních rovnic pro koncentrace mateřských jader. Počáteční podmínky udávají
hustotu neutronů a koncentrace mateřských jader v čase t = O.

Jelikož je tepelný výkon reaktoru přímo úměrný neutronové hustotě, lze kinetické
rovnice přeformulovat tak, že popisují časový průběh výkonu reaktoru:

dt
-P(t) (3.14)

(3.15)

i = 1,2, ..., m.
Veličina c, však nyní neodpovídá koncentraci mateřských jader ale jedná se o

veličinu přímo úměrnou: c, = konst.C,.

3.4.2 Integrální tvar kinetických rovnic

V odborné literatuře lze nalézt bezpočet různých formulací kinetických rovnic.
Integrální formu získáme formálním řešením soustavy obyčejných diferenciálních
rovnic (3.14) a (3.15) Laplaceovou integrální transformací. Výsledné řešení lze
vyjádřit jako určitý integrál

P(ř) = Po * fG0(t-í)p(í)P(í)dí.
o

Integrální jádro G0(t) lze vyjádřit jako sumu

(3.16)

(3.17)

Kořeny s„ a konstanty An pro 6 skupin zpožděných neutronů vznikajících při
štěpení 235U jsou v závislosti na střední době vzniku okamžitých neutronů A uvedeny
v tabulce na obr.16.

Způsob zápisu konstant: 11,2345-03 s 1,2345.10~J)
A, i

(e)

10-5

2.1O"5

4.1O"5

6.10" 5

8.1O"5

io-«

5.1O"4

10-3

V
AAn:
V

AA n :
V

AA n :

V
AAn:

V
AA n :

V
AA„:

s n :

AAn:
e n :

A V

1

2

4

6

9

1

5,

1,

n = 0

0
,1426-04

0
,2849-04

0
5687-04

0
8515-04

0
1333-04

0
1414-03

0
6610-03

0
1298-02

1
1
1
2
1
5
1
7
1
1
1,
1,
1,
6,
1,
1,

n = 1

,5056-02
,2657-05
,5055-02
,5310-05
,5055-02
0607-05
5055-02
5890-05
5054-02
0116-04
5054-02
2642-04
5046-02
2881-04
5037-02
2495-03

7
8
7
1
7
3
7
4
7

7,
8,
7,
4,
7,
a,

n = 2

,1004-02
,1048-05
,0998-02
,6210-04
0986-02
2421-04
0975-02
8632-04
0963-02
4845-04
0952-02
1058-04
0722-02
0548-03
0436-02
1125-03

n = 3

1,9849-01
1,0806-04
1,9847-01
2,1612-04
1,9842-01
4,3229-04
1,9838-01
6,4850-04
1,9834-01
8,6575-04
1,9829-01
1,0810-03
1,9744-01
5,4148-03
1,9637-01
1,0847-02

1
2
1
4
1
8
1
1
1
1
1
2,
1
1,
1.
2,

n = 4

,2402
,0241-04
,2399
0595-04
2394
1656-04
2389
2318-03
2384
6519-03
2379
0767-03
2271
1657-02
2117
7016-02

3
1
3
2
3
4
3
7
3
1,
3,
1
3,
1,
3,
4,

n = 5

,7799
,1751-04
,7794
3732-04

,7785
8402-04
7776
4052-04
7766
0072-03
7757
2846-03
7515
0028-02
6981
0590-02

6
9
3
9
1
9
1
9
8
9
6
9
1.
9,
7,
9,

n = 6

,8634+02
,9921-01
,4339+02
,9857-01
,7191+02
,9732-01
,1476+02
,9595-01
6178+01
9467-01
9033+01
9334-01
4197+01
6239-01
4077
0074-01

obr.16 Kořeny s„ a konstanty A„ integračního jádra Go
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Integrální formulace kinetických rovnic má v reaktorové dynamice spíše teoretický
význam. Je výhodná při řešení některých úloh, lze ji rovněž použít k odvození
algoritmu numerického řešení kinetických rovnic. Na rozdíl od diferenciální formulace
uvedené v předchozím odstavci jsou fyzikální vlastnosti zpožděných neutronů skryty
v konstantách s„ a A„.

3.4.3 Linearizace kinetické rovnice

Řešení některých problémů automatického řízení reaktoru se neobejde bez
zavedení přenosové funkce nulového reaktoru. Obecně se teorie přenosu uplatňuje
v dynamice lineárních systémů, kdy platí princip superpozice. Tento princip lze
zjednodušeně vysvětlit na příkladě dynamického systému se dvěmi vstupními
veličinami - odezva lineárního systému na součet vstupních signálů je rovna součtu
odezev na jednotlivé vstupy. V jaderném reaktoru princip superpozice neplatí - jedná
se o nelineární systém. Matematicky se nelinearita projevuje např. v integrální
kinetické rovnici součinem vstupní veličiny (reaktivita p) a hledané odezvy reaktoru
(výkon P).

Obvyklým postupem v takových případech, kdy je dynamický systém v plném
rozsahu vstupních parametrů nelineární ale přesto chceme pracovat s přenosy, je
linearizace matematického modelu dynamického systému. Zaveďme odchylku
průběhu výkonu od rovnovážného stavu

AP(ř) = P(t) - Po (3.18)

a upravme kinetickou rovnici v integrálním tvaru na součet
r r

AP(ř) = P0[G0(t-i)p(í)di + [G0(t-i)p(í)APO)dt. (3.19)
o o

Uvažujeme-li dostatečně malé změny reaktivity p(tl způsobující pouze malé změny
výkonu AP < Po, můžeme druhý člen v rovnici zanedbat, nebot obsahuje součin
pltj.LP. Dostáváme tak (inearizovaný model nulového reaktoru :

t

Ař(í) = P0[G0 (Í - f) p (r) á. (3.20)
o

3.4.4 Přenosová funkce nulového reaktoru

Přenosová funkce či přenos umožňuje vyjádřit dynamické vlastnosti lineárního
nebo linearizovaného systému. Nachází-li se uvažovaný systém na počátku v klidu,
je jeho přenos určen jako poměr Laplaceovy transformace výstupní (hledané) veličiny
a vstupní (zadané) veličiny. V případě nulového reaktoru je vstupní veličinou
reaktivita", výstupní veličinou (odezvou) je výkon reaktoru. Vztah těchto veličin určuje
v našem případě rovnice (3.20). Na tomto místě se bohužel neobejdeme bez určitých
znalostí Laplaceovy integrální transformace, které nemusejí být všem čtenářům zcela
běžné.

Definice přenosu vyžaduje nalézt Laplaceův obraz rovnice (3.20) :

AP(s) = P0G0(s)p(s). (3.21)
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V tomto vztahu označujeme vlnovkou Laplaceův obraz časové funkce, ,s je
parametr Laplaceovy transformace. Z tohoto vztahu již podle definice určíme přenos
linearizovaného nulového reaktoru

1
P(s)

A +
1 5 +

(3.22)

K definici Laplaceova obrazu integračního jádra Goft) zlomkem na pravé straně
rovnice (3.22) dospějeme při odvozování kinetické rovnice v integrálním tvaru.
Graficky můžeme definici přenosu znázornit následovně

P - E
Základní vlastností přenosu Goje jeho

závislost na počátečním výkonu Po. Při
konstantní amplitudě harmonických změn
reaktivity je amplituda odchylky výkonu
přímo úměrná počátečnímu výkonu Po

"Zesílení" tedy závisí na výkonu
reaktoru.

Důležitým problémem zůstává otázka,
do jaké míry matematický popis
časového chodu nulového reaktoru
založený na linearizovaném přenosu Go

odpovídá skutečným poměrům.Z průběhu
P(t) při periodických změnách reaktivity
na obr. 17 je vidět, že ani při zcela

t (SJ
malých reaktivitách se nulový reaktor o b r.1 7 O dezva reaktoru na harmonické změny
nechová jako oscilátor, nebot střední reaktivity:
hodnota výkonu s časem pomalu roste. p(t)=pKsin(0,2t)

p(t)=pKcos(0,2t)
3.4.5 Počítačové modely kinetiky reaktoru

V současné době existuje bezpočet počítačových kódů zaměřených na numerické
řešení kinetických rovnic. Vycházejí buď z diferenciálního tvaru (3.14), (3.15), nebo
z integrální formy (3.16). Prvá skupina algoritmů vychází z náhrady derivací podílem
konečných diferencí (diferenční metody). K numerickému výpočtu integrálu lze použít
např. Simpsonovu metodu. Na KJR máme dobré zkušenosti s jednoduchými
diferenčními kódy, pracujícími s krátkým časovým krokem. Např. výpočtový program
KIN 4 dává velmi dobré výsledky s časovým krokem 0,01 s. Dosavadní zkušenosti
ukazují, že výpočtové kódy umožňují matematické modelování běžných
přechodových procesů s velmi dobrou přesností (viz. obr. 18).

3.5 ZÁKLADNÍ DYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY REAKTORU

Mezi základní dynamické charakteristiky systému patří odezva na časový průběh
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vstupní veličiny ve tvaru impulzu
(impulzní charakteristika), odezva na
skokovou změnu vstupní veličiny
(přechodová charakteristika) a odezva
systému na harmonické změny vstupu
(frekvenční charakteristika). Tyto
dynamické charakteristiky lze stanovit
také v případě nulového reaktoru. Jejich
význam však je omezený, nebot
experimentální ověřování základních
dynamických charakteristik je velice
náročné a zatím k němu na pracovišti
školního reaktoru nemáme potřebné
vybavení.

obr. 18 Odezva reaktoru VR-1 na pilovité změny
3.5.1 Impulzní charakteristika nulového reaktivity:

reaktoru výpočet (Kropš)
• •••••• měření

Impulzní charakteristika dynamického systému je odezva na idealizovaný časový
impulz vstupní veličiny, popsaný tzv. d-funkcí. Veličina, jejíž časová závislost je
popsána r-funkcí, je rovna 0 všude, kromě počátku (t = 0), kde nabývá nekonečné
velké hodnoty. Jestliže popíšeme časový průběh reaktivity <J-funkcí

p(ř) = p„S(r), (3.23)

pak z vlastností <í-funkce vyplývá, že lze najít hodnotu integrálu (3.16)
t

P{t) = Po + fG0(t-í)b(í)P(í)á = G0.P0. (3.24)

Z této rovnice již snadno zjistíme, že hledanou impulzní charakteristikou je po
malé úpravě funkce Go i

-2 = äP(t)ÍP0 - PoGo(t) = PoIX-e"". (3.25)
ľo o

Na obr. 19 jsou graficky znázorněny relativní odchylky výkonu reaktoru po
jednotkové impulzní změně reaktivity. Ačkoliv výpočet platí pouze pro matematicky
idealizovaný impulz reaktivity vyjádřený tí-funkcí, lze některé závěry zobecnit, takže
platí i pro popis odezvy nulového reaktoru na reálné impulzy reaktivity. Pc
počátečním skoku výkonu na maximální hodnotu (nepřímo úměrnou střední době
života okamžitých neutronů), následuje velmi rychlý exponenciální pokles výkonu až
na novou rovnovážnou hladinu výkonu. Na rozdíl od energetického reaktoru se
zpětnými vazbami se v nulovém reaktoru každý kladný impulz reaktivity projeví
zvýšením ustáleného výkonu.

3.5.2 Přechodová charakteristika

Přechodová charakteristika je odezva reaktoru na skokovou změnu reaktivity na

52



hodnotu pK. Z integrálního tvaru rovnice
kinetiky plyne

P(t) = PQ * [G0(t-í)pKP(í)dí. (3.26)
o

Hodnotu tohoto integrálu lze nalézt
analyticky ve tvaru

Pit) _
pn

Y.K-' . (3.27)
o o

kde kořeny sn a konstanty A„ jsou nyní
funkcí velikosti reaktivity pK. Potřebné
formule či tabulky uvádějící tyto
konstanty nalezneme v odborné
literatuře. Uveďme však alespoň známý
graf na obr.20, z něhož lze odečíst v
závislosti na pK velikost kořenů s„.

1 0 5 ,

AĽ

10*

103

c

r
1"i=i

1 = 10U
s

oV"
i

10"s

— —

) 0,1 0 2 0,3 04 0.5 0.6

' tis)
obr. 19 Odezva nulového reaktoru na jednotkový
impulz reaktivity ve tvaru d-funkce

to.oi 0.1 1 10 100

obr.20 Grafické znázornění rovnice určující kořeny s„.

Typickou odezvu nulového reaktoru na skokové změny reaktivity vidíme na dalším
obrázku. Výkon reaktoru po kladné skokové změně reaktivity nejprve téměř skokem
roste, potom se mění podle jednoduché exponenciály, která se s ohledem na
logaritmické souřadnice na obrázku jeví jako přímka. Analogický průběh má výkon
i po záporné skokové změně reaktivity. Z grafu na obr.20 je vidět, že všechny kořeny
s„ jsou záporné s výjimkou kořenu s0 při kladných změnách reaktivity. Jelikož
současně platí nerovnosti

\ \s7\, (3.28)

klesá v součtu (3.27) s rostoucím časem příspěvek členů se záporným exponentem.
Po uplynutí jisté krátké doby řádu f/A, « 80 s je časový průběh výkonu po kladné
skokové změně reaktivity určen pouze prvým členem s kladným kořenem s0
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obr.21 Odezva reaktoru na skokové zmeny reaktivity. Vlevo: + reaktivita, vpravo: - reaktivita.

= <V" (3.29)

a výkon reaktoru exponenciálně roste.
Převrácená hodnota kořenu s0 je

zřejmě ustálená nebo asymptotická
perioda reaktoru. Její závislost na
velikosti kladné skokové změny reaktivity
udává křivka v pravé části obr.20.
Častěji se však tato závislost znázorňuje
v úpravě, která je patrná z obr.22.

Z tohoto obrázku snadno určíme
maximální přípustné provozní změny
reaktivity, má-li být splněna podmínka
dosažení rozumné ustálené periody
reaktoru. Jestliže např. nemá ustálená
perioda klesnout pod 10 s, neměla by
být změna reaktivity větší, než 0,4 /?.

Podobným způsobem můžeme
definovat ustálenou periodu reaktoru obr.22 Závislost ustálené periody reaktoru T. na
také v případě záporné skokové změny v e l i k o s t i k l a d n é s k o k o v é z m ě n y r e a k t i v i t y *
reaktivity. Konstanta so\e však v tomto případě záporná a tepelný výkon reaktoru po
uplynutí doby řádu 80 s expo-nenciálně klesá s ustálenou periodou

r< = 177" (3-30)

Jak je vidět z grafu na obr. 20, blíží se i při velmi velké záporné reaktivitě hodnota
kořenu s0 velikosti rozpadové konstanty Xt a výkon reaktoru exponenciálně klesá

to

30

20

10 V-

.

0.1 0.3 05 07 0 0
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s ustálenou periodou Te = 1/A., ~ 80 s. Tato perioda určuje po počátečním téměř
skokovém poklesu maximální možnou rychlost útlumu štěpné řetězové reakce.

3.5.3 Frekvenční charakterisitka

Frekvenční charakteristika udává závislost amplitudy a fázového posunu
harmonické odezvy lineárních dynamických systémů na úhlové rychlosti harmonické
změny vstupního parametru. Lze ji experimentálně získat na základě oscilačních
experimentů. Velmi rozšířeným zařízením, které se používá k získání harmonického
časového průběhu vstupního parametru, je klikový mechanismus, převádějící
rovnoměrný rotační pohyb na přímočarý pohyb. Jestliže je rotor otáčející se
konstantní úhlovou rychlostí u> spojen otočným čepem s jedním koncem ojnice, pak
druhý konec ojnice vykonává přibližně přímočarý harmonický pohyb. Je-li tato část
ojnice spojena např. s absorbátorem zasahujícím do aktivní zóny, vyvozuje časové
harmonické změny reaktivity

p(ř) = j f ř ) - ( 3 . 3 1 )

Pokud jsou změny reaktivity
dostatečně malé a reaktor se chová jako
lineární systém, je odezvou harmonická
změna výkonu

P(t) = PKs\n(u>t + v). (3.32)

loguj (s'1

Podíl amplitud PK/PK nazýváme
zesílení systému, ip je fázové posunutí
výkonových změn za změnami reaktivity.
Frekvenční charakteristika udává
závislost zesílení a fázového posunu na
úhlové rychlosti rotoru oscilátoru.

Prvé oscilační experimenty byly na
reaktoru provedeny již koncem
Čtyřicátých let a to v souvislosti obr.23 Normalizovaná logaritmická frekvenční

charakteristika nulového reaktoru
s měřením neutro nových účinných
průřezů. Klasické měření přenosové funkce reaktoru bylo uskutečněno poprvé na
reaktoru CP-2 v r. 1952. Logaritmická frekvenční charakteristika na obr.23 má
amplitudovou (horní část obrázku) a fázovou část (dole). Amplitudovou část můžeme
zhruba rozdělit na tři oblasti. V oblasti malých úhlových rychlostí oscilátoru zesílení
s klesajícími otáčkami roste. Uprostřed je oblast konstantního zesílení, napravo je
oblast vysokých otáček - s rostoucí úhlovou rychlostí oscilátoru zesílení rychle klesá,
tj. výkonové změny jsou malé.

3.6 DYNAMIKA JADERNÝCH REAKTORŮ SE ZPĚTNOU VAZBOU

Jestliže reaktor pracuje s větším tepelným výkonem, majíteplotnízměny v aktivní
zóně již nezanedbatelný vliv na reaktivitu systému a uplatňuje se zpětná teplotní
vazba. Největší zpětnovazební vliv mají změny teploty paliva a moderátoru. S růstem

55



teploty dochází ke snížení hustoty všech materiálů aktivní zóny, do určité míry se
mění geometrie a rozměry zóny, a mění se také jaderně fyzikální konstanty paliva a
moderátoru. Určitý vliv má změna energetického spektra zpomalujících se neutronů.

Zjednodušeně lze vyjádřit vliv teplotních změn na reaktivitu systému teplotními
koeficienty reaktivity paliva a moderátoru (chladivá).

Vliv teplotních změn na chování jaderného reaktoru se uplatní především při
studiu přechodových procesů v energetických reaktorech. V běžném provozu
nulového reaktoru (LR-O, VR-1) je vliv teplotních změn zanedbatelný, má však
zásadní vliv v havarijní analýze těch případů, kdy musíme předpokládat velký růst
tepelného výkonu reaktoru.

3.6.1 Reaktor jako dynamický systém se zpětnou teplotní vazbou

Charakterizujeme-li změnu násobících vlastností reaktoru, ke které dojde v
důsledku teplotních změn v aktivní zóně, reaktivitou pT, je celková reaktivita pít)
způsobující změnu výkonu reaktoru dána součtem

p(ř) = P„(0 + PK(') + PT('). (3.33)

kde peíí(t) je reaktivita vnesená do reaktoru "zvenčí" a pR(tí je reaktivita vnesená do
systému zásahem regulačních tyčí. Externí reaktivitou může být např. v případě
havarijní analýzy reaktivita vnesená do reaktoru chybným vytažením regulační tyče.

p'

•>

1

1
L

Go

wpp

~1 JtTD/T3

J^G(s)

obr.24 Blokové schéma nulového reaktoru (a) a reaktoru se zpětnou teplotní vazbou (b).

Změna výkonu reaktoru způsobená vnesenou externí reaktivitou vyvolá s určitým
časovým zpožděním změnu teplot v aktivní zóně, spojenou se změnou reaktivity
systému. Jaderný reaktor tak při velkých výkonových změnách představuje
dynamický systém se zpětnou teplotní vazbou.

Na obr.24 můžeme porovnat blokové schéma nulového reaktoru (vlevo), které
platí při zanedbatelných teplotních změnách a systému se zpětnou vazbou (vpravo).
Jestliže výkon reaktoru v průběhu přechodového procesu vzroste tak, že se začne
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uplatňovat vliv teplotních změn paliva a moderátoru (chladivá), platí schéma vpravo.
Teplotní změny tak ovlivňují reaktivitu reaktoru a zpětně působí na výkon reaktoru.

3.6.2 Stabilita reaktoru

Stabilita dynamických systémů patří mezi velmi důležité oblasti dynamiky a teorie
stability je velmi propracovaná. Existuje mnoho přístupů a kritérií, podle nichž lze
přesně definovat stabilitu systému. V dynamice reaktorů má teorie stability menší
význam, nebot lze snadno dospět k několika základním důležitým závěrům.

Tak především lze snadno ukázat, že nulový reaktor je jakožto dynamicky systém
nestabilní. To je vidět např. z odezvy reaktoru na kladnou skokovou změnu
reaktivity - pokud by nezapůsobily zpětnovazební vlivy, výkon reaktoru by rostl nade
všechny meze. Nulový reaktor musí být tedy spolehlivě stabilizován systémem řízení.

Z teorie dynamických systémů je známo, že pro stabilitu systému je rozhodující
znaménko zpětné vazby. Systémy s kladnou zpětnou vazbou jsou nestabilní.
U reaktoru s kladnou zpětnou teplotní vazbou dojde v případě vnesení kladné externí
reaktivity k růstu výkonu reaktoru provázenému zvýšením teplot, které se projeví
kladnou zpětnou reaktivitou. V reaktoru vznikne tedy další kladná reaktivita, která
významně urychlí růst výkonu.

Naštěstí jsou reaktory konstruovány jako systémy se zápornou zpětnou vazbou -
s růstem výkonu a teploty se produkuje záporná zpětnovazební reaktivita, která tlumí
výkonové změny reaktoru.

Svstémv se zápornou zpětnou vazbou isou stabilní a mohou dokonce pracovat
v ustáleném stavu boz činnosti regulačních orgánů. Stabilita reaktoru je tím větší, čím
intenzivnější je vliv změny ohřátí na reaktivitu systému.

Vysokou teplotní stabilitou se vyznačují zejména lehkovodní reaktory a to díky
objemové teplotní roztažnosti vody. Velký stabilizující efekt má eventuální tvorba
páry v aktivní zóně, nebot významně snižuje moderační schopnost vody.

3.6.3 Matematický model dynamiky energetického reaktoru

Za zjednodušený matematický model nulového reaktoru bez zpětných teplotních
vazeb můžeme považovat rovnice kinetiky. V případě reaktoru se zpětnou vazbou je
potřeba doplnit tyto rovnice o rovnici (3.33), o matematický model zpětné teplotní
vazby určující reaktivitu pT(t} a o matematický model zásahu regulačních \yc\ pR(t).
V tomto odstavci pouze stručně nastíníme zjednodušený matematický model zpětné
teplotní vazby.

Jestliže použijeme k vyjádření vlivu teplotních změn paliva a moderátoru na
reaktivitu systému teplotní koeficienty reaktivity paliva a moderátoru aUr aM, je
zpětnovazební reaktivita zjednodušené vyjádřena součtem

PT = av{Ťv-Ťm)+aM(Ťu-Ťm), (3.34)

kde ŤJt) je časový průběh střední teploty paliva a ŤM(t) je časový průběh střední
teploty moderátoru. Tyto teploty lze určit řešením příslušných diferenciálních rovnic,
vyjadřujících zákon zachování tepelné energie v aktivní zóně.
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V následující rovnici paliva je Co celková tepelná kapacita paliva v aktivní zóně a
ko konstanta vyjadřující sdílení tepla mezi palivem a moderátorem i

/ r = P(t)-ku(Ťu-ŤM). (3.35)
tcit

Levá strana představuje časovou změnu vnitřní energie (teploty) paliva, která je
dána rozdílem tepelného výkonu reaktoru a tepla odvedeného za jednotku času z
paliva do chladivá.

Podobně rovnici moderátoru lze formulovat ve tvaru

C " í f = k^o-ŤM)-kM(Ťu-TokoH). (3.36)
Časová změna vnitřní energie (teploty) moderátoru je dána rozdílem tepla, které

přestupuje za jednotku času z paliva do moderátoru (prvý člen pravé strany) a tepla,
které je za jednotku času odváděno do okolí reaktoru. Obě rovníce řešíme
s počátečními podmínkami, které udávají teploty v čase t = O.

Matematický model může mít v případě potřeby i jiné podoby. Tak např. v případě
velmi rychlého a náhlého růstu výkonu se uplatní pouze časové změny teploty paliva,
nebot teplo se nestačí odvést do moderátoru a způsobuje pouze ohřátí paliva
(adiabatický model). V takovém případě z rovnice (3.35) vyplývá velmi jednoduchý
vztah

Za zjednodušený matematický model reaktoru můžeme tedy v našem případě
chápat soustavu obyčejných a diferenciálních rovnic, kterou tvoří:

- 6 + 1 rovnic kinetiky,
- součtová rovnice reaktivity (3.33),
- rovnice zpětné vazby (3.34),
- 2 rovnice teplotních změn paliva a moderátoru.
Numerickým řešením této soustavy obyčejných diferenciálních a algebraických

rovnic lze vypočítat odezvu reaktoru na libovolné zadané časové změny externí
reaktivity pex(t).

3.6.4 Počítačové modely dynamiky reaktoru
Jak je vidět z předcházejícího odstavce, vyjadřuje matematický model

vzájemnou relaci mezi jednotlivými proměnnými. Má tedy spíše teoretický význam
a k praktickému řešení přechodových procesů užíváme matematické mode/ování na
číslicových počítačích. Současný rozvoj osobních počítačů vytváří pro tento obor
velmi dobré podmínky.

Prvou fází při vytváření počítačového modelu (viz. obr.25) je algoritmizace
matematického modelu a příprava výpočtového modelu (počítačový model
teoretický). Druhou fází je počítačový model realizovaný, tj. počítačový model
teoretický, přenesený na reálný počítač. Má-li být počítačový model co nejvěrnějším
"obrazem" originální soustavy, je třeba vnést do blokového schématu" inteligentní
zpětnou vazbu", tj. řešitele, který porovnává chování počítačového modelu
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obr.25 Zjednodušené schéma postupu modelování na počítači.

s chováním originální soustavy a zasahuje do jednotlivých bloků modelování
soustavy.

Kvalitativně vyšším stupněm ve vývoji modelování dynamických systémů je
matematická simulace. Charakteristickým rysem, který odlišuje simulaci od vědecko
technického výpočtu či modelování, je zesílená funkce inteligentní zpětné vazby.
Řešitel je po naprogramování modelu v přímém kontaktu s počítačem, na kterém
experimentuje. Člověk-řešitel vytváří v průběhu simulace zpětnou vazbu, ovlivňující
na základě získávaných výsledků proces simulace.

Důležitou předností matematického modelování a simulace je možnost řešit
situace přesahující možnosti experimentu. Tak např. lze modelovat havárie reaktoru
až do tavení paliva a zničení systému naprosto bezpečně za pouhou cenu strojního
času počítače.

Jako příklad počítačového modelu
použitého k havarijní analýze školního
reaktoru VR-1 v r. 1983 uveďme
výpočtový program "VRABEC". Program
slouží k výpočtu termohydraulických
charakteristik reaktoru ve stacionárním
stavu a k řešení odezvy na libovolnou
změnu reaktivity. Přestože je výkon
reaktoru zpravidla malý, způsobuje teplo,
kterém se uvolňuje v palivových
článcích, ohřátí vody mezi palivovými
elementy. Ohřátá voda stoupá a na
výstupu z aktivní zóny se mísí se
studenou vodou bazénu. Vlivem rozdílné
teploty a hustoty vody v aktivní zóně a v
bazénu reaktoru vzniká vztlak, ktarý má o b r 2 6 O d e z v a š . k o l n f h o bazénového reaktoru

2G 40 £rJ 80 100 O T ( s )

za následek cirkulaci vody v aktivní zóně.
VR-1 na lineární růst reaktivity.
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Na obr.26 jsou graficky znázorněny výsledky výpočtu odezvy reaktoru na
nekontrolované vysouvání tyče hrubé regulace rychlostí 40 mm/s. Účinek regulační
tyče je modelován lineárním zvyšováním reaktivity rychlostí 1 P za 15 s až na úroveň
pex = 1 /?. Další průběh zadané reaktivity je konstantní. Nepředpokládá se zásah
regulačního systému (pR =0).

Tepelný výkon reaktoru vzroste během 14 sekund z počáteční hladiny
Po = 100 W až na několik megawatt. Další růst výkonu je omezen zápornou
zpětnovazební reaktivitou, která se v systému objevuje v důsledku ohřátí paliva a
postupně kompenzuje kladné změny reaktivity vyvolané nekontrolovaným
vysouváním regulační tyče. Je zřejmé, že bazénový reaktor se díky záporným
hodnotám teplotních koeficientů reaktivity vyznačuje vysokou přirozenou
bezpečností, takže i bez zásahu systému rychlého odstavení reaktoru střední teplota
paliva nepřevýší v uvažovaném případě 400 °C a důsledky relativně vážné
hypotetické havárie nijak neohrozí obsluhu ani okolí reaktoru.

3.6.5 Odezva reaktoru se zpětnou
vazbou na změny reaktivity

Zpětná záporná teplotní vazba tlumí
výkonové změny reaktoru, nebot se
změnou ohřátí se v aktivní zóně generuje
reaktivita opačného znaménka, než je
znaménko vstupní reaktivity. Záporná
zpětná vazba stabilizuje chod reaktoru a
projeví se tím, že se výkon reaktoru po
proběhnutí přechodového procesu ustálí
vždy na rovnovážné hladině. Vliv záporné
zpětné teplotní vazby ukážeme na
odezvě reaktoru na kladnou skokovou
změnu reaktivity, znázorněné na obr.27.

Až do 30 sekundy je odezva stejná, obr.27 Odezva reaktoru VR-1 na skokovou
jako v případě odezvy nulového reaktoru změnu reaktivity 0,4 p a 0,6 p.
(srovnej obr.21), t j. výkon se nejprve téměř skokem zvýší a pak roste exponenciálně.
Ve 30. sekundě však nastane změna - tepelný výkon reaktoru je již tak vysoký, že
způsobí nezanedbatelné ohřátí paliva, takže začnou působit zpětné teplotní vazby.
Celková reaktivita daná součtem zadané reaktivity (0,4 /?) a zpětnovazební reaktivity
začne klesat, což se projeví zpomalením růstu výkonu reaktoru. Teplota paliva dále
roste a vlivem záporného teplotního koeficientu reaktivity paliva se snižuje celková
reaktivita, až dosáhne nuly. Reaktor je opět v rovnovážném stavu, pracuje však s
vyšším výkonem, způsobeným vnesením kladné externí reaktivity. V nově ustáleném
stavu zpětnovazební reaktivita vyvolaná teplotními změnami zcela kompenzuje
vnesenou reaktivitu, takže platí rovnice

r
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- f ! " " " !_....„_!

/ ľ / • • i. Í

/ _ / í j J ',—!;,

/ / j i / í
jr-x/?
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PK = -au(Tu-Tvo)~au(.TM-Tuo)- (3.38)
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4 T E R M O H Y D R A U L I K A V Ý Z K U M N Ý C H R E A K T O R U

Termohydraulická analýza reaktoru představuje teoretický základ, pro řešení
mnohých problémů spjatých s projektováním, výstavbou a provozem jaderných
reaktorů. V případě výzkumných reaktorů pracujících obvykle s nízkým tepelným
výkonem se těžiště aplikace termohydrauliky přesouvá do oblasti bezpečnostních
rozborů. V rámci normálního provozu nulového reaktoru se produkovaný tepelný
výkon odvádí do bazénu reaktoru a do bezprostředního okolí reaktoru. Jestliže reaktor
pracuje s tepelným výkonem např. 100 W, ovlivňuje okolí asi jako běžná rozsvícená
žárovka. Výzkumné reaktory s nenulovým výkonem (např. LVR-15) mají chladící
okruhy s nucenou cirkulací a i když pracují při nízkých teplotách, neliší se jejich
termohydraulická analýza zásadně od postupů uplatňovaných u běžných
energetických reaktorů.

Projektová dokumentace a schvalovací řízení však vyžadují analýzy i takových
hypotetických havarijních situací, kdy tepelný výkon reaktoru vzroste o několik řádů
a dojde k podstatnému ohřátí aktivní zóny a vody v bazénu reaktoru. Je třeba
prokázat, že i v takových případech je bazénový reaktor díky účinným záporným
zpětným teplotním vazbám zcela bezpečné zařízení a to i při selhání řídícího systému.
Takovéto analýzy vyžadují z hlediska termohydrauliky metodicky prakticky stejný
přístup, jako v případě energetických reaktorů. Je však třeba přihlédnout k odlišné
konstrukci bazénového reaktoru, především k rozdílům v konstrukci palivových článků
(deskové palivo) a k systému chlazení - místo čerpadel způsobuje pohyb vody
v aktivní zóně vztlak ohřáté kapaliny. Dalším důležitým rozdílem oproti energetickým
reaktorům je velmi nízké vyhoření paliva, takže v havarijní analýze odpadají problémy
se zbytkovým vývinem tepla po odstavení reaktoru a s inventářem radioaktivních
látek ve vyhořelém palivu.

4.1 VÝVIN TEPLA V REAKTORU

Základním předpokladem úspěšné analýzy teplotních poměrů v jaderném reaktoru
je znalost časově závislého prostorového rozložení tepla v aktivní zóně. Jelikož je
vývin tepla důsledkem probíhající štěpné řetězové reakce, souvisí řešení tohoto
problému velmi úzce s fyzikálním výpočtem reaktoru. Na rozdíl od klasických
energetických zařízení má jaderný vývin tepla v experimentálním reaktoru tu
zvláštnost, že existuje teoretická možnost téměř neomezeného rozběhu štěpné
řetězové reakce a s ní spjatého vývinu tepla.

4.1.1 Energie uvolnená při štěpení

Těžká jádra, jako je 235U, se štěpí více než 40 různými způsoby. Podstatné je, že
se při rozštěpení jednoho jádra uvolní v průměru asi 200 MeV tepelné energie,
tj. přibližně 32 p j (viz tabulka na obr.28). Největší podíl energie se uvolňuje ve formě
kinetické energie štěpných produktů (více než 80 %). Maximální doběh odštěpků
v palivu je velmi malý (řádově 10"5 m), takže odštěpky předávají svou pohybovou
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energii atomům paliva ve svém bezprostředním okolí. Můžeme tedy předpokládat, že
k přeměně energie uvolněné při štěpení na teplo dochází prakticky v místě štěpení.

Energie uvolnená při štěpeni U 235 (1

uvolnené energie

Kinetická energie
odštěpků

Okamžité zářeni y

Kinetická energie
5t£pnjrch neutronů

Rozpad odStipků:

Neutrino

Celková energie •
uvolněná na t Slepení :

1

(MeV)

167 ± 5

6± 1

5

8 ±1,5
6 ± 1

12 ± 2,5

204 ± 7

MeV -0,160 2 . 10-" J = 0,160 2 pj)

Uvolněná energie Vzdálenost

i (PJ)

!

26,80 ± 0,80
1 0,96 ± 0,16

0.8

1,28 ±0,25
0,96 ± 0,16

1.92 ±0,40

32,7 ± 1,12

(o/^ i od mista

přibližní ,' Štípení

: S!,5 ' < 0,1 mm

3 | ~ l m

2,5 | 0,1 - 1 m

4 | < 0,1 mm
3 ! ~ l m

6 i —

100%
: 1

Zpožděni

ne

ne

ne

ano
ano

ano

obr.28 Energie uvolněná při štěpení 2 3 S U.

4.1.2 Vývin tepla v aktivní zóně

Energie uvolňovaná při štěpení a odváděná vodou z aktivní zóny je poněkud
menší, než celková energie uvolněná na jedno štěpení. Neuplatňuje se energie
odnášená neutrinem, na druhé straně se uvolňuje energie neštěpnou absorbcí
neutronů (asi 7 MeV na jedno štěpení). Budeme proto počítat s energií Ef= 30,9 p j ,
což je hodnota, uváděná v odborné literatuře pro štěpení 23SU.

Uvažujme aktivní zónu reaktoru, v níž probíhá štěpná řetězová reakce vyvolaná
převážně tepelnými neutrony s hustotou toku <pfr). Četnost jaderných reakcí
charakterizuje neutronový účinný průřez I a v objemové jednotce probíhá za
1 sekundu 1/p(r) štěpení. Jelikož rozštěpením jednoho jádra lze získat Ef energie, je
tepelný výkon dP, který se uvolňuje v diferenciálním objemu soustavy dr v místě r
určen vztahem

dP(r) = Ef2f<p{r)dr. (4.1]

Uvolňovaný výkon je prostorově závislý a úměrný hustotě toku tepelných
neutronů způsobujících štěpení. Za určitých předpokladů lze tuto rovnici zintegrovat
přes objem aktivní zóny V a získat velmi důležitý vztah mezi tepelným výkonem
reaktoru P a střední hustotou neutronového toku :

P = EfĽfyV. (4.2)

Tepelný výkon reakíoru je tedy přímo úměrný střední hustotě toku neutronů a i
v nulovém reaktoru se produkuje určitý (i když zanedbatelný) tepelný výkon. K tomu,
aby soustava mohla trvale pracovat s tepelným výkonem např. 100 wattů, musí
probíhat celkem 3,24.1012 štěpení za sekundu.
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4.1.3 Vývin tepla na jednotku délky palivového elementu

Důležitou veličinou charakterizující reaktory z hlediska vývinu tepla je lineární
výkon palivového elementu, t j. tepelný výkon vztažený na jednotku délky palivové
tyče, qH. Střední hodnota této veličiny je dána poměrem tepelného výkonu
palivového elementu PE a výšky jeho aktivní části H

«H=F-%- (4-3)

Lineární výkon je úměrný hustotě toku tepelných neutronů a je tudíž závislý na
axiální souřadnici z. Jestliže umístíme počátek souřadného systému do středu spodní
základny aktivní zóny, je tato axiální závislost popsána sinusovou funkcí a
přibližně platí

q"{z)" -Š'l (4.4)

4.2 VEDENÍ TEPLA V PALIVOVÝCH ELEMENTECH

Teplo, které se uvolní přeměnou jaderné energie přibližně v místě rozštěpení jádra
uranu, se vedením dostává přes povlak k povrchu palivového elementu a přestupuje
do vody obklopující palivový článek. Vedení tepla se řídí Fourierovým zákonem,
matematický popis vedení tepla v tuhých látkách lze získat řešením obecné
diferenciální rovnice vedení tepla.

Podle Fourierova zákona je hustota tepelného toku q, který projde za jednotku
času jednotkou plochy tuhého tělesa úměrná součiniteli vedení tepla A a gradientu
teploty (teplotnímu spádu) v tělese. Deskové palivo lze z matematického hlediska
považovat přibližně za jednorozměrnou rovinnou geometrii a nahradit tak gradient
obyčejnou derivací, takže z Fourierova zákona plyne

a- -X ?!
q~ X'dx-

(4.5)

Deskový element palivového článku
výzkumného reaktoru IRT-M sestává z
tenké palivové destičky obsahující 235U.
Tato destička je z obou stran obklopena
hliníkovým povlakem (viz. obr.29).
Palivová destička obsahuje uran
rozptýlený v hliníku. Povlak je rovněž z
hliníku, takže vedení tepla v palivovém
článku je vynikající.

Typické teplotní rozložení po průřezu
destičkou palivového elementu je
znázorněno na obr.29. Z řešení
Fourierovy rovnice (4.5) pro povlak obr.29 Průběh teplot po průřezu destičkového
dostáváme lineární průběh teplot v palivového elementu reaktoru VR-1

63



povlaku. V palivu je s ohledem na generaci tepla štěpením uranu průběh parabolický,
s maximem teplot v ose destičky. Maximální rozdíl mezi teplotou paliva a povrchu je
ovšem s ohledem na zmíněnou vysokou vodivost materiálů palivového elementu při
nominálním výkonu 100 W velmi nízký, řádově 10'6 °C. Teplotní změny paliva proto
nemají na reaktivitu reaktoru v normálních provozních podmínkách žádný vliv.
Dokonce ani v případě kladné skokové změny reaktivity/?* = 0,6/? (viz. obr.27), kdy
se výkon reaktoru v nově ustáleném režimu zvýší 10000 krát (tedy o 4 řády),
nepřevýší tento teplotní roždí! 1 °C. Teprve při výkonu 10 MW by dosáhl několik °C,
dosažení takového tepelného výkonu je však v bazénovém reaktoru i v rámci
hypotetických havarijních analýz nereálné. Není však nereálné, pokud uvažujeme
reaktor LVR-15, jehož nominální výkon je dnes 10 MW.

4.3 PŘESTUP TEPLA

Teplo uvolňované v průběhu štěpení atomových jader uranu se vedením tepla
dostává na povrch elementu a odtud přestupuje do vody obklopující palivové články.
Analýza přestupu tepla se v současné době opírá o teorii podobnosti, zobecňující
experimentálně získané údaje z měření na speciálních stendech ve formě vzorců,
umožňujících stanovit v konkrétních případech přestup tepla. Zvláštností bazénových
reaktorů je charakter proudění vody kolem palivových článků, které je na rozoíl od
energetických reaktorů vyvoláno pouze vztlakem ohřátého chladivá. Podobně jako
v případě vedení tepla, nejsou s přestupem tepla za normálních provozních situací
v bazénovém reaktoru žádné zvláštní problémy. Přestup tepla však spolu s tepelnou
kapacitou vody v bazénu limituje maximální přípustný tepelný výkon reaktoru, který
lze ještě bez speciálních chladících okruhů odvést do okolí. V hypotetických
havarijních situacích s náhlým velkým uvolněním tepelného výkonu je potřeba počítat
s varem vody a v krajních případech i s krizí přestupu tepla spojenou s prudkým
růstem teploty povrchu palivových článků.

4.3.1 Newtonův zákon a součinitel přestupu tepla

Běžnou praxí při řešeníteplotních poměrů povrchů chlazených teplonosnou látkou
je Newtonův zákon vyjadřující vztah mezi hustotou tepelného toku q přestupujícího
z povrchu do tekutiny, teplotním rozdílem mezi povrchem a tekutinou a konečně mezi
součinitelem přestupu tepla a, vyjadřujícího přestupující tepelný tok z jednotky
povrchu na 1 stupeň K teplotního rozdílu :

q = a(Ts-TK). (4.6)

Celkový tepelný výkon P odváděný v ustáleném stavu z reaktoru do chladivá
dostaneme vynásobením průměrné hustoty tepelného toku a celkového
teplosměnného povrchu aktivní zóny SAZ

P = a.SAZ.(Ťs-ŤM). (4.7)

Zvyšuje-li se tepelný výkon reaktoru, zvyšuje se rovněž při konstantní hodnotě a
průměrná teplota povrchu palivového článku.
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Součinitel přestupu tepla však závisí na rnnoha parametrech, především na
charakteru proudění vody v aktivní zóně a na stavu tekutiny - zda jde o jednofázové
proudění (pouze kapalina), nebo dvoufázové proudění (kapalina a pára). Jedním
z důležitých problémů termohydraulické analýzy reaktoru je' stanovení součinitele
přestupu tepla a to nejen v normálních podmínkách ale i v různých havarijních
situacích. Jak již bylo řečeno, používá se ve většině případů teorie podobnosti,
podložené ve zvlášt důležitých případech vhodnými experimenty.

4.3.2 Teorie podobnosti a jednofázové proudění

Teorie podobnosti umožňuje z diferenciálních rovnic průtoku a přestupu tepla
stanovit kritéria podobnosti a odvodit kriteriální vztahy, které platí pro všechny
podobné soustavy. Platnost těchto vztahů je však omezena podmínkami podobností.
Kromě geometrické a mechanické podobnosti se vyžaduje také podobnost teplotních
polí a teplotních proudů.

Jako příklad uveďme široce používaný Dittus-Boelterův vztah získaný z mnoha
měření přestupu tepla v režimu jednofázového nuceného proudění v potrubí
kruhového průřezu:

Nu = 0,023.Re0fi.Pr0A. (4.8)

V tomto vzorci jsou Nu, Re, Pr, bezrozměrná podobnostní čísla či kriteria
(Nusseltovo, Reynoldsovo a Prandtlovo), zahrnující teplofyzikální vlastnosti chladící
látky. Tak např. Nusseltovo číslo zahrnuje součinitel přestupu tepla a rovná se
N = a l/k. Symbol / udává charakteristický rozměr (např. ekvivalentní průměr
potrubí), A, je tepelná vodivost chladící kapaliny. Součinitel přestupu tepla vypočtený
z tohoto vzorce je pro reaktory VVER-440 a = 30 kW/rrřK. To znamená, že z
jednoho metru přestupné plochy palivových článků se odvádí tepelný výkon 30 kW
na 1 stupeň K.

Jiným příkladem je přirozené proudění v omezeném prostoru vyvolané ohříváním
chladivá v aktivní zóně. Podle Micheeva lze pro tento případ použít vztahu

Nu = 0,18. Ra02S, (4.9)

kde Ra je Rayleighovo bezrozměrné číslo. Pro parametry nulového reaktoru lze tento
vzorec upravit přímo pro výpočet součinitele přestupu tepla

o = konst.iTg-Tu)0*5. (4.10)

Z tepelné analýzy reaktoru VR-1 vyplývá, že při výkonu 100 W je teplotní rozdíl
mezi povrchem palivového elementu a vodou pouze 0,1 K a součinitel přestupu tepla
dosahuje asi 70 W/m2K. To je o tři řády méně, než v energetickém reaktoru.

4.3.3 Dvoufázové proudění

Přestup tepla se výrazně zlepší, dochází-li k varu vody na povrchu palivového
elementu. Tento stav je pochopitelně nežádoucí a v rámci normálního provozu
bazénového reaktoru je var vody prakticky vyloučen. Nicméně v rámci havarijní
analýzy se řeší i takové případy, kdy k varu vody na teplosměnném povrchu může
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dojít a kdy se v aktivní zóně nachází dvoufázová látka (voda v kapalném stavu a
pára).

Problematika přestupu tepla je v takovém případě velmi složitá. Samotný var
kapaliny může být různý a při analýze havarijních situací v energetických reaktorech
rozlišujeme 18 druhů varu. V bazénovém reaktoru jde především o povrchový
bublinkový var v omezeném prostoru, v režimu přirozeného proudění. Povrchový var
vzniká, je-li teplota povrchu vyšší, než bod varu chladící kapaliny ale samotná teplota
vody je pod bodem varu. V takovém případě mohou na povrchu vznikat malé parní
bubliny, které potom v chladném proudu chladivá kondenzují. Z hlediska přestupu
tepla přispívá vznik malých parních bublin k lepšímu promíchávání vody v mezní
vrstvě u ochlazované stěny a přestup tepla se výrazně zlepší.

Existuje řada empirických formulí umožňujících určit teplotu povrchu v režimu
bublinkového varu. Mezi nejznámější patří vztah McAdamse, který lze najít ve
speciální literatuře. V případe havarijní analýzy bazénového reaktoru z tohoto vzorce
vyplývá, že přestup tepla se v režimu bublinkového varu zvýší až na 20 kW7m2K.

Představuje tedy zvýšení přestupu tepla v případě dosažení povrchového
bublinkového varu významnou rezervu, která chrání aktivní zónu před přehřátím i
v případě mimořádně vysokých tepelných toků.

Navíc má tvorba bublinek v moderátoru významný zpětnovazební vliv na reaktivitu
systému. Mezi přirozené bezpečnostní charakteristiky všech jaderných reaktorů
moderovaných obyčejnou vodou patří záporný dutinový koeficient reaktivity. Vznik
dutin v aktivní zóně zhoršuje zpomalovací schopnost vody, takže var chladivá je spjat
se vznikem záporné zpětnovazební reaktivity.

4.3.4 Krize varu 1. druhu

Zlepšování přestupu tepla způsobené tvorbou parních bublin není neomezené. Při
dalším zvyšování tepelného toku se začnou parní bubliny zvětšovat a vytvářet
souvislé blány, izolující chlazený povrch od kapaliny. Při dosažení tzv. kritického
tepelného toku qkr se vlivem tohoto jevu přestup tepla prudce zhorší, nebot vznikající
pára odděluje povrch palivového článku od chladící kapaliny.

Tento efekt je podobný situaci, kdy na rozpálenou plotnu dopadne kapka vody.
Překvapivě nedojde k jejímu okamžitému odpaření, jak by odpovídalo teplotním
poměrům, ale kapka vody dosti dlouho "běhá" na plotně a pomalu zmenšuje svůj
objem. Ve skutečnosti se pohybuje na parním polštáři, který ji tepelně izoluje od
rozžhavené plotny. Možná že na podobném principu přecházejí indičtí fakíři
rozžhavené uhlíky bosou nohou.

Dosažení kritického tepelného toku se projeví náhlým zhoršením přestupu tepla
a téměř okamžitým prudkým zvýšením teploty povrchu palivového článku. Lze
očekávat, že palivový článek by v takovém případě byl brzo zničen a v krajním
případě lze očekávat i roztavení paliva. Znovu je však třeba zdůraznit, že se jedná o
hypotetické úvahy, nebot se vznikem krize varu se v aktivní zóně vytvoří velké
množství páry, jejíž záporný vliv na reaktivitu by vedl k okamžitému odstavení
reaktoru a tím i k rychlému snížení tepelného výkonu.
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Kritický tepelný tok je nicméně důležitým projekčním kriteriem a v rámci havarijní
analýzy je třeba spolehlivé prokázat, že skutečně dosahované tepelné toky jsou vždy
podstatně nižší, než kritický tepelný tok odpovídající dané situaci. Existují desítky
empirických formulí, umožňujících stanovit hodnotu kritického tepelného toku
v různých podmínkách. Naštěstí je z hlediska krize varu bazénový reaktor velmi
jednoduché zařízení a podle Micheeva lze počítat, že by ke krizi varu došlo až při
tepelném toku dosahujícím asi 1 MW.m 2. Havarijní analýza reaktoru VR-1 vede
k závěru, že kritický tepelný tok by mohl být dosažen v centru aktivní zóny až při
výkonu reaktoru na hladině 8 MW.

Pro úplnost uvádíme, že existuje ještě krize varu 2. druhu. Tento jev může nastat
např. v trubce parního generátoru vyhřívané zvenčí a to v okamžiku, kdy dojde uvnitř
trubky k úplnému vysušení teplosměnného povrchu. Přestup tepla se v takovém
případě opět výrazně zhorší a může dojít k přehřátí trubky. Tento jev patrně nemá
v bazénovém reaktoru žádnou rozumnou aplikaci, proto se s ním nebudeme dále
zabývat.

4.4 ROZLOŽENÍ TEPLOT V PALIVOVÉM KANÁLE

Palivový kanál definujeme pro potřeby
termohydraulické analýzy jako palivový
element obklopený příslušným
množstvím chladící vody (moderátoru),
které z hlediska chlazení na tento
element připadá. Voda v aktivní zóně se
vlivem přestupu tepla ohřívá, zmenšuje
se její hustota a voda stoupá vzhůru nad
aktivní zónu, kde se mísí s chladnější
vodou bazénu. Jedná se o podobný
efekt, který umoňuje odvádět komínem
kouř z kamen. Teplota vody a s ní i
teplota povlaku a paliva se tedy po výšce
aktivní zóny mění.

Za normálního provozu jsou všechny ' o b r . 3 0 K odvození energetické rovnice chladivá.'
t y t o jevy pochopitelně zcela
zanedbatelné. Výkon reaktoru je srovnatelný s výkonem stowattové žárovky a
snadno si představíme, že se teplotní účinky takové žárovky jsou v bazénu se 17 m3

vody nijak neprojeví. Situace se však může podstatně změnit, uvažujeme-li v rámci
havarijní analýzy i takové situace, které jsou provázeny velkým uvolněným tepelným
výkonem.

4.4.1 Energetická rovnice proudícího chladivá

Energetická rovnice proudícího chladivá určuje změnu vnitřní energie proudící
tekutiny vlivem ohřívání od povrchu palivového elementu. V případě jednofázového
proudění (bez tvorby páry) popisuje tato rovnice teplotní změny vody po výšce
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palivového kanálu a hledanou rovnici lze zjednodušené zformulovat na základě
následující úvahy:

V ustáleném (stacionárním) stavu všechno teplo uvolněné v části palivového
elementu od z = 0 do z přejde do vody a způsobí její ohřev ze vstupní teplty T, na
teplotu Tc, přičemž platí následující bilanční rovnice {m£]e hmotnostní průtok chladivá
připadající na jeden palivový element a cp je specifické teplo vody)

mEcp[Tc(z)-T,} = fq„(z)dz = ̂ "fsinLMdí. (4.11)

Jestliže dále zintegrujeme výraz na pravé straně přes celou výšku AZ, dostaneme
po úpravě celkové ohřátí chladivá v AZ

takže axiální průběh teploty vody v aktivní zóně je popsán výrazem

TC(Z) = r1+Ar21.|/sin|7r|jrfí = r, ^ 1 . 1 1 -COSI ir2 I { H

(4.12)

(4.13)

Axiální průběh teploty chladivá je kosinusový. Obecně platí, že axiální rozložení
teploty chladivá je určeno integrálem funkce popisující axiální vývin tepla.

4.4.2 Axiální rozložení teploty paliva a povlaku

Podobné určíme průběh teploty
paliva a povlaku po výšce aktivr' zóny.
Teplotní rozdíly po průřezu palivového
elementu jsou úměrné vývinu tepla a mají
proto po výšce reaktoru sinusový
průběh. Jestliže příslušné teplotní rozdíly
přičteme k teplotě paliva, dostaneme
teplotní průběhy, znázorněné na obr.31.
Částečně zasunuté regulačnítyče mohou
poněkud prostorové rozložení vývinu
tepla deformovat, což se projeví i na
teplotním rozložení v aktivní zóně.

Z obrázku je zřejmé, že maximální
teplota vody je podle očekávání vždy na
výstupu z aktivní zóny, zatímco
maximum teploty povrchu a teploty o b r - 3 1 A x i á l n í P r ů b ě h t e e | o t v "palivovém

' , . , . kanále" VR-1
paliva se nachází mezi polovinou a
horním koncem aktivní zóny. Pokud je ohřátí vody v aktivní zóně malé, je možné
předpokládat, že maxima teplot jsou poblíž středu aktivní zóny.

Pokud by došlo v některé části aktivní zóny k varu chladivá, zůstává jeho teplota
již konstantní, rovná teplotě varu. S ohledem na hydrostatický tlak vody v bazénu je
bod varu vody v aktivní zóně přibližné 107 °C.

T
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A W Ni
^ m 'I

J
i -

/ \ ;

68



4.4.3 Přirozená cirkulace vody v bazénu reaktoru

Na rozdíl od energetických reaktorů není průtok chladivá aktivní zónou určen
charakteristikou oběhových čerpadel, ale zákony přirozené cirkulace. Teplo
uvolňované v aktivní zóně bazénového reaktoru ohřívá vodu protékajíc/ mezi
palivovými elementy. Ohřátá voda vlivem teplotní roztažnosti zvětšuje objem a
snižuje svoji hustotu. Rozdíl hustot vody ohřátého sloupce a studené vody v bazénu
způsobuje vztlak a stoupání vody do prostoru nad aktivní zónu. Studená voda podél
stěn bazénu klesá a proudí do spodní části aktivní zóny. Ve stacionárním stavu se
v bazénu ustálí přirozená cirkulace vody, jejíž intenzita je výslednicí rovnováhy mezi
vztlakem chladivá a hydraulickými odpory aktivní zóny.

Podrobný teoretický rozbor přirozené cirkulace přesahuje možnosti této publikace
a najdeme ho v odborné literatuře. Na tomto místě pouze připomeneme, že vztlak
chladivá způsobující pohyb chladivá je přímo úměrný výšce ohřátého a studeného
sloupce kapaliny (přibližné od horních konců palivových článků až po hladinu bazénu)
a rozdílu teplot ohřáté a studené vody (tedy výkonu reaktoru). Hydraulické odpory,
které působí proti pohybu kapaliny, jsou úměrné čtverci rychlosti chladivá
(podrobnější závislosti jsou uvedeny v následující podkapitole). S rostoucím tepelným
výkonem reaktoru se tedy zvětšuje ohřátí chladivá, zvětšuje se vztlak a roste rychlost
proudění vody v aktivní zóně. S rostoucí rychlostí chladivá se na druhé straně rychle
zvětšuje hydraulický odpor a výsledný hmotnostní průtok aktivní zónou odpovídá na
každé výkonové hladině rovnováze mezi vztlakem a odpory.

Na obr.32 vidíme výsledky výpočtů, znázorňující teplotní poměry v aktivní zóně
bazénového reaktoru při různých výkonových hladinách. Nominálnímu výkonu 100 W
odpovídá hmotnostní průtok chladivá aktivní zónou asi 0,3 kg.s"1, t j . rychlost
stoupání chladivá je 4,4 mm.s1, voda proteče za 131 s aktivní zónou. Všechny
teploty jsou při tomto výkonu přibližné rovny teplotě vody v bazénu (20 °C).
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obr.32 Parametry experimentálního reaktoru VR-1 v závislosti na výkonu (ustálený stav
T, = 20 °C)

69



V logaritmických souřadnicích je závislost hmotnostního průtoku a teplotních rozdílů
až do výkonu P = 1 MW lineární, nad tímto výkonem se začne uplatňovat vliv
teplotní závislostí fyzikálních konstant. Střední teplota moderátoru TM v závislosti na
tepelném výkonu roste, až dosáhne teploty sytostí (bodu varu) T6Ot = 107 °C,
odpovídající hydrostatickému tlaku v místě aktivní zóny. Průměrná teplota povrchu
na obrázku označená jako Tz je až do výkonu přibližně 1 MW určována Newtonovým
zákonem. Nad touto teplotou se již uplatňuje bublinkový var a přestup tepla se řídí
vztahem Mc Adamse. Vlivem bublinkového varu se přestup tepla podstatně zlepší a
teplota povrchu se v této oblasti mění s výkonem reaktoru jen velice málo. Při výkonu
8,15 MW dojde ke krizi varu poblíž centra aktivní zóny, při výkonu 18,33 MW pak
i v průměrném kanále. Teplotní skok na povrchu teplosměnné píochy v důsledku
prudkého zhoršení přestupu tepla lze odhadnout na několik tisíc °C a znamenal by
roztavení paliva a poškození aktivní zóny.

4.5 HYDRODYNAMIKA AKTIVNÍ ZÓNY

Teplo uvolňované štěpením v aktivní zóně je s povrchu palivových článků
odváděno proudící chladicí tekutinou. Abychom zajistili bezpečné chlazení reaktoru,
je nutná znalost hydrodynamiky. Ze sdílení tepla víme, že součinitelé p'estupu tepla
závisejí na rychlosti proudění chladivá kolem povrchu palivových článků. Proto je
důležitá znalost rychlostních poměrů u chladivá v aktivní zóně, ale nejen tam, nýbrž
i v nádobě reaktoru, v celém primárním okruhu, ale i v sekundárním a případné i
v dalších okruzích.

Dimenzování zařízení i vlastní spotřeba energie pro pohon cirkulačních čerpadel
primárního i sekundárního okruhu závisí bezprostředně na velikosti hydraulických ztrát
při průtoku chladicí tekutiny těmito okruhy. Proto výpočet hydraulických ztrát je
důležitou složkou hydrodynamiky reaktoru.

4.5.1 Chlazení nucené a přirozenou konvekcí

O chlazení nuceném hovoříme tehdy, je-li chladivo nucené proháněno reaktorem,
na příklad čerpadlem.

Při chlazení přirozenou konvekcí dochází k cirkulaci chladivá vlivem
termosifonového efektu tím, že se chladivo v aktivní zóně ohřívá , přičemž se snižuje
jeho hustota a chladivo stoupá vzhůru. Chladnější chladivo vně aktivní zóny má vyšší
hustotu, proto klesá dolů ke vstupu do aktivní zóny.

4.5.2 Typy chladicích okruhů výzkumných reaktorů

Chladicí okruhy mohou být řešeny různými způsoby. U výzkumných reaktorů
malého výkonu, zejména bazénového typu, chlazených lehkou vodou, se používá
většinou přirozené cirkulace (přirozené konvekce). Přirozené konvekce je často možno
použít až do výkonu 100 kW,. Při větších tepelných výkonech se obvykle přechází
na nucené chlazení čerpadly, která cirkulují primární vodu přes výměník tepla,
chlazený sekundární vodou. Výměníky tepla bývají tvořeny svazky trubek,
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umístěnými v plášti výměníku. Primární voda proudí například uvnitř trubek a
sekundární voda po vnější straně trubek v plášti. Tím je též primární, obvykle jen
slabě aktivní voda, oddělena od sekundární neaktivní vody.

Chceme-li zvýšit odvod tepla, je možno řešit chladicí okruh jako uzavřený se
zvýšenými parametry (tlakem a teplotou) chladivá. Konstrukčním provedením může
být tankový reaktor nebo reaktor s tlakovými kanály.

Průtok chladivá aktivní zónou je možno řešit různými způsoby. Při přirozené
cirkulaci protéká chladivo aktivní zónou zdola nahoru. Při nucené cirkulaci může
protékat zdola nahoru, ale i opačně. Při větších rychlostech chladivá, proudícího
aktivní zónou při nucené cirkulaci zdola nahoru, by u některých konstrukcí závěsů
palivových článků mohlo docházet k jejich nadzdvihování, a proto se používá
proudění shora dolů. Ale i u těchto reaktorů je umožněno chlazení aktivní zóny
přirozenou konvekcí zdola nahoru při sníženém výkonu. To má význam i
z bezpečnostního hlediska při výpadku cirkulačních čerpadel.

Bazén (nebo tank) a primární okruh reaktoru musí být plněny demineralizovanou
vodou, aby byla omezena koroze, tvoření usazenin na palivových článcích a snížena
možnost aktivace primární vody. Kromě toho je i za provozu reaktoru určitá část
primární vody přečerpávána přes filtry a demineralizační stanici, aby byla udržována
její čistota na předepsané úrovni (provádí se trvale nebo periodicky).

4.5.3 Tlakové ztráty při průtoku chladivá reaktorem

Předpokládejme ustálené proudění. Potom změna tlaku, ke které dochází mezi
dvěma místy v proudící tekutině (na příklad mezi vstupem a výstupem z kanálu
aktivní zóny), může mít obecně čtyři příčiny:

1) Tlaková ztráta třením.
2) Tlaková ztráta místními odpory.
3) Změna tlaku vlivem změny hybnostního tok-j.
4) Změna tlaku způsobená rozdílem hydrostatických tlaků.

4.5.4 Tlaková ztráta třením (Ap,;)

Tlakovou ztrátu třením vyjadřujeme při proudění tekutiny kanálem jako funkci
kinetické měrné energie tekutiny w2/2 a tedy kvadrátu střední rychlosti proudění w

Aptf = fiowz/2 [Pa], (4.14)
kde f je ztrátový součinitel a p hustota tekutiny. Podle Weisbacha je f = Al/dh, takže
Weisbachův vztah pro tlakovou ztrátu třením ná tvar

Á^ř = A-f^-o [Pa], (4.15)
dh 2

kde je A....součinitel tření [bezrozměrný], I...délka sledovaného úseku [m],
dh...hydraulický průměr [m], w ...střední rychlost proudění [m.s'l, p...hustota
tekutiny [kg.m3]. Hydraulický průměr byl zaveden vzhledem k případům, kdy
průtočný průřez kanálu není kruhový. Je definován

dh = 4S/0, (4.16)
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kde S [m2] je plocha průtočného průřezu kanálu, protékaná tekutinou a O [m] je
smočený obvod kanálu.

Obecně je součinitel tření A funkcí Reynoidsova čísla (Re = wd/v, kde d [m] je
vnitřní průměr protékané trubky a v [m^s'1] kinematická viskozita tekutiny) a relativní
drsnosti stěny trubky (kanálu) kr = k/d, (k je střední hodnota výšek nerovností
povrchu trubky (kanálu)):

A = f(Re,kr). (4.17)
K rychlému určení A je tato funkce znázorněna graficky na obr.33

obr.33 Závislost součinitele tření A na Reynoldsové čísle Re a relativnf drsnosti stěn k,.

V oblasti laminárního proudění při Re < 2300 je
A = 64/Re, (4.18)

což vyplývá z Hagenova-Poiseuilleova zákona [81. Pro turbulentní proudění při
Re< 105 v hydraulicky hladkých trubkách odvodil Blasíus vztah

A = 0,316 Re0 2 5. (4.19)
Z obr.33 je zřejmé, že v oblasti napravo od čárkované křivky "h", to jest

hlavně v oblasti vyšších Reynoldsových čísel, je A již pouze funkcí poměrné
drsnosti kr.

4.5.5 Tlaková ztráta místními odpory (ApJ

Tlakové ztráty v místních odporech jsou další součástí celkových tlakových
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ztrát a vyjadřujeme je opět jako funkci kinetické měrné energie tekutiny u
příslušného (i-tého) odporu

*pmi - «*Y«Í W- ( 4 2 0 )

Například při průtoku chladivá aktivní zónou reaktoru dochází k tlakovým
ztrátám místními odpory při náhlém zúžení proudu na vstupu do aktivní zóny, dále
při obtékání distančních mřížek v palivových kanálech a při náhlém rozšíření
proudu na výstupu z aktivní zóny. Dalšími ztrátami místními odpory jsou ztráty
při průtoku ohyby potrubí, při průtoku různými armaturami jako ventily, šoupátky
a pod. Ztrátoví součinitelé £ ve vztahu {4.20), jimiž jsou jednotlivé místní odpory
charakterizovány, se nalézají v odborné literatuře [81, [9] a [101. Jen hrubě
informativně si uveďme, že při průtoku tekutiny pravoúhlým kolenem bývá
£ = 0,2 až 0,3 nebo při náhlém rozšíření průtočného průřezu, kdy vstupní průřez
je mnohonásobně menší než výstupní, jako je tomu při výtoku z potrubí do velké
nádoby, dochází ke ztrátě celé kinetické energie a tedy £ = 1 .

obr. 34 K odvození Aphyb.

4.5.6 Změna tlaku vlivem změny hybnostního toku (Aphyb)

Dochází-li při průtoku tekutiny kanálem ke změně její teploty a tlaku, mění se
i její hustota a tedy při ustáleném proudění i její rychlost a hybnostní tok. Vlivem
změny hybnostního toku dojde ke změně tlaku, což vyplývá z integrální věty o
změně hybnostního toku [8]. V zájmu jednoduchého odvození tlakové změny
pouze vlivem změny hybnostního toku aplikujme integrální větu o změně
hybnostního toku na kontrolní objem tekutiny mezi dvěma průřezy S, a S2 ve
vodorovném kanálu. Za předpokladu, že S, = S2 (viz. obr.34), můžeme napsat
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kde p-f, pu w, jsou měrný tlak, hustota a střední rychlost tekutiny na vstupu do
kontrolního objemu, to jest v průřezu S, a p2, p2, w2 tytéž veličiny na výstupu
tekutiny z kontrolního objemu, to jest v průřezu S2.

Rovnice (4.21) je aplikací integrální věty o změně hybnostního toku na
jednoduchý případ, naznačený na obr.34.

Všechny členy rovnice (4.21) mají rozměr síly [N],
Levá strana rovnice (4.21) vyjadřuje rozdíl tlakové síly, kterou působí tekutina

na vstupní čelo kontrolního objemu o ploše S, a tlakové síly na výstupní čelo o
ploše S2. Pravá strana rovnice je rozdílem hybnostního toku průřezem S2 z
kontrolního objemu vystupujícího a hybnostního toku průřezem S, do kontrolního
objemu vstupujícího.

Za předpokladu, že S, = S2, můžeme rovnici (4.21) upravit na

P,-P2 = Qz^l-QČ* = &P,,yb [Pa]. (4.22)

Veličiny označené indexy 1 se vztahují ke vstupnímu průřezu ST a indexem
2 k výstupnímu S2.

Na rozdíl od tlakové ztráty třením nebo místními odpory nemusí tato tlaková
změna Aph y b být vždy kladná, čili být ztrátou. Kladná je, čili je ztrátou na tlaku,
když se tekutině mezi průřezy S, a S2 teplo ( + Q) přivádí. Tím stoupá teplota
tekutiny, klesá její hustota, čili roste její měrný objem a tím i rychlost w2 je pak
větší než w v V případě, že teplo (-Q) odvádíme, je tomu naopak a dochází ke
zvýšení tlaku. První případ (tlaková ztráta) nastává na příklad při průtoku chladivá
při jeho ohřevu v aktivní zóně, druhý případ při průtoku chladivá a jeho
ochlazování ve výměníku tepla. Tato ztráta má největší význam u plynných
chladiv, u kapalných ji lze časo zanedbat.

4.5.7 Změna tlaku způsobená rozdílem hydrostatických tlaků (App)

Tato změna tlaku je již podle názvu způsobena rozdílem hydrostatických tlaků
mezi vstupním průřezem S, a výstupním S2 (obr.35), takže v souhlase s obr.35
ji lze vyjádřit

ApQ = fgzdz [Pa). (4.23)
*i

Je zřejmé, že i v tomto případě bude záležet na vzájemné výškové odlehlosti
vstupního průřezu S, a výstupního S2, bude-li změna tlaku App kladná nebo
záporná.

Na příklad při proudění chladivá aktivní zónou zdola nahoru je tato změna tlaku
kladná, čili je ztrátou na tlaku, při proudění chladivá shora dolů je tomu naopak.

4.5.8 Celková tlaková ztráta a distribuce chladivá aktivní zónou

Celková tlaková ztráta při průtoku chladivá libovolným kanálem
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obr.35 K odvození App.

A/> = Lpm + Ap,, + Aphb + Ap [Pa] (4.24)

je tedy součtem tlakových ztrát místními odpory Apm, (mezi něž při průtoku
kanálem aktivní zóny patří zejména ztráty na vstupu a výstupu z kanálu a ztráty
způsobené distančními mřížkami), ztráty třením Aptf, změny tlaku vlivem změny
hybnostního toku Aph y b a změny tlaku Ap,, způsobené rozdílem hydrostatických
tlaků.

Kanály aktivních zón reaktorů jsou do proudu chladivá řazeny paralelně.
Chladivo do nich vstupuje ze společné vstupní komory a vystupuje z nich do
společné výstupní komory. To znamená, že rozdíl tlaků mezi vstupem a výstupem
z aktivní zóny, čili tlaková ztráta, musí být na všech kanálech stejná. Případné
odlišnosti v odporech jednotlivých kanálů způsobují, že se průtoky v těchto
kanálech mohou vzájemně lišit. Ve většině případů však tyto rozdíly bývají malé.
Navíc u vodou chlazených reaktorů, pokud v nich nedojde k varu chladivá, lze
zanedbat i tlakovou ztrátu změnou hybnostního toku.

4.5.9 Hydraulické charakteristiky a dvoufázové proudění

Hydraulickou charakteristikou rozumíme závislost změny tlaku na hmotnostním
průtoku kanálem. Proudí-li kanálem pouze kapalná fáze nebo pouze plynná (parní)
fáze, odpovídá určitému hmotnostnímu průtoku určitá tlaková ztráta. Říkáme,
že hydraulická charakteristika kanálu je stabilní. V případě, že kanálem proudí
směs vody a páry, může nastat případ, že jedné hodnotě tlakové ztráty mohou
odpovídat na příklad tři různé hodnoty hmotnostního průtoku. Takovouto
charakteristiku nazýváme nestabilní a tedy i proudění v takovém kanále je
nestabilní. Převést je na stabilní můžeme například umístěním škrticí clonky na
vstupu do příslušného kanálu, což je vlastně vložení přídavného místního odporu,
kterým zvětšíme celkový odpor tohoto kanálu. Škrticí clonky však můžeme
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zařazovat na vstupy do jednotlivých palivových kanálů i za jiným účelem než je
odstraňování nestabilní charakteristiky. Clonkami s různými hydraulickými odpory
je možno upravit průtoky jednotlivými palivovými kanály v souladu s radiálním
rozložením vývinu tepla po aktivní zóně.

Poznamenejme zde, že u českých výzkumných reaktorů se dvoufázové
proudění může vyskytnout pouze při havarijních situacích.

5 H A V A R I J N Í A N A L Ý Z A R E A K T O R U

Na rozdíl od jiných průmyslových odvětví se jaderna energetika rozvíjela již od
samého počátku se silným důrazem na bezpečný a spolehlivý provoz jaderných
zařízení. Proto bylo možné hodnotit do konce sedmdesátých let provoz jaderných
reaktorů z hlediska bezpečnosti a ohrožení životního prostředí ve srovnání s jinou
průmyslovou činností celkem optimisticky. Tato situace se však po havárii
americké jaderné elektrárny v Three Mile Island v roce 1979 a zejména po
katastrofě v Černobylu v r. 1986 podstatně změnila.

S odstupem několika let od zmíněných havárií je zřejmé, že racionální řešení
energetického problému na bázi jaderné energie zůstává i nadále pevnou součástí
národních programů mnoha průmyslových zemí světa. Současně se však zvyšují
požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení a roste význam
všech prostředků, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti jaderných systémů. Mezi
tyto prostředky patří nesporně i havarijní analýza či bezpečnostní rozbory
reaktorů.

Analýza všech následků možných selhání, nehod a havárií, jimiž se havarijní
analýza zabývá, je nedílnou součástí projektu reaktoru všech typů a tvoří
podstatnou část dokumentace potřebné pro schvalovací řízení. V průběhu návrhu
jaderného zařízení slouží projektantům k hledání optimální koncepce
bezpečnostních systémů, v procesu schvalovacího řízení prokazuje schopnost
reaktoru odolávat selháním a nehodám. Při provozu reaktoru umožňuje rychlou
orientaci možných důsledků odchylek od nominálních režimů.

Základním nástrojem havarijní analýzy je neustále se zdokonalující
matematické modelování probíhajících jevů na číslicových počítačů opřené o
rozsáhlé a nákladné experimenty. V průběhu uplynulých desetiletí došlo v tomto
směru k pozoruhodnému vývoji a to nejen díky moderní a výkonné výpočtové
technice, ale také především v důsledku změny v přístupu k bezpečnostním
otázkám a koncepci bezpečnostních systémů.

I když havarijní analýzu experimentálního reaktoru malého výkonu nelze
podceňovat, přece jenom ve srovnání s energetickými reaktory je zde několik
příznivých aspektů:

- Vyhoření paliva je nepatrné a inventář radioaktivních látek majících původ
v produktech štěpení je velíce nízký.

- Zbytkový vývin tepla po odstavení reaktoru je dán pouze dobíhající štěpnou
řetězovou reakcí a velmi rychle exponenciálně klesá.
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- Bazénový reaktor má v záloze velkou tepelnou .kapacitu vody, kterou lze
využít k utlumení nepříznivě probíhajících přechodových procesů.

- Sdílení tepla mezi palivem a vodou je díky vysoké tepelné vodivosti
paliva, absenci mezery mezi palivem a povlakem a velkému povrchu,
palivových článků velmi dobré.

Na druhé straně chybí při malých provozních výkonech zpětná záporná teplotní
vazba, stabilizující reaktor jakožto dynamický systém. Tento problém se však při
zpouštění vyskytuje i u energetického reaktoru a je součástí havarijní analýzy.

5.1 KLASIFIKACE HAVÁRIÍ

S ohledem na velké množství možných nehod je účelné pro potřeby havarijní
analýzy zavést určitou klasifikaci nehod a havárií. V případě energetických
reaktorů se obvykle rozlišuje pět základních skupin havárií:

- havárie vyvolané kladnou změnou reaktivity,
- havárie se ztrátou chladivá (LOCA),
- havárie v systému odvodu tepla,
- ostatní havárie,
- havárie vyvolané vnějšími vlivy.

Pro experimentální reaktory nulového výkonu jsou aktuální prakticky pouze prvá
a poslední skupina, reaktor LVR-15 je třeba analyzovat v podstatě podobně, jako
energetické reaktory.

5.1.1 Havárie vyvolaná kladnou změnou reaktivity

Kladná změna reaktivity v kritické aktivní zóně způsobí zvyšování výkonu
reaktoru. Průběh přechodového procesu je závislý především na rychlosti a na
velikosti zavedené reaktivity. Ke kladné změně reaktivity v experimentálním
školním reaktoru může dojít z řady příčin:
1. Nekontrolované vysouvání regulační tyče

Příčinou této poruchy může být selhání systému řízení nebo chyba obsluhy.
Havárie je definovaná maximálně možnou rychlostí vysouvání tyče, dané
konstrukcí pohonů regulačních tyčí a celkovou reaktivitou, kterou je plně zasunutá
regulační tyč schopna kompenzovat.
2. "Vystřelení" regulační tyče

Tento termín přebíráme z havarijní analýzy tlakovodních reaktorů, kde se
uvažuje možnost vytlačení regulační tyče z aktivní zóny při prasknutí pouzdra
pohonu regulační tyče vlivem vysokého tlaku v reaktorové nádobě. K této nehodě
pochopitelně v experimentálním reaktoru dojít nemůže, lze si však představit jiné
způsoby rychlého vytažení tyče z aktivní zóny. Zásadní rozdíl od předchozího
bodu je v rychlosti zavedení kladné reaktivity.
3. Chybné zavezení paliva

Výměna a přemístování palivových článků v aktivní zóně je teoreticky spjata
s možností vytvořit neplánované nadkritické uspořádání paliva. K této poruše
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může dojít při překročení počtu zavážených palivových článků potřebných
k vytvoření kritického stavu, změnou plánované geometrie aktivní zóny na
kompaktnější uspořádání či vložením článku s vyšším obohacením, než se
předpokládalo.
4. Náhlé snížení absorbce neutronů v aktivní zóně

Jestliže je reaktor kritický, nebo se nachází blízko kritického stavu, múze
vyvolat náhlé snížení absorbce neutronů v aktivní zóně nadkritický stav.
S ohledem na širokou škálu možných experimentů nelze vyjmenovat všechny
situace, kdy hrozí náhlé snížení neutronové absorbce a je proto třeba analyzovat
každý nový experiment z hlediska možného dosažení neplánovaného
nadkritického stavu. Jako příklad uveďme uvolnění a vyplavání ozařovacího
pouzdra se vzorkem z aktivní zóny, nacházející se v kritickém stavu.

5.1.2 Vnější vlivy

Návrh jaderného reaktoru a jeho bezpečnostních systémů musí počítat
nejrůznější i velmi málo pravděpodobné mimořádné účinky přírodních živelných
událostí a též vlivů, které vyplývají různým způsobem z lidské činnosti uvnitř i vně
reaktorové haly. Jedná se tedy především o zemětřesení, záplavy, průtrže
mračen, vichřice, požáry, tlakové vlny vyvolané výbuchy, pády letadel,
sabotáže, aj.

Společným nebezpečím velké většiny zmíněných vnějších vlivů je možnost
vytvoření neplánovaného nadkritického množství paliva. Jako příklad uveďme
zaplavenítěsného uspořádání skladovaných palivových článků - voda působí jako
moderátor a za určitých okolností může vzniknout neplánované kritické seskupení.

5.1.3 Mezinárodní sedmistupňové posuzování nehod a havárií

Uvedená klasifikace v předchozích odstavcích slouží především pro potřeby
havarijníanalýzy. Je jistým paradoxem, že skutečné významné havárie se obvykle
odvíjejí bez ohledu na tuto klasifikaci, nebot teprve kombinací několika selhání,
včetně chybného zákroku obsluhy, se rozvíjí havárie. Samotný termín havárie se
často používá chybně i na běžná provozní selhání, jejichž řešení se obejde bez
následků. 2 iniciativy Mezinárodní atomové agentury ve Vídni proto vznikla
sedmistupňová klasifikace událostí, nehod a havárií, která umožňuje vyhodnotit
závažnost události z hlediska následků. Typické je, že do prvých tří stupňů jsou
zařazeny nehody, teprve od 4. do 7. stupně se jedná o havárie. Čím závažnější
událost, tím vyšší stupeň. Pouhé odchylky od schválených provozních parametrů
bez následků jsou zahrnuty do 1. stupně. Havárie od 4. stupně jsou
charakterizovány poškozením aktivní zóny a určitým únikem radioaktivity.

Mezinárodní stupnice byla zavedena pro účely posuzování mimořádných
událostí na jaderných elektrárnách a nehodí se příliš k hodnocení nehod na
experimentálních reaktorech. Jak ukazuje dosavadní praxe několika set
výzkumných reaktorů a závěry podrobných havarijních analýz lze si stěží
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představit mimořádnou situaci, která by vyústila do kategorií havárií (4. a vyššího
stupně).

5.2 DETERMINISTICKÝ PŘÍSTUP

Havarijní analýza reaktorů se původně rozvíjela na zák.jdě deterministického
přístupu. Tato koncepce vychází z předpokladu, že průběh každé události lze
jednoznačně předvídat na základě matematického modelu ověřeného vhodnými
experimenty a že lze formulovat limity, které nebudou překročeny. Jelikož
kombinací základních iniciačních nehod s přihlédnutím k možnému selhání
bezpečnostních systémů a k chybám obsluhy lze kombinovat téměř neomezený
počet různých scénářů vedoucích k havárii reaktoru, není prakticky možné
propočítat průběh všech havárií.

5.2.1 Maximální projektová havárie

Návrh jaderné elektrárny a jejíich bezpečnostních systémů vychází z důsledků
hypotetických havárií a elektrárna se projektuje tak, aby ani v těchto případech
byla zajištěná dostatečná bezpečnost obsluhy a obyvatelstva. Otázkou zůstává,
jak správně takové hypotetické projektové havárie definovat.

V rámci havarijní analýzy se proto nejprve specifikují všechny možné
mimořádné události a nehody, které by mohly vést k havárii a jejichž
pravděpodobnost výskytu není zanedbatelně malá. Tento přístup má určitý
nedostatek v tom, že téměř vždy je možno hypoteticky předpokládat
nebezpečnější havárii, než byla původně předpokládána v projektu. Výběr se
postupně vyvíjel a havarijníanalýza postupně zahrnovala stále větší škálu událostí
a jejich kombinací. Přestože se výpočetní technika neustále zdokonalovala, rostly
nároky na rozsah a přesnost výpočtových analýz, takže bylo nutné vybírat
k analýze pouze takové poruchy, které měly z hlediska účinků zvlášt závažný vliv.
Tato praxe vedla k definici maximální projektové havárie, MPH (anglicky
"Maximum credible accident", MCA).

Základem koncepce opírající se o MPH byla představa, že bezpečnostní
systémy navržené tak, aby zvládly přechodový proces vyvolaný prasknutím
hlavního cirkulačního potrubí, zvládnou i ostatní havárie.

Definice MPH závisí na typu reaktoru a na přístupu výrobce a schvalovacích
orgánů. Za maximální projektovou havárii tlakovodních reaktorů je v současné
době vesměs považováno prasknutí hlavního cirkulačního potrubí a to takovým
způsobem, že vzniknou dva otevřené konce s plným výtokem parovodní směsi.
Všechny bezpečnostní systémy elektrárny jsou navrženy tak, aby zvládly tuto
poruchu bez poškození aktivní zóny a havarijní analýza má prokázat, že dojde
pouze k omezenému růstu tepL y paliva (V USA: 1200 °C). Pro zajímavost
připomínáme, že MPH elektrárny V1 (2 bloky VVER 440 v Jaslovských
Bohunicích) je definována jako porucha primárního okruhu, při níž dojde k
vytvoření únikového otvoru, jehož plocha nepřevyšuje 10 cm2.
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Zmíněná havárie americké elektrárny TMI 2 ukázala určité slabiny přístupu
opírajícího se o MPH. Řetězec událostí vyvolaný selháním napájecích čerpadel
vedl nakonec k rozsáhlému zničení aktivní zóny. Reaktorová nádoba však
protavena nebyla a celkový únik radioaktivních látek byl zanedbatelný. Následné
analýzy ukázaly na význam havárií se středním únikem chladivá a na potřebu
kombinovat deterministický a pravděpodobnostní přístup.

Nedostatky koncepce maximální projektové havárie lze shrnout následujícím
způsobem:

- odvádí pozornost od jiných havárií, které mohou mít větší význam a to buď
pro svoji větší četnost, nebo větší následky,

- mohou vést laiky k závěrům, že k hypotetickým haváriím skutečně dojde bez
ohledu na nepatrnou pravděpodobnost jejich výskytu,

- definice maximální projektové havárie je spekulativní a subjektivní.
V posledních letech se proto používá nový přístup k analýze bezpečnosti

jaderných elektráren, zahrnující komplexně pravděpodobnost výskytu a následky
všech myslitelných poruch. Technické bezpečnostní systémy se nyní projektují
tak, aby byly účinné pro široký rozsah hypotetických havárií, včetně
nadprojektových havárií. Současný přístup je založen na rozsáhlých programech
výzkumu bezpečnosti, důkladném prověření elektráren uváděných do provozu a
na systematických provozních prohlídkách po celou dobu životnosti jaderných
elektráren.

5.2.2 Výpočtové kódy

Potřebné informace o fyzikálních a chemických procesech probíhajících při
havárii v jaderném reaktoru lze v podstatě získat dvojím způsobem:

- Experimentálně - máme-li k dispozici reaktor nebo alespoň jeho fyzikální
model či fyzikální model jeho části, můžeme simulovat některé havarijní
situace a změřit tak odezvu systému na tyto poruchy. Zásadní nevýhodou
této metody je obvykle vysoká cena modelu a velké provozní náklady
spojené s realizací experimentů. Další nevýhodou je, že nedává dostatečný
obraz o vnitřních vazbách mezi jednotlivými veličinami a hlavně neukazuje
možnosti, jak lze vlastnosti reaktoru příznivě ovlivnit. Přesto zůstává
experiment alespoň v omezené míře nezbytou součástí vývoje jaderné
bezpečnosti.

- Na základě fyzikálně-matematické analýzy procesů probíhajících v reaktoru.
Vhodným matematickým modelem lze řešit důsledky i takových havárií,
které vedou ke "zničení" reaktoru pouze za cenu nákladů na programování
a provoz počítače. Každý model je však pouhou abstrakcí, více či méně
zdařilou aproximací složité skutečnosti, založenou na správné volbě
zjednodušujících předpokladů.

V současné době je k dizpozici nepřehledné množství nejrůznějších
výpočtových kódů, zaměřených na řešení dílčích problémů z jaderné bezpečnosti.
Odrážejí vývoj reaktorových systémů, výpočtové techniky, rostoucího počtu
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realizovaných experimentů i zvyšujícího se důrazu na bezpečný a spolehlivý
provoz jaderných elektráren. Jsou založeny na popisu spojitých fyzikálně
chemických dějů systémem diferenciálních a algebraických rovnic, řešených
vhodnou numerickou metodou. Firemní kódy zahrnují četné experimentálně
získané korelace, platné pouze pro daný typ reaktoru.

Ve vývoji výpočtových kódů se prolínají dvě tendence:
1. Vytvořit univerzální model, umožňující výpočet průběhu co nejširší škály

událostí.
2. Zaměřit se na dílčí problém, umožňující provést výpočty s vysokou

přesností, ověřenou srovnáním s výsledky experimentu. Celkový potřebný
model se pak sestavuje z jednotlivých ověřených modulů.

Obě metody mají své přednosti i nedostatky. Základním nedostatkem prvého
přístupu je přílišná složitost jaderného systému, takže ani vysoce výkonné
současné počítače neumožňují vytvořit dostatečně obecný a přesný model jaderné
elektrárny. Nevýhodou modulového přístupu je možnost "nelineární interakce
jednotlivých modulů" - moduly ověřené pro určité situace se mohou v modelování
přechodového procesu vzájemnou interakcí dostat mimo rozsah ověřených
parametrů.

Přestože výpočtové kódy představují mnohdy jediný použitelný nástroj
havarijní analýzy, nelze jejich možnosti přeceňovat. O tom svědčí známá
skutečnost: použijí-li dvě nezávislé skupiny odborníků stejný kód k řešení stejného
problému, dostávají často rozdílné výsledky. Správné sestavení rozsáhlého
souboru vstupních dat a odpovídající interpretace výsledků již je na pomezí vědy
a "umění" a stává se subjektivně závislé.

5.3 STATISTICKÝ PŘÍSTUP

Jaderná elektrárna je velmi složitý komplexní systém a v počátcích rozvoje
jaderné energetiky převládalo mínění, že stanovení pravděpodobnosti vzniku
havárie přesahuje možnosti současných vědeckotechnických znalostí. V počáteční
etapě se tedy soustřeďovalo úsilí na výpočet maximálního ohrožení obyvatelstva
v důsledku velké hypotetické havárie reaktoru.

Prvé odhady o následcích uvolnění 1 až 10 % produktů štěpení z aktivní zóny
vedly k vypracování počáteční strategie umistování reaktorů. Určitý průlom a
ochlazení počátečního entusiazmu znamenalo uveřejnění americké studie
WASH 740 v r. 1957, popisující důsledky velké hypotetické havárie s roztavením
paliva. Není bez zajímavosti, že důsledky černobylské havárie se blíží odhadům,
uvedeným v této zprávě.

Nepříznivá reakce západní veřejnosti i části odborníků vedly později k zavedení
deterministického přístupu. Určité nezodpověděné otázky a problémy však
zůstávaly a v r. 1967 publikoval Farmer ve Velké Británii nová hlediska na
hodnoceníbezpečnosti reaktorů, která vedla k rozvoji pravděpodobnostnímetody.
Její praktické základy položil profesor Rasmussen v USA, který prvý se svými
spolupracovníky provedl současný odhad pravděpodobnostía následků jiných než
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projektových havárií. Použitá metoda se začala nazývat pravděpodobnostní
analýzou či pravděpodobnostním hodnocením bezpečnosti (Probabilistic safety
analysis or safety assesment, PSA).

5.3.1 Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti (PSA)

Pravděpodobností hodnocení bezpečnosti (PSA) je všeobecně uznáváno jako
nanejvýš potřebný doplněk deterministických analýz bezpečnosti jaderných
elektráren a je v některých zemích součást povolovacího procesu. Sleduje
posloupnost událostí a poruch včetně selhání technických bezpečnostních
systémů, odhaluje pravděpodobnost poruchy v každém kroku a kombinuje
jednotlivé pravděpodobnosti poruch do celkové pravděpodobnosti, se kterou může
celá posloupnost nastat. Následky havárií jsou obvykle hodnoceny v samostatném
Vx'^CČt"J.

Kromě odhadu pravděpodobnosti výskytu havárie umožňuje PSA rovněž
výpočet složení a množství radioaktivních látek, které by v případě vážné poruchy
mohly uniknout z ochranné obálky reaktoru, včetně účinků na životní prostředí a
okolní populaci. Tyto účinky (riziko) jsou udávány počtem úmrtí za rok,
pravděpodobností smrtelných případů rakoviny za rok a průměrnými
pravděpodobnými finančními škodami za určité časové období. Tyto hodnoty lze
pro všechny vážné havárie sečíst a získat tak odhad celkového rizika.

Pravděpodobnostní metoda analyzuje chování reaktoru a jeho bezpečnostních
systémů jako celek, se zdůrazněním vzájemných vazeb a závislostí. Třebaže
získané výsledky nejsou zatím přesné a trpí nedostatky v bázi dat, vedlo použití
PSA k hlubšímu pochopenia porozumnění mnoha bezpečnostních problémů nejen
v procesu projektování a výstavby elektráren ale i při řízení provozní bezpečnosti.

Pravděpodobnostní přístup umožňuje mj. formulování numerických kritérií k
definování úrovně bezpečnosti. V současné době panuje všeobecná shoda v
konkretizaci bezpečnostních cílů stávajících elektráren: pravděpodobnost výskytu
vážného poškození aktivní zóny by měla být menší než jednou za 10 000 reaktor-
roků provozu (riziko 10 "4 za rok). Řízení činnosti pří havárii a opatření ke zmírnění
následků havárie by měly snížit pravděpodobnost velkých úniků radioaktivity
mimo lokalitu jaderných elektráren na méně než jednou za 100 000 let (riziko
10 5 za rok). Zavedení všech v současnosti prosazovaných bezpečnostních
principů by mělo vést k dalšímu zlepšení bezpečnosti alespoň o jeden řád.

5.3.2 Strom událostí a strom poruch

Základem pravděpodobnostního hodnocení složitého technického systému je
analýza pomocí stromu událostí a stromu poruch.

Analýza pomocí stromu událostí \e binárně logická technika. Událost se buď
stala, nebo nestala, zařízení buď pracuje, nebo nepracuje, součást buď funguje
správné, nebo je poškozena a nefunguje vůbec. Jedním z nedostatků této metody
tedy je, že není schopna akceptovat zařízení, které svou funkci plní pouze
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částečně. Strom událostí začíná iniciujícím jevem a dále se větví podle důsledků
této události, přičemž každé větvi je přisouzena určitá pravděpodobnost výskytu.
Konečným výsledkem analýzy je dlouhý seznam výsledných důsledků s určitou
pravděpodobností výskytu, danou součinem pravděpodobností předchozích jevů.
Odhad pravděpodobnosti všech sekvencí umožňuje zhodnocení celkového rizika.

Analýza stromu poruch rovněž vychází z binární logiky ale postupuje opačným
směrem. Vychází z konečné analyzované události (např. tavení aktivní zóny) a
formuluje zpětně všechny poruchy a závady, které by musely nastat, aby
k výsledné havárii došlo. Každé události se v každém kroku přisoudí příslušná
pravděpodobnost, takže na konci lze získat celkovou pravděpodobnost, že k dané
poruše dojde.

Analýza stromu poruch a událostí ukazuje, že i když okolností vedoucích
k iniciaci může být mnoho, existuje jen omezený počet klíčových výsledných
účinků. Posloupnost (sekvence) událostí má tedy zpravidla pouze několik výstupů
i pří mnoha možných vstupech.

Havarijní analýza na základě stromu událostí a stromu poruch je bezpochyby
velkým krokem vpřed, nebot umožňuje poskytnout cenné kvantitativní odhady
míry bezpečnosti zkoumaného systému. Úspěšná aplikace je však závislá na tom,
do jaké míry jsou k dizpozici věrohodné údaje o pravděpodobnosti výskytu
analyzovaných událostí.

5.3.3 Rasmussenova studie bezpečnosti lehkovodních reaktorů

Na začátku sedmdesátých let požádala tehdejší americká Komise pro
atomovou energii N.C. Rasmussena, profesora jaderného inženýrství proslulého
Massachusettského Institutu pro technologii, aby sestavil tým odborníků k
vypracování kvantitativní analýzy bezpečnosti lehkovodních reaktorů.
Šedesátičlenná skupina měla za úkol uvážit do velkých podrobností typický
tlakovodní a typický varný reaktor s cílem určit nejdůležitější sekvence událostí,
které by mohly vést ke vzniku těžké havárie a odhadnout jak pravděpodobnost
výskytu každé z těchto sekvencí, tak i její důsledky. Rasmussenova studie
(WASH-1400) je spis o touštce 30 cm, v níž autoři dospívají k závěru, že
možnost, aby průměrný občan zahynul v důsledku havárie reaktoru, je asi tak
velká, jako možnost, že bude zabit pádem meteoritu.

Hodnocením celkové pravděpodobnosti sekvencívedoucích k roztavení aktivní
zóny došla Rasmussenova skupina k závěru, že by k vážnému poškození aktivní
zóny s tavením paliva mohlo dojít jednou za 20 000 let provozu reaktoru (riziko
2.10 4 za rok). Pokud by nedošlo k poškození ochranné obálky, nepředstavuje ani
roztavení aktivní zóny vážnější ohroženízdraví obyvatelstva. Teprve další události
s pravděpodobností 10 2 by mohly vést k poškození poslední bariéry a k úniku
radioaktivity.

Velký význam Rasmussenovy studie je dán mj. i tím, že bylo poprvé důsledně
použito metod stromu událostí a poruch, vyvinutých Národní správou pro
aeronautiku (NASA). Autoři věnovali velké úsilí na to, aby analyzovali všechny
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větší nehody znamenající riziko pro obyvatelstvo, přičemž bylo využito
dvacetiletých zkušeností s identifikací a analýzou možných jaderných nehod. Na
rozdíl od starších anafýz byl brán v úvahu daleko větší počet selhání, včetně
následků zemětřesení, povodně, tornáda a jiných jevů.

5.4 HAVARIJNÍ ANALÝZA VÝZKUMNÝCH REAKTORŮ

I když výzkumné reaktory představují ve srovnání s jadernými elektrárnami
podstatně menší riziko ohrožení životního prostředí a obyvatelstva, je i pro ně
havarijní analýza nedílnou součástí projektu a dokumentace potřebné ke
schvalovacímu řízení. S ohledem na rozmanitost v jejich uspořádání není
k dizpozici spolehlivá báze dat, umožňující pravděpodobnostní hodnocení
bezpečnosti a havarijní analýza se proto opírá o deterministický přístup.

K výpočtovým analýzám školního reaktoru VR-1 v oblasti havarijních analýz
používáme původní výpočtový program "VRABEC," sestavený a odladěný
speciálně k řešení stacionárních stavů a přechodových procesů bazénových
reaktorů s přirozenou cirkulací vody. Program má dva základní moduly. Nejprve
se na základě zadaného tepelného výkonu určí přirozené proudění chladivá aktivní
zónou a odpovídající teplotní poměry. Tento stav určuje počáteční podmínku
druhého modulu, který je určen k řešení odezvy systému na zadané časové změny
reaktivity. Příkladem analýzy na základě výpočtu prvého modulu je obr.32,
umožňující odhadnout na základě přijatelných teplotních poměrů maximálně
přípustný tepelný výkon reaktoru.

Analýza přechodových procesů vychází z klasifikace možných havárií, uvedené
v úvodní kapitole. Výpočtové analýzy prokázaly, že reaktor odolává i bez zásahu
regulačního systému kladným změnám reaktivity až do úrovně 1,7 0 a to díky
svým záporným teplotním vazbám. Na obr. 36 je odezva reaktoru na kladnou
změnu reaktivity ve tvaru "rampy", simulující chybné vytažení regulační tyče váhy
1,5 $ za 5 s. Z obrázku je patrné, že tepelný výkon se bez zásahu regulačních
orgánů sice zvýší řádově na 10 MW, ale vnesená kladná reaktivita se kompenzuje
ohřátím ps!iva na 180 °C a změnou teploty moderátoru na 90 °C.

Za maximální hypotetickou nadprojektovou havárii byla v rámci
bezpečnostních rozborů uvažována odezva reaktoru na skokovou změnu reaktivity
+ 2,5 /?. Takováto situace je samozřejmě prakticky téměř vyloučena. Čistě
hypoteticky k takové změně může dojít nekontrolovaným vytažením
experimentální tyče váhy 2,5 /?, nebo chybným přidáním dalšího palivového
článku do reaktoru, který se nachází v kritickém či nadkritickém stavu, či
nepřípustnou manipulací s tzv. neutromovou krosnou.

Vyhodnocení rozsáhlé sady výpočtových variant ukazuje, že i tak velkou
vnesenou reaktivitu zvládne ochranný systém reaktoru i v případě selhání dvou
regulačních tyčí ze tří. Ale ani v případě úplného selhání ochranných systémů,
nečinnosti obsluhy a dalších málo pravděpodobných okolnosti by dávka u
nejexponovanějších jedinců tvořila pouze malou část ročního povoleného limitu
pro obyvatelstvo.
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P ř e d m l u v a

Vypracování učebních textů a souborů otázek pro přípravu a zkoušky vybraných
pracovníků výzkumných jaderných zařízení v ČR (k datu vzniku reaktorů LVR-15 a
LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. a reaktoru VR-1 Vrabec na Fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze) bylo vedeno snahou :

- sjednotit (po stránce obsahové i v náročnosti) požadavky na znalosti vybraných
praco...íků na jednotlivých pracovištích provozujících výzkumná jaderná
zařízení,

- rozšířit základní znalosti vybraných pracovníků zejména v oblasti reaktorové
fyziky a techniky a v požadavcích na zajištění jaderné bezpečnosti,

- objektivizovat zkoušky vybraných pracovníků, včetně přísnějšího rozlišení
jednotlivých vybraných činností.

Učební texty, tak jak jsou připraveny, neobsahují návody na manipulace s
jednotlivými zařízeními ani podrobnejší popis jejich provozních předpisů a návodů.
Otázky ke zkouškám však i tyto oblasti pokrývají.

Učební texty z teorie reaktorů jsou doplněny praktickými úlohami na školním
reaktoru VR-1, uspořádanými do dvou typů výcvikových kursů. Kursy jsou nedílnou
součástí takto navržené (obsahově i organizačně) přípravy vybraných pracovníků.
Konkrétní praktická příprava (nácvik ovládání jednotlivých zařízení a manipulací) však
bude probíhat vždy již na příslušném zařízení.

Učební texty jsou obsahově rozděleny do sešitů, jejichž seznam je vždy uveden
na titulní straně. Obsah sešitu shrnuje vždy úvodní anotace.

A n o t a c e

Tento sešit obsahuje výběr vhodných praktických úloh na školním reaktoru VR-1
Vrabec tak, aby byla prohloubena teoretická příprava uvedená v sešitu č. 1 Vybrané
statě z teorie reaktorů. Experimentální úlohy jsou uspořádány do dvou výcvikových
kursů. První, pětidenní výcvikový kurs se týká nově se připravujících pracovníků na
vybrané funkce operátor reaktoru (OR), vedoucí směny (VS), kontrolní fyzik (KF) a
vedoucí spouštěcí skupiny (VSS), druhý, dvoudenní, se týká opakovacích školení
(příprava pro obnovu resp. prodloužení oprávnění). Kromě základů fyziky je potřebné
pro absolvování kursu seznámení s technickým popisem reaktoru VR-1, který je
uveden v sešitu č.4 Technické popisy čs. výzkumných reaktorů. Na absolvování
výcvikového kursu může pak bezprostředně navázat konkrétní praktická příprava
(nácvik) ovládání příslušného výzkumného reaktoru (LVR-15, LR-O, VR-1).
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1 Ú V O D N Í Č Á S T

Výcvik na jaderných reaktorech, který vychází z dlouholetých zkušeností, se
nejlépe a nejúčinněji provádí formou ucelených kursů. Výcvikové kursy jsou
připravovány tak, aby procvičované úlohy, pokud možno, opovídaly odpřednášené
(nastudované) teorii a ukázaly její projevy v praktických aplikacích. Proto byl i pečlivě
zvažován rozsah teoretické přípravy, uváděný jako součást návodů k jednotlivým
úlohám. Pro lepší pochopení, jak víceméně teoretických statí z teorie reaktorů, tak
i s ohledem na skutečnost, že praktická měření používají fyziku v podobě přece jen
přizpůsobenější potřebám měření, bylo rozhodnuto poměrně značný rozsah teorie (byt
přímo v návaznosti na její aplikace) uvést i v tomto sešitu. Vlastní školní reaktor VR-1
Vrabec, pro který jsou úlohy připraveny, však již znovu v tomto sešitu popisován
není, jeho technický popis je uveden jako součást sešitu č.4, 3.díl.

Pro výcvik obsluh (vybraných pracovníků) na výzkumných jaderných zařízeních
se ukazují jako vhodné dva typy těchto kursů. První, týdenní, je určen pro nové
pracovníky, kteří se připravují na výkon vybrané funkce poprvé. Druhý, dvoudenní,
pak pro zopakování vybraných (především provozních) aspektů fyziky při přípravě na
opakovanou zkoušku (obnovu resp. prodloužení oprávnění). Rozdělení úloh do obou
kursů, které vychází z jejich vnitřní fyzikální návaznosti, je doporučeno takto:

1.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ PĚTIDENNÍHO VÝCVIKOVÉHO KURSU

1 .den dopoledne:
úvod, bezpečnostní instruktáž, prohlídka pracoviště reaktoru, seznámení s
palivem
odpoledne:
systém řízení a ochran (SŘO), ovládací zařízení (OZ) a jeho logika, blokování,
najetí na kritický stav

2.den dopoledne:
detekce a detektory neutronů, mrtvá doba, funkce přístrojů,
termoluminiscenční dozimetrie (TLD), fotoneutronový zdroj
odpoledne:
měření zpožděných neutronů, dynamické experimenty, praktická dozimetrie

3.den dopoledne:
měření reaktivity různými metodami, kalibrace regulačních tyčí různými
metodami
odpoledne:
řízení reaktoru, prověřování nastavených parametrů SŘO

4.den dopoledne:
kritický experiment, inverzní kinetika,
odpoledne:
měření hustoty toku neutronů, vliv různých materiálů na reaktivitu



5.den dopoledne:
řízení reaktoru, měření vlivu dutiny, cvičení v dekontaminaci
odpoledne:
diskuse výsledků, hodnocení kursu.

1.2 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ DVOUDENNÍHO VÝCVIKOVÉHO KURSU

1 .den dopoledne:
detekce a detektory neutronů, zpožděné neutrony, dynamické experimenty
odpoledne:
měření reaktivity a kalibrace regulačních tyčí

2.den dopoledne:
kritický experiment, inverzní kinetika, vliv dutiny na reaktivitu
odpoledne:
řízení reaktoru, prověřování nastavených parametrů SŘO

V případě oprávněné potřeby, vyplývající např. z kvalifikační skladby
připravovaných pracovníků nebo speciálního zaměření přípravy, lze náplň kursů
přiměřeně upravit. Proto jsou uspořádání obou kursů prezentována jako návrhy.

Dopolední i odpolední měření jsou cca tříhodinová.
Jak již bylo uvedeno, naváže na výcvikové kursy na reaktoru VR-1 praktická

příprav --i na jednotlivých zařízeních. Její rámcový obsah je uveden ve čtvrté kapitole
tohoto sešitu.

1.3 ORGANIZAČNÍ POKYNY

Adresa a spojení na pracoviště reaktoru VR-1
Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze
V Holešovickách 2,
180 00 Praha 8
tel.: 664 11 075 (KJR), 664 10 773 (velín reaktoru)

domácí linky: 2591 (velín)
2391 {provoz reaktoru!
2384 (sekretariál KJR)

fax : 854 11 85
Spojení MHD: metro C, stanice Nádraží Holešovice, dále pak autobusy

č. 102, 144, 156, 175, stanice Kuchyňka

Charakter a náležitosti pracoviště reaktoru VR-1
Charakter pracoviště reaktoru VR-1 je dán Vyhl. ČSKAE č. 100/1989 Sb.

o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů (II. kategorie) a
současně i Vyhl. MZ ČSR č. 59/1972 Sb. o ochraně zdraví před ionizujícím zářením
(kontrolované pásmo). Pravidla pobytu návštěvníků pracoviště reaktoru vymezuje



Provozní a návštěvní řád. Podstatnou částí tohoto řádu jsou seznámení návštěvníků,
která se uskuteční vždy při zahájení výcvikových kursů a je o nich proveden zápis.

Účastníky kursu vybaví pracoviště reaktoru prezuvkami, pláštěm a osobními
TL dozimetry.

Několik konkrétních upozornění
Za bezpečný provoz reaktoru VR-1 odpovídá jeho provozovatel, t j. FJFI ČVUT

Praha. Je proto nezbytné za všech okolností uposlechnout pokyny obsluhy reaktoru.
Manipulace se zařízeními reaktoru lze provádět pouze za výslovného souhlasu a

pod dozorem směny reaktoru. To se týká především změn polohy detektorů a dalších
materiálů v oblasti aktivní zóny.

Při práci s otevřenými radioaktivními (RA) zářiči je zakázáno:
- odkládat ochranné pracovní prostředky před ukončením prací,
- odkládat kontaminované materiály mimo místa k tomu určená a označená,
- dotýkat se nechráněnými částmi těla předmětů nebo materiálů, které se mohly

dostat do styku s kontaminantem.
Pokud některá úloha vyžaduje zvláštní opatření, je na ně upozorněno v příslušném

návodu (bezpečnostní rozbor).

2 E X P E R I M E N T Á L N Í M E T O D I K Y

2.1 SPOUŠTĚNÍ A PROVOZ REAKTORU VR-1 VRABEC

Metodika poskytuje základní informace o ovládacím zařízení (OZ) školního
reaktoru VR-1 Vrabec. V rámci této úlohy lze nacvičovat spouštění reaktoru, jeho
provoz v ručním i automatickém režimu, procvičovat změny výkonu (zvyšování,
snižovánO, studovat reakce OZ na nepovolené manipulace, sledovat odstavování
reaktoru z různých příčin a provádět různé prověrky a kontroly OZ. Přínosem jejího
absolvování bude jistě i praktické seznámení s logikou OZ, sestavenou v souladu se
současně platnými předpisy. Nácvik ovládání reaktoru VR-1 nelze provádět jiným než
bezpečným způsobem a s jiným než zkontrolovaným zařízením (zajištěno HW + SW).

Pro lepší orientaci v problematice jsou jako součást návodu k úloze uvedeny
nejdůležitější informace o funkci ovládacího zařízení.

2.1.1 Popis OZ a jeho funkce

Řízení reaktoru VR-1 je založeno na mikroprocesorovém OZ s reléovým havarijním
řetězcem. Mezi hlavní části patří měřicí, havarijní a komunikační kanály, periferní
kanál a ovládací pult.

Měřicí kanál (MK):
MK je základní jednotka poskytující informace o stavu aktivní zóny AZ (výkon,

rychlost, odchylka). Systém je vybaven čtyřmi identickými měřícími kanály. Každý
kanál sestává z těchto částí:



- širokopásmová komora RJ 1300 pro měření hustoty toku neutronů (výkonu),
- obvod vysokého napětí pro napájení komory,
- vstupní obvody pro úpravu signálu z komory do formy vhodné pro procesor

(MK pracuje v jednom impulzním a dvou proudových režimech v závislosti na
velikosti výkonu reaktoru),

- mikroprocesor SAPI,
- obvody styku mikroprocesoru se sběrnicí,
- obvody pro vytvoření havarijního signálu,
- číslicový displej pro přímou prezentaci výkonu, rychlosti a odchylky.

Havarijní kanál (HK):
HK slouží jako nezávislá výkonová ochrana OZ. Systém stejně jako u MK obsahuje

čtyři HK. Řešení HK je shodné s řešením MK s těmito odchylkami:
- je použita koronová (proporcionální) komora SNM 12,
- HK není standardně vybaven displejem,
- HK pracuje pouze v impulzním režimu,
- HK neměří při nízkých (méně než %) výkonech reaktoru.

Komunikační kanál (KK):
KK zajištuje vyhodnocování logiky 2/3 u MK, HK i KK, styk s PK, algoritmus řízení

reaktoru (kontrola, spust, dovolené operace, ...) a vydává povely pro pohyb
regulačních tyčí. Každý ze tří KK obsahuje:

- mikroprocesor SAPI,
- obvody styku mikroprocesoru se sběrnicemi,
- obvody pro formování havarijního signálu.

Periferní kanál (PK):
PK slouží jako prostředek pro styk obsluhy s OZ. PK je tvořen mikroprocesorem

SAPI a obvody jeho styku se sběrnicí. Na PK jsou připojeny ČB displej, tiskárna,
klávesnice a prostřednictvím PC jeho monitor jako barevný displej. Instalace
osobního počítače k perifernímu kanálu má i řadu dalších předností, jako je zobrazení
konfigurace AZ, výpočet váhy regulační tyče v určité poloze apod.

Systémové sběrnice (SS):
SS zajištují přenos dat mezi MK, HK, PK a periferiemi.

Regulační tyče (JR, HR. ET a HT):
Jako regulační tyče se používají tyče UR-70, které jsou konstrukčně všechny

stejné a liší se pouze svou funkcí v systému (tři tyče jsou zapojeny jako havarijní
(HT), dvě jako jemná a hrubá regulační tyč (JR a HR) a žádná, jedna nebo dvě jako
experimentální tyče (ET)). Na JR je v režimu AUTO připojen automatický regulátor.
Obvody ovládání tyče obsahují:

- řídící jednotku pohonu tyče,
- obvody styku řídicí jednotky se sběrnicí.
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Havarijní obvody (HO):
HO slouží k havarijní ochraně reaktoru. Jsou tvořeny reléovým automatem

s pevnou funkcí. Jádrem HO je havarijní řetězec. Výstupní signál z HO způsobuje pád
všech regulačních tyčí odpojením napájecího napětí a napětí pro magnety. Vstupní
signály jdou ze všech procesorů (kromě PK) a čtyř havarijních tlačítek.

Ovládací pult (OP):
OP soustřeďuje do jednoho místa všechna důležitá zařízení pro styk obsluhy s OZ

a všechny informace o aktuálním stavu reaktoru a OZ. Na pultu se nacházejí:
- klávesnice,
- černobílý (ČB) a barevný displej,
- individuální displeje jednotlivých MK,
- tlačítka pro vybrané příkazy,
- ovládání neutronového zdroje,
- ovladače pro zapnutí a vypnutí napájení,
- informace o stavu napájení systému,
- další doplňující informace,
- dorozumívací zařízení DITA, teiefony.
Rozložení sdělovačů a ovladačů na pultu reaktoru je uvedeno na Obr.1.

2.1.2 Spouštění a provoz reaktoru

Inicializace a spouštění reaktoru:
Po zapnutí napájení systému obsluhou proběhne automaticky u celého OZ uvedení

do výchozího stavu, všechny jeho části pracují ve standardním režimu a KK jsou
připraveny k inicializaci.

Inicializace:
Po zapnutí OZ se na ČB displeji objeví dotaz na jméno a kód operátora. Po zadání

a kontrole správnosti kódu systém dovoluje pokračovat. Jediným výkonným
příkazem, který je potom možno provést je KONTROLA.

KONTROLA - provádí kontrolu Hardware a Software celého OZ (je přípustná porucha
jednoho MK a jednoho HK), dále se kontroluje stav OZ (regulační tyče dole,
neutronový zdroj mimo AZ, stav relé HO apod.) a dále stav sběrnic a jejich časování.
Úspěšný průběh kontroly (hlášení "KONTROLA OK" na ČB displeji) je nutnou
podmínkou pro pokračování ve spouštění.

NASTAV - po úspěšně skončené KONTROLE je možné (ale ne nezbytné) provést
nastavení některých parametrů pro činnost OZ. Např. změnit havarijní a varovné
úrovně výkonu, rychlosti u MK a HK a odchylky u MK, rychlost pohybu regulačních
tyčí (u všech uvedených parametrů vždy pouze snížení standardních hodnot), pořadí
vytahování HT, nastavit speciální režimy provozu OZ - Dynamické, Kritické
experimenty apod.
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1 - individuálni displeje pro MK
2 - barevný monitor
3 • černobílý monitor
•í • signalizace siavu elektronaoájeni, dozimetrie
5 • přepínač průmyslové televize
6 - signalizace dolních koncovýcn poloh reg. tyčí
7 • havarijní tlačítko
3 - hlavní vypínač ovládaní
9 • hlavní stykač - sepnout, rozepnout

10 - napájení 4.8V • sepnout, rozepnout
11 • zásKokavý zdroi sepnout

12 • uzamykatelné tlačítko neutronového zdroje
13 - uzamyKatelné tlačítko aynamicKýcn experimentů
14 - klávesnice
15 • neutronový zdroj mimo AZ (signalizace a ovládáni!
16 • neutronový zdroj v AZ (signalizace a ovládání)
17 • sepnutí havarijního řetězce
18 - ponvp hav. a exo. tyčí nanoru
19 - pohyb tyče hruPě reguiace aolů
20 - pohyb tyče hruoé regulace nahoru
21 • provoz reaktoru ručně
22 - provoz reaktoru automaticky

23 - zvuková signalizace nav. a var. signálů
24 - světelná signalizace hav. a var. signálů
25 - kontrola žárovek
26 • ponvD tyče jemné reguiace dolu
27 - ponvo tyče jemné reguiacs nanoru
23 • kvitovací tlačítko při zvvšování vvkonu
29 - snižovaní zadaného vvkonu
30 - zvyšováni zadaného výkonu
31 - telefon elektronického vrátného
32 - dorozunívací zařízení Dita

Obr. 1 Rozložení sdělovačů a ovladačů na pultu reaktoru VR-1.



Spouštění:
Po inicializaci je možno provést spuštění reaktoru příkazem SPUST. SPUST -

provede nejdřív "fyzikální" kontrolu průchodnosti signálu od komory až
k mikroprocesoru. Po úspěšném provedení kontroly dá systém pokyn k zasunutí
neutronového zdroje do AZ a sepnutí havarijního řetězce. Po sepnutí havarijního
řetězce je možné postupně vytahovat HT, příp. i ET, po jejich vytažení je možné
manipulovat s JR a po dosažení polohy JR = 300 je možné manipulovat s HR. Po
dosažení výkonu N2 0 = 6000 je obsluha vyzvána na přechod do režimu PROVOZ.

Provoz reaktoru:
Z režimu spouštění je možné přejít do provozu příkazem z klávesnice PROVOZ

nebo tlačítkem RUČNĚ nebo AUTO (po dosažení min. výkonu pro činnost
automatického regulátoru Nzad = 7500). V provozu je možné pracovat v normálním
režimu STANDARD nebo v rezimauh DYNAMICKÉ a KRIilCKÉ EXPERIMENTY.
V režimech mimo STANDARD je možno za zvýšených bezpečnostních opatření
provádět některé speciální experimenty a manipulace (shození tyče, manipulace
s jednou HT apod.). V provozu je možno využívat mnoho příkazů pro zvyšování,
snižování výkonu, pohyby regulačních tyčí, provoz v ručním i automatickém režimu
apod.

Pro ilustraci jsou uvedeny pouze některé příkazy:
- RUCNE/AUTO = přepínání režimů ruční a automatické regulace,
- NZAD n = v režimu AUTO zadání požadovaného výkonu reaktoru,
- JREG n = jemná regulační tyč na polohu n,
- HREG n = hrubá regulační tyč na polohu n,
- REKT n = srovnání odchylky na nulu pro n-tý MK,
- PTYC n = připojení n-té regulační tyče na tlačítko HR,
- SHOD n = shození n-té regulační tyče,
- SJED = jemné odstavení reaktoru sjetím všech tyčí na spodní

koncový vypinač,
- STOP = odstavení reaktoru pádem všech tyčí.

2.1.3 Předváděné manipulace

Vlastní úlohu je nyní možné rozdělit podle míry zapojení jejích absolventů. Pokud
má úloha pouze demonstrační charakter, předvede obsluha reaktoru postupně
zejména tyto manipulace s ovládacím zařízením:

- spouštění reaktoru, uvedení do provozu,
- provoz ručně i automaticky,
- zvyšování, snižování výkonu,
- reakce OZ na nepovolené manipulace,
- odstavení reaktoru z různých příčin,
- různé prověrky a kontroly OZ.
Předvedení manipulací bude doplněno podrobným vysvětlením. Výsledkem úiohy

budou v tomto případě zachycené poznámky účastníků cvičení.
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Pokud je úloha pojata siřeji a účastníci cvičení se sami budou na ovládání reaktoru
podílet, mohou určené manipulace pod dohledem obsluhy reaktoru provádět
samostatně. V tom případě se postupně střídají na místě operátora reaktoru a
provádějí manipulace se zařízením podle pokynů vedoucího směny. Průběh výkonu
reaktoru může být zaznamenáván na obrazovce analyzátoru ICA 80 a po ukončení
provozu může být vytištěn.

Úloha může být zakončena podle pokynů obsluhy vhodným sestavením příkazu
DÁVKA a sledováním jeho plnění ovládacím zařízením reaktoru.

2.2 STUDIUM VLASTNOSTÍ DETEKTORŮ NEUTRONŮ PRO ŘÍZENÍ JADERNÉHO
REAKTORU

2.2.1 Úvodní část

Měření výkonu výzkumných reaktorů bývá nejčastěji prováděno pomocí měření
hustoty toku neutronů. To platí i tehdy, je-li skutečný výkon reaktoru stanovován
např. pomocí průtoku chladivá a rozdílu jeho teplot na vstupu a výstupu z reaktoru.
Má-li být informace o výkonu reaktoru použita k jeho řízení, je nutné s ohledem na
reprezentativnost a okamžitou dostupnost informace o stavu reaktoru vycházet z
měření hustoty toku neutronů, včetně vyhodnocení rychlosti jeho změny. Využiti
vztahu mezi hustotou toku neutronů a výkonem reaktoru, který je v podstatě určován
počtem štěpení v aktivní zóně, je fyzikálně naprosto oprávněné.

Provoz výzkumných reaktorů bývá charakterizován poměrně častými a rychlými
změnami výkonu (to platí zejména pro experimentální a školní reaktory) a relativně
širokým rozsahem výkonů, které musí být pro řízení reaktoru spolehlivě měřeny. Je
proto nutné věnovat odpovídající pozornost tomu, co vlastně obsluha reaktoru
prostřednictvím systému řízení a ochran měří a jak věrohodnou informaci o stavu
reaktoru v jednotlivých fázích provozu (úrovních výkonu a při jejich změnách) má
k disposici. Základem je zde detekce neutronů, ke které je tato úloha zaměřena.

2.2.2 Teoretická část

Teoretické základy pro měření vlastností detektorů neutronů úlohy jsou
vyčerpávajícím způsobem popsány ve 4. kapitole (Detektory neutronů) sešitu č. 3
(Výzkumné a experimentální reaktory). Zde jsou pouze heslovitě některé nejdůležitější
informace připomenuty.

Neutron, jako částice bez elektrického náboje neionizuje přímo látku, kterou
prochází. Abychom mohli neutron detekovat, je nutná jeho konverze na přímo
ionizující částici. Konverzi je možno uskutečnit pomocí jaderných reakcí, běžně se
užívají:

- (n,a) reakce, probíhající na jádrech bóru 10B. Bór je buď v přírodní formě nebo
pro zvýšení citlivosti obohacen bórem 10,

- (n,f) reakce na jádrech štěpitelných nuklidů.
Detektor je konstruován zpravidla jako 2 elektrody, na které je přiváděno přes

pracovní odpor R stejnosměrné napětí. V prostoru mezi elektrodami je plynová náplň.
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Obr.2 Obecná voltamperová charakteristika.

Pokud na detektor nedopadá žádné záření, je mezi jeho elektrodami vysoký odpor a
neprochází žádný proud. Ionizující částice vytvoří v objemu detektoru ionty a
elektrony, které se podle svého náboje pohybují k opačně nabitým elektrodám. Tím
se smí í odpor detektoru a projde proudový impulz, který na připojeném odporu vyvolá
úbytek napětí. Signál z detektoru se zpracovává dvěma způsoby. V impulzním režimu
se napětové úbytky vazebním kondensátorem přivádějí na vstup měřicí aparatury.
Pokud je intensita zdroje ionizujících částic vysoká, spojují se jednotlivé proudové
impulzy a detektorem prochází proud, detektor pracuje v proudovém režimu.

Procesy, probíhající při průchodu nabité částice detektorem, se liší v závislosti na
velikosti napětí mezi elektrodami. Průběh závislosti proudu detektoru na napětí je na
Obr.2. Jednotlivé oblasti jsou popsány v sešitu č.3.

Detektory pracují buď v impulzním nebo proudovém režimu.
Typická sestava aparatury je na Obr.3. D je vlastní detektor, na který je přes

pracovní odpor R (řádově megaohmy) přiváděno vysoké napětí ze zdroje VN (řádově
stovky až tisíce voltů). Přes vazební kondensátor C postupují impulzy na
předzesilovač P a dále na lineární zesilovač. Vzdálenost mezi detektorem a
předzesilovačem je třeba volit co nejmenší. Impulzy ze zesilovače se vedou na
diskriminátor (často nazývaný amplitudový analyzátor), který dále propustí jen ty
impulzy, které splňují nastavené podmínky. Z bloku diskriminátoru vycházejí už
zpravidla impulzy standardizované. V následujícím čítači se impulzy počítají po dobu,
určovanou stopkami. Dále je možné vést sled impulzu na integrátor a prahové
obvody, které signalizují překročení nastavených prahových hodnot.
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D detektor
R pracoví odpor
C vazební kondenz.
P předzesilovač

Prahový
obvod

Zdroj NN

Obr.3 Blokové schema aparatury EMK.

2.2.3 Mrtvá doba detektoru

Vliv mrtvé doby se projevuje nelinearitou údaje detektoru v závislosti na počtu
dopadajících částic a nastupuje plynule s jehc růstem, takže na měřených údajích jej
nelze poznat.

Kromě vlastního detektoru se mrtvá doba může projevit v elektronické aparatuře.
Obecně se jedná o poměrně složitý jev, protože výsledný efekt je zpravidla kombinací
vlivu detektoru, předzesilovače, zesilovače a dískriminátoru. Přitom každá z těchto
částí může být charakterizována mrtvou dobou jiného typu.

V literatuře se uvádějí 2 typy mrtvé doby, které se liší fyzikálním základem.
Kumulativní mrtvá doba je taková, kdy původní impulz se prodlužuje o dobu trvání
dalšího impulzu, který vznikl během impulzu původního.

V případě mrtvé doby ne kumulativního typuje po dobu trvání původního impulzu
aparatura uzamčena, zablokována a další impulz není ani registrován, ani stav nijak
neovlivní. Po skončení původního impulzu se stav obnoví.

Z tohoto stručného popisu lze odvodit chování měřicí aparatury při zvyšující se
četnosti impulzu, přicházejících na její vstup. V případě kumulativní mrtvé doby bude
zprvu počet registrovaných událostí stoupat, pak ale vlivem prodlužování necitlivosti
při skládání pulsů bude měřená četnost klesat teoreticky až k nule.

V případě nekumulativní mrtvé doby se po počátečním nárůstu ustálí počet měře-
ných událostí na konstantní úrovni, dané převrácenou hodnotou délky jednoho
impulzu.
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Matematicky se dá vztah mezi měřenou četností m a skutečnou četností n
vyjádřit vztahem

m = n.enr, (1)
kde T je mrtvá doba [sj.

Tento výraz lze pro malé hodnoty nr upravit na
m = n.e"nr = n(1 - nr) = n/(1 +nr). (2)

Po jednoduché úpravě dostaneme
n = m/CI-mr). (2a)

Vzorec (2a) se užívá pro korekci měřených hodnot na mrtvou dobu nekumulati-
vního typu, vzorec (1) se užívá pro mrtvou dobu kumulativního typu, má však
nevýhodu v tom, že rovnice (1) není vzhledem k n jednoznačně řešitelná.

Nyní víme, jak se dá korekce na mrtvou dobu provést, zbývá určit vlastní mrtvou
dobu. Protože tato korekce je potřebná prakticky ve všech měřeních v jaderné i
reaktorové fyzice, byla vytvořena celá řada metod. Ne vždy je však uvedeno, pro
který typ mrtvé doby je metoda vhodná, i když obecně je možno metody používat
universálně a při výpočtu použít vzorec odpovídající typu mrtvé doby.

2.2.4 Zadání úlohy

1. Stanovte integrální a diferenciální charakteristiku zadaného detektoru. Určete a
zdůvodněte optimální nastavení diskriminační úrovně. Výsledky měření zpracujte
formou tabulky a grafu.

2. Určete mrtvou dobu zadaného detektoru:
a) metodou dvou zdrojů,
b) metodou maximálních četností.

3. Změřte závislost proudu nekompenzované komory na neutronovém výkonu
reaktoru po delším provozu reaktoru na maximálním výkonu.

2.2.5 Potřebné vybavení

Pro zadaná měření je potřebné mít k disposici kromě provozuschopného reaktoru
VR-1 s vhodně umístěným suchým kanálem měřicí aparaturu EMK (experimentální
měřicí kanál), jednokanálový analyzátor JANA a dva detektory neutronů (impulzní).

2.2.6 Postup měření

Integrální a diferenciální charakteristika:
Určování se provádí při ustáleném stavu reaktoru na takovém výkonu, aby

četnost měřených impulzu NM splňovala podmínku NM.r < 102. Integrální a
diferenciální charakteristiku měříme na jednokanálovém analyzátoru JLK 202 JANA.
Při měření diferenciální charakteristiky je tlačítko MODE stlačené a diskriminační
úroveň měníme spirálovým potenciometrem LEVEL (spodní), šířku okna nastavíme
spirálovým potenciometrem WINDOW (horní). Abychom mohli vzájemně přepočítat
diferenciální a integrální charakteristiky, volíme krok na diskriminační úrovni rovný
šířce okna. Při měření integrální charakteristiky je tlačítko MODE uvolněné a
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diskriminační úroveň měníme potenciometrem LEVEL. Před zahájením měření
orientačně určíme horní mez diskriminační úrovně, kde ještě čitač počítá impulzy.
Interval od nuly do této úrovně rozdělíme zhruba na 20 dílů, vhodné je začínat měření
asi od úrovně 10.

Diferenciální charakteristiku můžeme změřit i na mnohokanálovém analyzátoru
ICA v režimu MULTISCALLING. Jeho pomocí porovnáváme zejména diskriminační
charakteristiky bez napětí (šum zesilovače), bez neutronů (šum kabelů) a s neutrony.

Měření mrtvé doby:
a) metodou dvou zdrojů

Vzorec pro určení mrtvé doby metodou dvou zdrojů je odvozen pro mrtvou dobu
nekumulativního typu, ale pro malé hodnoty mr (řádově desetiny) se dá použít i pro
mrtvou dobu kumulativního typu. Je to obecně nejužívanější způsob určení mrtvé
doby. Jeho princip spočívá v tom, že provedeme měření četnosti se zdrojem č.1,
dostaneme hodnotu m,, stejné měření provedeme se zdrojem č.2, měření m2 a pak
s oběma zdroji - měření m,2. Všechna měření musí být provedena ve stejné geometrii
(a samozřejmě za stejnou dobu).

Pro velikost mrtvé doby lze odvodit vzorec

2m1 *m2

Na reaktoru metodu modifikujeme tak, že místo zdrojů užíváme aktivní zónu
reaktoru při výkonu n, (jako 2 stejné zdroje) a pak při přesně dvojnásobném výkonu -
jako zdroj dvojnásobné vydatnosti. Vzorec (3) přejde ve tvar (m, =m2)

x = ^~ - • (4)
2m, */w12

Ve jmenovateli je použito výrazu m^m,;, který při přesném odvození vychází jako
správnější. Úskalím metody je přesné nastavenídvojnásobného výkonu reaktoru, což
je ale záležitost čistě technická.

Měření provádíme buď na apratuře EMK (koronový počítač typu SNM,
předzesilovač a jednokanálový analyzátor JLK-202 JANA) nebo na standardním
měřicím kanálu, sestaveném mimo ovládací zařízení reaktoru (stejné uspořádání jako
pro měření reaktivity inversní kinetikou, viz 2.4.9). Výchozím stavem je reaktor v
kritickém stavu v I.proudovém režimu MK, výkon cca 105 s \ automatická regulace.
Polohu zkoumaného detektoru volíme tak, aby měřená četnost byla cca 55000 s V

Provedeme sérii 10 měření (nj po 10 s. Výsledek zaznamenáme do protokolu.
Dáme obsluze pokyn ke zvýšení výkonu reaktoru na dvojnásobek. Po ustálení výkonu
reaktoru provedeme 2. sérii (n12) 10 měření, výsledek zaznamenáme a spočteme
mrtvou dobu. Provedeme korekci měřených n12 a zhodnotíme správnost vypočtených
hodnot T.

b) metodou maximálních četností
Mrtvá doba kumulativního typu.

Rovnici (1) vynásobíme r a označíme m.r = y, n.r = x, dostáváme
bezrozměrnou rovnici y = x.e *, (5)
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která má maximum pro x = 1 s nebot
dy/dx = ex-x.e"x = e"x(1-x) = 0 = > x = 1,

ve kterém platí ™m»x-T = e"1 a r = 1/(e.mmax). (6)
Zvyšujeme-li výkon, pak z grafického záznamu m = m(n) určíme m m a x a z (6)

mŕtvou dobu (viz. Obr.4).

Mrtvá doba nekumulativního typu.
Vyjdeme ze vzorce (2) a sledujeme, jak se m mění s rostoucím výkonem a

lim m = lim n
, - - 1 +/IT

= lim
— +T
n

(7)

Graficky je tato závislost znázorněna na Obr.5. Podobně jako u mrtvé doby kumu-
lativního typu při zvyšování výkonu reaktoru extrapolujeme závislost m na n a
extrapolovaná hodnota přímo určuje velikost mrtvé doby.

Při měření postupujeme takto:
1. Výchozím stavem je reaktor v kritickém stavu v I.proudovém režimu MK, výkon

cca 105 s"\ automatická regulace. Polohu zkoumaného detektoru volíme tak, aby
měřená četnost byla cca 55000 s"'.

2. Při pevně zvolené poloze detektoru v aktivní zóně reaktoru zvyšujte postupně jeho
výkon (n|). V každém kroku změřte četnosti impulzu z detektoru m,.

19



y

O P í l

O.GO

o .10 '

o ?n -

0 Of i

—

—

'1.001 (

i
m ,,„,

—

J
).O

\/J. _

0.1

Á

|jI

j

1

" \

10

I

00 y 1000

Obr.5 Závislost mr = nr/(1 + nr).

3. Vyneste do grafu závislost m, = f(nj).
4. Podle vzorce r = 1/e*mmax (Obr.4) pro mrtvou dobu kumulativního typu a

T = 1/mmax (Obr.5) pro mrtvou dobu nekumulativního typu určete mrtvou dobu
detektoru.

5. Změřené hodnoty korigujte na mrtvou dobu (m i k o r). Pro nekumulathcií typ podle
vzorce m j k o r = mjil-mj). pro kumulativní podle grafu na Obr.4. V tomto případě
použijte y, = iTijV, odečtěte x, a spočítejte m j l I O f = x/r.

6. Do grafu vyneste závislost m i k o r na n, a porovnejte s průběhem n, = n(.
7. Zhodnotte dosažený výsledek.

Nekompenzovaná proudová komora:
Studium chování nekompenzované proudové komory se provádí na některé z

komor měřicích kanálů OZ reaktoru. Začít experiment je třeba po cca 2 h provozu
reaktoru na maximálním výkonu. Před odstavením reaktoru se jeden MK převede do
režimu TEST RUČNĚ, do impulzního rozsahu měření (provede obsluha reaktoru).
Připravíme záznam údajů o výkonu reaktoru z OZ - údaj VÝKON na barevném displeji
(n( - výkon reaktoru podle proudu komory). Tento údaj je průměrem z hodnot MK,
pracujících v režimu MĚŘENÍ. Na individuálním displeji vybraného MK v režimu TEST
budeme odečítat hodnotu úměrnou skutečnému výkonu reaktoru (n„ - výkon
neutronový). Odstavíme reaktor příkazem STOP, od tohoto okamžiku začínáme měřit
čas. Odečty provádíme v intervalech 30 s, zaznamenáváme vždy tři po sobě
následující hodnoty n„ a počítáme průměr a jednu hodnotu průměrného výkonu n,.
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STOP START čas Cs)
REAKTORU

Obr.6 Složky proudu nekompenzované komory po odstavení reaktoru.

Vynášíme do grafu In n jako funkci času.
Změřené výsledky zpracujte graficky a proveďte jejich rozbor.

2.2.7 Bezpečnostní rozbor

Měření diskriminační charakteristiky probíhají za stacionárního stavu reaktoru a
po jeho odstavení. Nevyžadují proto žádná mimořádná bezpečnostní opatření.

Při měření mrtvé doby metodou dvou zdrojů a metodou max. četnosti se provádějí
běžné provozní manipulace s reaktorem, které také nevyžadují žádná opatření.

Při měření T dynamickou metodou je v průběhu měření reaktor v nestacionárním
stavu s kladnou reaktivitou, jeho výkon neustále roste. Pro dosažení měřitelných
výsledků se výkon zvětší několikanásobně. Je proto třeba věnovat kontrole reaktoru
zvýšenou pozornost.

Pro manipulaci s detektorem platí opatření uvedená v kap. 1.3.

2.3 MĚŘENÍ ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

2.3.1 Úvodní část

Měření zpožděných neutronů může být principiálně využito ve dvou oblastech.
První má spíše demonstrační charakter a jejím cílem je praktická ukázka existence
zpožděných neutronů a časového průběhu jejich uvolňování ze štěpných produktů
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bezprostředně po vyjmutí ozářeného štěpného materiálu z reaktoru. Druhá oblast se
blíže zabývá studiem parametrů zpožděných neutronů s cílem zjistit, zda zkoumaný
materiál obsahuje štěpný izotop a příp. i v jakém množství. Konkrétní uplatnění může
být např. při určování kvality uranových rud. Tento návod se více soustřeďuje na
demonstraci existence zpožděných neutronů s aplikací jejich významu pro řízení
tepelných jaderných reaktorů.

2.3.2 Základní informace o zpožděných neutronech

Jak známo, kromě neutronů uvolňujících se ihned při štěpení těžkých jader
(okamžité neutrony), vzniká i určitý podíl neutronů s časovým zpožděním, které může
být od zlomků sekundy až po několik minut. Tento podíl je různý u různých štěpných
materiálů a v literatuře se udává vztažený buď na jedno štěpení nebo k celkovému
počtu uvolněných neutronů. V celkovém počtu se tento podíl pohybuje v rozmezí od
0.21 % pro 239Pu do 0.65 % pro 23SU. Zpožděné neutrony se uvolňují v důsledku
radioaktivity štěpných produktů. Poměr počtu neutronů ku počtu protonů je ve
štěpných fragmentech často vyšší než ve stabilních jádrech, a proto může k uvolnění
neutronu dojít. Zpožděné neutrony jsou emitovány desítkami různých mateřských
jader, ale z výpočetních důvodů se považuje za dostatečně reprezentativní
sestředování jejich parametrů do šesti skupin. Nejdůležitějšími emitory zpožděných
neutronů jsou izotopy bromu a jodu.

Vlastnosti zpožděných neutronů jsou z hlediska reaktorové fyziky
charakterizovány zejména :

- absolutním výtěžkem zpožděných neutronů na 1 štěpení,
- rozdělením do skupin s charakteristickými hodnotami rozpadové konstanty,
- energetickým spektrem.
Charakteristiky zpožděných neutronů ze štěpení 235U jsou uvedeny v Tab. 1.

Tab.1

Skupina

i

1
2
3
4
5
6

Rozpadová
konstanta

Ás [s°]

0.0127
0.0317
0.115

0.3110
1.4

3.87

Střední doba
života
r, Is]

78.8
31.6
8.7

3.210
0.750
0.258

Podíl'1

Ä [%1

0.0261
0.1461
0.1289
0.2792
0.0878
0.0178

Relativní
podíl

a, = m [%1
3.8

21.3
18.8
40.7
12.8
2.6

' Vypočteno za předpokladu, že střední počet neutronů na 1 štepení v = 2.432

Zpožděné neutrony vznikají se střední energií nižší než okamžité neutrony.
Zatímco u okamžitých neutronů se uvádí střední energie kolem 2 MeV, u zpožděných
neutronů je tato hodnota asi 0.5 MeV. Nižší energie zpožděných neutronů hraje
určitou roli při jejich zpomalování a úniku ze soustavy. Protože zpomalení je rychlejší
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(nižší průměrný počet srážek) a únik menší než u okamžitých neutronů, je
pravděpodobnost štěpení vyvolaného zpožděnými neutrony poněkud vyšší než jejich
procentuální zastoupení. Zde se pak hovoří o efektivním podílu zpožděných neutronů,
značeném známým /?„,. Rozdíl mezi skutečným podílem zpožděných neutronů a jejich
efektivním podílem je ovlivněn typem reaktoru. U reaktorů, které obsahují těžkou
vodu nebo berylium, vznikají také zpožděné fotoneutrony z reakce (K,n). Časové
zpoždění, se kterým fotoneutrony vznikají, je dáno K-rozpadem štěpných produktů a
materiálů v aktivní zóně a je větší než v případě zpožděných neutronů, uvolňovaných
rozpadem jejich mateřských jader.

Velice důležitou roli mají zpožděné neutrony při řízení tepelných reaktorů. Časové
zpoždění při jejich vzniku je ve srovnání s dobou života odpovídající generace
okamžitých neutronů natolik velké, že celková střední doba života neutronů (doba od
jejich vzniku do jejich úniku nebo absorbce) se významně (o tři řády) prodlužuje.
Střední doba života všech neutronů se pak pohybuje kolem 0.1 s, což umožňuje
dobrou regulovatelnost reaktoru. Bez existence zpožděných neutronů by zřejmě
jaderný reaktor v podobě v jaké ho známe, regulovatelný nebyl, příp. pouze s velkými
obtížemi. Je-li např. perioda reaktoru (doba, za kterou se jeho výkon změní e-krát) při
uvažování pouze okamžitých neutronů cca 0.1 s, pak s respektováním zpožděných
neutronů se pohybuje kolem 100 s. Samozřejmě tyto údaje platí pouze při malých
změnách reaktivity, kdy štěpení vyvolané zpožděnými neutrony představuje
příspěvek, bez něhož nemůže být kritického stavu dosaženo. Hodnota efektivního
podílu zpožděných neutronů je při praktických měřeních a provozu reaktoru úspěšně
využívána jako jednotka reaktivity.

V souvislosti s efektivním podílem zpožděných neutronů je nutné ještě upozornit
na jednu důležitou skutečnost. V závěru palivové kampaně energetického reaktoru,
kdy reaktor pracuje již s poměrně vyhořelým palivem, se může až 40 % energie
uvolňovat štěpením 239Pu. Protože podíl zpožděných neutronů, uvolňovaný štěpnými
produkty vzniklými rozštěpením 239Pu, je nižší než u štěpných produktů z 2 3 5U,
znamená to, že z fyzikálního hlediska je energetický reaktor v závěru kampaně hůře
regulovatelný než na jejím začátku. Střední doba života všech neutronů v reaktoru
se zkracuje.

Při rychlém odstavení reaktoru, např. pádem havarijních tyčí, rozhodují zpožděné
neutrony po dobu několika minut o průběhu poklesu výkonu.

2.3.3 Zadání úlohy

Změřte a vyhodnotte zpožděné neutrony emitované těmito ozářenými vzorky
(neutronová aktivita), obsahujícími štěpný materiál:

- smolinec (uranová ruda),
- palivový proutek EK-10.
Porovnejte naměřené průběhy neutronové aktivity v závislosti na čase.
Porovnejte naměřený časový průběh detekce neutronů se záznamem po rychlém

odstavení reaktoru VR-1, znázorněným na displeji ovládacího zařízení.

2.3.4 Potřebné vybavení

Pro provedení této úlohy je zapotřebí následující vybavení:

23



- školní reaktor VR-1 se založeným vertikálním kanálem o průměru 23 mm, příp.
i se založenou potrubní poštou,

- měřicí zařízení pro zpožděné neutrony, včetně analyzátoru ICA,
- připravené vzorky s obsahem štěpného materiálu,
- stopky,
- dozimetrický přenosný přístroj RKP-1-2.
Palivový proutek typu EK-10, který je při měření používán, obsahuje cca 80 g

uranu, z toho 8 g 235U (obohacení je 10 %). Při měření je využívána pouze jeho část,
odpovídající velikosti detekčního zařízení.

2.3.5 Postup měření

Příprava vzorků:
Vzorky smolince jsou připraveny v ozařovacím pouzdru podle zvoleného způsobu

založení do reaktoru (ručně nebo potrubní poštou). Palivový proutek EK-10 je
zavěšen na silonové struně (zakládá se do reaktoru pouze ručně). U všech vzorků je
důležité z důvodů radiační bezpečnosti před založením do reaktoru (zahájením
manipulací) proměřit jejich aktivitu.
Ozáření vzorků:

Vzorky můžeme zakládat do reaktoru zastaveného i do reaktoru pracujícího na
zvoleném výkonu (stabilizovaný výkon). Jsou-li vzorky zakládány do reaktoru na
výkonu, je nutné zejména u proutku EK-10 provádět zakládání pomalu, aby
nedocházelo k nežádoucímu odstavení reaktoru při nedovolené rychlosti změny
výkonu (periody). Vzorky není vhodné ozařovat déle než po dobu 5 až 8 minut. Delší
ozařování výtěžnost zpožděných neutronů nezvýší, naopak dochází ke zbytečnému
zvýšení aktivity vzorku. Ihned po vyjmutí z reaktoru je vzorek dopraven do měřícího
zařízení.
Měření vzorků:

Měřicí aparaturu je potřebné mít připravenou (včetně proměřeného pozadí a
otestování měřicítrasy pomocí neutronového zdroje) nejpozději před založením vzorků
do reaktoru. Na analyzátoru je vhodný rozsah Is na kanál. Důležité je také stanovení
doby měření, a to s ohledem na ukončení ozařování a dobu rozpadu jednotlivých
skupin (přesněji izotopů do jednotlivých skupin zařazených). K orientaci pomůže
Obr.7, na kterém jsou uvedeny křivky rozpadu šesti skupin zpožděných neutronů. Je
zřejmé, že bude-li se doba mezi ukončením ozařování a zahájením měření pohybovat
kolem 10 s, nebudou zaregistrovány již prakticky žádné zpožděné neutrony, zařazené
do 5. a 6. skupiny. Také podíl neutronů ze 4. skupiny již nebude vysoký. Rozhodující
bude registrace neutronů z prvních tří skupin. Je tedy dobré zahájit měření co možná
nejdříve, nejpozději pak do 20 s od skončení ozařování. S ohledem na poločasy
1. a 2. skupiny mateřských jader zpožděných neutronů nemá smysl delší měření než
přibližně 300 s po skončení ozařování.

2.3.6 Vyhodnocení naměřených výsledků

Výsledky měření se zobrazují postupně na obrazovce analyzátoru. Kromě
prohlédnutí je lze i vyhodnotit, a to nejlépe porovnáním s teoretickými průběhy,
získanými pomocí křivek na Obr.7. Pro analýzu zastoupení jednotlivých skupin
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Obr.8 Měření zpožděných neutronů.
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zpožděných neutronů je doporučen tento postup:
- výsledky měřeni' z obrazovky analyzátoru se vytisknou,
- postupně (vždy po bodu) jsou odečítány příspěvky skupin 1, 2, 3, 4.
Pokud jsou měření dostatečně přesná (zařízení u reaktoru VR-1 z^tím nedosta-

čuje), měla by tato metoda umožnit nejen kvantitativní stanovení obsahu štěpného
materiálu, ale i určení, o který štěpný materiál se jedná. Součástí zpracování
naměřených hodnot může být i stanovení chyby, se kterou se měření provádí. Ta se
stanovuje podobné jako u ostatních měření aktivity a kromě chyby jednotlivých
měření dané statistickým charakterem RA rozpadu, se na celkové chybě mohou
podílet zejména velikost pozadí, stabilita měřícího zařízení, korekce na mrtvou dobu
měřícího zařízení, přesnost měření času apod.

Výsledkem demonstračního měření zpožděných neutronů je ověřená informace o
jejich existenci a jejich vlivu na provoz reaktoru, který se uplatňuje při jeho řízení
(ovlivňuje průběhy změny výkonu reaktoru) a rychlém odstavení. Vliv zpožděných
neutronů na průběh výkonu po rychlém odstavení reaktoru lze dobře demonstrovat
na barevném displeji ovládacího zařízení reaktoru.

Typický výsledek měření zpožděných neutronů je uveden na Obr.8.

2.4 MĚŘENÍ REAKTIVITY

Reaktivita je základním parametrem, charakterizujícím dynamické chování
reaktoru. Její časové změny a absolutní velikost mají bezprostřední vliv na
bezpečnost reaktoru a jsou proto přísně limitovány. Podkritičnost reaktoru (to je
velikost záporné reaktivity před spouštěním reaktoru), maximální přebytek reaktivity
aktivní zóny, změny reaktivity, vyvolané založením nebo vyjmutím palivového článku
či experimentálního zařízení a určování váhy a průběhu charakteristiky absorbčmch
elementů (havarijních, regulačních a kompenzačních tyčí) nebo vliv koncentrace
kyseliny borité a vyhořívajících absorbátorů - to vše jsou v podstatě údaje o
reaktivitě, které je nutno předem teoreticky spočítat a ve většině případů prakticky
ověřit měřením. Je proto samozřejmé, že určování reaktivity se od počátků
reaktorové techniky věnovaly stovky pracovníků, prakticky ve všech reaktorových
laboratořích světa.

Úlohy z měření reaktivity dávají možnost výběru od elementárních měření, která
mají za úkol ilustrovat danou problematiku až po poměrně hluboké proniknutí dodané
oblasti.

2.4.1 Základní definice

1. Kritičnost reaktoru - reaktor je v kritickém stavu, jestliže se v něm bez příspěvku
vnějšího zdroje neutronů udržuje časově neproměnná hustota toku tepelných
neutronů. Pro kritický reaktor platí, že efektivní koeficient násobení ke( = 1.

2. Efektivní koeficient násobení definujeme jako podíl počtu neutronů v daném místě
ve dvou po sobě následujících generacích.

3. Reaktivitou reaktoru nazýváme relativní odchylku reaktoru od kritického stavu.
Označujeme ji p a číselně určíme ze vztahu

p = (kef-1)/kef.
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4. Podkritický reaktor je charakterizován hodnotou reaktivity p < 0, nadkritický
p > O a kritický reaktor má p = 0.

2.4.2 Velikost reaktivity, jednotky měření

Za provozu reaktoru se dosahuje maximálních hodnot kladné reaktivity/3 do 0.005
(kof = 1.004 až 1.005). Běžná práce s takto malými hodnotami je obtížná, proto bylo
navrženo a se stále používá několik soustav jednotek reaktivity.

Pro naše účely nejvíce vyhovuje používat jako jednotky pro p efektivního podílu
zpožděných neutronů (/?ef). Jeho výhoda spočívá v tom, že reaktor kritický na
okamžitých neutronech má reaktivitu velmi blízkou k jedné, kritický reaktor hodnotu
p = 0. V anglosaské literatuře je tato jednotka obvykle nazývána dolar ($) a používá
se i jeho setina - cent. Další výhodou této jednotky je, že řada metod měření
reaktivity dává jako výsledek právě hodnoty v pl/Jef. Nevýhodou je, že pro přechod
k absolutní stupnici potřebujeme znát číselnou velikost /?ef, která je obtížně měřitelná
a i její výpočtové stanovení je složité (pro AZ reaktoru VR-1 js /?e, = 0.007).
Absolutní stupnice reaktivity užívá buď přímo číselných hodnot (kef-1)/kef, nebo se
hodnota udává formálně v setinách této veličiny a označuje se jako procenta (%).

2.4.3 Metody měření reaktivity

V řadě laboratoří byly vyvinuty desítky více či méně dokonalých metod pro měření
reaktivity, které je možno klasifikovat z mnoha hledisek. Pro naše úvahy provedeme
základní rozdělení podle stavu reaktoru, které je výhodné i z praktického hlediska.

1. Metody použitelné v podkritickém stavu (INVERSNÍ KINETIKA, SOURCE
JERK, INVERSNÍ ČETNOST, METODY ANALÝZY REAKTOROVÝCH ŠUMŮ,
REAKTIMETRY).

2. Metody, vyžadující dosažení kritičnosti (ROD DROP, NÁSOBENÍ ZDROJE,
REAKTIMETRY).

3. Metody, využívající oblasti nadkritického reaktoru (METODA KLADNÉ
PERIODY, INVERSNÍ KINETIKA, REAKTIMETRY).

2.4.4 Výchozí fyzikální rovnice

Ve všech úlohách, které se na reaktoru VR-1 provádějí, vycházíme z následující
soustavy rovnic (známé rovnice jednobodové kinetiky):

nWnto^A,Cr(r)5(í). (8)
at I I í = 1

at I

kde n(t) [m3] hustota tepelných neutronů,
čas,
efektivní koeficient násobení,
doba života okamžitých neutronů,
efektivní podíl zpožděných neutronů,
počet skupin zpžděných neutronů, i = 6,
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A, [s.,] rozpadová konstanta i-té skupiny zpožděných neutronů,
C, [m 3 ] koncentrace mateřských jader zpožděných neutronů,
/9„fi efektivní podíl i-té skupiny zpožděných neutronů,
S(t) [s'J vydatnost externího zdroje neutronů.

Rovnice (8) a (9) jsou základními diferenciálními rovnicemi pro popis chování
hustoty neutronů v čase; je možno je napsat i pro hustotu toku tepelných neutronů,
tj. násobit rychlostí v, která je pro naše účely konstantní. Lze tedy zaměnit hustotu
toku neutronů jejich hustotou. V odvození se předpokládá časová neproměnnost
geometrického rozložení hustoty toku neutronů v celé aktivní zóně a reflektoru,
praktickým důsledkem je, že hodnoty měřené v libovolném místě vždy reprezentují
chování reaktoru jako celku (zaměňujeme aktivní zónu v podstatě bodovým zdrojem,
odtud název jednobodová kinetika).

Dalším zjednodušením je fakt, že uvažujeme stejné stáří pro okamžité neutrony
a pro neutrony zpožděné. Zpožděné neutrony vznikají s energiemi poněkud menšími
než neutrony štěpné a jejich historie v průběhu zpomalování je jiná. Vliv tohoto
zjednodušení se respektuje tím, že se zavádí efektivní podíl zpožděných neutronů
0ei = V*P' kde y je koeficient, který do 0 zavádí korekce na různou historii
zpomalování okamžitých a zpožděných neutronů, vyvolanou tím, že vznikají při
různých energiích.

2.4.5 Metoda SOURCE JERK (SJ), ODSTŘELENÍ ZDROJE

Teorie:
Tato metoda se používá jako kontrolní pro stanovení absolutní hodnoty reaktivity

podkritického reaktoru a pro orientační stanovení vah regulačních tyčí během
přibližování ke kritickému stavu. Jejím základem je analysa chování průběhu hustoty
toku tepelných neutronů v čase po (teoreticky) okamžitém odstranění neutronového
zdroje z aktivní zóny reaktoru. Podle druhu zařízení pro záznam průběhu hustoty toku
tepelných neutronů po odstranění zdroje a způsobu jeho zpracování se používají
následující modifikace:

- přímá metoda,
- integrální metoda,
- metoda 1. časového momentu,
- metoda 15ti sekundového integrálu.
V laboratorních měřeních se bude pracovat s prvními dvěma modifikacemi,

význam posledních dvou bude vysvětlen při rozboru systematických chyb metody
SOURCE JERK.

Přímá metoda:
Při odvození výrazu pro určení reaktivity vyjdeme z rovnic (8) a (9). Pro

podkritický reaktor s koeficientem násobení k,,,,, < 1, se zasunutým neutronovým
zdrojem S a s ustálenou hustotou neutronů a koncentracemi mateřských jader
zpožděných neutronů no a Ci0, platí pro stav před odstřelením neutronového zdroje

Ěfl . o = ̂ • „ . - í s f c l P t f ^ + E V c t o + í .
dt I I i=1
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dt
( I D

Rovnici (10) upravíme na tvar

(12)

Obdobný výraz můžeme zapsat pro stav těsně po shození neutronového zdroje
(n,), kdy se ještě nestačily změnit koncentrace mateřských jader zpožděných
neutronů.

6

(13)

Vydělením posledních dvou výrazů a po dosazení za I/íiCio z rovnice (11),
dostaneme po úpravě

(14)
V

Vyhodnocení reaktivity touto metodou dává pouze hrubé přiblížení a lze je proto
použít pro demonstrační účely a pro rychlý orientační odhad. Praktické použití
demonstruje Obr.9.

Problémy této metody spočívají
v následujícím. Je obtížné s dostatečnou
přesností určit hodnotu n,. Po odstřelení
zdroje klesne hustota toku neutronů
prakticky okamžitě (v čase řádu doby
života okamžitých neutronů) na hodnotu
n,. V případě registrace signálu pomocí
integrace impulzu se projeví časová
konstanta integrace a časová konstanta
mechanického systému. Pokud
používáme číslicového záznamu, je
zpoždění, resp. časová konstanta dáno
potřebnou dobou analýzy analogového
signálu nebo intervalem pro čítání
impulzů. Zkracování délky intervalu
snižuje počet registrovaných pulsů a Obr.9 Průběh hustoty neutronů po odstřelení NZ.
zvyšuje statistickou chybu (měření
obvykle probíhá při nízkém výkonu a statistická chyba je značná). Při použití delšího
intervalu nezachytíme dostatečně přesně okamžik změny.

SOURCE JERK integrálně:

Vycházíme ze stejných předpokladů jako v předchozím případě. Rovnice kinetiky
(8) a (9) integrujeme od 0 do oo za předpokladu že n(t) — 0 a Cj(t) -* 0 pro t -• °°
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Máme tedy
6

15)
• • - j

o
fdn(t) = ̂ ÍĽljn(t)dt - ^^fn(t)dt * £ X,fc,
o a ' n < = 1 n

Použijeme jdn(t) = n(~)-«(O) a JÄCÍÍ = 0 (S = 0 po odstřelení zdroje
o o

neutronů). Integrací rovnice (9) dostaneme použitím počátečních podmínek, sumací
přes i a po dosazení do (15)

k -1 " 6

-n(o) = -*—fn(t)dt * £ < » . (16)
O

Přepíšeme rovnici (9) pro t = 0 a po sumaci přes i a dosazení do (16) dostaneme

fiŕťľť(O) Kfo*$ef Kfo*$efi
= 0 = tito) — AP.-CJ ™* C;„ = n (o)

a po sečtení přes i, dosazení do (16) a po jednoduchých úpravách konečně

(17)

Rovnice (17) je základní formulí pro určování reaktivity integrální metodou
SOURCE JERK. Označíme výraz v závorce v čitateli A a všimneme si, že obsahuje
pouze fyzikální parametry, při provozu reaktoru neměnné, je tedy pro naše úvahy
konstantou. Dokonce se při jejím vyčíslení obejdeme bez přesné znalosti doby života
okamžitých neutronů /, protože výraz

Hodnota l/{f}ef*kefj je zhruba 5.10"5/7.103 = 102, zatímco hodnota součtu je
řádu 10(13.01 pro reaktor VR-1).

Měření se nejjednodušeji provádí s impulzním detektorem neutronů. Nejprve se
změří hodnota n(o). Pak se odstřelí neutronový zdroj a současně spustí čitač impulzů,
který vlastně měří hodnotu integrálu ve jmenovateli rovnice (17). Lze ukázat, že stačí
měřit jenom po dobu 200 sekund a chyba, která vznikne zanedbáním zbytku, je řádu
procenta.

Postup měření:
1. Výchozím stavem pro měření je podkritický reaktor se zasunutým neutronovým

zdrojem a s ustáleným výkonem.
2. Pro měření hustoty toku tepelných neutronů je připraven experimentální měřicí

kanál, měření je možno provádět i na OZ reaktoru v impulzním režimu. Údaje
detektorů (četnost měřených impulzů) jsou úměrné hustotě neutronů, N = nve,
kde N je měřená četnost, v rychlost neutronů a e účinnost detekce neutronů
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detektorem. Vzhledem k tomu, že ve vzorcích pro výpočet reaktivity se vždy
vyskytuje poměr hustot neutronů, můžeme hustoty zaměnit měřenými četnostmi.

3. Polohu detektorů EMK volíme tak, aby měřená četnost byla co nejvyšší,
maximálně však do cca 1 5 až 30000 s"'.

4. Připojením výstupu diskriminátoru jednoho z kanálů EMK (resp. měřícího
kanálu OZ) na mnohokanálový analyzátor, můžeme registrovat průběh četností
v čase pro odečet reaktivity přímou metodou.

5. Před odstřelením neutronového zdroje (resp. shozením tyče) určíme počáteční
hodnotu No, na EMK opakovaným měřením (zpravidla 3 - 5 krát 10 s), na OZ
stejným způsobem opakováním příkazu "CET 100". Počáteční hodnotu na mnoho-
kanálovém analyzátoru odečteme po skončení měření. Po změření No nastavíme
na EMK předvolbu času 200 s, vypneme opakování měřícího cyklu uvolněním
tlačítka SINGLE/REPEAT, požádáme obsluhu o přípravu příkazu "CET 2000" pro
měření integrálního součtu na OZ a o připojení automatického startovacího signálu
pro EMK. Kontrolou správného připojení je vynulování čitačů EMK. Na mnoho-
kanálovém analyzátoru nastavíme požadovanou šířku kanálu (DWELL TIME),
zpravidla 0,1 s, a přístroj spustíme v režimu MSC. Asi po 2 -3 sekundách dáme
obsluze pokyn k odstřelení zdrojo (resp. shození tyče) a spuštění příkazu
CET 2000.

6. Bezprostředně po shození zdroje můžeme na obrazovce analyzátoru odečíst
hodnoty No a N, a orientačně určit hodnotu reaktivity přímou metodou. Po
uplynutí 200 s se EMK zastaví, odečteme hodnotu integrálu. OZ na tiskárně a na
ČB obrazovce zobrazí hodnotu integrálu pro jednotlivé MK. Hodnoty zapíšeme a
vypočteme reaktivitu.

7. Při manipulaci s detektorem je třeba dodržovat ustanovení, uvedená v kap. 1.3.

Zdroje chyb měření a možnost jejich eliminace:
Obecně je možno říci, že pro hodnoty reaktivity do -5 /?ef dává metoda SJ

výsledky s chybou menší než ± 10 %, aniž by bylo nutno se podrobněji zabývat
zdroji chyb a jejich odstraňováním. Zvýšení přesnosti je možné, ale pro praktické
použití v běžném provozu není dosažený výsledek úměrný vynaložené námaze.
1. Prvním faktorem je vlastní chyba měření četností. Měření probíhá vždy v podkri-

tickém stavu, ve kterém nemůžeme pro danou velikost neutronového zdroje a
citlivost použitého detektoru libovolné zvyšovat měřenou četnost. Zmenšení
směrodatné odchylky je možno dosáhnout opakovaným měřením No. Tuto
možnost však už nemáme při měření integrálu, který při vyšších podkritičnostech
bývá téhož řádu jako No.

2. Dalším faktorem je konečná doba, po kterou se neutronový zdroj vzdaluje od
aktivní zóny. Konečná doba přesunu zvyšuje hodnotu integrálu a tím zmenšuje
hodnotu reaktivity. Chybu lze zmenšit startem čitače pro počítání integrálu s
jistým zpožděním (na reaktoru VR-1 nastaveno pevně 0,1 s).

3. Třetím faktorem, který může podstatně ovlivnit velikost výsledné reaktivity je to,
že u reálných provedení reaktorů se i po odstřeleni' neutronového zdroje část
neutronů dostává do aktivní zóny, hustota toku neutronů neklesá k nule, ale k
nové rovnovážné hodnotě N„. Je možno odvodit následující vzorec, který uvedený
stav koriguje:
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R 200 200 200 ' C 8)

f N{t)dt+N„ ídt f N(t)dt + 2Q0N„
o o o

Jistým problémem je určení hodnoty N„, která se pohybuje v rozmezí 0.01 až
0.001 No a je tedy obtížně měřitelná.

4. Posledním zdrojem chyb mohou být falešné impulzy nebo serie impulzu, které se
mohou indukovat do měřicích tras, zejména během měření integrálu. Jejich vliv
je jen obtížně eliminovatelný. Jedinou možností je ze záznamu průběhu na
mnohokanálovém analyzátoru vyhledat nesprávné údaje a v integrálu jejich součet
nahradit příslušnými průměrnými hodnotami.
Zmenšení vlivu konečné doby přestavení zdroje a částečně i jeho nedostatečného

odstřelení v nepracovní poloze lze řešit metodou momentovou, kde se používá vzorec
(19), ve kterém součin N(t)*t má vlivem malých t menší váhu v oblastí vystřelení
zdroje a malého N v oblasti konce měření.

200

13.02 JN(t)dt + 46B.8NO

•r- = ^ • <19>
JN{t)*t*dt

Podobně metoda 15ti sekundového integrálu využívá oblast, kde oba vlivy jsou
minimální. Její podstata spočívá v tom, že měření se zahajuje s malým časovým
zpožděním po vyvolání poruchy (řádově desetiny sekundy) a měří se po dobu 15 s.
Porovnávací měření provedená na KJR však výhodu použití obou metod neprokázala.

2.4.6 Metoda ROD DROP (RD), PÁD TYČE

Teorie:
Metoda se dá použít pro určení velikosti (skokově) zavedené záporné reaktivity

do reaktoru, který před poruchou byl v ustáleném kritickém stavu. Poruchovou
veličinou bývá nejčastěji pád tyče (tyčí), proto ROD DROP. Průběhem hustoty toku
neutronů po poruše se metoda neliší od metody SJ a lze použít i stejná vyhodnocení.
Vzorce pro výpočet reaktivity jsou formálně shodné se vzorci pro SJ (14), (17), (18)
a (19), rovněž je téměř shodný i postup jejich odvození s těmito rozdíly:

1. Člen s neutronovým zdrojem v (8) je trvale nulový.
2. V okamžiku poruchy se efektivní koeficient násobení změní z hodnoty ke( = 1

na ke(o < 1.
3. Výchozí výkon reaktoru může být libovolný (kritický reaktor).
4. Vzhledem k předchozí podmínce je ještě po uplynutí 200 sekund (integrální

měření) skutečný výkon reaktoru mnohem vyšší, než hodnota "N„", která
způsobovala chybu v měření SJ; zpravidla není nutno počítat korekci.

5. Konečnou dobu pádu tyčí je možno opět korigovat zpožděním startu čitačů
(nastaveno je 0,3 s).
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Postup měření:
1. Výchozím stavem je kritický reaktor s neutronovým zdrojem ve spodní

(nepracovní) poloze.
2. Platí bod 2. postupu měření SJ.
3. Velikost počáteční četnosti volíme kombinací změny výkonu reaktoru a polohy

detektorů EMK tak, aby měřená četnost nepřesáhla 15 až 20000 s 1 a výkon
reaktoru byl cca do 40000 s \

4. Platí bod 4. postupu měření SJ.
5. Platí bod 5. postupu měření SJ.
6. Platí bod 6. postupu měření SJ.
7. Platí bod 7. postupu měření SJ.

2.4.7 Metoda násobení zdroje

Teorie:
Tato metoda je poměrně jednoduchá a spolehlivá, umožňuje určování reaktivity

v podkritickém stavu, ale vyžaduje předtím alespoň jednou dosáhnout kritičnosti. Pro
měření metodou násobení zdroje je třeba určit směrnici přímky, podle které se zvyšuje
výkon reaktoru, do kterého se v kritickém stavu zasune neutronový zdroj a dále
velikost výkonu reaktoru v hledaném podkritickém stavu při zasunutém zdroji.
Hledanou podkritičnost je možno určit ze vztahu, který odvodil Greenspan:

e A dNldt

kde A je číselně stejná konstanta, jako se používá v měření SJ a RD, dN/dt je
směrnice růstu výkonu a H, četnost při podkritičnosti i.

Metoda je výhodná v tom, že jednou změřenou směrnici dN/dt je možno užít pro
celou řadu podkritičnosti a při nezměněné vzájemné poloze neutronového zdroje,
detektoru a aktivní zóny reaktoru i v různých dobách.

Postup měření:
Měření se skládá ze dvou částí, které mohou být provedeny v libovolném pořadí

a ve smyslu poslední věty předchozího odstavce í v různém čase. Pro měření se
používá stejná sestava přístrojů jako při SJ a RD.
a) měření směrnice dN/dt. Výchozím stavem je kritický reaktor s ustáleným

výkonem, s neutronovým zdrojem ve spodní poloze. Výkon reaktoru se volí tak,
aby po zasunutí zdroje došlo k jeho měřitelnému růstu, doporučená hodnota je
mezi 1000 až 8000 imp.s'1. na měřicích kanálech OZ. Detektory EMK nastavíme
do takové polohy, aby měřená četnost byla asi 50 až 100 imp.s1. Na aparatuře
EMK nastavíme dobu měření 2 s, vypneme automatický měřicí cyklus.
Mnohokanálový analyzátor připravíme ke startu v režimu MSC s šířkou kanálu 1 s.
Obsluha reaktoru připraví pro měření příkaz "CET 10". Dáme pokyn pro zasunuti
zdroje, spustíme analyzátor a v 10 sekundových intervalech provádíme odečet
hodnot na EMK a spouštěním příkazu CET. Měření se ukončí po zvýšení výkonu
reaktoru asi pětkrát. Po ukončení měření vyhodnotíme (graficky) průběh dN/dt a
spočteme velikost směrnice, (pozn. EMK se spouštějí uvolněním tlačítka START).
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b) Měření v podkritickém stavu. Uvedeme reaktor do stavu, jehož podkritičnost
chceme určit a po zasunutí neutronového zdroje a ustálení výkonu změříme N,.
Z rovnice (20) vypočteme hodnotu podkritičnosti.

2.4.8 Metoda kladné periody

Teorie:
Z kursů dynamiky reaktoru je známo, že po skokové kladné změně reaktivity dojde

za určitou dobu (po odeznění přechodového procesu) k růstu výkonu n(t) podle
exponenciály. Platí:

7

kde hodnoty a»j při p > 0 pro j = 1 až 6 jsou záporné a u>7 je kladná. Součet
koeficientů n, v čase t = 0 (okamžik změny reaktivity) je roven jedné, n0 je rovný
výkonu reaktoru, při kterém je proces zahájen. Hodnoty wt jsou kořeny Nordheímovy
rovnice (22), jejich velikost závisí na parametrech zpožděných neutronů Ä, Ä,, době
života okamžitých neutronů / a na velikosti změny reaktivity, která změnu vyvolala.

M - v!.^VrJi_ Í 9 9 Í

Přes zdánlivou složitost je rovnice (22) snadno řešitelná numericky. Pro potřebu
pracoviště KJR FJFI byl vypracován program KOŘEN, kterým lze tuto rovni.; řešit.
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Obr. 10 Kořeny Nordheimovy rovnice.
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Na Obr. 10 je naznačen výsledek řešení v grafické formě. Na ose Y je vynesena
reaktivita p [/?], na ose x parametr ui [s"1], což je převrácená hodnota periody reaktoru
T [s]. Z obrázku je vidět, jak se jednotlivé dílčí periody u)t pohybují v rozmezí hodnot
sousedních záporně vzatých rozpadových (Ä) konstant mateřských jader zpožděných
neutronů (viz. Tab.l). Velmi zřetelný je prudký nárůst w s přiblížením reaktivity k
hodnotě 1 jB (kritičnost na okamžitých neutronech). V této oblasti se projevuje i vliv
doby života okamžitých neutronů. Podobně se tento vliv uplatňuje i u ai7. Rozbor
rovnice (21) umožňuje kvantitativní odhad doby, za kterou odeznějí přechodové
procesy, charakterizované zápornými hodnotami wr Po uplynutí této doby se výkon
reaktoru zvyšuje exponenciálně s parametrem UJ7. Čas do nastavení tohoto
"asymptotického" průběhu je v podstatě určen parametrem w6, který se pro p > 0
blíží hodnotě -0,0127 s'1. Uvážíme-li tuto hodnotu jako limitní a požadujeme, aby
příspěvek přechodové periody s UJ6 k celkovému výkonu byl menší než 1 %, pak musí
platit e"'* < 0.01 a tedy t > 270 s.

Uvážíme-li ještě vzájemnou velikost koeficientů Nj v (22), pak můžeme
předpokládat, že po uplynutí cca 80 až 100 sekund je průběh výkonu asymptotický
s periodou Tas = \luj-,. Pro tuto periodu je možno vypočítat z (22) jednoznačný vztah
Ap = f(TaE) a ze změřené hodnoty Tas určovat .

Koeficienty n} lze snadno spočítat z dále uvedeného vzorce, nebudeme je však k
dalším úvahám potřebovat.

Va skutečnosti na reaktoru nelze realizovat skokovou změnu reaktivity, je však
možno zavést reaktivitu přibližně linerárně v poměrně krátkém časovém úseku (ve
skutečnosti na charakteru průběhu zaváděné reaktivity nezáleží) a lze ukázat, že po
odeznění přechodového procesu, který je zhruba prodloužen o dobu zavádění
reaktivity, se opět nastaví růst výkonu s asymptotickou periodou, která závisí ne
vnesené reaktivitě stejným způsobem, jako jsme uvažovali v předchozím textu.

Změříme-li tedy asymptotickou periodu reaktoru, můžeme na základě předem
vypočítané závislosti Ap - f(Tas) určit reaktivitu, která proces vyvolala. V Tab.2 jsou
uvedeny výsledky výpočtu Tas programem KOŘEN pro parametry zpožděných
neutronů pro 2 3 5U, dobu života okamžitých neutronů / = 4,2.10"5 s a reaktivity
p = 0,10 až 0,30 p po 0,05/?.

Postup měření:
1. Pro měření výkonu reaktoru používáme experimentální měřicí kanál EMK. Polohu

detektoru v reaktoru volíme tak, aby při ukončení dílčího experimentu nebylo
nutno korigovat naměřené hodnoty na mrtvou dobu. Za předpokladu, že během
přechodového procesu se výkon zvýší cca o 2 řády, je potřeba určit polohu
detektoru a výkon reaktoru tak, aby před zahájením měření byla měřená četnost
v úrovni 80 až 200 impulzů za sekundu. Při manipulaci s detektorem je třeba dbát
ustanovení kap.1.3.
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Tab.2

Ta s

[s]

98.47

92.50

87.22

82.26

77.61

73.46

69.56

66.05

62.73

59.73

57.00

54.30

51.85

49.60

47.38

45.35

43.48

41.64

40.00

38.38

P

m
.100

.105

.110

.115

.120

.125

.130

.135

.140

.145

.150

.155

.160

.165

.170

.175

.180

.185

.190

.195

T a s

[s]

36.89

35.50

34.09

32.79

31.58

30.47

28.27

27.32

26.32

25.40

24.53

23.73

22.94

22.16

21.44

20.73

20.06

19.41

18.80

18.20

P

w\
.200

.205

.210

.215

.220

.225

.235

.240

.245

.250

.255

.260

.265

.270

.275

.280

.285

.290

.295

.300

2. V kritickém ustáleném reaktoru, pracujícím v režimu ruční regulace vyvoláme
změnu Ap (na př. posunem tyče o zvolený úsek směrem z aktivní zóny. Ne vždy
musí jít o pohyb tyče, stejným způsobem je možno určit změnu reaktivity,
vyvolanou posunem absorbátoru - detektoru neutronů, vzorkem pro aktivaci,
pohybem hladiny moderátoru a dalšími způsoby).

3. Zároveň se zahájením změny reaktivity se zahájí měření průběhu výkonu v čase.
Změnou zadání zadaného výkonu se udržuje odchylka D v rozmezí varovných
úrovní ± 10 %.

4. Proces se ukončuje cca za 300 až 400 sekund vykompenzováním změny
reaktivity buď uvedením změněného parametru do původního stavu nebo
pohybem jiné tyče. V této etapě je nutná dokonalá pozornost experimentátora a
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obsluhy reaktoru. Pokud se stanovují změny reaktivity další části tyče apod., je
nutno před zahájením následujícího měření snížit výkon reaktoru zhruba na
původní hodnotu a vyčkat jeho stabilizace (vyrovnání koncentrací mateřských
jader zpožděných neutronů, zpravidla cca 5 minut) a celý postup opakovat.
Naměřené hodnoty se zobrazí v semilogaritmickém měřítku. Od dosažení
asymptotické periody je závislost přímková, v této oblasti se pak určuje velikost
asymptotické periody. Platí:

a konečně
h

T =

Vlastní měření provádíme odečítáním četností za 1 nebo 2 s v 10ti sekundových
intervalech. Paralelně je možno měřit na mnohokanálovém analysátoru v režimu MSC
a výsledek zpracovat počítačem.

Zpracování výsledků:
Změřené hodnoty zpracujte formou tabulky a grafu v semilogaritmickém měřítku.

Na grafu vyznačte oblast asymptotické periody a zvolte minimálně 5 dvojic bodů pro
určení ujk. podle rovnice (23). Výslednou hodnotu pro odečet z Tab.2 určete jako
průměr vypočítaných hodnot. Zhodnotte výsledek měření. Proveďte rozbor možných
chyb.

2.4.9 Metoda inversní kinetiky

Teorie:
Metoda inversní kinetiky je metoda vhodná k určování reaktivity v reálném čase.

Protože je náročná na rychlost a množství zpracovávaných údajů, je nutné pro její
aplikaci použít speciální měřicí aparaturu a vyhodnocovat měření pomocí počítače.

Pro odvození vztahů pro metodu inversní kinetiky vyjdeme z rovnic jednobodové
kinetiky nulového reaktoru. Protože se v běžné praxi nepoužívá koeficient násobení,
ale reaktivita, je vhodné upravit tyto rovnice do následujícího tvaru:

S(t), (24)

(25)

Z první rovnice můžeme jednoduchou úpravou vypočítat reaktivitu

Q(Í) = — i i ( í ) + P -ii(í) P Y,X,CJLt)
fi(ř) W «(r)éí ' | l ' n(t)

Vyřešíme diferenciální rovnice (25) tak, abychom dostali výraz pro koncentrace
mateřských jader zpožděných neutronů.
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Dosadíme tento výsledek do předchozích rovnic a dostaneme

'- fn(u)ek'{'-u)du\ - AS(t) p.
«(r)

Počáteční podmínky můžeme určit z ustáleného stavu.

Funkce S(t) reprezentuje vnější neutronový zdroj (NZ). Pokud je NZ mimo aktivní
zónu, je S(t) = 0, jinak je S(t) = So, kde So je experimentálně stanovená konstanta.
Její hodnota závisí na konfiguraci aktivní zóny (AZ) a poloze detektoru.

Hustota toku neutronů je veličina měřitelná pomocí detektoru neutronů. Všechny
ostatní veličiny jsou konstanty typické pro daný reaktor a palivo.

Pokud není v aktivní zóně přítomen vnější NZ, není měření potřeba žádným
způsobem kalibrovat. Pokud je však vnější NZ v aktivní zóně, je třeba určit velikost
konstanty So, která je úměrná počtu neutronů, které se dostanou z NZ do AZ.
Existuje několik různých metod, jak měření zkalibrovat, nejjednodušší a nejčastěji
používaná je kalibrace na známou reaktivitu. Princip této metody spočívá v tom, že
pomocí jiné absolutní metody změříme reaktivitu systému, a konstantu určíme tak,
aby reaktirnetr udával stanovenou hodnotu. Ostatní metody kalibrace, založené na
sledování odezvy reaktoru na změnu reaktivity, jsou časově náročné a je možné je
použít pouze pokud je reaktor blízko kritickému stavu.

Měření je nutné znovu kalibrovat vždy, když dojde ke změně polohy detektoru.
Vlastní měření se provádí pomocí zařízení, nazývaného reaktimetr. Reaktimetr se

skládá z aparatury pro měření hustoty toku neutronů, která zabezpečuje vlastní
měření v intervalech po 0,1 s a naměřené hodnoty pak předává do PC, kde jsou
zpracovávány programem REAKTIM.

Zadání úlohy:
Stanovení charakteristiky regulační tyče pomocí reaktimetru.

Postup měření:
1. Podle pokynů pedagogického vedoucího zkontrolujeme základní nastavení

měřicích apatur a spustíme program REAKTIM. Pokud reaktor nebyl při spuštění
reaktimetru v ustáleném stavu, je třeba počkat 3 - 5 min, než se údaje
reaktimetru ustálí.

2. Uvedeme reaktor do výchozího stavu (reaktor podkritický, tyč, kterou chceme
kalibrovat v horní koncové poloze, neutronový zdroj v aktivní zóně).

3. Regulační tyč umistujerne postupně do předem stanovených souřadnic. Pomocí
reaktimetru měříme reaktivitu v jednotlivých pozicích.

4. Kalibrační křivku získáme tak, že od všech hodnot odečteme reaktivitu pří tyči
v dolní koncové poloze. Vypočítané hodnoty pak vyneseme do grafu v závislosti
na poloze regulační tyče.

2.4.10 Bezpečnostní rozbor

1 . Stanovení váhy tyče (respektive změny reaktivity) metodou kladné periody je
experiment, který vyžaduje při provádění značnou pozornost. Během měření je
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reaktor v nestacionárním stavu s kladnou reaktivitou, jeho výkon neustále roste.
Pro dosažení měřitelných výsledků se výkon zvětší několikanásobně, proto u
energetických reaktorů je tato metoda použitelná jen při velmi nízkých výkonech
(řádově zlomky procenta nominálního výkonu), neboje možno provádět jen velmi
malé změny p.

2. Při manipulaci s detektorem dodržujte ustanovení kap. 1.3.

2.5 KALIBRACE TYČÍ

Pro řízení reaktoru (udržování konstantního výkonu a jeho změny) je nutno umět
ovlivňovat jeho reaktivitu. Změny reaktivity se realizují změnami efektivního
koeficientu násobení kef/

K)'"í1ltpfTJč#' (26)

kde jednotlivá označení mají obvyklý význam. Podrobnější rozbor vztahu (26) ukazuje
možnosti, kde můžeme jeho hodnoty technicky dostupnými prostředky měnit.
Obtížné je za provozu reaktoru měnit q, prakticky nelze ovlivňovat e a jen málo p.
Poměrně dobře lze měnit f, součinitel využití tepelných neutronů tím, že do zóny
zavádíme absorbátor (případně jej ze zóny odstraňujeme). Absorbátory mohou být v
zásadě dvojího druhu - koncentrované v řídících orgánech, at už jsou to tyče, desky
nebo svazky tyčí (klastry) - to je případ regulačních, kompenzačních a havarijních
orgánů nebo mohou být víceméně homogenně rozptýleny v moderátoru (kyselina
boritá v tlakovodních reaktorech) nebo v palivu (vyhořívající absorbátor). V případě
homogenně rozptýlených absorbátorů se zpravidla dosahuje dlouhodobějších změn
reaktivity.

Dalším způsobem, používaným pro změny koeficientu násobení, je ovlivňování

geometrického faktoru B ve zlomku , jehož čitatel charakterizuje únik
1 +L2B2

neutronů z aktivní zóny při zpomalování, jmenovatel únik při difúzi. Geometrický
faktor je možno ovlivňovat přímo změnou některého rozměru AZ (používá se při
regulaci reaktoru změnou hladiny moderátoru - reaktor LR-0 v ÚJV ŘEŽ) nebo
změnou vlastností reflektoru (tím se mění úspora reflektorem a tedy vlastně též
rozměr AZ). Tento způsob regulace byl používán u prvních variant rychlých reaktorů,
kde vlivem vyšší energie neutronů dost podstatně klesají absorbční účinné průřezy
a tím i efektivnost regulačních orgánů, pracujících na principu absorbce neutronů.

V neposlední řadě je nutno se zmínit o využívání zejména teplotního koeficientu
reaktivity pro řízení reaktoru. Změnou teploty je možno dosáhnout prakticky ovlivnění
všech parametrů ve výrazu (26), často ovšem v opačných směrech. Je potom nutno
řešit vhodnou volbou materiálů, jejich poměrným zastoupením a geometrickým
uspořádáním optimální poměry tak, aby teplotní koeficient reaktivity byl za všech
myslitelných okolností záporný. Záporného teplotního koeficientu využívá pro řízení
zejména typová řada reaktorů TRIGA, které mohou pracovat v pulzním režimu.

Pro běžné řízení reaktoru se v převážné míře užívá změny absorbce, realizované
pohybem absorbátorů, umístěných v akčních částech regulačních mechanizmů,
jejichž účelem je zajistit spolehlivý dálkový a kontrolovaný pohyb absorbátorů v
aktivní zóně. Pro provozní potřeby je pak nutné znát závislost změny reaktivity na
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změně polohy absorbátoru s dostatečnou přesností. Tuto závislost je možné určit
výpočtem, na každém reaktoru se výpočtové hodnoty ověřují experimentálně při jeho
uvádění do provozu, ale i po provedení jakýchkoliv změn aktivní zóny (výměna paliva
apod.).

Určíme tvar charakteristiky regulační tyče. Výpočtové stanovení vychází
z předpokladu kosinového rozložení hustoty toku tepelných neutronů po výšce
reaktoru a úměrnosti příspěvku absorbátoru její druhé mocnině (poruchová teorie).
Za těchto předpokladů platí:

= K r cos2—dt = -
J 2

'z

cos27t-V' =
H

K

H
n n
— + j
2 2TC

(27)

H J

K je konstanta, kterou určíme z okrajových podmínek
pí-H/2) = 0 , p(H/2) = po •

kde po je váha tyče,
H je celková výška aktivní zóny,
x je vzdálenost konce absorbátoru od spodního okraje AZ.

Po určení K a po dosazení do (27) dostaneme

H
(28)

Z (28) je zřejmé, že všechny tyče mají stejný průběh charakteristiky a liší se
jenom celkovou vahou po. Ve skutečnosti má charakteristika tyče poněkud jiný
průběh, protože zjednodušený výpočet nerespektuje změny hustoty toku neutronů
na rozhraní zóna-reflektor. Zpravidla nelze rovněž určit přesně vzájemnou polohu

Obr.11 Způsob měření polohy tyče. Obr. 12 Neutronový tok a charakteristika tyče.
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absorbátoru a štěpného materiálu - tedy přesně určit hodnotu H, resp. x. Přesto lze
při znalosti celkové váhy tyče tímto způsobem určit její charakteristiku s přesností
přibližné 10 - 20 %.

Na Obr. 11 a Obr. 12 je schematicky naznačen způsob měření polohy tyče a
průběh hustoty toku neutronů a charakteristika tyče.

Problém stanovení charakteristiky tyče tedy spočívá v určení změn reaktivity
v závislosti na změnách polohy absorbátoru. Tento úkol je možno řešit různými
způsoby, některé jsou v dalším textu zpracovány formou laboratorních cvičení.

1. Stanovení charakteristiky tyče metodou INVERSNÍ ČETNOSTI
2. Stanovení charakteristiky tyče metodou VZÁJEMNÉ KALIBRACE
3. Stanovení charakteristiky tyče metodou KLADNÉ PERIODY
4. Stanovení charakteristiky tyče metodou INVERSNÍ KINETIKY
5. Určení celkové váhy tyče

2.5.1 Metoda INVERSNÍ ČETNOSTI

Teorie:
Pro násobení neutronů z externího

zdroje v podkritickém reaktoru platí:

1 -kZ
N = cS- (29)

kde N
S
m
e
kef

je údaj detektoru neutronů,
je vydatnost zdroje,
je počet generací neutronů,
je účinnost detekce neutronů,
je ef ektivníkoef icient násobení.

Po ustálení hodnoty hustoty
neutronů po změně kef

N = sS/d-kJ a odtud
a konečně
Dále platí pro reaktivitu

(kef < 1)
toku
bude

1-ke, = CS/N Obr.13 Orientace při měření metodou IČ.

kgf = 1-tS/N.
p = (kef1)/ke,

Uvážíme-li označení podle Obr. 13, pak můžeme napsat

(30)
(31)

I
= Q O

KfA " V

V
kde A/?(x) je reaktivita uvolněná při pohybu tyče od 0 do x.

Po dosazení (30) a úpravách

= e

J 1
NI N(x

° J__J_
NI #1

V

(32)

(33!
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kde šipkami t a A jsou označovány parametry v horní, resp. dolní poloze tyče. Za
předpokladu kef1/kaf(x)±7 pak pro charakteristiku tyče platí

1J
NI N(x)

Ni NI

(34)

Provedeme odhad chyby, způsobené předpokladem k
a) maximální chyba bude při kef1/ke,i,
b) celé měření probíhá v podkritickém stavu =*• k„,t i ke ( l < 1,
c) předpokládejme maximální váhu tyče p0 = pt-/>* = 30, 0 je jednotkou

reaktivity, pro reaktor VR-1 platí 0 = 7.10"3, reaktivita v 0\e dána výrazem pfi =
(ker1)/(0kj,

d) předpokládejme, že maximální podkritičnost reaktoru s kalibrovanou tyčí nahoře
nebude menší než -70. Podle těchto předpokladů pak bude p r t = -7/?,
ptX = -10/0 a

V . 1 - « „ . P , 1+7.10-3.1Q ,

kefi 1-epf-P 1 + 7.10" 3 .7

chyba proti jedničce činí přibližně 2 %. V následující tabulce jsou výsledky
výpočtů podle formule (35) pro různé váhy tyčí a počáteční podkritičnosti.

Podkri-
tičnost

W

-0,5

-1,0

-2,0

-5,0

-7,0

Váha tyče
W)

0,5

1,003

1,003

1,003

1,003

1,003

1.0 j

1,007

1,007

1,007

1,007

1,007

1,5

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

2,0

1,014

1,014

1,014

1,014

1,013

2,5

1,017

1,017

1,017

1,017

1,017

3,0

1,021

1,021

1,021

1,020

1,020

Z uvedených výpočtů vyplývá, že zanedbání výrazu (35) vůči jednotce nezpůsobí
chybu větší než 2 % pro váhy tyčí 0,5 0 a výchozí podkritičnosti 0,5 až 7,0 0.

Úkol měření:
Stanovit charakteristiku určené regulační tyče reaktoru VR-1.

Postup měření:
1. Měření provádíme pomocí experimentálního měřícího kanálu EMK.
2. Detektor se zakládá do suchého kanálu reaktoru v reflektoru bezprostředně u AZ

do hloubky podle požadavků na výchozí četnost.
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3. Stanovte výchozí stav reaktoru (polohu regulačních tyčí). Jsou možné 2 varianty
úlohy:
3a. Úloha začíná určením celkové váhy tyče. Výchozí stav je kritický reaktor na

výkonu 20 až 30000 impulzu za sekundu v automatické regulaci. Četnost
měřená EMK cca 20000 s"1. Měřená tyč je v horní koncové poloze:
- metodou RD se určí váha tyče,
- po RD je možno váhu tyče zkontrolovat metodou SJ,

3b. Je-li celková váha tyče předem známá, pak počáteční poloha tyčí se stanoví
tak, aby kalibrovaná tyč byla v horní koncové poloze a podkritičnost reaktoru
cca 0,3 /?. Neutronový zdroj je v horní poloze.

4. Zvolte počet měřených bodů po výšce tyče a jejich souřadnice tak, aby bylo
možno vykreslit charakteristiku tyče.

5. Z horní koncové polohy se postupně přestavuje tyč do zvolených poloh a měří se
četnosti po takovou dobu, aby v každé poloze bylo naměřeno minimálně
10 000 impulzu. Pro vyloučení možných chybných měření (ovlivnění elektrickými
poruchami apod.) se potřebná doba měření rozdělí na několik dílčích intervalů.

6. Vyhodnocení provádějte podle vzorce (34).

Zpracování výsledků:
1. Základním výsledkem je závislost p na poloze tyče - charakteristika tyče -

zpracovaná formou grafu a tabulky.
2. Ve zprávě o měření uveďte:

odhad chyb měření - zanedbáním faktoru ke,t/kef(x) v (33),
- statistikou měření četnosti.

Bezpečnostní rozbor:
1. Měření se zahajuje v podkritickém nebo kritickém stavu reaktoru, kalibrovaná tyč

se během experimentu posunuje směrem dolů, takže se podkritičnost zvětšuje.
2. Při manipulaci s detektorem neutronů je nutno dbát ustanovení kap. 1.3.

2.5.2 Metoda vzájemné kalibrace

Teorie:
Metoda vychází z toho, že pro zachování kritičnosti reaktoru po změně polohy

tyče, která vyvolá změnu reaktivity Ap? je nutno pohybem jiné tyče tuto změnu
kompenzovat zavedením reaktivity stejné velikosti, ale opačného znaménka
Apk •= -App. Kompenzujeme-li změnu reaktivity pomoct jiné tyče, pro kterou známe
závislost reaktivity na poloze (kalibrační křivka), pak z posunu této tyče odečítáme
hodr ty A/5P. Opakovaným měřením pro další úseky neznámé tyče získáme její
charaktreristiku. Stejný postup se užívá i pro určení "váhy" (v reaktivitě) detailů
aktivní zóny (vnitřní palivové trubky palivového článku, ver: kalní suché kanály,
detektory neutronů apod.), případně experimentálního zařízení.

Zadání úlohy:
Stanovit charakteristiku neznámé tyče (její části) nebo detailu AZ či

experimentálního zařízení.
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Postup měření:
1. Měření se provádí s reaktorem v kritickém stavu na výkonu 105 až 106 s V
2. Během měření pracuje reaktor v režimu automatické regulace.
3. Pedagogický vedoucí zadá, která tyč nebo který detalil AZ bude zkoumán.
4. Posluchači stanoví velikosti posunu zkoumaného objektu (tyč, detail AZ) a

potřebné počáteční polohy tyče (tyčí), pomocí kterých bude kalibrace prováděna.
5. Po kontrole pedagogickým vedoucím požádají studenti obsluhu reaktoru o

nastavení počátečního stavu reaktoru, po ustálení požádají o první změnu polohy
zkoumaného objektu.

6. Po změně polohy se sleduje ustálení reaktoru v kritickém stavu s novou polohou
známé tyče. Zaznamená se její poloha a z kalibrační křivky se odečte změna
reaktivity. Pro kompenzaci se zpravidla používá jemná regulační tyč {řízená
automatickým regulátorem). Pokud by se během experimentu tato tyč blížila
k hranicím účinného pásma (za ním začíná automatická výpomoc tyčí hrubé
regulace), je nutno pomocí tyče ET nebo HR tyč jemné regulace vrátit zhruba do
středu účinného pásma (350 - 450 mm).

7. Po proměření požadovaného počtu bodů se postupně vrátí reaktor do výchozí
polohy (opačným postupem manipulací) a jednotlivá měření se přitom opakují.

Zpracování výsledků:
Výsledky zpracujte formou tabulky měřených hodnot a vynesením závislosti p(x)

měřeného objektu.

Bezpečnostní opatření:
Reaktor během experimentu pracuje ve stabilním režimu v automatické regulaci.

Pozornost je třeba věnovat velikosti a rychlosti posunu zkoumaného objektu, aby
nebyla porušena maximální dovolená rychlost změny reaktivity d/j/dt < 0,1 /?.s\

2.5.3 Metoda kladné periody

Teorie:
Při určování charakteristiky tyčí se používá postupně metody, popsané

v kapitole 2.4.8. Princip měření spočívá vtom, že se určí změny reaktivity, vyvolané
posunem zkoumané tyče takovým směrem, aby se uvolnila kladná reaktivita
(zpravidla nahoru). Po ukončení měření se jinými prostředky než měřenou tyčí
(tj. jinou tyčí nebo skupinou tyčí) vrátí reaktor do kritického stavu a pak sníží jeho
výkon na původní výchozí hodnotu. V příštím měření se povytáhne zkoumaná tyč o
další krok a celý cyklus se opakuje, až je zkalibrován požadovaný úsek tyče.

Metoda je poměrně přesná a nezávislá na vnějších vlivech (měření probíhá
relativně dlouho a případné odchylky se vyloučí průměrováním z více hodnot), ale je
zdlouhavá - při dosahování nadkritičnosti je třeba volit jen malé posuny tyče, vracet
reaktor do kritického stavu a snižovat výkon - a konečně i jaderně nebezpečná,
protože během měření je reaktor trvale v nadkritickém stavu a jeho výkon se
podstatně zvyšuje.

Kalibrační křivka se získá vynášením závislosti Ap, na Ax< (diferenciální křivka)
nebo Z Apt na Z AX| (křivka integrální").
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Úkol měřeni:
Stanovte charakteristiku jemné nebo hrubé regulační tyče nebo jejího úseku podle

zadání pedagogického vedoucího. Před zahájením měření proveďte rozbor velikosti
posunu tyče z hlediska dosahované rychlosti změny výkonu v nestacionárním
procesu s ohledem na nastavené varovné (4 %.s ') a havarijní (6 %-S1) úrovně
rychlosti. Vycházejte z celkové váhy tyče cca 0.8 /? (tato hodnota platí pro aktivní
zónu typ A 1 , při jiné konfiguraci zóny zadá váhu tyče pedagogický vedoucí) a
z teoretického průběhu její charakteristiky (viz úlohu kalibrace tyčí me'todou inversní
četnosti).

Postup měření:
1. Pro měření výkonu reaktoru používáme experimentální měřicí kanál EMK nebo MK

ovládacího zařízení. Polohu detektoru v reaktoru volíme tak, aby při ukončení
dílčího experimentu nebylo nutno korigovat naměřené hodnoty na mrtvou dobu.
Za předpokladu, že během přechodového procesu se výkon zvýší cca o 2 řády,
je potřeba určit polohu detektoru a výkon reaktoru tak, aby před zahájením měření
byla měřená četnost v úrovni 80 až 200 impulzu za sekundu.

2. V kritickém ustáleném reaktoru, pracujícím v režimu ruční regulace, vyvoláme
změnu A/9 posunem zkoumané tyče o zvolený úsek směrem z aktivní zóny (obec-
ně nahoru). Ne vždy musí jít o pohyb tyče, stejným způsobem je možno určit
změnu reaktivity, vyvolanou posunem absorbátoru - detektoru neutronů, vzorkem
pro aktivaci, pohybem hladiny moderátoru a dalšími způsoby.

3. Zároveň se zahájením změny reaktivity se zahájí měření průběhu výkonu v čase.
Změnou zadání zadaného výkonu se udržuje odchylka D v rozmezí varovných
úrovní, t.j ± 1 0 %.

4. Proces se ukončuje cca za 300 až 400 sekund, resp. po dosažení limitní hodnoty
výkonu reaktoru nebo četností na EMK cca 50000 s ' vykompenzováním změny
reaktivity, buď uvedením změněného parametru do původního stavu nebo
pohybem jiné tyče. V této etapě je nutná dokonalá pozornost experimentátora a
obsluhy reaktoru. Pokud se stanovují změny reaktivity další části tyče apod., je
nutno před zahájením následujícího měření snížit výkon reaktoru zhruba na
původní hodnotu a vyčkat jeho stabilizace (vyrovnání koncentrací mateřských
jader zpožděných neutronů, zpravidla cca 5 minut) a celý postup opakovat.

5. Naměřené hodnoty se zobrazí v semilogaritmíckém měřítku. Od dosažení
asymptotické periody je závislost přímková, v této oblasti se pak určuje velikost
asymptotické periody stejně jako v úioze měření reaktivity metodou kladné
periody (Tab.2). Vlastní měření provádíme odečítáním četností za 2 s v 10ti
sekundových intervalech na EMK, resp. za 1 s opět v 10ti sekundových
intervalech na zvoleném měřicím kanále OZ reaktoru. Paralelně je možno měřit na
mnohokanálovém anlyzátoru v režimu MSC a výsledek zpracovat počítačem.

Zpracování výsledků:
Změřené hodnoty zpracujte graficky. Na grafu vyznačte oblast asymptotické

periody a zvolte minimálně 5 bodů pro určení tuk. Výslednou hodnotu pro odečet
z Tab.2 určete jako průměr vypočítaných hodnot.

Zhodnotte výsledek měření. Proveďte rozbor možných chyb. Porovnejte získanou
křivku s charakteristikou tyče, kterou pro konkrétní uspořádání AZ obdržíte.
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Bezpečnostní rozbor:
1. Stanovení váhy tyče (respektive změny reaktivity) metodou kladné periody je

experiment, který vyžaduje při provádění značnou pozornost. Během měření je
reaktor v nestacionárním stavu s kladnou reaktivitou, jeho výkon neustále roste.
Pro dosaženi' měřitelných výsledků se výkon zvětší několikanásobně, proto je
nutná zvýšená pozornost obsluhy.

2. Při manipulaci s detektorem je třeba dbát ustanovení kap. 1.3.

2.6 KRITICKÝ EXPERIMENT (KE)

2.6.1 Úvodní část

Kritického stavu reaktoru je dosahováno při každém úspěšném uvádění reaktoru
do provozu. Každá změna výkonu je vlastně krátkodobým odchýlením od kritického
stavu a jeho opětovným dosažením. Tento postup se ale vždy odehrává na známém
uspořádání AZ. V případě nového reaktoru a spouštění reaktoru po změnách
konfigurace aktivní zóny je dosažení kritického stavu spojeno vždy s jistým prvkem
neurčitosti. Ani zkušenost operátorů a kontrolních fyziků a ani sebedokonalejší
fyzikální výpočty nemohou zaručit přesné určení kritické velikosti aktivní zóny, poiuii
regulačních tyčí v kritickém stavu nebo přesné koncentrace absorbátoru v chladivú.
Proto se na všech reaktorech provádí kritický experiment a je zajímavé, že se provádí
téměř stejnou metodou, počínaje E. Fermim u prvního reaktoru v roce 1942.

2.6.2 Teoretická část

Provedení kritického experimentu je experimentálním prověřením výpočtových
stanovení velikosti a tvaru aktivní zóny. Ze srovnání výsledků experimentu s
výpočtem lze odvodit potřebné korekce výpočtových metod, použitých konstant
apod. Znalost skutečné kritické velikosti je důležitá nejen při prvním uvádění reaktoru
do provozu, ale určuje i míru bezpečnosti prací na AZ, množství zaváženého paliva
pro dosažení provozní zásoby reaktivity a řadu dalších parametrů.

Předpokládejme, že máme k dispozici aktivní zónu reaktoru s efektivním
multiplikačním koeficientem •>:„, < 1. Přiblížení ke kritickému stavu můžeme realizovat
několika způsoby:

- změnou množství paliva,
- změnou hladiny moderátoru,
- změnou absorbce neutronů (pohybem regulačních absorbčních tyčí),
- změnou koncentrace absorbátoru v chiadivu.
Jsou uvedeny pouze typické příklady, které se vyskytují v praxi. ke( bude záviset

na jednom nebo více z uvedených parametrů. Předpokládejme dále, že změna
parametru bude nespojitá v krocích, které budeme číslovat a označovat indexem i
(resp. při spojité změně parametru budeme měření provádět při postupném dosažení
určité hodnoty parametru, t j. vytažení tyčí do určité polohy nebo dosažení určité
koncentrace moderátoru). Dále budeme předpokládat, že reaktor je možno popsat
jednobodové, to znamená, že hustoty toku tepelných neutronů v aktivní zóně i
reflektoru jsou v každém časovém okamžiku navzájem úměrné. Detektor v libovolném
místě reaktoru pak měří hodnotu, která je přímo úměrná výkonu reaktoru.
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Rozebereme případ přiblížení ke kritickému stavu postupným vytahováním
regulační tyče. V nultém kroku je tyč ve spodní poloze, detektorem měříme hodnotu,
která je úměrná celkovému počtu neutronů v AZ (n;). Po 1. posunutí tyče se změní
kef a počet neutronů bude

», = n, + no*kefl * no*(ke/,f * no*(keA)
3 * .... no*(kef,)

m, (36)

kde m je počet generací neutronů. Protože reaktor je podkritický je kef < 1 a konečný
počet neutronů je dán součtem geometrické řady s kvocientem kef a bude tedy

Pro reaktory moderované lehkou vodou je doba života jedné generace řádově
10'4 až 10"s s, lze tedy po poměrně krátké době zanedbat kej v čitateli a konečný
výraz má tvar

»i =no*zn—- (38)

V dalších krocích můžeme provést podobnou úvahu a obecně můžeme zapsat

*i = no*~Z~- 09)
1 V*

Přibližujeme-li se ke kritickému stavu, blíží se hodnota kef k jedné a hodnota
zlomku v (39) neomezeně roste; jeho převrácená hodnota se tedy blíží k nule. Při
vynášení převrácené hodnoty (39) do grafu v závislosti na ke( (obecně na
proměnlivém parametru aktivní zóny) dostáváme křivku, která při dosažení kritického
stavu protíná osu x (viz. Obr. 14). Extrapolací této křivky k nule můžeme tedy
předvídat velikost proměnného parametru v okamžiku dosažení kritičnosti.

Všimněme si Obr. 14. Ideální průběh má křivka č.3. Křivka 1 je z hlediska
bezpečnosti provedení experimentu nevýhodná, protože extrapolovaná hodnota je
vyšší než potom skutečná. Křivka 2 je z hlediska bezpečného provedení experimentu
výhodnější, avšak úhel, pod kterým protíná osu x vede k nepřesnému stanovení
průsečíku a tím i kritické hodnoty.

Tvar křivek závisí na celé řadě faktorů - nejdůležitější je vzájemná poloha
detektoru, neutronového zdroje a paliva a její změny během dostavování aktivní zóny,
vzdálenost zdroje od detektoru a konečně i způsob, jakým závisí změna
multiplikačního faktoru na změně proměnného parametru.

2.6.3 Postup měření

KE se provádí změnou polohy regulační tyče. Výchozí stav reaktoru volíme tak,
aby tyč, kterou budeme experiment provádět, byla na počátku v co nejnižší poloze.
Výchozí polohy zbývajících tyčí se určí tak, aby byly splněny limitní podmínky
(minimálně 3 tyče musí být v horní koncové poloze), a aby kritického stavu bylo
dosaženo v oblasti horní polohy měřené tyče. Podle provozované AZ určí zkoumanou
tyč a výchozí polohy pedagogický vedoucí ve spolupráci s vedoucím směny reaktoru.

Dále je nutné stanovit posun tyče v jednotlivých krocích. Ze známé charakteristiky
tyčí se určí počet kroků a velikost posunů tak, aby se získal dostatečný počet bodů
pro vykreslení grafu, a aby změny reaktivity v jednotlivých krocích byly zhruba stejné
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Obr. 14 Postup při KE. Obr. 15 Přibližování ke kritickému stavu.

(tato podmínka však není rozhodující, vzhledem k tomu, že asi od 3. kroku se další
posun tyče stanoví po zhodnocení extrapolační křivky). Měřené hodnoty se zapisují
do protokolu a graficky zpracovávají. Na osu Y se zpravidla vynáší 1/n,. Při dosažení
kritičnosti se blíží 1/n, k nule, blíží se tedy k nule i jeho násobek libovolnou
konstantou. Je proto vhodné vynášet do grafu hodnoty no/n(, počáteční hodnota
stupnice bude 1 a odpadnou problémy se stanovením vhodného měřítka.

Pro měření se používají experimentální měřicí kanály (EMK), je možno používat i
MK ovládacího zařízení. Detektor EMK se nastavuje do takové polohy, aby při
započetí experimentu bylo možno změřit cca 10000 impulzu a při ukončení
experimentu nepřesahovala četnost detektoru hodnotu 20000 impulzu za sekundu.

Provede se měření ve výchozí poloze tyče i = 0 (neutronový zdroj v horní poloze).
Po skončení měření dáte pokyn obsluze reaktoru k vytažení tyče o hodnotu prvního
kroku. Po ustálení výkonu reaktoru se provede měření i = 1. Vynese se hodnota no/ni
a provede se extrapolace k nule. Tím určíme první hodnotu, kde při stejném průběhu
křivky můžeme očekávat kritičnost. Tuto hodnotu obvykle srovnáváme s hodnotou,
určenou výpočtem. Z bezpečnostních důvodů platí, že při určování dalšího posunu
tyče (resp. změny kef) musí být dodržen požadavek, že měněný parametr se může
zvětšit maximálně o 1/5 až 1/2 rozdílu mezi stávajícím stavem a menší z hodnot
polohy, určené z předchozí extrapolace a z výpočtu (Obr. 15). Po provedení této
kontroly se upřesní požadavek na další posun tyče, hodnota zapíše do protokolu a
celý postup se opakuje až zhruba do dosažení hodnoty no/n| = 0,1 - 0,15. Pak se
provede poslední extrapolace a požádáte směnu o najetí na kritičnost. Po dosažení
kritického stavu se porovná skutečná poloha tyče s poslední extrapolací (pozn.:
reaktor považujeme za kritický, jestliže bez vnějšího zdroje neutronů a bez zásahu
regulačních tyčí se po dobu 5 minut nezmění výkon o více než ± 5 %).

Po dosažení asi polovičního vytažení tyče, vzhledem k očekávané kritické poloze,
se kontroluje podkritičnost metodou SJ. Ze změřené podkritičnosti a známé kalibrační
křivky tyče je možno odhadnout její kritickou polohu.
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2.6.4 Bezpečnostní rozbor

1. Po celou dobu kritického experimentu je reaktor v podkritickém stavu, ale tento
stav přesně neznáme. Podstatou kritického experimentu je vlastně stanovení
podmínek, za kterých reaktor ke kritičnosti přivedeme.

2. Při nastavování pracovnípolohy detektoru neutronů je třeba dodržovat ustanovení
kap. 1.3.

3. Hlavní zásadou bezpečnosti je pečlivé provádění extrapolace a stanovení přídavku
na reaktivitě.

2.7 URČENÍ VLIVU RŮZNÝCH MATERIÁLŮ NA REAKTIVITU REAKTORU

2.7.1 Úvodní část

Vliv různých materiálů na reaktivitu jaderného reaktoru závisí na jejich fyzikálních
parametrech (účinné průřezy pro reakce s neutrony), rozměrech a na jejich poloze
v aktivní zóně. Funkce, která popisuje relativní změnu reaktivity vlivem daného
materiálu v různých pozicích v reaktoru, se nazývá váhovou funkcí reaktivity. Dobrá
znalost této funkce je důležitá pro provoz reaktoru. V případě energetického reaktoru,
hlavně z hlediska řízení reaktoru a kompenzace přebytku reaktivity, u výzkumných
reaktorů pro odhad velikosti změny reaktivity, způsobené vložením různých vzorků
do aktivní zóny reaktoru.

Reaktivita může být měněna tak, že do aktivní zóny jsou vkládány nebo z ní
vyjímány štěpné materiály nebo materiály, které absorbují neutrony. Tím dochází ke
změně poměru počtu produkovaných neutronů k počtu absorbovaných neutronů
(efektivní multiplikační faktor).

2.7.2 Teoretická část

Je-li do reaktoru v kritickém stavu vložen materiál absorbující neutrony, pak
vyvolaná změna reaktivity může být vypočítána pomocí vztahů, známých z
reaktorové fyziky. Např. pro homogenní aktivní zónu ji lze popsat vztahem:

j &Ľa<i>'dV j $2a$'dV
^ _ Ak _ wrek _ ncrek ( 4 Q )

k k j *S a**dF f ívS/í'rfľ
reaktor reaktor

kde A/J - změna reaktivity,

k=vT,fľĽa - multiplikační faktor,

2 f l - střední makroskopický účinný průřez pro absorbci zóny,
I , - makroskopický účinný průřez pro absorbci vzorku,
<p' - váha (důležitost) neutronu v daném místě v reaktoru,
v - střední počet rychlých neutronů, uvolněných při štěpení,

ľ,f - střední makroskopický účinný průřez pro štěpení zóny,

<p - hustota toku tepelných neutronů v objemu dV,

49



<&ľ,fv - střední rychlost produkce neutronů na jednotku objemu aktivní
zóny.

Váha neutronu v reaktoru silně závisí na jeho poloze (místě existence - při difúzi
a absorbci) v aktivní zóně. Své maximální hodnoty dosahuje blízko středové oblasti
aktivní zóny, naopak v blízkosti jejích okrajů je malá. Neutrony, existující blízko
okrajových částí reaktoru, mají velkou pravděpodobnost úniku ze soustavy a tím je;
jejich váha pro sledovanou soustavu snížena.

Při určitých zjednodušujících předpokladech (velikost vzorku je zanedbatelná ve
srovnání s velikostí aktivní zóny, vliv vzorku na multiplikační faktor je malý, materiál
vzorku je stejnorodý a jeho absorbční účinný průřez nezávisí na poloze vzorku
materiálu v reaktoru) může být odpovídající změna reaktivity podle vztahu (4C)
vyjádřena vztahem (41)

A Q = C.$,.$*, (41)

kde C je konstanta, závislá na výkonu reaktoru. Dalším předpokladem pro získání
vztahu (41) je, že váha neutronu v daném místě aktivní zóny je úměrná hustotě toku
neutronů. Ten lze odvodit z poruchové teorie.

Ze vztahu (41) pak prakticky vyplývá, že změna reaktivity, vyvolaná vzorkem
absorbujícího materiálu, je přímo úměrná druhé mocnině relativní hustoty toku
neutronů. Toto přiblížení je často používáno pro získání hrubého odhadu váhy (vlivu)
absorbátoru, umistovaného do různých pozic v aktivní zóně, pokud je ovšem
rozložení hustoty toku neutronů známé.

2.7.3 Zadání úlohy

Proměřte vliv těchto materiálů na reaktivitu reaktoru VR-1:
- makety palivového proutku EK-10,
- palivového proutku EK-10,
- vzorku z Cd.
Vliv uvedených tří vzorků proměřte ve vertikálním kanálu umístěném v palivu,

jednoho (podle volby) i ve vertikálním kanálu, umístěném v reflektoru.
Výsledky vyneste do společného grafu a porovnejte s průběhem rozložení relativní

hustoty toku neutronů.

2.7.4 Potřebné vybavení

- školní reaktor VR-1 se založeným; vertikálními kanály o průměru 12 mm
v palivovém článku a v moderátoru (v těsné blízkosti AZ),

- maketa palivového proutku EK-10, zavěšená na silonové struně,
- proutek EK-10, zavěšený na silonové struně,
- vzorek z Cd plechu, zavěšený na silonové struně,
- dozimetrický přístroj RKP-1-2,
- kalibrační křivky (charakteristiky) regulačních tyčí reaktoru,
- znalost relativního rozložení hutoty toku neutronů v měřených posicích.
Makety palivových proutků EK-10 byly připraveny tak, aby jejich absorbční

(v tepelné i rezonanční oblasti) a rozptylové vlastnosti byly při zachování
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geometrických rozměrů stejné jako u palivových proutků EK-10, dříve používaných
v čs. výzkumných reaktorech. Maketa však neobsahuje žádný štěpný materiál.

Palivové proutky EK-10 tvoří slitina UO2 s hořčíkem v hliníkovém obalu. Uran je
obohacený na 10 % izotopem 235U, kterého je v jednom proutku 8 g.

2.7.5 Postup měření

Určit změnu reaktivity je pro uvedené účely vhodné pomocí kalibračních křivek
(charakteristik) regulačních tyčí.

Do kritického, ustáleného reaktoru v automatickém režimu je po odečtení poloh
regulačních tyčí zasunut příslušný materiál tak, aby spočíval na dně zvoleného
vertikálního kanálu. Materiál je zavěšen na silonové struně. Po novém dosažení
kritického stavu a ustálení výkonu je znovu odečtena aktuální hodnota polohy
regulačních tyčí (JR resp. HR). Poté je materiál postupně, vždy po 5 nebo 10 cm,
vytahován z aktivní zóny a po ustálení výkonu je odečítána poloha regulačních tyčí.
Podle charakteristik regulačních tyčí nebo pomocí menu ovládacího zařízení je pak
určována změna reaktivity. Ta je vynášena do grafu v závislosti na poloze vzorku
v aktivní zóně.

Doporučený sled měření:
- proměření vlivu makety EK-10 na reaktivitu v moderátoru,
- proměření vlivu palivového proutku EK-10 v palivu IRT-2M,
- proměření vlivu Cd vzorku v palivu,
- proměření vlivu vybraného vzorku v reflektoru.
Očekávaný vliv na reaktivitu: S výjimkou proutku EK-10 je vliv materiálů na.

reaktivitu celkově vždy záporný. Hodnoty vlivu v moderátoru jsou výrazně nižší než
v palivu. Proutek EK-10 má v palivu vliv do +0,2 peV

Upozornění:
- před každou manipulací se vzorky je nutné proměřit jejich aktivitu

dozimetrickým přístrojem,
- manipulace se vzorky v reaktoru je nutné provádět pomalu, aby nedocházelo

k nežádoucímu odstavení reaktoru pro nedovolenou rychlost změny jeho
výkonu.

2.7.6 Vyhodnocení změřených výsledků

Výsledky jednotlivých měření je nejvhodnější vynést do grafů, ve kterých je na
podélnou osu vynášena vzdálenost vzorku (resp. jeho středu) od základové desky
reaktoru a na svislou osu změna reaktivity. Z grafů pak jasně vyplývá např. různý vliv
vzorků se štěpným materiálem a bez štěpného materiálu, stejně tak vliv velikosti
vzorků. Současně je vhodné do stejných grafů vynést i relativní průběh hustoty toku
neutronů v místech, ve kterých probíhají i měření vlivu uvedených materiálů na
změnu reaktivity. Tak mohou být potvrzeny závěry vyplývající z výše uvedených
vztahů, že největší vliv na reaktivitu se projevuje právě v oblasti maximální hustoty
toku neutronů. Tím je u absorbujících materiálů současně doložen i předpoklad o
nejvyšší účinnosti regulačních tyčí v centrální oblasti aktivní zóny.
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2.8 MĚŘENÍ HUSTOTY TOKU TEPELNÝCH NEUTRONU

2.8.1 Úvodní část

Úloha je zaměřena na experimentální stanovení rozložení relativní hustoty toku
tepelných neutronů. Rozložení může být měřeno v různých oblastech (místech)
aktivní zóny resp. jejího okolí', nejčastěji se pak měří po výšce aktivní zóny, tak, aby
bylo stanoveno v palivových článcích, umístěných v různých pozicích.

Značný zájem o znalost rozložoní hustoty toku neutronů odráží skutečnost, že
rozložení hustoty neutronů dává dobrý obraz o rozložení výkonu reaktoru v dané
oblasti.

Pro měření hustoty toku neutronů se používají miniaturní štěpné komory,
samonapájecí detektory, aktivační detektory, kalorimetry apod. Metody jsou různě
citlivé, důležitý je vlastní detekční materiál a závislost jeho absorbčního (aktivačního)
účinného průřezu na energii neutronů.

Tato úloha se blíže zaměřuje na dva způsoby stanovení rozložení relativní hustoty
tepelných neutronů, a to :

- pomocí aktivačních detektorů,
- pomocí koronových počítačů (neutronových detektorů) typu SNM.
Školní reaktor VR-1 umožňuje měřit rozložení hustoty toku neutronů jak v podkri-

tickém stavu (násobící soustava s vnějším neutronovým zdrojem), tak i v kritickém
stavu, kdy vnější neutronový zdroj je mimo svou pracovní polohu.

Před vlastním měřením je vhodné podat stručnou informaci o spektru
(energetickém rozdělení) neutronů v aktivní zóně reaktoru VR-1 a jejím okolí.

2.8.2 Několik poznámek ke spektru neutronů v tepelných reaktorech

Neutrony, uvolňované při štěpení těžkých jader (nejčastěji 235U a 239Pu), mají
střední energii přibližně 2 MeV. Postupně, srážkami s atomy moderátoru, dochází v
tepelných reaktorech k jejich zpomalování. Přibližně při střední energii 0,038 eV
(odpovídá teplotě 293,6 K) dosáhnou neutrony tepelné energie, která je v rovnováze
s teplotou prostředí. V tepelných reaktorech tak existuje spojité energetické spektrum
neutronů, překrývající téměř osm řádů. Bývá zvykem toto spektrum pak dělit na :

a) tepelnou oblast,
b) epitermální oblast,
c) oblast rychlých neutronů.
S ohledem na spojitost spektra jsou hranice jednotlivých oblastí dány víceméně

konvencí, resp. možností jejich stanovení vhodným (porovnatelným) experimentem.
Zjednodušený popis hustoty toku neutronů vyjadřuje např. vztah (42), který je

určitým kompromisem, respektujícím základní (většinou dobře určitelné) parametry
spektra:

LiL/ž AAf A) I (42)
E { J ľkde <J>t - hustota toku tepelných neutronů,

T - teplota neutronů,
A - poměr hustoty toku zpomalujících se neutronů k hustotě toku

tepelných neutronů,
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( E \A — - spojovací funkce.
\Kl j

Jedná se zřejmě o spojení Maxwellova spektra tepelných neutronů s Fermiho
spektrem epitermálních neutronů.

Zastoupení epitermální složky zpomalujících se neutronů v jaderných reaktorech
je dáno především typem aktivní zóny. Zde je důležitý použitý moderátor a poměr
počtu jader moderátoru ku počtu jader štěpného materiálu v objemové jednotce. Čím
je tento poměr vyšší, tím se spektrum více blíží čistému tepelnému spektru,
odpovídajícímu tepelné rovnováze neutronů s prostředím. Naopak, zvýšená absorbce
v tepelné oblasti, resp. nižší poměr počtu jader moderátoru a paliva, vede k odchylce
od tepelného spektra do oblasti epitermálních neutronů. Tomuto jevu se obecně říká
"tvrdnutí" spektra.

Ve výzkumných reaktorech je z bezpečnostních důvodů uspořádání paliva a
moderátoru voleno tak, aby reaktor byl tzv. podmoderovaný, tj. poměr počtu jader
moderátoru a štěpných jader v objemové jednotce je nižší než fyzikálně optimální.
Znamená to pak, že spektrum neutronů v těchto reaktorech je poněkud tvrdší, avšak
hlavní záměr spočívá v tom, aby případný var kapalného moderátoru při nedovoleném
zvýšení výkonu vedl k zastavování reaktoru ("nedostatek" moderátoru se ještě
zvyšuje, multiplikační koeficient klesá). Tato situace je i u paliva IRT-2M používaného
ve školním reaktoru VR-1. Při měřeních rozložení neutronů v aktivní zóně a jejím okolí
proto očekáváme tvrdší spektrum s vyšším zastoupením epitermálních neutronů. To
je důležitá respektovat při použití detektorů neutronů, které jsou citlivé nejenom na
tepelné neutrony. Platí to při použití aktivačních detektorů i detektorů plněných '°B.

2.8.3 Měření aktivačními detektory

Aktivační metoda a aktivační detektory:
Měření hustoty toku neutronů (relativní i absolutní) tepelných, rychlých i

rezonančních pomocí aktivační metody patří k nejstarším a dosud nejužívanějším
metodám. Aktivační metoda je založena na principu, že zachycení neutronů vede v
řadě případů ke vzniku radioaktivního jádra. Emitované záření těmito umělými
radioizotopy (nejčastěji gama nebo beta) umožňuje pak stanovit aktivitu vzniklých
radionuklidů. Z velikosti aktivity lze odvodit velikost hustoty toku neutronů v dané
energetické oblasti. Detektory, které se k tomuto účelu používají, byly nazvány
aktivačními detektory. Ty jsou nejčastěji používány ve tvaru fólií.

Měření aktivačními detektory má řadu výhod (citlivost v širokém rozsahu,
necitlivost na y-záfení, malé rozměry i hmotnost, relativní levnost apod.), ale také
některé nevýhody (ne vždy dostatečně přesná znalost diferenciálních účinných
průřezů, "nepokrytí" některých energetických intervalů s dostatečně selektivní
odezvou apod.).

Mezi nejznámější' aktivační detektory patří mangan, měď, indium, zlato, kobalt,
dysprosium, lutecium apod. Vhodný materiál je volen podle řady hledisek
(dosažitelného obsahu nečistot, chemických reakcí s prostředím, rozpadového
schématu, znalosti energetické závislosti účinného průřezu, mechanických vlastností,
poločasu rozpadu, záření emitovaného radionuklidem apod.). Aktivační detektory
dělíme podle jejich energetické citlivosti na :

- detektory tepelných neutronů,
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- rezonanční detektory,
- prahové detektory (zejména pro rychlé neutrony).
Pro přesnější vyjádření hustoty toku tepelných neutronů se u aktivační metody

používá tzv. Cd poměr. Kadmium (Cd) má velice zajímavý průběh absorbčního
účinného průřezu, který lze poměrně přesně interpretovat tak, že jeho hodnota je
"téměř nekonečně" velká v tepelné oblasti a prakticky nulová v epitermální oblasti.
Cd tak může dobře působit jako prakticky dokonalý filtr tepelných neutronů, a to již
při tlouštce nad 0,5 mm. Poměr aktivit holých fólií a stejných fólií v Cd pouzdru,
ozařovaných za stejných podmínek, pak vyjadřuje velikost aktivity, způsobené
epitermálními (včetně rezonančních) neutrony a dává základní informaci o tvrdosti
spektra v daném místě.

Zadání úlohy:
- proměřte relativní rozložení hustoty toku tepelných neutronů po výšce aktivní

zóny reaktoru VR-1,
- stanovte hodnotu Cd poměru v aktivní zóně moderátoru,
- výsledky měření vyhodnotte tabulkově i graficky.

Potřebné vybavení:
- Reaktor VR-1 se založeným suchým kanálem v AZ a v moderátoru,
- držák (nosič) fólií pro jejich založení do kanálu reaktoru,
- stopky, pinzeta,
- dozimetrický přístroj RKP-1-2,
- sada aktivačních fólií (Au, In) a Cd pouzdra,
- mnohokanálový analyzátor CANBERRA-AccuSpec B,
- scintilační detektor NaJ/TI,
- polovodičový detektor Ge-Li,
- analytické váhy.

Ozařování fólií:
Do reaktoru v kritickém stavu na zadaném výkonu budou podle pokynů obsluhy

založeny aktivační detektory (připravené v držáku). Po ozáření v reaktoru (výkon
reaktoru a doba ozáření se stanovuje podle typu použitého detektoru a místa měření)
jsou detektory vyjmuty z držáku a postupně je proměřena aktivita jednotlivých fólií.
Podobný postup se uplatňuje i při měření Cd poměru, kde jsou aktivační detektory
(fólie) předem založeny do připravených Cd pouzder. Aktivita fólií se měří minimálně
tak dlouhou dobu, aby počet naměřených impulzu u vzorků s nejnižší aktivitou dosáhl
nejméně 1000 (tzn. střední chyba jednotlivého měření je cca 3 %). Velice důležitou
součástí tohoto měření je měření času, a to: doby ozařování v reaktoru, doby mezi
skončením ozařováním a začátkem měření aktivity jednotlivých folií a doby měření
aktivity fólií.

Při zakládání a vyjímání držáku s fóliemi do AZ a z AZ, zejména pak, jsou-li
v držáku zasazeny fólie umístěné v Cd pouzdrech, je nutné s držákem velice opatrně
manipulovat. Cd pouzdra mohou mít značný vliv na reaktivitu reaktoru a neopatrná
manipulace může snadno vést k nežádoucímu odstavení reaktoru.
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Z hlediska dozimetrické ochrany je nezbytné proměřit příkon dávkového ekviva-
lentu od ozářených fólií ihned po jejich vyjmutí z reaktoru a podle jeho hodnoty dále
postupovat v souladu s pravidly pracoviště ohledné manipulací s RA materiály.

Vyhodnocení naměřených výsledků:
Pro stanovení hustoty toku tepelných neutronů je vhodný tento obecný výchozí

vztah
C t h = r . G (r) . F [y,T) <p0 , (43)

kde C t h - plošná aktivita ( m ' V ) ,
r = t . I a k t - tlouštka fólie v absorbčních délkách,
t - tlouštka fólie (m),
Za k t - makroskopický aktivační účinný průřez (m ' ) ,
<p0 - původní, neporušená hustota toku neutronů.
G(r) = <£„ J0S s - samostínící funkce, definovaná jako poměr střední hustoty

toku neutronů ve fólii <pvs ku střední hustotě toku na
povrchu fólie <pss.

F(K T) = <pE,s/<Po.s - porucha hustoty toku definovaná jako poměr hustoty toku,
porušené přítomností fólie 0SS, k příslušné hodnotě
hustoty 0O s.

Tento vztah umožňuje při absolutním stanovení plošné aktivity stanovit hustotu
toku tepelných neutronů i v absolutní hodnotě. Pro měření relativního rozložení
hustoty toku tepelných neutronů pak může být vztah v řadě členů zjednodušen. Dále
proto bude uveden postup stanovení relativních hodnot hustoty toku neutronů.

Aktivita ozářených fólií je vyhodnocována pomocí měření na mnohokanáiovém
analyzátoru (MCA) CANBERRA typu AccuSpec B (256 - 18384 kanálů). Jako
detektor je možno připojit buď scintilační NaJ/TI s vysokou detekční účinností a
malou rozlišovací schopností nebo polovodičový Ge-Li s malou detekční účinností a
velkou rozlišovací schopností. Pro scintilační detektor je doporučeno nastavit 1024
kanálů, pro polovodičový 4096 kanálů.

Postup při měření aktivity:
a) Vybereme jednu fólii ze středu držáku a provedeme základní měření energetického

spektra emitovaných fotonů gama. Při dalším vyhodnocení se zaměříme na pík
úplné absorbce, kolem kterého vhodně zvolíme "oblast zájmu" (ROD.

b) Zvolíme dobu měření typu "Live". Touto volbou odpadá nutnost provádění
korekce na mrtvou dobu zařízení (korekce je prováděna automaticky).

c) Po skončení měření fólie získáme tři hodnoty počtu impulzu v ROI: TOTAL, Bkg,
Net. TOTAL - je úplný počet impulzu v ROI; Bkg - je počet impulzu od pozadí
v oblasti ROI (pozadí je proloženo přímkou mezi krajními body ROD; Net - je rozdíl
mezi TOTAL a Bkg.

d) Oprava na čas se provede vynásobením upravované četnosti faktorem T podle
vztahu

k t ek'2

T = — — ,
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kde t, - čas, po který byla fólie ozařována (do desítek minut),
t 2 - čas od konce ozařování do začátku měření (několik minut),
t 3 - čas, po který byla měřena četnost (cca 300 s),
A - rozpadová konstanta, (pro Au Á = 2,97681 7.10 6 s'1).

Pozn.: Při absolutním měření aktivity je dále nezbytné provést opravu na účinnost
použité měřicí aparatury (měla by být tzv. absolutně zkalibrovována) a na její stabilitu
z časového hlediska. Při relativních měřeních, která netrvají déle než cca 1 h, lze
korekci na stabilitu měřícího zařízení zanedbat. Dále v případě relativních měření není
nutná korekce na okrajový efekt, který vyjadřuje příspěvek aktivity, způsobený
neutrony, které pronikají do fólie jejím okrajem.

Při měření fólií, které byly ozařovány v Cd pouzdrech se při úpravách naměřené
četnosti (relativní aktivity) postupuje stejně jako při měření holých fólií. Z praktického
hlediska je však vhodné u fólií ozařovaných v Cd pouzdrech věnovat větší pozornost
hodnotě pozadí (aktivita těchto fólií bývá obecně nižší a interval, po který se měří
delší), naopak až na výjimky nepřichází v úvahu korekce na rozlišovací schopnost
zařízení (mrtvou dobu).

Pokud se jedná o vyjádření tlouštky fólií v absorbčních délkách r = t . I a k t , je
možné pro relativní měření použít jako srovnávacího koeficientu hmotnost fólií (při
předpokladu jejich stejného průměru). Při relativních měřeních není ani nutné
vyjadřovat Zakt v závislosti na efektivní teplotě neutronového plynu, resp. vyjadřovat
odchylku účinného průřezu od zákona 1/v.

Také vyjadřování samostínící funkce G(r) není při relativním měření nutné, pokud
nejsou současně používány fólie, jejichž hmotnosti se liší více než o 25 %. Porucha
hustoty toku, způsobená přítomností fólie, závisí na velikosti a tlouštce fólie a může
být současně spojena i s opravou na vzájemné ovlivňování fólií. U relativního měření
může mít vliv pouze oprava na vzájemné ovlivňování fólií, avšak skutečný experiment
na VR-1 je připraven tak, aby vliv vzájemného ovlivňování fólií při ozařování mohl být
zanedbán.

Naznačený postup nyní umožňuje pomocí upravené hodnoty změřené četnosti
(aktivity) fólie stanovit relativní hodnotu hustoty toku neutronů. Pro vyjádření hustoty
toku tepelných neutronů a epitermálních neutronů je vhodné použít tzv. kadmiový
poměr RCd, definovaný známým vztahem

„ c cth * cepi

Ccd JLr { 4 4 >
ľCd

kde Cth - vyjadřuje aktivitu fólie, způsobenou tepelnými neutrony,
Cepi - vyjadřuje aktivitu, způsobenou epitermálními neutrony,
C - vyjadřuje aktivitu, způsobenou spektrem neutronů v daném místě (holé

fólie),
CCd • vyjadřuje aktivitu, způsobenou neutrony, které prošly Cd pouzdrem (fólie

v Cd pokryti"),
FCd - kadmiový korekční faktor, který vyjadřuje skutečnost, že Cd absorbuje

neutrony s energiemi ležícími v intervalu od hranice epitermálního spektra
(0,1 eV) do tzv. kadmiové hrany (cca 0,55 eV). Jeho hodnota se při
měřeních na VR-1 pohybuje kolem 1,16. Z definice kadmiového poměru,
znalosti hodnot C, CCd a Fcd lze nyní snadno stanovit hodnoty Cth a Copj,
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které při tomto relativním vyhodnocení jsou přímo úměrné hustotě toku
tepelných neutronů a hustotě toku epitermálních neutronů. Pro rozložení
hustoty toku neutronů (tepelných i epitermálních) je vhodné grafické
vyjádření.

2.8.4 Měření koronovými počítači typu SNM

Detektory SNM:
Patří do kategorie plynových detektorů, nepoužívají se ke spektrometrii, ale pouze

k registraci neutronů. Díky malé citlivosti k slabě ionizujícímu záření a vysokému
koeficientu zesílení v plynové náplni, který je prakticky konstantní v širokém intervalu
anodového napětí, mají koronové počítače široké uplatnění při detekci tepelných
neutronů.

Pro měření relativního rozložení hustoty toku neutronů je vhodné použít nejmenší
z těchto komůrek, dodávaných z bývalého SSSR, označenou SNM 13. Jedná se o
komůrku o vnějším průměru 8 mm a celkové uélce cca 60 mm (včetně konektoru).
Malá komůrka je volena z důvodů přesnějšího proměření změn v rozložení hustoty
toku neutronů, a to zejména v oblasti mezi aktivní zónou a reflektorem (zachycení
vlivu reflektoru).

Protože bórové detektory, mezi které počítače SNM patří, jsou citlivé i na
epitermální neutrony, je potřebné při některých experimentech vliv epitermální složky
neutronového spektra explicitně stanovit. K tomu je vhodné, podobně jako u
aktivačních detektorů, použít kadmium, kterým se detektor pokryje. Detektor pokrytý
Cd plechem je pak citlivý prakticky pouze na epitermální neutrony.

Zadání úlohy:
- proměřte relativní rozložení hustoty toku neutronů po výšce aktivní zóny

reaktoru VR-1,
- stanovte příspěvek epitermálních neutronů při výše uvedeném měření,
- oba průběhy rozložení graficky vyhodnoťte.

Pozn.: Rozložení lze měřit v suchém kanále o vnitřním průměru 12 mm, umístěném
buď v aktivní zóně nebo v reflektoru, a to v podkritickém reaktoru (neutronový zdroj
v pracovní poloze, podkritičnost cca 1 /?), nebo v kritickém reaktoru (neutronový zdroj
"odstřelen").

Potřebné vybavení:
- Školní reaktor VR-1 se založeným suchým kanálem v AZ a v reflektoru,
- detektor SNM 13 propojený přes předzesilovač s aparaturou JLK 202,
- Cd pokrytí na detektor SNM 13.

Postup měření:
Do připraveného reaktoru (buď v podkritickém nebo kritickém stavu podls pokynu

obsluhy) se na dno suchého kanálu spustí detektor SNM 13, zavěšený na koaxiálním
kabelu a připojený k detekčnímu zařízení. Koaxiální kabel je označen tak, aby
umožňoval snadné postupné vytahování detektoru směrem vzhůru (po výšce aktivní
zóny) s krokem buď 5 nabo 10 cm. Odečítání naměřené četnosti se provádí vždy
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třikrát, a to po takovou dobu, aby naměřená četnost dosahovala cca 10000 impulzu.
Po změření četnosti v dolní poloze detektoru (dno kanálu) je detektor postupně
vytahován po 5 resp. 10 cm a vždy po zastavení detektoru je proměřena četnost
impulzu. Měření končí v oblasti cca 20 cm nad aktivní zónou, kde neutronové pole
vykazuje již velmi nízké hodnoty. Měření s detektorem umístěným v Cd pouzdru
probíhá prakticky stejným způsobem, je však nutno předpokládat významně delší
dobu měření s ohledem na nižší hodnoty četnosti impulzu. S ohledem na jeho vliv na
reaktivitu není vhodné provádět měření s detektorem pokrytým Cd přímo v AZ, ale
pouze v reflektoru.

Pozn.: Detektor má poměrně velký vliv na reaktivitu reaktoru, zejména v Cd pouzdru.
Proto je nezbytné s detektorem manipulovat v oblasti aktivní zóny přesně podle
pokynů obsluhy reaktoru (především pomalu), aby nedocházelo k nežádoucímu
odstavení reaktoru z důvodu překročení limitní hodnoty rychlosti změny výkonu
reaktoru.

Vyhodnocení měření:
Naměřené tři hodnoty četnosti v dané poloze detektoru jsou zprůměrovány a

převedeny na stejnou časovou jednotku. Pokud se uskutečnilo i měření s detektorem
v Cd pouzdru, jsou tyto hodnoty upraveny stejným způsobem. Naměřené hodnoty
přímo odpovídají relativním hodnotám hustoty toku neutronů. Graficky pak budou
vynesena tato rozložení hustoty toku neutronů:

- změřené holým detektorem SNM 13,
- změřené detektorem SNM 13 v Cd pouzdru,
- rozdíl hodnot změřených holým detektorem a detektorem v Cd pouzdru.
Z průběhu rozložení, pokud je změřeno samostatně v podkritickém a kritickém

reaktoru, lze velmi názorně vyhodnotit vliv neutronového zdroje a rozdíl v průběhu
hustoty toku neutronů v podkritickém a kritickém reaktoru.

2.9 PŘÍPRAVA A STUDIUM VLASTNOSTÍ FOTONEUTRONOVÉHO ZDROJE

2.9.1 Úvodní část

Volné neutrony mají v přírodě velmi krátkou dobu života a tak se s nimi prakticky
nesetkáváme. Pro různé účely proto musí být získávány uměle. Zásadně lze rozlišit
dva typy takových umělých neutronových zdrojů : štěpné a radioaktivní (neštěpné).
Štěpné jsou reprezentovány především jadernými reaktory, neštěpné pak využívají
různé reakce na jádrech těch atomů, ve kterých jsou neutrony velmi slabě vázány.
Jestliže energie vybuzeného jádra (po reakci s vhodnou částicfl je vyšší než vazební
energie "posledního neutronu", pak je značná pravděpodobnost jeho uvolnění.

Vazební energie posledního neutronu je malá zejména u těchto jader: 2H(těžký
vodík, běžně značený 2D), 9Be, 8Li.

V radioaktivních neutronových zdrojích se pak pro uvolnění neutronů používají
zejména tyto reakce: (a,n), (d,n), (p,n), [y,n).

Tato metodika se blíže zabývá neutronovými zdroji typu {y,n), nazývanými
fotoneutronovými zdroji. Reakce, která zde vede k uvolnění neutronů, má svůj
nezanedbatelný význam i v jaderném reaktoru během jeho provozu.
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2.9.2 Stručná informace o fotoneutronových zdrojích

Na rozdíl třeba od (a,n) neutronových zdrojů, kde získané neutrony mají spojité
spektrum (jsou zastoupeny neutrony prakticky všech energií v daném intervalu), jsou
fotoneutrony, pro jejichž vznik byla využívána monoenergetická y-kvar\\a, také
monoenergetické. Protože pouze málo zdrojů K-záření převyšuje svou energií 3 MeV,
jsou pro uvolňování neutronů používána jako terčová jádra především berylium a
deuterium (těžký vodík). Obecný zápis jaderné reakce, vedoucí ke vzniku
fotoneutronů, je

Y -
A-\ X + n + Q,

konkrétní příklady pak:
9Be + y - *Be + n - 1,666 MeV,

2H y - n - 2,225 MeV.

Mezi nejznámější uměle připravované fotoneutronové zdroje patří Sb-Be neutro-
nový zdroj. Antimon (Sb) je po ozáření v reaktoru zasunut do beryliového pouzdra a
tak vznikne poměrně intenzivní neutronový zdroj se střední energií neutronů kolem
25 keV. Poločas rozpadu tohoto zdroje je dán poločasem rozpadu izotopu 124Sb, který
je 60,9 dne. Výtěžnost zdroje je 107 neutronů na 1 Ci K-aktívity antimonu, přitom
nasycená aktivita 1g Sb v hustotě toku neutronů 1013 cm'2.s'1 je 2 Ci. Jako zdrojů
K-záření pro přípravu fotoneutronových zdrojů lze kromě antimonu použít zejména
sodík 24Na, chlor 38CI a mangan 56Mn. Základní parametry těchto izotopů z hlediska
fotoneutronových zdrojů jsou uvedeny v tabulce:

Poločas rozpadu

Energie y [MeV]

Možný terčík

2 4Na

15 h

2,757

Be, D2O

38CI

37,3 min

2,150

Be

6 6 M n

2,57 h

1,77; 2,08; 2,88

D2O, Be

Energie neutronů v keV dle terčíku

Be

D2O

830

220

-

430

150, 3 0 0

220

V tabulce jsou uvedeny zejména izotopy s relativně krátkým poločasem rozpadu,
a to s ohledem na jejich snadnou přípravu v aktivní zóně reaktoru VR-1. Jak je
z tabulky vidět, je vhodným materiálem např. kuchyňská sůl NaCI, která umožňuje
po ozáření využít pro přípravu neutronů oba izotopy.

2.9.3 Zadání úlohy

Připravte fotoneutronový zdroj některým z těchto způsobů (případně i více
způsoby):
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- zdroj y M n, terčík D2O resp. Be,
- zdroj y 24Na, terčík D20,
- zdroj y 24Na, 38CI, terčík D20 resp. Be

a proměřte jeho relativní výtěžnost včetně její časové závislosti (poločas rozpadu
připraveného zdroje Y)-

2.9.4 Potřebné vybavení

- Školní reaktor VR-1 se založeným suchým vertikálním kanálem,
- měřicí zařízení pro detekci neutronů,
- mnohokanálový analyzátor ICA 80,
- připravené vzorky NaCi + D2O , Mn + D2O, Mn, NaCI a Be pouzdro,
- stopky, dozimetrický přenosný přístroj RKP-1-2,
- PuBe neutronový zdroj o emisní četnosti cca 2.105 s \

2.9.5 Postup měření

Podle pokynů obsluhy založit vzorek do určeného kanálu reaktoru. Po ozáření
vzorku na žádanou aktivitu lze u vzorků obsahujících D2O {sůl rozpuštěná v těžké
vodě, vzorek Mn v těžké vodě) v detekčním zařízení přímo měřit fotoneutrony. U
samotněno Mn, resp. NaCI, lze nejprve proměřit pouze p-kvanta (doklad, že neutrony
nevznikají přímo rozpadem těchto radioizotopů) a poté ozářené vzorky vložit do Be
pouzdra, resp. do blízkosti nádoby s D2O a měřit fotoneutrony. Fotoneutrony (včetně
závislosti jejich emise na čase) jsou detekovány zařízením, blíže popsaným v 2.3.4,
naměřené četnosti jsou registrovány ve zvoleném časovém úseku (několik sekund)
pomocí analyzátoru ICA 80. Po skončení měření je vhodné pro relativní stanovení
emisní četnosti připraveného neutronového zdroje srovnat četnost detekce s malým
PuBe neutronovým zdrojem o výše uvedené emisní četnosti.

S ohledem na práci s RA materiály je nezbytné při měření této úlohy zachovávat
příslušná pravidla včetně orientačního změření dávkového příkonu od ozářených
vzorků pomocí přístroje RKP-1-2.

Pomocí stopek je nutné změřit dobu ozařování vzorku a dobu mezi ukončením
ozařování vzorku v reaktoru a zahájením měření neutronů.

2.9.6 Vyhodnocení získaných výsledků

Výsledky, získané na obrazovce analyzátoru ICA 80 v semilogaritmickém měřítku,
budou vytištěny pomocí tiskárny. Z časové závislosti, změřené relativní emisní
četnosti připraveného neutronového zdroje, lze pak vyhodnotit poločas rozpadu
daného vzorku. Pokud by se jednalo o vzorek NaCI a beryliový terčík (pouzdro), je
nutné respektovat různé poločasy rozpadu příslušných izotopů Cl a Na. Porovnáním
naměřených hodnot pro připravený fotoneutronový zdroj a standardní neutronový
zdroj Pu-Be lze získat relativní představu o emisní četnosti připr^. . ..-ho zdroje. Pro
přesnější stanovení emisní četnosti by byla nutná korekce na odlišnou geometrii a
střední energii emitovaných neutronů, která je u zdroje Pu-Be výrazně vyšší než u
připraveného fotoneutronového zdroje a pohybuje se kolem hodnoty 4.5 MeV.
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2.10 STUDIUM DYNAMIKY JADERNÉHO REAKTORU.

Pro bezpečné provozování jaderného reaktoru je nezbytně nutné mít dobré znalosti
o jeho dynamice v různých režimech provozu. Následující úlohy slouží k demonstraci
základních jevů, se kterými se setkáváme u reaktorů nulového výkonu.

2.10.1 Matematický model dynamiky jaderného reaktoru.

VR-1 je reaktor tzv. "nulového výkonu", což znamená, že jeho tepelný výkon je
tak malý, že se při provozu neprojevují teplotní efekty způsobené ohřátím moderátoru
a paliva. Energetické reaktory a výzkumné reaktory s velkým výkonem jsou
navrhovány tak, aby tyto efekty působily jako záporná zpětná vazba, a tudíž při
poruchách reaktivity stabilizovaly výkon reaktoru. Při malých výkonech se však tyto
efekty nemohou projevit a reaktor je nestabilním systémem.

Pro popis takového systému můžeme s dostatečnou přesností použít rovnice
jednobodové kinetiky nulového reaktoru, které mají známý tvar:

dt I

Konstanty A, jsou rozpadové konstanty jednotlivých skupin mateřských jader
zpožděných neutronů, konstanty/^ jsou podíly neutronů, generovaných těmito jádry,
k celkovém počtu neutronů vznikajících v aktivní zóně.
I přesto, že pouze 0,7 % vznikajících neutronů pochází z rozpadu štěpných produktů
(tzv. zpožděné neutrony), mají tylo neutrony zásadní vliv na dynamiku procesů, probí-
hajících v reaktoru a nebylo by téměř možné bez jejich existence reaktor řídit.

Pro výpočet změn výkonu reaktoru pomocí rovnic (45) je sice možné s výhodou
využít některou z numerických metod, nebo použít některý z výpočetních programů,
které jsou k dispozici, pro objasnění procesů probíhajících v reaktoru je však
výhodnější pokusit se nalézt analytické řešení této soustavy diferenciálních rovnic.

Analytické řešení je možné nalézt pouze pro některé zvláštní případy změny
reaktivity. Popíšeme si případ tzv."skokové změny reaktivity". Při popisu vycházíme
z toho, že na počátku je reaktor v kritickém stavu (reaktivita rovna nule, výkon je
konstantní. V čase t = 0 dojde ke zrněné reaktivity na p = p0. Řešení soustavy
diferenciálních rovnic (45) má tvar:

n(t) = «o5>(*"''. (46)
i = 1

kde n(t) je výkon reaktoru v čase t, n0 je ustálený výkon reaktoru před změnou
reaktivity. Konstanty w, jsou kořeny Nordheimovy rovnice. V úloze "Měření reaktivity
metodou kladné periody" je uveden výraz pro výpočet N, a také tvar Nordheimovy
rovnice a její grafické řešení.

Uvedeme zde některé důležité závěry, které lze vyvodit ze vztahu (46). Kořeny
o/, jsou až na kořen w1 vždy záporné. Pro zápornou změnu reaktivity je záporný i
kořen u7 a jeho velikost se pro p < -0,5 0 u>7 = -0,0127 nezávisle na velikosti
reaktivity. Zanalyzujeme-li průběh výkonu reaktoru po záporné změně reaktivity,

61



zjistíme, že ve výrazu (46) všechny členy kromě členu s OJ-, konvergují rychle k nule.
Z toho plyne, že výkon reaktoru nejdříve prudce poklesne a poté je určován členem
Ny.e1"'. Z toho je vidět, že pro záporné změny reaktivity se perioda reaktoru ustálí
přibližně na 80 s, což odpovídá rozpadové konstantě skupiny mateřských jader
zpožděných neutronů s nejdelším poločasem rozpadu.

Pro kladnou změnu reaktivity je kořen w1 kladný a ostatní jsou záporné. Z toho
plyne, že výkon reaktoru je po uplynutí určité doby určen členem s kladným
exponentem a jeho výkon exponenciálně roste. Veličina:

T. = 1
O ) ,

se nazývá asymptotická perioda a její závislost na velikosti skokové změny reaktivity
je dána vztahem:

Qk = ~zr + Í2 \ ' s Ě z—~ • (47)

Při všech experimentech se provádí změna reaktivity pohybem regulační tyče.
Nemůžeme proto realizovat "skokovou změnu" reaktivity. Průběh reaktivity bude mít
tvar odpovídající Obr. 16.

Doba t, je asi 7,5 s. Odezvu reaktoru
v době (0, t,) (lineární změna reaktivity)
můžeme popsat pomocí rovnice:

n(t) = n0 " *e'u.

kde a - rychlost změny reaktivity.
Z hlediska teorie dymamiky systémů

je zajímavá jednak odezva reaktoru na
skokovou změnu reaktivity a jednak také
odezva na harmonickou změnu reaktivity.
Protože reaktor VR-1 není vybaven
potřebným experimentálním zařízením
pro měření frekvenční a fázové
charakteristiky reaktoru, omezíme se
pouze na demonstraci odezvy na Obr. 16 Kladná změna reaktivity,
periodickou změnu reaktivity realizovanou
pohybem regulační tyče. Na Obr. 17 je znázorněna naměřená odezva reaktoru na
periodickou změnu. Jsou zde dobře patrné základní prvky chování jaderného reaktoru:
1. Výkon reaktoru roste při vytahování regulační tyče, po jejím zastavení se nárůst

zpomalí a po určité době by se změna výkonu ustálila na exponenciálním průběhu
s asymptotickou periodou, odpovídající velikosti vnesené kladné reaktivity.

2. Při zasouvání regulační tyče výkon reaktoru klesá i přesto, že reaktivita je větší
než nula! Po zastavení pohybu tyče tak, aby reaktor byl kritický, se výkon
reaktoru ustálí na nové vyšší hladině.

3. Při dalším zasouvání regulační tyče výkon klesá nejdříve rychleji, po zastavení
pohybu by se pokles výkonu ustálil na exponenciálním průběhu. Výkon reaktoru
může klesat s periodou minimálně 80s. Rychlejší pokles není možný, vzhledem
k poločasu rozpadu mateřských jader zpožděných neutronů.
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Obr. 17 Odezva reaktoru na periodickou změnu reaktivity.
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4. Při opětovném vysouvání regulační tyče výkon roste, i když je reaktor podkritický!
Pokud se tyč zastaví tak, aby reaktivita byla rovna nule, výkon se znovu ustálí na
nové, tentokrát nižší hladině.
Z obrázku je dobře patrné, že reaktor je silně nelineární zařízení. Při periodickém

opakování změn reaktivity je amplituda kmitu v každém následujícím cyklu vyšší než
v předchozím, a střední hodnota výkonu se také postupně zvyšuje. Pří stejně velké
absolutní hodnotě reaktivity výkon reaktoru roste rychleji při kladné reaktivitě, než
klesá při záporné reaktivitě.

2.10.2 Studium odezvy reaktoru na zápornou změnu reaktivity.

Proveďte měření odezvy reaktoru na zápornou změnu reaktivity. Stanovte
ustálenou periodu poklesu výkonu reaktoru. Porovnejte změřenou hodnotu s poločasy
rozpadu jednotlivých skupin mateřských jader zpožděných neutronů.

Postup měření:
1. Výchozím stavem je kritický reaktor, výkon reaktoru okolo 2.10" s'\ Detektor

neutronů je umístěn v AZ tak, aby četnost impulzu z detektoru byla okolo
20000 imp.s1.

2. Nastavte analyzátor tak, aby pracoval v režimu MSC, s šířkou kanálu 1 s.
3. Operátor reaktoru provede zápornou změnu reaktivity shozením jedné

z regulačních tyčí.
4. Na analyzátoru sledujte časový průběh výkonu reaktoru a z naměřených hodnot

vypočtěte periodu reaktoru. Přesvědčte se, že perioda je blízká 80 s. Porovnejte
případně naměřený průběh s výsledky experimentu "Měření zpožděných
neutronů".

2.10.3 Studium odezvy reaktoru na kladnou změnu reaktivity.

Změřte přechodovou charakteristiku reaktoru při kladné změně reaktivity. Sta-
novte asymptotickou periodu reaktoru a porovnejte ji s hodnotou určenou výpočtem
podle vztahu (47).

Postup měření:
1. Výchozím stavem reaktoru je kritický stav, výkon okolo 6.104.
2. Nastavte analyzátor tak, aby pracoval v režimu multiscalling s šířkou kanálu 1 s.
3. Operátor provede kladnou změnu reaktivity povytažením jedné z regulačních tyčí.

Poloha tyče se určí tak, aby vnesená reaktivita nepřesáhla 0,2 fiei.
4. Na analyzátoru sledujte časový průběh výkonu reaktoru a určete periodu reaktoru.

2.10.4 Studium odezvy reaktoru na periodickou změnu reaktivity.

Změřte odezvu reaktoru na periodickou změnu reaktivity. Proveďte analýzy
naměřeného průběhu.

Postup měření:
1. Výchozím stavem reaktoru je opět kritický stav na výkonu okolo 1.105.
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2. Upravte polohu detektoru v AZ tak, aby četnost impulzu z detektoru byla přibližně
10000 imp.s1.

3. Změny reaktivity bude provádět operátor pohybem regulační tyče, pomocí příkazu
DÁVKA.

4. Na analyzátoru sledujte výkonové změny reaktoru, a najděte závislost mezi
pohybem regulační tyče a změnou výkonu reaktoru. Určete kvantitativně pohyb
regulační tyče během experimentu, a porovnejte stanovený průběh se skutečným.

2.11 TERMOLUMINISCENČNÍ (TU DOZIMETRIE NA REAKTORU VR-1

2.11.1 Úvodní část

Termoluminiscenční dozimetrie patří mezi integrální metody měření ionizujícího
záření. Je ji možno charakterizovat jako jednu z metod, která umožňuje měření dávek
(nejčastěji od /?, y, neutronů) v širokém rozsahu hodnot. Oblast jejího použití je
v osobní dozimetrii, radiační hygieně, klinické dozimetrii, reaktorové dozimetrii.

Ukázkou použití termoluminiscenční (TL) dozimetrie v reaktorové dozimetrii je
měření rozložení záření gama v AZ. Tato úloha vhodně doplňuje měření rozložení
hustoty toku neutronů v AZ na reaktoru VR-1 VRABEC.

Reaktor je zdrojem prakticky všech druhů záření v širokém energetickém rozsahu.
Záření a resp. P nižších energií je absorbováno již v samotám palivovém článku. Pole
vně palivového článku se pak hlavně skládá z:

- neutronů,
- okamžitého y záření (vzniká v palivu při štěpení),
- K záření štěpných produktů,
- druhotného K záření z reakce (n,K) na materiálech AZ.
Zvolíme-li proto vhodný termoluminiscenční detektor, který bude citlivý na y

v širokém rozsahu energií a jehož odezva na neutrony bude zanedbatelná, budeme
moci určit rozložení pole záření y v AZ. Rozměry termoluminiscenčních detektorů
(průměr 8 x 1 mm) nám přitom umožňují provést dostatečně bodové měření a
současně lze předpokládat, že vlastní TL detektor naruší pole záření minimálně.

Pro měření použijeme vyhřátá aluminofosfátová skla AIP, u nichž je odezva na
dávku až do 1 Gy lineární. Skla je nutno udržet v maximální čistotě, jinak je měření
zatíženo chybou v důsledku vyhřátí nečistot (prachu, potu, mastnoty) z povrchu skla.

2.11.2 Teoretická část

Termoluminiscence je obecně emise světla z různých látek po jejich ohřevu.
Radiačně indukovaná luminiscence byla objevena již v roce 1895, kdy po ozáření
fluoritu katodovými paprsky a jeho následným vyhřátím ve tmě, byla pozorována
intenzivní luminiscence. Fyzikální teorii termoluminiscence lze zhruba nastínit na
základě pásového modelu krystalů následovně:

Při ozáření krystalu ionizujícím zářením vznikne v důsledku ionizace pár elektron-
díra. Elektron přejde z valenčního pásu do vodivostního a může se buď volně
pohybovat krystalem nebo dojde k jeho zachycení v záchytném centru (elektronové
pasti). Obdobná situace nastává u děr, které se mohou opět buď volně pohybovat
valenčním pásem anebo dojde k jejich záchytu na děrové pasti. Zachycený elektron,
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resp. díra, zůstává v pasti tak dlouho, dokud nezíská potřebnou energii k úniku.
Množství energie závisí na hloubce pasti. Pravděpodobnost uvolnění je úměrná růstu
kinetické energie zachycených elektronů (děr), např. v důsledku ohřevu krystalu.
Uvolněné elektrony mohou rekombinovat s děrami a při tomto aktu dojde k uvolnění
přebytečné energie ve formě viditelných, resp. ultrafialových fotonů. Vzhledem
k tomu, že počet zachycených nosičů náboje je úměrný absorbované energii
dopadajícího ionizujícího záření, zniká při vyhřívání měřitelný optický signál, který je
úměrný dávce záření.

Základními sledovanými parametry u materiálů používaných v TL dozimetrii jsou:
- linearita průběhu závislost TL odezvy na dávce ionizujícího záření,
- užitečný rozsah dávek,
- energetická závislost,
- fading.
Mezi nejvíce používané TL materiály pro dozimetrii patří LiF, CaF2 (fluorit),

CaSO4:Dy, aluminofosfátová skla.

2.11.3 Zadání úlohy

Proveďte měření rozložení pole záření y po výšce AZ pomocí TL detektorů při
odstaveném reaktoru a při ustáleném výkonu.

Proveďte odhad dávkových příkonů gama v AZ a diskutujte možné chyby měření.
Proveďte porovnání s rozložením hustoty toku tepelných neutronů po výšce AZ.

2.11.4 Potřebné vybavení

K plnění úlohy jsou nezbytné:
- školní reaktor VR-1 VRABEC,
- souprava pro vyhodnocování a přípravu TL dozimetrů TLD-871 (vypalovací pec,

vyhodnocovací přístroj, ozařovadlo, ultrazvuková čistička a podtlakový
manipulátor),

- TL skla s pouzdrem pro zasunuti' do vertikálního kanálu,
- pinzeta, zásobník TL skel.

2.11.5 Postup měření

Vyhřátá AIP skla vložte pinzetou a zafixujte v obou připravených držácích.
Rozteč mezi jednotlivými skly zvolte 50 až 75 mm. Při manipulaci dbejte maximálně
na čistotu!

Připravte kalibrační skla. Trojici skel vždy vložte do ozařovadla a ozařte dávkami
1 mGy a 10 mGy. Dávkový příkon y na obvodu držáku ozařovadla je 10 mGy.h \

První měření proveďte při odstaveném reaktoru. Držák se skly zasuňte dle pokynů
obsluhy do jednoho ze suchých vertikálních kanálů. Dobu ozařování zvolte 30 min.
Po uplynutí zvoleného času držák vyjměte.

Druhé měření proveďte při ustáleném výkonu 1.106. Po dohodě s obsluhou
zasuňte druhý držák do stejného kanálu. Ozařujte 5 min. Po vyjmutí držáku proveďte
jeho dozimetrickou kontrolu pomocí RKP-1-2.
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Vyhodnocení AIP skel proveďte standardním programem na přístroji TLD-871 dle
návodu k použitia pokynů dozoru. Současně proveďte vyhodnocení kalibračních skel.

2.11.6 Opatření z hlediska jaderné bezpečnosti

Veškeré manipulace (zasunutí nebo vyjmutí držáku se skly z AZ) je nutno
provádět na základě souhlasu obsluhy reaktoru.

2.11.7 Vyhodnocení naměřených výsledků

Po vyhodnocení kalibračních skel sestavte kalibrační graf závislosti mezi odezvou
AIP skla a dávkou.

Naměřené výsledky z reaktorového měření zaneste do tabulky, která bude
obsahovat typ AZ, buňku AZ, polohu AIP skla ve vertikálním kanálu. Použijte
kalibrační graf a stanovte hodnoty dávky y v jednotlivých bodech měření (proveďte
extrapolaci).

Na základě znalosti doby ozařování stanovte dávkové příkony y.
Vyneste grafické závislosti odezvy AIP skla na poloze v AZ pro obě měření.

Porovnejte oba průběhy jednak navzájem a jednak s průběhem rozložení hustoty toku
tepelných neutronů v závislosti na poloze v AZ.

Diskutujte chyby měření.

2.12 CVIČENÍ V DEKONTAMINACI ZAŘÍZENÍ A POVRCHŮ

2.12.1 Úvodní část

Při provozu jaderných zařízení (např. i reaktoru VR-1) nejsou vyloučeny situace,
kdy může dojít k neplánovanému zamoření ploch nebo vybavení jaderných zařízení
v důsledku chybné manipulace, nedbalosti nebo technické závady při práci s
radioaktivními (RA) materiály.

Protože RA látky na povrchu předmětů nebo těla mohou způsobovat zevní ozáření
osob, nebo po uvolnění z povrchu mohou vést k přijmu RA látek do organismu a
k vnitřnímu ozáření, je třeba udržovat povrchovou kontaminaci na nejnižších úrovních,
jaké lze při pracovním procesu dosáhnout. V případě zamoření je třeba provést
dekontaminaci zamořených míst a zařízení pracovišt v souladu s požadavky Vyhl. MZ
ČSR č. 59/1972 Sb. (dále Vyhláška).

Pro dekontaminaci jsou v praxi používány různé technické prostředky, chemické
látky a technologické postupy (v závislosti na rozsahu a typu zamoření). V této
metodice je popsán pouze způsob dekontaminace různých povrchů pro malé rozsahy
zamoření nízkoaktivními látkami.

V Tab.3 je uveden přehled max. přípustných hodnot kontaminace. Tab.3 je
převzata z Vyhlášky, kde jsou používány starší jednotky plošné aktivity pCi.cm'2.
Hodnoty v Tab.3 jsou proto přepočteny pomocí vztahu:

1 pCi.cm'2 = 0,37 kBq.m 2.
Při měření kontaminace podlah, stěn a stropů se průměrování provádí z hodnot

zjištěných z ploch až do 1000 cm2, jinak z ploch do 300 cm2.
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Tab.3

Část
kontrolovaného

pásma

Aktivní část

Neaktivní část

Druh povrchů

Pracoviště a
zařízení

Pracovní oděv

Pracoviště a
zařízení

Pracovní oděv

Alfa-aktivní nuklidy

Vel.toxické
kBq.m2

37

3.7

3.7

0.37

Ostatní
kBq.m'2

370

37

37

3.7

Beta-aktivní
nuklidy
kBq.m'2

370

37

37

3.7

Pozn: Význam "velmi toxické alfa aktivní nuklidy" i ostatní pojmy a zásady pro
hodnocení a odstraňování kontaminace jsou uvedeny v Příloze č.2 Vyhlášky.

2.12.2 Obecné zásady

Dojde-li k situaci, při které není vyloučena možnost kontaminace povrchu nebo
zařízení, je potřeba postupovat následujícím způsobem:

- osoba(y), která(é) svým jednáním mohla(y) způsobit kontaminaci nebo která(é)
takovou událost předpokládá(ají), uvědomí o tom pracovníka dozimetrické
služby pracoviště,

- přeruší provádění všech prací v místě předpokládané kontaminace,
- pracovník dozimetrické služby prověří v nejkratší možné době dozimetrickou

situaci místa nebo zařízení a na základě získaných údajů určí další postup:
- jestliže kontaminace nepřekračuje přípustné hodnoty a jsou odstraněny

ostatní následky vzniklé situace, povolí provádění dalších prací,
- v případě, že došlo k překročení max přípustných hodnot:

- určí rozsah zamoření (velikost plochy, o jakou látku se jedná, skupenství
(suchý nebo kapalný kontaminant),

- použije ohrazovací prostředky s výstražnými tabulkami "Pozor radioaktivní
zamoření" pro zamezení přístupu k místu zamoření,

- povolí další práci v tomto místě (vyžaduje-li to nutně situace) s omezením
délky pobytu v závislosti na dávkových příkonech a při dodržování všech
bezpečnostních a ochranných opatření,

- provede dekontaminaci místa nebo zařízení v nejkratším možném čase,
- všechny osoby, nacházející se v kontaminovaném prostoru jsou zkontrolo-

vány, zda u nich nedošlo k zamoření části oděvů nebo těla a provedou
důkladnou osobní očistu.

2.12.3 Metodika dekontaminace

Zadání úlohy:
Ozářením kuchyňské soli NaCI v reaktoru tepelnými neutrony získáte reakcí {n,y)

beta zářiče 2*Na a 38CI s následujícími parametry:
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24Na: T1/2= 15 h Eř = 1,4 MeV,
EK = 1,4 MeV; 2,8 MeV.

38CI: T1 / 2= 37.21 min E, = 4,9 MeV; 1,1 MeV; 2,7MeV,
EY = 2,2 MeV; 1,6 MeV.

Odvažte proto 10 g kuchyňské soli do polyetylénové ampule, kterou vložte na 45
minut do reaktoru při výkonu N = 1.108. Po vyjmutí z reaktoru vytvořte přidáním
destilované vody nasycený roztok. Odměřte pipetou 0,5 ml roztoku a nakapejte ho
na destičku a rozetřete. Toto proveďte i u ostatních destiček. Proveďte následující
úkoly:
1. Vyberte jednu plexi destičku jako porovnávací a stanovte pokles aktivity

v závislosti na čase.
2. Proveďte porovnání účinnosti dekontaminace na destičkách ze 4 různých

materiálů (plexisklo, dural, železo, tvrzený papír). Dekontaminaci provádějte vždy
stejným způsobem, metodou otíráním za sucha a poté s použitím d) - viz níže.

3. Proveďte porovnání účinnosti dekontaminace na destičkách ze stejného materiálu
(plexiskla) pomocí různých dekontaminačních prostředků. Dekontaminaci
provádějte po zaschnutí roztoku a provádějte ji:
a) za sucha otíráním,
b) destilovanou vodu,
c) 10 % roztokem NaCI v destilované vodě,
d) 5 % roztokem kyseliny štavelové,
e) alkalickým roztokem EDTA,
f) Saponem DEO dle návodu,
g) Dekontem dle návodu.

4. Na destičce z plexiskla a z tvrzeného papíru proveďte libovolným způsobem
dekontaminaci tak, aby naměřené hodnoty nepřesáhly hodnoty uvedené v Tab.3
pro neaktivní části kontrolovaného pásma.

Prostředky pro dekontaminaci:
Pro provedení dekontaminace použijte následující pomůcky a prostředky:
- měřič povrchového zamoření RKP-1-2, kapesní signální dozimetr DKS-04,

osobní TL dozimetr,
- destilovaná voda, 5 % roztok kyseliny štavelové, roztok SAPON-DEO (podle

návodu), 10 % roztok NaCI v destilované vodě, alkalický roztok EDTA, Sapon
DEO dle návodu, Dekont dle návodu,

- chirurgické rukavice, tampony z buničité vaty, plastikové pytle nepoužité
tampony, manipulační pinzety, černý lihový popisovač, destičky z různých
materiálů (sklo, plexi, hliník, nerez ocel, tvrzený papír) ve velikosti 20 x 13 cm,
pipeta.

Postup dekontaminace:
- popisovačem vyznačte přibližný obrys kontaminovaného místa,
- určete počáteční plošnou aktivitu destičky,
- dekontaminaci si rozdělte na časově shodné etapy a po každé etapě proveďte

odečet aktivity povrchu, hodnoty zaznamenejte do tabulky.
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- postupujte tak, že nejprve odsajte kapky na povrchu, potom povrch otírejte
tampónem za sucha a teprve potom otírejte tampóny navlhčenými v dekontami-
načním roztoku,

- otírání tampóny vždy provádějte od okrajů zr.nořené plochy směrem ke středu,
- při práci dbejte na to, aby nedocházelo k překračování vyznačeného okruhu a

rozšiřování zamoření na větší plochu,
- používejte (pokud je to možné) manipulační pinzety,
- použité tampony odkládejte do připraveného plastikového pytle,
- při práci se snažte zachovat jednotný postup.

Vyhodnocení:
Vypracujte protokol s uvedením všech naměřených údajů, postupu a výsledků

provedení dekontaminace. Proveďte opravu na pozadí, geometrii, poločas rozpadu.
Pro stanovení naměřené aktivity přístrojem RKP-1-2 použijte kalibračního grafu
"Závislost četnosti impulzu na plošné aktivitě" no Obr. 18. Tento graf je platný pro
přímé měření bez přídavného filtru. S použitím Tab.3 a kalibračního grafu stanovte
prahovou hodnotu četnosti pro provedení dekontaminace.
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Obr. 18 Kalibrační křivka RKP-1-2.

2.MA Bezpečnostní rozbor

Vzhledem k tomu, že při provádění dekontaminace podle této metodiky je
manipulováno s otevřeným RA zářičem (roztok NaCI), je třeba přesně dodržovat
pokyny pedagogického vedoucího a postup práce uvedený v této metodice:

- v průběhu celého měření je nutno dodržovat pokyny uvedené v kap. 1.3,
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- pro snížení obdržené dávky na nejmenší možnou úroveň provádějte
dekontaminaci dostatečně rychle, ale přitom důkladně,

- po skončení práce překontrolujte hodnotu dávkového příkonu na povrchu pytle
s tampony a uložte ho spolu s ampulí aktivované soli do připraveného sudu ve
skladu pevných odpadů,

- zkontrolujte povrchové zamoření chirurgických rukavic (před jejich sejmutím) a
taktéž manipulačních pinzet, popisovače a všech míst, která mohla přijít do
styku s kontaminantem,

- v případě potřeby proveďte jejich očistu důkladným omytím v roztoku
DEKONT-DEO (případně kyseliny štavelové) a zkontrolujte znovu dozimetrickou
situaci,

- zkontrolujte, zda nedošlo k povrchovému zamoření rukou, nohou nebo částítěla
při provádění dekontaminace.

2.13 PROVĚŘOVÁNÍ NASTAVENÝCH PARAMETRŮ SYSTÉMU ŘÍZENÍ A OCHRAN

2.13.1 Úvodní část

Součástí spolehlivého a bezpečného provozu výzkumných reaktorů je i pravidelné
provádění funkční zkoušky působení jednotlivých havarijních signálů systémů řízení
a ochran. Povinnost tyto prověrky pravidelně provádět (např. vždy po dvou měsících)
bývá zakotvena v limitech a podmínkách. U reaktoru VR-1 se původně funkce
jednotlivých havarijních signálů pravidelně prověřovala při různých způsobech
odstavování reaktoru (reaktor se vždy odstavoval výhradně podáním havarijního
signálu). Po zavedení příkazu SJED (viz úloha 2.1.2), jehož hlavním důvodem bylo
snížit zatížení mechanismů regulačních tyčí (mechanismy je nutné vždy po určitém
počtu pádů náročně kontrolovat), bylo nutné vypracovat metodiku kontroly
havarijních signálů. Protože metodika je zajímavá i z fyzikálně provozního hlediska,
byla zařazena do programu výcvikových kursů pro přípravu vybraných pracovníků
výzkumných jaderných zařízení.

V dalším texiu úlohy jsou používány zkratky, které byly vysvětleny např.
v návodu k úloze 2.1.2.

2.13.2 Přehledová část

V souladu s provedením systému řízení a ochran (SŘO, OZ) reaktoru VR-1 vychází
metodika z principu postupného vyzkoušení průchodnosti jednotlivých signálů,
generovaných měřícími a havarijními procesory až po jejich havarijní relé, dále
vyzkoušení kombinací výběrové logiky dva ze tří u měřicích kanálů a havarijních
kanálů, logiky použití více než tří kanálů v režimu měření a logiky dva ze tří u
komunikačních kanálů. Ze signálů generovaných komunikačními kanály lze bez
dosažení režimu "PROVOZ" (resp. bez zdvihnutí absorbátorů regulačních tyčí z dolní
koncové polohy) vyzkoušet ještě podání signálu "NZ MIMO ZÓNU" před dosažením
režimu "PROVOZ". Čtyři havarijní signály, které podávají komunikační kanály (jemná
regulační tyč v dolní koncové poloze při automatické regulaci, méně než tři havarijní
tyče v horních koncových polohách v režimu "PROVOZ", méně než tři libovolné
regulačnítyče nahoře v režimu "KRITICKÉ EXPERIMENTY" a výkon havarijních kanálů
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menší než 100 impulzu při výkonu reaktoru, udávaném měřícími kanály, větším než
5.106 s1) je nutné vždy prověřit pádem tyčí.

Havarijní signály, u kterých je možno několik variant (např.při výběrové logice dva
ze tří u měřicích kanálf1 apod.) jsou kontrolovány tak, aby se všechny kombinace
postupně vystřídaly •

2.13.3 Zadání úlohy

a) Proveďte kontrolu havarijních signálů v H A V u měřicích kanálúa havarijních kanálů.
b) Proveďte kontrolu havarijního výkonu NH A V u měřicích kanálů.
c) Proveďte kontrolu havarijní odchylky DHAV u měřicích kanálů.
d) Proveďte kontrolu čtyř havarijních signálů komunikačních kanálů.
e) Proveďte kontrolu funkce všech čtyř havarijních tlačítek reaktoru VR-1 a příkazu

"STOP", podaného z klávesnice OZ.

2.13.4 Potřebné vybavení

Provozuschopný školní reaktor VR-1, připravené protokoly pro zaznamenání
výsledků, stopky.

2.13.5 Postup měření

Kontrola havarijních signálů MK, HK:
Výchozí stav: Zapnuto OZ, prověřena funkce kontrolních diod sepnutí havarijních

relé jednotlivých procesorů.

Kontrola v,.w MK a HK:
Překročení nastavené havarijní hodnoty se realizuje zasunutím NZ pro MK a jeho

vysunutím z AZ pro HK. Na jednotlivých MK, HK se postupně snižují havarijní úrovně
a po změně polohy NZ se sleduje podání havarijního signálu na barevném displeji a
příslušná signalizace.

Výchozí stav: provedena KONTROLA.
Procesory

a) Režim
vH í%.s'l
NZ t
NZ i

b) Režim
vH [%.sM
NZ t
NZ i
vH [%.s1]

1
M
4
H
-

Z
6
-
-
6

2
M
4
H
-

M
6
-
-
6

MK
3
M
6
-
-

M
4
H
-
6

4
Z
6
-
-

M
4
H
-
6

1
M
3
-
H

Z
6
-
-
6

HK
2
M
3
-
H

M
6
-
-
6

3
M
6
-
-

M
3
H
H
6

4
Z
6
-
-

M
3
-
H
6

H ... kanál musí podat havarijní signál rychlosti a signalizovat rozpojení
havarijního relé.
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Výsledky se zaznamenávají do protokolu o kontrole havarijních signálů, část A 1 .

Kontrola N H A V MK:
Výchozí stav: kritický reaktor na výkonu 8.104 s'1 v AUTO.
Postupně se snižuje hodnota N N 0 M na jednotlivých kanálech na hodnotu

aktuálního výkonu reaktoru, pak se změnou N z zvyšuje výkon reaktoru až do
dosažení havarijní signalizace a reaktor se stabilizuje. Zaznamenávají se úrovně
podání varovného a havarijního signálu reaktoru a příslušná signalizace.

Procesory
Režim

a) NNOM
N2 t
Stabilizace

KOM

b) N N 0 M

N2 t
Stabilizace
N N O M

1
Z
S
-

na 1,6E5
S

S
-

na 2,5E5
S

2
M
S
-

S

S
-

s

3
M
S
-

S

1,6E5
H

S

4
M
1E5
H

S

S
-

S

S ... znamená standardní nastavení havarijní úrcvně
H ... kanál musí podat havarijní signál výkonu a signalizovat rozpojení havarijního

relé.
Výsledky se zaznamenávají do protokolu o kontrole havarijních signálů, část A2.

Kontrola D H A V MK:
Provádí se postupným snížením hodnoty havarijní odchylky a zvyšováním výkonu

reaktoru v režimu RUČNĚ povytažením JR nebo HR. Zaznamenává se počáteční N 2 A D

a hodnoty výkonu při podání varovného a havarijního signálu. Po jejich dosažení se
výkon vrátí na počáteční hodnotu.

Výchozí stav: kritický rtaktor na výkonu 5E6 s.,.

a)

b)

c)

Procesory
Režim
DH A V (%]
RUČNĚ, N t
AUTO, D „ A V [%

D H A V I%J
RUČNĚ, N t
AUTO, D H A V f%

D H A V [%1
RUČNĚ, N t
AUTO, Dk ., í%

1
M
15
H

] S

S
-

] S

s
-

] S

2
M
S
-

S

15
H
S

S
-
S

3
M
S
-

S

S
-

s

15
H
S

4
Z
S
-

s

s
-
s

s
-
s
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d)
Režim
DHAV i***
RUČNÉ
AUTO,

»1
, N t

'-'HAV ' '°

Z
S
-

1 S

M
S
-
S

M
S
-
S

M
15
H
S

S ... znamená standardní nastaveni havarijní úrovně
H ... kanál musí podat havarijní signál odchylky a signalizovat rozpojení hav.relé.
Výsledky se zaznamenávají do protokolu o kontrole havarijních signálů, část A4.

Kontrola signálů KK a kombinací:

Kontrola signálu NZ dole před dosažením PROVOZ:
Výchozí stav: KONTROLA, SPUST, SEPNOUT HŘ.
Vystřelit NZ.
Kontroluje se signalizace a rozpojení havarijního řetězce (HŘ), výsledky se

zaznamenávají do protokolu o kontrole havarijních signálů část B2.

Kontrola signálu 4 MK v M:
Výchozí stav: KONTROLA, SPUST, SEPNOUT HŘ.
MK: M M M Z a přepnout MK 4 do M.
Kontroluje se signalizace a rozpojení HŘ, výsledky se zaznamenávají do protokolu

o kontrole havarijních signálů část B3.

Kontrola signálu nedosaženo 100 s 1 na havarijních kanálech při výkonu reaktoru
větším než 5E7:

Provádí se při výkonu reaktoru 5E7 vypnutím VN havarijních kanálů:
Při měření bude zvolena jedna z možných kombinací HK, vybraná z HK 123, HK
124, HK 134 a HK 234.
Kontroluje se signalizace a rozpojení HŘ, výsledky se zaznamenávají do protokolu
o kontrole havarijních signálů část B6.

JR dole v režimu AUTO:
Výchozí stav reaktoru: kritický reaktor, výkon 1E4.
Provádí se sjetím JR do dolní koncové polohy v režimu AUTO.
Kontroluje se signalizace a rozpojení HŘ, výsledky se zaznamenávají do protokolu

o kontrole havarijních signálů část B7.

Kontrola havarijních tlačítek:
Provádí se postupným stlačením tlačítek:
na pultu, na plošině, u hlavního vchodu a u horizontálních kanálů.
Výchozí stav: KONTROLA, SPUST, SEPNOUT HŘ.
Kontroluje se signalizace a rozpojení HŘ, výsledky se zaznamenávají do protokolu

o kontrole havarijních signálů část B10.

2.13.6 Vyhodnocení naměřených výsledků

Výsledky prověrky podání a funkce jednotlivých havarijních signálů jsou
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zapisovány do připravených formulářů (tabulek). Výsledky jsou porovnány
s hodnotami uvedenými v Limitech a podmínkách pro trvalý provoz školního reaktoru
VR-1. Případné zjištěné odchylky jsou neprodleně sděleny vedoucímu směny
reaktoru VR-1.

2.14 MĚŘENÍ VLIVU DUTINY NA REAKTIVITU

2.14.1 Úvodní část

Pokud je do aktivní zóny reaktoru v kritickém stavu umístěna dutina, stane se
reaktor buď podkritickým nebo nadkritickým. Takový vliv dutiny na reaktivitu je
nazýván dutinovým koeficientem. Ve'ikost dutinového koeficientu může být číselně
vyjádřena na základě výsledků měření. Změna reaktivity, kterou umístění dutiny v
aktivní zóně vyvolá, může být buď kladná (reaktor se stane nadkritickým) nebo
záporná (reaktor se stane podkritickým). Experimentálně je tak poměrně snadné
demonstrovat vztah mezi dutinovým koeficientem a stupněm moderace. To platí
zejména tehdy, je-li dutina vytvořena přímo v zóně, stupeň moderace se mění v
sousedství dutiny. Znaménko a velikost dutinového koeficientu reaktivity záleží
podstatně na konstrukci reaktoru, to znamená, je-li reaktor bez dutiny
podmoderovaný nebo ne. V případě, je-li reaktor podmoderovaný, bude dutinový
koeficient negativní, naopak je-li reaktor přemoderovaný bude dutinový koeficient
kladný.

Současně je však nutné vzít v úvahu i velikost dutiny. Ta může způsobit, že např.
z mírně přemoderovaného reaktoru se velkou dutinou stane reaktor podmoderovaný
a i zde bude celkový vliv dutiny na reaktivitu záporný, přesto, že dutinový efekt je v
určitém rozsahu kladný.

2.14.2 Teoretická část

Vliv, který vyvolá zavedení dutiny do aktivní zóny, může být zvažován pomocí
známé čtyřkomponentové formule, vyjadřující koeficient násobení pro nekonečné
prostředí, resp. efektivní koeficient násobení (26) při zvažování pravděpodobnosti
úniku neutronu ze soustavy. Dutina v aktivní zóně reaktoru může způsobit:
a) Snížení pravděpodobnosti, že neutron neunikne ze soustavy. Snížením hustoty

moderátoru se snižují makroskopické účinné průřezy pro absorbci a pro rozptyl a
tím dochází k růstu hodnoty stáří neutronů r a difúzni délky L, které únik neutronů
ovlivňují.

b) Změnu součinitele využití tepelných neutronů f. Vlivem přítomnosti dutiny klesá
hustota toku neutronů v moderátoru, současně se i střední hodnota hustoty
moderátoru snižuje. To pak vede k mírnému zvýšení součinitele f.

c) Snížení poměru moderátoru a paliva. Tím účinnost moderace neutronů klesá.
Neutrony se pak v průběhu zpomalování nacházejí delší dobu v rezonanční oblasti
a pravděpodobnost jejich absorbce roste. Tím u pravděpodobnosti úniku
rezonanční absorbci značenou p, dochází ke snížení.

d) Malý nárůst součinitele rozmnožení rychlými neutrony e. Tím, že dutina prakticky
odstraní část moderátoru, je spektrum neutronů tvrdší (vyšší střední energie) a
tím se hodnota koeficientu e může nepatrně zvýšit.
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Celkový vliv dutiny na efektivní koeficient násobení závisí na tom, který z
uvedených faktorů bude dominantní. U většiny reaktorů, jak již bylo řečeno, je
výsledný vliv dutiny záporný, protože reaktory jsou, zejména z bezpečnostních
důvodů, budovány jako podmoderované.

2.14.3 Zadání úlohy

Stanovte vliv vzduchové dutiny o objemu cca 10 cm2 na reaktivitu reaktoru jako
funkci polohy dutiny v aktivní zóně. Změřenou prostorovou závislost porovnejte s
rozložením hustoty toku tepelných neutronů.

Obdobné proměřte a vzájemně porovnejte i vliv vzorku moderátoru (o stejném
objemu) na reaktivitu v závislosti na poloze vzorku v aktivní zóně.

2.14.4 Potřebné vybavení

Reaktor, provozovaný v automatickém režimu na středně velkém výkonu. Dutinu,
vyrobenou z plexiskla, včetně příslušných manipulačních prostředků. Vzorek
moderátoru (opět z plexiskla), zavěšený na silonové struně. Kalibrační křivka jemné
regulace.

2.14.5 Postup měření

Postup měření je velice podobný jako při měření vlivu různých materiálů na
reaktivitu (úloha 2.7). Do kritického reaktoru bude na dno mokrého kanálu,
procházejícího aktivní zónou, založena dutina a odečtena změna polohy tyče JR.
Dutina pak bude postupně vytahována (po pěti nebo deseti cm) a její vliv na
reaktivitu bude měřen podle polohy a kalibrační křivky tyče JR. Výsledky budou
zapisovány do tabulky a zpracovány graficky.

Při měření vlivu vzorku moderátoru na reaktivitu bude postupováno obdobně,
avšak bude použit suchý kanál, procházející aktivní zónou a místo dutiny bude použit
připravený vzorek plexiskla. Plexisklo má podobné moderující vlastnosti jako voda.

2.14.6 Vyhodnocení změřených výsledků

Naměřené hodnoty budou vyneseny do grafů, porovnány vzájemně mezi sebou
a porovnány s výsledky měření rozložení hustoty toku neutronů (úloha 2.8).

2.15 DOZIMETRICKÁ MĚŘENÍ V OKOLÍ ŠKOLNÍHO REAKTORU VR-1
(SMĚSNÁ POLE ZÁŘENÍ)

2.15.1 Úvodní část

Reaktor, jako intenzivní zdroj radioaktivního (RA) záření, představuje potenciální
možnost ohrožení zdraví lidí, kteří s ním přicházejí do styku. Pro zabezpečení ochrany
zdraví obsluhujícího personálu, pedagogů, studentů, návštěv a exkurzí před
působením RA záření je nezbytné znát hodnoty a rozložení jeho jednotlivých složek
(především gama záření a neutronů) v kontrolovaném pásmu reaktorového
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pracoviště. Proto byl před zahájením fyzikálního spouštění sestaven, kromě jiných,
také samostatný program pro ověření dozimetrické situace a v průběhu zkušebního
provozu bylo provedeno mapování směsného pole neutronů a gama záření pro různé
úrovně výkonu reaktoru.

Pro získání základních dozimetrických návyků při práci s přenosnými měřiči
dávkových příkonů gama a neutronů je toto měření zařazeno i mezi základní úlohy,
které budou v rámci výuky provádět na pracovišti reaktoru studenti.

2.15.2 Teoretická část

Výsledkem řízené štěpné řetězové reakce je kromě produkce tepla a produktů
dělení také široké spektrum částic nejrůznějších druhů a energií. Z hlediska dozimetrie
jsou nejdůležitější neutrony a gama částice, protože mají největší schopnost pronikat
materiály (mají největší střední volnou dráhu částice) a dají se tedy zaregistrovat i za
stíněním reaktoru. Částice alfa a beta mají malou pronikavost a jsou pohlcovány již
v samotném palivu. Při průchodu neutronového pole stínícími materiály dochází k jeho
zeslabení a vzniku druhotného gama záření. Měřené pole se pak skládá:

- neutrony, které prošly stíněním,
- prvotní gama záření (vzniká v palivu ze štěpných produktů),
- druhotné gama záření {vzniká v důsledku interakce neutronů a ostatních druhů

záření s materiály),
- pozadí prostředí, ve kterém se nacházíme.
Pole směsného záření lze registrovat několika způsoby. K nejdůležitějším patří

registrace s pomocí ionizačních komor a scintilačních krystalů (radioluminiscence).
Pro osobní dozimetrii se využívá především filmová a termoluminisceční dozimetrie.
Uvedené metody se používají ale pouze pro tzv.přímoionizující částice (gama kvanta,
alfa a beta částice). Pro registraci neutronů se používá sekundárních ionizujících
částic, které vznikají při reakci neutronů, např. s polyetylénem nebo látkami
obsahujícími bór apod.

2.15.3 Potřebné vybavení

K plnění úlohy jsou nezbytné:
- měřič dávkového příkonu NRG 302A,
- gama dozimetr RTG 27040,
- monitor neutronů NB 5201 A,
- případně další přístroje (RKP-1-2, ST-03-5, JLK-202 apod.),
Další pomůcky: pojízdný stojan na sondy, pojízdný stolek, nákresy jednotlivých

půdorysů a stínění, metr, prodlužovací šňůra atd.

2.15.4 Postup měření

1. Příprava přístrojů k práci - kontrola napájení, kalibrace pomocí kontrolních zdrojů.
2. Vytýčení geometrické sítě - měření v horizontální rovině (jednotlivé stavební

úrovně-plošiny) a ve vertikální rovině (proměření stínění reaktoru).
3. Měření se provádí při odstaveném reaktoru a znovu na dvou výkonech (střední

výkon a maximální provozní výkon). Při měření dbát na správné umístění sond
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přístrojů. Měřeni provádět tak, aby naměřené hodnoty po statistickém
vyhodnocení odpovídaly reálným (tzn. každou hodnotu změřit nejméně třikrát).

2.15.5 Vyhodnocení naměřených výsledků

Zpracování výsledků - výpočet hodnot a jejich chyb, zakreslení plánu reaktorové
haly s vyznačenými izoliniemi. Určení potenciálně nejnebezpečnějšího místa na
pracovišti. Porovnat s max. přípustnou dávkou pro pracující se zářením a pro
obyvatelstvo.

3 P R A K T I C K Á P Ř Í P R A V A N A J E D N O T L I V Ý C H
Č S . V Ý Z K U M N Ý C H R E A K T O R E C H

Úlohy, které jsou v tomto sešitě popsány, jsou orientovány jako prohloubení
teoretické přípravy vybraných pracovníků. Vlastní praktická příprava, která je
ověřována v rámci příslušné státní zkoušky, je návazně prováděna vždy na
konkrétním zařízení, t j. reaktorech LVR-15 a LR-0 v ÚJV Řež a reaktoru VR-1,
provozovaném FJFI ČVUT Praha.

Předpokladem praktické přípravy je dostatečné seznámení s provozními řády,
provozními předpisy a zásadami jaderné i obecné bezpečnosti.

Přestože praktická část přípravy pracovníků na jednotlivých zařízeních není
součástí těchto učebních osnov, jsou alespoň informativně náplně praktické přípravy
na jednotlivých zařízeních popsány.

Výzkumný reaktor LVR-15:
Praktická část přípravy obsahuje zejména:
- podrobné seznámení s reaktorem, jeho zařízením a hlavními experimenty na

něm prováděnými,
- nácvik ovládání reaktoru (funkce jednotlivých přístrojů, jejich limitní hodnoty,

dosažení kritičnosti, změny výkonu, odstavení reaktoru apod.),
- stanovení základních charakteristik provozovaného reaktoru (perioda, rychlost

změny výkonu, koeficienty reaktivity, xenónová otrava, vyhořívání paliva
apod.),

- stanovení provozního režimu reaktoru,
- kalibraci řídících tyčí,
- řízení typických experimentů na reaktoru,
- nácvik manipulací s palivem, překládky paliva, evidence paliva,
- nácvik činnosti při různých havarijních situacích,
- řízení údržbárskych prací na reaktoru,
- základní měření na reaktoru, týkající se jeho provozu.
Praktická příprava spočívá ve výkonu stínových funkcí za dozoru zkušených

pracovníků s platným oprávněním.

Výzkumný reaktor LR-O:
Z hlediska praktické přípravy se připravovaní pracovníci fakticky dělí do dvou

kategorií. V prvé jsou pracovníci, pro něž funkce operátora reaktoru, resp. vedoucího
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směny, představuje výhradní nebo převážnou část jejich pracovní náplně. Druhou
kategorii tvoří pracovníci s kvalifikací a pracovní náplní experimentálního
reaktorovéhoo fyzika, u nichž se předpokládá zařazení do směn ve funkci operátora
nebo vedoucího směny pouze ve více méně výjimečných případech, daných
požadavky experimentu nebo jinými okolnostmi. Podstatným rozdílem mezi těmito
dvěma skupinami je, že u druhé skupiny se na rozdíl od "profesionálních" operátorů
nepředpokládá, že by byli schopni samostatně provádět opravy na ovládacím zařízení.
Jinak jsou však na přípravu, výcvik, znalosti a kvalifikaci obou skupin kladeny
naprosto stejné nároky. Praktická příprava na reaktoru LR-0 se týká operátorů
z "profesionální" skupiny pouze při jejich první zkoušce, zatímco u operátorů z druhé
skupiny při prvé i opakovaných zkouškách (z hlediska prodloužení oprávnění pro
výkon funkce).

Příprava probíhá formou dublování plně kvalifikovaného operátora, zařazeného do
směny. Z počátku je školený pracovník pouze seznamován s praktickou částí práce
operátora, později může pod přímým dohledem operátora provádět dílčí operace.
V žádném případě nesmí v této době řídit reaktor samostatně.

Praktická příprava trvá zpravidla dva měsíce a je zaměřena zejména na zvládnutí
těchto operací:

- kontrolu výchozího stavu reaktoru před zahájením provozu,
- provedení prověrky ovládacího zařízeni,
- najetí reaktoru na známý kritický stav a stabilizaci požadovaného výkonu

(pomocí klastrů i hladinou),
- změnu výkonu reaktoru a stabilizaci nové úrovně výkonu (klastrem i hladinou),
- dlouhodobé udržení požadovaného výkonu v mezích minimálních odchylek.
Dovoluje-li to experimentální program, měl by být pracovník v rámci zácviku

alespoň přítomen při těchto experimentech:
- základní kritický experiment,
- měření reaktivity klastru,
- měření hladinového koeficientu reaktivity.

Školní reaktor VR-1 VRABEC:
I v praktické přípravě je na školním reaktoru věnována pozornost tomu, aby

pracovník s příslušným oprávněním uměl zařízení nejen spolehlivé a bezpečně v rámci
svých kompetencí provozovat, ale také funkci zařízení a svou činnost srozumitelně
vysvětlit (pro posluchače, exkurse, návštěvníky apod.). Druhým rysem praktické
přípravy je vyžadovaná dobrá znalost celého zařízení (včetně pomocných okruhů a
provozů) od všech pracovníků, vlastnících oprávnění. Příprava probíhá postupně
(někdy i jako součást výuky posluchačů), důraz není kladen na přesné dodržení
časového postupu jednotlivých částí přípravy, ale na jejich úspěšné zvládnutí.
Praktická příprava na reaktoru VR-1 se proto skládá zejména z:

- podrobného seznámení s celým zařízením, včetně napájení, čisticích okruhů,
základního experimentálního vybavení a podobně,

- podrobného seznámení s ovládacím zařízením, včetně funkce a charakteristik
jeho jednotlivých částí (detektory, měřicí a havarijní kanály, komunikační
kanály, obvody řízení tyčí, periferní kanál, havarijní obvody, neutronový zdroj
apod.),

- nácviku ovládání reaktoru (od spuštění až po ukončení provozu),
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podrobné seznámení s jednotlivými příkazy a testy, které číslicové ovládací
zařízení umožňuje,
z nácviku metodik prověření nastavených hodnot (rychlost regulačních tyčí,
varovné a havarijní signály, prahové hodnoty pro jednotlivé etapy provozu
apod.h
nácviku postupů při dosahování kritického stavu (včetně ZKE), kalibrace
regulačních tyčí, metod měření reaktivity (SJ, RD),
nácviku ručního a automatického řízení reaktoru a postupů obsluhy při
základních experimentálních úlohách, popsaných v kap. 2 tohoto sešitu,
nácviku manipulací (výměna a překládky paliva, manipulace s regulačními
tyčemi, manipulace s vnitřními částmi reaktoru, hradítkem apod.).
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P ř e d m l u v a

Vypracování učebních textů a souborů otázel iro přípravu a zkoušky vybraných
pracovníků výzkumných jaderných zařízení v ČR {k datu vzniku reaktorů LVR-15 a
Lří-0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. a reaktoru VR-1 Vrabec na Fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze) bylo vedeno snahf-.i:

- sjednotit (po stránce obsahové i v náročnosti) požadavky na znalosti vybraných
pracovníků na jednotlivých pracovištích provozujících výzkumná jaderná
zařízení,

- rozšířit základní znalosti vybraných pracovníků zejména v oblasti reaktorové
fyziky a techniky a v požadavcích na zajištění jaderné bezpečnosti,

- objektivizovat zkoušky vybraných pracovníků, včetně přísnějšího rozlišení
jednotlivých vybraných činností.

Učební texty, tak jak jsou připraveny, neobsahují návody na manipulace s
jednotlivými zařízeními ani podrobnější popis jejich provozních předpisů a návodů.
Otázky ke zkouškám však i tyto oblasti pokrývají.

Učební texty z teorie reaktorů jsou doplněny praktickými úlohami na školním
reaktoru VR-1, uspořádanými do dvou typů výcvikových kursů. Kursy jsou nedílnou
součástí takto navržené (obsahově i organizačně) přípravy vybraných pracovníků.
Konkrétní praktická příprava (nácvik ovládání jednotlivých zařízení a manipulací) však
bude probíhat vždy již na příslušném zařízení.

Učební texty jsou obsahově rozděleny do sešitů, jejichž seznam je vždy uveden
na titulní straně. Obsah sešitu shrnuje vždy úvodní anotace.

A n o t a c e

Svým obsahem je sešit č.3 zaměřen především na rozšíření vzdělání pracovníků
připravovaných k vybraným činnostem o informace o výzkumných a experimentálních
reaktorech. Kromě jejich členění z různých technických hledisek i způsobů využívání,
doplněného řadou příkladů se pozornost čtenáře blíže soustřeďuje zejména na paliva
pro výzkumné reaktory, řídící systémy (ovládací zařízení), detektory neutronů a
dozimetrické systémy. Podrobné seznámení s tímto sešitem je dobrým rozšířením
studia technického řešení konkrétního reaktoru, pro které příprava probíhá. Na
informace v tomto sešitu uvedené pak navazuje řada dalších oblastí, popsaných
především v sešitu č.5, příp. i potřebných pro aktivní účast na výcvikových kursech
připravených na reaktoru VR-1.
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1 R E A K T O R Y

1.1 HISTORICKÝ ÚVOD, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ

Pozorování hraje důležitou roli téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Tak je
tomu i ve vědeckém, zejména fyzikálním výzkumu. Poznatky získané teoretickými
úvahami je zapotřebí doplnit, rozvinout a konečně potvrdit pokusy - experimenty.

K plnění těchto funkcí slouží kromě jiného též výzkumné reaktory.
První jaderný reaktor na světě vybudoval italský fyzik prof. Enrico Fermi, nositel
Nobelovy ceny, v Chicagu.

Na betonové základy byly střídavě kladeny vrstvy z plných grafitových cihel a
vrstvy grafitu s kanálky, do kterých byly vloženy kostky z uranu o hmotnosti asi
2 kg. Po položení padesáté vrstvy grafitových cihel bylo dosaženo kritického rozměru
a došlo k první řízené štěpné jaderné reakci dne 2.prosince 1942. Prof. Fermi zjistil
na tsimometru mírné zahřátí reaktoru. Reaktor byl potom obklopen betonovým
stíněním na ochranu pracovníků před zářením. Celková hmotnost reaktoru činila
1400 tun, z toho hmotnost uranu 52 tuny. Výkon reaktoru byl jen několik wattů.
Reaktor byl řízen zasouváním kadmiových tyčí pohlcujících neutrony.

Od té doby se staly jaderné reaktory neodmyslitelnou součástí moderní techniky
a vědeckého výzkumu. Vedle velkých energetických reaktorů, které dosahují výkonu
tisíců megawattů, se uplatňují také reaktory výzkumné, experimentální a školní, které
neslouží k výrobě energie, ale slouží jako zdroje neutronů; vyrábějí radioizotopy pro
potřeby výzkumu, medicíny a národního hospodářství; využívají se k defektoskopii,
studiu struktury materiálů a vlastnosti záření, aktivační analýze apod.

V odborné terminologii se často používá souhrnný termín výzkumná jaderná
zařízení, která se dělí (především z hlediska nároků na vybavení a zajištění jaderné
bezpečnosti) na tři kategorie. Jsou to výzkumné reaktory, experimentální reaktory a
kritické soubory.

Výzkumný reaktor je jaderný reaktor vyžadující nucený odvod tepla, využívaný
jako zdroj záření a vybavený zařízením a přístroji pro provádění vědeckotechnických
výzkumných prací.

Experimentální reaktor je charakterizován malým ("nulovým") výkonem
nevyžadujícím nucené chlazení a hustotou toku neutronů nepřevyšující při normálním
provozu hodnotu 1013 n.m^.s'1. Slouží k provádění experimentálních prací z oblasti
reaktorové fyziky a vyznačuje se univerzálností konstrukčního řešení aktivní zóny.

Kritický soubor je reaktor, jehož maximálně dosažitelný přebytek reaktivity je
omezen hodnotou 0,7 /?„,. Je určen k provádění základních fyzikálních experimentů
nevyžadujících velkou zásobu reaktivity.

Uvedené dělení neobsahuje kategorii školní reaktor. Ten však ani z technického
ani z bezpečnostního hlediska samostatnou kategorii reaktorů netvoří. Vždy se jedná
0 různé typy kritických souborů, experimentálních reaktorů a výzkumných reaktorů,
které byly přímo postaveny nebo jsou využívány převážně pro pedagogiku a výcvik
Tomu je pak přizpůsoben jejich provoz, experimentální a přístrojové vybavení, příp.
1 instrumentáž.



V tomto sešitu se dále, až na výjimky, používá pro výzkumná jaderná zařízení
souhrnně termín výzkumné reaktory. Podle dostupných informací jich bylo postaveno
a provozováno na celém světě již více než 600 {různých typů). V České republice
jsou v současnosti v orovozu výzkumný reaktor LVR-15 a experimentální reaktor
LR-0 {oba v ÚJV Řež a.s.) a školní reaktor VR-1 Vrabec provozovaný Fakultou
jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Od r.1970 byl ve Vochově u Plzně
provozován podnikem ŠKODA Plzeň {naposledy závod Jaderné strojírenství)
výzkumný (experimentálnO reaktor označený ŠR-O. Rekonstrukce zahájená vr. 1989
však nebyla dokončena a v současné dobé se s dalším provozem tohoto reaktoru
nepočítá.

Pro úplnost je vhodné uvést, že výzkumný reaktor LVR-15 vznikl rekonstrukcí
reaktoru VVR-S, reaktor LR-0 rekonstrukcí těžovodního reaktoru TR-0 a že také FJFI
svého času provozovala těžkovodnf exponenciální (podkritický) soubor označený
ŠR-0 B.

1.2 VÝZNAM VÝZKUMNÝCH REAKTORŮ

Výzkumné reaktory se uplatňují v různých oblastech lidské činnosti.

1.2 1 Využití reaktorů ve vědeckém bádání

Do této skupiny patří velká část výzkumných reaktorů. Na většině z nich se však
provádí i činnost v jiných oblastech.

Jako příklady uveďme tyto výzkumné reaktory:
IRT-M (IAE - Kurčatovův ústav, Moskva, Rusko) pro výzkum v oblasti jaderné

fyziky, radiační chemie a biologie. Reaktor je bazénového typu, má tepelný výkon
8 MWj, palivo 23SU obohacené na 90 % a jako moderátor, chladivo i reflektor je
použita lehká voda.

Výzkumný reaktor LVR-15, známý dosud více pod původním označením VVR-S
(Ústav jaderného výzkumu Aež a.s.) slouží k výzkumu v oblasti jaderné fyziky, fyziky
pevných iátek, výroby radioizotopů aj. Reaktor je tankového typu a jeho tepelný
výkon byl úpravami a rekonstrukcemi postupně zvyšován z původních 2 MW na
4 MW a dále na současných provozních 10 MW, (podle projektu až 15 MW,). Palivem
je 2 3 5U, obohacený na 80 %. Reaktor je moderovaný a chlazený lehkou vodou. Může
používat vodní, beryliový nebo smíšený vodní a beryliový reflektor. Je to první
reaktor, který byl uveden do provozu v Československu již v roce 1957. Od té doby
byl stále intenzívně využíván k různým účelům: k výzkumům v oblasti neutronové
fyziky, k výrobě radionuklidú, radiofarmaceutických preparátů, k defektoskopii,
neutronové difraktometrii, neutronové radiograf ii konstrukčních materiálů, k testování
radiačního poškození materiálů. Do reaktoru byly zabudovány i výzkumné smyčky pro
výzkum tlakovodních energetických reaktorů, pracující při skutečných parametrech
chladivá, jaké jsou v energetickém reaktoru. Reaktor LVR-15 je z hlediska konstrukce
i provozu podrobně popsán v sešitu č.4, 1 .díl těchto učebních textů.

Těžkovodní výzkumný reaktor RA (Srbsko, Bělehrad) pro výzkum v jaderné a
reaktorové fyzice, fyzice pevných látek, radiační chemii, biologii a výrobu
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radioizotopů. Reaktor je tankového typu o tepelném výkonu 6,5 MW, s uranovým
palivem obohaceným na 80 %. Je moderován a chlazen těžkou vodou. Reflektorem
je grafit.

Reaktor s vysokým tokem neutronů GRENOBLE HIGH FLUX REACTOR (Grenoble,
Francie) pro výzkum v oblasti jaderné fyziky, fyziky pevných látek a jaderné chemie.
Reaktor je tankového typu o tepelném výkonu 57 MW,. Palivem je uran obohacený
na 93 %. Chladivo, moderátor i reflektor tvoří těžká voda.

1.2.2 Využití reaktorů v rozvoji jaderné energetiky a reaktorové techniky

Výzkumné jaderné reaktory se využívají při budování celého vědeckotechnického
komplexu, souvisejícího s rozvojem jaderné techniky a jaderné energetiky.

Jako příklad můžeme uvést :
Reaktor ETR (Engineering Test Reactor). Slouží k technickému ověřování součástí

a zařízení reaktorů a k výrobě radionuklidů.
Reaktor PEGASE (Umístěn v Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache,

Cadarache, Bouches-du-Rhone, Francie). Byl určen k ověřování palivových článků
francouzských energetických reaktorů. Je tankového typu, má tepelný výkon
30 MWt. Palivem je uran s 90 % obohacením 235U, moderátorem a chladivém je lehká
voda a má beryliový reflektor. V reaktoru byly též umistovány tlakové smyčky
protékané CO2, v nichž byly ověřovány palivové články pro francouzské plynem
chlazené reaktory.

Reaktor FFTF (Fast Flux Test Facility) pro ověřování paliva a materiálů pro rychlé,
sodíkem chlazené reaktory. Je umístěn v Richlandu, WA, USA. Jedná se o rychlý
reaktor o tepelném výkonu 400 MW, s palivem PuO2-UO2, chlazený sodíkem a
s reflektorem z niklové oceli.

1.2.3 Využití reaktorů ve zdravotnictví a výzkumu vlivu záření na organismy

Pro tyto účely se využívá řada výzkumných reaktorů, které však mohou sloužit
i k jiné výzkumné činnosti.

Lze uvést např. reaktor HPRR (Health Physics Research Reactor) v Oak Ridge,
Tennessee, USA. Slouží pro radiační fyziku, dosimetrii a radiobiologické výzkumy.
Jedná se o rychlý pulzní reaktor o tepelném výkonu 1 až 10 kW, a špičkovém výkonu
v pulzu 50 MW,. Palivem je uran obohacený na 93,17 %. Jeho holá aktivní zóna
nemá reflektor a je chlazená vzduchem.

Reaktor UVAR (University of Virginia Reactor) nachází se v Charlottesville,
Virginia, USA. Slouží pro lékařské a chemické výzkumy a řadu dalších výzkumů. Je
bazénového typu a má tepelný výkon 2 MW,. Palivem je uran obohacený na více než
90 % 2 3 6U. Moderátorem, chladivém i reflektorem je lehká voda.

Reaktor RSV Tapiro (Řím, Itálie). Používá se k ozařování biologických tkání a k
jinému základnímu výzkumu. Je to rychlý reaktor o tepelném výkonu 5 kW,, palivem
je slitina U-Mo (s 1,5 % Mo) a obohacením 235U na 93,5 %, má měděný reflektor a
chladí se heliem. Cirkulaci helia zajištuje kompresor s ložisky mazanými heliem a
odváděné teplo je předáváno z helia ve výměníku do vzduchu.



1.2.4 Využití reaktorů při výchově nových pracovníků

Sem patří především školní reaktory, ale je třeba uvést, že výuka se provádí i na
celé řadě jiných výzkumných reaktorů v závislosti na typu výuky (odborná
vysokoškolská výuka, školení operátorů pro energetické a jiné reaktory apod.).

Jako příklady uveďme:
Školní reaktor typu SUR (Siemens Unterrichts Reaktor) v Berlíně, SRN. Slouží pro

výuku studentů na Technické universitě v Berlíně. Reaktor má prakticky nulový
výkon, takže nevyžaduje chlazení. Aktivní zóna je homogenní s pevným uranovým
palivem, obohaceným na 20 % 235U. Palivo ve formě U3OB je homogenně smícháno
s polyetylénem a zpracováno do tvaru disků o průměru 24 cm, které jsou na sebe
naskládány do celkové výšky 26 cm. Polyetylén slouží zároveň jako moderátor.
Aktivní zóna je obklopena grafitovým reflektorem, v němž jsou umístěny dvě
kadmiové desky, plnící funkci regulačních i havarijních tyčí. Kromě použití tyčí je
možno reaktor rychle odstavit i snížením spodní poloviny aktivní zóny i reflektoru o
5 cm. Reaktory stejného typu jsou v řadě dalších měst ve Spolkové republice
Německo, například ve Stuttgartu, v Cáchách, Hamburku aj.

Školní reaktor VR-1 Vrabec na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v
Praze, je určen pro výchovu studentů a operátorů reaktorů. Řadí se mezi reaktory
bazénového typu a má tepelný výkon cca 1 kWt. Palivem je uran obohacený 235U na
36 %. Jako chladivo, moderátor i reflektor je použita lehká voda. Reaktor VR-1 je
podrobné popsán v sešitu č.4, díl.3 těchto učebních textů.

Školní reaktor Technické university v Budapešti, který slouží především pro výuku
studentů. Jedná se o reaktor bazénového typu s tepelným výkonem do 10 kWt.
Uranové palivo typu EK-10 (dříve používané i na čs. reaktorech VVR-S a ŠR-O) má
obohacení 10 %. Je moderován i chlazen lehkou vodou, reflektorem je grafit.

1.3 PŘEHLEDNÉ DĚLENÍ VÝZKUMNÝCH REAKTORŮ

Výzkumné reaktory se dělí na různé typy a skupiny podle celé řady kriterií.
V následejícím popisu se zaměříme na jejich rozdělení podle několika nejdůležitějších
hledisek.

Jedním ze základních je dělení podle energie neutronů. Výzkumné reaktory se
podle něho dělí na reaktory tepelné - pracující s tepelnými neutrony a reaktory rychlé
- pracující s rychlými neutrony.

Reaktorů tepelných je v současné době naprostá většina. Bývají chlazeny
nejčastěji lehkou (demineralizovanou) vodou, případně těžkou vodou, ale mohou být
chlazeny i plynem.

Rychlé výzkumné reaktory jsou většinou chlazeny tekutými kovy, nejčastěji
sodíkem. Mohou být také chlazeny plynem, například heliem. Z bezpečnostního
hlediska nehrozí při úniku helia, které je inertním plynem, při jeho styku s kyslíkem
ve vzduchu nebo ve vodě, nebezpečí výbuchu. Sodík reaguje s kyslíkem výbušně,
přesto se ho však používá jako chladivá pro rychlé reaktory. Má totiž výborné tepelně
fyzikální vlastnosti, především velký součinitel tepelné vodivosti, který podstatně
ovlivňuje velikost součinitele přestupu tepla s povrchu palivového článku do sodíku
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jako chladivá. Dále má sodík velkou měrnou tepelnou kapacitu. To vše umožňuje
odvod z objemově malé aktivní zóny rychlého reaktoru relativně v jlkého množství
tepla. Sodík má také vysoký bod varu a při jeho použití je možno dosahovat vysokých
teplot při kapalném stavu chladivá za nízkých tlaků.

Reaktory tepelné pracují s tepelnými neutrony. Bývají nejčastěji chlazeny lehkou,
případně těžkou vodou. Hlavní výhodou lehké vody je její snadná dostupnost a nízká
cena. Těžká voda má podstatně lepší moderační vlastnosti, takže při jejím použití jako
moderátoru a chladivá současně je možno používat paliva z přírodního nebo jen málo
obohaceného uranu, ale nevýhodou je její vysoká cena.

Dalším důležitým hlediskem při dělení reaktorů je jejich konstrukce.
Konstrukčně bývají reaktory řešeny, pokud se nejedná o některé reaktory s

homogenním palivem, převážně jako bazénové nebo tankové.
Bazénovým typem výzkumného reaktoru je reaktor, jehož aktivní zóna je umístěna

v otevřeném bazénu s atmosférickým tlakem, přičemž několikametrová vrstva vody
nad aktivní zónou tvoří zároveň stínění proti záření ve svislém směru.

Tankovým typem výzkumného reaktoru je reaktor, jehož aktivní zóna se nachází
v uzavřené nádobě, která umožňuje intenzivnější nucenou cirkulaci chladivá pod
vyšším tlakem než atmosférickým a tím zvětšit odváděný tepelný výkon z aktivní
zóny.

Příkladem bazénového typu je školní reaktor VR-1 Vrabec na FJFI v Praze a
příkladem tankového typu výzkumný reaktor LVR-15 v Řeži, jejichž základní údaje již
byly výše uvedeny, resp. jsou jako součást těchto učebních textů popsány.

Podle cirkulace chladivá přes aktivní zónu se reaktory dělí na dvě základní
skupiny. Reaktory s přirozenou (volnou) cirkulací, za.oženou na termosifonovém jevu
a reaktory s nucenou cirkulací, zabezpečovanou u kapalných chladiv čerpadlem, u
plynných kompresorem či dmychadlem.

U bazénových reaktorů se používá obou způsobů chlazení. Tankové reaktory jsou
téměř vždy vybaveny cirkulací nucenou, i když mohou být při nízkém výkonu
provozovány i s přirozenou cirkulací chladivá. (Viz též obr. 1, obr.2). Příkladem
bazénového reaktoru, který může pracovat s přirozenou i s nucenou cirkulací, je
školní reaktor Technické university v Budapešti.

Výzkumné reaktory mohou být klasifikovány i podle používaného paliva. Naprostá
většina výzkumných reaktorů používá uranové palivo (v různé chemické i fyzikální
podobě). Liší se však jeho obohacení izotopem 235U a to od nízkého, jen několika
procentního obohacení, až do velmi vysokého, například 93,5 % 235U.

U rychlých výzkumných reaktorů bývá použito i jiné palivo, například směs
PuO2-UO2, jako je tomu u reaktoru FFTF v Richlandu v USA, nebo slitiny U-Mo u
rychlého reaktoru RSV Tapiro v Římě.

Podle použitého moderátoru můžeme dělit výzkumné reaktory na reaktory
moderované lehkou vodou (VR-1 Vrabec), těžkou vodou (High Flux Reactor v
Grenoblů ve Francii), grafitem (již odstavený anglický reaktor GLEEP v Harwellu
s tepelným výkonem 4,5 kWt, palivem z přírodního uranu a chlazením vzduchem;
sloužil k měření neutronových účinných průřezů, biologickým pokusům Ó výuce),
polyetylénem (reaktor SUR v Berlíně) nebo různými organickými kapalinami (reaktor
ARBUS v Melekesu v Rusku, o elektrickém výkonu 750 kW). Organické kapaliny
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mohou zároveň sloužit jako chladivo. Výhodou organického chladívá je především
možnost dosažení vyšších teplot v kapalném stavu než u vody a to při nízkých
tlacích. Výhodou organik je též, že se velmi málo aktivují při průchodu reaktorem.
Nevýhodou pak, že trpí tepelným rozkladem - polymerizací.

Podle používaného reflektoru můžeme dělit výzkumné reaktory na typy používající
jako reflektor lehkou vodu (LVR-15, VR-1 Vrabec), těžkou vodu (High Flux Reactor
v Grenoblů), grafit (školní reaktor Technické university v Budapešti) nebo berylium
(reaktor SL0WP0KE-2 v Ottawě v Kanadě, bazénového typu, o tepelném výkonu
20 kWt, uranové palivo s obohacením 93,18 % Z35U, chlazený a moderovaný lehkou
vodou).

1.4 EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ VÝZKUMNÝCH REAKTORŮ

1.4.1 Experimentální kanály

Důležitou součástí výzkumných reaktorů jsou experimentální kanály. Dělí se na
svislé (zaváděné do aktivní zóny nebo do reflektoru) a na vodorovné (radiální a
tangenciální vůči aktivní zóně). Do experimentálních kanálů se řadí i tepelné kolony.

Provádění experimentů v oblasti neutronové fyziky vytváří požadavek na vyvádění
svazků neutronů mimo aktivní zónu. K tomuto účelu jsou nejvhodnější horizontální
kanály. Reaktory bývají vybaveny celou řadou těchto kanálů různých průměrů a různě
uspořádaných. Jednotlivé kanály mohou poskytovat neutrony různých energií a různé
intenzity, které jsou dále přiváděny například na experimentální terčíky různých
přístrojových aparatur. Kanály mají též důležité využití ve výzkumech v oblasti fyziky
pevných látek (například jako zdroj neutronů pro neutronový difraktometr, na němž
lze řešit úlohy z oblasti difrakce neutronů na monokrystalech apod.).

Z důvodu radiační bezpečnosti bývají vodorovné kanály opatřeny uzavíracími
šcupátky a zátkami. Kanál se plně otevře pouze po postupném otevření několika
(například pěti) ochranných kotoučů různých průměrů nebo vytažení stínící zátky.
Ovládání otevírání a uzavírání kanálů je často prováděno dálkově.

Vertikální kanály, které jsou rovněž různých průměrů a jsou zavedeny do různých
částí aktivní zóny nebo reflektoru či betonového stínění, se většinou používají
k ozařování vzorků.

U některých reaktorů (například LVR-15 v ňeži) přiléhá s boku k aktivní zóně
pohyblivá nebo nepohyblivá grafitová tepelná kolona, která může mít několik
vertikálních i horizontálních kanálů a která slouží jako zdroj tepelných neutronů pro
různé experimenty. Po vytažení tepelné kolony (je-li pohyblivá) lze uvolněný prostor
využít pro ozařování větších objektů, zejména pro výzkum stínění reaktorů.

1.4.2 Potrubní pošta

Pneumatická potrubní pošta je zařízení sloužící k rychlé dopravě vzorků, určených
k ozáření, do aktivní zóny nebo jejího okolí a nazpět do polohorké komory a z ní podle
potřeby do radiochemických laboratoří. Vzorky se vkládají do speciálních pouzder,
která se pohybují působením stlačeného vzduchu potrubím pneumatické pošty. Dobu
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ozařování (pobytu vzorku v aktivní zóně) je možno předem volit řádově v rozmezí
sekund až po desítky hodin. Dopravní rychlost vzorku bývá 10 až 20 m.s'1

1.4.3 Experimentální smyčky

Výzkumné reaktory bývají konstrukčně řešeny tak, aby bylo možno do aktivní
zóny nebo do jejího okolí umístit experimentální smyčky, sloužící k různým
výzkumům. Bývají využívány například pro výzkum energetických reaktorů, jejich
palivových článků, korozní problematiky součástí vystavených působení neutronů,
a jsou provozovány za provozních (nebo i vyšších) parametrů energetického reaktoru.
Smyčkou, tvořenou malým potrubním okruhem opatřeným ohříváky a chladiči, může
totiž proudit chladivo používané v energetickém reaktoru při stejném tlaku a teplotě
jaké má v energetickém reaktoru. Přitom tlak v bazénu výzkumného reaktoru zůstává
atmosférický a teplota nízká. U takových zařízení je pak důležitá analýza důsledků
jejich případného poškození na provoz reaktoru.

1.5 VÝZKUMNÉ REAKTORY URČENÉ PRO VÝZKUM A ZDOKONALOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH REAKTORŮ

Mezi výzkumné reaktory určené pro výzkum a zdokonalování energetických
reaktorů patří výzkumné reaktory pro ověřování kritických rozměrů aktivní zóny
s různým uspořádáním paliva, moderátoru, reflektoru a regulačních orgánů.

Jako příklad lze uvést již odstavený kritický soubor REACTOR ALIZE v Saclay ve
Francii, o tepelném výkonu 1 až 100 W,, s možností použití různých paliv. Jeho
moderátorem, chladivém a reflektorem byla lehká voda s mocností používat i jiné
reflektory. Na tomto zařízení byly prováděny studie palivových mříží, měření
kritických hmotností, vybočování palivových elementů, měření teplotních koeficientů
mezi 5 a 95 °C. K podobným účelům slouží i 100 wattový reaktor DIMPLE
(Deutarium Moderated Pile Low Energy) v Harwellu v Anglii, který je však určen pro
výzkum těžkovodních reaktorů, a proto také používá jako moderátoru těžkou vodu.
Má grafitový reflektor. Podle požadavků může být použito palivo uranové nebo
plutoniové. Nevyžaduje chlazení.

Tyto reaktory a kritické soubory měly velký význam zejména na počátcích rozvoje
energetických reaktorů.

Do této skupiny reaktorů patřily i dnes již většinou odstavené reaktory typu
ARGONAUT, např. americký ARGONAUT (Argonne Nuclear Assembly for University
Training), umístěný v Argonne National Laboratory ve státě Illinois, USA. Jeho
tepelný výkon dosahoval 10 kWt, používal uranové palivo obohacené na 20 % 2 3 5U,
byl moderován a chlazen lehkou vodou a měl grafitový reflektor. Prováděly se na něm
studie obecných vlastností reaktorů, reaktorové kinetíky, paliv, stínění aj. Zajímavým
bylo řešení jeho aktivní zóny. Byla prstencového tvaru, takže dobře umožňovala
ozařování objektů uvnitř tohoto prstence, ve kterém se nacházela vyjímatelná
grafitová tepelná kolona s měřicími kanély.

V ÚJV Řež je vybudován experimentální reaktor LR-O. Je určen pro studium a
výzkum palivových mříží lehkovodních reaktorů, zejména WER-1000. Jsou
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používány zkrácené palivové články reaktoru VVER-1000 s uranovým palivem
obohaceným na 2 až 4 % Í 3 5U. Moderátorem, chladivém i reflektorem je lehká voda
s proměnným obsahem kyseliny borité H3BO3. Chlazení přirozenou cirkulací. Původně
však byl tento kritický soubor postaven jako těžkovodní a byl označen TR-O. Do
kritického stavu byl poprvé uveden v roce 1972. Byl navržen i vybudován pouze
československými podniky. Umožňoval relativně rychlý výzkum palivových mříží
těžkovodních energetických reaktorů, tedy jaderného programu, kterým jsme v naší
republice začínali. (Naše první jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích A1 měla
reaktor s přírodním uranem, moderovaný těžkou vodou a chlazený vysokotlakým
oxidem uhličitým (6 MPaí). Reaktor LR-0 je podrobné popsán v sešitu č.4, 2.díl
těchto učebních textů.

1.6 REAKTORY PRO VÝROBU RADIONUKLIDÚ

Výroba radionuklidů se provádí v těchto reaktorech ozařováním terčového
materiálu, vloženého do svislých ozařovacích kanálů, zavedených do aktivní zóny
nebo do jejího okolí. K nejdůležitějším radionuklidů m vyráběným v rektorech patří

• 60Co, 14C, 19Jlr, 3H, I 3 t J , 35S, 198Au, 65Zn, 8SKr a jiné.
V případech, kdy jsou získávány a používány nuklidy s krátkými poločasy

rozpadu, je zapotřebí mít v těsné blízkosti reaktoru pracoviště (např. polohorké
komory), do kterých se vzorky dopravují pneumatickou poštou. Ostatní radionuklidy
s delšími poločasy je možno posílat (často i letecky) i do vzdálenějších míst k
průmyslovému využití v technice, chemii, biologii, zemědělství, lékařství apod.

Reaktory, na kterých se vyrábějí radionuklidy, téměř vždy slouží i k jiným
výzkumným (či energetickým) účelům, takže nebývají jednoúčelové (například reaktor
LVR-15 v Řeži).

1.7 JEDNOÚČELOVÉ REAKTORY PRO VÝVOJ ENERGETICKÝCH REAKTORŮ

Sem se řadí výzkumné reaktory, mající jen velmi úzké pole působnosti a které jsou
zaměřené na speciální problém ve výzkumu a vývoji energetických reaktorů.

Takovým reaktorem byl např. již odstavený reaktor LOFT (Loss of Fluid Test
Reactor), umístěný v National Reactor Testing Station ve Scoville, Idaho, USA. Jak
už název říká, sloužil pro výzkum bezpečnosti reaktorů při ztrátě chladivá. Byl
tankového typu s mírně obohaceným palivem (2,28 až 4,95 % 235U), chlazený,
moderovaný i reflektovaný tlakovou lehkou vodou. Měl tepelný výkon 50 MWt.

Jiným příkladem může být také již odstavený reaktor PBF (Power Burst Facility)
v National Testing Station ve Scoville, Idaho, USA, který sloužil k výzkumu vlivu
rychlých destruktivních ohřevů na palivové soubory energetických reaktorů. Jednalo
se o reaktor tankového typu s ternárním oxidickým palivem, jehož složení ve
hmotnostních procentech bylo: 7,1 % vápníku, 62,3 % zirkonu, 30,6 % uranu.
Obohacení uranu bylo 18,5 % 236U. Moderování i chlazení bylo zajištováno lehkou
vodou. Jeho ustálený tepelný výkon byl 20 MWt, v pulzu dosahoval až 240000 MWt.

Dalším jednoúčelovým reaktorem byl tankový reaktor ESADA-VESR {Esada
Vallecitos Experimental Superheat Reactor) v Pleasanton, Alameda County,
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California, USA, s tepelným výkonem 23 MW, a se slabě obohaceným uranovým
palivem na 5,4 % 236U. Jako moderátor a reflektor používal lehkou vodu a jako
chladivo vodní páru. Sloužil k ověřování palivových článků pro přehřívákové kanály
energetických varných reaktorů s přehříváním páry.

1.8 REAKTORY S VYSOKÝMI HUSTOTAMI TOKU NEUTRONŮ PRO VÝZKUM
MATERIÁLŮ

K výzkumu vlivu neutronového záření na různé materiály je obvykle zapotřebí
vyšších hustot toku neutronů. Mezi reaktory, které tuto podmínku splňují, patří
reaktor MIR (Matěrialovědčeskij issledovatělskij reaktor) v Melekesu v Rusku ve
Vědeckovýzkumném ústavu atomových reaktorů (NIIAR). Má výkon 100 MWt, je
tankového typu s uranovým palivem obohaceným na SO % 235U. Je moderován i
chlazen lehkou vodou a má beryliový reflektor. Do aktivní zóny se dají vkládat
energetické smyčky pro testování palivových souborů. Maximální hustota toku
tepelných neutronů dosahuje 5.1018 m'2.s'\ rychlých neutronů 3.1018 m'2.s'\

Dalším materiálovým reaktorem je v tomtéž ústavu reaktor SM-2 (Samyj
moščnyj). Je opět tankového typu a má tepelný výkon 100 MW,. Uranové palivo je
obohaceno na 90 % 235U. Je moderován i chlazen lehkou vodou a má beryliový
reflektor. Má vysokou hustotu toku tepelných neutronů (2.1019 m 2s1). Je využíván
k ověřování materiálů, ale též ke studiu jaderných a fyzikálních vlastností prvků a
k získávání transuranových a jiných nuklidů.

1.9 UNIVERZÁLNÍ VÝZKUMNÉ REAKTORY

Do této kategorie se řadí reaktory, umožňující výzkum v celé řadě oblastí. Na
jednom výzkumném reaktoru je možno souběžně provádět například základní výzkum
z oblasti jaderné fyziky, chemie či biologie, vyrábět radionuklidy, organizovat výuku
operátorů, umístovat do reaktoru výzkumné smyčky apod..

Jako typický zástupce této skupiny je dále popsán reaktor TRIGA MARK-II
(Training, Research, Isotop Production General Atomic).

Jeden z asi padesáti reaktorů tohoto nebo podobného typu je umístěn a
provozován v Rakousku ve Vídni v Atominstitut der Ôsterreichischen Universitäten.
Jedná se o bazénový pulzní reaktor, jehož maximální trvalý tepelný výkon je roven
250 kWt. V pulzu dosahuje výkonu 250 MW,. Palivem v reaktoru je homogenní směs
uranu s hydridem zirkonia ZrH umístěná v palivových tyčích. Obohacení uranu je
20 % 2 3 5U. Reaktor je moderován hydridem zirkonia ZrH v palivových tyčích a lehkou
vodou v AZ. Lehká voda slouží zároveň jako chladivo. Reaktor má grafitový reflektor.

Na obr.1 a obr.2 jsou znázorněny vertikální a horizontální řezy tímto reaktorem.
Teplo uvolňované v důsledku štěpení v aktivní zóně je odváděno

demineralizovanou lehkou vodou, jejíž teplota se pohybuje mezi 20 a 40 °C, přes
výměníky tepla do chladicí vody sekundárního okruhu s teplotou voc'/ mezi 12 a 18
°C a odtud dále do kanálu řeky Dunaje. Do výkonu 100 kW, je cirkulace primární
vody přirozená, při vyšším výkonu nucená čerpadlem.
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-REAKTOROV/ PLOälHA

HORJUCĽNÍ BETOH

K/DOBA Z NEREZU

HLINÍKOVÁ" H/DGBA

TŽŽEř BETON

•.£*' uzívža z IĚZKÍHO

TEPELlď KOLONA RADIAÍflí STĎfÉHi

obr.1 Svislý řez vfdeňským reaktorem TRIGA MARK-II

RADUtlHř KAS/l

obr.2 Vodorovný řez vídeňským reaktorem TRIGA MARK-II
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Aktivní zóna sestává z 80 palivových
článků, majících průměr 37,5 mm a
výšku 722,4 mm. Dva z palivových
článků jsou osazeny termočlánky,
umožňujícími měřit teplotu uvnitř paliva
během provozu (viz. obr.3). Při
jmenovitém výkonu 250 kWt je teplota
ve středu palivového článku asi 200 °C.
Vzhledem k nízké výkonové hladině
reaktoru je vyhoření paliva malé, takže
řada palivových článků pracuje v reaktoru
již od roku 1962, kdy byl reaktor uveden
do provozu. Jinak je možno posílat
vyhořelé články zpět do USA.

Pokrytí palivových článků je buď
hliníkové o tlouštce 0,76 mm nebo
ocelové 0,51 mm. Palivová část aktivní
zóny má průměr 0,495 m a výšku
0,3556 m. Obsahuje 2,3 kg 235U.

Grafitový reflektor má hliníkové
pokrytí, v horních i dolních částech
palivových článků má výšku 102 mm. obr.3 Svislý fez palivovým článkem, osazeným
.,.. „-. ,. . .... . _ termočlánky u reaktoru TRIGA MARK-II
Tloustka reflektoru v radiálním směru
kolem aktivní zóny je 305 mm. Nádoba reaktoru má průměr 1,98 m a hloubku 6,4 m.
Stínění v radiálním směru tvoří 305 mm grafitu, 457 mm vody a nejméně 2060 mm
těžkého betonu. Ve svislém směru je nad aktivní zónou 102 mm grafitu a 4,9 m
vody, pod aktivní zónou 102 mm grafitu, 610 mm vody a nejméně 910 mm
standardního betonu.

Vzhledem k tomu, že hlavním moderátorem v reaktoru je hydrid zirkonu, který má
speciální moderační vlastnosti, zmenšující se při vysokých teplotách (záporný teplotní
koeficient reaktivity), je možno reaktor TRIGA provozovat i v pulzním režimu. Při
provedení pulzu dochází k velmi rychlému vzrůstu výkonu na 250 MW, během
40 milisekund, přičemž hustota toku nutronů vzroste z hodnoty 1.1017 m^.s"1 (při
výkonu 250 kWt) na 1.1020 m'2.s' (při 250 MW,). Okamžitý energetický výtěžek
pulzu činí 10 MWs, celkový 16 MWs.

Vlivem záporného koeficientu reaktivity se výkon po pulzu opět sníží zpět na
250 kWt. Teplota v palivu vzroste asi za 9 s po pulzu na 360 °C. Vzhledem k
velkému teplotnímu namáhání paliva při pulzu, je maximální přípustný počet pulzů 12
za hodinu. Nt vídeňském reaktoru TRIGA však provádějí těchto pulzů mnohem méně,
například za celý rok 1992 jich uskutečnili jen 7.

K řízení reaktoru slouží tři regulační tyče, v nichž je jako absorbční materiál použit
karbid bóru. Jsou-li regulační tyče zcela zasunuty do aktivní zóny, pohlcují též
neutrony stále emitované Sb-Be (antimon-beryliovým) fotoneutronovým zdrojem a
reaktor zůstává podkritický.
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Pohyb dvou regulačních tyčí je prováděn elektromotory pomocí ozubeného
hřebenu a pastorku, třetí tyč je přemístovaná pneumaticky. Při vystřelení této tyče
tlakovým vzduchem (o tlaku 0,5 MPa) z aktivní zóny dochází k uskutečnění
reaktorového pulzu.

Díky používanému typu paliva s vysokým obsahem hyclridu zirkonu lze
vysunováním regulačních tyčí 2 aktivní zóny dosáhnout za jednu minutu
z počátečního podkritického stavu provozního výkonu 250 kWt.

Reaktor může být odstaven buď ručně, nebo automaticky bezpečnostním
systémem. Doba pádu regulačních (havarijních) tyčí do aktivní zóny je 0,1 s.

Reaktor je řízen pomocí čtyř měřicích kanálů, z nichž tři mají ionisační komoru a
jeden štěpnou. Signály od n ch se zobrazují na barevném grafickém monitoru a na
grafických indikátorech.

Automatickým širokopásmovým kanálem NM-1000 je řízen výkon reaktoru od
výkonové úrovně neutronového zdroje (asi 5 mW) až po jmenovitý výkon 250 kWt.
Kanál používá širokopásmovou ionisační komoru se speciálně zpracovávaným
signálem pomocí mikroprocesorové techniky.

Výkon reaktoru je dále ovládán dalšími dvěma lineárními kanály NMP-Ch a
NVM-Ph a to opět v rozsahu od úrovně neutronového zdroje až po jmenovitý výkon.
Signáf prochází přes přepínač rozsahů, kterým se volí výkonové pásmo. Jestliže
alespoň z jednoho z těchto dvou kanálů překročí signál zvolené výkonové pásmo o
více než 5 %, reaktor se automaticky odstaví. Oba kanály používají jako sensorů
kompensovaných ionisačních komor.

Pro řízení reaktoru v pulzním režimu je používána nekompensovaná ionisační
komora. Tato komora měří tvar reaktorového pulzu, který je znázorňován na
grafickém monitoru. Ostatní data o pulzu, jako integrální výkon a jiná, jsou počítána
z tohoto signálu.

Reaktor TRIGA MARK-II je vybaven řadou ozařovacích zařízení (viz. např. obr.1,
obr.2). V reflektoru je 5 ozařovacích kanálů, v nichž může být současně ozařováno
10 kontejnerů. Dále má reaktor centrální ozařovací kanál uprostřed aktivní zóny, do
něhož mohou být umístovány vzorky do průměru 38,4 mm. Hustota toku neutronů
vněm dosahuje 1 0 1 7 m 2 . s \ Pneumatickými transportními systémy je možno
dopravovat do reaktoru různé materiály k ozařování přímo z chemické laboratoře a
po požadované době ozařování opět nazpět. Transportní doba pomalejšího
pneumatického systému je 3 s, rychlého 20 ms.

Dále je reaktor vybaven čtyřmi horizontálními kanály o průměru 152 mm,
umožňujícími vývod neutronových svazků různých energií do reaktorové haly pro
experimentální účely, zejména ve fyzice pevných látek.

Dalším vybavením reaktoru je tepelná kolona, v níž prostor mezi aktivní zónou a
výstupem do reaktorové haly je vyplněn grafitem, sloužícím ke zpomalení neutronů.
Tepelná kolona má příčný průřez 1,22 x 1,22 m a délku 1,68 m.

Jiným zařízením ic ozařování je experimentální nádrž o rozměrech 2,44 x 2,1 A m
a hloubce 3,66 m, propojená s reaktorem kolimátorem pro neutronovou radiografii
o průřezu 0,61 x 0,61 m, dlouhým 1,22 m.
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1.10 ŠKOLNÍ REAKTORY

S rozvojem výzkumných a experimentálních reaktorů různých typů stále přibývaly
i reaktory, které byly převážně určeny pro výuku resp. výcvik specialistů. Mezi ně
patřili především posluchači vysoce specializovaných technických škol a připravovaný
personál pro jaderně energetická zařízení. Reaktory byly nejprve určeny pro
kombinované využití výzkumně vývojové, později pak již ve větší míře specializované
pro pedagogické účely universit, vysokých škol technického zaměření, vojenských
škol (zejména námořnictvo) a postgraduálních středisek. Technická řešení školních
reaktorů respektovala celou řadu podmínek, mezi které patří zejména:

- umístění v areálech vysokých škol, často přímo v městských aglomeracích,
- přítomnost nezkušených a často neukázněných studentů při provozu; důležitý

však byl také předpoklad, aby studenti mohli samostatně nacvičovat řízení
reaktoru,

- jednoduchost, provozní bezpečnost a spolehlivost, nenáročnost na provozní
podmínky,

- levný provoz.
Jako školní reaktory slouží reaktory různých typů. Jsou to například reaktory typu

SUR, TRIGA, SLOWPOKE, ARGONAUT, reaktor TU Budapest, o nichž již bylo stručně
pojednáno. Dále můžeme uvést reaktory typu AGN (Aerojet General Nuclear, USA).
Příkladem tohoto typu je reaktor AGN 201 Suwon v Korejské republice na Kyung Hu
University v Yongin-Kun, Kyunggi-Do. Reaktor má nulový výkon, palivo obohacené
na 20 % 2 3 5U, smíchané homogenně s polyetylénem ve formě disků o průměru
254 mm. Moderátorem je polyetylén, reflektorem grafit. Chlazení tento reaktor
nevyžaduje.

Na Technické škole v Žitavě (Hochschule fůr Technik und Wirtschaft, Zittau. SRN)
pracuje školní reaktor ZLFR-1 Zittau. Je tankového typu (bazén s víkem) a má tepelný
výkon 10 Wt. Palivem je uran obohacený na 36 % 235U. Moderátorem, chladivém i
reflektorem je lehká voda. Chlazen je přirozenou cirkulací vody.

Typickým příkladem našehc školního reaktoru je reaktor VR-1 Vrabec na FJFI
ČVUT v Praze. Je využíván především k výuce posluchačů FJFI, zaměření teorie a
technika jaderných reaktorů, ale i k výuce posluchačů jiných zaměření a jiných
vysokých škol v České republice i v zahraničí. Na reaktoru je též turnusové školen
vybraný personál pro naši jadernou energetiku.

Školní reaktor CONSORT v Ascotu u Londýna v "Centre for Analytical Research
in the Environment and the Imperial College Reactor" je bazénový a má tepelný
výkon 100 kWt. Palivové články jsou standardního typu MTR s destičkami ze slitiny
uranu s hliníkem. Palivo je obohaceno na 80 % 235U. Pokrytí palivových článků je
hliníkové. Počet destiček v jednom článku je 12 nebo 16. Lehká voda slouží jako
chladivo, moderátor i reflektor. Chlazení aktivní zóny je přirozenou cirkulací. Reaktor
sloužil nejprve (od roku 1965) pro výcvik personálu v nevojenském jaderném
programu, později byl zaměřován více na vědecký výzkum v následujících oblastech:
aktivační spektrometrie v chemických analýzách, v jaderné fyzice, při zárukách a
manipulacích s radioaktivními odpady, monitorování uranu a v poslední době
především v oblasti ochrany životního prostředí. Výuka je zde zaměřena zejména na
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postgraduální studium a organizování různých kursů a školení pro hygieniky,
dozimetriky, pracovníky jaderných elektráren aj.

1.10.1 Příklady typických úloh procvičovaných na školních reaktorech

a) Měření reaktivity.
Jelikož reaktivita podstatně ovlivňuje dynamické chování reaktoru, je jeho

důležitým parametrem. Na velikosti reaktivity a na jejich časových změnách závisí
bezpečnost provozu reaktoru. Před spuštěním reaktoru určuje velikost záporné
reaktivity jeho podkritičnost. Ke změnám reaktivity dochází při změnách poloh
regulačních, havarijních i kompenzačních tyčí, při vyjímání a zakládání palivových
článků, různých experimentálních zařízení a provádění jiných změn v oblasti aktivní
zóny nebo jejího okolí. Proto měření reaktivity musí být věnována patřičná pozornost.
Metod měření reaktivity je celá řada. Jsou to metody používané při podkritickém
stavu reaktoru, při kritickém a při nadkritickém stavu reaktoru. Podrobněji je o všech
těchto metodách pojednáno např. v sešitu č.2 těchto učebních textů.

b) Kritický experiment.
Kritickým experimentem se experimentálně ověřuje velikost a tvar aktivní zóny,

která byla předem teoreticky určena výpočty. Na základě těchto experimentů
můžeme získat potřebné konstanty pro provedení korekcí teoretických výpočtů.

Při uvádění reaktoru do provozu s již ověřenou aktivní zónou dochází k dosahování
kritického stavu a rovněž tak i při změnách výkonu reaktoru, při nichž dojde nejprve
k odchylce od kritického stavu a potom znovu k jeho dosažení. Provedeme-li však
nějakou velkou změnu v aktivní zóně, například změníme počet palivových článků
nebo jejich uspořádání, dochází při nejbližším prvním uvádění do provozu této nově
uspořádané aktivní zóny vždy k neurčitosti při dosahování kritického stavu, a to i za
předpokladu, že jsme použili nejdokonalejších známých výpočtových metod. Proto
je nutno při každé relativně větší změně v aktivní zóně provádět kritický experiment.

Dosahování kritického stavu, to jest dosažení efektivního multiplikačního
koeficientu kof = 1 ze stavu, kdy má aktivní zóna ke, menší než 1, lze provádět
různými způsoby:

- změnou množství paliva,
- pohybem absorbčních tyčí, čímž se mění absorbce neutronů,
- změnou výšky hladiny moderátoru,
- změnou koncentrace absorbátoru v chladivú, pokud chladivo absorbátor

obsahuje.

c) Měření zpožděných neutronů.
Na školních reaktorech se může provádět tato úloha jako instruktivní ukázka

existence zpožděných neutronů a zároveň časového průběhu jejich uvolňování ze
štěpných produktů ihned po vyjmutí ozářeného štěpného materiálu z reaktoru. Úloha
také může být zaměřena na podrobnější studium vlastností zpožděných neutronů.
V tomto případě lze i určit jaké štěpné nuklidy a v jakém množství obsahuje
ozařovaný vzorek.
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d) Měření hustoty toku tepelných neutronů.
Také tato úloha patří na školních reaktorech mezi typické. Určuje se při ní

experimentálně relativní hustota toku tepelných neutronů v jednotlivých místech
aktivní zóny, případně jejím okolí. Měření se provádí nejčastěji po výšce aktivní zóny
nebo v radiálním směru. Jelikož výkon v určitém místě aktivní zóny závisí na hustotě
toku neutronů v tomto místě, můžeme podle změřeného rozložení hustoty toku
neutronů po aktivní zóně získat názor o příslušném rozložení výkonu. Hustoty toku
neutronů můžeme měřit např. miniaturními štěpnými komorami, samonapájecími
detektory, aktivačními detektory, kalorimetry aj. Viz. [1J.

2 P A L I V A P R O V Ý Z K U M N É R E A K T O R Y

Obdobně bouřlivý vývoj jako výzkumné reaktory prodělávala i paliva pro ně
určená. Teprve v pozdější době, kdy byly formulovány požadavky na vlastnosti paliv
a kdy se ukázalo, která paliva jsou nejvýhodnější, se i tato oblast postupně
stabilizovala.

Paliva pro výzkumné reaktory mohou být dělena z několika různých hledisek. Jako
první lze uvést druh štěpného materiálu. Až na výjimky byl a je používán štěpný
izotop 2 3 5U, výjimkami je 239Pu, a to zejména u výzkumných reaktorů na rychlých
neutronech. Jiným hlediskem může být výše obohacení paliva, které se pohybuje od
přírodního až po cca 94 %, dalším např. konzistence (uspořádáno paliva a
moderátoru. Ta určuje i typ reaktoru a vžité dělení rozlišuje podle použitého paliva i
reaktory na homogenní a heterogenní.

Homogenní paliva (palivo je rovnoměrně rozmístěno v moderátoru a tvoří s
moderátorem "směs" nebo roztok, jejichž fyzikální parametry jsou definovány
poměrem jader štěpného materiálu a moderátoru) se u výzkumných reaktorů
uplatňovala ve dvojí podobá: kapalné a pevné.

2.1 KAPALNÁ HOMOGENNÍ PALIVA

Používala se prakticky od počátku éry výzkumných reaktorů, v podstatě ,ce vždy
jednalo o obohacený 235U vhodně převedený do kapalné podoby. Jako příklad lze
uvést aktivní zónu amerického reaktoru LOPO, kterou tvořilo 580 g 235U ve formě 6
kg UO2SO4 obohaceného na 14,67 %, rozpuštěného v H2O. Zóna měla kulový tvar
o průměru 30 cm a objemu 15 I. Jiným příkladem může být aktivní zóna amerického
reaktoru LAPRE-1 ve tvaru válce o průměru 38 cm a výšce 40,5 cm (objem 46 I),
která obsahovala 4,1 kg 235U obohaceného na 93,4 % ve formě U03 rozpuštěného
v H3PO4 (poměr jader H / 23SU byl přibližné 175). Homogenní kapalná paliva pro
výzkumné reaktory mají řadu nevýhod, mezi které patří zejména špatná možnost
chlazení, hromadění štěpných produktů přímo v nepokrytém palivu, nebezpečná
manipulace z hlediska změn v úniku neutronů při změně geometrie apod. Proto se
tato paliva používala pouze u reaktorů s velmi malým výkonem a ve specializovaných
laboratořích zabývajících se výzkumem kritických seskupení různých koncentrací a
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obr.4 Příklady heterogenních paliv.

objemů paliva. V současné době nejsou reaktory s těmito palivy již pravidelně
provozovány.

2.2 PEVNÁ HOMOGENNÍ PALIVA

Nejčastějí se jednalo o dispersi obohaceného UO2 v polyetylénu, který zajištuje
dobrou moderaci neutronů. Z tohoto materiálu byly odlévány kruhové desky, ze
kterých byla sestavována aktivnřzóna válcového tvaru. Typickým příkladem takových
reaktorů jsou německé reaktory SUR (Siemens Unterrichts Reaktor) a americké
AGN 201, příp. i AGN 211 (zde však bylo použito již palivo jiného tvaru). Například
zóna reaktoru SUR má tvar válce o průměru 24 cm a výšce 26 cm, kritické množství
uranu se pohybuje kolem 700 g 235U, výkon takového reaktoru dosahuje maximálně
1 W. Homogenní disperse UO2 v polyethylenu může být provozována pouze při velmi
malých výkonech (prakticky bez odvodu tepla). Na druhé straně má toto palivo
vysoký záporný koeficient reaktivity a v případě nedovoleného zvýšení výkonu dojde
rychle k jeho roztavení a zastavení reakce. Mezi reaktory s homogenním pevným
palivem jsou zařazovány i reaktory typu TRIGA. Jejich palivo tvoří homogenní slitina
uranu obohaceného na 20 % izotopem 235U v hydridu zirkonu. Hmotový poměr je
8 % U, 91 % Zr a 1 % H. Hydrid zirkonu působí jako moderátor. Vlastní palivo, které
je pokryto hliníkem, je vysoké pouze 381 mm, nad a pod ním se nachází nejprve
vrstva vyhořívajícího absorbátoru (samarium) a pak ještě grafitový reflektor. Fyzikálně
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takto uspořádaná aktivní zóna pracuje tak, že v počátečním období kampaně, kdy je
dostatečný přebytek reaktivity, postupně vyhořívá samarium a tím se v závěru
kampaně začne projevovat i vliv grafitového reflektoru.

Heterogenní paliva se v podstatě ustálila ve třech formách: proutky, desky a
trubky, přitom každá forma má více modifikací. Dobrý přehled základních typů paliva
pro výzkumné reaktory je uveden na obr.4.

2.3 DESKOVÁ PALIVA

Typickým příkladem deskového paliva je palivo značené MTR (Material Test
Reactor). Jedná se o sendvičové (vrstvené) palivo, skládající se ze tří vrstev. Vnější
vrstvy (z každé strany) tvoří hliníkový (nejčastěji) obal, vnitřní část tvoří disperse
nebo slitina obohaceného štěpného materiálu. Podle typu a technologie vnitřní vrstvy
se může jednat o paliva kovová (kovový uran nejčastěji v hliníku, UAL.-AI),
kysličníková (UO2AIX, U308-AI) nebo křemíková (U3Si2-Ai). Vyvíjeny však byly i další
druhy paliva např. U6Fe-AI, U3SiAI-AI, UZrHx, U3Si-AI. Za nejdokonaleji zvládnutá se
považují paliva UAIX-AI a U3O8-AI, avšak běžně se již používají i paliva U3Si2-AI.
Palivová deska se vyrábí zaválcováním destiček se štěpným materiálem do hliníkové
slitiny. Destičky jsou vyráběny lisováním příslušné palivové směsi na hydraulickém
lisu, po vylisování jsou žíhány při 450 °C ve vysokém vakuu a poté je prováděna
kontrola geometrie, homogenity a obsahu štěpného materiálu. Volba povlakového
materiálu musí odpovídat obsahu uranu v palivových destičkách. Pro obsah uranu do
20 % objemu je možné destičky plátovat hliníkem čistoty 99,5 %, pro vyšší obsah
uranu se používají tvrdší slitiny typu AlMg. Vyrobené palivové desky se spojují do
palivových článků (kazet) s hliníkovými hřebínky, příp. i hliníkovou výstuží. Někteří
výrobci místo výztuží používají silnější hliníkové pokrytí palivových desek umístěných
na okrajích kazety. Tlouštka desky a mezera mezi deskami je určena především
fyzikálními a termohydraulickými charakteristikami a výrobními možnostmi. První
paliva typu MTR měla silnější desky, širší mezeru a tím i menší počet desek v kazetě.
Po zdokonalení výrobní technologie však především z důvodů teplofyzikálních a
výsledků havarijních analýz byly voleny desky tenčí a jejich větší počet v palivové
kazetě. Fyzikálně je toto palivo bližší homogennímu palivu než předchozí typ.

Jak je vidět z obr.4, mohou být podle potřeby z deskového paliva připravovány
kazety různého tvaru, včetně paliva pro tzv. prstencové zóny. Z pevnostního a
tepelně hydraulického hlediska používají někteří výrobci palivové desky v různě
profilovaném (prohnutém) tvaru.

Určitou exkluzivní obdobou deskového paliva je palivo typu CARAMEL, vyvinuté
a určitý čas i vyráběné ve Francii. Jedná se o tenké palivové destičky z UO2

obohaceného na hodnotu pod 20 % 235U (nejčastěji pouhých 5 % 23SU), které jsou
v pravidelné zirkoniové matrici v dostatečném počtu přeplátovány hliníkovým resp.
zirkoniovým pokrytím. Technologie výroby destiček UO2 (keramické palivo) je
obdobná jako u palivových tablet pro energetické reaktory. Přeplátováním vznikne
palivová deska požadovaných rozměrů. Svým uspořádáním toto palivo poněkud
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připomíná tabulku čokolády. Motivací k tomuto řešení měla být nejen vysoká hustota
štěpného materiálu, ale i zvýšená úroveň bezpečnosti. Ta se měla projevit v tom, že
v případě nedostatečného odvodu tepla a roztavením palivové destičky a jejího
pokrytí má havárie vzhledem k zirkoniové matrici výrazně lokální charakter. Současně
se však ukázalo, že výrobní technologie s garancí všech předpokládaných vlastností
palivo výrazně prodražuje a pro malý zájem a nerentabilnost {zřejmě i větší počet
reklamací) se v současné době toto palivo nevyrábí a není na trhu běžně dostupné.

2.4 TRUBKOVÁ PALIVA

Materiálovým složením jsou trubková paliva velice blízká deskovým palivům,
používá se však jiná technologie (protahování na trnu) a jiný způsob fixace
koncentrických trubek. Profil trubek nebývá vždy kruhový, často se jedná o
prakticky čtvercový průřez s oblými (zakulacenými) rohy nebo šestiúhelníkový průřez.
Určitým problémem takových trubek jsou při vyšších výkonech teplofyzikální poměry
právě v těchto zakulacených částech. Trubková paliva jsou charakteristická pro
sovětské (ruské) výzkumné reaktory. Mezi nejznámější u nás patří palivo typu IRT-2M
(s různým stupněm obohaceno, poměrně přesné podklady jsou i pro palivo typu
IRT-3M. Jako příklad paliva se šestiúhelníkovým průřezem lze uvést opět původem
sovětské palivo VVR-M, používané například v maďarském reaktoru VVR-M nebo ve
školním reaktoru v Žitavě. Trubková paliva s hrubým průřezem byla vyvinuta a hojně
používána v západních i sovětských (ruských) výzkumných reaktorech.

2.5 PALIVOVÉ PROUTKY (TYČE)

U výzkumných reaktorů, které byly určeny pro ověření fyzikálních parametrů
energetických reaktorů se jako paliva používaly zkrácené nebo i plnorozměrné
palivové články (kazety) vyvinuté pro energetické reaktory, tedy s tyčovým
(proutkovým) palivem. Palivové tyče, např. s kovovým přírodním uranem, se také
používaly u různých exponenciálních a podkritických souborů, zejména s grafitovým
moderátorem. Jiný příklad použití palivových proutků lze ukázat např. u známého
paliva EK-10. Jedná se o palivo připravené pro výzkumné reaktory (původní palivo
pro řežský reaktor VVR-S a "škodovácký" reaktor ŠR-O). Vnější průměr proutku byl
10 mm, tlouštka hliníkového pokrytí 1,5 mm, vnitřní prostor hliníkové trubky byl
vyplněn slitinou UO2 s hořčíkem. Obohacení bylo 10 % 235U (podle některých údajů
se v bývalém SSSR používalo u tohoto paliva i obohacení 20 % 235U), jeden proutek
obsahoval celkem 8 g 235U a 80 g uranu celkem. Palivové proutky byly hliníkovými
koncovkami fixovány do palivové kazety (článku) s roztečí čtvercové mříže 1,6 cm.
Lehkovodní reaktor s tímto palivem dosahoval kritického stavu při cca 24 palivových
článcích. Také toto palivo je vidět na obr.4

2.6 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA KVALITNÍ PALIVO PRO VÝZKUMNÝ REAKTOR

Pokud by měly být souhrnně (na základě získaných zkušeností) uvedeny
požadavky na dobré palivo pro výzkumné reaktory, pak je nutné uvést zejména:
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- odpovídající fyzikální vlastnosti (obsah štěpného materiálu, obohacení, poměr
počtu jader moderátoru ku počtu jader štěpného materiálu (u vodou
moderovaných a chlazených reaktorů se tento poměr pohybuje pod optimální
hodnotou, reaktor je tedy z bezpečnostních důvodů - var - podmoderován),
dostatečná zásoba štěpného materiálu pro plánovanou délku palivové
kampaně),

- konstrukční řešení, které umožňuje dostatečné chlazení všech částí paliva při
stanoveném výkonu, pokud možno co nejrovnoměrnější rozložení teplot v palivu
(dobře splňuje deskové palivo, hůře splňuje proutkové palivo, záleží však také
na použitém materiálu), vysoká korozní odolnost, použití konstrukčních
materiálů, které se málo aktivují,

- pokrytí paliva musí splňovat podmínky na těsnost po celou dobu životnosti
paliva a při dosažení předpokládaných hodnot jeho vyhoření,

- palivo a jeho konstrukce smí pouze v nezbytné míře obsahovat materiály
parazitně pohlcující neutrony, s výjimkou paliv, která obsahují vyhořívající
absorbátory, ta však jsou u výzkumných reaktorů málo používaná,

- snadná manipulovatelnost s čerstvým i vyhořelým palivem, jednoznačná
identifikovatelnost jednotlivých palivových článků a jejich samostatných částí
obsahujících štěpný materiál,

- podrobná technická dokumentace vyhovující nejen předpisům o evidenci a
kontrole jaderných materiálů, ale i experimentálním a provozním účelům,

- atraktivní cena, resp. doplňující služby, jako např. odběr vyhořelého paliva
a pod.

2 výčtu požadavků je zřejmé, že právě dosažitelné (limitní) parametry paliva
zpětně ovlivňují (určují) řadu základních parametrů reaktoru. Od výkonu až po
požadavky na čistotu moderátoru a chladivá.

2.7 PROGRAMY SNIŽOVÁNÍ OBOHACENÍ PALIVA PRO VÝZKUMNÉ REAKTORY

V návaznosti na dohodu o nešířeni jaderných zbraní a tzv. londýnská ujednání
probíhá, resp. má již řadu let probíhat soustředěné úsilí zaměřené na výrazné snížení
obohacení paliva pro výzkumné reaktory, a to především v zemích nevlastnících
jaderné zbraně. Hlavním důvodem těchto programů jsou obavy o zneužití často
používaných vysoce obohacených materiálů (80 - 94 % 235U) pro přípravu jaderných
zbraní nebo pro teroristické účely. Doporučenou nejvyšší hodnotou obohacení, která
by neměla být překročena je 20 % 235U. Reálnost tohoto požadavku byla sledována
v několika mezinárodních programech koordinovaných MAAE. Snahou bylo připravit
palivo geometricky záměnné s původním palivem při co možná nejmenší změně
fyzikálních a tepelněhydraulických parametrů. Hlavní problém spočívá v tom, že
snížením obohacení musí palivo při požadovaném obsahu štěpného materiálu
obsahovat i významně větší množství izotopu 238U. Ten má nejenom nepříjemnou
rezonanční oblast pro absorbci neutronů, ale větší přítomnost uranu ve vyvinutých
matricích (především slitiny s hliníkem) vedou ke ztrátě požadovaných mechanických
a tepelně fyzikálních vlastností, a to zejména při vyšších hodnotách vyhoření.
Důsledkem již provedených výzkumných prací jsou snížené tlouštky povlaku paliva
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a křemíkové palivové matrice. Také vývoj a konstrukce dříve již zmíněného paliva
typu CARAMEL vycházela z požadavků na snížené obohacení. Ne vždy se podařilo
realizovat snížení z vysokých hodnot do oblasti přijatelných hodnot jednorázově.
Dokladem toho může být u nás dobře známé palivo IRT-2M, kde původní obohacení
bylo 80 % 235U, v prvním kroku došlo ke snížení na 36 % 235U (VR-1, patrně i LVR-
15) a teprve v dalším kroku se předpokládá snížení na hodnotu kolem 20 % 235U. I
když se podařilo požadované palivo vyvinout, jsou jeho ceny v celosvětovém měřítku
výrazně vyšší než ceny starého paliva, a to i proto, že nově byly zahrnuty požadavky
na kontrolu a dokladování jakosti paliva ve všech důležitých etapách jeho výroby a
provozu. Další komplikující záležitostí je skutečnost, že výměna paliva (přechod na
snížené obohacení) probíhá většinou u starších reaktorů, takové často v řadě aspektů
nesplňují současné požadavky na jadernou a radiační bezpečnost. Proto je přechod
na provoz s palivem se sníženým obohacením většinou spojován i s dalšími
doplňujícími požadavky na bezpečnost reaktoru.

Přesto se dá předpokládat, že nejpozději do konce našeho tisíciletí budou
požadavky londýnské dohody až na výjimky zemí vlastnících jaderné zbraně,
dodržovány.

3 S Y S T É M Y Ř Í Z E N Í A O C H R A N J A D E R N É H O
R E A K T O R U

3 . 1 Ú Č E L S Y S T É M U ŘÍZENÍ A O C H R A N

Systém řízení a ochran (SŘO) patří do základního vybavení každého jaderného
zařízení a z hlediska jaderné bezpečnosti je jedním z nejdůležitějších systémů. Jeho
kvalita a spolehlivost má na zajištění jaderné bezpečnosti rozhodující vliv a proto jsou
na něj kladeny vysoké požadavky. Musí zajistit spolehlivou kontrolu reaktoru při
běžných, ale i při nestandardních, režimech provozu.

Podobné jako u jiných částí reaktoru není ani zde terminologie jednotná, a tak je
možné se setkat i s termíny SKŘ (systém kontroly a řízení), SŘO (systém řízení a
ochran), SUZ (systema upravjlenija i zaščity), OZ (ovládací zařízení) apod. Zde je
dávána přednost označení SŘO.

Nejdůležitějšími úkoly SŘO jsou:
- měření hustoty toku neutronů a rychlosti jejích změn,
- měření dalších fyzikálních parametrů potřebných pro řízení (teplota a průtok

chladivá, hladina moderátoru, atd.),
- řízení hustoty toku neutronů při spouštění, provozu, a zastavení reaktoru,
- nepřetržitá kontrola fyzikálního stavu reaktoru,
- automatické zastavení reaktoru při nepřípustných stavech reaktoru,
- samokontrola (selftest) před spouštěním i při provozu reaktoru a automatické

zastavení reaktoru v případě nepovoleného stavu SŘO nebo jeho poruchy,
- předávání údajů o stavu reaktoru a systému řízení obsluze reaktoru,
- přebírání příkazů od obsluhy reaktoru a jejich prováděni.
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3.2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉMY OCHRAN A REGULACE

Legislativní požadavky jsou shrnuty ve Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb. o zajištění
jaderné bezpečnosti výzkumných jaderných zařízení (dále jen Výnos), Vyhlášce
ČSKAE č.436/1990 Sb. o zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska jaderné
bezpečnosti jaderných zařízení. Nejdůležitější požadavky jsou uvedeny podrobněji.

Výnos definuje tyto základní požadavky na vybavení řídícího systému reaktoru:
- řídící systém musí být navržen tak, aby obsluha reaktoru měla neustále

dostatek informací o stavu jaderného zařízení a mohla v případě potřeby
operativně zasáhnout a musí dávat signály o odchylkách důležitých provozních
parametrů od přípustných mezí,

- řídící systémy musí průběžně nebo případně v pravidelných intervalech
zaznamenávat hodnoty parametrů, které jsou podle havarijních rozborů důležité
pro jadernou bezpečnost; pro případ havarijních podmínek musí zařízení
poskytovat informace o okamžitém stavu celého zařízení na jejichž základě je
možno provést ochranná opatření, základní informace o průběhu havárie a
provádět jejich záznam, informace, které umožní charakterizovat šíření
radioaktivních látek a záření do okolí tak, aby bylo možno včas provést
ochranná opatření,

- experimentální reaktor musí být vybaven minimálně třemi navzájem nezávislými
výkonovými měřícími kanály a signály alespoň dvou volitelných kanálů
(případně signál jednoho z nich a průměr z ostatních dvou kanálů) musí být
displejovány, a dále třemi nezávislými kanály měření rychlosti zrněny výkonu,

- výzkumný reaktor musí být vybaven automatickým řízením průběhu štěpné
řetězové reakce.

Dále Výnos definuje základní požadavky na SŘO :
- systém řízení a ochran musí být řešen tak, aby při podání havarijního signálu

dokázal dostatečně rychle zastavit reaktor a udržet jej v zastaveném stavu,
- do logických obvodů musí být v kterékoli fázi uvádění do kritického stavu nebo

provozování na libovolném výkonu podávány signály nejméně ze tří navzájem
nezávislých výkonových měřících kanálů a tří navzájem nezávislých kanálů pro
měření rychlosti změny výkonu, pracujících na principu dva ze tří,

- systém řízení a ochran musí mít minimálně dvě nezávislé skupiny výkonných
prvků havarijní ochrany, přičemž alespoň jedna skupina musí umožňovat snížení
reaktivity na stejném principu, jakým je prováděno provozní zvyšování
reaktivity,

- systém musí obsahovat pevně nastavený nezávislý systém, který omezuje
maximálně povolený výkon reaktoru.

Celý SŘO musí být řešen s vysokou provozní spolehlivostí a násobností
jednotlivých částí, aby jejich poruchy nezpůsobily ztrátu ochranné funkce.
Propojení řídících a ochranných funkcí musí být v co největší možné míře omezeno
a celý systém musí být navržen tak, aby poruchy řídících funkcí neovlivňovaly jeho
ochrannou funkci. Ochranný systém musí zajistit, aby nemohlo dojít k překročení
mezních parametrů ani při chybné funkci řídícího systému. Ochranné funkce musí být
nadřazeny řídícím funkcím.
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obr.5 Blokové schema SňO.

Systém musí být dále vybaven zálohovaným napájením, aby bylo možno zajistit
při ztrátě vnějšího napájení zachování všech funkcí systému ochrany a signalizace a
dozimetrického systému a všech ostatních systémů potřebných pro jadernou
bezpečnost po dobu minimálně 20 minut.

Systém zálohovaného napájenímusírovněž umožnit spolehlivé odstavení reaktoru
a po dobu nezbytně nutnou zajistit odvod zbytkového tepla z reaktoru.

SŘO musí být vybaven systémem automatické kontroly funkčnosti všech zařízení
důležitých pro jadernou bezpečnost a kontrola musí být prováděna vždy před
zahájením uvádění reaktoru do kritického stavu. Systém musí také umožňovat
automatickou kontrolu funkčnosti důležitých zařízení i za provozu.

3.3 STRUKTURA SYSTÉMU ŘÍZENÍ A OCHRAN

SŘO můžeme rozčlenit do několika hlavních částí. Jsou to:
- aparatury a čidla pro měření hustoty toku neutronů a rychlostí její relativní

změny, které poskytují informace o těchto veličinách operátorovi a podle
předem zvolených kritérií vytvářejí signály pro automatické řízení,

- havarijní obvody, které vyhodnocují signály o překročení přípustných hodnot
veličin z aparatur a z kontrolních obvodů o nepřípustných stavech SŘO; tyto
obvody v případě potřeby vysílají signály k zastavení reaktoru výkonnými
orgány,
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- logické obvody, které zajištují kontrolu výchozího stavu, kontrolují posloupnost
činností při spouštění reaktoru, a zabraňují nevhodné činnosti způsobené
hrubými chybami obsluhy nebo poruchou SŘO,

- automatický regulátor hustoty toku neutronů,
- prostředky pro styk s obsluhou reaktoru, které zajištují předávání informací o

stavu reaktoru a varovných signálech obsluze reaktoru a přebírají příkazy od
obsluhy,

- výkonné orgány, kterými se mění reaktivita, včetně jejich pohonů a ovládání,
- obvody, které zajištují' návaznost SŘO na syslém kontroly a řízení technologie

mimo vlastní reaktor, experimentální zařízení apod.
Havarijní signály generované jednotlivými prvky SŘO (měřicí a havarijní kanály,

logické obvody kontrolující funkčnost jednotlivých částí) jsou zpracovávány pomocí
tzv. havarijního řetězce. Havarijní řetězec bývá řešen jako reléový logický systém,
který vyhodnocuje kombinace jednotlivých havarijních signálů a při nepřípustném
stavu se rozpojuje. Přímým následkem rozpojení je odstavení reaktoru (např. havarijní
řetězec spíná proud do elektromagnetu přidržujících regulačnítyče a při jeho rozpojení
dojde ke ztrátě napájení těchto elektromagnetu a pádu tyčí do aktivní zóny a tím k
obstavení reaktoru).

U starších výzkumných zařízení se používá výhradně analogového řešení SŘO,
u některých nových reaktorů se začíná uplatňovat číslicové řešení, případně
kombinace analogového a digitálního řízení. Blokové schema typického anologového
SŘO je uvedeno na obr.5.

3.3.1 Systémy pro měření hustoty toku neutronů

SŘO obsahuje několik měřících kanálů pro měření hustoty toku neutronů. Tyto se
od sebe odlišují podle funkce, pro kterou jsou určeny, přesto ale mívají podobné
uspořádání.

Příklad uspořádání typického analogového měřícího kanálu je uveden na obr.6.
Měřící kanál se skládá z detektoru neutronů zesilovače impulzů, převodníku

kmitočet-proud pro oblast nízkých výkonů, lineárního a logaritmického zesilovače.
Výstupem z měřícího kanálu jsou výkon, logaritmus výkonu, relativní rychlost změny
výkonu, nebo v některých případech perioda reaktoru, regulační signál pro
automatický regulátor výkonu a dále pak varovné a havarijní signály při překročení
zadaného výkonu, maximálního výkonu a maximální rychlosti změny výkonu.

Konkrétní řešení měřících kanálů je závislé na konkrétním typu reaktoru a na
účelu, pro který je tento reaktor využíván.

Základním požadavkem je, že musí zajišťovat měření hustoty toku neutronů
v celém výkonovém rozsahu provozu reaktoru i při případném přechodovém procesu.
Pro běžné výzkumné reaktory z toho vyplývá požadavek na měření v rozsahu okolo
dvanácti řádů.

Tento požadavek je možno zajistit několika způsoby. Pro reaktory nulového nebo
malého výkonu je možno použít širokopásmových měřících komor, které jsou
schopny obsáhnout celý požadovaný rozsah, mění se pouze způsob vyhodnocování
signálu z detektoru. Pro oblast malých výkonů (spouštění reaktoru) pracuje kanál v
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obr.6 Blokové schema měřícího kanálu.

tzv. pulzním režimu, kdy se registrují jednotlivé pulzy způsobené neutrony, pro oblast
vyšších výkonů pracuje kanál v proudovém režimu, měří se proud protékající ionizační
komorou. Další možností je použít několika měřících tras s detektory c různé citlivosti
a různém umístění v aktivní zóně. Informace se pak přebírá z té měřící trasy, v jejímž
rozsahu se reaktor nachází. Požaduje se, aby se rozsahy jednotlivých měřících tras
překrývaly alespoň v rozsahu jednoho řádu. U reaktorů s většími výkony je možné
navíc detektory použité při spouštění vzdálit od AZ poté co výkon reaktoru přesáhne
jejich měřící rozsah, aby se zabránilo jejich poškození.

3.3.2 Způsoby regulace reaktoru

Hustota toku neutronů se v reaktorech reguluje změnou reaktivity. V zásadě je
možné pro regulaci využít změnu množství absorbátoru neutronů v AZ, nebo změnu
geometrie AZ, změnu množství štěpných produktů nebo moderátoru.

U výzkumných reaktorů se nejčastěji pro regulaci používá systém regulačních tyčí.
Regulační tyč je tvořena mechanismem pro pohyb tyče a vlastním absorbátorem.
Jako absorbátor neutronů se používá například Cd pro reaktory malých výkonů (Cd
má nízkou teplotu tavení a při vyšších teplotách by mohlo dojít k jeho vytavení z
aktivní zóny), nebo se používá karbid boru nebo borová ocel.

Pohonný mechanismus tyčí je obvykle velmi komplikované mechanické zařízení.
Komplikovanost je způsobena vysokými požadavky na spolehlivou funkci. Vlastní
pohyb tyče je ovládán elektricky pomocí lineárních nebo krokových motorů,
v některých případech je použito také pneumatické ovládání (reaktory TRIGA).
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Tyče jsou vybaveny systémem, který umožňuje zjistit jejich okamžitou polohu.
Mechanismus tyčí bývá uzpůsoben tak, že je možné je v případě potřeby rychle
vsunout do AZ a tím reaktor zastavit. Tyče jsou např. přidržovány systémem
elektromagnetu. Pokud SŘO podá signály k zastavení reaktoru, dojde k vypojení
napájení pro tyto elektromagnety a tyče se do AZ zasunou vlastní vahou. To
zajištuje, že reaktor se zastaví například i v případě úplné ztráty napájení systému
řízení.

Dále je možno k regulaci reaktoru využít změny hladiny moderátoru v AZ. Reaktor
je v odstaveném stavu bez moderátoru, a jeho spouštění probíhá postupným
čerpáním moderátoru do AZ. Regulačními orgány jsou pak ventily a čerpadla, které
ovládají přítok resp. vytékání moderátoru z reaktoru. Celý systém by měl být řešen
tak, aby bylo možno rychle snížit hladinu moderátoru i bez přívodu energie.

Další z možností ovládání reaktoru je využití změn reaktivity při změnách rozměru
aktivnízóny (například pohyb beryliového reflektoru - reaktory Slowpoke), nebo změn
koncentrace absorbátoru rozpuštěného v moderátoru.

U některých experimentálních zařízení se používá kombinace některých z výše
uvedených způsobů regulace (např. změna hladiny moderátoru a regulační tyče).

3.3.3 Způsob zpracování naměřených hodnot

Signály z měřících komor mohou být zpracovány buď analogově, nebo digitálně.
Při analogovém zpracování dat probíhá celé zpracování, včetně vyhodnocování
odchylek od zadaného výkonu, zjištování periody reaktoru a kontroly maximálního
výkonu reaktoru analogovou cestou.

Při číslicovém zpracování se signál z detektorů digitalizuje a zpracovává se pak
dále v číslicové formě. Číslicové signály jsou odolnější proti zkreslení rušením,
případně vzdáleností mezi detektory a vlastním ovládacrm zařízením. Zpracování dat
v číslicové formě umožňuje vytvořit flexibilnější řídící systém, je možné snadněji jej
přizpůsobit potřebám. Přináší však sebou nové problémy s vyhodnocováním
případných poruch a chyb. Proto se celý systém řeší někdy kombinací obou způsobů
zpracování dat (vlastní řízení se provádí analogově, systém je doplněn analogovými
havarijními měřícími kanály).

3.3.4 Komunikace s obsluhou

Další z důležitých činností zajištovaných SŘO je komunikace s obsluhou reaktoru.
Komunikace v sobě zahrnuje:
- zobrazování základních údajů o stavu reaktoru,
- zobrazování údajů o stavu technologie,
- předávání varovných a havarijních signálů generovaných SŘO,
- přebírání příkazů od obsluhy a jejich předávání dalším obvodům SŘO.
Obsluha musí dostávat všechny informace potřebné k zhodnocení okamžitého

stavu reaktoru, a tyto informace musí být předávány v takové formě, aby obsluha
měla dostatek času na případný zásah.

Základními údaji o stavu reaktoru jsou :
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- výkon reaktoru (musí být zobrazován údaj alespoň dvou nezávislých měřících
kanálů, případně hodnota jednoho volitelného kanálu a průměr z ostatních),

- rychlost změny výkonu reaktoru (perioda), (pro zobrazování platí stejné
požadavky jako pro výkon),

- odchylka od zadaného výkonu reaktoru,
- poloha a stav jednotlivých regulačních orgánů (poloha regulačních tyčí,

hladina moderátoru, signalizace koncových poloh jednotlivých regulačních
orgánů),

- stav vybraných technologických zařízení mimo vlastní reaktor.
Systém signalizace dále podává tyto signály :
- varovné signály při přiblížení některé veličiny k limitní hodnotě, při níž je

podáván havarijní signál; tento signál musí být podáván s dostatečným
předstihem, před dosažením limitní hodnoty, aby obsluha měla dostatek
času na provedení příslušné změny stavu reaktoru,

- havarijní signály s identifikací měřících kanálů, které způsobily rozpojení
havarijního řetězce a veličiny, jejíž limitní hodnota byla dosažena.

Požadované údaje se zobrazují buď pomocí analogových měřidel, nebo pokud je
použito číslicového zpracování dat pomocí digitálních zobrazovačů a počítačových
monitorů.

Konkrétní řešení komunikace se u jednotlivých experimentálních reaktorů velmi
liší.

3.4 ZPŮSOBY ZAJIŠTĚNÍ JADERNÉ BEZPEČNOSTI A ZAJIŠTĚNÍ ODOLNOSTI
SYSTÉMU ŘÍZENÍ A OCHRAN

Systém řízení a ochran má rozhodující význam pro zajištění jaderné bezpečnosti
a z toho vyplývají i vysoké požadavky na jeho spolehlivost a bezpečnost.

Všechna zařízení důležitá pro jadernou bezpečnost se zálohují. Signály potřebné
pro dodržení projektovaných parametrů se získávají z několika nezávislých měřících
kanálů. Ty se pak zpracovávají například v logice dva ze tří.

Výrazně se uplatňuje požadavek diverzifikace. Jednotlivé měřící a havarijní kanály
nesmí být totožné. Pro havarijní kanály se používá jiných detektorů a jiného způsobu
zpracování tak, aby se případná porucha nemohla projevit na všech zařízeních stejně
a vést tak k nesprávnému vyhodnocení stavu reaktoru. Měřící a havarijní obvody by
měly být také pokud možno fyzicky a prostorově odděleny, aby se zabránilo poruše
všech zařízení způsobené stejnou příčinou.

Ze zákona vyplývají některé požadavky na zálohování měřících kanálů. Výzkumný
a experimentální reaktor musí být vybaven:

- minimálně třemi navzájem nezávislými výkonovými měříc.ími kanály,
signály z těchto měřících kanálů jsou po zpracování logickými obvody
využity v systémech řízení a ochrany a signalizace; signály alespoň ze
dvou těchto kanálů musí být displejovány a signál alespoň jednoho z nich
musí být zaznamenáván na záznamovém zařízení,

- minimálně třemi nezávislými kanály měření rychlostí změny výkonu.
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- minimálně třemi dalšími nezávislými výkonovými měřícími kanály,
určenými pro systém ochran a pracujícími na principu dva ze tří,

- minimálně třemi kanály pro měření rychlosti změn výkonu pracujícími
v logice dva ze tří.

Pro případ ztráty vnějšího elektrického napájení musí být reaktor vybaven
záložním zdrojem, který umožní jeho bezpečné odstavení a po dostatečně dlouhou
dobu po odstavení jeho kontrolu, případně dostatečný odvod zbytkového tepla.

Havarijní signály nejsou zpravidla zpracovávány přímo, ale jsou předávány do
havarijního řetězce (viz. Struktura SŘO).

Fyzikální děje probíhající v reaktoru mají statistickou povahu. Z tohoto důvodu ani
údaje z jednotlivých čidel nejsou shodné a v některých případech se dokonce značně
liší. Proto je při vyhodnocování údajů z několika čidel musí stanovit kriteria pro
věrohodnost údajů a signálů poskytovaných jednotlivými čidly. Nejčastěji se používá
výběrové kritérium 2/3, což znamená, že signály alespoň ze dvou čidel se musí
shodovat, pokud se signál ze třetího čidla liší, pak není třeba jej brát v úvahu.
Stejně je tomu při vyhodnocování havarijních signálů. K odstavení reaktoru dojde,
pokud signál k odstavení podávají nejméně dva měřící systémy. Uvedené kriterium
je určitým kompromisem mezi bezpečností a provozovatelností systému. Při
odstavování reaktoru při podání havarijního signálu z jednoho systému by reaktor byl
odstavován často i v případech, kdy se jednalo o významnou statistickou fluktuaci
u jednoho z měřících systémů, a naopak při požadavku, aby havarijní signály byly
podávány ze všech měřících tras, by mohlo dojít k tomu, že by se reaktor neodstavil
ani v případě vzniku havarijní situace.

4 V L A S T N O S T I D E T E K T O R Ů N E U T R O N U P R O
Ř Í Z E N Í J A D E R N É H O R E A K T O R U

4 . 1 P R I N C I P D E T E K C E N E U T R O N Ů

Neutron jako částice bez elektrického náboje neionizuje přímo látku, kterou
prochází. Abychom mohli neutron detekovat, je nutná jeho konverze na přímo
ionizující částici. Konverzi je možno uskutečnit pomocí jaderných reakcí, běžně se
užívají:

- (n.a) reakce, probíhající na jádrech boru 10B; bór je buď v přírodní formě, nebo
pro zvýšení citlivosti obohacen 10B,

- (n,f) reakce na jádrech štěpitelných nuklidú.
V reakci na boru vzniká přímo ionizující částice a s energií reakce cca 1,7 MeV.

Při štěpení vznikají 2 štěpné produkty s energiemi přibližně 80 MeV. Jak a částice,
tak štěpné produkty jsou elektricky nabity a při průchodu látkou ionizují její atomy.

V ionizačních detektorech neutronů vyvolávají ionizaci i další částice. Jsou to
elektrony z reakcí fotonů s látkou (fotoefekt, Comptonův efekt a tvorba párů) a a
částice z přirozeného rozpadu uranu a plutonia, a částice představují konstantní
složku signálu detel.ijru (poločas rozpadu jak uranu, tak plutonia je vysoký). Jiná je
situace u fotonů. Ty vznikají v reaktoru ve dvou případech. Jedny jako štěpné fotony.
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provázející každou reakci štěpení, jejich počet je úměrný počtu štěpení a výkonu
reaktoru, představují tedy užitečnou složku signálu. Další fotony vznikají při rozpadu
štěpných produktů s různými poločasy a energiemi. Jejich počet není úměrný
okamžitému štěpnému výkonu a proto efekt jimi vyvolaný je jevem parazitním.
Způsob eliminace parazitních efektů závisí na režimu práce detektoru a bude popsán
u jednotlivých typů detektorů.

Detektor je konstruován zpravidla jako 2 elektrody, na které je přiváděno přes
pracovní odpor stejnosměrné napětí. V prostoru mezi elektrodami je plynová náplň.
Pokud na detektor nedopadá žádné záření, je mezi jeho elektrodami vysoký odpor a
neprochází žádný proud. Ionizující částice vytvoří v objemu detektoru ionty a
elektrony, které se podle polarity svého náboje pohybují k opačně nabitým
elektrodám. Tím se sníží odpor detektoru a projde proudový impulz, který na
pracovním odporu vyvolá úbytek napětí. Signál z detektoru se zpracovává 2 způsoby.
V impulzním režimu se napětové úbytky vazebním kondensátorem C přivádějí na
vstup elektronické aparatury, která registruje jednotlivé impulzy. Jakmile je intenzita
zdroje ionizujících částic vysoká, spojují se jednotlivé proudové impulzy a detektorem
prochází proud, detektor pracuje v proudovém režimu.

4.2 VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA DETEKTORŮ

Procesy probíhající při průchodu nabité částice detektorem se liší v závislosti na
velikosti napětí mezi elektrodami. Typický průběh závislosti proudu detektoru na
napětí je na obr.7.

V oblasti A dochází k ionizaci plynové
náplně a částečné zpětné rekombinaci
iontů. Vznikající pohyblivější elektrony
jsou vysokým napětím urychlovány a se
vzrůstajícím napětím se jich k elektrodě
dostává stále vyšší počet. Závislost mezi
proudem a napětím je lineární, oblast
nazýváme oblastí Ohmová zákona.

V oblasti B je napětí na elektrodách
tak veliké, že prakticky všechny
vznikající elektrony dosáhnou katody a s
dalším zvýšením napětí se už proud
nemění, hovoříme o platu detektoru.
Detektory, pracující v této oblasti,
nazýváme ionizačními komorami. o b r 7 V . A c h a r a k f e r i s t i k a d e t e k t oru.

Při dalším zvyšování napětí dosáhnou
některé elektrony takových energií, že mohou samy vytvářet další ionty (sekundární
ionizace). Tato oblast je označena C a proud v ní opět roste s napětím lineárně.
Protože podobně jako v oblasti A a B závisí velikost proudu na počáteční energii
částice, nazýváme detektory pracující v oblasti C proporcionálními. Proti ionizačním
komorám poskytují proporcionální detektory značně vyšší signál.
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V další oblasti, označené D, se začíná projevovat nový efekt. Elektrické pole je tak
silné, že primární ionizace vyvolá celou lavinu dalších ionizací, takže výsledný efekt
je velice výrazný a na energii primárně ionizující částice nezávislý. Pokud se tento
efekt projeví u všech částic, přechází závislost do oblasti E, která se nazývá oblastí
Geiger - Múllerových (GM) počítačů. GM počítače poskytují vysoký signál, ale
nedovolují rozlišit energie primárních částic.

Popsaný efekt platí pro detektory, které pracují v proudovém režimu. U detektorů
impulzních je fyzikální podstata stejná, ale místo velikosti proudu se mění obdobným
způsobem velikost impulzu z detektoru.

4.3 IMPULZNÍ DETEKTORY

4.3.1 Princip činnosti, používaná aparatura

V impulzním režimu může pracovat ionizační komora, proporcionální počítač,
koronový počitač a GM počítač. Tyto detektory se vzájemně liší velikostí a délkou
generovaných impulzu. Kromě GM počítačů jsou vytvářené impulzy úměrné velikosti
energie dopadající částice. Tohoto faktu
se užívá pro rozlišení užitečných a
parazitních impulzu, které se provádí ve
vyhodnocovací elektronické aparatuře.
Typická sestava aparatury je na obr.8.
D je vlastní detektor, na který je přes
pracovní odpor R (řádově megaohmy)
přiváděno vysoké napětí ze zdroje VN
(řádově stovky až tisíce voltů). Přes
vazební kondensátor C postupují impulzy
na předzesilovač P a dále na lineární
zesilovač. Vzdálenost mezi detektorem a
předzesilovačem je třeba volit co
nejmenší. Impulzy ze zesilovače se vedou
na diskriminátor (často nazývaný
amplitudový analyzátor), který dále o b r - 8 Blokové schema aparatury.
propustí jen ty impulzy, které splňují nastavené podmínky. Z bloku diskriminátoru
vycházejí už zpravidla impulzy standardizované (obvykle TTL). V následujícím čítači
se impulzy počítají po dobu, určovanou stopkami. Dále je možné vést sled impulzu
na integrátor a prahové obvody, které signalizují překročení nastavených prahů.

Borové detektory - a částice z reakce (n,oi má energii přibližně 1,1 MeV. Záření
gama z reaktoru má energie převážně nižší. Jestliže nastavíme práh (úroveň
diskriminace) analyzátoru tak, aby propouštěl impulzy od určité amplitudy výše,
můžeme dosáhnout toho, že aparatura registruje pouze a částice.

Štěpné detektory - pro naše účely jsou užitečné štěpné produkty s energií cca
80 MeV, parazitními jsou a částice z přirozeného rozpadu uranu či plutonia

D detektor
Rprocovf odpor
C vazební kondenz.
Ppredzeslovač

Zeslovač

Dhkrirnlnáfor

Čfrač
Stop*/

Integrátor

Prahový
obvod

Zdroj NN
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obr.9 Diskriminační charakteristika detektoru.

s energiemi cca 4,5 MeV a fotony, které
mají energie podstatně nižší. Vhodnou
volbou diskriminační úrovně (DÚ) je tedy
opět možno dosáhnout toho, že
registrujeme pouze impulzy od štěpných
produktů.

Existují 2 možné způsoby zapojení
diskriminátoru. Ten, který byl dosud
popsán, je tak zvané integrální zapojení,
kdy jsou detekovány všechny impulzy,
vyšší než nastavená DÚ. Druhý způsob
registruje pouze impulzy, vyšší než
nastavený práh, které leží pod další
diskriminační úrovní. Je tak vytvářeno
určité okno s volitelnou šířkou.

Vyneseme-li závislost počtu pulzů na
diskriminační úrovni, získáme tzv. diskriminační charakteristiku detektoru, a to buď
integrální (jen DÚ), nebo diferenciální (DÚ + okno). Typické charakteristiky jsou na
obr.9. Charakteristika integrální je označena A, diferenciální B.

Bližším rozborem diferenciální charakteristiky (obr. 10) můžeme určit následující
závislosti. Křivka A je měřena při sestavené aparatuře, bez zapojení vysokého napětí
na detektor a bez přítomnosti reaktorového záření. Představuje spektrum impulzu
vznikajících šumem zesilovače a
předzesilovače. Křivka B vzniká po
připojení vysokého napětí. U borových
detektorů je tvořena součtem impulzu ze
šumu předzesilovače a zesilovače, kabelu
a vlastního detektoru, u koronových
počítačů ještě šumem koróny.
U štěpných detektorů se v této oblasti
objevují i impulzy od a částic. Po vložení
detektoru do odstaveného reaktoru
naměříme závislost C (vliv gama záření)
a po najetí reaktoru se naměří závislost
D. Z uvedeného je zřejmé, že stanovení
úrovně diskriminace je důležitým krokem.
Nesprávné nastaveníúrovně diskriminace
může mít dva důsledky:

- příliš nízko nastavená diskriminace způsobí, že detektor počítá i impulzy od
parazitních signálů a závislost počtu impulzu na výkonu (hustotě toku tepelných
neutronů) není v oblastech nízkého výkonu lineární,

- příliš vysoká úroveň diskriminace způsobuje, že ztrácíme mnoho užitečných
impulzu - klesá účinnost detekce.

obr. 10 Diferenciální charakteristika.
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4.3.2 Analýza tvaru a délky impulzu
Doposud jsme se nezabývali tím, jak

probíhá pokles napětí na pracovním
odporu v čase a jak dlouho celý proces
registrace částic trvá. Doba trvání je
přitom důležitým parametrem, protože
limituje maximální počet pulzů v jednotce
času (četnost), který můžeme
registrovat. Typický tvar impulzu je na
obr.11. Impulz má rychlý náběh
(způsobený pohyblivými elektrony) a
pozvolný spád, způsobený méně
pohyblivými ionizovanými zbytky náplně
detektoru). Použijeme-li derivačního
obvodu ve vyhodnocovací elektronice,

A-skutečný 1var
B - po derivaci

Ks)
obr. 11 Tvar impulzu.

dostaneme impulz ve tvaru křivky B.
Dojde-li k registraci další částice v krátké době, superponují se oba pulzy na sebe a
nelze je rozlišit, detektor počítá méně než ve skutečnosti. Interval, ve kterém nelze
rozlišit dvě dopadající částice, nazýváme mrtvá doba počítače (r), r se pohybuje od
hodnot 10'6 pro štěpné komory až po 10'4 až 10'3 s u GM počítačů.

Mrtvá doba detektoru
Vliv mrtvé doby se projevuje nelinearitou údaje detektoru v závislosti na počtu

dopadajících částic a nastupuje plynule (takže na měřených úda-'ch jej nelze poznat).
Kromě vlastního detektoru se mrtvá doba může projevit v elektronické aparatuře.

Obecně se jedná o poměrně složitý jev, protože výsledný efekt je zpravidla kombinací
vlivu detektoru, předzesilovače, zesilovače a diskriminátoru. Při tom každá z těchto
částí může být charakterizována mrtvou dobou jiného typu.

Pro praktická měření, ve kterých se vliv mrtvé doby může uplatnit, potřebujeme
znát zda je možno měřený údaj nějakým způsobem korigovat a získat tak správnou
(resp. správnější hodnotu). Obecně to je možné a v dalším textu budou možnosti
korekcí vysvětleny.

V literatuře se uvádějí 2 typy mrtvé doby, které se liší fyzikálním základem.
Kumulativní mrtvá doba je taková, kdy původní impulz se prodlužuje o dobu trvání

dalšího impulzu, který vznikl během impulzu původního. Proces se může i několikrát
opakovat (obr. 12). Případ se dá názorně demonstrovat na mechanické analogii
západky, ovládané cívkou elektromagnetu (obr. 13). Při průchodu proudu cívkou se
vtáhne jádro do cívky a západka pootočí ozubené kolečko o jeden zub, pak se vrací
do počáteční polohy a musí při zpětném pohybu pootočený zub přeskočit (A). Přijde-li
během této doby další impulz, západka je posunuta směrem do cívky, ale kolečko
neotočí (B) - je to přesná analogie mrtvé doby kumulativního typu. V případě mrtvé
doby nekumulativního typuje po dobu trvání původního impulzu aparatura uzavřena,
zablokována a další impulz není ani registrován, ani stav nijak neovlivní. Po skončení
původního impulzu se stav obnoví.
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A

B
obr. 12 Skládání impulzu. obr. 13 mechanická analogie mrtvé doby.

Z tohoto popisu lze odvodit chování měřící aparatury při zvyšující se četnosti
impulzu, přicházejících na její vstup. V případě kumulativní mrtvé doby bude zprvu
počet registrovaných událostí stoupat, ale pak vlivem prodlužování necitlivosti při
skládání pulzů bude měřená četnost klesat teoreticky až k nule.

V případě nekumulované mrtvé doby se po počátečním nárůstu ustálí počet
měřených událostí na konstantní úrovni dané převrácenou hodnotou délky jednoho
impulzu.

Matematicky se dá vztah mezi měřenou četností m a skutečnou četností n
vyjádřit vztahem

m = n.e (1)

kde r je mrtvá doba [s].

Tento výraz lze pro malé hodnoty m upravit

m = n.e'" = «(1 -«t) = n/(1 +nx) (2)

Po jednoduché úpravě
n - m/(1 -mx) (3)

Vzorec (3) se užívá pro korekci měřených hodnot na mrtvou dobu
nekumulativního typu, vzorec (1) se užívá pro mrtvou dobu kumulativního typu, má
však nevýhodu v tom, že rovnice (1) není vzhledem k n jednoznačně řešitelná.

4.4 PROUDOVÉ DETEKTORY

4.4.1 Princip činnosti a vytváření proudového signálu

V proudovém režimu může pracovat ionizační komora, proporcionální počítač i
koronový počítač. Proudová komora má proti impulzním detektorům jednu značnou
nevýhodu - není v ní možno rozlišit složky proudu, vyvolané užitečnou a parazitní
složkou signálu. Na druhé straně komora v proudovém režimu dává signál méně
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ovlivněný statistickou fluktuací počtu
dopadajících částic a je méně citlivá
k vnějšímu rušení.

Vzhledem k nemožnosti odlišit část
proudu od parazitních reakcíse proudové
komory vyrábějí nejčastěji s borovou
náplní. Výsledný proud komory je pak
dán součtem proudu od o částic z reakce
(n,a) na bóru a 2 složek proudu od
fotonů, i= in + î p + \Yi. Složka i^ je
vyvolána štěpnými fotony, je úměrná
výkonu reaktoru a představuje tedy
užitečnou část signálu. Složka i^ je
způsobena fotony, generovanými při
radioaktivním rozpadu produktů štěpení,

V
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lib
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n
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i

— — i
'celk~ t /

STOP START č a s (s)

REAKTORU

obr. 14 Složky proudového signálu.
je parazitní složkou signálu a představuje
značné problémy zejména ve stavech najíždění reaktoru po odstavení z dlouhodobého
provozu na vysokém výkonu, nebo po prudkém snížení výkonu reaktoru, iKdje časově
proměnná a závisí na době provozu reaktoru a jeho výkonu a na době od jeho
odstavení. Za provozu reaktoru je však řádově menší než součet in + iKd.
Schematicky je tento proces naznačen na obr. 14.

Uvedený nedostatek je řešen používáním tzv. kompenzovaných komor, které jsou
konstrukčně řešeny jako dvě geometricky shodné komory, z nichž jen jedna obsahuje
citlivou borovou náplň. Komory jsou zapojeny tak, že jejich proudy se vzájemně
odečítají. Vhodnou volbou zesílení nebo velikosti napájecího napětí pak lze před
spouštěním reaktoru dosáhnout toho, že proudy obou komor, vyvolané K-zářením z
rozpadu štěpných produktů se vzájemně vyrovnávají.

4.5 ŠIROKOPÁSMOVÉ KOMORY

V posledních letech se podařilo zkonstruovat štěpné komory, které mohou
pracovat v impulzním i proudovém režimu a plynule přecházet z jednoho do druhého.
Příslušná elektronická aparatura je sice o něco složitější, ale úspora místa v reaktoru,
kabelů, konektorů apod. toto zvětšení bohatě kompensuje. Použití širokopásmové
komory umožňuje s jedním detektorem pokrýt zhruba 4 řády v impulzním režimu a
5 řádů výkonu v proudovém režimu. To znamená, že jedna komora obslouží prakticky
celý rozsah změny výkonu výzkumného reaktoru.

5 S T A C I O N Á R N Í D O Z I M E T R I C K É S Y S T É M Y

Z hlediska ochrany před ionizujícím zářením musí být každé pracoviště, na kterém
nelze vyloučit ohrožení zdraví v důsledku ozáření či příjmu radioaktivní látky
do organismu, vybaveno měřícím zařízením, které musí být schopno měřit
dozimetrické veličiny. Jeden z požadavků na zabezpečení jaderné bezpečnosti

39



výzkumného jaderného zařízení je, aby bylo vybaveno systémem dozimetrické
kontroly 12]. Tento systém musí zabezpečit dostatečně přesné a spolehlivé
sledování radiační situace ve všech technologických místnostech popř. dalších
prostorách, které jsou reprezentativní pro měření a musí umožňovat měření:

- neutronů a záření gama,
- v případě potřeby i plynů, aerosolů a povrchových zamoření alfa a beta zářiči.
Z důvodu včasného zahájení opatření v případě nehody se požaduje, aby přenos

naměřených údajů do dozorny byl zabezpečen dálkově.

5.1 ROZDĚLENÍ DOZIMETRICKÝCH SYSTÉMŮ

Stacionární dozimetrické systémy jsou systémy určené pro sledování dávkových
příkonů a koncentrace radioaktivních látek. Na jaderném zařízení jsou součástí
centralizovaného systému radiační kontroly. Obecně je rozdělujeme na vnitřní a
vnější. Vnitřní dozimetrický systém je určen pro monitorování radiační situace přímo
v objektu resp. v jeho nejbližším okolí, vnější dozimetrický systém zahrnuje
monitorování v celém areálu nebo jeho širokém okolí. Pokud takovýto systém
obsahuje komplexní sběr dat nejen o dozimetrické situaci, ale např. i o
meteorologických podmínkách, mluvíme o teledozimetrickém systému.

Dozimetrický systém (DS) je provozován v rozsahu a detekčním obsazení v
závislosti na druhu, množství a charakteru radioaktivního materiálu na pracovišti.
Součástí je i zařízení pro zvukovou a optickou signalizaci překročení povolených
hodnot. Hlavní požadavky na soudobý DS jsou:

- dlouhodobá provozní spolehlivost,
- odolnost proti rušení,
- archivování naměřených dat,
- dostatečně široký měřící rozsah,
- eliminace poruch jednotlivých měřících kanálů,
- dálkový sběr dat do jednoho místa,
- kontinuální režim měření,
- přesnost měření,
- minimální nároky na obsluhu,
- zálohované napájení.
Přenos dat z jednotlivých měřících bodů do dozorny (zpravidla do centrálního

počítače) je realizován v závislosti na vzdálenosti buď přes modem (radiomodem,
telefonní modem), nebo optickým kabelem, což zaručuje vysokou odolnost proti
rušení i v náročných podmínkách.

Přehled měření, které můžou být v rámci sledování dozimetrické situace
prováděny, je následující [3]:

- měření dávkového příkonu gama,
- měření aerosolů ve vzduchu,
- měření dávkového příkonu neutronů,
- měření aktivity odpadních vod,
- měření koncentrace jódu,
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obr. 15 Principiální zapojení obecného dozimetrického systému.

- měření koncentrace tritia,
- měření aktivity vzácných plynů Kr, Xe, Ar.

5.2 STADOS

STADOS je dozimetrický systém použitý na školním jaderném reaktoru
VR-1 VRABEC Í4J. Jedná se o jednoduchý DS, který používá stavebnicový systém
JANA kabelově propojený s detekčními jednotkami pro měření gama záření, neutronů
a radioaktivních a, /? aerosolů.

Měřící kanál gama používá k detekci Geiger-Múllerovy počítače. Jednoduchost
zapojení, finanční nenáročnost a provozní spolehlivost je vyvážena malou citlivostí
měření. Měřící rozsah pro měření dávkového příkonu gama má spodní mez od
3,5 //Gy.h'1 při chybě měření 20 %.

Měřící kanál neutronů umožňuje měření příkonu dávkového ekvivalentu od
0,01 mSv.h*1 do 100 mSv.h'1. Základem je upravený přenosný Monitor neutronů
TESLA NB-5201 s bonnerovou sférou o průměru 10".

Koncentrace radioaktivních a, 0 aerosolů je měřena přístrojem typu KOPR-06
vyrobeným v "JJV ŘEŽ. Jedná se o průtokové měření, kdy radioaktivní aerosoly jsou
zachycovány ne filtru typu SYNPOR a kontinuálně vyhodnocovány.

Možnosti tohoto systému byly dány dobou a podmínkami jeho vzniku. Systém
neumožňuje komunikaci s počítačem, kromě měření aerosolů není vyřešen ani záznam
naměřených hodnot. Hlavní nevýhodou je nutnost numerického přepočítávání
naměřených údajů z imp.s"1 na dozimetrické jednotky.
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obr.16 Ukázka zapojení lokálního dozimetrického systému s prvky optické kruhové síté //SCINT.

5.3 TESLA //SCINT

Tento dozimetrický systém byi vyvíjen v TESLA VÚPJT na bázi vysoce citlivých
měřících jednotek NB 3202 (Měřič dávky a dávkového příkonu) a NB 3203 (Měřič
radioaktivního jódu) se záměrem pro použití v okolí jaderných elektráren. Jednotlivé
komponenty systému byly využity v teledozimetrickém systému JE Jasiovské
Bohunice a v některých lokálních dozimetrických systémech. Měřící jednotka
NB 3202 obsahuje v jednom celku kombinovaný scintilační detektor, fotonásobič,
mikrokontrolér 8731, vysokonapětový zdroj, nízkonapětový měnič, teploměr,
převodník proud-kmitočet a referenční zdroj světla (LED). Jednotku je možno připojit
k počítači PC XT/AT. Měřící rozsah pro dávkový příkon gama je od 30 nGy.h"1 do
10 Gy.h"1 v energetickém rozsahu 80 keV až 3 MeV [5].

5.4 SINUPREM M

Měřící systém SINUPREM M (výrobce SIEMENS AG KWU) je modulární DS, který
svým technickým řešením umožňuje provádět měření dozimetrických veličin
v provozech jaderných elektráren, výzkumných a lékařských zařízeních a v životním
prostředí [6]. Základní modul obsahuje procesorovou jednotku na bázi procesoru
8088, která zabezpečuje přes sběrnici komunikaci s centrálním počítačem PC a
provádí sběr dat až ze 4 měřících kanálů. Měřící kanál může obsahovat ionizační
komoru (citlivou na gama nebo neutrony popř. kompenzovanou na gama),
GM počítač, monitor jódu nebo monitor a, P aerosolů. Vstupní moduly umožňují
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obr. 17 Ukázka zapojení dozimetrického systému SINUPREM M.

zpracovat pulzní nebo proudový signál z detektoru. Měřící rozsah pro dávkový příkon
gama je od 500 nSv.h'1 do 10 mSv.h"1 v energetickém rozsahu 80 keV až 3 MeV, při
použití kombinace dvou GM počítaču (high dose - low dose) je možno měřit od
100 nSv.h1 do 1 Sv.h1.

SINUPREM M získal typový test pro použití jako stacionární dozimetrický systém.
Je instalován např. v jaderné elektrárně Brokdorf (SRN).

5.5 MAB 600. MAB 1000

MAB 600 je mnohakanálová řídící jednotka, která umožňuje komunikaci
s centrálním počítačem, sběr a archivování dat až z 39 nezávislých kanálů a
generování varovných signálů [7J. Výrobce nabízí možnost připojení celé sady
přístrojů pro monitorování radioaktivních odpadů, vzduchu (a, iff monitory, monitory
tritia, jódu, vzácných plynů - 41Ar, ̂ Kr, 133Xe) a pro měření dávkových příkonů gama,
neutronů. Systém pro měření dávkového příkonu gama v životním prostředí je složen
z jednotek obsahující vždy čtyři GM počítače s potřebnou elektronikou (VN zdroj,
diskriminátor, komunikační obvody). Jeden GM počítač je určen pro měření vysokých
úrovní a zbývající tři pro měření nízkých úrovní dávkových příkonů. Dozimetrický
systém na bázi MAB 600 je provozován např. v jaderné elektrárně ISAR II
v Bavorsku.
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5.6 DÁLKOVÉ MONITOROVACÍ SYSTÉMY

V některých západoevropských zemích (SRN, Švýcarsko) jsou budovány dálkové
monitorovací systémy [81. Budovaný švýcarský systém propojuje 4 jaderné
elektrárny. Naměřené hodnoty radioaktivních emisíz ventilačních komínů a informace
o radiační situaci v 15ti místech v okolí každé elektrárny budou v 10ti minutových
intervalech přenášeny do výpočetní centrály ve Wurenlingenu. V případě nárůstu
hodnot se předpokládá v návaznosti na meteorologickou situaci provádění výpočtů
modelů šíření radioaktivity a mapování vývoje radiační situace v okolí jaderné
elektrárny.
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P ř e d m l u v a

Vypracování učebních textů a souborů otázek pro přípravu a zkoušky vybraných
pracovníků výzkumných jaderných zařízení v ČR (k datu vzniku reaktorů LVR-15 a
LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. a reaktoru VR-1 Vrabec na Fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze) bylo vedeno snahou:

- sjednotit (po stránce obsahové i v náročnosti) požadavky na znalosti vybraných
pracovníků na jednotlivých pracovištích provozujících výzkumná jaderná
zařízení,

- rozšířit základní znalosti vybraných pracovníků zejména v oblasti reaktorové
fyziky a techniky a v požadavcích na zajištění jaderné bezpečnosti,

- objektivizovat zkoušky vybraných pracovníků, včetně přísnějšího rozlišení
jednotlivých vybraných činností.

Učební texty, tak jak jsou připraveny, neobsahují návody na manipulace
s jednotlivými zařízeními ani podrobnější popis jejich provozních předpisů a návodů.
Otázky ke zkouškám však pokrývají i tyto oblasti.

Učební texty z teorie reaktorů jsou doplněny praktickými úlohami na školním
reaktoru VR-1, uspořádanými do dvou typů výcvikových kursů. Kursy jsou nedílnou
součástí takto navržené (obsahově i organizačně) přípravy vybraných pracovníků.
Konkrétní praktická příprava (nácvik ovládání jednotlivých zařízení a manipulací) však
bude probíhat vždy již na příslušném zařízení.

Učební texty jsou obsahově rozděleny do sešitů, jejichž seznam je uveden na
titulní straně. Obsah každého sešitu shrnuje úvodní anotace.

A n o t a c e

Tento 1 .díl sešitu č.4 se zaměřuje na popis výzkumného reaktoru LVR-15,
provozovaného Ústavem jaderného výzkumu Řež, a.s. Popis je rozdělen do dvou
částí. První je soustředěna na nejdůležitější parametry reaktoru LVR-15 jak z hlediska
konstrukčního, tak i provozního. Podrobněji jsou popsány jednotlivé části reaktoru,
popis je v případě potřeby doplněn obrázky. Uvedené údaje vytváří ucelenou
informaci nejen o zařízení jako celku, ale i jeho technické koncepci, vnitřní struktuře
a funkčních jednotkách. Druhá část materiálu je pak věnována podrobnému popisu
dozimetrické ochrany pracoviště reaktoru LVR-15, manipulacím s radioaktivními (RA)
materiály a nakládání s RA odpady. Zařazení této části v rámci technického popisu
reaktoru dokládá, že se jedná o důležitou součást vybavení i provozu jaderného
zařízení a je jí proto věnován odpovídající pozornost.
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1 P O P I S R E A K T O R U L V R - 1 5

1.1 TYP REAKTORU. ÚČEL

Výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu je umístěn v beztlakové nádobě
pod stínícím víkem, s nuceným chlazením, s palivem IRT-2M s obohacením
80 % 2 3 5U.

Reaktor LVR-15 je univerzální jaderné zařízení pro potřeby českého výzkumu a
průmyslu, které je využíváno v těchto oblastech:

- smyčkové a sondové experimenty se zaměřením na materiálový a fyzikálně
metalurgický výzkum,

- experimenty na horizontálních kanálech (neutronová fyzika a fyzika pevné fáze),
neutronová záchytová terapie,

- ozařovací služba (výroba izotopů, ozařování křemíku, radiofarmaka),
- neutronová aktivační analýza, neutronová radiografie,
- výcvik a školení obsluh jaderných reaktorů,
- školní účely (praxe, praktická cvičení).

1.2 POPIS REAKTORU LVR-15

Lehkovodní výzkumný reaktor LVR-15 vznikl rekonstrukcí reaktoru VVR-S.
Reaktor LVR-15 je reaktor tankového typu, s nuceným chlazením a s vysoce
obohaceným palivem IRT-2M. Aktivní zóna reaktoru je umístěna v beztlakové nádobě
vyrobené z nerezové oceli. Víko reaktorové nádoby, které slouží také jako součást
stínění, není konstrukčně spojeno s nádobou, ale je zakotveno do ochranného
betonového stínění reaktoru. Maximální provozní výkon reaktoru je 10 MWt

(maximální projektový výkon je 15 MWt).
Lehkovodní výzkumný reaktor LVR-15 se skládá z následujících dílčích systémů:
1. Reaktor s mokrým zásobníkem vyhořelého paliva a odložištěm pro ukládání

aktivních částí experimentálního zařízení.
2. Chladící okruhy, systém doplňování a čištění chladivá.
3. Systém řízení a ochran (SŘO).
4. Systém zásobování elektrickou energií.
5. Systém vzduchotechniky.
6. Systém radiační ochrany.
7. Systém pro likvidaci kapalných odpadů.
8. Experimentální zařízení.
9. Horké komory.
10. Systém požární ochrany - signalizace.
11. Systém fyzické bezpečnostní ochrany.
Veškeré zařízení je umístěno ve třech budovách. V hlavní budově (211/1),

v experimentálním pavilonu (211/3) a v budově ventilačního centra (211/2). Základní
místností hlavní budovy je experimentální sál o rozměrech 30 x 21 ma výšce 16 m,
vybavený elektrickým mostovým jeřábem o nosnosti 12,51. V tomto sále je umístěn
reaktor, experimentální zařízení, mokrý zásobník paliva a systém zásobováni vodou.
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V objektu experimentálního pavilonu jsou umístěny tři podzemní nádrže o objemu
60 m3, určené pro skladování kontaminovaných odpadních vod. V budově
ventilačního centra je umístěna strojovna pro odsávání vzduchu z provozních
prostorů.

Reaktor je tvořen nerezovou válcovou nádobou, v níž se nachází separator
s vloženými palivovými sekcemi, které tvoří aktivní zónu reaktoru.

Teplo, vyvíjející'se za provozu reaktoru v aktivní zóně, se odvádí prostřednictvím
demineralizované vody, cirkulující primárním okruhem do výměníků tepla. Zde je
předáváno chladící vodě sekundárního okruhu. Cirkulaci vody v primárním okruhu
zabezpečuje 5 hlavních čerpadel typu META 34 YC s mechanickou ucpávkou typu
CRANE, o výkonu 87 l.s"1, provozně vzájemně zaměnitelných. Pro havarijní
dochlazování slouží další dvě čerpadla téhož typu, z nichž jedno je používáno jako
záskokové. Pro fHtraci demivody slouží další dvě čerpadla o výkonu 1 - 2 l.s'.

Potrubí primárního okruhu, armatury, výměníky a čerpadla jsou zhotoveny
z nerezavějící oceli. Pohyb vody v reaktoru se děje ve směru shora dolů ke dnu
nádoby. K provoznímu čistění vody je okruh opatřen ionexovými filtry. Sekundární
okruh je uzavřený a je v něm udržován přetlak vůči primárnímu okruhu.

Horké komory jsou určeny a vybaveny pro operace řezání, dělení a balení
aktivních vzorků a izotopů. Vzorky se ukládají do stíněných prepravníku, které je
možno v přístavku naložit pomocí jeřábu na automobil.

Ventilace provozních prostorů objektu 211 je prováděna samostatnými
odsávacími systémy. Experimentání sál je odvětráván dvěma ventilátory o výkonu
34790 m3.h"\ čerpárna a prostor pod reaktorem jedním ventilátorem o výkonu
4450 m 3 .h\ horké komory jedním ventilátorem o výkonu 1200 m3.h'1. Všechny
systémy udržují trvalý podtlak ve větraných prostorách, nutný k zamezení úniku
radioaktivity. Všechny tyto systémy ústí do centrálního komína o výšce 70 m.
Kontrola aktivity vzduchu, odsávaného z aktivních prostorů, se provádí pomocí
vzorků, zachycených na kontrolních filtrech. Měření aktivity vzduchu, odcházejícího
do centrálního komína, se provádí dálkově.

1.3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY REAKTORU LVR-15

1.3.1 Základní jaderně fyzikální charakteristiky

Základní jaderně fyzikální charakteristiky aktivní zóny reaktoru LVR-15 pro palivo
IRT-2M s 80 % obohacením 235U jsou následující:
1. Hustota toku neutronů při výkonu 15 MW, v základní konfiguraci (viz. obr.1):

- maximální hustota toku tepelných neutronů: cpt = 1,7.1018 m'2.s \
- maximální hustota toku rychlých neutronů: cpf = 3,2.1018 m"2.s\
- maximální hustota toku tepelných neutronů na vstupu

do horizontálních kanálů: cpt = 7,0.10'3 m"3.s'\
2. Přebytek reaktivity (pro yffe( = 0,00741):

celková zásoba reaktivity pro studený neotrávený reaktor: 15,4 /?e(.
3. Spotřeba reaktivity:

stacionární otrava Xe při 15 MWt: 5,9 /?ef.
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1. nádoba reaktoru
2. mokrý zásobník vyhořelého paliva
3. nádrže zásobnídemineralizované vody
4. oběhová čerpadla primárního okruhu
5. havarijní čerpadla primárního okruhu
6 primární výměníky tepla
7. clona pro měření průtoku
8. šoupě regulace průtoku
9. zásobník teplé promývací vody

10. čerpadlo filtračního okruhu
11. mechanický filtr
12. MIX-BED filtr
13. keramický filtr
14. měření kvality jakosti vody
15. čerpadlo sekundárního okruhu
16. sekundární výměník tepla
17. čerpadlo třeťho kruhu

obr.2 Schema primárního chladícího okruhu reaktoru LVR-15.
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zásoba reaktivity na vyhoření: 9,5 /?ef.
4. Nerovnoměrnost rozložení hustoty tepelného toku:

- v radiálním směru: k, = 1,37,
- ve vertikálním směru: k^ = 1,59.

5. Střední vyhoření paliva: 3 0 % .

1.3.2 Základní teplotechnické charakteristiky

Reaktor je chlazen jednou chladící smyčkou, chladivém je obyčejná
demineralizovaná voda. Ve smyčce pracuje paralelně pět cirkulačních čerpadel
{typ META 34 YC, výrobce Sigma ČSSR) a je tvořena dvěma paralelními
horizontálními výměníky, spojovacím potrubím a potřebnými ventily. Schema
primárního okruhu je uvedeno na obr.2. Maximální průtok chladivá smyčkou
je 2000 m 3 .h\

Teploty chladivá při výkonu 15 MW, [1]:
- maximální střední teplota na vstupu do reaktoru: 45,0 °C,
- maximální střední teplota na výstupu z reaktoru: 51,5 °C.
Dochlazovací systém reaktoru je tvořen čerpadlem META 34 YC, které trvale

pracuje společně s hlavními cirkulačními čerpadly. Čerpadlo má stejné parametry jako
hlavní čerpadla. Na rozdíl od hlavního cirkulačního čerpadla, které je poháněno
asynchronním motorem, je dochlazovací čerpadlo poháněno stejnosměrným motorem
napájeným z akumulátorové baterie. V systému jsou instalována dvě taková čerpadla,
z nichž jedno je záskokové. Dochlazovací systém zabezpečuje odvod tepla z reaktoru
při výpadku elektrické energie a hlavních cirkulačních čerpadel. Průtok chladivá při
dochlazování je větší než 100 m 3 .h\

1.3.3 Základní parametry reaktorové nádoby

Reaktorová nádoba reaktoru LVR-15 má tyto parametry:
vnější průměr 2300 mm,
celková výška nádoby 5760 mm,
tlouštka válcové stěny 15 mm,
tlouštka dna 20 mm,
objem nádoby 22 m3,
hmotnost bez vody 7030 kg.
Pro upevnění řídících tyčí reaktoru a experimentálního zařízení je v horní části

nádoby ocelová podlaha, která částečně nádobu zakrývá.

1.4 REAKTOR

Reaktor [2] [3] se skládá z následujících částí:
- aktivní zóna,
- nádoba reaktoru s vestavbami,
- biologická ochrana,
- velké a malé víko s pohony.

11
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- tepelná kolona se stíněním a pohony,
- horizontální kanály s uzávěry,
- mokrý zásobník vyhořelého paliva,
- stíněný prepravník,
- zakládací zařízení - DORA,
- odložiště aktivních materiálů,
- plošina reaktoru a přístupové cesty.

1.4.1 Aktivní zóna

Je tvořena z palivových sekcí, umístěných v separátoru s 80 buňkami (10 x 8).
Rozložení palivových sekcí je variabilní. Provozní konfigurace aktivní zóny sestává
z 28 - 36 palivových sekcí. Volné pozice v separátoru jsou obsazeny neaktivními
distančními vložkami, tzv. vytěsniteli. Část pozic je vyhrazena pro instalování
ozařovacích kanálů, smyček a sond. Poloha a fixace palivových sekcí a vytěsnitelů
je zajištěna pomocí spodní mříže separátoru. Vlastní separator je vyroben z hliníku.

1.4.2 Nádoba reaktoru s vestavbami

Vlastní nádoba reaktoru je válcového tvaru o průměru 2300 mm a délce
5760 mm. Je vyrobena z materiálu 17 246.4 (08CH18N10T) o tlouštce stěny
15 mm a tlouštce dna 20 mm. Do nádoby ústí potrubí primárního okruhu. Přívod
demineralizované vody je napojen dvěma trubkami o Js 300 mm, odvod jednou
trubkou o Js 400 mm. Do nádoby jsou zabudovány následující vestavby (obr.3 a 4):

- nosná deska aktivní zóny o rozměrech 8 1 5 x 6 7 5 x 7 5 mm, vyrobená
z materiálu 42 4415.09, do jejíž spodní části je našroubováno 16 pouzder
z materiálu 42 4005.31; nosná deska slouží pro fixaci palivových sekcí a
pro upevnění spodní části kanálů regulačních tyčí a vlastních absorbčních tyčí,

- plást aktivní zóny o rozměrech 815 x 675 mm a výšce 1125 mm
(tzv. separator) je uzpůsoben pro uložení 80 ks komponent aktivní zóny,
tvořených vlastním palivem reaktoru, bloky Be-reflektoru a hliníkovými
vytěsniteli; separator je demontovati lý a je zhotoven z hliníku 42 4005.21,

- horizontální kanály (9 ks) o vnitřních průměrech 60 a 100 mm v centrální
horizontální rovině aktivní zóny po obvodu nádoby; materiál vestavěných částí
kanálů je hliník 42 4415.09, spojení s nádobou je zajištěno speciálními
přírubovými spoji, uzpůsobenými pro případné dotěsnění,

- kanály ionizačních komor jsou ve dvojím provedení: 10 ks stabilních pro
umístění proudových měřících systémů a 3 ks otočné pro umístění spouštěcích
měřících tras; ovládání otočných kanálů je umístěno na podlaze reaktoru,
materiál kanálů je nerez ocel třídy 17,

- podlaha reaktoru je namontována mimo nádobu a je ukotvena šrouby do
ocelových prstenců biologické ochrany (betonu), materiálem podlahy je
ocel 17 246.4; na podlaze jsou uchyceny regulační tyče, kanály ionizačních
komor, vertikální ozařovací kanály a přípravné kanály.
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1.4.3 Biologická ochrana

Slouží k ochraně obsluhujícího personálu před zářením. V horní části je tvořena
vrstvou vody nad aktivní zónou o tlouštce 3,5 m a vrstvou oce'clitiny o tlouštce
0,8 m (malým a velkým víkem). Boční část je tvořena vrstvou vody o tlouštce 0,8
m, vrstvou litiny o tloušLe 0,2 m a vrstvou těžkého betonu o minimální tlouštce
2,26 m. Dolní část biologické ochrany je tvořena vrstvou vody pod aktivní zónou o
tlouštce asi 1 m a částečně i litinovou deskou pod nádobou.

1.4.4 Velké a malé víko s pohony

Přístup k aktivní zóně a horní části nádoby zajištujídvě demontovatelná víka. Obě
víka jsou otočná na kuličkových ložiskách, pohon obstarávají elektromotory s
příslušnými převody. Střed velkého víka je totožný se středem reaktoru. Střed malého
víka je posunut vzhledem ke středu velkého o 293 mm. Tato excentricita zabezpečuje
při vzájemném natáčení vík obsluhu kteréhokoliv bodu či souřadnice v centrální části
reaktoru. Nastavení poloh vík je možno provádět buď ručním ovládáním nebo pomocí
elektronického souřadnicového systému "SOUKÁ", ovládaného z velínu. V obou
víkách je několik technologických otvorů, které jsou při provozu reaktoru uzavřeny
ochrannými zátkami.

1.4.5 Mokrý zásobník vyhořelého paliva

Zásobník je určen ke skladování nebo přechodnému uložení vyhořelých palivových
sekcí, vyjmutých z aktivní zóny. Je to hliníková nádoba umístěná v podlaze
reaktorové haly, chráněná ze všech stran betonem, plátovaným ocelovým pouzdrem
a shora zakrytá litinovou deskou o tlouštce 500 mm. V desce jsou dva manipulační
otvory se zátkami. Spojení horního okraje nádoby reaktoru se zásobníkem je
provedeno šikmou trubkou, ústící u dna zásobníku. Průměry otvorů jsou shodné s
rozměry přepravních kontejnerů.

1.4.6 Přepravní kontejner

Slouží k přepravě ozářeného paliva z aktivní zóny reaktoru do zásobníku
vyhořelého paliva. Je sestaven z ocelového stínícího bloku, vědra na vložení palivové
sekce a mechanizmu na zdvíhania spouštění vědra. Při vyjímání paliva z aktivní zóny
se vědro spustí na úroveň aktivní zóny, ruční manipulační tyčí se palivová sekce uloží
do vědra a to se vyzdvihne do prepravníku. Vlastní transport prepravníku se
provádí pomocí jeřábu.

1.4.7 Zakládací zařízení DORA

Slouží k zakládání a vyjímání ozařovacích pouzder. Je umístěno na malém víku
reaktoru místo jedné z ocelových zátek. Ovládání DORY je elektronické a je možno
ji obsluhovat buď z místa nebo dálkově z velínu. Spolu s dálkovým ovládáním
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natáčení malého a velkého víka je možno celou operaci s ozařováním pouzder ovládat
z pultu operátora. Vlastní zařízení se skládá z ovládací skříně, stíracího bloku a
hlavice pro uchycování schránek (se závěsným kabelem a bubnem). Do vybavsní
zakládacího zařízení patří i zásobník na neozářená ozařovací pouzdra, umístěný na
krycí desce pro uchycení experimentálního zařízení pod víkem reaktoru.

1.4.8 Odložiště aktivních materiálů

Odložiště slouží k dočasnému skladování a ukládání zaktivovaných smyček, sond
a aktivních materiálů, popřípadě pro přechodné uskladnění vyhořelých palivových
sekcí. Je umístěno v zadním traktu objektu 211/1. Vlastní skladovací prostor je
tvořen dvěma bazény 7 m hlubokými z nerez plechu, zaplněnými demíneralizovanou
vodou. K příslušenství těchto bazénů patří technologický okruh na čistění vody
a čerpadlo na odčerpávání vody s výkonem 60 I.min'1. Suchá část odkládacích
prostorů je tvořena šesti nerezovými kanály, zapuštěnými do podlahy. .Stínění
zařízení v bazénech zajištuje vrstva vody a v suchých kanálech ocelové zátky. Na
přepravu ozářených částí ze sálu reaktoru slouží vozík s vlastním pohonem, opatřený
kontejnerem a případně i strihacím zařízením. Prostor odložiště je vybaven mostovým
jeřábem a kočkou.

1.4.9 Plošiny reaktoru a přístupové cesty

Horní část betonové ochrany je využita jako podlaha pro obsluhu. Z plošiny
reaktoru se ovládají zařízení DORA, otočný kanál DONA, je zde umístěno ovládání a
pohony otočných vík, jsou zde umístěny odkládací a biologické kanály. Nosnost
podlahy v místech betonu umožňuje odložení částí demontovaných z velkého a
malého víka. V místech, kde je pouze ocelová konstrukce a plechová podlaha je
nosnost 400 kg.m"2. Podlaha je vyrobena z nerezavějící oceli. Plošina je opatřena
zábradlím, částečně demontovatelným. Přístup na plošinu reaktoru je možný buď
z I.galerie po spojovací lávce nebo po schodech na boku reaktoru v prostoru tepelné
kolony z podlahy haly. V polovině těchto schodů je umístěna meziplošina, na níž jsou
umístěny uzavřené prostory pro systém řízení a ochran.

1.5 CHLADÍCÍ OKRUHY, SYSTÉMY DOPLŇOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ CHLADIVÁ

1.5.1 Primární chladicí a čistící okruh '

Primární chladicí a čistící okruh (obr.2) zabezpečuje tyto režimy:

1. Provozní chlazení jedním až šesti čerpadly.
2. Havarijní chlazení havarijním čerpadlem.
3. Mechanické čištění chladícího media pomocí mechanického filtru.
4. Chemické čištění chladícího media pomocí MIX-BED (směsného) filtru.
5. Zachycování degradovaných ionexů z MIX-BED filtrů pomocí keramického

filtru.
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6. Regeneraci mechanických a keramického filtru zpětným proplachem teplou
demineralizovanou vodou.

Pro chlazeni'se užívá obyčejná demineraiizovaná voda. Chladicí okruh zajištuje za
provozu odvod tepla uvolněného štěpením a zbytkového tepla tak, že je zajištěno
spolehlivé chlazení do tepelného výkonu 10 MWt.

Primární chladicí okruh se skládá z:
- 5 ks oběhových čerpadel typu META 34,
- 2 ks havarijních čerpadel typu META 34,
- 2 ks výměníků tepla o přestupní ploše 2 x 450 m2,
- 2 ks regulačních šoupátek Js 300 mm pro regulaci průtoku vody,
- 4 ks uzavíracích šoupátek Js 300 mm na vstupu a výstupu výměníků,
- 14 ks uzavíracích šoupátek Js 200 mm na vstupu a výstupu z čerpadel
- 2 ks měřících clon pro měření průtoku okruhem,
- vlastního potrubí,
- systému vypouštění.
V primárním okruhu jsou čerpadla zařazena tak, že je možno za provozu měnit

skokem průtočné množství chladícího média v závislosti na počtu zapojených
čerpadel. Pro havarijní chlazení slouží 2 ks havarijních čerpadel, z nichž jedno je
určeno jako 100 % záloha. Pohon těchto čerpadel zajištuje stejnosměrný motor,
napájený z akumulátorové baterie. Pro dosažení plného předpokládaného průtoku
musí pracovat 5 cirkulačních čerpadel a jedno čerpadlo havarijní (průtok 520 l.s'1).
Při nižších výkonech reaktoru lze okruh provozovat s jedním nebo dvěma cirkulačními
čerpadly, vždy však musí být v provozu jedno čerpadlo havarijní, které zajištuje
minimální průtok okruhem (70 l.s'1) a které je napájeno ze zajištěného zdroje
elektrické energie (akumulátorové baterie, trvale dobíjené ze sítě). Havarijní čerpadlo
se používá rovněž jako dochlazovací při plánovaném provozním odstavení reaktoru.
Sání a výtlaky všech čerpadel jsou opatřeny uzavíracími šoupátky se servomotory,
na výtlačných potrubích čerpadel jsou instalovány zpětné klapky. Od výstupního
hrdla reaktoru Js 400 mm jsou připojeny vstupy čerpadel na potrubí Js 500 mm,
výtlaky čerpadel jsou napojeny do sběrného potrubí Js 500 mm, které se před
výměníky rozděluje na dvě větve (Js 300 mm) a ty jsou samostatně vedeny do
reaktoru. V případě poruchy, při které voda uniká z okruhu, se chladí aktivní zóna
havarijní'sprchou, do níž se přivádí voda z rezervních nádrží. Do rezervních nádrží je
zajištěn nouzový přívod vody z rozvodu vody požární. Objem vody v primárním
okruhu a v reaktoru je cca 30 m3. Pro vypuštění vody z primárního okruhu a ze
zásobníku vyhořelého paliva jsou odtokové kanály (drenážní soustava) spojeny s
nádržemi odpadních vod. Při zhoršení jakosti vody primárního okruhu lze vodu čistit
v čistícím okruhu.

Čistící okruh zajištuje odstraňování korozních a štěpných produktů, které unikají
z komponent aktivní zóny při případných poruchách, a zároveň udržuje požadované
parametry kvality chladícího média a čistoty primárního okruhu.

Čistící okruh je tvořen:
- 2 ks čerpadel typu META 3,
- 2 ks mechanických filtrů s objemem 50 I s filtrační vložkou,
- 3 ks MIX-BED filtrů s objemem 90 I a s iontoměničovou náplní WOFATIT,
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- 1 ks keramického filtru o objemu 130 I,
- 1 ks zásobníku teplé promývací demineralizované vody o objemu 2,1 m3,
- 1 ks nosné a obslužné plošiny a vany pro zachycení úniků vody a umístění

pomocného kladkostroje,
- vlastní potrubí včetně ovládacích armatur.
Voda na čistění se odebírá z primárního okruhu mezi nádobou reaktoru a

cirkulačními čerpadly. Čištění probíhá zpravidla při odstaveném reaktoru, t j. v době,
kdy jsou cirkulační čerpadla mimo provoz. Průtok čistícím okruhem je zajištěn dvěma
samostatnými čerpadly, z nichž jedno je pracovní a druhé slouží jako rezerva.
Kapacita čistícího okruhu je 4 m3.h'\ Vstupní mechanické filtry jsou zapojeny
paralelně, jeden je pracovní a druhý rezervní. Tři MIX-BED filtry jsou rovněž zapojeny
paralelně, jeden z nich slouží jako pracovní, druhý je rezervní a třetí je odstaven před
výměnou filtrační náplně (snížení aktivity zachycených nečistot vymíráním). Jako
náplň filtrů je užit ionex Wofatit ROH jaderné kvality. Koncový keramický filtr
zachycuje především úniky degradovaných ionexů z MIX-BED filtrů a není zdvojován.
Vyčištěná voda se vrací do potrubí primárního okruhu za tepelnými výměníky před
vstupem do reaktorové nádoby. Čistící okruh je od chladícího primárního okruhu
oddělen uzavíracími armaturami (ventily) na vstupu i výstupu. Tyto armatury jsou
opatřeny dálkově ovládanými servopohony. Regenerace mechanických filtrů i
keramického filtru se provádí zpětným proplachem teplou demineralizovanou vodou.
Ohřev vody se v zásobníku proplachovače vody děje elektricky. Náplň ionexových
filtrů se neregeneruje, po vyčerpání kapacity náplně se příslušný filtr odpojí a po
vymření se vymění. Mechanické a ionexové filtry jsou opatřeny stíněním (50 mm
olova). Veškeré zařízení primárního a čistícího okruhu je umístěno v čerpáme
reaktoru. Ovládání čerpadel a nejdůležitějších armatur se děje z pultu v operátorovně.
Do operátorovny na ústřední informační systém, záložní pult měření a na pult SŘO
jsou přenášeny údaje o stavu zařízení, měření a signalizace teplotechnických veličin
ve všech okruzích.

Materiál potrubí a armatur:
1. Trubky: 17247.4 nebo 08CH18N10T.
2. Armatury: 17247.4.
3. Filtry: 17247.4 nebo 08CH18N10T.
4. Zásobník: 17247.4 nebo 08CH18N10T.
Potrubí a armatury primárního okruhu, včetně odběrových míst pro měření jsou

zařazeny do seznamu vybraných zařízení ve smyslu Výnosu ČSKAE č.5/1979 a, jako
na takové, je na ně vypracován individuální program zajištění jakosti (IPZJ).

1.5.2 Výměníky tepla

Výměníky tepla (tab.1 a obr.5) zajištují přenos uvolněného tepla z prvního
do druhého chladícího okruhu. Výměníky byly vyrobeny v roce 1974. Pocházejí
z původního zařízení reaktoru VVR-S a jsou zařazeny mezi vybraná zařízení ve smyslu
Výnosu ČSKAE č.5/1979. Pro kontrolu stavu a jakosti byl pro ně vypracován
individuální program zajištění jakosti (IPZJ). Jejich základní parametry jsou zřejmé
z tab.1 a obr.5.
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tab. 1 Základni parametry výměníku tepla v

Základní údaje

Hrubé rozměry: maximální délka
maximální průměr
maximální výška

Materiál: plást
trubkovnice a
příruby
trubky
dna

Hmotnost: prázdný
plný

Vnitřní trubky
Počet trubek
Celková plocha
Sváry: koeficient svaru

klasifik.stupeň
defektoskopická
kontrola: RTG

Plástová strana

Průtok
Chladivo

Teplota: vstupní
výstupní

II
Nejvyšší pracovní přetlak
Výpočtový přetlak
Počet přepážek (tahů)

Trubková strana

Průtok
Chladivo

Teplota: vstupní
výstupní

Nejvyšší pracovní přetlak
Výpočtový přetlak
Počet přepážek (tahů)

reaktoru LVR-15.

1. okruh

5 430 mm
1 000 mm
1 745 mm
17 246.4

17 246.4
17 246.4
17 246.4

10 639 kg
16 164 kg
20 x 2 mm

1 759 ks
450 m2

0,9

25 %

I. okruh

1 600 m3.h"1

demivoda

45,0 °C
53,1 °C

0,25-0,32 MPa
1,60 MPa

II. okruh

2 000 m3.h'
upravená tech.

voda
32,0 °C
38,5 °C

1,00 MPa
1.60 MPa

4

II. okruh

6 670 mm
1 000 mm
1 500 mm
11 364.1

11 375.1
423239.26

17 246.4
8 865 kg

12 395 kg
25 x 2 mm

770 ks
335 mz

0,9
2

25 %

II. okruh

2 000 m3.h"'
upravená tech.

voda
38,5 °C
32,0 °C

1,00 MPa
1,60 MPa

2

III. okruh

1 500 m3.h-'
vltavská voda

10,0 °C
18,6 °C

0,19 MPa
1,60 MPa

2

1.5.3 Sekundární okruh

Sekundární okruh zajištuje přenos tepla z primárního okruhu do třetího okruhu,
který je napojen na vodní tok - Vltavu. Sekundární okruh také zamezuje, v případě
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obr.5 Primární výměník tepla.

porušení těsnosti výměníků primárního okruhu, úniku chladivá reaktoru do Vltavy. K
tomuto účelu je tlakován vzdušníkem, připojeným na jeho potrubí.

Sekundární okruh se skládá z:
- 3 ks oběhových čerpadel typu VD-300/1,
- 3 ks zdvojených výměníků tepla o přestupní ploše 2010 m2,
- uzavíracích armatur,
- 1 ks měřící clony,
- 1 ks tlakové nádoby na tlakování okruhu,
- vlastního potrubí o Js od 300 do 500 mm.

1.6 SYSTÉM ŘÍZENÍ A OCHRAN

1.6.1 Hlavní úkoly systému řízení a ochran (SŘO)

Systém řízení a ochran zajišťuje zejména:
- měření hustoty toku neutronů a rychlosti jeho relativních změn při všech

provozních i mimořádných stavech reaktoru,
- ruční nebo automatické řízení hustoty toku neutronů,
- nepřetržitou kontrolu stavu reaktoru se signalizací nepřípustných stavů a

přiblížení se k nim,
- vlastní kontrolu před spuštěním reaktoru a během provozu se signalizací

poruch,
- ruční i automatické zastavení reaktoru při jeho poruchách i při poruchách SŘO.
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1.6.2 Koncepce SŘO

Systém řízení a ochran, splňující požadavky podle kapitoly 1.6.1, musí sestávat
z těchto hlavních částí:

a) aparatury s čidly pro měření hustoty toku neutronů a rychlosti jeho relativních
změn, které poskytují informace o těchto veličinách operátorovi, vyhodnocují
přípustnost hodnot podle předem zvolených kriterií a vytvářejí signál pro
automatické řízení,

b) havarijní obvody pro hodnocení signálů o nepřípustných hodnotách veličin
z aparatur i z kontrolních obvodů dalšího technologického vybavení reaktoru
a signály o nepřípustných stavech SŘO samotného; v nezbytných případech
tyto obvody vyšlou signály k odstavení reaktoru na akční orgány,

c) logické obvody, které zajištují kontrolu výchozího stavu reaktoru a
SŘO, organizují posloupnost operací při spouštění a vylučují nevhodnou
činnost SŘO,

d) automatický regulátor hustoty toku neutronů,
e) prostředky pro styk s obsluhou, které zahrnuji" jednak zařízení pro sdělování

informací obsluze (displeje, registraci, signalizaci provozní i výstražnou),
jednak zařízení pro působení obsluhy na SŘO (tlačítka, přepínače a jiné),

f) akční orgány, jimiž se mění reaktivita, s pohony a ovládáním,
g) obvody zajištující návaznost SŘO na systém kontroly a řízení technologie

mimo vlastní reaktor, na experimentální zařízení apod.
Technická realizace SŘO vychází z použití aparatur SAKOR-B (PLR). Tyto

aparatury umožňují vytvářet různé sestavy s impulzními i proudovými komorami.
Jejich součástí je i automatický regulátor. Výstupy z aparatur jsou jednak analogové
(určené pro připojení přímo ukazujících měřidel), jednak dvojhodnotové ve formě
kontaktů pro logické a havarijní obvody.

Havarijní i logické obvody jsou v návaznosti na aparatury řešeny jako
kontaktní-reléové. Toto tradiční řešení zajištuje relativně vysokou spolehlivost při
jednoduchosti realizace i obsluhy. Pro styk s obsluhou slouží mozaiková stavebnice,
jejímiž prvky lze pokrýt všechny požadavky na indikační i ovládací elementy SŘO.
Výstražná signalizace, jejíž signální žárovky jsou součástí mozaiky na pultu, je
navržena v souladu s havarijními a logickými obvody rovněž jako kontaktní.

Pohony tyčí včetně řídících jednotek byly vyvinuty ve ŠKODA ZES a odzkoušeny
v podmínkách experimentálního reaktoru ŠR-0 Vochov.

1.6.3 Uspořádání SŘO

Aparatury pro měření hustoty toku neutronů se skládají z těchto dílčích částí:
- 3 shodné měřící komplety, z nichž každý zahrnuje spouštěcí kanál, provozní

logaritmický kanál, provozní lineární kanál a kanál výkonové ochrany,
- volič výkonu,
- zesilovač odchylky,
- reaktimetr.
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1.6.3.1 Spouštěcí kanál
Spouštěcí kanál je širokopásmový, tvořený komorou RJ 1000 přemístitelnou

pohonem, předzesilovačem a aparaturou TIP-5A1. Měří hustotu toku neutronů
(v logaritmickém měřítku) a rychlost jeho relativní změny. Obě tyto veličiny se
prezentují operátorovi na ukazujících přístrojích pultu, hustota toku neutronů se
současně registruje.

Do havarijních a logických obvodů vysílá tyto signály:
- porucha,
- kontrola,
- úroveň hustoty toku neutronů pod minimální hodnotou,
- varovná úroveň hustoty toku neutronů,
- havarijní úroveň hustoty toku neutronů,
- varovná rychlost změny hustoty toku neutronů,
- havarijní rychlost změny hustoty toku neutronů.

1.6.3.2 Provozní logaritmický kanál
Provozní logaritmický kanál je tvořen proudovou kompenzovanou komorou

RWKJ 8 a aparaturou TPL-5A12. Měří hustotu toku neutronů (v logaritmickém
měřítku) a rychlost jeho relativní změny, obě tyto veličiny se prezentují operátorovi
na ukazujících přístrojích pultu, hustota toku neutronů se současně registruje.
Analogový signál o rychlosti změny hustoty toku neutronů ve spolupráci s lineárním
kanálem vytváří v zesilovači odchylky signál regulační odchylky pro automatickou
regulaci hustoty toku neutronů.

Logaritmický kanál vysílá do havarijních a logických obvodů tyto signály:
- porucha,
- kontrola,
- úroveň hustoty toku neutronů pod minimální hodnotou,
- varovná úroveň hustoty toku neutronů,
- havarijní úroveň hustoty toku neutronů,
- varovná rychlost změny hustoty toku neutronů,
- havarijní rychlost změny hustoty toku neutronů.

1.6.3.3 Provozní lineární kanál
Provozní lineární kanál je tvořen proudovou kompenzovanou komorou RWKJ 8 a

aparaturou TPP-5A12. Měří hustotu toku neutronů (v lineárním měřítku) vztažený
k hodnotě zadané voličem výkonu, tento údaj se prezentuje operátorovi na ukazujícím
přístroji pultu. Tento signál ve spolupráci s logaritmickým kanálem vytváří v zesilovači
odchylky signál pro automatickou regulaci hustoty toku neutronů.

Lineární kanál vysílá do havarijních a logických obvodů tyto signály:
- porucha,
- kontrola,
- odchylka od zadané hodnoty hustoty toku neutronů pod zvolenou mezí,
- varovná odchylka od zadané hodnoty hustoty toku neutronů,
- havarijní odchylka od zadané hodnoty hustoty toku neutronů.

22



1.6.3.4 Kanál výkonové ochrany
Kanál výkonové ochrany je tvořen proudovou kompenzovanou komorou RWKJ 8

a aparaturou TPP-6B14. Měří hustoty toku neutronů (v lineárním měřítku).
Do havarijních logických obvodů vysílá tyto signály:
- porucha,
- kontrola,
- varovná úroveň hustoty toku neutronů,
- havarijní úroveň hustoty toku neutronů.

1.6.3.5 Volič výkonu
Volič výkonu NMR-5.3 spolupracuje s logaritmickými a lineárními provozními

kanály. Slouží pro vytváření zadaných hodnot hustoty toku neutronů a rychlosti jeho
relativní změny a k obsluze logiky automatického regulátoru.

1.6.3.6 Zesilovač odchylky
Zesilovač odchylky ZRM-5A3 zpracovává odchylku vytvořenou provozními kanály

s voličem výkonu. Analogový signál se používá pro automatické řízení reaktoru.

1.6.3.7 Reaktimetr
Reaktimetr je tvořen proudovou komorou RWKJ 8 a aparaturou TPR-5A1. Údaje

o vyhodnocené reaktivitě jsou k dispozici na průčelí přístroje.

1.6.3.8 Displeje a registrace výkonu
Každá aparatura má dva výstupy - proudový pro měřidlo a napětový pro registraci.

Pro registraci jsou určeny dva liniové zapisovače (každý se dvěma záznamy)
s přepínači měřících míst. První zaznamenává výkon ze spouštěcí a logaritmické
provozní aparatury (volba aparatury přepínačem), druhý - záložní - zaznamenává
tytéž veličiny (ze zvolené jiné aparatury).

1.6.4 Logické a havarijní obvody

Logické a havarijní obvody jsou tvořeny souborem relé zajištujícím:
1) správnost průběhu spouštěcí sekvence, jíž se rozumí posloupnost

jednotlivých operací při spouštění reaktoru,
2) zpracování signálů z měřících aparatur, přičemž zapojení zajištuje možnost

prověrky všech signálů před spouštěním; porucha nebo kontrola příslušného
kanálu vede k vydání všech signálů z příslušné aparatury; signály jsou vedeny
jednak do havarijních obvodů, jednak na výstražnou signalizaci; signál
"úroveň hustoty toku neutronů pod minimální hodnotou" je kromě toho
zpracováván zvlášt v logice "dva ze tří"; stejným způsobem jako signály
z aparatur jsou v těchto obvodech zpracovávány a vyhodnocovány i signály
z technologie,

3) správnou funkci havarijního řetězce a navazujících obvodů; havarijní řetězec
je tvořen sériovým zapojením havarijních signálů, při podání kteréhokoliv z
nich (u některých po vyhodnocení logikou 2 ze 3) dochází k odpojení napětí
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obr.6 Schema havarijního řetězce.
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z havarijních relé a k pádu řídících tyčí; do havarijního řetězce jsou zavedeny
tyto signály (na obr.6 je uvedeno schema zapojení):

- NSPMIN minimální úroveň na spouštěcí aparatuře,
- TSP havarijní perioda spouštěcí aparatury,
- NSP havarijní výkon na spouštěcí aparatuře,
- TPROV havarijní perioda provozní logaritmické aparatury,
- NVO havarijní výkon,
- NPROV havarijní výkon na logaritmické aparatuře,
- L002 havarijní výška hladiny v reaktoru,
- F026 havarijní průtok větví B,
- F025 havarijní průtok větví A,
- P036 havarijní tlak na výstupu z čerpadel,
- TD06 havarijní teplotní spád na AZ na A,
- TD07 havarijní teplotní spád na AZ na B,
- RESS 220V výpadek napájení 220 Vst,
- RESS 24V výpadek napájení 24 Vst,
- REZ 1 výpadek rozvaděče REZ 1,
- REH výpadek rozvaděče REH,
- AHA V havarijní odchylka,
- KOMORY komory v poloze u AZ,
- POČET TYČÍ nesprávně zvolený počet tyčí,
- VAR 30S trvání výstrahy déle než 30 s,
- RVS havarijní tlačítko na velíně smyčky,
- SONDY havarijní tlačítko na velíně sond,
- HT1 havarijní tlačítko na pultu,
- HT2 havarijní tlačítko na víku.

Analogickým způsobem jsou do řetězce s výkonnými relé propojeny varovné
signály z aparatur; jejich podání má za následek zákaz zvedání regulační tyče
a zvolené kompenzační tyče; nezmizí-li příslušný signál během 10 s, podá se
signál na zasouvání uvedených tyčí a po dalších 20 s, při nevymizení signálu,
dojde k rozpojení havarijního řetězce,

4) správnou funkci obvodů řízení tyčí; přitom každá tyč je řízena samostatnou
řídící jednotkou; zpracování povelů pro tyto řídící jednotky zajištují obvody
řízení tyčí obsahující:
- přepínač režimu tyče (havarijní, kompenzační, regulační), jímž lze

manipulovat pouze před zahájením spouštění,
- obvod výběru tyče zajištující, že lze manipulovat nanejvýše jednou

z havarijních a kompenzačních tyčí (havarijními tyčemi pouze směrem
vzhůru, a to jen při spouštění; kompenzačními pouze při vytažených všech
havarijních tyčích se zákazem vytahování při pohybu regulační tyče
vzhůru),

- obvod zapnutí nebo vypnutí regulátoru s volbou aparatury,
- obvod kontroly počtu tyčí.
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Při kritickém experimentu se zamykacím tlačítkem vyloučí 1. komparátor a
všechny tyče (s výjimkou regulační) se zapojí do kompenzačního režimu (je
možná manipulace s libovolnou konfigurací tyčí); pád tyčí je zajištěn dvěma
cestami - jednak se odpojuje napětí z magnetu tyče, jednak se současně
odpojí i napětí z motoru tyče (viz. 1.7.1),

5) správnou funkci obvodů řízení komor; pohony komor mají stejné řídící
jednotky jako pohony tyčí; komory mohou být řízeny automaticky nebo
ručně; v ručním režimu lze polohu kterékoliv komory libovolně ovládat,
v automatickém jsou komory vzdalovány po zrušení všech tří signálů
"minimální úroveň hustoty toku neutronů provozního kanálu" a přibližovány
havarijním signálem,

6) styk s obsluhou; uskutečňuje se z pultu vytvořeného z mozaikové stavebnice,
do níž jsou zabudovány všechny ukazující, měřící a signalizační přístroje a
všechny ovládací prvky.

1.7 REGULAČNÍ TYČ UR 70

1.7.1 Popis regulačního bloku UR 70

Regulační blok UR-70 je monoblok vyrobený ve ŠKODA a.s. Plzeň. Poloha
regulační tyče je ovládána asynchronním reakčním krokovým motorem KSI 52.2.12,
který přes pastorek (výsuvně ovládaný elektromagnetem) pohání hřebenovou tyč,
na níž je zavěšena absorbční část. K pádu tyče dojde jednak ztrátou napájení
elektromagnetu (pastorek se vysmekne) a jednak po ztrátě napájení motorku
(mechanismus není samosvorný).

Mechanismus tyče je vybaven indukčním snímačem polohy (snímá každý krok
motorku) a koncovým spínačem dolní polohy. Maximální rychlost pohybu tyče je
nastavitelná v rozmezí 1-39 mm.s"'.

1.7.2 Řídící jednotka

Řídící jednotka pro ovládání pohonu má tyto hlavní části:
- vstupní jednotka pro zpracování řídících povelů,
- generátor krokových povelů, jehož hlavní součástí je převodník analogové

hodnoty na frekvenci,
- budič koncového stupně, který na základě krokových povelů a údajů ze snímače

polohy produkuje signály pro řízení proudu v jednotlivých fázích motorku,
- koncový stupeň, zahrnující stabilizátor proudu a tranzistorové zesilovače,
- obvody zpracování signálu ze snímače polohy,
- čítač polohy, který čítá impulzy ze snímače,
- obvody koncových spínačů, z nichž je mj. odvozen signál dolní koncové polohy,

eventuálně i signály pro měření rychlosti při kritickém experimentu,
- kontrolní obvody,
- napájecí zdroje.
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obr.7 Schema rozvoden objektu reaktoru LVR-15.
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1.8 SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

1.8.1 Zdroje elektrické energie

Elektrické rozvodné zařízení reaktoru slouží k zajištění napájení střídavých i
stejnosměrných spotřeb různých napětových soustav. Úkolem rozvodného zařízení
je zabezpečit spolehlivou dodávku elektrické energie z rozvaděčů až k jednotlivým
spotřebičům s cílem zajistit bezpečný provoz jaderného reaktoru. Elektrická spotřeba
veškerého zařízení je zabezpečována následujícími energetickými zdroji (obr.7):

a) elektrickou sítí rozvodných závodů 22 kV (dvě nezávislé linky Kralupy a
Neratovice) napájející 2 samostatné transformovny ÚJV vzájemně zálohované
TS 421 a TS 422; dále je zde přívod ze samostatné transformovny ÚJV
TS 423; tyto transformovny slouží pro napájení střídavých spotřebičů
3 x 380/220 V, 50 Hz;

b) dieselagregátem 150 kVA pro napájenístřídavých spotřebičů 3 x 380/220 V,
50 Hz zajištěné spotřeby II.kategorie; doba uvedení agregátu do plného
provozního stavu je limitována dobou max 20 min; dieselagregát je rovněž
použit pro vykrytí dlouhodobého výpadku sítě jako zdroj pro napájení zdrojů
neodpojitelné spotřeby I.kategorie;

c) akumulátorovými olověnými bateriemi 1 x 220 V, 1 x 48 V, 3 x 24 V pro
napájení neodpojitelné spotřeby I.kategorie - stejnosměrné a pro napájení
nouzového osvětlení;

d) střídačovým napájecím zdrojem 3 x 8,4 kVA pro napájení střídavých
spotřebičů 3 x 380/220 V, 50 Hz neodpojitelné spotřeby I.kategorie.

1.8.2 Provozní režimy

Výše uvedené elektrické zařízení může být provozováno ve 3 provozních
režimech:
a) normální provozní režim

Primárním zdrojem energie je střídavá sít 3 x 380/220 V, 50 Hz která zajišíuje
napájení:

- střídavého odběru,
- zajištěnou spotřebu II.kategorie z rozv. REZ-2,
- neodpojitelnou spotřebu I.kategorie z rozv. REZ-1 připojeného přes střídač GS1

(GS2).
Zdrojem energie pro stejnosměrný rozváděč RESS jsou pro napětí 220 Vss

usměrňovače GÚ1.1, GÚ1.2, GÚ1.3 a GÚ1.4, které pracují paralelně s baterií GB 1.
Pro napětí 48 Vss jsou to usměrňovače GU2, GÚ3 a baterie GB2. Pro napětí 24 Vss
jsou to usměrňovače GU4, GU5, GU6 a GU7 společně a bateriemi GB3. GB4 a GB5.
Všechny usměrňovače mají střídavou část napojenou z rozvaděče REZ-2.

b) havarijní provozní režim
Schema nouzového (havarijního) napájení reaktoru je na obr.8, zdrojem střídavé

energie pro spotřebiče I.kategorie je střídač GS1 (GS2). Jelikož není možná paralelní
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obr.9 Zapojení střfdače v havarijním režimu.

spolupráce dvou střídačů, je vždy jeden střídač jako pracovní a druhý jako studená
rezerva. Volba pracovního režimu se provede vždy před spuštěním reaktoru na
příslušném panelu v rozvodně. Připojení střídače je zřejmé z připojeného obrázku.
Střídač pracuje v režimu nepřetržitý provoz. Při normálním provozním režimu je
střídač napájen z rozváděče REZ-2 a z usměrňovačů GU1.1 - 1.4. Při havarijním
pracovním režimu je rozváděč REZ-2 bez napětí a střídač je napájen pouze z baterie
GB1. Střídač se stává zdrojem střídavé energie pro rozváděč REZ-1 odkud je kryta
neodpojitelná spotřeba I.kategorie. Po obnovení sítě se střídač automaticky přepne
a je opět napájen z usměrňovačů GU1 a z rozváděče REZ-2. Při havarijním provozním
režimu je stejnoměrná spotřeba kryta přímo z akumulátorových baterií (obr.9).

c) náhradní provozní režim
Do doby max. 20 min po výpadku sítě je uveden do provozu dieselagregát

1 50 kVA 3 x 380/220/50Hz, který nyní napájí rozváděč REZ-2 a tedy zajištěnou
spotřebu II.kategorie. Rozváděč REZ-1 je opět napájen ze střídače, který je napájen
z usměrňovačů paralelně připojených k baterii. Zdrojem ss napětí jsou usměrňovače
napájené z REZ-2. Start dieselagregátu po výpadku sítě je automatický. Doba jeho
startu po výpadku sítě je nastavena časovým relé.

Přehled střídavých neodpojítelných spotřeb I.kategorie - rozvaděč REZ-1:
- zařízení MaR (veíín - ovládací pult + panel) 3 kVA,
- ventilátor chlazení motoru hav.čerpadla 1,1 kVA,
- kmitavá signalizace 2,5 kVA,
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- zařízení dozimetrie 1,5 kVA,
- operátorovna sond 2,2 kVA,
- systém DASOR 3 kVA,
- DASIO, RDR, RAR 4 kVA,
- televize 0,3 kVA,
- -ozhlasová ústředna 1,3 kVA,
- operátorovna RVS-3 4,9 kVA.

Přehled střídavých neodpojitelných spotřeb II.kategorie - rozváděč REZ-2:
- střídač GS1 (GS2) 1PRAC + 1REZ 39,4 kVA,
- usměrňovač GU1.1 - GU1.4 4x 15,2 kVA,
- usměrňovač GU2 (GU3) (1PRAC + 1REZ) 1x 3,6 kVA,
- usměrňovač GU4 až GU7 2x 2,1 kVA,
- jeřáb (dojetí + spuštění břemene) 25,5 kVA,
- zařízení dozimetrie 3,0 kVA,
- dozimetrické vývevy 13,5 kVA.

Přehled stejnosměrných spotřeb:
- soustava 220 Vss, baterie GB1:

- nouzové osvětlení,
- ovládací napětí pro spínání jističů v REH,
- napájení střídačových zdrojů GS1 (GS2),
- napájení havarijních čerpadel MH1, MH2,

- soustava 48 Vss, baterie GB2:
- napájení odběrů pro el.zařízení reaktoru SŘO a MaR,

- soustava 24 Vss, baterie GB3:
- napájení odběru pro el.zařízení reaktoru SŘO a MaR,
- zásuvky 24 V pro připojení manipulátorů v horkých komorách,

- soustava 24 Vss, baterie GB4, GB5:
- napájení aparatur ŠKODA.

1.9 SYSTÉM VENTILACE REAKTORU LVR-15

Technologická ventilace (obr. 10) je určena:
- k odsávání aktivních plynů, které se vytvářejí v pracovním procesu reaktoru,
- k vytváření a udržování stanoveného podtlaku v hale, pod víkem reaktoru,

horkých komorách, čerpárně,
- k ventilaci a teplovzdušnému vytápění haly reaktoru.
Základními částmi technologické ventilace jsou přívodní systémy P5 a, b,

které přivádějí čerstvý vzduch do haly reaktoru, a odváděči systémy V1 až V4,
zajištující podtlakové větrání v jednotlivých provozních prostorech s možností vzniku
aktivních plynů. Odváděcísystémyjsou navrženy tak, že největší podtlak je udržován
v prostorech s největší možností výskytu radioaktivních plynů a aerosolů. Pro
omezení úniku těchto látek při mimořádných stavech reaktoru jsou některé systémy
osazeny absolutními a havarijními jodovými filtry. Vzduch z ventilačních systémů je
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veden do společného ventilačního komína. Přívodní systémy P5 a, b jsou umístěny
v suterénu laboratorní části objektu 211, odváděči systémy V1 - V5 jsou umístěny
v objektu 21 1/2 - ventilační centrum. Jednotlivé odváděči systémy zajišťují odsávání
z prostor uvedených v tab.2.

Ovládání ventilačních systémů je prováděno z pultu operátorovny reaktoru.
Pro zkoušky zařízení jsou jednotlivé motory a servomotory vybaveny místním
ovládáním. V operátorovně je v informačním systému rovněž soustředěno měření
podtlaků v nejdůležitějších provozních prostorech, signalizace mezních stavů a
zpětná signalizace o stavu ventilačních systémů. Z prostoru pod víkem reaktoru,
z odtahových systémů ve ventilačním centru a z ventilačního komína je zajištěn odběr
vzduchu pro měření aktivity. Havarijní jódové filtry v ochozech u V1 a V2 zapojuje
do odsávání operátor dálkovým ovládáním nebo automaticky při překročení mezních
hodnot od dozimetrického čidla měřícího aktivitu plynů u odvodu do ventilačního
komína. Odsávací zařízení V1 zajišťuje podtlakové větrání v čerpárně reaktoru a v
prostoru pod reaktorem. Odsávané množství činí 4450 m 3 .h\ Odsávaniu čerpárny
se kompenzuje přítokem vzduchu z chodby přetlakovými ventily, které jsou
nastaveny na udržování podtlaku v místnosti 100 Pa. V prostoru pod reaktorem je
podtlak 120 Pa. Normální provoz se předpokládá bez filtrace, v ochozu je osazen
havarijní jódový filtr FRJ s absolutním předfiltrem FAV-V.

tab.2 Ventilační systémy V1 - V4 reaktoru LVR-15

Ozna-
čení

V1

V2

V3

V4

Větrané prostory

čerpárna a prostor pod
reaktorem

Prostor pod víkem
reaktoru a úložiště

paliva

hala a operátorovny HK

horké komory (HK)

Filtrace

v ochozu
hav. jódový filtr

absolutní filtr, v ochozu
havarijní jódový filtr

bez filtrace

na výstupu z HK
absolutní filtr, 2. stupeň
filtrace - havarijní jódový

a absolutní filtr

Podtlak
[Pa]

100
120

50

cca 20

70

Množství
[m^h 1 ]

4 450

2 140

34 790

1 200

Odváděči systém V2 odsává vzduch z reaktoru, z úložiště vyhořelých palivových
sekcí a odbočkou je udržován podtlak v místnosti s filtry ventilačních systémů
ve ventilačním centru. Tato odbočka je samostatně uzavíratelná a nemusí být trvale
v provozu. Rovněž je do V2 připojeno odvzdušnení čistícího technologického okruhu.
Odsávané množství činí 2140 m3.h \ podtlak pod víkem dosahuje 50 Pa. Odsávaný
vzduch je trvale filtrován absolutním filtrem FAV-V s předfiltrem FAV-P, v ochozu je
osazen havarijní jódový filtr FRJ s absolutním předfiltrem FAV-V.

Odváděči systém V3 zajišťuje podtlakové větrání v hale reaktoru a
v operátorovnách horkých komor. V hale jsou odsávací výústky umístěny ve víku a
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na obvodu betonového stínění, takže je zajištěno maximální odvětrání pracoviště.
Odsávané množství činí 34790 m3.h\ podtlak v hale je udržován na 20 Pa.
Rovnováhu mezi přívodem a odvodem vzduchu u haly ovlivňuje zapojené odsávání
větrání RVS-3, systémy V6 a, b, V8, v množství 7500 a 1400 m3.h''. Z tohoto
důvodu je podtlak v hale regulován regulační klapkou na sání ventilátorů, ovládanou
od mikrospínačů průtokové klapky měřící podtlak v hale. Za normálního provozu
jsou oba ventilátory V3 a, b v provozu. U tohoto systému není instalována filtrace.

Odváděči systém V4 odsává vzduch z horkých komor. Odsávané množství činí
1200 m3.h'. Podtlak je nastaven na 70 Pa. Přívod vzduchu je zabepečován
odbočkami z přívodního systému P5 b. Na výstupu z horkých komor jsou osazeny
absolutní filtry s vložkami FVV, 2. stupeň filtrace je umístěn v havarijním ochozu a
obsahuje absolutní filtr FAV-V s předfiltrem FAV-P. Odsávací ventilátory V5 a, b, c,
slouží k větrání prostorů ventilačního centra a objektu 211/3. Odvětrání V10 na
střechu budovy je větrán mezistrop HK, přívod vzduchu je zabezpečen ze systému
P5 b. Přívodní systémy P5 a, b vhánějí do haly cca 2 x 18000 m3.h"1 čerstvého
vzduchu. Jsou osazeny klimatizačními jednotkami BKC 16 PK. Čerstvý vzduch je
nasáván přes automaticky ovládanou klapkovou komoru klimatizační jednotky,
zbaven prachu ve filtrové komoře (filtrační pás Firon - odlučivost třídy B dle
ČN 125005), podle potřeby ohříván v parním kondenzačním dvouřadém ohříváku
a ventilátorem dopravován potrubní sítí do haly reaktoru, operátoroven horkých
komor a pomocných prostorů. Regulace teploty přiváděného vzduchu do haly
je automatická, podle teploty a čidel umístěných v hale je regulován odtok
kondenzátu z 2. registru ohřívací komory. Dále je klimatizační jednotka opatřena
regulací teploty vzduchu za 1. částí ohřívací komory přítokem páry s ochranou a
signalizací proti zamrznutí. Při poklesu teploty vzduchu pod 3 °C za 1. částí ohříváku
se vypíná ventilátor a uzavírá přívod páry. Teplota vzduchu v hale je udržována na
18 °C. Výměna vzduchu v hale v pracovní zóně do úrovně 3 m nad reaktorem je
6 x h"\ průměrná výměna v hale 3 x h'1. Přívodní systémy P5 a, b jsou provozovány
současně.

Odváděči systémy V1 až V5 jsou umístěny v objektu 211/2 - ventilační centrum.
Odsávaný vzduch je vytlačován přes společnou přetlakovou komoru do ventilačního
komína. Celkové množství odcházejícího vzduchu do ventilačního komína je
48140 m3.h"1. Ventilační systémy V1 až V4 sestávají vždy ze 2 ventilátorů, u větví
V1, V2, V4 je jeden ventilátor provozní, druhý slouží jako 100 % rezerva, u ventilace
V3 jsou za normálního provozu v činnosti oba ventilátory. U systémů V I , V2, V3
jsou osazeny absolutní filtry pro zamezení úniku radioaktivních aerosolů, případně
jódové filtry pro odfiltrování radioaktivního jódu a jeho sloučenin v plynné nebo parní
fázi. Filtrační zařízení sestává ze skříní z nerezového plechu s příslušenstvím,
ve kterých jsou umístěny filtrační vložky a sorbční patrony.

Účinnost - celková odlučivost použitých filtrů podle ON125005 činí:
filtr třída odlučivost metoda kontroly
předfiltr C 95 Op zkušební prach
vysoceúčinný filtr VVA {FVV) V 99,97 Oc99, 995 zkušební aerosol
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Odlučivost sorbčních patron filtru FRJ pro metyljodid je 90 % při koncentraci
CH131I 1013 g.m"3. Před a za ventilátory i filtry jsou osazeny automatické plynotesné
uzávěry se servomotory umožňující dálkové ovládání jednotlivých potrubních větví
při potřebě zapojení havarijního filtru či rezervního ventilátoru příslušného systému.
Doba potřebná pro otevření (uzavření) APU je pro velikost (V2, V4) 12 s, pro velikost
prům. 500 a prům. 630 (V1, V3) je 20 s. V případě poruchy dálkového ovládání lze
APU ovládat z místa ručním kolem. Pro úplné vypojení ventilátorů za účelem
demontáže nebo opravy je na sací větvi před ventilátorem osazen ruční plynotesný
uzávěr.

Vytápění laboratorní části budovy je řešeno ústředním vytápěním teplou vodou
(70 - 90 °C) s nuceným oběhem. Otopná tělesy jsou litinová, článková. Voda
pro vytápění je ohřívána v parním výměníku. Pára je přiváděna z kotelny o tlaku
0,9 - 1 MPa a teplotě cca 200 °C. Z rozdělovače páry v suterénu budovy je po
redukci páry připojen výměník TÚV, výměník ÚT a ohřívací komory teplovzdušného
větrání laboratoří a haly reaktoru. Užitková teplá voda je ohřívána v parním ohřívači
1000 I nebo ve dvou 200 I elektrických bojlerech. Laboratorní část budovy je
vybavena teplovzdušným větráním zajištovaným přívodními systémy P2, P4
osazených klimatizačními jednotkami řady BKD, včetně komor klapkových,
filtračních, ohřívacích a ventilátorových a přívodními systémy P1, P3 staršího
provedení sestavených z ventilátoru a ohřívače, filtru a klapek umístěných ve
zděných komorách. Přívodní systémy jsou umístěny v suterénu laboratorní části
budovy. Odvod vzduchu je přirozeným únikem, z laboratoří vybavených digestořemi
a z místností s bateriemi je vzduch odsáván ventilátory V6 a V9 umístěných
v 3. patře budovy. Samostatně je řešena klimatizace operátorovny reaktoru
(místnost 213) a přilehlé místnosti č. 212 s pomocným zařízením a operátorovnou
sond. Dvě klimatizační zařízení typu OVER 032A1 jsou umístěny přímo v těchto
místnostech, vzduchem chlazené kondenzáty jsou situovány na střeše budovy.
Klimatizační jednotkou se dopravuje max 0,54 m3.s'1 vzduchu (cirkulace), z tohoto
množství se dodává cca 5 % vzduchu čerstvého, jenž vytváří ve velínu přetlak.
Vzduch se filtruje, v létě ochlazuje, v zimě se vzduch vlhčí, případně dohřívá
el. ohřívači. Teplota i vlhkost vzduchu je regulována.

1.10 PALIVO TYPU IRT - 2M

1.10.1 Konstrukce

Palivová kazeta (PK) IRT-2M (obr.11) je vyráběna jako čtyř a třítrubková. Je
určena pro práci v aktivní zóně lehkovodního výzkumného reaktoru bazénového typu.
Konstrukce PK určuje rozložení štěpného materiálu v AZ a funguje jako zdroj tepla.
Současně plní funkci první bariéry pro štěpné produkty. Umožňuje snadnou výměnu
vyhořelého paliva za čerstvé. Palivo slouží jako zdroj neutronů při realizaci
experimentů v oblasti jaderné fyziky, radiační biologie, konstrukčních materiálů,
fyziky pevné látky apod.

Čtyřtrubková kazeta se skládá ze třítrubkové kazety, samostatné čtvrté palivové
trubky a centrálního vytěsnitele. Palivová kazeta se skládá z hlavice, koncovky.
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čtyř (nebo tří) palivových koncentrických trubek. Palivová trubka je trojvrstvá. Dvě
vrchní vrstvy jsou z hliníku, střední vrstva je uranové palivo. Trubky mají čtvercový
průřez. Koncovka palivové kazety má čtyři výřezy o šířce 8 mm, které fixují PK na
nosné mříži. Polohu PK vůči sobě vymezují výstupky na hlavici PK. Těmito výstupky
jsou PK opřené jedna o druhou. Hlavice PK má válcovitý otvor o průměru 64 mm pro
uchopení PK manipulačním prostředkem. Podobným způsobem je řešena hlavice
čtvrté vnitřní trubky a centrálního vytěsnitele. Po vyjmutí vnitřní palivové trubky a
centrálního vytěsnitele je možno do 3-trubkové PK namontovat kanál s absorbční
tyčí.

1.10.2 Technicko - ekonomické charakteristiky

1.10.2.1 Základní technické parametry
obohacení:
hmotnost čtyřtrubkové PK
hmotnost třítrubkové PK
hmotnost centr.pal.trubky
množství 235U ve čtyřt. PK
množství 235U ve třítr. PK
centr.pal.trubka
Maximální vyhoření:
- čtyřtrtibková PK
- třítrubková PK
- centrální palivová trubka
- doba uložení v AZ

0.2.2 Provozní podmínky pro
obohacení:
poloha kazety
cbJadivo
parametry:
- pH
- vodivost (S.m ')
- tvrdost (mg ekv.J'1)
- Cl (mg.ľ1)
- S "
- AI "
- Fe "
- Cu "
- tlak na vstupu do AZ (Pa)
- max.teplota vody

na vstupu do AZ (°C)
- max tep.tok (MW.m2)
- max rychlost chladivá (m.s'1

- průtok vody přes kazetu (m3

36 % 235U
3,2 kg
2,6 kg
0,5 kg
230 g
198 g
32 g

71 MWd
61 MWd
10 MWd
2 roky

palivo:
36 % 235U
vertikální
demjvoda

5,5 - 6,6
2.104

3,0
0,02
0,05
0,05
0,05
0,02
(1,35-1,6).10B

45
3,4

) 5,5
.h"1) 70,1

80 % 236U

171 g
147 g
24 g

59 MWd
neurčeno
neurčeno
2 roky

80 % 236U
vertikální
demjvoda

5,5 - 6,5
2-3.10'4

neurčeno
0,02
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
1,6.106

30-40
1,4
4
neurčeno
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- přípustná teplota
pokrytí paliva (°C) 100 100

- var vody na povrchu nepřipouští se nepřipouští se
- koeficient nerovnoměrnosti rozdělení

paliva ve střední části PK délce 400 mm 1 ,3
na zbytku PK 1,5

Konstrukční řešení i geometrické rozměry PK s obohacením 36 % a 80 % 235U
jsou stejné. Proto není v popisu kazety rozdíl. Tam, kde se parametry kazet s různým
obohacením liší jsou uvedeny odděleně pro obohacení 36 a 80 % 2 3 5U. Vlastní palivo
je u PK s 80 % obohacením vyrobeno ze slitiny U + AI s váhovým obsahem uranu ve
slitině 37 %. Použití paliva IRT-2M s obohacením 36 % je spojeno s přechodem
reaktoru L VR-15 na výkon 15 MWt.

1.11 SKLADOVÁNÍ NEOZÁŘENÉHO PALIVA

Palivové sekce IRT-2M jsou v čerstvém stavu uloženy ve speciálně upravených
kovových trezorech, rozdělených do skladovacích podoblastí, vylučujících vznik
kritičnosti v důsledku jakkoliv vyvolané vnější příčiny nebo v důsledku neočekávané
živelné pohromy.

V souladu s příslušnými nařízeními a zákony je skladované palivo předmětem
evidenční a zárukové činnosti mezinárodních i domácích institucí a podléhá rovněž
systému fyzické ochrany. Pro manipulaci s ním, pro skladování a transport jsou
zpracovány potřebné programy činností, jejichž realizace zaručuje dodržení všech
předepsaných zásad jaderné bezpečnosti i fyzické ochrany.

1.12 MANIPULACE S OZÁŘENÝM PALIVEM

Před jakýmikoliv manipulacemi s palivem v aktivní zóně reaktoru musí být reaktor
ve stavu plné připravenosti k provozu. Mezi operátorovnou a halou reaktoru musí být
zajištěno přímé Masité spojení. Při zakládání paliva do zóny je třeba zapojení jeřábu
na krokový posuv ve svislém směru dolů a to rychlostí max 20 mm.s"1. Na plošině
reaktoru musí být instalováno havarijní tlačítko zastavení reaktoru přímo zapojené
do havarijního řetězce. Za těchto okolností pak přemistování sekcí v aktivní zóně,
právě tak jako transport sekcí do mokrého zásobníku paliva nebo do odložiště
představuje běžnou provozní operaci a manipulaci, která nevyžaduje žádná další
zvláštní opatření.

V zásadě probíhá libovolný transport s vyhořelým palivem následovně:
- vyjmutí palivové sekce z definované polohy pod ochranným stíněním a

s pomocí standardních manipulačních prostředků, její přemístění do prepravníku
vyhořelého paliva,

- prověření pojezdové dráhy nebo transportního prostředku pro transport
naplněného prepravníku,

- vlastní transport na předem určené a připravené místo do přesně definované
polohy.
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- vyjmuti' palivové sekcs z prepravníku a její vložení do definované pracovní
polohy pod ochranným stíněním a s využitím standardních manipulačních
prostředků.

Transport vyhořelého paliva v nádobě reaktoru se děje s pomocí manipulačních
tyčí ručně, transport mezi nádobou reaktoru a mokrým zásobníkem paliva resp. mezi
mokrým zásobníkem paliva a odložištém probíhá zásadně s využitím prepravníku
paliva a transportní dreziny. Při překládce paliva je omezen vstup do haly jen na
předepsaná pracoviště a za soustavné dozimetrické kontroly.

Pro transport vyhořelého paliva mezi objektem reaktoru a úložištěm vysoce
aktivních odpadů je připraven, odzkoušen a atestován přepravní kontejner, do něhož
se vloží jedna vyhořelá palivová sekce určená k transportu. Transportní trasa vede
vně ústavu a předpokládá se přitom využití standardních služeb autorizovaného
přepravce.

Pro jakékoliv manipulace s vyhořelým palivem jsou pracovní postupy a opatření
pro zajištění jaderné bezpečnosti shrnuty v příslušném předpisu, který je součástí
bezpečnostní dokumentace reaktoru LVR-15.

1.13 MANIPULACE S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY

1.13.1 Kapalné radioaktivní odpady

Všechny kapalné radioakťvní odpady jsou shromažďovány v objektu 211/3,
který obsahuje tři kovové nádrže o objemu 60 m3. Jedna z nádrží plní havarijní funkci
a je trvale prázdná, připravená pro vypuštění náplně primárního chladicího okruhu
reaktoru. Druhá z nádob je používána pro sběr provozních radioaktivních kapalných
odpadů. Třetí nádoba sloužila jako provozní rezerva, v současné době je však mimo
provoz. Zobjektr 211/3 jsou kapalné radioaktivní odpady transportovány přes objekt
250 do skladu radioaktivních odpadů, kde jsou před skladováním zpracovány
převážně zahuštěním a cementací.

1.13.2 Pevné radioaktivní odpady

Pevné radioaktivní odpady jsou buď ukládány dočasně do objektu 211/7 nebo jsou
ukládány do kovových sudů o objemu 200 I a transportovány do úložiště
radioaktivních odpadů. Tam jsou uloženy přímo v boxech dočasného úložiště. Pro
ukládání vyhořelého paliva a pevného radioaktivního odpadu je v ÚJV vybudováno
úložiště vysoce aktivních odpadů, které je před kolaudací.

1.14 EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ

Reaktor LVR-15 je vybaven tímto základním experimentálním zařízením:
- vysokotlaká vodní smyčka RVS-3 a RVS-4,
- 4 vertikální kanály pro materiálové sondy,
- 4 vertikální ozařovací kanály ( 0 68 mm), 6 kanálů ( 0 44 mm),
- vertikální kanál pro ozařování křemíku DONA ( 0 100 mm).
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- 2 kanály pneumatické pošty pro krátkodobé ozařování vzorků,
- 9 horizontálních kanálů pro experimenty na svazcích,
- grafitová tepelná kolona,
- horké komory.

1.14.1 Vysokotlaká vodní smyčka

Vysokotlaká vodní smyčka modeluje provozní podmínky primárního okruhu
reaktorů typu VVER-1000 a je možno ji využít pro výzkum v těchto oblastech [4J:

- regulace koncentrace kyseliny borité,
- kontinuální fyzikálně-chemická kontrola vodního režimu,
- transport, usazování a rozpouštění korozních produktů,
- zdokonalení systémů měničů iontů.
Vysokotlaká vodní smyčka RVS 3 resp RVS 4 sestává z těchto hlavních částí:
- strojovna smyčky, potrubní systém a provozní laboratoř; je umístěna přímo

v reaktorovém sále,
- strojovna vzduchotechnického zařízení je umístěna v přístavku k hale reaktoru,
- ovládání smyčky je umístěno v laboratorní části objektu reaktoru a nemá

vizuální kontakt se zařízením smyčky.
Zařízení smyčky dovoluje provádět experimenty v širokém rozsahu provozních

parametrů, které jsou omezeny následujícími maximálními hodnotami:
- dovolený přetlak 16,67 MPa,
- pracovní přetlak 15,70 MPa,
- pracovní teplota 350 °C,
- průtočné množství 10m3.h'1.
Pracovním mediem je chemicky upravená obyčejná voda. Smyčku tvoří uzavřený

okruh s nuceným oběhem chladivá. K provádění experimentů je vybavena:
- zkušebními úseky v aktivní zóně reaktoru a srovnávacími zkušebními úseky,
- horkým a studeným měřícím okruhem,
- filtračním okruhem,
- zařízením pro odběr vzorků kapalných a plynných,
- dávkovacím zařízením,
- zpožďovací nádobou,
- číslicovým informačním systémem.
Potrubí smyčky je vyrobeno z nerezové oceli.

1.14.2 Sonda pro ozařování konstrukčních materiálů

Reaktorová ozařovací sonda [5] je určena pro ozařování vzorků konstrukčních
materiálů, především ocelí používaných pro výrobu reaktorových tlakových nádob.

Ozařovací zařízení sestává z ozařovací sondy umístěné v aktivní zóně reaktoru,
z elektronické řídící a měřící aparatury, pomocných zařízení plynového hospodářství
a řídící jednotky. Vlastní sonda se skládá z ocelového pláště, nosiče vzorků
s ozařovacím pouzdrem pro 36 vzorků typu "Charpy" a 18 vzorků typu "mt" a ze
sekce topení. Sonda je vybavena měřením teploty, měřením fluence rychlých a
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tepelných neutronů. Teplotu ozařování je možno regulovat do 300 °C. Jako
ochrannou atmosféru lze použít helium, dusík, argon s přetlakem 0,15 MPa. Sonda
je chlazena vodou z primárního okruhu reaktoru.

1.14.3 Zařízení pro ozařování křemíku

Kanál pro ozařování křemíku je zařízení pro ozařování křemíkových monokrystalů
o rozměrech do 76,5 x 200 mm. Skládá se z těchto hlavních částí: vertikálního
rotujícího kanálu, spojovacího potrubí, zásobníku pro neozářené a ozářené krystaly,
vlastní hnací jednotky a měřící a řídící aparatury. Krystaly jsou ozařovány v
pouzdrech, během ozařování je krystal chlazen vodou vlastního okruhu. Řízení
procesu ozařování je automatické a dosažení předepsané fluence je pokynem pro
ukončení ožarovania výměnu krystalů. Rovnoměrnost ozáření je dosahována jednak
rotací kanálu a jednak obracením krystalu v kanále. Maximální výkon kanálu při
ozařování krystalu o rozměrech 76,5 x 200 mm je cca 1000 kg.

1.14.4 Tepelná kolona

Tepelná kolona reaktoru LVR-15 je konstrukčně stejně řešena jako na reaktoru
VVR-S. Pouze grafitový blok je zkrácen o cca 80 cm. Prostor mezi aktivní zónou a
čelem tepelné kolony je vyplněn nádobou, kterou je možno naplnit vodou nebo
vzduchem. Tepelná kolona slouží jako široký zdroj neutronů pro radiačně biologické
experimenty.

1.14.5 Vertikální ozařovací kanály

Pro tzv. standardní ozařování je na reaktoru LVR-15 k dispozici celkem
10 vertikálních ozařovacích kanálů. Z toho 4 kanály mají průměr 60 mm a 6 kanálů
průměr 44 mm. Materiál, který má být ozářen, je uložen do speciálního kontejneru.
Pomocí speciálního zařízení je potom za provozu reaktoru dálkově kontejner vložen
do kanálu k ozáření. Stejným způsobem je potom kontejner dálkově dopraven do
horkých komor, kde je kontejner otevřen a provedena expedice ozářeného materiálu.

1.14.6 Pneumatická pošta reaktoru

Pro potřeby neutronové aktivační analýzy jsou instalovány do aktivní zóny
(na periferii) dvě pneumatické .pošty. Krátkodobě je možno ozařovat vzorky
v polyetylénových kontejnerech o průměru 30 mm. Koncové stanice obou
pneumatických pošt jsou mimo objekt reaktoru, přímo v laboratořích neutronové
aktivační analýzy.

1.14.7 Horké komory

Reaktor LVR-15 je vybaven pěti horkými komorami. První komora je přijímací a
je spojena šikmým kanálem (tzv. šoupačkou) s prostorem pod víkem reaktoru. V první
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horké komoře je také zařízení na otevírání ozařovacích schránek. Druhá a čtvrtá
komora slouží ke zpracovávání vzorků. Třetí komora je upravena pro obsluhu
aktivních kanálů smyček a sond. Za tímto účelem je vybudován ve stropě komory
vkládací otvor, který umožňuje z prostoru reaktorového sálu vložit aktivní kanál
vertikálně do 3. horké komory. Nově vybudovaná pátá horká komora siouží pro čistou
expedici ozářeného materiálu. Všechny horké komory jsou vybaveny novými
manipulátory. První horká komora manipulátorem o nosnosti 80 kg, zbývající pak
manipulátory o nosnosti 20 kg. Všechny komory jsou propojeny speciálním
přepra vnikem.

1.14.8 Horizontální kanály

Reaktor LVR-15 je vybaven devíti horizontálními, radiálními kanály pro vyvádění
svazků neutronového záření. Kanály jsou konstruovány jako hliníkové, spojené
přírubou s ocelovou nádobou. Šest kanálů má vnitřní průměr 100 mm a tři kanály
vnitřní průměr 60 mm. Uzávěry kanálů jsou původní sovětské výroby.

1.15 ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

1.15.1 Elektronická požární signalizace (EPS).

Reaktor LVR-15 je vybaven systémem EPS, který byl vybudován v průběhu
rekonstrukce reaktoru VVR-S na LVR-15. Systém EPS byl schválen všemi
kompetentními orgány.

1.15.2 Elektronický zabezpečovací systém (EZS).

Základním cílem fyzické ochrany jaderného reaktoru LVR-15 je zabránit uvolnění
radioaktivních látek do životního prostředí v důsledku úmyslného útoku proti
jadernému zařízení a zabránit nebo zmenšit riziko zneužití jaderného paliva. Z tohoto
důvodu je na reaktoru LVR-15 instalován elektronický zabezpečovací systém.

2 D O Z I M E T R I C K Á O C H R A N A P R A C O V I Š T Ě
R E A K T O R U L V R - 1 5

2.1 MONITOROVÁNÍ EXPOZIČNÍHO PŘÍKONU DOZIMETRICKÝM SYSTÉMEM

Stacionární dozimetrický systém pro měření expozičních příkonů je tvořen dvěma
nezávislými systémy s vyhodnocovacími přístroji FIKUS a měřící ústřednou USIT-1,
umístěnými v dozorně v sousedství operátorovny reaktoru a na které jsou napojena
příslušná čidla. Překročení stanovené signální úrovně expozičního příkonu na čidla je
signalizováno zpět do místa čidla, zapojuje výstražnou signalizaci na vstupu do
daného kontrolovaného prostoru. Výstražnou signalizací pro zvolený prostor lze
rovněž uvést v činnost ručně z panelu v dozorně. Pikoampérmetr FIKUS 403
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s automatickým přepínáním rozsahu dosahuje s ionizačními komorami typu DIG-5 a
DIG-1 maximálních měřitelných hodno;. 3,87 //A.kg1 (odpovídá dávkovému příkonu
470 mGy.h 1) resp. 38,7 //A.kg'1 (4.7Gy.h') ve čtyřech rozsazích.

Dvě měřící a signální ústředny USIT-1 umožňují provádět kontrolu v 52 místech
s čidly typu USIT-1-2A a USIT-1-2B s citlivostí 7,88 pA.kg1 (0,96 /vGy.h1),
s maximálně měřitelnými hodnotami 744 pA.kg 1 (93,9 //Gy.h') resp. 258 nA.kg 1

(31,3 mGy.h'1).
Příkon dávkového ekvivalentu neutronů je sledován čidlem na bázi komerčního

přístroje NB 5201 A s moderátorem o průměru 30 cm s měřícím rozsahem
0,01 - 100 mSv.h"1 v energetickém rozsahu neutronů od tepelných do 10 - 20 MeV.

Prostor objektu reaktoru je rozdělen podle předpokládaných úrovní dávkového
příkonu záření gama resp. neutronů:

- prostory s dávkovým příkonem záření gama vyšší než 100 mGy.h"1, kde je
zakázán vstup během chodu reaktoru (čerpárna,primární okruh, prostor pod
víkem reaktoru, horké komory), jako čidla jsou zde použity ionizační komory
DIG-1,

- prostory s dávkovým příkonem záření gama nad 0,1 mGy.h1 (operátorvny
horkých komor, přístavek, plošina reaktoru, aktivní mechanická dílna, II. a
III. galerie v hale reaktoru), jako čidel jsou použity sondy USIT-1-2B,

- prostory s dávkovým příkonem záření gama při normálním chodu reaktoru pod
0,1 mGy.h'1 (pracoviště sousedící s halou reaktoru, chodba čerpárny
primárního okruhu, sanitární smyčky, míst. č.13, 15 atd.), jako čidla jsou
použity sondy USIT-1-2A,

- prostory se směsným n-gama polem (hala reaktoru), použity ionizační komory
DIG-5, sondy USIT-1-2B a měřiče dávkového ekvivalentu na bázi NB 5201 A.

2.2 MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH AKTIVIT AEROSOLŮ

Měření objemových aktivit 16] je realizováno číslicovými monitory umělých
radioaktivních aerosolů KOPR-06 s kompenzací přirozených radioaktivních aerosolů
tzv. pseudokoincidenční metodou. Průtok monitorovaného ovzduší přes filtr 100 mm
je regulovatelný v rozmezí 2 - 3 m3.h\ Rozsahy pro umělou beta aktivitu
0 - 10 imp.min1 (x1, x10), pro umělou alfa aktivitu 0 - 10 imp.min'1 (x1, x10),
úroveň signalizace v rozmezí 0 - 100 % rozsahu. Pro havarijní účely je k dispozici
stávající centrální odběrový systém vzduchu s prosáváním přes filtr 70 mm
(2,5 m3.h') a následným měřením filtru.

2.3 SYSTÉM KONTROLY PLYNNÝCH EXHALÁTŮ

Pro měření objemové sumární beta gama aktivity plynů jsou použity průtokové
ionizační komory DZ-20 o objemu 20 I s vyhodnocovacím přístrojem FIKUS v sérii
s ionizační komorou typu USIT-1-2V připojenou na ústřednu USIT-1, která má
vzhledem k nižší citlivosti kontrolní úlohu. Průtok vzduchu je 0,6 m3.h"1. Systém
obsahuje 6 párů ionizačních komor DZ-20 + UŠIT-1-2V, z nichž 4 jsou stabilně
zapojené na odběrová místa výstupu z komína, z čerpárny primárního okruhu a
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z podaparátu, z pod víka reaktoru a mokrého zásobníku, z horkých komor.
Dvě alternativní komory mohou sloužit jako rezerva, nebo mohou volitelně sledovat
aktivitu plynů v hale reaktoru, ve strojovně smyčky RVS-3 při jejím provozu, ve
ventilaci z obj. 211/3 apod. Pro podrobnou analýzu aktivních plynů se počítá
s kompresním odběrem vzorku ovzduší (závislé na dodávce kompresoru).

2.4 MĚŘENÍ PŘENOSNÝMI PŘÍSTROJI

Pro měření expozičních (dávkových) příkonů gama a neutronů v méně přístupných
místech, místech mimo dosah stacionárního dozimetrického systému a pro
monitorování pracovních činností obsluhy reaktoru a experimentátorů jsou k dispozici
přístroje uvedené následně v tab.3. Měření a hodnocení radiační situace provádí
pracovníci dozimetrického dozoru reaktoru.

2.5 MĚŘENÍ POVRCHOVÉ KONTAMINACE

Kontrola kontaminace povrchů pracovních ploch, oděvů a osob je za běžného
provozu prováděna samotnými pracovníky na trvale umístěných přístrojích typu
RUST se sondou SGB-1P a na celotělovém monitoru povrchové kontaminace MRKEV,
které jsou umístěny u východu z haly reaktoru, při východu z technologických prostor
v suterénu a před hlavní vrátnicí objektu.

Pracovníci dozimetrického dozoru provádí kontrolu v souladu s vymezením
kontrolovaného pásma objektu s využitím přístrojů přenosného charakteru.

tab.3 Přehled přenosných dozimetrických přístrojů

Typ přístroje

TOL/E

DC - 3A - 72

RTG 27040

RKP - 1 - 2

NM-2

NRG - 302

NB 5201

NDK - 601

druh záření

X, gama
0,016- 1,5 Mev

gama

gama
0,04 - 7,5 MeV

gama

neutrony
tep. - 10 MeV

gama
0,05 - 3 MeV

neutrony
tep. - 10 MeV

neutrony, gama
0,01 - 14 MeV (n)
nad 0,1 MeV (y)

měřící rozsah

6 podrozsahů do 100 mR.h'1 (0,87 mGy.h"1)
6 podrozsahů do 1 000 R.lr1 (8,7 Gy.h1)

log. do 200 mR.h1 (1,74 mGy.h1)
log. do 200 R.Ir1 (1,74 Gy.h'1)

6 podrozsahů do 3 mGy.h'1

6 podrozsahů do 3 Gy.h '

5 podrozsahů do 2 mGy.h'

5 podrozsahů do 0.1 Sv.tr1 + digit

6 podrozsahů do 90//Gy.h'

6 podrozsahů do 0.1 Sv.h"'

5 podrozsahů do 1 mGy.s '
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2.6 INDIVIDUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ PRACOVNÍKU

Pracovníci jsou trvale vybaveni filmovým dozimetrem (FD) a termolu-
miniscenčním doziľnetrem (TLD\. Základem FD je plastická kazeta osazená Pb a Cu
filtry pro měření dávek fotonového záření energií 10 - 3000 keV a beta energie
0,7 - 3,5 MeV, a Cd filtrem pro měření dávkového ekvivalentu tepelných neutronů.
Detektorem jsou dva dozimetrické filmy typu ORWO RD 3-4. Citlivější film umožňuje
stanovení dávek v rozsahu 0,1 - 100 mGy, méně citlivý v rozsahu 50 mGy - 10 Gy.
V plastikové kazetě spojené s kazetou FD je umístěn termoluminiscenční detektor na
bázi A1-P skla 8 x 1 mm pod Pb filtrem 0,3 mm s centrálním otvorem. Umožňuje
měření fotonového záření od 20 - 30 keV do 3 MeV. Sledovací období pro FD a TLD
je dva měsíce. Vyhodnocení a interpretaci výsledků provádí oddělení dozimetrie.
Vybraní pracovníci obsluhy reaktoru (vedoucí směn, směnoví mechanici, pracovníci
dozimetrického dozoru) jsou vybaveni dozimetry rychlých neutronů (nad 100 keV)
na bázi stopových detektorů pevné fáze. Sledovací období je 1 měsíc, vyhodnocení
provádí celostátní služba osobní dozimetrie v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití
Tadioizotopů v Praze. Pracovníci jsou doplňkově vybaveni tužkovými ionizačními
dozimetry. Trvale jsou jimi vybaveni pracovníci, u nichž lze předpokládat měsíční
dávku dosahující úrovně 2 mGy. Vyhodnocení provádí pracovníci dozimetrického
dozoru objektu.

Při provádění prací s předpokladem obdržení vyšší dávky jsou pracovníci
doplňkově vybaveni dozimetrickým dozorem:

- osobními hlásiči překročení dávky TDW 10, ALDO 3, DIGI DOSE (při dávkových
příkonech v místě práce nad 1 mGy.h'),

- operativním TLD (při dávkových příkonech nad 0,1 mGy.h'1),
- prstovým TLD (při dávkových příkonech na ruce nad 10 mGy.h1).
Přidělování dozimetrů provádí pracovníci dozimetrického dozoru objektu.

Vyhodnocení operativních a prstových TLD a interpretaci výsledků provádí oddělení
dozimetrie. Pracovníci podílející se na obsluze, dozimetrickém dozoru i experimentech
jsou pravidelně v jednoročním intervalu proměření na celotělovém počítači vnitřních
kontaminací ÚJV. Měření je rovněž provedeno před započetím a po ukončení prací
se zvýšeným ryzikem vnitřníkontaminace radioaktovními látkami. Měřenía hodnocení
výsledků provádí oddělení dozimetrie.

2.7 TECHNOLOGICKÁ DOZIMETRIE

Dozimetrický systém umožňuje měření sumární aktivity chladivá v primárním
okruhu reaktoru ionizačními komorami DIG-1 a sondami USIT-1-2B umístěnými
v čerpárně primárního okruhu, ionizační komora DIG-1 je rovněž umístěna pod víkem
reaktoru. Za chodu reaktoru lze použít údajů uvedených čidel pro indikaci poruch
palivové sekce skokovou změnou od ustáleného stavu při daném výkonu reaktoru.
Obdobnou funkci má měření objemových aktivit plynů z odběrového místa pod víkem
reaktoru. Aktivita v sekundárním okruhu reaktoru je sledována dvěma čidly typu
USIT-1-2A.
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P ř e d m l u v a

Vypracování učebních textů a souborů otázek pro přípravu a zkoušky vpraných
pracovníků výzkumných jaderných zařízení v ČR (k datu vzniku reaktorů LVR-15 a
LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. a reaktoru VR-1 Vrabec na Fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze) bylo vedeno snahou:

- sjednotit (po stránce obsahové i v náročnosti) požadavky na znalosti vybraných
pracovníků na jednotlivých pracovištích provozujících výzkumná jaderná
zařízení,

- rozšířit základní znalosti vybraných pracovníků zejména v oblasti reaktorové
fyziky a techniky a v požadavcích na zajištění jaderné bezpečnosti,

- objektivizovat zkoušky vybraných pracovníků, včetně přísnějšího rozlišení
jednotlivých vybraných činností.

Učební texty, tak jak jsou připraveny, neobsahují návody na manipulace
s jednotlivými zařízeními ani podrobnější popis jejich provozních předpisů a návodů.
Otázky ke zkouškám však pokrývají i tyto oblasti.

Učební texty z teorie reaktorů jsou doplněny praktickými úlohami na ďkolním
reaktoru VR-1, uspořádanými do dvou typů výcvikových kursů. Kursy jsou nedílnou
součástí takto navržené (obsahově i organizačně) přípravy vybraných pracovníků.
Konkrétní praktická příprava (nácvik ovládání jednotlivých zařízení a manipulací) však
bude probíhat vždy již na příslušném zařízení.

Učební texty jsou obsahově rozděleny do sešitů, jejichž seznam je uveden na
titulní straně. Obsah každého sešitu shrnuje úvodní anotace.

A n o t a c e

Tento 2.díl sešitu č.4 se zaměřuje na popis výzkumného reaktoru LR-O,
provozovaného Ústavem jaderného výzkumu Řež, a.s. Popis je rozdělen do několika
částí, ve kterých jsou podrobně popsány nejdůležitější parametry reaktoru LR-0
z konstrukčního i provozního hlediska. Pro lepší orientaci je text doplněn obrázky a
tabulkami.

Údaje uvedené v tomto dílu tak představují ucelenou informaci nejen o
popisovaném zařízení jako celku, ale i jeho technické koncepci, vnitřní struktuře a
funkčních jednotkách nutných pro spolehlivý a bezpečný provoz celého zařízení.
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1 Ú V O D

Experimentální reaktor nulového výkonu LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu a.s.
je významným zařízením experimentální základny české jaderné energetiky.

Univerzální řešení aktivní zóny (AZ) reaktoru LR-O, jeho technologických okruhů
i ovládacího zařízení (OZ) umožňuje realizaci fyzikálních experimentů na zónách typu
VVER-1000 v širokém rozsahu počtu kazet, různého obohacení paliva, rozmístění
klastrů v AZ, koncentrace H3BO3 v moderátoru apod. Na reaktoru LR-0 lze provádět
fyzikální měření na lehkovodních mřížích typu VVER-440, měření fyzikální
problematiky stínění, vyhořelého paliva a řešení problematiky z oblasti jaderné
bezpečnosti.

2 Z Á K L A D N Í K O N C E P C E R E A K T O R U L R - 0

2 . 1 S T R U Č N Ý P O P I S R E A K T O R U

V projektovém řešení technologického zařízení reaktoru LR-0 byly respektovány
specifické požadavky vyplývající z jeho určení k fyzikálnímu výzkumu AZ typu VVER
a řešení problematiky z oblasti jaderné bezpečnosti.

Technologické zařízení reaktoru LR-0 umožňuje:
- Modelovat konfigurace AZ energetických reaktorů. K dispozici jsou bezobálkové

zkrácené kazety typu VVER-1000 s palivem obohaceným 235U na 2; 3; 3,3;
4 , 4 % . Technické řešení reaktoru umožňuje založit do AZ až 121 kazet
(maximálně symetrická AZ), vhodně rozmístit měřicí komory aparatur OZ a
neutronového zdroje. Až v 50ti kazetách mohou být absorbční klastry ve funkci
havarijních klastrů (minimálně 6), ostatní mohou být zvoleny jako
experimentální. Reaktor je převážně řízen změnou výšky hladiny moderátoru
(vedle možnosti řízení reaktoru jedním z vybraných absorbčních klastrů), kdy
lze snadno modelovat libovolné výškové rozložení klastrů v AZ.

- Snadnou změnu konfigurace AZ s výměnou nebo úpravou její nosné
konstrukce. Úpravami nosné konstrukce lze reaktor přizpůsobit pro měření
jiných typů AZ vývojové řady VVER.

- Snadný přístup do AZ. Po odjetí stínících plošin je AZ přístupná ze čtvercové
části nádoby (po průlezu otvorem kruhového otočného víka reaktoru) a
dovoluje-li to radiační situace, je možno sestoupit po žebříku až k sestavě AZ.

- Demontáž ozářených palivových kazet v dílně palivových kazet (po transportu
s jeřábem) na montážním stendu.

- Přípravu moderátoru s koncentrací H3BO3 od 0 do 12 g.l1. K tomuto účelu
slouží okruh přípravy moderátoru.

- Ohřev a chlazení moderátoru v rozmezí teplot 15 až 70 °C. Požadovanou
změnu teploty zajištují pomocné okruhy elektrického ohřevu a chlazení
moderátoru.

- OZ reaktoru zajištuje požadovaný stupeň automatické kontroly řízení reaktoru
a jeho spolehlivé a kontrolované zastavení v normálních i abnormálních



podmínkách, včetně havarijních situací. Zastavení reaktoru je kontrolováno i
v případě ztráty napájení OZ (z baterie je napájena tzv. vybraná signalizace).

- Reprodukovatelnost fyzikálních podmínek měření. Zabezpečuje ji přesné
sestavení AZ včetně bočního vedení palivových kazet a přesné měření ostatních
parametrů (výšk- hladiny moderátoru, jeho teplota, koncentrace H3BO3

v moderátoru, výškové polohy absorbčních klastrů, hustota toku
neutronů atd.).

- Snížení pravděpodobnosti chybné operace obsluhy reaktoru provedenými
technickými opatřeními (správné rozložení havarijních klastrú v AZ, maximální
rychlost napouštění moderátoru apod.).

2.2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY REAKTORU

2.2.1 Výkon reaktoru a hustota toku neutronů v AZ

- běžný výkon - 10 až 400 W,
- maximální výkon (nejvýše po dobu 1 hodiny) - 5000 W,

- maximální hustota toku tepelných neutronů - 109 cm'2.s'1.

2.2.2 Aktivní zóna reaktoru

- geometrie standardní palivové mříže - trojúhelníková,

- krok kazet v mříži - 236 mm,
- typ palivových kazet (podle geometrie klastrů) - standardní a regulární,
- základní symetrické konfigurace AZ (počet kazet) - 7, 19, 3 1 , 55, 85, 121,
- počet palivových článků v kazetě (typ VVER-1000) - 312,
- počet palivových článků v kazetě (typ VVER-440) - 126,
- rozteč palivových článků v kazetě (typ VVER-1000) - 12,7 mm,
- povlak palivového článku {WER-1000):

- materiál - Zr + 1 % Nb,
- rozměr trubky - průměr 9,1 5 x 0,72 mm,

- výška palivové náplně v článku - 1250 mm,
- forma paliva - tablety UO2,
- hmotnost UO2 v palivovém článku - 560 ± 20 g.

2.2.3 Moderátor reaktoru

- chemické složení - demívoda s kyselinou (H3BO3),
- koncentrace 0 - 1 2 g. l\
- změna koncentrace v hlavním okruhu během provozu - technicky vyloučena,
- maximální teplota - 70 °C.

2.2.4 Havarijní a experimentální klastry

- počet absorbčních elementů v klastru - 18,



- rozložení absorbčních elementů v kazetě:
- trojúhelníkové - standardní,
- kruhové - regulární,

- typ klastrů podle funkce v AZ - havarijní,
- experimentální,
- experimentální pohyblivý,

- počet klastrů v AZ - celkem až 50,
- havarijních min 6,
- experimentální pohyblivý 0 nebo 1,

- absorbční materiál - karbid bóru B4C,
- materiál, rozměry - trubka nerez ocel průměr 8,2 x 0,6 mm,
- výška absorbční náplně - 1200 + 10 mm.

2.2.5 Neutronový zdroj ke spouštění reaktoru

- typ - 241AmBe,
- aktivita - 100 GBq,
- emise zdroje neutronů - 6,6.106 s'\
- energie emitovaných neutronů - do 10 MeV,
- pracovní poloha NZ - pod středem AZ.

3 R E A K T O R L R - 0 A J E H O K O N S T R U K Č N Í Ř E Š E N Í

3 . 1 N Á D O B A R E A K T O R U L R - 0

Projektová dokumentace reaktoru LR-0 navazuje na předchozí projektovou
dokumentaci původního těžkovodního reaktoru TR-0 tak, že bylo při jeho rekonstrukci
v co největší možné míře vvužito technologického zařízení, včetně nádoby reaktoru.

Nádoba reaktoru je umístěna v betonovém stínícím bunkru. Sestává ze dvou částí,
vyrobených z hliníku o vysoké čistotě. Spodní válcová část má 0 3,5 m a výšku 7 m
(čistota materiálu 99,5 %), stěny majítlouštku 16 mm, dno 25 mm. Dno je opatřeno
třemi hrdly 0 200 mm. Dvě hrdla jsou určena pro odtok moderátoru z nádoby,
centrální hrdlo slouží k jeho napouštění. Horní čtvercová část má rozměry 6 x 6 m,
výšku 1,5 m a je se spodní částí svařena v jeden celek. Vrchní vodorovnou stěnu
čtvercové části tvoří odnímatelné čtvercové víko. V jeho středu je kruhový otvor o
0 3,5 m, zakrytý kruhovým otočným víkem s více otvory a jejich poklopy. Otvory
slouží k zakládání palivových kazet do AZ. Otvor s poklopem v horní čtvercové desce
umožňuje přístup k žebříku a dále pak sestup k nosné části AZ a ostatní vnitřní
instrumentaci v nádobě reaktoru.

Vnější válcová část nádoby je kryta 1 mm silnými kadmiovými plechy a celá
nádoba je zakryta odnímatelnou tepelnou isolací v tlouštce 100 a 200 mm. Vnitřní
prostor nádoby může být vysušován nebo predehříván horkým vzduchem a (podle
požadavku) odvětráván vlastním odsáváním vzduchotechnickým systémem.
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Standardní nosná deska

/

kanál neutronovŔho zdroje

obr.1 Standardní nosná deska.

Palivová kazeta
typu VVER-1OOO

speciální
nosná deska

obr.2 Speciální nosná deska.
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3.2 NOSNÁ KONSTRUKCE AKTIVNÍ ZÓNY

Slouží k uložení palivových kazet v požadované konfiguraci uvnitř nádoby
reaktoru. Na dně nádoby je na šesti nosných segmentech ustavena do vodorovné
polohy nosná mříž (nosný rošt). Na tuto mříž jsou, podle typu palivových kazet a
podle požadavků na sestavu AZ, kladeny kruhové nosné desky kazet:

a) standardní,
b) nestandardní.

ad a) Ve standardní desce je celkem 131 otvorů pro usazení spodních částí
palivových kazet typu VVER-1000. V bocích otvorů jsou drážky, do kterých zapadají
kolíky patic kazet. Tím je zajištěna orientace palivových kazet v sestavě AZ.

Na vhodných místech desky jsou otvory se závity pro zašroubování sloupků
opěrných šablon bočního vedení AZ. Usazení kazety na standardní desce je na obr.1

ad b) Nestandardní nosná deska umožňuje sestavení AZ s oběma typy palivových
kazet s jejich volitelnou roztečí. Kazety se zakládají do posuvných hnízd palivových
kazet, ustavených v radiálních drážkách nosné desky.

Obr.2 zachycuje variantní řešení usazení kazety na nosné desky.

3.2.1 Boční vedení AZ

Pomocí vodorovných opěrných šablon se na nosné desce sestaví obrys
požadované AZ. Výškově jsou šablony ustaveny sloupky, zašroubovanými do nosné
desky. Proti možnému poškození palivových kazet jsou vnitřní hrany šablon chráněny
lištami z umělé hmoty.

Boční vedení zajištuje svislou polohu, stabilitu a souosost palivových kazet a
usnadňuje zakládání (pomocí speciálnítyče, zavěšené na háku jeřábu a nosného háku
na kazetě) do reaktoru.

3.2.2 Umístění suchých kanálů pro měřící čidla neutronů

V rámech bočního vedení kazet jsou otvory pro uchycení tzv. svislých suchých
kanálů, do nichž lze zasouvat impulzní či proudové měřící komory toku neutronů.
Suché kanály jsou vyrobeny z AI o 0 80 x 5 mm, dlouhé 2126 mm, dno je utěsněno
a zatíženo závažím, zašroubovaným do dna kanálu. Výšková poloha vůči AZ je
stavitelná pomocí posuvných objímek.

Suché kanály pro čidla pro OZ reaktoru jsou umístěny vodorovně (směřují do
středu AZ) pod nosnou deskou v drážkách nosné mříže, souměrně kolem svislého
suchého kanálu neutronového zdroje (NZ). Svými hrdly jsou privarený k válcové části
nádoby. Hrdla jsou přístupná (pro zasunutí čidel) z bunkru reaktoru. Uspořádání
vodorovných kanálů je v půdorysném nákresu nádoby reaktoru znázorněno na obr.3.
Celkový pohled na reaktor je znázorněn na obr.4.
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1 - standardní nosná deska, 2 - nosná deska s proměnnou roztečí

kazet, 3 - nosná mříž, 4 - horizontální kanály pro neutronové

detektory ovládacího zařízení, 5 - nádoba reaktoru LR-0

obr. 3 Uspořádání vodorovných kanálů.
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3.3 ZAŘÍZENÍ NEUTRONOVÉHO ZDROJE (NZ)

Zajištuje bezpečné uložení NZ, jeho transport do blízkosti AZ a opětné uložení NZ
do kontejneru. Celé zařízení je umístěno na ocelovém stojanu v bunkru reaktoru v
prostoru pod jeho nádobou. Ovládání je dálkové z pultu operátora.

Vlastní NZ je zapouzdřen v kovové ampuli a v kontejneru je uložen na speciálním
vozíku. Pohyb vozíku po kolejnicové dráze z kontejneru je ovládán lankem s navíjecím
mechanismem. Po otevření tzv. hradítka (stínícího bloku kontejneru) dráha vozíku
protne následně svislou osu suchého kanálu pro zakládání NZ. Tato osa je současně
osou pneumatického válce s pístem a pístní tyčí. Stlačený vzduch vyzvedne NZ z
vozíku do suchého kanálu na úroveň nosné desky AZ. Suchý kanál je uložen v ose
nádoby reaktoru. Zpětná činnost zařízení je obrácená.

Pro potřeby oprav a údržby zařízení pro zakládání NZ se NZ přemístí pomocí
speciálního nářadí do tzv. přepravního kontejneru.

3.4 POJÍZDNÉ STÍNÍCÍ PLOŠINY A POJÍZDNÁ VRATA

Dva vstupní otvory do bunkru reaktoru jsou opatřeny stínícími pojízdnými vraty,
s možností elektrického blokování jejich ovládání. Vstup do bunkru je blokován těsně
před spouštěním reaktoru, během jeho provozu a odstavení do bezpečného poklesu
radiace. Pojízdná vrata umožňují přístup k nádobě při umistování kontrolních a
experimentálních zařízení v bunkru reaktoru.

Dvě stínící plošiny nad nádobou reaktoru mohou pojíždět po kolejišti, umístěném
v podlaze horní části haly. Před spouštěním reaktoru spolehlivě kryjí prostor nad horní
čtvercovou částí nádoby reaktoru a jejich posun je elektricky blokován. Po odstavení
reaktoru z provozu a bezpečné radiační situaci je jejich posunem po kolejišti
umožněno vstoupit do reaktoru a provádět ostatní manipulace v nádobě.

Pojízdné stínící plošiny v hale spolu s pojízdnými vraty v bunkru zabezpečují
dokonalé odstínění záření AZ i při maximálním přípustném výkonu reaktoru.

3.5 OSVĚTLENÍ NÁDOBY REAKTORU

K osvětlení vnitřní čtvercové části nádoby slouží 6 ks osvětlovacích těles (každé
o výkonu 60 W), rozmístěných na stěnách této části nádoby. Osvětlují především
konektorové zásuvky klastrů, nacházející se na nízké rampě, umístěné při okraji
přechodné válcové části reaktoru ve čtvercovou. Nad touto rampou jsou také
umístěny stavěči halogenové reflektory, určené k osvětlení dolního prostoru AZ.
Napájení svítidel je zajištěno přes oddělovací transformátory (bezpečným dotykovým
napětím) 24 a 12 V.

3.6 KAZETA REAKTORU LR-0

Kazeta reaktoru LR-0 (obr.5) je zkráceným modelem bezobálkové kazety reaktoru
VVER-1000. V reaktoru LR-0 jsou používány kazety se dvěma konfiguracemi
absorbčních elementů. Standardní rozložení (stejné jako v energetické kazetě reaktoru
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VVER-1000) a regulární rozložení zachovávající trojúhelníkovou geometrii. Všechny
kazety jsou rozebíratelné, což zlepšuje podstatně jejich experimentální využití.

Kazeta je složena z nosného skeletu, systému distančních mřížek, centrální trubky
a palivových článků. V každé kazetě je 18 nerezových trubek o 0 12,6 x 0,8 mm,
které slouží k vedení absorbčních elementů klastru. Na vodicí trubky je v horní části
upevněna hlavice a dole patka kazety. Hlavici tvoří šestihranná nerezová deska, na
níž se u kazet s klastry upevňuje vodicí kanál klastru. Spodní deska patky tvoří
rovinu, na kterou palivové články dosedají. Vrchní deska s otvory u patky zajištuje
jejich polohy. V ose kazety je zirkonová trubka 0 10,3 x 0,65 mm, určená pro
vnitroreaktorová měření.

V kazetě je 312 palivových článků. Aktivní část, jejíž celková výška je 1250 mm,
začíná 153 mm od spodní roviny kazety.

Palivové články jsou tvořeny tabletami, sintrovanými z práškového UO2, které jsou
hermeticky uzavřeny v zirkonové trubce 0 9,15 x 0,72 mm.

Klastr se skládá z nerezové hlavice, v níž jsou upevněny horní konce osmnácti
absorbčních elementů stejné konfigurace a roztečí, jako jsou rozmístěny jejich vodicí
kanály v sestavě kazety. Absorbční elementy sestávají z nerezové trubky
0 8,2 x 0,6 mm s absorbátorem B4C (karbid bóru).

3.7 POHONNÁ JEDNOTKA KLASTRU

Klastry slouží jednak jako havarijní ochrana, jednak pro experimenty. V palivové
kazetě může být umístěn jeden klastr, tvořený absorbční částí a pohonem
(viz. obr.5).

Pohonnou jednotkou klastru je krokokový motor (čtyřpólový , trojfázové napájený,
s aktivním rotorem). Jeho pohyb se přenáší na převodovou skříň, otáčející bubnem,
na který se navíjí lanko, na němž je zavěšena absorbční část. Celkový převod je
navržen tak, že jeden krok motoru odpovídá změně polohy absorbční části o 2 mm.

Poloha klastru se snímá rotačním induktivním snímačem (impulzy z něj se pak
zpracovávají čítačem impulzů), krajní dolní poloha, od které se čítač nuluje, je
definována mechanickým spínačem.

Každý klastr je ovládán samostatnou řídící jednotkou, která zpracovává vstupní
povely, přetváří je na impulzy a na výkonový signál pro motor. Řídící jednotka také
zajištuje zpracování signálu ze snímače polohy. Manipulaci s klastry provádí operátor
v určité fázi spouštěcího algoritmu reaktoru.

4 P O P I S O K R U H U M O D E R Á T O R U R E A K T O R U L R - 0

Reaktor je vybaven technologickými okruhy moderátoru, které jsou řešeny jako
tři samostatné systémy s vlastními čerpadly:

- hlavní okruh moderátoru,
- pomocné okruhy (ohřev, chlazení, likvidace),
- okruh přípravy moderátoru.
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Moderátorem reaktoru je demineralizovaná voda nebo roztok kyseliny borité
(H3BO3), koncentrace do 12 g.l"1. Technické provedení okruhů vylučuje změnu
koncentrace v hlavním okruhu během provozu reaktoru a čerpání moderátoru do
reaktoru jinými čerpadly než čerpadly hlavního okruhu. U všech okruhů jsou kladeny
vysoké požadavky na čistotu, těsnost a korozivzdornost ve styku s roztokem H3B03

při teplotě do 70 °C.

4.1 HLAVNÍ OKRUH MODERÁTORU

Hlavní okruh moderátoru (obr.6) slouží k čerpání moderátoru ze zásobní nádrže
do reaktoru a slévání zpět.

Hlavní okruh moderátoru se skládá:
- ze zásobní nádrže (0,6.1 A),
- dvou čerpadel (06.5, 06.6),
- potrubního systému a armatur.

4.1.1 Zásobní nádrž

K uskladnění moderátoru slouží zásobní nádrž, která je umístěna v nejnižším
podlaží pod úrovní dna reaktoru. Její objem je 25 m3, je ocelová a uvnitř plátovaná
nerezovým plechem. Vně je opatřena tepelnou izolací. Má vlastní hladinoměr,
teploměr a údaje je možné sledovat v operátorovně.

4.1.2 čerpadla

Obě čerpadla v hlavním okruhu moderátoru jsou jednostupňová, bezucpávková
s brodivým elektromotorem v provedení z nerezové oceli. Liší se jen výkonem. Větší
z nich (06.5) má výkon 12 l.s'\ menší (06.6) jen 3 l.s"1. V potrubních přívodech je
vložen filtr k ochraně čerpadel před hrubými nečistotami v moderátoru. Před
provozem reaktoru se deblokuje místní ovládání čerpadel. Jejich činnost řídí ovládací
zařízení (OZ) reaktoru.

4.1.3 Potrubní systém a armatury hlavního okruhu

Potrubní systém i armatury jsou provedeny z nerezové oceli. Armatury jsou na
potrubí napojeny přírubami se zámkem a pryžovým těsněním. K nádobě reaktoru je
potrubí připojeno přes pryžové kompenzátory. Uspořádání potrubního systému a
armatur je navrženo do teploty 90 °C. Celý hlavní okruh moderátoru je tepelně
isolován.

V hlavním okruhu jsou ventily s vlnovým těsněním (typ Persta). Většina z nich má
jen ruční ovládání. Důležité ventily pro provoz reaktoru jsou řízeny OZ. Ventily řízené
OZ jsou buď zavírací nebo regulační.

Dálkově ovládané ventily jsou pneumatické. Napouštění tlakového vzduchu do
pracovního válce nebo vypouštění z něho je řízeno solenoidovým ventilem. Zavírací
ventily lze rozdělit na dva typy. První je při přetlaku v pracovním válci zavřen a otvírá
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se po snížení tlaku vzduchu silou pružiny, druhý funguje opačně. Pro danou funkci
je na všech technologických okruzích vždy zvolen ten typ zavíracího ventilu, který
zajištuje bezpečnost (pokles tlaku vzduchu, ztráta napětí v solenoidu).

Dálkově ovládané regulační ventily mají volitelný pracovní stav od zavření do
100 % otevření. Jejich poloha je signalizována v operátorovně na stupnici přístrojů,
udávající procentní otevření (zavřeni"). Všechny dálkově ovládané ventily mají koncové
vypínače a signalizace poloh ventilů je vedena do OZ reaktoru.

4.1.4 Popis hlavního okruhu moderátoru.

Ruční regulační ventily 014 a 015 (viz. obr.6) jsou tzv. obtokové ventily, které
umožňují djouhodobé nastavit množství moderátoru (výkon čerpadel) do reaktoru.
Část moderátoru obtéká zpět do zásobní nádrže.

Moderátor může být napouštěn do reaktoru přímo nebo přes tzv. přepadové
potrubí. V druhém případě je zajištěna konstantní rychlost napouštění moderátoru,
bez ohledu na výšku hladiny moderátoru v nádobě. Současně se snižuje počáteční
víření moderátoru v nádobě. O způsobu napouštění rozhoduje stav ventilů 027 a 026
(otevřen, zavřen). Moderátor je čerpán čerpadly 06.6 a 06.5 přes vtokové, dálkově
ovládané ventily 006 a 005 a dálkově regulované ventily 124 a 110 a přes hlavní
vtokový, dálkově ovládaný ventil 007, do nádoby reaktoru.

K vypouštění moderátoru z nádoby reaktoru do zásobní nádrže slouží dvě potrubní
trasy:

- havarijní - s havarijními (dálkově ovládanými) ventily 001 a 002 o světlosti 200
mm, kterými moderátor vytéká vždy do zásobní nádrže 06.1 A,

- výtokové - s vypouštěcími ventily 004 a 008 a regulačními 011 a 013, dálkově
ovládanými ventily. Ventil 004 má světlost 100 mm (velký), ventil 008 má
světlost 50 mm (malý).

4.2 POMOCNÉ OKRUHY MODERÁTORU

Pomocné okruhy umožňují přípravu koncentrace moderátoru, ohřev a chlazení a
jeho likvidaci. Jsou řešeny tak, aby při jejich provozu nemohlo dojít ke styku s
hlavním okruhem.

4.2.1 Okruh přípravy moderátoru

Slouží k přípravě koncentrace moderátoru kyselinou boritou (H3BO3) od 0 do
12 g.l1 a ke skladování moderátoru (mimo hlavní okruh).

Okruh přípravy (obr.7) se skládá z:
- rozpouštěcí nádrže A01 a zásobní nádrže koncentrátu H03,
- 6 zásobních nádrží H01A až H01G,
- skladovací nádrže 061B,
- čerpadel P01A, PO1B, PO2A, PO2B, P03.
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4.2.2 Příprava moderátoru.

Demineralizovaná voda je přivedena do nádrží H01E - G, případně do zásobní
nádrže 061B. Je-li žádán čistý moderátor, přečerpá se požadované množství přímo
do zásobní nádrže 061A v hlavním okruhu moderátoru. Jde-li o požadavek
koncentrovaného moderátoru, postupuje se tímto způsobem:

Do zásobní nádrže 06.1 B se načerpá (z nádrží H01E - G) požadované množství
demivody. Koncentrát kyseliny borité (o koncentraci až 40 %) z rozpouštěcí nádrže
AO1 a zásobní nádrže tohoto koncentrátu H03 se v požadovaném množství přivede
dávkovacím čerpadlem P02A (P02B) do zásobní nádrže 06.1B. Obsah nádrže 06.1B
(čistý moderátor s přivedenými dávkami uvedeného koncentrátu kyseliny borité) se
řádně promíchá cirkulací přes čerpadlo a potrubí pomocného okruhu moderátoru a
vrátí se zpět do uvedené nádrže. Požadovaná koncentrace moderátoru se stanoví z
hodnot odebraných vzorků z nádrže 06.1B. Stejným způsobem lze připravit
požadovanou koncentraci moderátoru v zásobních nádržích H01A až D (zásobní
nádrže H01E až G jsou vyčleněny vždy jen pro čistý moderátor).

Připravený koncentrovaný moderátor se přečerpá (přes ventily 502, 501) do
prázdné nádoby 061A v hlavním okruhu. Při přípravě jiné koncentrace za provozu
reaktoru je okruh přípravy moderátoru důsledně oddělen ventily 501 a 502, jejichž
uzavírací polohy jsou dálkově elektricky vedeny do OZ a jeho havarijních obvodu.

4.2.3 Ohřev (chlazení) moderátoru

Při experimentech s teplým moderátorem (15 až 70 °C) je nutno nádobu reaktoru,
palivo a potrubí předehřát až na požadovanou teplotu moderátoru. Předehřívání se
provádí cirkulací horkého, elektricky ohřívaného vzduchu, přes potrubí pro napouštění
moderátoru a sací potrubí ventilátoru. Výtlak ventilátoru je veden přes chladič a
ohřívač do horní čtvercové části reaktorové nádoby. Chladič je při ohřevu vyřazen z
provozu. Pouze při vysušovaní proudí chladičem hrubě filtrovaná užitková voda a
vlhkost, odpařená v nádobě reaktoru (potrubí), se v chladiči vysrážía svádí do sběrné
nádrže.

Při ohřevu moderátoru je moderátor cirkulován z nádrže 061A v hlavním okruhu
přes vlastní elektrický ohřívač zpět do uvedené nádrže. Po dosažení požadované
teploty moderátoru je splněna příprava k provozu reaktoru s ohřátým moderátorem.
Tepelné ztráty jsou minimalisovány tepelnou isolací celého hlavního okruhu
moderátoru. Pro rychlejší pokles teploty moderátoru lze využít opět jeho cirkulaci ze
zásobní nádrže hlavního okruhu přes chladič moderátoru. Moderátor se takto uvádí
obvykle na pokojovou teplotu.

4.2.4 Radioaktivní (RA) odpad a nádrže RA odpadu

Jako pevné RA odpady na LR-0 přicházejí v úvahu především:
- zaktivované experimentální přípravky,
- ozářené aktivační detektory a jejich obaly,
- kontaminované filtry ventilačního systému.
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Vzhledem k nízkým ozařovacím výkonům a používanému množství materiálů je
i expoziční rychlost na povrchu řádově 1O'11 A.kg'1. Pevné RA odpady se ukládají do
PE sáčků, plechových sudů. Jejich odvoz z pracoviště LR-0 se řídí směrnicemi
oddělení RA v ÚJV.

Kapalné RA odpady z objektu jsou sváděny samostatným potrubím do tří
sběrných nádrží, umístěných v betonové jímce. Před vyprazdňováním nádrží, které
se provádí stlačeným vzduchem, odebere obsluha vzorek k analýze, kterou provádí
vodohospodářská laboratoř ÚJV. Podle výsledku (objemové hustoty, aktivity,
koncentrace kyseliny borité aj.) je obsah nádrží přepuštěn na RA pracoviště ÚJV
ke zpracování, nebo do chemické kanalizace. Rozhodnutí vydává v písemné formě
vodohospodář ÚJV.

Tímto způsobem se likviduje použitý moderátor, odpad z hygienických smyček,
odpad z ozářených kazet a experimentálního zařízení.

4.2.5 Okruhy tlakového vzduchu

Stlačený vzduch, bez olejových příměsí a vysušovany silikagelovým vysoušečem,
se užívá pro ovládání pneumatických ventilů, neutronového zdroje a pro plnění
ochranných oděvů. Základní pracovní tlak je 40 kPa.

Zdrojem tlakového vzduchu je membránový kompresor Corblin. Nerovnoměrnost
spotřeby vzduchu je vyrovnávána dvěma vzdušníky o objemu 0,6 m3 a 6 m3. Zásoba
vzduchu ve vzdušníku pokryje potřebu chodu reaktoru po dobu cca 45 minut po
zastaven." kompresoru.

O okamžitém stavu okruhu tlakového vzduchu má operátor k dispozici tyto
dálkové signální informace:

- chod kompresoru,
- chod vysoušeče (silikagel),
- pokles tlaku vzduchu.
Pokles tlaku vzduchu k úrovni, při které ventily přestávají spolehlivě fungovat,

vede též k podání signálu pro rozpojení havarijního řetězce.

5 S Y S T É M Ř Í Z E N Í A O C H R A N R E A K T O R U L R - 0

5 . 1 O V L Á D A C Í Z A Ř Í Z E N Í ( O Z ) R E A K T O R U L R - 0

Při návrhu OZ byly respektovány specifické rysy reaktoru LR-0, zejména:

- řízení reaktoru změnou výšky hladiny moderátoru,
- časté spouštění a zastavování,
- požadavek na reprodukovatelnost hustoty toku neutronů při dané

konfiguraci AZ,
- značné odlišnosti používaných AZ.
Ovládací zařízení umožňuje pouze ruční řízení reaktoru. Změna reaktivity je

realizována snižováním nebo zvyšováním hladiny moderátoru. Vyžaduje-li to charakter
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experimentu, je možno měnit reaktivitu i jedním, tzv. "pohyblivým" experimentálním
klastrem.

5.1.1 Charakteristika systému řízení a ochran

Systém řízení a ochran reaktoru LR-0 je organizačně rozdělen do několika částí.
Hlavní částí je ovládací zařízení (OZ); jako samostatné jednotky byly vyčleněny:

- systém klastrů,
- neutronový zdroj,
- hladinoméry, čerpadla a ventily okruhu mederátoru.
Hlavními úkoly systému řízení a ochran jsou:
- měření hustoty toku neutronů a rychlosti jeho změn,
- řízení hustoty toku neutronů při spouštění, provozu a zastavení reaktoru,
- nepřetržitá kontrola fyzikálního stavu reaktoru,
- automatické zastavení reaktoru při nepřípustných stavech reaktoru nebo

systému řízení samotného,
- vlastní kontrola před spouštěním i při provozu reaktoru.

5.1.2 Struktura systému řízení a ochran

Systém řízení a ochran lze rozčlenit do tří hlavních částí:
- prostředky pro identifikaci stavu reaktoru,
- prostředky pro zpracování informací a styk s obsluhou,
- prostředky pro řízení reaktivity a hustoty toku neutronů.
Prostředky pro identifikaci stavu reaktoru jsou tvořeny aparaturami pro měření

hustoty toku neutronů a rychlosti jeho změn a hladiny pro zajištování úrovně
moderátoru v reaktorové nádobě.

Prostředky pro zpracování informací a styk s obsluhou zpracovávají signály,
charakterizující stav reaktoru, stav systému řízení a ochran a povely obsluhy, přičemž
výsledky tohoto zpracování slouží jednak k přímému působení na řídicí prostředky,
jednak jako informace obsluze. Jsou tvořeny poměrně složitým a vzájemně
propojeným komplexem logických, ovládacích a indikačních prvků různého typu. I
přes tuto složitost lze definovat tyto dílčí obvody:

- obvody prověrky výchozího stavu reaktoru a systému řízení (zejména
neutronových aparatur),

- logické obvody pro vzájemnou koordinaci a blokování signálů, zpracovaných
v systému řízení,

- havarijní obvody,
- ovládací prvky,
- signalizace, displeje a registrace.
Prostředky pro řízení reaktivity a hustoty toku neutronů jsou řízeny povely

z prostředků pro zpracování informací. Zahrnují neutronový zdroj, používaný při
spouštění reaktoru, čerpadla a ventily moderátorového okruhu (hlavního okruhu) a
systém havarijních a experimentálních klastrů. V dalším textu je uveden popis
jednotlivých elementů popsané struktury.
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5.2 PROSTŘEDKY PRO IDENTIFIKACI STAVU REAKTORU

Tyto prostředky zahrnují následující subsystémy:
- spouštěcí aparatury,
- provozní aparatury,
- aparatury pro havarijní výkonovou ochranu,
- hladinoměry.
Každý z uvedených subsystémů je tvořen třemi shodnými, vzájemně nezávislými

aparaturami. Každý z nich poskytuje vlastní signály pro další zpracování, u některých
signálů se vytváří i průměrná hodnota z aparatur.

5.2.1 Tři spouštěcí aparatury.

Slouží pro měření v etapě spouštění reaktoru. Měřícím čidlem aparatury je štěpná
pulzní komora RJ 500. Zpracování signálu z komory (tj. posloupnosti impulzu, jejichž
střední četnost je úměrná hustotě toku neutronů v místě komory), zajištuje
přístrojová sestava jednotek systému NR 1000.

Signál z komory se nejdříve zesílí a tvaruje impulzním zesilovačem NR 1113.
Upravené impulzy jsou vedeny na diskriminátor - převodník NR 1115. Ten vybere
impulzy o amplitudě vyšší, než je nastavená diskriminační úroveň a převede
posloupnost impulzu na SS proud, jehož velikost je úměrná střední četnosti pulzů.
Proud je zaveden na vstup logaritmického zesilovače NR 1121 A, na jehož výstupu
je signál úměrný logaritmu vstupního proudu, a tedy i logaritmu hustoty toku
neutronů měřeného čidlem. Tento signál NSP se jednak prezentuje operátorovi
prostřednictvím ukazujícího přístroje na pultu, jednak dále zpracovává.

Pomocí absolutních prahů NR 1136 se z analogové hodnoty signálu NSP odvozují
logické signály o převýšení nastavených úrovní:

NSP zdr - minimální četnost, které musí být dosaženo při neutronovém zdroji
v AZ a výšce moderátoru 100 mm,

NSP min - minimální četnost pro vysunutí neutronového zdroje,
NSP var - četnost se blíží havarijní úrovni,
NSP hav - četnost odpovídá havarijní úrovni výkonu reaktoru.
Signál NSP se dále zpracovává derivačním zasilovačem NR 1123. Na výstupu

tohoto obvodu je signál TSP úměrný derivaci logaritmu hustoty toku neutronů, tedy
rychlosti relativní změny neutronového toku. Tento signál TSP se na pultu operátora
prezentuje operátorovi a podobně jako u signálu NSP se z něj prostřednictvím prahů
NR 1136 odvozují logické signály:

TSP var - rychlost se blíží havarijní periodě,
TSP hav - rychlost změny výkonu dosáhla havarijní hodnoty.
Signály NSP hav a TSP hav se zpracovávají v havarijních obvodech, signály

NSP zdr a NSP min jsou zavedeny do logických obvodů. Všechny logické signály jsou
vedeny do signalizace na pult operátora.

U signálů NSP a TSP se stanovuje průměrná hodnota ze tří aparatur (pomocí
zesilovačů průměru NR 1132). Tato hodnota může být zavedena na displej. Úrovně
všech logických signálů jsou nastavitelné.
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5.2.2 Tři provozní aparatury

Jsou hlavním měřicím systémem při spouštěném reaktoru. Každá provozní
aparatura se skládá ze dvou kanálů - logaritmického a lineárního.

5.2.2.1 Logaritmický kanál
Měřicím čidlem je kompenzovaná proudová komora KNK-56. Její výstupní proud,

úměrný hustotě toku neutronů v místě komory, se zpracovává sestavou jednotek
NR-1000. Je veden na vstup logaritmického zesilovače NR 1121. Výstupní signál
NPROV je úměrný logaritmu vstupního proudu. Další zpracování je analogické
spouštěcí aparatuře. Signál NPROV se prezentuje operátoroví, odvozuje se anaiogový
signál o rychlosti změny výkonu TPROV, provádí se průměrování.

Odvozují se tyto logické signály:
NPROV min - signál dosáhl minimální úrovně výkonu, od které se reaktor řídí

provozními aparaturami,
NPROV var - signál se blíží havarijní úrovni výkonu,
NPROV hav - signál odpovídá havarijní úrovni výkonu,
TPROV var - signál TPROV, t j . rychlost změny výkonu, se blíží havarijní

hodnotě,
TPROV hav - rychlost změny výkonu dosáhla havarijní hodnoty.

5.2.2.2 Lineární kanál
Měřicím čidlem je kompenzovaná proudová komora KNK - 56. Proud z ní je veden

na lineární zesilovač NR 1118. Jeho výstupem je napětí, definované rozsahem
zesilovače a úměrné vstupnímu proudu. Toto napětí je vedeno na poměrový obvod
NR 1130, který z něj vytváří relativní hodnotu, vztaženou k úrovni Nz, zadávané
blokem řízení aparatury. Výstupní signál poměrového obvodu má tedy význam
relativního výkonu N/Nz. Tento signál se vede na ukazující přístroj na pultu operátora,
kromě toho se pomocí prahových obvodů NR 1136 převádí na logické signály:

N min - minimální hodnota relativního výkonu,
N var - hodnota relativního výkonu, blízká havarijní,
N hav - hodnota relativního výkonu, která dosáhla havarijní úrovně výkonu

reaktoru,
N + - relativní výkon, který překročil hodnotu jedna o zadanou hodnotu

odchylky,
N" - relativní výkon, který je menší než jedna o zadanou hodnotu

odchylky.
Všechny logické signály jsou vedeny na signalizaci, signál N hav také do

havarijních obvodů. Na displeje je zavedena hodnota zadávaného výkonu Nz.
Naznačené uspořádání umožňuje dva režimy práce lineárního kanálu:
a) Sledování:
Odchylkové signály N + a N" jsou prostřednictvím logických obvodů zavedeny na
blok řízení aparatur a jeho prostřednictvím ovládají zadaný výkon Nz. Vznikne-li
odchylka skutečného výkonu od zadané hodnoty, opraví odchylkové signály
zadanou hodnotu tak, aby se zadaná hodnota shodovala se skutečnou. Hodnota
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Nz (indikovaná na displeji) tedy s určitým zpožděním reprezentuje hodnotu
skutečného výkonu,
b) Fixace:
V tomto režimu je vstup bloku řízení aparatur logikou odpojen. Nz zůstává
konstantní. Skutečnou hodnotu výkonu je nutné pak určit jednak z hodnoty Nz
na číslicovém displeji, jednak z poměrné hodnoty N/Nz na ukazujícím přístroji.
Prostřednictvím signálu N hav je zajištěno, že skutečný výkon nemůže hodnotu
Nz překročit o více než zvolenou hodnotu.

5.2.3 Tři aparatury pro havarijní ochranu výkonu

Tyto aparatury zajištují výkonovou ochranu reaktoru, nezávislou na provozních,
případně spouštěcích aparaturách.

Měřicím čidlem je proudová ionizační komora NKN-56. Její proud je zesílen
lineárním zesilovačem NR 1118 a dále zpracován poměrovým obvodem NR 1128.
Rozsah zesilovače a zadávaná hodnota pro poměrový obvod jsou ovládány ručně
operátorem a představují nastavení úrovně havarijní ochrany. Poměrná hodnota N/Nz
je indikována na ukazujícím přístroji; pomocí prahového obvodu NR 1136 se odvozují
logické signály:

NHOV var - přiblížení havarijní úrovni výkonu,
NHOV hav - havarijní úroveň výkonu.
Oba signály jsou vedeny do signalizace, NHOV hav kromě toho do havarijních

obvodů.
Poměrná hodnota N/Nz ze tří aparatur se průměruje zesilovačem průměru

NR 1132, který pomocí relativního prahu NR 1138 kontroluje správnost činnosti
jednotlivých aparatur.

5.2.4 Tři provozní hladinoměry

Hladinoměr je tvořen čidlem (plovákem), jehož poloha je řízena servopohonem a
speciální vyhodnocovací aparaturou NS250.

Aparatura poskytuje údaj o poloze čidla, a tedy o výši hladiny v reaktoru, ve
formě číslicového údaje na displeji pro operátora. Měříš přesností ± 1 mm v rozsahu
900 až 1600 mm. Signál, odpovídající tomuto údaji, je v aparatuře zpracován na tyto
signály:

Hj - signál o dosažení hladiny 100 mm,
H, - signál o dosažení hladiny 430 mm,
H var - signál o přiblížení se hladiny havarijní úrovni,
H hav - signál o dosažení hladiny havarijní úrovně.
Úroveň hladiny, při které se podávají signály H hav a H var, je nastavitelná.

Všechny signály jsou vedeny na signalizaci, navíc signály Ho a H, do logických
obvodů a H hav do havarijních obvodů. Tak zvaný pevný hladinoměr (jehla, umístěná
v nádobě reaktoru), vytváří jediný signál H min, je-li hladina moderátoru pod úrovní
100 mm.

Uvedené hladinoměry udávají výšku hladiny moderátoru, vztaženou k nulové
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hodnotě, stanovené na úrovni spodní roviny sloupce UO2 (začátek paliva) v
palivových článcích kazet v AZ.

5.3 PROSTŘEDKY PRO ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ A STYK S OBSLUHOU

5.3.1 Obvody prověrky

Obvody prověrky plní dvojí funkci. Jednak kontrolují výchozí stav důležitých
součástí reaktoru i systému řízení a ochran, jednak prověřují aparatury pro měření
hustoty toku neutronů.

Prověrka spouštěcích aparatur (před každým spouštěním reaktoru) se provádí
snížením diskriminační úrovně. Aparatury začnou registrovat impulzy od alfa záření,
vzniklého při spontánním rozpadu uranu v komoře. Při prověrce se kontroluje, zda
jsou aparatury schopny podat všechny havarijní signály. Zbývající aparatury
(provozní, havarijní, výkonové ochrany) se prověřují po dobu prověrky pomocí
vestavěných testů. Aparatury jsou přepnuty do režimu "KONTROLA". I u nich se
prověřuje schopnost podat všechny havarijní signály.

5.3.2 Logické obvody

Zajištují koordinaci zpracování všech signálů, jak interních, tak povelových a
vysílání signálů na příslušná zařízení. Organizují dílčí režimy práce systému řízení a
ochran, zajištují správné provedení prověrky, řídí SEKVENCI SPOUŠTĚNÍ reaktoru,
kontrolují přípustnost manipulačních požadavků obsluhy. Zajištujívzájemné blokování
různých funkcí a koordinují činnost signalizace.

Logické obvody jsou realizovány modulárním systémem KŘS - DIAMO.

5.3.3 Havarijní obvody

Zajištují rychlé (tzv. havarijní) odstavení reaktoru při nepřípustných stavech
reaktoru nebo systému řízení samotného. Důsledkem jejich zásahu je otevření
havarijních ventilů, vedoucí k rychlému odtoku moderátoru z reaktorové nádoby a pád
všech klastrů do aktivní zóny (AZ).

Havarijní obvody jsou řešeny tak, že havarijní zásah je vyvolán kterýmkoliv dílčím
havarijním signálem. Technickou realizací tohoto řešení je HAVARIJNÍ ŘETĚZEC.
Jednotlivé signály ve formě kontaktů jsou sériově spojeny a přes ně se napájí
havarijní relé. Rozepnutí kteréhokoli kontaktu pak vede k havarijnímu zásahu. Každý
signál přerušuje havarijní řetězec ve dvou místech. Pokud je některý signál podáván
jako tři signály stejného významu, je do havarijního řetězce zavedena kombinace
signálů dva ze tří (havarijní signál vznikne, jsou-li podány alespoň dva ze tří dílčích
havarijních signálů).

Havarijní řetězec je rozpojován kterýmkoli z těchto signálů:
- zablokování spouštěcích aparatur (2/3),
- zablokování provozních aparatur (2/3),
- zsMokování aparatur HOV (2/3),
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- dosažení hladiny moderátoru H hav (2/3),
- četnost N NSP zdroje (2/3) při H > Ho (2/3),
- nevypnutí (neodpadnutí stykače) velkého čerpadla moderátoru do 1 sekundy

po dosažení výšky hladiny:
H= 100 mm (při zvyšování),
H = 430 mm (při snižování),

- P < Phav (pracovnítlak vzduchu pro pneumaticko-elektrické, dálkově ovládané
ventily),

- vypadnutí neutronového zdroje při spouštění před dosažením NSP min (2/3),
- propojení hlavního okruhu moderátoru s okruhem jeho přípravy,
- přepnutí ovladače čerpadel na hlavním okruhu moderátoru do polohy místního

ovládání čerpadel,
- uplynutí limitované doby provozu LR-0 (při celkovém napájení OZ

z motor-generátoru), při delším výpadku sítového napětí,
- stisknutí havarijního tlačítka,
- ztrátě střídavého napájení systému řízení a při poruše stejnosměrného napájení

logických obvodů (48 V).

5.3.4 Ovládací prvky

Slouží k řízení činnosti OZ reaktoru operátorem. Převážná většina prvků je
umístěna na centrální části pultu operátora. Jsou to:

- prvky pro volbu základních režimů (prověrka, spouštění, provoz, havarijní
zastaveno,

- prvky pro ovládání prostředků řízení reaktivity, resp. hustoty toku neutronů (NZ,
vtokových čerpadel moderátoru, vtokových, výtokových a regulačních ventilů
a polohy klastrů).

Samostatnou část pultu tvoří prvky pro definování typu a výběr kl? trů. Ostatní
ovládací prvky jsou vždy součástí příslušného zařízení (nastavování charakteristik
aparatur a hladinoměrů, prvky pro nastavení signalizačních úrovní apod.).

5.3.5 Displeje

Slouží pro informaci obsluhy o základních údajích. Jde zejména o údaje aparatur
pro měření hustoty toku neutronů, údaje o výšce moderátoru v nádobě reaktoru a
údaje o poloze klastrů. Na pult operátora jsou vedeny:

- výkon (v log. měřítku) ze spouštěcí aparatury,
- rychlost změny výkonu ze spouštěcí aparatury,
- výkon (v log. měřítku) z provozní aparatury,
- rychlost změny výkonu z provozní aparatury,
- relativní výkon vztažený k zadanému,
- zadaný výkon (digitálně).
Údaje o výšce moderátoru lze sledovat na třech samostatných displejích,

přiřazených třem hladinoměrům. Polohu ovládaných klastrů z pultu operátora lze
sledovat na maximálně šesti displejích.
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5.3.6 Provozní signalizace

Signalizace je umístěna převážně na pultu operátora. Na pult jsou soustředěny
hlavní signály, nutné pro řízení reaktoru. Jsou to zejména:

- vlastní signály z OZ (prověrka - test v činnosti, prověrka dobře, havarijní řetězec
sepnut, fixace, sledování apod.),

- signály z dílčích navazujících zařízení (poloha NZ) chod čerpadel, polohy ventilů,
krajní polohy klastrů apod.).

Vybrané signalizační prvky jsou pro lepší orientaci obsluhy uspořádány do tzv.
mnemoschématu (zjednodušené technologické schéma LR-O, včetně signalizačních
prvků).

5.3.7 Poruchová, v&rovná a havarijní signalizace

Signály o výjimečných stavech reaktoru nebo OZ samotného jsou soustředěny na
signalizačním tablu, umístěném na pultu operátora. Většinu tvoří signály z aparatur
ke kontrole fyzikálního stavu reaktoru.

Signály jsou členěny do dvou typů:
- samostatné signály,
- sdri^ené signály.
U samostatných signálů se každý signál prezentuje nezávisle na ostatních

signálech. U sdružených signálů blokuje první došlý signál ze skupiny všechny ostatní
signály téže skupiny. Ty se uvolní až po kvitování prvního došlého signálu.

Zvláštní skupinu tvoří signalizace napájená z baterie 48 Vss (tzv. neodpojitelná).
Zůstává v činnosti i při ztrátě napájení OZ. Jsou to signály:

- H min,
- havarijní ventily otevřeny,
- NZ mimo kontejner,
- klastry v dolní poloze.

5.3.8 Registrace výkonu

Pro registraci výkonu je použit dvoukanálový liniový zesilovač. Jeden kanál
registruje výkon, měřený spouštěcí aparaturou, druhý, výkon měřený provozní
aparaturou (obojí v log. měřítku).

5.4 PROSTŘEDKY PRO ŘÍZENÍ HUSTOTY TOKU NEUTRONU

5.4.1 Neutronový zdroj

Neutronový zdroj (NZ) zabezpečuje kontrolu reaktoru aparaturami pro měření
hustoty toku neutronů při spouštění, a to už od hladiny moderátoru H = 100 mm,
která odpovídá bezpečně podkritickému stavu. Podmínky pro zasunutí NZ do aktivní
zóny i pro jeho vysunutí jsou definovány spouštěcí sekvencí.
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5.4.2 Prvky moderátorového okruhu

Řízení reaktoru se uskutečňuje převážně změnou geometrie AZ - výšky
moderátoru. Reaktor je vybaven elementy pro ovládání hladiny moderátoru v nádobě
reaktoru. V hlavním okruhu jsou dvě čerpadla, dva vtokové ventily, uzavírané a
otevírané stlačeným vzduchem pomocí solenoidových ventilů. Regulačními ventily lze
nastavovat průtok. Obě větve jsou spojeny a vedeny přes hlavní vtokový ventil
(viz. obrázek hlavního okruhu (obr.6)). Tento ventil lze otevírat jen na omezenou dobu
(řídí časová jednotka), což zajištuje možnost přidávání moderátoru jen po omezených
dávkách. Ve výtoku z reaktoru jsou zařazeny rovněž dva ventily pro řízení hladiny,
včetně regulačních ventilů. Kromě nich je reaktor vybaven dvěma velkými
výtokovými ventily, které slouží pro sliv moderátoru při havarijním odstavení reaktoru.

5.4.3 Kiastry

Manipulaci s kiastry provádí operátor z pultu operátora. Pomocí speciální zástrčky,
před spouštěním reaktoru, se určuje typ klastru. Klastr může být definován jako
havarijní (při provozu musí zaujímat krajní horní polohu - vytažen z kazety) nebo jako
experimentální. Při provozu může být v libovolné výškové poloze. Volba klastru
zároveň připojuje zvolené kiastry k displejům polohy. Při nastavování poloh klastru
v rámci spouštěcí sekvence je možné pohybovat max. šesti kiastry současně
(max. jedním v každé ze šesti sekcí). Pokud je stisknuto více tlačítek klastru, s nimiž
se má pohybovat, má prioritu tlačítko blíže středu AZ.

Při provozu reaktoru je možné volit pouze jeden experimentální klastr,
tzv. pohyblivý, užívaný k řízení reaktoru. Havarijní pád klastru se vyvolává odpojením
napájení krokových motorů. Kiastry jsou při pádu do kazet v AZ bržděny pouze reakcí
motoru. Při otevřených vodících kanálech klastru v kazetách přistupuje ještě brždění
v moderátoru.

5.5 NAPÁJENÍ

Elektrické zařízení OZ je napájeno:
- ze sítě 3 PEN 50 Hz 380 V,
- ze soupravy motor - generátor, 3 PEN 50 Hz, 380 V, 7,5 kVA.
Aby nebyl provoz reaktoru odstavován krátkodobými výpadky sítě, spustí se

(před provozem reaktoru) zdroj napájení z motor - generátoru. Stejnosměrný motor
je napájen ze sítového usměrňovače 110 Vss a v automatické regulační smyčce
proudové i napětové se řídí otáčky generátoru. Při krátkodobém výpadku sítě je
motor napájen ze staniční baterie. Je-li proud sítě obnoven, je motor napájen opět ze
sítového usměrňovače a částečně jsou ještě dobíjeny baterie. Je-li výpadek sítového
napětí delší (pokles napětí baterie pod určitou mez je signalizován do operátorovny),
reaktor je asi po půl hodině provozu odstaven kontaktem relé, zapojeným v havarijním
řetězci.
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Další potřebná napětí, t j. 48 V pro log. obvody, 30 V pro pohony klastrů aj. se
vytvářejí transformátory a usměrňovači z uvedeného napájení elektrického zařízení
OZ.

Pro vybrané obvody (viz kap. 5.3.7), které musí být v činnosti i při ztrátě
uvedených napájení, je použito zajištěné napájení z baterie 48 V.

5.6 EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ

K základnímu vybavení reaktoru LR-0 patří:
- přesný hladinoměr,
- montážní stendy palivových kazet,
- pracoviště pro práce s ozářenými tabletami UO2,
- pracoviště neutronové spektroskopie.

5.6.1 Přesný hladinomě r

Je určen k přesnému měření hladiny moderátoru v nádobě reaktoru pro potřeby
experimentů. Jde o samostatné zařízení bez vazby na systém ovládání reaktoru (OZ).

Přesný hladinoměr je sestaven z:
- mechanické části (vlastní hladinoměr),
- vyhodnocovací jednotky,
- elektrické části.
Princip zařízení:
Hladina moderátoru v nádobě reaktoru je plynule sledována pohyblivým čidlem

s kmitající jehlou, upevněnou izolovaně na kyvném raménku, rozkmitávanérn
elektromagnetem. Konec jehly tvoří s moderátorem elektrický kontakt, který se
střídavě uzavírá a rozpojuje, jestliže se jehla během kmitu ponořuje a vynořuje. Na
pracovním odporu, zapojeném v obvodu jehly, vzniká obdélníkový napětový signál.
Signál se dále zpracovává a při poruše symetrie impulzu se získává signál, úměrný
odchylce. Ten se přivádí pro řídící vinutí sevromotoru. Servomotor pohání přes
převody vodící šroub, s jehož maticí je čidlo spojeno, a to tak, že (v servosmyčce)
vyrovnává odchylky polohy čidla vůči hladině. Hladina tak při sledování čidlem
neustále půlí rozkmit konce jehly. Úhlové nastavení šroubu, úměrné výši hladiny, se
snímá selsynovým snímačem a dále zpracovává do číslicové formy. Údaj o výšce
moderátoru je vyveden do operátorovny.

Technické parametry:
Rozsah měření + 1600 až -900 mm.
Přesnost měření: v celém rozsahu ± 0,3 mm,

v intervalu 500 mm 0,12 mm,
v intervalu 40 mm 0,03 mm.

Maximální rychlost sledování hladiny 2,45 mm.s'1.
Pracovní prostředí 100 % vlhkost, přítomnost H3BO3

(do 12 g.ľ1), teplota do 70 °C.
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5.6.2 Montážní stendy palivových kazet

Montáže a demontáže kazet typu VVER-1000 i WER-440 a jejich transport patří
k nejčastějším pracem a manipulacím na reaktoru LR-O. Pro transport kazet se
používá mostového jeřábu s nosností do 51. Pomocí jeřábu (pojízdné kočky s hákem)
lze kazety přemistovat z "montážní dílny článků" do reaktorové nádoby nebo do
stíněného skladiště kazet. Každá kazeta (s vodícím kanálem klastru i bez něho) je
opatřena po montáži závěsným hákem, který umožňuje uchycení kazety pomocí
transportní tyče, zavěšené na háku jeřábu. Háky u kazet slouží zároveň i k zavěšení
kazet na nosníky, umístěné ve skladu kazet.

Kazety se montují v "montážní dílně článků" ve speciálních sklápěcích stendech
tak, že se nejprve smontují jejich skelety (pätice, mřížky, vodící kanály klastrů).
Otvory v souosých mřížkách kazet se pak postupně zaplňují palivovými články. Ve
stendech se provádí rovněž demontáž ozářených kazet (rozebírání, vyjímání
aktivačních detektorů apod.}.

5.6.3 Pracoviště pro práce s ozářenými tabletami UO2

Za nejnáročnější z technického i radiačního hlediska lze považovat experimenty,
kdy je nutno vyjmout z kazety a rozebrat ozářený palivový článek. Pro tyto účely je
určeno speciální pracoviště s uzavřeným prostorem (digestoři), vybaveným
odtahovým systémem vzduchu.

Při práci musí být dodrženy platné normy, předpisy a zásady pro práci s
otevřenými pevnými RA materiály. Uvedené práce patří spíše k výjimečným
experimentům na LR-O.

5.6.4 Pracoviště neutronové spektroskopie

Jde o pracoviště se silnými neutronovými zdroji 252Cf. Štěpné spektrum
neutronového zdroje je formováno různými materiály, a tak lze získat několik
základních typů spekter rychlých neutronů, která jsou běžná v jaderném reaktoru a
jeho okolí.

Možnosti využití pracoviště:
- energetická kalibrace spektrometrických detektorů neutronů v oblasti 20 až

1000 keV,
- testování nových detektorů (též směrová závislost),
- vliv gama pole (přidáváním zářičů ^Co, 137Cs) na měřené spektrum neutronů,
- testování integrálních spektrometrů (moderační sféry apod.),
- prověrky dlouhodobé stability detektorů a měřících tras,
- testování osobních dozimetrů neutronů a dozimetrických přístrojů ve

směsných n, gama polích a jiných metrologických měření.
Pracoviště je umístěno v dolní části haly reaktoru a bezprostředně nesouvisí

s provozem reaktoru.

32



6 D O Z I M E T R I C K Á O C H R A N A P R A C O V I Š T Ě

R E A K T O R U L R - 0

6.1 DOZIMETRICKÉ VYBAVENÍ

Dozimetrická ochrana sleduje a vyhodnucuje radiační situaci na objektu reaktoru
LR-0 za běžného provozu i za rizikových situací. Protože výskyt havarijních situací
je téměř vyloučen, je prováděna řada opatření k minimalizaci rizika. Jedním z nich je
průběžná kontrola radiační situace, na objektu reaktoru instalovaným dozimetrickým
zařízením.

Z dozimetrického hlediska je hlavním rizikem při práci v objektu LR-0 vnější
expozice zářením gama. V hale a bunkru může dojít i k ozáření neutrony. Přístrojové
dozimetrické vybavení odpovídá charakteru práce. V stabilních systémech, mezi
přenosnými přístroji i prostředky osobní dozimetrie jsou především detektory gama
a beta záření a v menší míře detektory neutronů.

6.2 HLAVNÍ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ UŠIT

Hlavním kontrolním zařízením, s jehož pomocí je centrálně sledována radiační
situace z vybraných míst objektu, je měřící zařízení UŠIT, které zajistuje:

- měření expozičních rychlostí na 13 místech objektu,
- signalizaci převýšení nastavených hodnot.
Zařízení UŠIT měří expoziční rychlosti záření beta a gama do 7,16.10'8 A.kg'1,

v rozsahu energií 0,2 až 2,3 MeV. Rozsah měřidla je 1 až 10 000 imp.s'1 a je
rozdělen do 6 sekcí. Zařízení může pracovat s různými čidly, nejvhodnějšími pro
běžný provoz jsou UŠIT - 1 - 2B.

Měřící zařízení je umístěno v operátorovně.

6.2.1 Zařízení pro místní měření

1. Měřič kontaminace NRR 602.
Slouží k měření zamoření rukou, oděvů, obuvi a ploch zářiči alfa a beta. Je
umístěn u východu z haly reaktoru do operátorovny.

2. Detektor biolog, ekvivalentů dávkových rychlostí toku neutronů SSNT-2.
Umožňuje měření dávkové rychlosti toku neutronů.
Sestavu tvoří:
- scintilační krystal 6LiJ s fotonásobičem,
- universální měřič četnosti RUST-2.
Parametry čidla:
50 - 90 imp.min"1 (10 /vSv.h"1), pro energie 10 2 až 107 eV.
Požadované signální úrovni 5.10"5 Sv.h'1 odpovídá četnost 250 až 450 imp.min'1,
Sonda i radiometr jsou umístěny v hale v blízkosti horní části reaktoru.
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6.2.2 Přenosné měřiče

1. Radiometr RUST-2S
Ve spojení s různými komorami měří:
- dávkové příkony gama záření,
- malá i velká povrchová zamoření,
- biologické ekvivalenty dávkových rychlostí hustoty toku neutronů (rozsah

do 3.105 imp.min"1).

2. Monitor alfa beta zamoření FHT11E CONTAMAT
Rozsah: 10s imp.min1.
Citlivost: 37 mBq.cm2.
Detektor: argon - metanový průtokový počítač.

3. Kombinovaný měřič expozičních příkonů IT-65
Je to rentgenometr s ionisační komorou.
Rozsah: do 35,8 //A.kg'1 a radiometr s okénkovou GM trubicí, s rozsahem do

35,8 nA.kg'1.

6.2.3 Měřiče osobní ochrany

1. Osobní tužkové dozimetry (průhledové i slepé).

2. Signalizátor zvýšení expozičních příkonů gama ST02.

Rozsah energií: 0,15 až 1,5 MeV.
Možnost nastavení signálních hodnot do 71,6 nA.kg"1, akustická a světelná
signalizace.

3. Hlásič překročení expozice TDW-10.
Detektor: GM trubice.
Rozsah volitelný - 5,16; 25,8; 103,2 a 387/zCi.kg1 \
Podává výstražnou zvukovou signalizaci po překročení uvedených hodnot.

4. Havarijní termoluminiscenční teflonový dozimetr DTM-2
Jako doplněk pro filmový dozimetr.
Energetický rozsah: od 30 keV výše.

5. Filmový dozimetr ORWO s přídavnými filtry pro:
- určení expozice tepelnými neutrony, měření směsných polí gama záření a

neutronů,
- expozice gama záření od 0,2 MeV výše,
- expozice beta záření od 0,5 MeV výše v rozsahu 2,58//Ci.kg"1 - 1,29 mCi.kg'1.

1 Přepočet na jednotky SI: 1 Ci = 3;7.1010 Bq.
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Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné
způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení

Sešit č.1 VYBRANÉ STATĚ Z TEORIE REAKTORŮ
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1 .díl - Technický popis reaktoru LVR-1 5
2.dil - Technický popis reaktoru LR-0
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Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení"

Modrá obálka s červeným pruhem:

- obecně závazné právní předpisy a mezinárodní smlouvy z oblasti mírového využíváni' ato-
mové energie
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Předmluva

Vypracování učebních textů a souborů otázek pro přípravu a zkoušky vybraných
pracovníků výzkumných jaderných zařízení v ČR (k datu vzniku reaktorů LVR-15 a
LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. a reaktoru VR-1 Vrabec na Fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze) bylo vedeno snahou:

- sjednotit (po stránce obsahové i v náročnosti) požadavky na znalosti vybraných
pracovníků na jednotlivých pracovištích provozujících výzkumná jaderná
zařízení,

- rozšířit základní znalosti vybraných pracovníků zejména v oblasti reaktorové
fyziky a techniky a v požadavcích na zajištění jaderné bezpečnosti,

- objektivizovat zkoušky vybraných pracovníků, včetně přísnějšího rozlišení
jednotlivých vybraných činností.

Učební texty, tak jak jsou připraveny, neobsahují návody na manipulace s
jednotlivými zařízeními ani podrobnější popis jejich provozních předpisů a návodů.
Otázky ke zkouškám však pokrývají i tyto oblasti.

Učební texty z teorie reaktorů jsou doplněny praktickými úlohami na školním
reaktoru VR-1, uspořádanými do dvou typů výcvikových kursů. Kursy jsou nedílnou
součástí takto navržené (obsahově i organizačně) přípravy vybraných pracovníků.
Konkrétní praktická příprava (nácvik ovládání jednotlivých zařízení a manipulaci") však
bude probíhat vždy již na příslušném zařízení.

Učební texty jsou obsahově rozděleny do sešitů, jejichž seznam je uveden na
titulní straně. Obsah každého sešitu shrnuje úvodní anotace.

A n o t a c e

Tento 3.díl sešitu č.4 se zaměřuje na popis školního výzkumného reaktoru VR-1
VRABEC, provozovaného Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, ČVUT Praha.
Popis je rozdělen do několika částí, které popisují jednotlivé důležité části
reaktorového zařízení. Text je podle potřeby doplněn obrázky.

Údaje uvedené v tomto dílu představují ucelenou informaci nejen o popisovaném
zařízení jako celku, ale i jeho technické koncepci, vnitřní struktuře a funkčních
jednotkách nutných pro spolehlivý a bezpečný provoz celého zařízení.
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1 Z Á K L A D N Í K O N C E P C E R E A K T O R U V R - 1

1.1 S T R U Č N Ý P O P I S R E A K T O R U

Školní jaderný reaktor VR-1 je lehkovodní reaktor bazénového typu s obohaceným
uranem. Moderátorem neutronů je demineralizovaná voda, která slouží i jako
reflektor, biologické stínění a chladivo. Odvod tepla z aktivní zóny probíhá přirozenou
konvekcí.

Těleso reaktoru VR-1 má tvar osmistěnu, vyrobeného ze stínícího betonu.
V tělese reaktoru jsou umístěny dva bazény - nádoby, značené H01 a H02. Obě jsou
prakticky shodné, různá je však jejich funkce a tím i vybavení vnitřními částmi. První
nádoba (HOD, reaktorová, je určena pro aktivní zónu, druhá (H02) pak je
manipulační. Toto uspořádání bylo zvoleno především z důvodů radiační bezpečnosti
a usnadnění některých manipulací. Manipulační nádoba umožňuje plnit řadu funkcí,
mimo jiné je vybavena chránilištěm pro odkládání palivových článků, umožňuje
přípravu experimentů apod. V případě potřeby lze obě nádoby pomocí hradítka
vodotěsně oddělit. To je výhodné zejména při prohlídkách a kontrolách jednotlivých
nádob, příp. i při větších úpravách aktivní zóny.

Bazénové uspořádání reaktoru umožňuje jednoduchý a rychlý přístup k aktivní
zóně, snadné zakládání a vyjímání různých experimentálních vzorků a detektorů,
jednoduchou a bezpečnou manipulaci s palivovými články apod.

Vnitřní části reaktoru sestávají z několika funkčních skupin, které vesměs navazují
na aktivní zónu reaktoru. Patří mezi ně zejména nosný systém aktivní zóny, rošty#

nosný systém regulace, měřící kanály, provozní a měřící potrubí a chrániliště
palivových článků v nádobě H02. V reaktorové nádobě je i plošina, která umožňuje
manipulace v aktivní zóně (AZ) a jejím okolí při snížené hladině vody.

1.2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY REAKTORU

Jmenovitý výkon : 1 kW (tepelný)
Palivo : typ IRT-2M, obohacení 36 % 235U (dovoz z bývalého

SSSR)
Reaktorové nádoby : vyrobeny z nerezového materiálu
(bazény) průměr nádob 2 300 mm

výška nádob 4 720 mm
tlouštka stěn 15 mm
tlouštka dna 20 mm

Stínění reaktoru : nad AZ vrstva vody 3000 mm
boční vrstva vody cca 850 mm + vrstva zvlášt

těžkého betonu 950 mm
Teplota v reaktoru : pracovní cca 20°C, podle teploty okolí
Chlazení aktivní zóny : přirozenou konvekcí
Tlak : atmosférický
Regulační systém : 5-7 regulačních tyčí UR 70, členěných takto:



Provozní měření výkonu

Nezávislá výkonová
ochrana
Ovládací zařízení

Neutronový zdroj
Hustota toku tep.neutr.

- 3 tyče havarijní (bezpečnostní),
- 2 tyče regulační (hrubá a jemná),
- 0 - 2 tyče experimentální (podle konfigurace aktivní

zóny)
čtyři širokopásmové štěpné komory RJ 1300 (dovoz
z Polska)
čtyři pulzní koronové bórové počítače SNM 12
{dovoz z bývalého SSSR)
mikroprocesorový řídící systém, který zajištuje zejména:
- měření hustoty toku neutronů,
- vyhodnocení výkonu a rychlosti jeho změny,
- zpracování informací,
- styk s obsluhou,
- ovládání regulačních tyčí a neutronového zdroje,
- podávání varovných a havarijních signálů.
Am-Be, 185 GBq
2,5.1013 m"2.s-1 (AZ A3 buňka B4) při výkonu 1 kW

2 R E A K T O R

2.1 POPIS NÁDOB H01 A H02

V nádobě H01 (obr.1) se nachází aktivní zóna reaktoru VR-1 s jaderným palivem
a regulačními tyčemi. Nádoba H02 slouží jako manipulační. Je v ní možno odkládat
palivové články.

Obě nádoby (obr.2) jsou konstrukčně shodné, pouze nádoba H01 má navíc
průchodky pro radiální a tangenciální kanál. Nádoby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli
18CHN10T, jejich výška je 4270 mm, vnitřní průměr 2300 mm, tlouštka stěn je
15 mm a dna 20 mm. Každá z nádob má objem přibližně 17 m3 a hmotnost 5000 kg.
Nádobv jsou celosvařované, dno tvoří klenuí/ výlisek. Horní část nádoby je tvořena
přírubovým lemem, v jehož prstenci je 7 oken. Vnitřek nádob je vyčištěn do vysokého
lesku. Obě nádoby jsou vybraná zařízení v rámci IPZJ. Vnitřní části nádob jsou
vyrobeny z hliníku nebo nerez oceli.

2.2 HRADÍTKO KORIDORU

Hradítko koridoru slouží k těsnému oddělení nádoby H01 od H02. Hradítko je
vybrané zařízení v rámci IPZJ, je vysoké 2520 mm a široké 980 mm a je vyrobeno
z nerezavějící oceli 08CH18N10T. Vyjmutím hradítka a jeho uložením do úchytů
v nádobě H02 je umožněno přenášet pod hladinou vody palivové články z chrániliště
nádoby H02 do aktivní zóny v nádobě H01 a opačně. Podobně je možno přenášet i
různá experimentální zařízení mezi nádobami H01 a H02.

Při založeném hradítku je možno provozovat nádoby H01 a H02 s různým vodním
režimem (např. jedna nádoba je plná a druhá prázdná).

8
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2.3 KANÁLY 0 56 MM

Kanály 0 56 mm slouží především k umistování detektorů ovládacího zařízení
(OZ), dále k ozařování mtsnších předmětů (do 0 56 mm) v blízkosti aktivní zóny.
Kanály 0 56 mm se upevňují do nosného systému regulace nebo na pohyblivé
upínací nosníky (pravítka). V případě upevnění v nosném systému regulace musí mít
svoji dolní část vloženou v pouzdrech, která zajištují přesnou fixaci kanálu v dané
poloze. Při upevnění na upínacích nosnících je nutno spodní část kanálu opatřit
závažím, které zajištuje, aby kanál nemohl vyplavat.

2.4 KANÁLY 0 25 MM A 0 12 MM

Kanály jsou tvořeny tenkostennými hliníkovými trubkami s vevařeným dnem
(AI min 95 %, Mg max 4 %). K dispozici je 5 kanálů o vnějším průměru 25 mm a
vitřním 23 mm v délkách od 4470 do 4720 mm a 6 ks kanálů o průměru 14/12 mm
v délkách od 4005 do 4505 mm. Délka kanálů je umožňuje založit v místech, kde
nejsou vodící pouzdra absorbčních (regulačních) tyčí tak, aby jejich dna dosahovala
cca 350 mm pod nosnou desku AZ.

Kanály se upevňují na nosná pravítka regulace pomocí speciálních držáků
podobným způsobem jako absorbční tyče (kanály 0 25 přímo, 0 14 pomocí
redukce). Proti vyplavání se kanály opatřují uloveným závažím, je možno je zakrýt
plastovým víčkem s výřezem pro průchod kabelu nebo závěsu. Víčka jsou ke kanálu
upevněna silonovým vláknem.

2.5 CHRÁNILIŠTĚ

Chrániliště je provozním skladem palivových článků. Nachází se v nádobě H02 po
části jejího vnitřního obvodu ve stejné hloubce, jako je v HO1 aktivní zóna.
Konstrukčně je vyřešeno tak, aby za každé situace bylo hluboce podkritické. Skládá
se z šesti hliníkových buněk, do kterých je možno umístit vždy až čtyři články. Každá
buňka je opatřena uzamykatelnou zajíštovací vidlicí. V některých buňkách jsou
uloženy úchyty, umožňující uložení pouze vnitřních palivových trubek čtyřtrubkových
palivových článků. Do chrániliště se palivové články vkládají ručně pomocí
manipulátoru na palivo.

2.6 VLOŽENÝ KANÁL (TANGENCIÁLNÍ KANÁL)

Vložený kanál slouží pro vyvádění svazků čistého neutronového záření z reaktoru.
Je vyroben z hliníku, z jedné strany je uzavřen závitovou zátkou s těsnícím "o"
kroužkem (je vodotěsný). Kanál může být uložen jak v manipulační nádobě H02, tak
v reaktorovém bazénu H01, kde válcovou stěnou přiléhá k AZ. V obou případech je
nádoba vybavena zařízením na jeho ukládání {tzv. podpěrami). Hmotnost je 87 kg,
kanál neplave. Vložený kanál je volným pokračováním průchodu stíněním reaktoru.
Jeho čelo a čelo vloženého kanálu (obě z AI) se dotýkají bez vodní mezery, takže lze
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dobře vyvést ven svazek nezeslabeného neutronového záření. Jeho vnitřní průměr
je 100 mm, délka je 1850 mm. Speciálním jednoúčelovým nosičem lze kanál
přemístit z reaktorové nádoby H01 do přípravného prostoru v manipulační nádobě
H02.

2.7 KRYT REAKTORU

Kryt reaktoru slouží k průhlednému zakrytí nádob HOI a H02. Zabraňuje vniknutí
nečistot a pádu předmětů do nádob. Kryt je vyroben z průhledného organického skla.
Kryt nad nádobou H01 i H02 se skládá ze tří částí, které volně leží na lemu nádob.
Mezi oběma částmi je nad koridorem ještě část spojovací.

2.8 STÍNĚNÍ REAKTORU

Boční stínění reaktoru VR-1 je tvořeno 850 mm demineralizované vody, kterou
je naplněna nádoba H01 a zvlášt těžkým barytovým betonem s příměsí litiny o
průměrné hustotě 3750 kg.m"3 do výšky přibližně 2200 mm od podlahy haly, výše
přechází do těžkého barytového stínění bez litiny s průměrnou hustotou 3050 kg.m"3.
Tlouštka betonového stínění se pohybuje od 900 mm v nejužším místě do 1000 mm
v místě nejširším.

Ve vertikálním směru nad AZ je stínění tvořeno vrstvou demineralizované vody
o tlouštce přibližně 3000 mm.

2.9 TRUBKOVNICE

Trubkovnice slouží k odkládání regulačních tyčí a kanálů 0 56 mm v době, kdy
se nenacházejí v reaktorové nádobě H01 nebo H02 (např. v době přestavby aktivní
zóny). Trubkovnice je umístěna v periferní části betonového stínění nádoby HO1 a
skládá se z 10 nerezových odkládacích trubek. Každá trubka má ve své horní části
břit na který se zavěšuje odkládaná regulační tyč nebo kanál 0 56 mm.

K ochraně před nečistotami i před mechanickým poškozením regulačních tyčí a
měřicích kanálů 0 56 mm, které jsou umístěny v trubkovnici, slouží nerezové kryty
trubkovnice. Ve spodní části trukovnic je odvodnění, vyvedené do výklenku ve
stínění.

3 R E G U L A Č N Í T Y Č U R - 7 0

3.1 POPIS TYČE UR-70

Regulační {absorbčnD tyč UR-70 (universální regulace 70 mm) je určena pro
použití v bazénovém reaktoru s palivem typu IRT-2M. Tyč je zavěšena na pravítku
nosného systému regulace, spodní zúženou částí (vedením absorbátoru) prochází
třítrubkovým palivovým článkem. Pohon tyče zajištuje rotační krokový motor se
snímačem polohy pomocí výklopného ozubeného pastorku, který je elektromagnetem
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udržován v záběru s ozubeným hřebenem, nesoucím absorbátor. Při podání
havarijního signálu dochází ke ztrátě napájení magnetů a zasunutí absorbátoru volným
pádem do aktivní zóny. Pád je zabržděn hydraulickým tlumičem. Dolní koncová
poloha absorbátoru je světelně signalizována na ovládacím pultu. Tato signalizace,
jako nejbezpečnější důkaz o zastavení reaktoru, je napájena ze systému zajištěného
napájení 48 Vss. Rychlost pohybu absorbátoru je měnitelná v širokém rozsahu (1 až
29 mm.s1) podle potřeb provozovatele a povolených maximálních rychlostí změn
reaktivity. Absorbátor je tvořen uzavřenou ocelovou trubkou, do které je vsunuta
hliníková vložka s navinutým kadmiovým plechem tlouštky 1 mm.

Z hlediska řízení reaktoru VR-1 jsou regulační tyče akčními orgány ovládacího
zařízení a jsou ve smyslu IPZJ vybranými zařízeními.

Regulační tyč je složena ze tří samostatných částí, které jsou rozebíratelně
spojeny. Skládá se z:

- pohonu regulační tyče; přitom pohonem se rozumí komplet, obsahující všechny
mechanismy, ohraničený víkem krokového motoru a bajonetovým závěsem
s pojistnou maticí. Jeho délka je 2666 mm, hmotnost 34 kg,

- absorbční tyče (aktivní část regulační tyče, kadmiový absorbátor); sestává
z nástavce, absorbátoru a koncovky; hmotnost pohyblivé části je 5,1 kg,

- vodícího pouzdra absorbátoru (eloxovaný hliníkový kanál), připojeného
bajonetovým závěsem ke spodnímu konci pohonu a zajištěného převlečnou
maticí,

- bloku řízení tyčí; blok řízení tyčí je samostatný celek, který zabezpečuje
všechny funkce tyče, tj. řízení krokového motoru, informaci o poloze tyče,
ovládání magnetu; vstupními signály z OZ jsou povel k pohybu tyče nahoru či
dolů, rychlost pohybu tyče a napájení magnetu. Rychlost pohybu tyče se udává
OZ v rozmezí 0 - vmax, přitom maximální hodnota je nastavitelná dekadickými
přepínači na ovládací jednotce tyče v rozmezí 1 až 29 mm.s1 po 1 mm.s'1;
výstupem do OZ je údaj o poloze tyče v číslicové formě s přesností 1 mm.

3.2 ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU OZ

Celkový počet regulačních tyčí UR-70, používaných na reaktoru VR-1, je sedm.
Tyče jsou konstrukčně shodné, liší se pouze funkcí, určovanou způsobem zapojení
do ovládacího zařízení. Tři tyče jsou vždy zapojeny jako tyče havarijní (označené 1H,
2H a 3H) a dvě tyče jako regulační (JR - jemná regulace a HR - hrubá regulace).
Podle typu aktivní zóny a typu prací vykonávaných na reaktoru může být v reaktoru
jedna nebo dvě nebo žádná experimentální tyč (El, E2), které slouží ke kompenzaci
vlivu experimentálního vybavení na reaktivitu. V případě provozu v automatickém
režimu je automatický regulátor zapojen na JR.

4 P A L I V O I R T - 2 M

V reaktoru VR-1 se používá palivo IRT-2M s obohacením 36 % 2 3 5U, dovezené
z bývalého SSSR (obr.3). Palivové články jsou tří a čtyřtrubkové. Jde o trubky
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A - A

obr.3 Čtyřtrubkový článek IRT-2M.

čtvercového průřezu, kde jedna je zasunuta v druhé. Do třítrubkových palivových
kazet lze umístit absorbční části regulačních tyčí či jiné suché kanály (např. koncovku
potrubní pošty). Čtyřtrubkový palivový článek se skládá z třítrubkové sekce, v níž je
navíc umístěna vyjímatelná vnitřní trubka. Každý palivový článek je opatřen i tzv.
vytěsnitelem, sloužícím k zajištění stejného hydraulického odporu v celé kazetě při
nuceném chlazení. Vytěsnitel je vyroben z hliníku a na reaktoru VR-1 není potřebný.

Palivová vrstva je tvořena směsí AI a UO2 obohaceného 235U na 36 % o tlouštce
0,9 mm, která je z obou stran pokryta vrstvou čistého hliníku tlouštky 0,55 mm.
Celková síla stěny trubky je 2 mm.

Hmotnost čtyřtrubkového článku je 3,2 kg, třítrubkového 2,6 kg, vnitřní trubky
0,5 kg a vytěsnitele Ó, 1 kg. Ve čtyřtrubkovém článku je přibližně 230 g 2 3 5U, ve
třítrubkovém 198 g a ve vnitřní trubce 32 g. Maximální výrobcem paliva garantované
vyhoření čtyřtrubkového článku je 71 MWd, třítrubkového 61 MWd.

Pro manipulaci s palivovými články slouží soubor speciálních manipulátorů.
S ohledem na malý výkon reaktoru VR-1 zůstává jeho palivo fyzikálně čerstvé,

tzn. nedochází k měřitelnému vyhoření. Konkrétně v reaktoru VR-1 vyhoří za 1 rok
pouze 0,1 - 0,2 g 2 3 5 U.

Přípustné podmínky provozu paliva v reaktoru:
- poloha článku v aktivní zóně - vertikální,
- chladivo - demineralizovaná voda se stanovenými parametry:

- pH v rozmezí 5,5 - 6,5,
- měrná elektrická vodivost do 2//S.cm"\
- koncentrace chloridů do 0,05 mg.kg"1,
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- tlak chladivá na vstupu aktivní zóny 0,135-0,16 MPa,
- max teplota paliva na vstupu do palivového článku 45 °C,
- max hustota tepelného toku z povrchu článku 1,4 MW.m"2,
- max přípustná teplota stěny palivového článku 100 °C,
- var chladivá na povrchu není dovolen.
Palivové články se mohou trvale nacházet pouze na třech místech haly reaktoru:
- ve skladu paliva,
- v aktivní zóně v nádobě H01,
- v chránilišti palivových článků v nádobě H02.
Ve skladu má každý článek svoji pozici pevně určenou v příslušném trezoru a je

v ní uložen v plátěném obalu spolu s balíčkem silikagelu, který absorbuje vhlkost a
zajištuje vhodné skladovací podmínky.

Vytěsnitele, případně nepoužité vnitřní palivové trubky článků umístěných
v aktivní zóně nebo v chránilišti se skladují ve skladu paliva v pozicích, které jsou jim
vyhrazeny.

Každý článek má svoji evidenční kartu, do které se zaznamenávají všechny
manipulace s ním.

5 Ř Í D Í C Í S Y S T É M R E A K T O R U

5.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ

Ovládací zařízení (OZ) zajištuje zejména:
- měření hustoty toku tepelných neutronů (výkonu) a rychlosti jeho relativních

změn při všech provozních i mimořádných stavech reaktoru,
- ruční nebo automatické řízení hustoty toku neutronů,
- nepřetržitou kontrolu stavu reaktoru se signalizací nepřípustných stavů a

přiblížení k nín,
- vlastní kontrolu před spouštěním reaktoru a při jeho provozu se signalizací

poruch,
- ruční i automatické zastavení reaktoru při jeho nepřípustných stavech nebo při

poruchách ovládacího zařízení.
Plnění uvedených funkcí je nutno zajistit s vysokou spolehlivostí. Specifické pro

jakýkoliv jaderný reaktor je, že rozsah výkonu, ve kterém je ho možno provozovat,
o několik řádů přesahuje rozsah výkonů běžných pro jiná technická zařízení (2 max
3 řády). U jaderných reaktorů to je 6 - 8 i více řádů. Z těchto požadavků vyplývá
nutnost použít zálohovaných měřících systémů, zajištění nepřerušeného napájení a
specifických řešení pro pokrytí výkonových rozsahů.

Reaktor VR-1 je jedním z prvních na světě, kde v řídícím systému bylo důsledně
použito číslicového zpracování informací. Na obr.4 je blokové schema řídícího
systému. Hardwarově se skládá ze 4 měřících kanálů, konstrukčně shodných.
Tři z nich jsou vždy ve funkci měřičů výkonu (N), odchylky od zadaného výkonu (D)
a relativní rychlosti jeho změny (v), čtvrtý kanál je v některém z dalších režimů
popsaných níže. Bezpečnostní předpisy (Výnos ČSKAE č.9/1985 Sb.) také vyžadují
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zabezpečit funkci nezávislé výkonové ochrany. Ta je řešena čtveřicí dalších, tzv.
havarijních kanálů.

Každý z uvedených měřících (MK) a havarijních (HK) kanálů se do činnosti
zapojuje různými způsoby. Základním režimem je MĚňENÍ (M). V tomto režimu kanál
měří N a v, a MK ještě D a vyhodnocuje překročení nastavených limitů těchto
parametrů. Periodicky předává zprávu komunikačním kanálům (KK - viz dále)
prostřednictvím multisběrnice SS1 a přijímá od nich příkazy, u MK zejména ke změně
velikosti zadaného výkonu. Dalšími režimy jsou ZÁLOHA (Z), zpravidla je v tomto
režimu zbývající kanál, který není v M. V případě poruchy některého z kanálů
automaticky kanál, který je v Z, přechází do M. Režim TEST umožňuje provádět na
zvoleném kanále prověrky činnosti. Do režimů T a Z se kanály převádějí příkazem
operátora přes KK. Posledním režimem je PORUCHA (P,V). Do tohoto režimu přechází
kanál automaticky při zjištění vlastí poruchy, poruchy komunikace s KK a je do něho
komunikačními kanály převeden i v případě, že se jeho údaje odchylují podstatně
od zbývajících.

Logické funkce- kontrola sekvencípříkazů obsluhy, omezování některých činností
v závislosti na stavu reaktoru (zablokování pohybu tyčí nahoru či zvyšování výkonu
při signalizaci varovných signálů D, v a N), nepovolení současného vytahování dvou
nebo více tyčí, porovnávání zpráv jednotlivých MK a HK a vzájemné porovnávání
údajů mezi sebou - jsou realizovány komunikačními kanály (KK), které rovněž dávají
povely na pohyb tyčí a ve funkci regulátoru jeden z KK (označený na barevném
displeji hvězdičkou) řídí pomocí jemné regulační tyče reaktor. KK mají pouze dva
režimy práce, buď jsou v činnosti (v normálním provozu zpravidla všechny tři) nebo
maximálně jeden může být mimo provoz.

Důležitou částí systému je havarijní ochrana (havarijní řetězec), popsaná v
kap. 5.8. Vstupními signály pro činnost havarijní ochrany jsou rozpojení kontaktů
havarijních relé jednotlivých MK, HK a KK. Tato relé jsou napájena impulzy přes
transformátor. Impulzy jsou generovány, pokud MK a HK jsou v režimu M a
nepodávají signál o překročení kteréhokoliv havarijního limitu, KK jsou v činnosti a
nevyhodnocují výskyt žádného havarijního signálu. Transformátor zajištuje, že
kontakty relé odpadnou i v případě, že by v poruchovém stavu zůstalo na vstupu
konstantní napětí.

Styk s obsluhou a registraci předepsaných údajů zajištuje periferní kanál (PK),
s výjimkou obsluhy tlačítek, signalizace a liniového zapisovače, které jsou s KK
spojeny multisběrnicí SS3.

Akčními orgány řídícího systému jsou absorbční (regulační) tyče UR-70 a jejich
řídící jednotky (viz. kap. 3.1).

5.2 MĚŘÍCÍ KANÁL

Měřící kanál (MK) je základní měřící jednotkou OZ. Měří výkon
(1 - 6,535.1010 imp.s"1), rychlost změny výkonu (-99.9 až +99.9 %.s"1) a regulační
odchylku (-99.9 až + 99.9 % zadaného výkonu) a vydává varovné a havarijní signály
při překročení nastavených limitních hodnot.
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obr.5 Schema měřícího a havarijního kanálu.

Skládá se z detektoru, vstupních jednotek a mikroprocesoru SAPI 1 (na obr.5 je
schema vstupních jednotek). Jako detektor neutronů se používá širokopásmová
ionizační štěpná komora RJ 1300, která je uložena ve vertikálním kanálu 0 56 mm.
V oblasti nízkých četností pracuje detektor v impulzním režimu, v oblasti vysokých
četností pracuje ve dvou proudových režimech. Informace o naměřeném výkonu,
rychlosti změny výkonu a odchylce se přímo zobrazují na tzv. individuálním displeji
na pultu operátora a předávají se dále ke zpracování do KK.

V OZ jsou zapojeny čtyři identické MK, z nich maximálně 3 pracují v režimu
měření, čtvrtý MK musí být buď v režimu ZÁLOHA, TEST nebo PORUCHA.

Procesory MK jsou umístěny v poli č.2 ve velínu reaktoru, jejich vstupní jednotky
jsou ve skříni v hale reaktoru.

5.3 HAVARIJNÍ KANÁL

Havarijní kanál (HK) plní funkci nezávislé výkonové ochrany. Měří výkon
(1 až 65535 imp.s"1), rychlost změny výkonu (-99.9 až 99.9 %.s'1) a vydává varovné
a havarijní signály při překročení nastavených limitních hodnot.

Jeho konstrukce je v podstatě stejná jako konstrukce MK (viz. kap. 5.2 ), liší se
tím, že obsahuje pouze impulzní část (IMK) a nemá individuální displej. Jako detektor
neutronů se používá bórový koronový počítač SNM-12, který je uložen na vnější
straně dna nádoby H01 v blízkosti neutronového zdroje.

Zapojení a umístění havarijních kanálů je shodné s kanály měřícími.
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Výkon reaktoru (imp.s1)

obr.6 Přepínání rozsahů v měřícím kanále.

5.4 SCHEMA ZAPOJENÍ VSTUPNÍ JEDNOTKY MK A HK

Vysoké napětí je přiváděno přes pracovní odpor Rp na anodu komory. Při průchodu
neutronu objemem komory vznikají reakcí (n,f) na uranu 235 nebo (n,a) na bóru
ionizující částice, které detekuje detektor jako impulzy, převáděné pomocí vazebního
kondenzátoru C na vstup operačního zesilovače impulzní části kanálu. Po zesílení,
diskriminaci a tvarování se impulzy počítají na čitači I 1 f odkud je výsledek periodicky
čten procesorem. Přepínačem B1 (relé 1) je možno na vstup impulzního kanálu přivést
testovací hodinové pulzy. Přepínačem B2 (relé 2) je možno připojit externí
diskriminační napětí z digitálně analogového převodníku (D/A). Tato část kanálu je
společná pro MK i HK.

Při zvyšování hustoty toku neutronů (výkonu reaktoru) se na kapacitě komory
sčítají jednotlivé pulzy a komorou začíná protékat proud, ten se dělí na odporech Rd

a vede na vstup operačních zesilovačů 1.proudového (PRK 1) a 2.proudového
(PRK 2) kanálu. Operační zesilovač s integračním kondezátorem Cn a Cj2 a
zkiatovacím kontaktem ZK tvoří převodník proud - impulzy, které se dále vedou do
čítačů a procesoru. Poměr kapacit Ci2 / CM = 100 zajištuje rozdělení činnosti
v proudovém režimu mezi oba proudové kanály. Na vstup obou PRK je přes přepínače
B3 a B4 možné přivést testovací signál z D/A převodníku. Přepínač B5 přepíná na
vstup čítače I , výstup z IMK nebo z PRK 2 zhruba v polovině výkonového rozsahu
PRK 1. Výstup z PRK 1 je trvale připojen na čítač I 2 . Na obr.6 je schematicky
naznačeno přepínání rozsahů mezi jednotlivými kanály.
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obr.7 Ukázka informací zobrazovaných na barevném displeji.

5.5 KOMUNIKAČNÍ KANÁL

Komunikační kanály plní funkce uvedené v kap. 5.1. Skládají se z mikroprocesoru
SAP11, doplněného specializovanými deskami. V normálním provozu pracují všechny
tři KK, podmínkou nerozpojení HŘ je, aby byly v činnosti alespoň 2. KK jsou umístěny
v poli č.3 ve velínu reaktoru.

5.6 PERIFERNÍ KANÁL

Periferní kanál (PK) zprostředkovává styk obsluhy s OZ. PK podává informace na
tiskárnu, černobílý displej, barevný displej. PK snímá informace z klávesnice. PK je
v poli č.3 ve velínu reaktoru.

5.7 PULT REAKTORU

Pult reaktoru obsahuje následující části:
- individuální displeje od všech MK,
- barevný displej (obr.7), který zobrazuje všechny základní informace o stavu

reaktoru,
- černobílý displej, zobrazuje další informace o systému OZ, v případě nutnosti

může nahradit informace z porouchaného barevného displeje,
- klávesnici.
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- tlačítka pro řízení reaktoru,
- tlačítka pro ovládání neutronového zdroje,
- signalizace spodních koncových poloh absorbčních tyčí UR-70,
- ovladače elektrického napájení reaktoru,
- signalizace stavu systému elektrického napájení reaktoru,
- ovladače průmyslové televize,
- ovladač elektronického vrátného,
- ústřednu dorozumívacího zařízení DITA.

5.8 HAVARIJNÍ ŘETĚZEC. HAVARIJNÍ A VAROVNÉ SIGNÁLY OZ

Havarijní řetězec je reléová soustava, která vyhodnocuje v logice 2/3 signály o
rozpojení havarijních relé měřících, havarijních a komunikačních procesorů, kontroluje,
zda není současně více než 3 MK nebo 3 HK v režimu měření. Dále obsahuje sériově
zapojené rozpínací kontakty signalizace nepřípustných stavů technologie (pokud jsou
použity) a čtyř havarijních tlačítek. V případě vytvoření stanovené kombinace
rozpojených havarijních relé procesorů, rozpojení kteréhokoliv kontaktu technologie,
stlačení havarijního tlačítka a ztrátě napájení havarijního řetězce (zajištěné napájení
48 Vss) dojde k rozpojení havarijních relé havarijního řetězce. Po odpadnutí kontaktů
relé se přeruší napájení magnetů absorbčních tyčí, což vede k vysunutí pastorku ze
záběru v ozubeném hřebenu a pádu absorbátorů do AZ. Havarijní řetězec je
konstruován tak, že všechny kontakty (resp. bloky kontaktů) vytvářející výběrovou
logiku 2/3 jsou zdvojeny a zapojeny do série, takže i selhání (slepení ) kontaktů
v jedné části HŘ je eliminováno správnou funkcí v části druhé. Současné selhání,
v souladu s přijatou filozof ií jednoduché poruchy, se dá vyloučit.

Havarijní relé jednotlivých procesorů jsou rozpojena:
- u měřících kanálů při:

- výkon N > Nhav( = 150%N n o m ),
- rychlost v > vhav (= 6 %.s"1),
- odchylka D > Dhav (= 25 %),
- MK mimo režim MĚŘENÍ,

- u havarijních kanálů při:
- výkon N > Nhav ( = 1 5 0 % Nnom),
- rychlost v > v h a v (= 6 ^o.s"1),
- HK mimo režim MĚŘENÍ,

- u komunikačních kanálů při:
- porucha KK (včetně poruchy komunikace),
- L>Z je v režimu odstaven, inicializace nebo spouštění až před povolením k

sepnutí havarijního řetězce,
- MK HK v provozu podávají signály (tyto hodnoty jsou u KK počítány z údajů

MK a HK):
- 2/3 MK, 2/3 HK: N :.. Nhav, v > vhav,
- 2/3 MK: D > Dhav, N < Nmin (= 300 s1),

- 3/4 MK nebo 3/4 HK jsou v jiném režimu než M,
- kterákoliv HT je mimo horní koncovou polohu v režimu standardní PROVOZ,
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- při úrovni výkonu z MK 5.107 s 1 není dosaženo Nmjn = 100 s"1 na HK,
- JR je v dolní koncové poloze v režimu AUTO,
- neutronový zdroj vypadl z AZ před dosažením režimu PROVOZ,
- v režimu dynamické a kritické experimenty jsou v horních koncových

polohách méně než tři libovolné tyče.
Další havarijní signály, které vedou přímo k rozpojení HŘ, jsou:
- čtyři MK nebo HK jsou současně v provozu (mají sepnutá havarijní relé),
- stlačení kteréhokoliv havarijního tlačítka,
- podání havarijního signálu z technologie,
- ztráta napájení havarijního řetězce.
V režimu dynamické a kritické experimenty je havarijní signál vhav MK a HK

blokován po dobu 20 s po zasunutí neutronového zdroje, signál N < Nmin 10 minut
po vystřelení neutronového zdroje nebo shození tyče.

Působení kteréhokoliv havarijního signálu o výkonu, rychlosti změny výkonu a
odchylce ze všech procesorů je opticky a akusticky signalizováno. Opticky jednak
rozblikáním kontrolní žárovky a jednak rozsvícením červeného písmena H na
barevném displeji v řádku příslušného signálu a sloupci příslušného procesoru v poli
signalizace stavu procesorů barevného displeje, akusticky přerušovaným zvukovým
signálem. Po odkvitování optické signalizace se velké červené písmeno změní na
trvalé malé bílé, pokud je signál dále podáván, a které zhasne při vymizení signálu.
Zbývající havarijní signály vedou k rozpojení HŘ a jejich název je zobrazován v
informačním poli barevného displeje jako důvod odstavení reaktoru.

Většinu havarijních signálů předchází podání varovných signálů. Varovné signály
jsou podávány:

- u
-
-
-

- u
-
-

- U
-

-
-
-

MK
N >
v >
D >
HK:
N >
v >
KK:

Nvar( =
Vv,r ( =

D v. r( =

Nvar< =
Vvar ( =

125
4 %.

% NnoJ.
s'1),

+ 10 % ) ,

125
4 %.

JR < 100 mm v
N >
D >
v >

N v a r ( =
Dvar ( =
vv a r (=

125

% Nnom),
s"1).

režimu AUTO
% N n o J ,

+ 10 % ) ,
4 %.s 1 ),

- N < Nm i n (= 600 s"1) v režimu PROVOZ.

5.9 INOVACE OZ

I když stávající OZ plně pokrývá požadavky na něj kladené, jeho technické řešení
se v současné době zdá být již poněkud zastaralé. Dále při vývoji a výrobě nebyly
nebo nemohly být zohledněny některé novější mezinárodně respektované požadavky
(např. doporučenia normy MAAE a IEC). Proto bylo se souhlasem SÚJB přistoupeno
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k inovaci stávajícího OZ s cílem aplikovat moderní dostupnou techniku a technologii
s dodržením výše zmíněných doporučení a norem.

Základem inovovaného OZ jsou opět 4 MK a 4 HK. Tyto kanály jsou z důvodů
diverzifikace HW a tím i vývojového SW sestaveny na základě moderních
mikrokontrolérů V25 (NEC) a Z280 (ZILOG). Dále jsou při konstrukci použity
velkokapacitní paměti a programovatelná logická pole. Tyto kanály předávají data
dvojici KK (na rozdíl od tří ve stávajícím OZ), které jsou vytvořeny opět na bázi dvou
rozdílných mikroprocesorů. Přenos dat se uskutečňuje pomocí sériových linek
s optickými vlákny (tím se nahrazuje systém multisběrnic stávajícího OZ). Styk
s operátorem je zajištován PK, který představuje IBM PC AT 486 s alfanumerickým
a grafickým displejem.

Vývoj SW na rozdíl od stávajícího OZ (kde byl vytvářen pomocí makroasembleru)
je prováděn v souladu s doporučeními MAAE a normami IEC pomocí vyšších
programovacích jazyků (C event. C + + ) . Tím se dosáhne nižšího rozsahu zdrojových
textů programů, jejich lepší "čitelnosti" a verifikovatelnosti.

6 V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í

6.1 FUNKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Vodní hospodářství zajištuje svými okruhy následující provozní funkce:
- udržování kvality vody v obou reaktorových nádobách během provozu pod

hodnotou 2 //S.cm'1 u elektrické vodivosti,
- snižování a zvyšování hladiny v nádobě reaktoru H01 a manipulační nádobě

H02 od maximální hladiny na úrovni přepadu, až do úplného vyprázdnění,
- přečerpávaní vody z reaktorové nádoby H01 do manipulační H02 nebo zásobní

H03 a naopak,
- ohřev vody v H01 alebo H02 nad teplotu 20 °C, (max 60 °C),
- přečerpání vody z H01 anebo H02 do systému likvidace kapalných

radioaktivních (RA) odpadů,
- zabezpečení stlačeného vzduchu pro technologické funkce a regeneraci ionexů.

6.2 POŽADAVKY NA KVALITU MODERÁTORU

Požadavky na kvalitu moderátoru jsou dány především předepsanými hodnotami
pro provoz paliva od jeho výrobce a také hodnotami, které požaduje výrobce a
dodavatel technologie reaktoru. Základní požadavky jsou uvedeny v odpovídajícím
provozním předpisu.

6.3 POPIS VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Vodní hospodářství se skládá z následujících hlavních částí:
- zásobní nádrž H03 (ležatá nerezová nádoba o objemu 19 m3), která slouží

k uchovávání demivody v případě, že některá z nádob H01 nebo H02 musí být
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vyprázdněna, nádoba je uložena na podlaží +0,00 v blízkosti demistanice,
- manipulačníčerpadloPOl, odstředivé spirálové čerpadlo (0.5 - 2.0 l.s"1), nasává

a přečerpává demivodu z H01 do H02 a zpět přímo nebo přes ohřívák E01,
- čerpadlo P02 čistícího okruhu, odstředivé spirálové čerpadlo (0.5 - 2.0 l.s"1),

slouží k dopravě demivody z H01 do H02 a H03 do demistanice F01 a zpět,
- čerpadlo P03 plnícího okruhu, odstředivé spirálové čerpadlo (0.5 - 2.0 l.s"1),

přečerpává demivodu z H03 do H01 nebo H02 a slouží k odvzdušnení
potrubních tras,

- elektrický ohřívák E01 (30 kW), slouží k ohřevu demineralizované vody v H01
a H02; je průtokový s přívodem vody ze spodní části jedním hrdlem a výstupem
nahoře dvěma hrdly,

- nerezová vana H04 pod demistanicí je určena ke sběru úkapů z demistanice,
odvodu regeneračních roztoků a proplachových vod; do vany je vyvedeno
potrubí odběru vzorků demivody z nádoby H03, přepad vody z H03 a drenážní
potrubí ucpávky čerpadla P03; výpust z vany je vedena do systému likvidace
kapalných RA odpadů,

- nerezová vana pod čerpadly H05 je určena k záchytu úkapů demivody
z čerpadel a ventilů. Je umístěná pod čerpadly P01 a P02 a pod ventily
s elektropohony na technologické plošině +3,60. Výpust z vany je vedena do
systému likvidace kapalných odpadů,

- membránové dávkovací čerpadlo MDČ20 je dvouhlavé membránové čerpadlo
pro současné dávkování dvou různých médií. Je určeno pro přivádění demivody
z H01 na měřič vodivosti Ql 041. Je umístěno na pracovní plošině +3,60
v blízkosti krosny. Pro měření vodivosti Ql 041 je možné zapínat čerpadlo
pouze v rozsahu od snížené do provozní hladiny. Při nižší hladině než je snížená
hrozí poškození membrány.

V celém vodním hospodářství se používají standardní armatury, dálkově nebo
ručně ovládané. Plní funkci uzavíracích ventilů, zpětných klapek a pojistného ventilu.
Všechny armatury určené pro vodu jsou třídy PN 16 DN 50, příp. DN 25. Armatury
určené pro vzduch jsou PN 6.

6.4 ROZVOD VZDUCHU

Vzduch pro potřeby neutronového zdroje, hladinoměrů a demistanice F01 je
odebírán z rozvodu stlačeného vzduchu v areálu těžkých laboratoří. V případě
výpadku tohoto zdroje obsluha reaktoru použije stlačeného vzduchu ze záložního
kompresoru K01. Všechny důležité součásti rozvodu, včetně kompresoru, jsou
umístěné v místnosti 132. Stlačený vzduch 0.6 MPa je přiváděn přes uzavírací a
zpětné armatury do odlučovačů vlhkosti OVO 150 a dále do vzduchového systému
reaktoru.

6.5 PROVOZNÍ MĚŘENÍ

Provozní měření vodního hospodářství poskytuje informaci o stavu a kvalitě
demivody. Skládá se následujících částí:
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- měření hladin v H01, H02 a H03 hladinoměry označenými LI 001, LI 002 a
LI 003. Měření v H01 a H02 se uskutečňuje měřením tlaku vzduchu,
potřebného pro překonání vodního sloupce v nádobě (vzduch probublává). Oba
hladinoměry je možno vyřadit z činnosti (vypínače Q1 aQ2), aby se zamezilo
rozvirovaní hladiny unikajícím vzduchem. Při překročení nastavených úrovní
hladin je spuštěna optická a akustická poruchová signalizace,

- měření vodivosti v nádobě H01 (označení Ql 041) se provádí kontinuálně
měřícím přístrojem Zepacond v rozsahu 0 - 5 >uS.cm 1. Voda k měřící sondě se
přivádí čerpadlem MDČ 20. Při překročení nastavených úrovní vodivosti je
spuštěna optická a akustická poruchová signalizace. Pro měření vodivosti
v nádobách H02 a H03 se používá přenosný konduktometr OK-104 Radelkis.

- Teploty se měří v nádobách H01, H02, H03 a elektrickém ohřiVákuEOL Měření
teploty v nádobě H01 v blízkosti aktivní zóny (TI 011) je vyvedeno na
samostatný ukazovací přístroj Zepax, další měření z nádob H01, H02, H03 a
E01 jsou vyvedena přes přepínač na společný ukazovací přístroj Zepax.
Maximální povolená teplota (TC 018) v ohříváku E01 není indikována, ale je
zavedena do poruchové signalizaci. Při překročení nastavené úrovně této
teploty je spuštěna optická a akustická poruchová signalizace a u ohříváku E01
se vypíná napájení.

Všechny měřící a ovládací prvky, mimo ovládání demistanice, jsou soustředěny
v poli č.6 ve velínu reaktoru.

7 Č I Š T Ě N Í V O D Y A D E M I S T A N I C E

7.1 FUNKCE DEMISTANICE A PRINCIP ČINNOSTI

Demineralizační stanice MIX 250 PP (fa KAVALIER) je určena k přípravě
demineralizované vody, zbavené převážné části rozpuštěných minerálních látek
pomocí měničů iontů (ionexů). lonexy jsou granulované makromolekulárnísloučeniny,
jejichž základ tvoří třírozměrný skelet, na kterém jsou vázány aktivní skupiny.

V tlakovém filtru, naplněném katexem, se kationty mineráln/ch látek vyměňují za
ionty H +, v tlakovém filtru, naplněném anexem, se anionty minerálních látek vyměňují
za skupinu OH . Tím se voda demineralizuje.

Sekce MIX-BED (směsný filtr) je vždy zařazena za dvoustupňovou demineralizaci
a je zaplněna směsí vybraných tříděných ionexů (silně bazického anexu v OH formě
a silně kyselého katexu v H+ formě v poměru objemů 2:1). Úpravou vody na tomto
filtru se dosáhne stejného účinku jako při několikanásobné dvoustupňové
demineralizaci. Výsledkem je prakticky teoretická čistota vody.

Po určité době průchodu upravované vody se účinnost výměny iontů snižuje -
užitečná kapacita ionexu je vyčerpaná. Obnovení schopnosti čištění se provádí
regenerací. Během regenerace demistanice není možno upravovat vodu.

Vodivost demivody, procházející demistanicí, se měří za prvním a druhým
stupněm. Při dosažení limitních hodnot se automaticky provoz demistanice přerušuje.
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8 N E U T R O N O V Ý Z D R O J

8.1 FUNKCE NEUTRONOVÉHO ZDROJE A PRINCIP ČINNOSTI

Neutronový zdroj (NZ) slouží jako vnější zdroj neutronů pro spouštění reaktoru.
Zabezpečuje dostatečnou velikost signálu na výstupu z měřících kanálů a umožňuje
tak při spouštění reaktoru spolehlivou kontrolu výkonu od nejhlubších podkritičností.

NZ používaný v reaktoru VR-1 je typu Am-Be. Izotop 241Am se rozpadá
s poločasem 433 roků a při svém rozpadu emituje hlavně alfa částice. Tyto částice
dopadem na berylium způsobují reakci (a, r).

Celý systém zařízení pro vstřelování NZ se nachází v manipulační chodbě pod
reaktorem a je namontován na dno nádoby H01 z vnější strany.

tab. 1 Parametry neutronového zdroje

Typ

Výška

Průměr

Vnitřní závit

Aktivita zdroje k 7. 3. 1983

Emise neutronů

Střední energie neutronů

Dávkový příkon y záření ve vzdálenosti 1 m

Příkon dávkového ekvivalentu neutronů ve vzdálenosti 1 m

poločas rozpadu

Am - Be

60 mm

30 mm

M6

185 GBq (5 Ci)

1.10's'

4.5 MeV

125//Gy.h1

110/ySv.h1

433 roků

8.2 POPIS NEUTRONOVÉHO ZDROJE

NZ Am-Be je tvořen směsí oxidu americia s kovovým beryliem, která je zavařena
ve dvojitém válcovém pouzdře z nerezavějící oceli. Takto upravený NZ je vložen do
transportního pouzdra, které je uloženo v tzv. "zařízení pro vstřelování NZ". Toto
zařízení slouží jako:

- stínění NZ,
- transportní zařízení NZ do a z AZ,
- ochrana před poškozením a neoprávněnými manipulacemi,

a skládá se ze:
- samotného vstřelovacího zařízení, sloužícího k dopravě NZ do AZ a zpět do

stínícího kontejneru; doprava se uskutečňuje pneumaticky,
- stínícího kontejneru, zaplněného vrstvou olova a parafínu, sloužícího ke stínění

NZ v nepracovní (tj. dolní) poloze,
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- systému ovládání vstřelovacího zařízení, sloužícího k řízení přívodu stlačeného
vzduchu pod nebo nad pouzdro s NZ a tím i pohybu NZ.

Nepřímou součástí zařízení jsou i transportní a úložný kontejner, sloužící k
přepravě a uložení NZ v době, kdy se nachází mimo zařízení pro vstřelování NZ.
Pohyb NZ se řídí tlačítky z pultu operátora ve velínu.

9 D O Z I M E T R I E

Dozimetrie na reaktoru VR-1 je určena k monitorování radiační situace v hale
reaktoru, sledování a ochraně pracovníků, studentů i návštěvníků reaktoru a také ke
sledování dozimetrické situace v okolí reaktoru VR-1. Přehledně jsou struktura
dozimetrie a používané přístrojové vybavení uvedeny v tab.2. Podrobněji jsou
rozvedeny v následujících kapitolách.

9.1 VNITŘNÍ DOZIMETRIE

STADOS je stacionární dozimetrický systém vyvinutý v ÚJV Rež na bázi
stavebnicového systému JANA a je určen k nepřetržitému monitorování prostředí
reaktorového pracoviště prostřednictvím měření dávkových příkonů gama (10 čidel),
neutronového záření (2 čidla) a koncentrace RA aerosolů v odtahovém vzduchu z
haly a nádob (2 čidla). Vyhodnocovací a ovládací prvky zařízení se nacházejí
v rozváděčovém poli č.5 na hlavní plošině reaktoru v blízkosti velínu. Provoz
STADOSu je možný ve dvou režimech:

- nepřetržitém (napájení STADOSu je zajištěno ze světelného okruhu stávajícího
rozvodu elektrické energie v hale reaktoru),

- závislém (provoz je možný pouze současně se zapnutím napájení pultu
operátora a celého OZ ve velínu, viz. obr.8).

Umístění čidel STADOS v objektu reaktoru:
neutrony - ústí radiálního kanálu, ústí tangenciálního kanálu,
gama - velín, nad hladinou v H01, vstup do haly reaktoru, horní podlaží (nad

reaktorem), stěna haly proti radiálnímu kanálu, stěna haly proti
tangenciálnímu kanálu, nad demistanicí, prostor neutronového zdroje,
havarijní jímka, likvidační stanice,

aerosoly - plošina + 3,60 u H01, strojovna vzduchotechniky,
Monitor gama záření registruje dávkový příkon záření gama v určeném místě a

signalizuje opticky i akusticky převýšení nastavené úrovně. Monitor gama záření
používá k detekci GM počítač a měřící rozsah má do 0,11 mSv.rť1.

Monitor neutronů registruje příkon dávkového ekvivalentu od neutronů v určeném
místě a signalizuje opticky převýšení nastavené prahové úrovně. Monitor neutronů
používá scintilační detektor Lij (Eu) s Bonerovými sférami a jeho měřící rozsah je
0,01 - 100 mSv.hr1. Po odpojení výstupního signálu předávaného do rozvaděče č.5
ho lze použít jako přenosný přístroj pro operativní měření dozimetrické situace.

Měřič a, P aerosolů slouží k monitorování výskytu umělých RA aerosolů (a a /?)
v odtahovém vzduchu z reaktorových nádob před a za filtry. Signalizuje opticky i
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akusticky převýšení nastavené úrovně (nezávisle pro a nebo 0 aerosoly). Naměřené
hodnoty se zaznamenávají na zapisovač. Měřič a, 0 aerosolů používá k detekci GM
počítač (/?) a scintilační detektor ZnS (a).

Prahový signalizátor ST-03-5 slouží k optické a zvukové signalizaci převýšení
nastavené úrovně dávkového příkonu gama záření, detektorem je GM počítač
DIO-80, měřící rozsah je 6jt/Gy.h"1 - 6 mGy.h'1, energetický rozsah je 0,1 - 2,5 MeV.

Popis termoluminiscenční dozimetrie je uveden v kap. 9.2.

tab.2 Struktura dozimetrie na reaktoru VR-1

Vnitřní dozimetrie

monitorování
dozimetrické

situace v hale
reaktoru

Vnější dozimetrie

monitorování

dozimetrické
situace mimo
halu reaktoru

Osobní dozimetrie

monitorování osob

Přenosné přístroje

použitelné ve vnitřní i
vnější dozimetrii

STADOS

ji
monitory gama záření i

monitory neutronů NB 5201A

měřiče a, 0 aerosolů KOPR 06

termoluminiscenční dozimetrie TLD-871

prahový signalizátor ST-03-5

měřič dávkového příkonu NB 3202

termoluminiscenční dozimetrie TLD-871

odběr vzorků

mnohokanálový analyzátor ICA 80

tříkanálový analyzátor NV 3201

měřič nízkých aktivit a, 0 NA 6201

filmová dozimetrie

termoluminiscenční dozimetrie TLD-871

měřič povrchové kontaminace NRR-602

měřič povrchové kontaminace NA-6203

měřič povrchového zamoření RKP-1-2

měřič dávkového příkonu NB 3201

měřič dávkového příkonu RTG 27040

měřič dávkového příkonu NRG 302A

osobní dozimetr DKS-04

monitor neutronů NB 5201A
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9.2 OSOBNÍ DOZIMETRIE

Filmová dozimetrie slouží k monitorování osob pomocí filmových dozimetrů, které
jsou vydávány a vyhodnocovány celostátní dozimetrickou službou. Výměna
dozimetrů se provádí jedenkrát za tři měsíce.

Pracoviště reaktoru používá soupravu přístrojů termoluminiscenční dozimetrie
(TLD), která je určena pro přípravu, vyhodnocování a kalibraci TL dozimetrů
používaných na pracovišti pro sledování a registraci dozimetrické situace v okolí
reaktoru; dávek, které obdrželi pracovníci reaktoru a ostatní osoby, nacházející se
v prostorách kontrolovaného pásma pracoviště; a také pro provádění různých úloh
z oblasti dozimetrie a reaktorových měření. Jako detektory jsou používány TL skla
s rozsahem detekce 50 //Gy - 10 Gy.

Měření povrchové kontaminace osob a předmětů je zajištováno a prováděno
pomocí dvou přístrojů NRR-602 a jednoho přístroje NA-6203. Jeden přístroj NRR-602
je umístěn v předsálí, druhý v hygienické smyčce ve třetím podlaží a přístroj NA-6203
je umístěn v laboratoři 326 ve třetím podlaží.

Měřič zamoření NRR-602 je měřič zamoření rukou, nohou a ploch. Je určen pro
dozimetrickou kontrolu osob pracujících se zářiči alfa, beta a gama. NRR-602 používá
k detekci scintilační detektory (ruce, tělo) a GM počítače (nohy).

Průtokový monitor zamoření NA-6203 je laboratorní přístroj, určený pro měření
a hlášení zamoření rukou a oděvů radionuklidy emitujícími záření alfa nebo beta a
nohou zářiči beta. NA-6203 používá k detekci průtokový proporcionální počítač
POR 112 (ruce, tělo) a GM počítače (nohy).

9.3 VNĚJŠÍ DOZIMETRIE

Pro kontinuální sledování dozimetrické situace v okolí reaktoru slouží měřič
dávkového příkonu NB 3202. Je určen pro měření dávek a dávkových příkonů záření
gama v měkké tkáni v rozsahu od 30 nGy.h'1 (přírodní pozadí) do 10 Gy.h'1. Jedná
se o přístroj, který v sobě slučuje detekční jednotku s vyhodnocovací a řídící
elektronikou. Z důvodu potlačení energetické závislosti pro široký rozsah energií
záření gama je použit kombinovaný scintilátor, ke kterému je vybrán fotonásobič s
malým šumem a malým proudem za temna. Sonda měřiče NB 0202 je umístěna na
střeše nad posluchárnami T1, T2 v areálu MFU UK, V Holešovičkách 2, Praha 8,
vyhodnocovací počítač PC v laboratoři výpočetní techniky u posluchárny T1 a
alfanumerický displej je umístěn v atriu objektu poslucháren.

Odebírané vzorky z okolí reaktoru je možno vyhodnocovat s pomocí následujících
aparatur.

Tříkanálový analyzátor NV 3201. Slouží k měření a vyhodnocování aktivity
vzorků, odebíraných z životního prostředí (voda, půda, rostliny apod.) a emitujících
gama záření, podle programu monitorování okolí reaktoru VR-1. Vyhodnocování je
možno provádět ve třech nezávislých kanálech. V tříkanálovém analyzátoru se
používá scintilační detektor Nal(TI), energetický rozsah je 25 keV - 2,5 MeV.
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Pracoviště je dále vybaveno třemi sestavami pro mnohokanálové měření záření y:
- ICA 80 (4000 kanálů),
- Nuclear Data ND 76 (2 x A/D převodník 8000 kanálů),
- Canberra ACCUSPEC B (16000 kanálů).
Jako detektor pro gama spektroskopii je používán polovodičový detektor Ge-Li

(účinnost 5.3 %, rozlišení 2,8 keV)
Měřič nízkých aktivit a, /? NA-6201 slouží k vyhodnocování odebraných vzorků

životního prostředí (voda, půda, rostliny apod.) podle programu monitorování okolí
reaktoru VR-1. Je to měřič aktivity alfa a beta záření, obsahuje proporcionální
průtokový plynový (metan) počítač s koincidenčním scintilačním detektorem. Je
určen hlavně k měření nízkých aktivit na úrovni přírodního pozadí.

9.4 PŘENOSNÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

Měřič povrchového zamoření RKP-1-2 ("žehlička") je lehký přenosný přístroj,
který slouží pro rychlou kontrolu povrchového zamoření ploch, částí zařízení nebo
osob /?-radionuklidy, případně pro stanovení dávkového příkonu y-zárení a
aktivovaných materiálů a zařízení. Rozsahově je přístroj určen pro měření v oblasti
nízkých a středních aktivit (od 2 s"1 do 2000 s"1) a dávkových příkonů (od 0,2 //Gy.h"1

do 200 //Gy.h 1). Jako detektory slouží tři GM-trubice.
Měřič dávkového příkonu NB 3201 je přenosný přístroj určený pro měření dávek

a dávkových příkonů záření gama v měkké tkáni v rozsahu od 20 nGy.h"1 (přírodní
pozadí) do 1 Gy.h"1. Obsahuje plastický scintilační detektor s vrstvou ZnS a
vsazeným scintilačním detektorem Nal(TI).

Měřič dávkového příkonu RTG 27040 slouží k měření dávky a dávkového příkonu
gama i rtg záření a slouží hlavně k měření vyšších úrovní dávkového příkonu až do
hodnot 3 Gy.h"1, energetický rozsah je 15 keV - 2 MeV. Měřícím čidlem je dutinová
ionizační komora. Po sejmutí stínící clony komory je možno registrovat í beta záření.

Měřič dávkového příkonu NRG 302A slouží k měření dávkového příkonu gama
v rozsahu 36 nGy.h"1 - 0,15 mGy.h"1. Energetický rozsah je 25 keV - 2,5 MeV.
Měřícím čidlem je scintilační detektor Nal(TI).

Osobní dozimetr DKS-04 je přímoodečítací signalizační osobní dozimetr sloužící
k měření dávky a dávkového příkonu gama záření v rozsahu 1 /yGy.h"1 - 10 mGy.h"1,
energetický rozsah je 50 keV - 3 MeV. Obsahuje miniaturní ionizační komoru v
kadmiovém pouzdru. Reakcí (n, y) na Cd umožňuje zahrnout i příspěvek od neutronů.

1 0 S Y S T É M N A P Á J E N Í

Elektrické zařízení je provedeno pro prostředí základní podle ČSN 33 03 00,
ochrana proti nebezpečnému dotyku nulováním s pospojováním podle ČSN 34 10 10.
Použité napětové soustavy:

- 3 PEN - 50 Hz 380 V/TN-C In = 80 A - nezajištěné sítové napájení,
- 2 PE - 48 V/TN-C In = 10 A - zajištěné napájení 48 Vss,
- 2 PE - 200 V/TN-C In = 16 A - zajištěné napájení 220 Vst.
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380/220 V
Síf napáj. reakt. 220 V ss 220 V st zaj.

M K měřící kanály
HK havarijní kanály
KK komunikační kanály
NS zdroje sběrnic
ZS zdroje vst. jednotek
ZAP liniový zapisovač
CB černobílý displ.
HŘ havarijní řetězec
VS vybraná signalizace
ŘÍZ_ řídící obvody
TYČE jednotky řízení tyčí

G1 nabíječka 48 V
G3 baterie 48 V
G2 nabíječka 220 V
G4 baterie 220 V
G5 TYRISJAT
G6 usměrňovač
T transformátor 48 V
SPN spotřebiče nezajištěného

napájení
DOZ dozimetrie

obr. 8 Schema napájení 02.
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Systém napájení ovládacího zařízení byl řešen tak, aby byl splněn požadavek
zajištění nepřetržité funkce minimálně měřících kanálů alespoň po dobu 20 minut po
ztrátě napětí v síti.

Celý systém je situován v elektrorozvodně v místnosti č.136, přístupné z podlaží
+ 0,00 haly reaktoru, akumulátorové baterie jsou v místnosti č.129 mimo halu.

Ze sítě 380/220 V jsou napájeny spotřebiče, u kterých je přípustný výpadek po
ztrátě napájení ze sítě. Neodpojitelné spotřebiče jsou napájeny ze systémů
zajištěného napájení:

- 48 Vss z baterie Ni-Cd akumulátorů G3, trvale dobíjených sítovou
nabíječkou G1,

- 220 Vst je vytvářeno měničem (střídačem) TYRISTAT o výkonu 2,5 kVA.
Střídač je napájen ze zajištěného systému 220 Vss, který je napájen ze
sítového zdroje (6 cestného 3 fázového usměrňovače) a v případě ztráty
sítového napájení z baterie Ni-Cd akumulátorů G4, trvale dobíjených sítovou
nabíječkou G2. V případě výpadku TYRISTATU se automaticky (s cca 200 ms
zpožděním) připojuje rezervní přívod ze sítě. Znamená to přerušení programu
všech procesorů a jejich okamžitý restart po automatickém záskoku. V tomto
případě dojde k odstavení reaktoru, ale kontrola nad průběhem odstavení je
zachována.

Schematicky je systém napájení na obr.8.
Na pult operátora jsou vyvedeny kontrolky, signalizující existenci napětí

jednotlivých systémů a voltmetry 48 a 220 Vss.

1 1 E X P E R I M E N T Á L N Í V Y B A V E N Í

1 1 . 1 ZÁTKA RADIÁLNÍHO KANÁLU

Zátka radiálního kanálu je určena k uzavírání radiálního kanálu (RK) v době, kdy
se s kanálem nepracuje a také umožňuje redukci jeho základního průměru 0 250 mm
na 0 90 mm.

Zátka radiálního kanálu je rozdělena na několik částí. Část zátky umístěná v RK
v oblasti nádoby je zaplněna demineralizovanou vodou, její plást je z hliníku a skládá
se z tzv. vodního stínění I, vodního stínění II a vodního stínění III. Část zátky, uložená
v betonovém stínění, je zaplněna zvlášt těžkým barytovým betonem, stejným jako
v betonovém stínění. Její plást je z nerezu. I tato část se skládá z betonového
stínění I a betonového stínění II.

Betonové stínění I se vzhledem ke své hmotnosti 293 kg pohybuje v plášti RK na
4 ložiscích. Ostatní části RK jsou vysunovací pomocí montážního klíče a ukládají se
spolu s betonovým stíněním na paletu zavážecího vozu. Zátka RK je odstupňovaná
tak, aby se zabránilo průstřelu záření kolem okrajů zátky. RK dosahuje čelem až
k aktivní zóně reaktoru. Celý soubor zátky RK je možné po umístění v RK zajistit
závorou a uzamknout zámkem. Závora je vybavená přírubou umožňující samostatné
vyjímání stínící zátky 0 90 mm.
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Hlavní rozměry zátky RK jsou 0 400 mm / 0 250 mm a délka je 1898 mm.
Celková hmotnost je 437 kg.

11.2 ZÁTKA TANGENCIÁLNÍHO KANÁLU

Zátka tangenciálního kanálu je určena k uzavírání tangenciálního kanálu (TK)
0 150 mm v době, kdy se s kanálem nepracuje.

Zátka tangenciálního kanálu se skládá ze dvou trvale spojených dílů. Část zátky,
umístěná v TK v oblasti nádoby, je zaplněná demineralizovanou vodou, její plaší je
z hliníku. Část zátky, umístěná v betonovém stínění, je zaplněna zvlášt těžkým
barytovým betonem, stejným jako v betonovém stínění. Její plást je z nerezu.

Zátka TK je odstupňována tak, aby bylo zabráněno průstřelu záření kolem okrajů
zátky. Čelem zátka nedosahuje k aktivní zóně, kanál se jí při svém prodloužení
vloženým kanálem dotýká jako tečna.

Celý soubor zátky TK je možné po umístění v TK zajistit závorou a uzamknout
zámkem.

Hlavní vnější rozměry jsou 0 300 mm / 0 1 50 mm a celková délka je 1215 mm.
Hmotnost je 165 kg.

11.3 ZAVÁŽECÍ VŮZ

Zavážecí vůz je transportní zařízení určené k uložení a přemístování po hale zátek
obou horizontálních kanálů (po jejich vytažení z kanálů) a vloženého kanálu.

11.4 LAPAČ NEUTRONŮ

Lapač neutronů je určen k dostínění jednoho otevřeného horizontálního kanálu
v době experimentů s tímto kanálem.

Lapač neutronů se skládá z ležaté válcové nádoby a stojanu. Obě části jsou
svařené do jednoho celku. Vnitřní objem nádoby je možno vyplnit vhodným stínícím
materiálem po odšroubování závěsného oka určeného ke transportu lapače.

Hlavní rozměry jsou 600 x 600 x 1457 mm, celková hmotnost bez náplně je
87,2 kg.

Pro umístění lapače přesně do osy kanálu je na podlaze podlaží +0,00 a také na
podstavci lapače vyznačena osa RK i TK .

11.5 UPÍNACÍ NOSNÍK

Upínací nosníky (pravítka) jsou určeny pro uchycení vertikálně zavěšených dílů,
tj. měřících kanálů 0 56 mm, řídících (regulačních) tyč/'UR-70, nebo jiných zařízení,
opatřených upínací hlavou, v prostoru nádob H01 a H02. Jsou upevněny na
otočných čepech na lemu nádoby.

Jejich celková délka je 900 mm, výška 163,5 mm a hmotnost 19 kg.
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11.6 MANIPULÁTORY

Soubor manipulátorů reaktoru VR-1P obsahuje následující manipulační prostředky:
- kleště - slouží k ruční manipulaci s palivovými články, v prodlouženém

provedení pro manipulaci z plošiny reaktoru a ve zkráceném provedení pro
manipulaci ze snížené plošiny,

- manipulátory - slouží k ruční manipulaci s předměty v aktivní zóně reaktoru při
ozařovacích pokusech, případně vytahovaní spadlých předmětů, manipulací
s vytěsniteli kazet nebo vyjímání vnitřních trubek palivových článků (PČ),

- pomocná plošina - slouží k ulehčení práce v aktivní zóně; věší se na zábradlí
nádob a ustavuje do otvorů v lemu nádob,

- závěs pro vložený kanál - slouží k přenášení vloženého kanálu mezi nádobami
H01 a H02 pomocí jeřábu,

- přípravek pro vytahování cizích předmětů z nádob reaktoru - slouží pro
vytahování magnetických i nemagnetických předmětů, spadlých pod rošt
nádoby; pro magnetické předměty je přípravek opatřen nástavcem
s permanentním magnetem, pro nemagnetické předměty nástavcem s
nádobkou pro umístění plastické adhezivní hmoty,

- přípravky pro demontáž regulačních tyčí UR-70 - slouží pro demontáž tyčí
UR-70 do odkládací trubkovnice; vložka s větším výřezem slouží pro zachycení
vodící trubky absorbátoru, vložka s menším výřezem pro zachycení
absorbátoru,

- manipulátor pro vytahování absorbátoru z AZ,
- manipulátor pro vytahování a přemistování pouzder v nosné desce AZ,
- manipulátor pro vytahování a přemistování vnitřních trubek čtyřtrubkových PČ.

^ V Z D U C H O T E C H N I K A A O D P A D Y

12.1 VZDUCHOTECHNIKA

Na pracovišti reaktoru jsou používány tři typy vzduchotechnických zařízení:
- vzduchotechnika haly reaktoru, která je centrálně řízená z velínu areálu MFF UK

(sekce 3/3), přívodní i odvodní systém je osazen výustkami v čelní stěně haly.
Větrací zařízení je situováno ve strojovně S7 (přívod) a S8 (odvod). Vzduch je
veden přes filtr pro záchyt pevných částic,

- aktivní klimatizace, která je určena k odsávání vzduchu nad hladinami nádob
H01 a H02 a jeho filtraci. V každé nádobě je nad hladinou otvor
300 x 100 mm, kterým je vzduch odsáván. V blízkosti těchto otvorů je na
nerezovém potrubí umístěna plynotesná klapka, které je určena pro případné
uzavření odtahu. Uzavírání a otevírání odtahu se provádí zvláštním T klíčem. Za
klapkami se trasy z obou nádob spojují a vzduch je veden nerezovým potrubím
0 200 do strojovny S8 přes aktivní filtr pro záchyt RA aerosolů. Vstup i výstup
z filtru je kontrolován měřičem KOPR 06. Ovládání aktivní klimatizace je
vyvedeno na velín reaktoru do pole č.6.
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- větrání a klimatizace velínu. Velín je klimatizován speciální klimatizační
jednotkou SPB 800-Es, skládající se ze dvou samostatných jednotek: topné a
cirkulační PVJ 800 E - umístěné ve velínu a chladící AKK 4.6 - umístěné na
nosné mříži na venkovní fasádě nad vstupními vraty.

12.2 ODPADY

I když dosavadní provoz reaktoru potvrdil předpoklad, že při běžném provozu
reaktoru prakticky žádné radioaktivní odpady nevznikají, je pracoviště reaktoru
vybaveno systémem, který zamezuje úniku RA látek do okolí a tím do životního
prostředí. Rozbory i provozem bylo doloženo, že odpady, které vznikají při normálním
provozu reaktoru nejsou radioaktivními odpady z hlediska vyhlášky č.67/1987 Sb.
o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady. Jsou to pouze
odpady, ve kterých mohou být obsaženy radioaktivní látky, ale které lze za
stanovených podmínek uvést do životního prostředí.

Rok před uvedením reaktoru VR-1 do provozu bylo zahájeno systematické
monitorování vnějšího okolí reaktoru do vzdálenosti cca 600 m, s cílem zjistit
případný vliv provozu reaktoru na životní prostředí.

Všechny pevné odpady, které vznikají při provozu reaktoru (tampóny, fólie, zbytky
ozářených vzorků, rukavice a pod.) se ukládají do standardních sudů pro ukládání
pevných odpadů, které jsou uloženy ve skladu pevných odpadů. Po jejich zaplnění
se obsah proměří a případně objedná servisní organizace, která zabezpečí jejich
odvezení a likvidaci (uložení).

Objekt, ve kterém je reaktor VR-1 provozován je vybaven likvidační stanicí
odpadních vod, na kterou je pracoviště reaktoru napojeno. Sběrné guly na podlaze
v hale reaktoru jsou vyvedeny do tzv. havarijní jímky. Z havarijní jímky je možné
kapaliny vyčerpat pouze do likvidační stanice. V likvidační stanici se kapaliny
shromažďují ve vymíracích nádržích. Po určité době je možno kapaliny v závislosti na
aktivitě vypustit (přímo nebo zředěné) nebo objednat servisní službu, která je odveze
a zpracuje.

1 3 K O M U N I K A Č N Í A Z A B E Z P E Č O V A C Í S Y S T É M Y

1 3 . 1 ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Pracoviště VR-1 je zabezpečeno proti zneužití reaktoru a nedovolené manipulaci
s jadernými materiály podle vyhlášky č. 100/1989 Sb. o bezpečnostní ochraně
jaderných zařízení a jaderných materiálů. Vysoce účinný zabezpečovací systém je
založen na třech základních principech:

- vytvoření fyzických překážek a bariér (např. mříže na skleněné stěně a ve
světlíku)

- účinná elektronická signalizace, inovovaná v roce 1993 (např. signalizace
vniknutí do prostoru reaktoru), spojená s centralizovaným pultem ochrany
policie,
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- režimová opatření (např. zásady vstupu do haly reaktoru, způsob manipulace
s klíči),

- kontrolovaný vstup osob na pracoviště reaktoru.

13.2 PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

Průmyslová televize slouží personálu reaktoru k monitorování situace z velínu na
podlaží +0,00 a v předsálí. Okruh průmyslové televize se skládá ze čtyř kamer a
dvou monitorů, první dvě kamery jsou umístěny v předsálí a monitorují přístup osob
do haly reaktoru. Obraz z nich je vyveden do velínu na jeden monitor. Personál má
možnost přepnutí příslušné kamery. Analogicky zapojené další dvě kamery jsou
umístěny na podlaží +0,00 a jsou nasměrovány tak, aby snímaly situaci u zátek
obou horizontálních kanálů a vchod do skladu paliva.

13.3 DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ DITA

Dorozumívací (dispečerské) zařízení DITA umožňuje pohodlnou komunikaci
personálu ve velínu s různými místy reaktorového pracoviště. Celkový počet hlásek
je 16. Hlásky jsou umístěny nejen v hale reaktoru (např. u nádob, u netronového
zdroje, u kanálu), ale i v šatně, likvidační stanici, kompresorovně, ve skladu pevného
odpadu, ve strojovně vzduchotechniky apod.

13.4 TELEFONNÍ SPOJENÍ

Telefony v prostorách reaktorového pracoviště jsou napojeny na místní telefonní
ústřednu. K dispozici je přístroj:

- na velínu reaktoru,
- v hale na podlaží +0.00 u vchodu do skladu paliva,
- před vstupem do šatny reaktoru.
Na velínu je umístěn další telefonní přístroj s přímou linkou.

13.5 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

V objektu reaktoru VR-1 jsou umístěny požární hlásiče elektrické požární
signalizace (EPS), které jsou propojeny s požárním velínem s nepřetržitým provozem
u hlavní vrátnice katedrového objektu. Požární hlásiče jsou umístěny na všech
důležitých místech provozu reaktoru (např. velín, hala reaktoru, sklad paliva, šatna,
laboratoře apod.).
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P ř e d m l u v a

Vypracování učebních textů a souborů otázek pro přípravu a zkoušky vybraných
pracovníků výzkumných jaderných zařízení v ČR (k datu vzniku reaktorů LVR-15 a
LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. a reaktoru VR-1 Vrabec na Fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze) bylo vedeno snahou :

- sjednotit (po stránce obsahové i v náročnosti) požadavky na znalosti vybraných
pracovníků na jednotlivých pracovištích provozujících výzkumná jaderná
zařízení,

- rozšířit základní znalosti vybraných pracovníků zejména v oblasti reaktorové
fyziky a techniky a v požadavcích na zajištění jaderné bezpečnosti,

- objektivizovat zkoušky vybraných pracovníků, včetně přísnějšího rozlišení
jednotlivých vybraných činností.

Učební texty, tak jak jsou připraveny, neobsahují návody na manipulace
s jednotlivými zařízeními ani podrobnější popis jejich provozních předpisů a návodů.
Otázky ke zkouškám však pokrývají i tyto oblasti.

Učební texty z teorie reaktorů jsou doplněny praktickými úlohami na školním
reaktoru VR-1, uspořádanými do dvou typů výcvikových kursů. Kursy jsou nedílnou
součástí takto navržené (obsahově i organizačně) přípravy vybraných pracovníků.
Konkrétní praktická příprava (nácvik ovládání jednotlivých zařízení a manipulací) však
bude probíhat vždy již na příslušném zařízení.

Učební texty jsou obsahově rozděleny do sešitů, jejichž seznam je uveden na
titulní straně. Obsah každého sešitu shrnuje úvodní anotace.

A n o t a c e

Informace uvedené v tomto sešitu patří k neodmyslitelným součástem vzdělání
a znalostí vybraných pracovníků pro činnosti na výzkumných a experimentálních
reaktorech. Odpovídající pozornost je věnována legislativním úpravám problematiky
a úloze státního dozoru nad jadernou bezpečností. Blíže jsou také popsány ty části
zákona, které přímo souvisejí s výzkumnými jadernými zařízeními a jsou blíže
rozpracovány ve Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb. S ohledem na rozsah požadovaných
znalostí zkoušky informace v tomto sešitu uvedené nepostačují ke složení zkoušky.
Je tedy nezbytné se podrobně seznámit i s dalšími podklady, na které je v sešitu
upozorněno.
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1 Ú V O D

Prvořadým požadavkem, kladeným na provozovatele jaderných zařízení je
zabránit ohrožení životního prostředí, zdraví a životů lidí. Aby k tomu nemohlo dojít,
je jedinou správnou a přijatelnou cestou zabezpečení a udržování potřebné úrovně
jaderné bezpečnosti.

Příslušná pravidla pro zajištění jaderné bezpečnosti vyplývají z legislativní úpravy
a každý provozovatel jaderného zařízení se jimi musí řídit. To platí již od okamžiku,
kdy se začne zabývat myšlenkou na vybudování jaderného zařízení, přes období jeho
projektování, výroby, výstavby, montáže, závěrečných zkoušek, spouštění, provozu,
až do ukončení provozu a likvidace zařízení. Zvláštní pozornost pak vyžaduje řešení
všech možných (představitelných) abnormálních a havarijních situací a vhodných
způsobů likvidace jejich případných následků.

Za splnění všech požadavků zákonů, vyhlášek, výnosů a schválených předpisů a
pravidel zodpovídá v našem státě vždy tzv. odpovědná organizace. Mezi
odpovědnými organizacemi má nepřehlédnutelné místo provozovatel zařízení.
Kontrolní a dozornou činnost vykonává stát prostřednictvím Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost, dále jen SÚJB, (dříve Československá komise pro atomovou
energii, dále jen ČSKAE). Po odborné stránce se naše legislativní úprava opírá
především o doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou enargii se sídlem ve
Vídni (MAAE).

Legislativní úprava pak nejen vymezuje práva a povinnosti v souvislosti s mírovým
využíváním jaderné energie, ale současně stanovuje pravidla, při jejichž dodržování
je provoz jaderných zařízení bezpečný a pro naši společnost přijatelný.

2 Z Á K L A D N Í L E G I S L A T I V N Í D O K U M E N T Y

2.1 ZÁKON Č.28/1984 SB. O STÁTNÍM DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ
JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

Základní zákonnou normou platnou v této dané oblasti, je Zákon č.28/1984 Sb.
o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení [1] (dále jen Zákon).
Především z něho se pak odvozují další vyhlášky a výnosy, vydávané nejčastěji SÚJB
(ČSKAE), případně dodatky k některým souvisejícím zákonům. V nich jsou jednotlivé
základní požadavky Zákona rozváděny a konkretizovány. Celý tento systém se
v některých případech překrývá a doplňuje. Ucelený přehled je uveden např. v [2].

Úloha státního dozoru nad jadernou bezpečností prováděná prostřednictvím
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dříve ČSKAE) se uplatňuje zejména v těchto
oblastech:

- Výstavba jaderného zařízení a jeho uvádění do provozu:
- vydávání závazných podkladů pro stavební úřad k rozhodování v územním,

stavebním a kolaudačním řízení a v řízení o odstranění stavby, jejíž součástí
je jaderné zařízení,



- vydávání souhlasů k provádění jednotlivých etap uvádění jaderného zařízení
do provozu, zejména k zavážení jaderného paliva do reaktoru, k zahájení
fyzikálního spouštění, energetického spouštění a zkušebního provozu
jaderného nařízení,

- při provádění změn ovlivňujících jadernou bezpečnost jaderného zařízení.
- Používání jaderných materiálů a manipulace s nimi:

- používání zařízení pro dopravu jaderných materiálů a k jejich přepravě,
- skladování, zpracování a ukládání jaderných materiálů.

- Provoz jaderných zařízení:
- schvalování limitů a podmínek jako souhrnu mezních stavů a parametrů

jaderných zařízení, které nesmějí být z hlediska jaderné bezpečnosti
překročeny a podmínek, které musí být zároveň dodrženy,

- schvalování programů zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska jaderné
bezpečnosti,

- schvalování programů uvádění jaderných zařízení do provozu včetně
programů fyzikálního energetického spouštění, pokud to jejich povaha
vyžaduje,

- schvalování změn limitů a podmínek, programů uvádění do provozu a
způsobu zajištění bezpečnosti jaderného zařízení.

- Příprava a kvalifikace vybraných pracovníků:
- určení pracovních činností, které mají bezprostřední vliv na jadernou

bezpečnost a které mohou vykonávat pouze pracovníci, jejichž zvláštní
odborná způsobilost byla ověřena úspěšným složením zkoušky před Státní
zkušební komisí (vybraní pracovníci),

- stanovení způsobu, lhůt a podmínek ověřování zvláštní odborné způsobilosti
vybraných pracovníků,

- určení provozních předpisů pro jaderná zařízení, jejichž znalost je součástí
zvláštní odborné způsobilosti,

- udělování a odnímání oprávnění organizacím k přípravě vybraných pracovníků
po posouzení jejich technického vybavení a odborné způsobilosti jejich
pracovníků,

- schvalování učebních osnov a způsobu přípravy vybraných pracovníků na
základě návrhu organizace oprávněné k přípravě vybraných pracovníků,

- vydávání a odnímání příslušných oprávnění k činnosti vybraných pracovníků.
Znalost Zákona č.28/1984 Sb., alespoň v základních rysech, je nezbytnou

součástí kvalifikační přípravy a vědomostí vybraných pracovníků pro provoz
jaderných zařízení. Z těchto důvodů je nejprve uvedena přehledně struktura Zákona
a v dalších částech tohoto sešitu jsou jeho důležité části uvedeny a vysvětleny
podrobněji tak, jak jsou rozpracovány v prováděcích vyhláškách, výnosech a
kritériích. Struktura Zákona je tato:

- § 2 zavádí základní definice,
- § 3 až 5 vymezují postavení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
- § 6 uvádí oblasti, kde SÚJB vydává souhlas s nějakou další činností,
- § 7 uvádí dokumenty, které SÚJB schvaluje,
- § 8 je věnován personálu a jeho kvalifkaci pro výkon tzv. vybraných funkcí.
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- § 9 až 13 stanoví práva a povinnosti SÚJB při kontrolní činnosti,
- § 14 a 15 určuje povinnosti organizací,
- § 16 určuje pravidla pro protihavarijní opatření,
- § 17 a 18 hovoří o pokutách,
- § 1 9 až 22 jsou závěrečná ustanovení.

2.1.1 Základní definice

Pro lepší porozumění Zákonu i navazujícím předpisům jsou nyní blíže uvedeny a
případné i stručně vysvětleny tři základní definice.

JADERNÉ ZAŘÍZENÍ je definováno jako investiční a provozní celky, jejichž součástí
je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci k výrobě energie nebo jako
zdroj ionizujícího záření, dále zařízení pro skladování, zpracování, ukladania dopravu
jaderných materiálů, které se spotřebovávají při štěpné řetězové reakci nebo vznikají
při provozu jaderného reaktoru.

Tato poměrně široká definice je dále blíže rozpracována především pro:
- jaderně energetická zařízení, kterými se rozumí jaderné elektrárny, jaderné

elektrárny s odběrem tepla a jaderné teplárny, které využívají energie
z tlakovodních reaktorů (Výnos ČSKAE č.2/1978 Sb.), in [2],

- výzkumná jaderná zařízení, kterými se rozumí výzkumné reaktory, experi-
mentální reaktory a kritické soubory, v jejichž aktivních zónách se uskutečňuje
řízená štěpná řetězová reakce (Výnos ČSKAE č.9/1985 Sb.), in [2].

JADERNÁ BEZPEČNOST je pak definována jako stav a schopnost jaderného zařízení
a jeho obsluhy zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce a
nedovolenému úniku radioaktivních látek a ionizujícího záření do životního prostředí.

Definice jaderné bezpečnosti zřejmě nejprve určuje předpoklady (stav a
schopnost) a návazně vymezuje, čeho má být při jejich dodržení dosaženo. Je dobré,
že definice jednoznačně respektuje okolí reaktoru (životní prostředí) jako oblast, která
má být primárně chráněna. Na jaderné zařízení jsou tak kladeny požadavky jakoby
"zvenčí", t j . požadavky vytvářející rámec, do kterého se musí vliv provozu zařízení
jednoznačně a prokazatelně vejít.

V definici jaderné bezpečnosti se hovoří o stavu a schopnosti jaderného zařízení
a stavu a schopnostech jeho obsluhy. Jedná se tak celkem o čtyři oblasti, z nichž
každá, rozpracovaná do hlubokých podrobností a takovým způsobem, že použitá
řešení, rozbory a výsledky jsou kdykoliv ověřitelné a reprodukovateíné, je podmínkou
k dosažení potřebného cíle.

Schopnost jaderného zařízení pinií svoje funkce je primárně dána jeho návrhem.
Prokazuje se předprojektovou a projektovou dokumentací a analyzuje ve třech
stupních bezpečnostních zpráv. Stav zařízení, který zaručuje jeho funkci v souladu
s požadavky projektu, bezpečnostních zpráv a příslušných rozhodnutí závisí na kvalitě
výroby a montáže a způsobu provozu. Úroveň jejich zabezpečení se prokazuje v
Programech zajištění jakosti. Těm je s ohledem na jejich důležitost i relativní
nepřehlednost věnována samostatná kapitola. Kvantifikace hodnot, které zaručují



bezpečný a bezporuchový provoz je obsahem Limitů a podmínek, tj. souboru mezních
stavů a parametrů zařízení, které nesmějí být z hlediska jaderné bezpečnosti
překročeny a podmínek, které zároveň musejí být dodrženy.

Pro obsluhu jaderných zařízení jsou stanoveny některé funkce, které mohou
vykonávat jen pracovníci speciálně vyškolení a kteří svoje teoretické i praktické
znalosti prokázali zkouškou před státní zkušební komisí. Jedná se o tzv. vybrané
funkce. Jejich specifikaci i požadavkům na ně kladeným je věnována kap. 2.1.3.
Stavem personálu se rozumí jak dodržení předepsaného počtu a profesní skladby
obsluhy, tak i její náležitý fyzický a psychický stav.

ODPOVĚDNOU ORGANIZACÍ se pak podle zákona rozumí:
- organizace, která zajištuje výstavbu jaderného zařízení až do jeho převzetí,
- organizace, která od převzetí jaderného zařízení zajištuje jeho provoz,
- organizace, která zajištuje přepravu jaderných materiálů.
Je tedy zřejmé, že závazky vyplývající ze zákona se v období výstavby zařízení

týkají především investora a v období provozu zařízení pak jeho provozovatele.

2.1.2 Vydávání souhlasů a schvalování dokumentů SÚJB

Kontrolní a dozorná činnost SÚJB se při výstavbě a provozu jaderných zařízení
uplatňuje formou vydávání souhlasů a schvalování dokumentů. V podstatě platí, že
žádná etapa stavby s jaderným zařízením a jeho provozu nemůže být uskutečněna
bez souhlasu SÚJB. Ani záležitosti, které spadají např. do kompetence stavebního
zákona a týkají se jaderných zařízení, nemohou být bez souhlasu SÚJB schváleny.
Jako příklad lze uvést, že pokud se jedná o stavbu s jaderným zařízením, musí
stavební úřad dostat pro každou stapu (územní řízení, řízení o stavebním povolení a
kolaudaci) SOUHLAS SÚJB. Tento souhlas je vydáván na základě žádosti odpovědné
organizace po projednání příslušné dokumentace, kterou je pro:

- územní rozhodnutí zadávací bezpečnostní zpráva,
- stavební povolení předběžná bezpečnostní zpráva,
- kolaudaci stavby předprovozní bezpečnostní zpráva.
Zde je vhodné připomenout, že vypracování bezpečnostních zpráv Zákon ani jiné

vyhlášky a výnosy vydané SÚJB (ČSKAE) výslovně nepožadují. Požadavky na nejsou
stanoveny jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. S ohledem na jejich
význam je jim však věnována samostatná kapitola.

Souhlas SUJB musí odpovědná organizace získat i pro důležité etapy při výstavbě,
zejména pro zahájení fyzikálního a energetického spouštění a pro zahájení zkušebního
provozu. Bez souhlasu SÚJB nesmí být prováděny žádné změny ovlivňující jadernou
bezpečnost. Zvláštní kapitolou z hlediska činnosti SÚJB je vydávání souhlasů k
transportu jaderných materiálů, k jejich skladování zpracování a ukládání.

2.1.3 Požadavky pro výkon vybraných pracovních činností (funkcí)

V úvodu kap. 2.1 pod čtvrtou odrážkou je taxativně uveden výčet činností, jejichž
prostřednictvím je uplatňován státní dozor nad jadernou bezpečností z hlediska
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kvalifikace pracovníků obsluhy jaderných zařízení. Podorobněji je celá tato oblast
rozpracována ve Vyhl. ČSKAEč. 191/1989 Sb. in [2], kterou se stanoví způsob, lhůty
a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilcti vybraných pracovníků jaderných
zařízení.

Vybranými pracovníky jaderných zařízení (dále jen vybraní pracovníci) se rozumí
pracovníci organizací zajištujících výstavbu a provoz jaderně energetických zařízení
a výzkumných jaderných zařízení (viz část 2.1.1) jejichž pracovní činnost (funkce) má
bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost a jejichž zvláštní odborná způsob/íost byla
ověřena úspěšným složením zkoušky před Státnízkušební komisí (SZK) pro ověřování
zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovnků jaderných zařízení.

Zvláštní odbornou způsobilostí vybraných pracovníků se rozumí souhrn jejich
odborných znalostí a schopností, zdravotní a psychický stav, které jsou z hlediska
jaderné bezpečnosti předpokladem pro zajištění bezpečného provozu jaderného
zařízení (tj. viz. definice jaderné bezpečnosti).

Pracovní činnosti (funkce) které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečost
jaderných zařízení, jsou taxativně vymezeny samostatně pro jaderně energetická
zařízení a pro výzkumná jaderná zařízení. Pro výzkumná jaderná zařízení se jedná o
pracovní činnosti (funkce) vykonávané:

- vedoucím směny (VS),
- vedoucím spouštěcí skupiny (VSS),
- operátorem reaktoru (OR),
- kontrolním fyzikem (KF).
Pro úplnost je uveden i výčet pracovních činností (funkcí) majících bezprostřední

vliv na provoz jaderně energetických zařízení:
- směnový inženýr,
- směnový vědecký vedoucí spouštění,
- vedoucí reaktorového bloku,
- operátor primárního okruhu,
- kontrolní fyzik,
- operátor sekundárního okruhu.
Zkouška před SZK se skládá z teoretické písemné a ústní části a praktické části.

Podmínky a průběh zkoušky upravuje Zkušební řád Státní zkušební komise [3].
Osnova zkoušky zahrnuje tyto oblasti:

- teoretické rozbory a řešení předpokládaných standardních, přechodových a
havarijních stavů jaderného zařízení zdůvodněné na základě rozhodujících
principů fyziky, chemie, elektrotechniky a jaderné bezpečnosti,

- bezpečnostní systémy a části jaderného zařízení související přímo s jadernou
bezpečností,

- limity a podmínky pro provoz jaderného zařízení,
- způsob rozhodování, zásady chování a vykonávání pracovní činnosti (funkce)

na pracovním místě,
- znalost havarijních plánů.
Rozsah teoretické části zkoušky vychází z normativu odborné způsobilosti

pracovníků daného jaderného zařízení. Obsah a strukturu požadavků vymezuje
příslušný katalog zkušebních úloh. Pro přípravu vybraných pracovníků výzkumných
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jaderných zařízeni v čs. podmínkách se jedná konkrétně o sešit č.6 tohoto souboru
učebních textů a otázek.

Osnova praktické zkoušky je zpracována zvlášt pro každou pracovní činnost
(funkci) vybraných pracovníků daného jaderného zařízení. Obsahuje programy řízení
jaderného zařízení, které jsou prováděny pod bezprostředním dohledem školitele. Pro
přípravu vybraných pracovníků čs. výzkumných jaderných zařízení tvoří takovou
osnovu 4. kapitola sešitu č.2 tohoto souboru učebních textů a otázek.

Oprávněnými organizacemi pro přípravu vybraných pracovníků čs. výzkumných
jaderných zařízení jsou Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. (pro reaktory LVR-15 a
LR-O) a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (pro školní reaktor
VR-1 Vrabec). Zatímco pro přípravu vybraných pracovníků jaderně energetických
zařízení existují Jednotná kritéria přípravy pracovníků jaderně energetických zařízení
pro vybrané pracovníky čs. výzkumných jaderných zařízení se má určitým
sjednocením v oblasti teoretické i praktické přípravy včetně prováděných zkoušek
stát právě tento soubor učebních textů a otázek.

Oprávnění k činnostem vybraných pracovníků vydává SÚ JB na základě úspěšnaho
složení zkoušky před SZK. Oprávnění je vydáváno pro daný typ jaderného zařízení a
stanovenou pracovní činnost (funkci). Vyhl. ČSKAE č. 191/1989 Sb. dále podrobněji
upravuje oblast platnosti oprávnění (včetně ohledu na nevykonávání funkce po
určitou dobu a pozbývání platnosti oprávnění), odnětí oprávnění, zejména z důvodů
zavinění ohrožení nebo porušení jaderné bezpečnosti), povinností organizace
(pověřovat výkonem pracovních činností, sledovat zda vybrán1' pracovníci splňují
požadavky zvláštní odborné, zdravotní a psychické způsobilosti, informovat
v uvedených případech SÚJB apod.), oprávnění organizace k přípravě vybraných
pracovníků (podmínky, požadavky, platnost) a oprávnění pracovníka k vedeníodborné
přípravy vybraných pracovníků.

Evidenci oprávnění všech vybraných pracovníků, organizací i pracovníků
oprávněných k odborné přípravě vybraných pracovníků provádí SÚJB.

2.1.4 Havarijní opatření

Zákon č. 28/1984 Sb. stanoví, jak musí být zabezpečována ochrana pracovníků
a obyvatelstva v případě havárie. Rozeznávají se havarijní plány vnitřní, týkající se
pracovníků organizace, a vnější, pro ochranu okolí. Jejich vypracování je povinností
odpovědné organizace. Vnitřní havarijní plány schvalují vedoucí odpovědné
organizace, vnější pak orgán, ekvivalentní bývalému národnímu výboru (obecní úřad).
Pro přepravu jaderných materiálů zpracovává dopravce havarijní řád, který schvaluje
nadřízený orgán dopravce. Všechna schváleníjs'ou podmíněna posouzením a kladným
stanoviskem SÚJB. Havarijním plánům je v tomto sešitu věnována samostatná část.

2.1.5 Bezpečnostní ochrana jaderných zařízení a jaderných materiálů

Požadavky Zákona č.28/1984 Sb. jsou v oblasti bezpečnostní ochrany jaderných
zařízení a jaderných materiálů rozpracovány a konkretizovány Vyhl. ČSKAE
č. 100/1989 Sb. Požadavky vyhlášky jsou vytvořeny s cílem zabránit zneužití
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jaderných materiálů a jaderných zařízení (jedná se především o štěpné obohacené
materiály) k ohrožení životního prostředí, zdraví a životů lidí.

Bezpečnostní ochranou se se rozumí fyzická ochrana a systém opatření
k prověření způsobilosti pracovníků, kteří mají k jaderným zařízením a jaderným
materiálům přístup,

Fyzickou ochranu pak tvoří systém ostrahy a systém režimových, technických
nebo režimově technických opatření s cílem zabránit neoprávněným činnostem
s jadernými zařízeními a s jadernými materiály, popř. tyto činnosti neprodleně zjistit.

V současné době jsou systémy fyzické ochrany vybavena všechna pracoviště
s českými výzkumnými jadernými zařízeními (viz technické popisy). Je povinností i
vybraných pracovníků jednat v souladu s příslušnými režimovými opatřeními a
považovat je za nezbytnou součást výkonu svých pracovních povinností.

2.1.6 Evidence a kontrola jaderných materiálů

Vyhl. ČSKAE č.28/1977 Sb. o evidenci a kontrole jaderných materiálů právně
upravuje a zabezpečuje plnění povinností které vyplývají z dohody mezi vládou státu
a MAAE o uplatnění záruk na základě Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní. Časově
tato vyhláška předcházela Zákon č.28/1984 Sb.

Z vyhlášky vyplývá, že každá organizace, trvale nebo dočasně vyrábějící,
používající nebo přechovávající jaderné materiály, je povinna vést evidenční a
provozní záznamy, provádět fyzickou inventuru jaderných materiálů a podávat
pravidelně zprávy podle uvedených pokynů.

Za dodržování předpisů o evidenci a kontrole jaderných materiálů odpovídá
vedoucí organizace, ve které se jaderné materiály nacházejí. Všechny hlavní
náležitosti související s kontrolu a evidencí jaderných materiálů (zejména způsob
evidence, odpovídající povinnosti, fyzické inventury, provozní záznamy, evidenční
záznamy, podávané zprávy, kontroly a inspekce SÚJB a MAAE apod.) vyhláška
poměrně podrobně specifikuje.

Protože na všech našich pracovištích s výzkumnými jadernými zařízeními
(reaktory) se jaderné materiály podléhající evidenci a kontrole nacházejí, je i alespoii
rámcová informace o vyplývajících povinnostech resp. opatřeních na jednotlivých
pracovištích součástí kvalifikační přípravy pro výkon vybraných pracovních činností.

2.2 BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY

I když nejsou bezpečnostní zprávy (jak již bylo zmíněno) přímo vyžadovány
žádným ustanovením Zákona č.28/1984 Sb., jsou souhrnnými dokumenty, kterými
odpovědná organizace dokládá splnění všech požadavků na zajištění jaderné
bezpečnosti zařízení. Sumarizují se v nich i závěry, prokazované v jiných materiálech.

2.2.1 Zadávací bezpečnostní zpráva

Zadávací bezpečnostní zpráva je nezbytným podkladem pro vydání územního
rozhodnutí. Musí obsahovat alespoň tyto tři základní části:
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- zhodnocení staveniště z hlediska jaderné bezpečnosti, předběžné zhodnocení
vlivu jaderného zařízení na okolí, (seismicita, geologické podmínky, perspektiva
území, typ zvoleného území - řada území je pro jaderně energetická zařízení
předem vyloučena, počty obyvatel, zdroje pitné vody, ekologická
charakteristika okolí, meteorologická situace, dopravní situace apod.),

- zadání na projekt jaderného zařízení, vyplývající z požadavků na jadernou
bezpečnost v dané lokalitě. Je velice důležité si uvědomit, že prakticky všechna
nejdůležitější zadání pro projekt jaderného zařízení (včetně jeho životnosti a
likvidace) musí být poměrně přesně formulovány již v této etapě a zejména
musí prokazatelně být ve vztahu s výsledky zhodnocení vybraného staveniště
podle předchozího bodu. Při odpovědném přístupu by tak v žádném případě
nemělo dojít k situaci, kdy provoz jaderného zařízení by mohl nedovoleným
způsobem své okolí a životní prostředí ovlivňovat,

- zadávací progrma zajištění jakosti, výběr vybraných zařízení.

2.2.2 Předběžná bezpečnostní zpráva

Předběžná bezpečnostní zpráva je nezbytným podkladem pro vydání stavebního
povolení a musí obsahovat zejména:

- analytické a experimentální důkazy, že požadavky na jadernou bezpečnost,
stanovené zadávací BZ a zvláštními předpisy, byly v projektové dokumentaci
dodrženy. Důkazy se provádí zejména na základě výpočtů (fyzikálních,
pevnostních, havarijních analýz apod.) případně i zkušeností se zařízením
stejného nebo obdobného typu, které již bylo postaveno. Velice důležitým
parametrem je analytický doklad o vlivu provozu zařízení podle předkládaného
projektu na životní prostředí (odpady, výpuste, normální, abnormální, havarijní
podmínky, havárie apod.),

- program zajištění jakosti [4] (viz též [2]) při výrobě komponent a výstavbě
jaderného zařízení a předběžný program kontroly jejich provozního stavu. Jak
již bylo zmíněno, je programům zajištění jakosti pro jejich závažnost věnována
samostatná kapitola č.3.

2.2.3 Předprovozní bezpečnostní zpráva

Předprovozní bezpečnostní zpráva je nezbytným podkladem pro vydání
kolaudačního rozhodnutí a musí obsahovat zejména:

- změny původního řešení obsaženého v předběžné bezpečnostní zprávě
s průkazem, že nesníží bezpečnost jaderného zařízení,

- doplňující a upřesňující výpočty a měření, vyplývající z požadavků předběžné
bezpečnostní zprávy,

- údaje o výsledcích realizace programů zajištění jakosti a jejich srovnání
s projektovými hodnotami, o zpřesnění programu a metod kontroly provozního
stavu jaderného zařízení v průběhu jeho provozního využívání,

- požadavky na řízení provozu z hlediska jaderné bezpečnosti, zejména při
uvádění do provozu (fyzikální a energetické spouštěni!, normální provoz,
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abnormální provoz, havarijní podmínky, provozní dokumentaci, zásady údržby
a obnovy, výměnu paliva,

- limity a podmínky bezpečného provozu pro jednotlivé fáze spouštění a pro
normální provoz jaderného zařízení,

- způsob evidence a kontroly a fyzické ochrany jaderných materiálů.
Povinnost zpracování a požadavky na zadávací bezpečnostní zprávu, předběžnou

bezpečnostní zprávu a předprovozní bezpečnostní zprávu jsou uvedeny ve
Vyhl. č.85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu.

V praxi se však v souvislosti s výzkumnými jadernými zařízeními vžily ještě dva
typy bezpečnostních zpráv, které jsou nyní stručně charakterizovány.

2.2.4 Bezpečnostní zprávy jiného charakteru

Bezpečnostní zpráva pro trvalý provoz
U starších zařízení (např. reaktoru VVR-S, nyní rekonstruovaného na LVR-15)

nebyly jednotlivé stupně nyní požadovaných bezpečnostních zpráv v době jejich
výstavby vyžadovány (nebyl v platnosti příslušný předpis). Ukázalo se však, že z řady
důvodů (včetně postupně probíhajících rekonstrukcí) je vhodné souhrnný podklad
obsahově odpovídající bezpečnostní zprávě mít. Podobné tomu může být o u zařízení
stavěného již podle současně platných předpisů, kdy při výstavbě zařízení dojde k
většímu množství změn mezi původním projektem a vlastním zařízením. Zde žádný
z výše uvedených stupňů bezpečnostní zprávy necharakterizuje zařízení jako celek.
Byly proto sepsány bezpečnostní zprávy pro trvalý provoz. Ty se v těchto případech
ukázaly jako velice vhodné a přehledné dokumenty o celém zařízení.

Účelové bezpečnostní zprávy
V praxi se na našich výzkumných jaderných zařízeních vžilo, že projektové

podklady pro rozsáhlejší rekonstrukce zařízení nebo instalace velkých
experimentálních zařízení, případně i návrhy náročných experimentů jsou doprovázeny
samostatným dokladem, nazývaným bezpečnostnízpráva. Tyto bezpečnostní zprávy
se zaměřují především na hlediska jaderné bezpečnosti a z tohoto pohledu celou
navrhovanou akci analyzují a hodnotí. Údaje uvedené v těchto bezpečnostních
zprávách slouží také pro nezávislé posouzení a zhodnocení připravované akce.

2.3 VÝNOS ČSKAE Č.9/1985 SB. O ZAJIŠTĚNÍ JADERNÉ BEZPEČNOSTI
VÝZKUMNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

Obecná ustanovení Zákona č.28/1984 Sb. konkretizuje a pro výzkumná jaderná
zařízení rozvádí Výnos ČSKAE č.9/1985 Sb. o zajištění jaderné bezpečnosti
výzkumných jaderných zařízení [5J (dále jen Výnos). Výnos obsahuje souhrn
ustanovení, která zaručují při jejich dodržování dostatečnou progresivnost
technologického řešení výzkumných jac^rných zařízení a jejich experimentálního
vybavení a současně zajištují dostatečnou úroveň jaderné bezpečnosti ve všech
fázích provozu reaktoru. Jeho znalost pro pracovníky, kteří mají vykonávat vybrané
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pracovní činnosti (funkce) je nezbytná prakticky v plném rozsahu a jednoznačně patří
do kvalifikačních požadavků.

V jednotlivých částech Výnosu jsou stanoveny požadavky a výsledky, které musí
odpovědná organizace dokládat v jednotlivých etapách výstavby a uvedeny zásady,
které musí být během přípravy provozu, provozu a vyřazování z provozu dodržovány.
Na druhé straně je dobré si uvědomit, že dodržování Výnosu garantuje z fyzikálního
i provozního hlediska dostatečnou úroveň jaderné bezpečnosti a vylučuje jadernou
havárii výzkumného jaderného zařízení. Do Výnosu byly totiž v souladu
s mezinárodními doporučeními, zejména ze strany MAAE, vtěleny teoretické i
experimentální poznatky a dlouhodobé provozní zkušenosti s výzkumnými reaktory
prakticky všeho druhu. Lze proto k požadavkům Výnosu přistupovet tak, že z tohoto
pohledu Výnos provozovatele výzkumných jaderných zařízení chrání.

Výnos užívá v zásadě tři formy stanovení požadavků:
- výčet povinností,
- odkaz na související zákonnou normu, která danou oblast blíže pokrývá,
- konkrétní uvedení číselných hodnot některých parametrů.
Výnos je dělen na osm částí s následujícím obsahem:
- část 1 (§ 1 až 3) obsahuje úvodní ustanovení včetně definic základních pojmů,
- část 2 (§ 4 až 13) obsahuje v obecné formě základní požadavky pro zajištění

jaderné bezpečnosti; stanoví, jak musí být zařízení projekčně navrženo,
- část 3 (§ 14 až 17) je věnována aktivní zóně; jsou stanoveny požadavky na

vlastnosti a provedení palivových článků a prostředků pro distanční změny
reaktivity,

- část 4 (§ 18 až 33) je věnována hlavním systémům reaktoru; jsou definovány
požadavky na vlastnosti těchto systémů:
- systém řízení a ochran (SŘO),
- systém signalizace,
- spojovací systém,
- systém dozimetrické kontroly,
- neutronový zdroj,
- v případě potřeby systém kompenzace reaktivity.
Nejrozsáhlejší část se týká systému řízení a ochran. Číselně jsou definovány
počty nezávislých kanálů měření a výkonové ochrany, požadavky na účinnost
havarijní ochrany a zálohování elektrických napájecích systémů. Striktně jsou
limitovány změny reaktivity (celková změna a rychlost změny),

- část 5 (§ 34 až 41) je věnována systémům chlazení, jsou však do ní včleněna
i ustanovení, týkající se technologických okruhů primární části (čištěni a
doplňování), aplikovatelná i na reaktory s malým výkonem, kde není potřeba
chlazení,

- část 6 (§ 42 až 45) určuje rozsah a funkce stabilních a přenosných
dozimetrických zařízení pro monitorování zářeni, podmínky pro provoz
ventilačních systémů a podmínky pro vypouštění radioaktivních látek,

- část 7 (§ 46 až 78) je věnována podmínkám provozu. Člení se na čtyři hlavy:
- hlava 1 obsahuje obecná ustanovení pro provoz, zpravidla dále

rozpracovávaná ve zvláštních předpisech; § 46 definuje spouštění a uvádí ho
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do souvislosti se stavební a bezpečnostní dokumentací - bezpečnostními
zprávami; § 47 se týká požadavků na kvalifikaci pracovníků obsluhy [61;
v § 48 jsou stanoveny bezpečnostní požadavky pro manipulaci s palivem;
důležité jsou § 49 až 55, definující Limity a podmínky a jejich obsah,

- hlava 2 stanoví podmínky pro přípravu spouštění reaktoru, t j. způsob
provádění funkčních zkoušek zařízení a kompletace potřebné dokumentace,

- hlava 3 v úvodních paragrafech vyjmenovává podmínky, které je nutno splnit
před zahájením spouštění (§ 58) a stanoví obsah programů spouštění (§ 59);
dále jsou hlava třetí a první oddíl hlavy 4 a § 72 formálně shodné a určují
požadavky na připravenost (§ 60, 64, 70), dokumentaci (§ 61, 65, 68 a 69),
kontrolu připravenosti (§ 62, 66, 71) a zásady (§ 63, 67, 72) pro fyzikální,
enegetické spouštění, zkušební a trvalý provoz.
V oddílu 2 je kromě zásad provozu (§ 72) podrobněji popsán základní kritický
experiment {§ 73) a zásady pro výměnu paliva (§ 74), údržby, zkoušek a
kontrol (§ 75) a pro realizaci oprav zařízení, která jsou důležitá pro jadernou
bezpečnost (§ 76). Oddíl 3 definuje rekonstrukční práce a stanoví podmínky
pro jejich provádění. Oddíl 4 je věnován postupům při vyřazování jaderného
zařízení z provozu,

- Část 8 obsahuje dva důležité paragrafy; § 79 určuje podmínky ostrahy
jaderného zařízení, podrobnosti upravuje [71; § 80 je věnován obsahu
havarijních plánů a povinnostmi procvičování činností v nich obsažených;
stanoví rovněž povinnost pravidelně instruovat v této oblasti pracovníky
obsluhy.

2.4 LIMITY A PODMÍNKY

Limity a podmínky (dále většinou LaP) jsou důležitým bezpečnostním
dokumentem. V jednotlivých etapách spouštění a provozu reaktoru (fyzikální
spouštění, zkušební provoz, trvalý provoz) sumarizují z ostatní bezpečnostní
dokumentace konkrétní hodnoty parametrů, které musí být dodržovány,
kontrolovány, resp. nesmějí být překročeny. Stručným způsobem charakterizuji
takové činnosti, které musí obsluha vykonat při překročení limitní podmínky a které
tak vedou k minimalizaci nebezpečných následků tohoto překročení. Požadavky na
skladbu a obsah LaP jsou přehledně uvedeny v §§ 49 až 55 Výnosu. LaP zpracovává
provozovatel reaktoru, je povinnen je periodicky hodnotit a podle zkušeností a rozvoje
poznání je upravovat. LaP a i veškeré jejich změny podléhají schválení SÚJB.

2.4.1 Členění Limitů a podmínek

LaP českých výzkumných reaktorů jsou ve své struktuře ve velké míře shodné.
Důležité pro LaP (a nejem pro ně) je, aby byly přesně definovány pojmy, se kterými
se dále pracuje. Lap se zpravidla člení takto:

- bezpečnostní limity,
- limity a podmínky provozu,
- nastavení parametrů ovládacího zařízení.
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- kontrolní požadavky a organizační opatření.
Ve zvláštní kapitole pak bývají definovány provozní režimy reaktoru.
Bezpečnostní limity

Bezpečnostní limity jsou hodnoty vybraných parametrů, jejichž nepřekročení
zaručuje (z hlediska konstrukce a aplikovaných fyzikálních procesů) dodržení zásad
jaderné bezpečnosti. Bezpečnostními limity zpravidla bývá velikost výkonu reaktoru
a maximální rychlost změny výkonu. Na bezpečnostní limity se váže nastavení
parametrů ovládacího zařízení a jejich havarijních úrovní tak, aby při jejich překročení
a zapůsobení havarijní ochrany během přechodového procesu nedošlo, s určitou
rezervou, k překročení bezpečnostního limitu.
Limita, podmínka

Toto je konkrétní hodnota parametru, který je kontrolován, resp. výše uvedených
dalších údajů.

2.4.2 Obsah jednotlivých bezpečnostních limitů a limitních podmínek

Limit (podmínka) vždy obsahuje:
- cíl, ve kterém je stručně charakterizováno, proč je daný limit zaveden,
- limitní podmínka podle charakteru stanoví:

- rozsah parametrů a rychlostí jejich změn, zaručujících bezpečný provoz
reaktoru,

- mezní hodnoty parametrů užívaných medií (chladivo, moderátor, odpady,
výpuste apod.),

- požadavky na stav a provozní způsobilost prvků ovládacího zařízení,
dozimetrického systému, primárního, sekundárního okruhu apod. (počet
provozuschopnýh a zálohovaných jednotek, přípustná doba jejich vyřazení
z provozu apod.),

- platnost, kde je stanoveno, pro který z provozních režimů daná podmínka platí,
- činnost - stanoví se, jaké činnosti musí osluha vykonat při překročení limitní

hodnoty,
- požadavky na kontrolu; zde jsou určeny způsoby kontroly, jejich periodicita, typ

a rozsah prováděných zkoušek.
Dále je jako příklad uveden bezpečnostní limit výkonu reaktoru VR-1 tak, jak je

uveden v jeho LaP (včetně původního číslování).

3.1 Bezpečnostní limit VÝKONU reaktoru.

3.1.1. Cíl

a) zajistit celistvost pokrytí paliva při nesouladu mezi tvorbou a odvodem tepla
z palivového článku,

b) nepřipustit překročení limitů dávkového ekvivalentu v souladu s vyhláškou
59/1972Sb.,

c) zajistit, aby AZ nebyla kontaminována štěpnými produkty, které měřitelně
ovlivňují její reaktivitu (fyzikálně čistá zóna).
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3.1.2. Limitní podmínka

VÝKON REAKTORU nesmí převýšit 200 % nominálního výkonu

3.1.3. Platnost

REŽIM 1,2

3.1.4. Činnost

Není-li splněna limitní podmínka, musí být reaktor převeden do REŽIMU 5.
Musí být realizována opatření, uvedená v odst. 6.2

3.1.5. Požadavky na kontrolu

Hodnoty VÝKONU REAKTORU se sledují PRŮBĚŽNOU KONTROLOU.

Pozn: REŽIM 1 - Standardní provoz
REŽIM 2 - Kritické experimenty
REŽIM 5 - Zastavený reaktor

2.4.3. Limity a podmínky čs. výzkumných reaktorů

Výzkumný reaktor LVR-15
- bezpečnostní limity určují hodnoty nejdůležitějších provozních parametrů, při

kterých ještě nedochází k poškození komponent reaktorového zařízení,
- provozní limity jsou hodnoty parametrů, při kterých je zařízení běžně

provozováno, jsou to tedy parametry, podle kterých jsou nastavovány
jednotlivé ochranné systémy,

- limitní podmínky pro provoz reaktoru v normálních stavech; limitní podmínky
zajištují bezpečné najetí, provoz, změnu výkonu a zastavení reaktoru; tato část
také obsahuje údaje o minimálním počtu resp. rozsahu a funkčnosti zařízení,
minimálním obsazení směny atd.,

- v LaP je formulován nezbytný rozsah kontrol, zkoušek, inspekcí a jejich
frekvenci,

- v LaP jsou stanovena administrativně organizační opatření nutná pro bezpečný
provoz tj. organizace provozovatele, složení a organizace směny reaktoru,
požadavky na přípravu personálu, přípravu provozních předpisů a vlastních
experimentů na reaktoru; dále je zde definován způsob dokumentování průběhu
provozu.

Výzkumný reaktor LR-0
LaP jsou zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními Výnosu. Jsou členěny

na bezpečnostní limity, nastavení parametrů systému řízení a ochrany a LaP pro
provoz. LaP dále definují provozní režimy reaktoru LR-O.
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Bezpečnostní limity omezují:
- výkon {< 200 % nominálního),
- poměrnou rychlost změny výkonu (< + 10%.s')-
Nastavení parametrů SŘO udává hodnoty havarijních úrovní pro:
- neutronové aparatury (spouštěcí, provozní-logaritmické kanály, provozní-lineární

kanály, havarijní ochrany podle výkonu),
- provozní hladinoměry,
- ostatní aparatury (zapnutí velkého čerpadla, kontrolní signál hladinoměru, tlak

technologického vzduchu, přepínače ovládání čerpadel, odpojení hlavního a
pomocných okruhů moderátoru, stisknutí havarijního tlačítka, porucha napájení
SŘO, limitní doba zablokovaného napájení).

V kapitole "Nastavení parametrů SŘO" jsou rovněž definovány havarijní signály.
Limity a podmínky pro provoz definují:
- požadavky na počet, váhu a umístění havarijních klastrů,
- požadavky na rychlost pohybu a rozsah pohybu (i z hlediska reaktivity),
- maximální přípustnou dobu pádu klastrů (< 3 s) a otevírání havarijních ventilů

(< 2s),
- blokování pohybu klastrů a čerpání moderátoru s cílem zamezit zvyšování

reaktivity současně dvěma nezávislými způsoby,
- podmínky provozuschopnosti neutronových aparatur,
- podmínky provozuschopnosti provozních hladinoměru,
- podmínky provozuschopnosti záznamového zařízení,
- podmínky provozuschopnosti systému zajištěného napájení,
- podmínky provozuschopnosti dozimetrického systému,
- podmínky provozu vzhledem ke koncentraci H3BO3,
- obsazení směny.
V LaP jsou rovněž uvedena závazná opatření, která je nutno provést v případě

porušení bezpečnostních limitů.

Školní reaktor VR-1 Vrabec
Limity a podmínky pro trvalý provoz školního reaktoru VR-1 jsou zpracovány ve

výše popsané skladbě. Bezpečnostní limity jsou pouze dva (výkon a rychlost jeho
změny). Dále LaP obsahují 15 provozních limitů, určujících podmínky provozu
reaktoru a limitní hodnoty vybraných parametrů. V LaP jsou ve zvláštní kapitole
uvedeny 3 limitní podmínky pro provádění základních kritických experimentů.

3 Z Á S A D Y Z A J I Š T Ě N Í J A K O S T I A K V A L I F I K A C E
Z A Ř Í Z E N Í

3 . 1 U V E D E N Í D O P R O B L E M A T I K Y

Výnos (5] v § 4 požaduje, aby základní požadavky na výzkumná jaderná zařízení
a jejich funkci byly zajištěny programem zajištění jakosti. Programem zajištění jakosti
se nazývá dokumentace, která obsahuje souhrn technických a organizačních opatření
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a činnosti', včetně kontrolních, souvisejících s dosažením a zachováním stanovené
jakosti zařízení.

Jakostí zařízení se rozumí souhrn jeho vlastností, které podmiňují schopnost
zařízení uspokojovat stanovené potřeby v souladu s jeho určením. Zajištěním jakosti
se pak míní souhrn plánovaných a systematicky realizovaných činností nutných
k vytvoření dostatečné jistoty o tom, že zařízení tyto požadavky splňuje.

Základní požadavky na zajištování jakosti zařízení, strojů, jejich částí a materiálů,
stavebních částí a konstrukcí, prostředků automatizovaného řízení technologických
procesů včetně technického a programového vybavení a systému elektrického
napájení, důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti stanovuje Vyhl. ČSKAE
č.436/1990 Sb. [4]. Tato vyhláška stanovuje i závazné postupy pro uskutečňování
technických a organizačních opatření souvisejících s jakostí vybraných zařízení
v zájmu zajištění jaderné bezpečnosti jaderných zařízení.

Vyhláška [4] předně definuje zařízení důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti jako
vybraná zařízení, která člení do tří bezpečnostních tříd podle významu pro bezpečnost
provozu jaderných zařízení a bezpečnostní funkce systémů. Základní požadavky na
zajištění jakosti vybraných zařízení pak vidí ve specifikování činností, které mají na
jakost vliv, zejména v:

- organizačním a technickém zabezpečení zajištování jakosti,
- zpracování a schválení postupů pro provádění činností, které mají vliv na jakost

vybraných zařízení,
- ověřování rozsahu a kvality provedených činností,
- dokladování provedených činností majících vliv na jakost vybraných zařízení

včetně výsledku kontrol,
- hodnocení výsledků ověřování rozsahu a kvality provedených činností a

hodnocení účinnosti přijatých opatření.
U výzkumných reaktorů se vybraná z a ř í " : ' zařazená do bezpečnostní třídy 1

vyskytují jen výjimečně (u výkonových výzkumných reaktorů), většina vybraných
zařízení bývá zařazována do třídy 2 a 3.

Podle předem zpracované a schválené dokumentace se pak musí vykonávat
všechny činnosti, které mají na jakost vybraných zařízení vliv. To se týká zejména
jejich projektování, konstrukce, výroby, skladování, přepravy, montáže, stavby,
zkoušek, kontrol, spouštění, provozu, údržby, vyřazování z provozu, oprav a
rekonstrukcí. Dokumentace o těchto činnostech, se uchovává po celou dobu provozu
vybraných zařízení na dvou různých bezpečnostně na sobě nezávislých místech.

3.2 PROGRAMY ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

Programy zajištění jakosti jsou trojího druhu:
- zadávací program zajištění jakosti,
- dílčí programy zajištění jakosti,
- individuální programy zajištění jakosti.
Základním dokumentem zajištění jakosti, který se zpracovává pro každou stavbu

s jaderným zařízením a který je platný od svého termínu schválení až do konce její
životnosti, je zadávací program zajištění jakosti. Tento program rozpracovává zásady
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zajištění jakosti vybraných zařízení a kontrolních činností, které jsou stanovené pro
účastníky výstavby, provozovatele, dodavatele zařízení a služeb, a to v celém období
od navrhování až po likvidaci jaderného zařízení. Konkrétně zadávací program zajištění
jakosti stanoví kromě identifikačních a organizačních náležitostí stavby a provozu
jaderného zařízení zejména:

- posloupnost stanovení jakosti vybraných zařízení,
- posloupnost stanovení činností, které podmiňují jakost vybraných zařízení

v průběhu jejich navrhování, výroby, montáže, stavby, zkoušek, provozu,
údržby, oprav a rekonstrukcí.

Podrobně je obsah zadávacího programu jakosti určen v [4].
Zadávací program zajištění jakosti se dále rozpracovává v podstatě do dvou

okruhů. Prvním z nich jsou dílčí programy zajištění jakosti, které se zpracovávají pro
oblasti:

- projektování a navrhování příslušnou projektovou organizací,
- výstavby včetně přípravy pro spouštění a spouštění investorem a jeho

dodavateli,
- provozu provozovatelem,
- vyřazování z provozu příslušnou organizací.
Dílčí programy zajištění jakosti mohou být zpracovány i pro další oblasti, pokud

j« tak v zadávacím programu zajištění jakosti stanoveno. Povinný obsah dílčích
programů zajištění jakosti stanovuje [4].

Druhou oblastí přímo navazující na zadávací program zajištění jakosti jsou
individuální programy zajištění jakosti (dále IPZJ). IPZJ rozpracovávají koncepci a
zásady zajištění jakosti vybraných zařízení a jsou opět platné od termínu svého
schválení až do konce životnosti vybraných zařízení, pro které jsou zpracovány.
Povinný obsah IPZJ podle vybraných zařízení zařazených do bezpečnostních tříd 1
až 3 opět stanovuje [4].

Pečlivé zpracování, projednání, schválení a především dodržování příslušného
programu zajištění jakosti je (resp. má být) průkazným podkladem pro jakost
jaderného zařízení a jeho vybraných zařízení (zařízení důležitých z hlediska jaderné
bezpečnosti).

3.3 STANOVENÍ ZPŮSOBILOSTI ZAŘÍZENÍ

Vybraná zařízení ve smyslu [4] se skládají resp. mohou skládat z celé řady
typizovaných výrobků (zařízeni"), pořizovaných dodavatelem finálních zařízení na
běžném trhu. Aby bylo zajištěno, že i tyto (výrobky) zařízení odpovídají resp. budou
odpovídat požadavkům kladeným na vybraná jaderná zařízení, zavádí se termín
"kvalifikace zařízení", t j. stanovení jejich způsobilosti v systémech důležitých
z hlediska jaderné bezpečnosti.

V rámci plnění mezinárodně uznávaných požadavků na zabezpečení jakosti
vybraných zařízení se proto nyní obecně vyžaduje, aby výrobci a uživatelé zařízení
s vlivem na bezpečnost poskytovali záruku, že takové zařízení splní nebo překročí
požadavky kladené na jejich vlastnosti po celou dobu životnosti.
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Prvotním cílem stanovení této způsobilosti je prokázání, že pro každý typ zařízení
souvisejícího s bezpečností, jsou jeho konstrukce a výrobní postupy takové, že
existuje vysoký stupeň jistoty, že budoucí zařízení stejneno typu (jako byl typ
ověřený kvalifikační zkouškou), bude pracovat podle požadované funkce. Praktické
aplikace kvalifikačních programů pak vycházejí ze správného zatřídění uvažované
části zařízení resp. subsystému a nalezení podmínek pro zpracování odpovídající
metodiky prokázání způsobilosti resp. specifikaci požadavků, jak kvalifikaci tohoto
zařízení prokázat.

3.4 RÁMCOVÝ PŘEHLED KVALIFIKAČNÍCH METODIK

Způsobilost (kvalifikaci) daného dílu je možno stanovit typovou zkouškou,
předchozí provozní zkušeností, analýzou nebo jakoukoliv kombinací uvedených tří
metod. Dílčí typová zkouška může být doplněna zkouškami komponent tam, kde
velikost, aplikace, čas nebo omezující činitelé zkoušek vylučují použití úplných
typových zkoušek. Dílčí typová zkouška s analýzou, provozní zkušenost s analýzou
a typové zkoušky doplněné zkouškami součástek a analýzou jsou příklady použití
kombinovaných způsobů stanovení způsobilosti. V tomto smyslu je extrapolace
uvažována jako jedna z forem analýzy.

Zásady a postupy pro prokazování způsobilosti řízení bezpečnostního systému
jaderných zařízení jsou podrobněji popsány v normě IEC 780 [8].

Při stanovování způsobilosti typovou zklouškou se předně očekává, že zařízení
bude vystaveno podmínkám prostředí a provozním podmínkám, pro které bylo
konstruováno a za těchto podmínek budou měřeny jeho vlastnosti. Při zkouškách je
v praxi běžné různá prostředí a provozní podmínky simulovat. Pak ovšem musí být
uvážena omezení, která z takové simulace vyplývají buď vlivem zkrácení expozice ve
zpřísněných podmínkách prostředí nebo platnosti postupů při extrapolaci údajů. Vlivy
uvedených omezení je pak nezbytné zahrnout a zhodnotit v programu zkoušek.

Provozní zkušenost je sice jedním ze základních prostředků pro stanovení
způsobilosti, avšak se značným omezením. Významné použití však nachází jako
doplňková metoda zkoušení, kdy může poskytnout pohled na změny v chování
materiálů a zařízení při skutečných provozních podmínkách a při údržbě. Provozní
zkušenosti se zvlášt používá při stanovení způsobilosti zařízení pracjících mimo
kontejnment jaderné elektrárny.

Stanovení způsobilosti analýzou musí zahrnovat dohžení vhodnosti použitých
metod, teorií a předpokladů. Obecně je elektrické zařízení příliš složité na to, aby
mohla být stanovena jeho způsobilost pouze analýzou, avšak analýza může být
efektivní při extrapolaci výsledku zkoušek a při určení vlivu drobných změn návrhů
na dříve zkoušené zařízení.

Při všech metodách stanovení způsobilosti musí být konečné výsledky
dokumentovány se záměrem prokázat schopnost zařízení vykonávat stanovené
funkce. Dokumentace o stanovení způsobilosti musí být v takové formě, která
umožňuje její ověření kompetentním personálem (jiným, než který provádí stanovení
způsobilosti a na něm nezávislým) a měla by zahrnovat požadavky na vlastnosti
zařízení, metody stanovení jeho způsobilosti, získané výsledky a jejich doložení.
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V době provozu výzkumného reaktoru by z hlediska zajištění jakosti měl být u
provozovatele dostupný řádně vedený, příp. doplňovaný:

- zadávací program zajištění jakosti,
- dílčí program zajištění jakosti pro období provozu reaktoru,
- individuální programy zajištěníjakosti vybraných zařízení (včetně např. pasportů

a s doklady o kvalifikaci použitých výrobků).

4 Z Á K L A D N Í K R I T I C K Ý E X P E R I M E N T ( Z K E )

4 . 1 O B E C N É P O Ž A D A V K Y N A P R O V E D E N Í ZKE

Z hlediska rizikovosti prováděných provozních operací u výzkumných reaktorů
stojí na předním místě prvé uvádění reaktoru do kritického stavu. Z tohoto důvodu
je dosahování prvého kritického stavu (je definován jako takový stav aktivní zóny,
jehož reaktivita se liší od známého kritického stavu stanoveného s přesností ± 0,7
/?„, o hodnotu < 0,7 Pei) povoleno výhradně formou tzv. základního kritického
experimentu (ZKE), jehož program je odpovědná organizace povinna předkládat SÚJB
předem ke schválení.

Základní kritický experiment je nutno uskutečnit bezpodmínečně v rámci
fyzikálního spouštění reaktoru (tzv. první kritický experiment). V dalších provozních
fázích pak záleží na provozovateli zařízení, pro jaké rozmezí provozních stavů
prokáže, že jirn příslušející kritické stavy je možno pokládat za známé.

Závazné obecné požadavky pro provedení základního kritického experimentu jsou
uvedeny v § 73 Výnosu a jejich znalost patří ke kvalifikačním předpokladům
vybraných pracovníků.

Za typický obsah programu základního kritického experimentu může být
považována tato osnova uplatňovaná na reaktoru VR-1:

1. Úvod (základní informace o fázi provozu reaktoru, ve které bude ZKE
uskutečňován, hlavní cíle ZKE a předpokládané časové relace, návaznost na
platnou dokumentaci a dosavadní zkušenosti).

2. Rozsah ZKE (jednoznačný popis základních charakteristik AZ, se kterou bude
ZKE uskutečňován).

3. Standardní technologické zařízení (rozsah používání standardního
technologického zařízení reaktoru a neutronového zdroje, stav a funkční
způsobilost těchto zařízení).

4. Nestandardní technologické zařízení (základní popis, zdůvodnění a vymezení
účelu použití, charakteristika stavu a funkční způsobilosti).

5. Experimentální zařízení (popis a charakteristika stavu a funkční způsobilosti
standardního i nestandardního experimentálního zařízení reaktoru, příp. účel
jejich používáno.

6. Metodika základního kritického experimentu (výstižná charakteristika použité
experimentální metodiky ZKE, iformace o jejím ověření, příp. úpravách,
očekávaná přesnost výsledků, charakteristika teoretických metod a kódů.
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použitých pro výpočet fyzikálních parametrů AZ a popis způsobu
vyhodnocování experimentálních údajů).

7. Postup při realizaci základního kritického experimentu {podrobné členění ZKE
na jednotlivé kroky s jednoznačnou specifikací posloupnosti operací, které
budou prováděny; hodnot parametrů, kterými jsou příslušné změny
definovány; očekávané hodnoty reaktivit, způsobu stanovení hodnot
reaktivity; přesná skladba personálu, začlenění posluchačů do pracovních
skupin, vymezení odpovědnosti při realizaci ZKE; pracovní instrukce pro
jednotlivé kroky ZKE).

8. Využití výsledků ZKE (způsob stanovení výsledných experimentálních hodnot
určujících parametrů kritických stavů; rozsah AZ, které budou na základě ZKE
považovány za známé; změny poloh měřících komor, vnitřní palivové trubky
pro palivo IRT-2M, experimentální kanály apod.)

9. Zásady jaderné bezpečnosti při ZKE (souhrnná charakteristika zásad a
podmínek pro zajištění jaderné bezpečnosti, způsob plnění požadavků
státního dozoru)

10. Závěr (vyspecifikování hlavních závěrů vyplývajících z předkládaného
programu).

Pro usnadnění zpracování programu je dále uveden souhrnný přehled základních
zásad pro postup při provádění změn reaktivity během ZKE:

- první vsázka základních materiálů v aktivní zóně (kombinace první dávky paliva,
první dávky moderátoru v aktivní zóně a reflektoru, počtu a polohy absorbátorů,
případná dalších složek aktivní zóny) musí být volena tak, aby nebyla
překročena hodnota kef = 0,5 vzhledem k očekávané kritické vsázce
(kritickému množství), určené ověřeným výpočtovým programem,

- další zvyšování reaktivity není povoleno provádět současnoi směnou více než
jednoho parametru, ovladatelného pokud možno spojitě a distančně z dozorny,
přičemž změna musí být vratná a dostatečně přesně sledovatelná. Proměnné
parametry, jimiž je změna reaktivity prováděna, a jejich počet, musí být
adekvátní potřebě ZKE (nesmí být voleny nadbytečně),

- druhou a další vsázky základních materiálů v aktivní zóně je třeba provádět po
krocích odpovídajících maximálně 1/5 rozdílu mezi ke) = 1 (očekávaná kritická
vsázka) a kflf, odpovídající vsázce realizované v předchozích krocích,

- je-li výše popsaným způsobem dosaženo stavu AZ s podkritičností 7 /?e(

(hodnota reaktivity vztažená k očekávanému kritickému stavu), je povoleno
provádět změny reaktivity pouze po krocích < 0,7 /?e),

- v každém kroku se zaznamenají četnosti N, (i = 1, 2, ...) měřících
neutronových kanálů a příslušné hodnoty p; parametrů, jimiž byla prováděna
změna reaktivity (j - 1, 2, ...n, kde n je celkový počet sledovaných
parametrů),

- po každém kroku se zpřesňují ověřeným výpočtovým programem hodnoty
parametrů p j k určující očekávanou kritickou vsázku (ze všech souborů hodnot
parametrů p j k se uvažuje ten, který dává s vyhovující přesností nejmenší
kritickou vsázku).
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- ZKE se považuje za ukončený, jestliže se reaktivita celkové realizované vsázky
a očekávané kritické vsázky liší o hodnotu < 0,7 /?„„

- konečná hodnota kritické vsázky (definované určujícími parametry pjk) se
považuje za dostatečně přesnou pro nastavení hodnot technologických
parametrů na těchto hodnotách závislých,

- další postup při uvádění reaktoru do kritického stavu se provádí standardním
způsobem definovaným v provozních předpisech,

- ve všech fázích provádění ZKE je nutno dodržovat předepsané podmínky pro
rychlost změny reaktivity, pečlivě sledovat zejména hodnoty parametrů, jimiž
se provádí změna reaktivity, údajů měřících kanálů, signalizované technické
parametry, správnost funkce systémů řízení a ochrany a dalších používaných
technologických a experimentálních zařízení.

4.2 ZVLÁŠTNOSTI UPLATŇOVANÉ PŘI ZKE NA ČESKÝCH VÝZKUMNÝCH
REAKTORECH

Výzkumný reaktor LVR-15
Organizace základního kritického experimentu (ZKE) na reaktoru LVR-15 vychází

z § 73 Výnosu. Odlišností od standardního postupu při provádění opakovaného ZKE
po najetí na výkon (tj. s ozářeným palivem) je, že již není používán externí neutronový
zdroj. Jeho roli plní neutrony z (y,n) reakcí, vyvolaných Y zářením z ozářených
komponent AZ a štěpných produktů 19].

Výzkumný reaktor LR-0
Metodika ZKE pro reaktor LR-0 byla zpracována již před vydáním Výnosu.

Vzhledem k tomu, že tato metodika v zásadě požadavky Výnosu splňuje, nebyla po
jeho vydání měněna.

Výchozím stavem je plně založená zóna, reaktor bez moderátoru. Kritický stav je
dosahován změnou úrovně moderátoru. Za předpokladu splnění všech podmínek
daných provozními a bezpečnostními předpisy je ZKE zahájen načerpáním moderátoru
na úroveň začátku aktivní části palivových proutků (výška H = 0) při zasunutém
neutronovém zdroji. Neutronový zdroj je zasunut do zóny po celou dobu ZKE.

Součástí bezpečnostních opatření je nastavení havarijní výšky na provozních
hladinoměrech před každým prováděným krokem na úroveň Hhav = H + <5H, kde H
je výška hladiny, která bude dosažena v prováděném kroku a 6H jsou hodnoty
odpovídající přírůstku reaktivity 400 pcm na výšce Hk odhadnuté z předchozího
kroku.

Vzhledem k variabilitě složení aktivních zón reaktoru LR-0, způsobené požadavky
různých experimentů, nastávají speciální situace, kdy i formální splnění výše popsané
obecně platné metodiky by prakticky nemuselo zajistit bezpečný průběh ZKE.

Prvním z těchto případů je axiálně dvoupásmová zóna, používaná při
experimentech pro skladování paliva. V fomto případě byly dolní části palivových
kazet umístěny čo šestihranných pouzder z neutrony pohlcujícího materiálu (ocel
s bórem). Vznikla dvoupásmová zóna, jejíž spodní část byla podkritická a horní
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sloužila jako driver. Při ZKE bylo tedy nutno výšku H = 0 položit na úroveň horních
konců absorbčních kazet.

Druhým případem byly excentrické zóny (vzhledem k ose nádoby), postavené
fakticky při kraji nádoby LR-0 (tzv. modelový experiment pro určení zátěže tlakových
nádob). Vzhledem k tomu, že standardní neutronový zdroj reaktoru LR-0 je v pracovní
poloze zasouván do trubky v ose nádoby, vznikly oprávněné pochyby o jeho
účinnosti. Při některých 7 těchto experimentů byl proto kromě standardního
neutronového zdroje, jehož zasunutí do pracovní polohy je nutnou součástí
spouštěcího algoritmu, používán ještě další pomocný neutronový zdroj, umistovaný
pod excentricky umístěnou zónou.

Školní reaktor VR-1
Při realizaci ZKE na reaktoru VR-1 se důsledné dodržují všechny požadavky

Výnosu, resp. schváleného programu ZKE. Palivo je možno zakládat pouze při všech
absorbčních tyčích v dolní koncové poloze. Do reaktoru je možno zakládat po založení
základní vsázky vždy maximálně 1 palivový článek v jednom kroku, což vzhledem k
malému počtu článků (a tedy velkému příspěvku jednoho článku k reaktivitě)
neumožňuje zcela dodržet podmínku maximálního jednorázového přírůstku reaktivity
v jednom kroku do + 0.7 /?ef.
Vzhledem k tomu, že každý článek se zakládá při všech tyčích v dolní koncové

poloze, jedná se však o přídavek paliva při podkritičnosti > 7 /?e(.

5 O B E C N É I K O N K R É T N Í P O S T U P Y V P Ř Í P A D Ě
R A D I Č N Í I N E R A D I A Č N Í H A V A R I J N Í S I T U A C E

Radiační nehoda je ztráta kontroly nad zdrojem záření, která měla nebo bude mít
za následek překročení ročních nejvýše přípustných dávek nebo příjmů stanovených
v příloze Vyhlášky č.59/1972 Sb.

Mimořádná událost je ztráta kontroly nad zdrojem záření spojená s podezřením,
že došlo, nebo s nebezpečím, že dojde, k radiační nehodě následkem zvýšení příkonu
dávkového ekvivalentu nebo rozptylu radioaktivní látky.

5.1 HAVARIJNÍ PLÁN

Ochrana pracovníků jaderných zařízeni a obyvatelstva a opatření v národním
hospodářství jsou v případe radiační havárie zabezpečovány podle havarijních plánů.
Havarijní plán (HP) je základním dokumentem pro případ havarijní situace. Obsahuje
výčet předvídatelných nehod a podrobné pokyny, jak při nehodě postupovat a to
zejména s ohledem na lokálně významné souvislosti. Společně s dnešní vysokou
úrovní znalostí pracovníků o ochraně před zářením tak vznikají dobré předpoklady i
pro řešení situací, které v havarijním plánu nejsou uvažovány.

Pro případ havarijních podmínek, zvláště takových, které by mohly vést
k nadlimitnímu úniku radioaktivních látek do okolí se vypracovává vnitřní a vnější HP.
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Vnitřní HP obsahuje instrukce pro ochranu pracovníků v areálu zařízení, vnější HP
zabezpečuje ochranu obyvatelstva a okolí výzkumného jaderného zařízení [11.

5.1.1 Obsah havarijn^o plánu

Havarijní plán zahrnuje výčet předpokládaných havarijních situací, způsoby jejich
detekce, signální a svolávací řád, havarijní instrukce, zdravotní část, pokyny pro
spojení se státními a územními orgány, plán dozimetrického vyšetření okolí, opatření
na ochranu obyvatelstva, požární plán, odhad následků a plán pro případ nejaderné
nehody [51.

HP jaderného zařízení je organizací provozující jaderné zřízení předkládán SÚJB a
po jeho kladném posouzení schvaluje vnitřní HP vedoucí organizace a vnější HP
příslušný obecní úřad. S HP musí být seznámeni a k provádění příslušných instrukcí
vycvičeni všichni pracovníci areálu; procvičeníse provádí ve stanovených intervalech.

5.1.2 Zásahová úroveň

Pro posouzení nehodové situace slouží překročení zásahové úrovně. Na
pracovištích, kde nelze vyloučit ohrožení zdraví nadměrným ozářením či příjmem
radioaktivní látky, musí být zajištěno měření veličin, ze kterých lze usoudit míru
ohrožení. Při dosažení zásahových úrovní těchto veličin, které jsou zpravidla
akusticky a opticky signalizovány, se okamžitě zahajují v souladu s HP nápravná a
ochranná opatření [101.

V období od vzniku havarijních podmínek až do zahájení prací na objasnění příčin
je zakázáno rozebírat měřící přístroje a měnit nastavení havarijních a varovných
signálů a ochrany. Je nutno si ovšem uvědomit, že nehoda může nastat, ale
k překročení zásahové úrovně nemusí dojít. Příznakem takové situace může být např.
zjištění kontaminace při výstupu z pracoviště. Nepodaří-li se tedy nehodu bezpečně
vyloučit, je nutno vždy postupovat jako v případě nehody prokázané.

5.2 RADIAČNÍ HAVARIJNÍ SITUACE

V okamžiku radiační nehody nebo při podezření, že by k ní mohlo dojít, je nutno
zabránit ozáření osob nebo nekontrolovatelnému šíření radioaktivních látek. V praxi
to znamená:

- zajistit zdroj záření (tj. v případě jaderného reaktoru podniknout opatření k
zajištění jaderné bezr. sčnosti - provést bezpečné odstavení a převedení reaktoru
do podkritického stavu),

- vypnout ventilaci a vzduchotechniku,
- opustit místo nehody.

V této fázi se provádějí pouze taková opatření, která jsou nezbytná a která svým
včasným provedením zamezí pozdějším rozsáhlejším následkům (např. uhašení
lokálního požáru). První pomoc se poskytuje pouze u závažných poranění, kdy jsou
narušeny základní životní funkce (silné krvácení, zástava dechu...). O havarijní situaci
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je nutno informovat vedoucího pracoviště a pracovníka dohlížejícího na práce
s ionizujícím zářením [11].

5.2.1 Postupy při ohrožení osob

Všechny zúčastněné osoby je nutno shromáždit na bezpečném místě v blízkosti
nehody a řídit se pokyny v havarijním plánu pro konkrétní situaci - zejména je nutno
z důvodu odhadli pozdějších následků dbát na dozimetrické zajištění.

Ze znalosti používaných radioaktivních látek a z charakteru nehody je již
v počátku možno posoudit jaký je hlavní směr ohrožení postižených osob. Obecně se
může se jednat o:

- zevní lokální ozáření ohrožující především kůži,
- zevní celotělové ozáření,
- vnitřní kontaminaci inhalací nebo ingescí,
- vnitřní kontaminaci poraněnou kůží,
- povrchovou kontaminaci,
- traumatologické případy spojené s ozářením.
Shromážděné osoby je nutno roztřídit v závislosti na stupni poranění a velikosti

a typu možného ozáření.
U osob se závažnou poruchou životní f unce se provádí jejich ošetření resp. odsun

do zdravotnického zařízení bez provádění jejich případné dekontaminace. Ta se
provede až po skončení ošetření na základě dozimetrické kontroly prostor a
prostředků, kde se poraněný nacházel. Aby nedocházelo ke zbytečnému rozšíření
kontaminace při trasportu, použije se k překrytí rány plastická fólie.

U osob, u kterých došlo k zevnímu ozáření bez kontaminace radioaktivními
látkami nehrozí z důvodů latence nebezpečí z prodlení. Prvořadé je tudíž získat
informace o okolnostech nehody a o lokalizaci osob v době nehody. Postižené osoby
se poté odesílají do příslušného zdravotnického zařízení k laboratornímu vyšetření.
Mezitím je nutno zpracovat výsledky dozimetrických měření. V případě, kdy došlo k
ozáření vyššími dávkami - zvláště celotělově nad 1 Gy, je nutno uvědomit ošetřujícího
lékaře.

Při podezření, že došlo ke vnitřní či povrchové kontaminaci osob je nutné:
- soustředit osoby a proměřit povrch těla,
- u osob s poraněním kůže je nutno rány překrýt gázou a PE folií, tak aby

nedocházelo k vnitřní kontaminaci,
- zajistit dozimetrické měření na místě nehody,
- provést předběžnou dekontaminaci povrchu těla a odběr vzorku hlenu z nosu,
- rozhodnout se o zavedení lékové profylaxe,
- zajistit sběr biologického materiálu,
- rozhodnout o odsunu.
Průběh dekontaminace je nutno dozimetrický monitorovat. Kontaminovaný oděv

se odloží do igelitového pytle. Nejprve se oplachují ruce a předloktí vlažnou vodou s
mýdlem nebo za použití běžného saponátu, provede se výplach úst, hltanu a očí. Při
sprchování se používá měkkých kartáčů či žínek. Při mytí nesmí dojít k poškození či
podráždění kůže. Vlasy se důkladně myjí šampónem. Pouze ve zvláštních případech
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se přistupuje k jejich ostříhání či vyholení. Tento proces se provádí až do snížení pod
přípustnou hodnotu. U osob, u kterých ani opakovaná dekoncaminace nepřinese
požadovaný výsledek a zejména které mají v oblasti prsou a dutiny břišní vyšší
hodnotu dávkový příkon gama, lze předpokládat vnitřní kontaminaci. Tyto osoby je
nutno odeslat do zdravotnického zařízení. Pokud jsou k dispozici léky bránící
vstřebání či podporující vylučování radioaktivních látek z těla, je nutno je podat
bezprostředně po nehodě, ale tak, aby nedošlo ke druhotné radioaktivní kontaminaci
požitím.

5.2.2 Postupy při zamoření pracoviště

Při manipulaci s radioaktivním; látkami (RA) nelze vyloučit situace, kdy může dojít
k neplánovanému zamoření ploch či zařízení. K této situaci může dojít v důsledku
chybné manipulace, nedbalosti nebo technické závady.

Protože RA látky na povrchu předmětů nebo těla mohou způsobovat zevní ozáření
osob nebo po uvolnění z povrchu mohou vést k příjmu RA látek do organismu a
k vnitřnímu ozáření, je třeba udržovat povrchovou kontaminaci na nejnižších úrovních,
jaké lze při pracovním procesu dosáhnout. V případě zamoření je třeba provést
dekontaminaci zamořených míst a zařízení pracovišt v souladu s požadavky Vyhlášky
MZ ČSR č.59/1972 Sb. o ochraně zdrví před ionizujícím zářením (dále jen Vyhláška)
[12], V Tab.1 je uveden přehled maximálně přípustných hodnot kontaminace.

Tab.1: Přehled maximálních přípustných hodnot kontaminace

Část
kontrolovaného

pásma

Aktivní část

Neaktivní část

Druh povrchů

Pracoviště a
zařízení

Pracovní oděv

Pracoviště a
zařízení

Pracovní oděv

Alfa-aktivní nuklidy

Velmi
toxické
kBq.nY2

37

3.7

3.7

0.37

Ostatní
kBq.m2

370

37

37

3.7

Beta-aktivní
nuklidy
kBq.m2

370

37

37

3.7

Při měření kontaminace podlah, stěn a stropů se průměrování provádí z hodnot
zjištěných z ploch až do 1000 cm2, jinak z ploch do 300 cm2.

Dojde-li k situaci, při které není vyloučena možnost kontaminace povrchu nebo
zařízení, je potřeba postupovat následujícím způsobem [13]:

- osoba, která svým jednáním mohla způsobit kontaminaci, nebo která takovou
událost předpokládá, o tom uvědomí pracovníka dozimetrické služby pracoviště,

- přeruší se provádění všech prací v místě předpokládané kontaminace,
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- pracovník dozimetrické služby prověří v nejkratší možné době dozimetrickou
situaci daného místa nebo zařízení a podle získaných údajů určí další postup:
- jestliže kontaminace nepřekračuje přípustné hodnoty a jsou odstraněny

ostatní následky vzniklé situace povolí provádění dalších prací,
- v případě, že došlo k překročení maximálních přípustných hodnot:

- určí rozsah zamoření (velikost plochy, o jakou látku se jedná, skupenství -
suchý nebo kapalný kontaminant),

- použije ohrazovací prostředky s výstražnými tabulkami "Pozor radioaktivní
zamoření" pro zamezení přístupu k místu zamoření,

- povolí další práci v tomto místě (vyžaduje-li to nutně situace) s omezením
délky pobytu v závislosti na dávkových příkonech a při dodržování všech
bezpečnostních a ochranných opatření,

- provede dekontaminaci místa nebo zařízení v nejkratším možném čase,
- všechny osoby nacházející se v kontaminovaném prostoru jsou zkontrolovány,

zda u nich nedošlo k zamoření části oděvů nebo těla a provedou důkladnou
osobní očistu.

Pro dekontaminaci jsou v praxi používány různé technické prostředky, chemické
látky a technologické postupy (v závislosti na rozsahu a typu zamoření) [14].
Obecně lze postupovat následujícím způsobem:

- nejprve se provede odsátí kapaliny resp. prášku,
- povrch se otře pouze za sucha tampónem nebo hadrem,
- povrch se otře za mokra s použitím dekontaminačních prostředků (saponáty,

Dekont, Sapon Deo atd.).
V každé etapě je nutno provádět proměření povrchu vhodným dozimetrickým

přístrojem a pokud jsou nadále překročeny hodnoty uvedené v Tab.1 je nutno
pokračovat v dekontaminaci. S použitými roztoky, tampóny, hadry je nutno zacházet
jako s radioaktivním odpadem a uložit je na příslušném místě.

5.3 NERADIAČNÍ HAVARIJNÍ SITUACE

Neradiační havarijní situace je havarijní situace, při které nedojde
k nekontrolovatelnému ozáření osob nebo k úniku radioaktivních látek. Může se
jednat o lokální požár na pracovišti, poškození technologického zařízení spojené
s ohrožením života osob na pracovišti, živelnou pohromu, povodeň, násilné narušení
chráněného prostoru. V jednotlivých případech se opět postupuje podle HP, zpravidla
se však ihned svolává havarijní štáb. Důvodem je to, že se může jednat o nehody či
události jejichž rozsah nelze přesněji specifikovat a proto vyžadují individuální přístup
při řešení.

5.4 HAVARIJNÍ PLÁNY ČS. VÝZKUMNÝCH REAKTORŮ

5.4.1 Výzkumný reaktor LVR-15

Havarijní plán [15] obsahuje výčet a klasifikaci mimořádných událostí,
havarijní organizaci, systém varován;' a vyrozumění, komunikační spojení s vnějšími
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orgány, prostředky a organizačně technická opatření, zdravotní zajištění, havarijní
instrukce pro jednotlivé havarijní stavy a způsob procvičování havarijního plánu a
havarijních instrukcí. Havarijní instrukce obsahují pokyny pro činnost stanovených
funkcí a dalších složek a osob zapojených do havarijní organizace ÚJV a.s. Řež.
Havarijní plán je závazným dokumentem pro všechny pracovníky ÚJV a.s. Řež a
pracovníky cizích organizací, kteří vykonávají svoji činnost v areálu ÚJV a.s. Řež,
resp. v Laboratoři reaktoru LVR-15. Všichni tito pracovníci musí být s havarijním
plánem prokazatelně seznámeni. Pracovníci LVR-15 musí při zkoušce prokázat znalost
tohoto plánu v rozsahu odpovídajícímu jejich pracovnímu zařazení a jejich činnosti
vyplývající z havarijního plánu. Vedoucí pracovníci jsou povinni se seznamovat
s havarijním plánem a průběžně prokazovat jeho znalost.

V případě vzniku mimořádné události má vedoucí směny na reaktoru
zodpovědnost za všechny příkazy a koordinaci protihavarijních opatření. K řízení a
likvidaci mimořádné události podle havarijního plánu jsou určeny tyto skupiny
pracovníků:

- havarijní skupina pracovníků reaktoru LVR-15, kterou tvoří nejzkušenější
vedoucísměny, operátoři, směnovímechanici, pracovníci dozimetrie reaktorové
laboratoře; tito pracovníci jsou v případě havarijních situací svými schopnostmi,
zkušenostmi a dovednostmi maximálně schopni eliminovat důsledky havárie a
dávat podněty pro řídící pracovníky havarijního štábu,

- havarijní štáb ÚJV a.s. Řež, který tvoří pracovníci v jejichž kompetenci je
informovat mimoústavní orgány o vzniku havarijní situace a koordinují činnost
ústavních havarijních skupin s mimoústavními podpůrnými centry,

- pohotovostní služba reaktoru LVR-15, která je tvořena dvěma pracovníky
laboratoře reaktoru; je svolávána v mimopracovní době v případě poruchy
zařízení LVR-15 a pro případnou iniciaci havarijního plánu ÚJV a.s. Řež.

5.4.2 Výzkumný reaktor LR-0

Havarijní plán v objektu reaktoru LR-0 určuje postup pro všechny případy na
pracovišti, vyžadující okamžité prošetření z hlediska radiační bezpečnosti. Havarijní
plán rozlišuje tyto případy na mimořádné situace, nehody a havarijní situace:

- kategorie mimořádná situace (událost) jsou situace, kdy došlo u pracovníků buď
k vnějšímu ozáření do 0,5 roční IMPD (nejvyšší přípustná dávka) nebo k vnitřní
kontaminaci (ingescí nebo vnějším poraněním) do 0,05 NPRP (nejvyšší
přípustný roční příjem),

- kategorie nehody jsou události, při nichž dochází k vyšším expozicím, než při
mimořádných situacích. Podle stupně ohrožení jsou nehody rozděleny do dvou
stupňů; stupni I odpovídá vnější expozice 0 , 5 - 5 roční NPD nebo vnitřní
kontaminace 0,05 - 0,1 NPRP, stupni II odpovídá vnější expozice nad 5 ročních
NPD nebo vnitřní kontaminace nad 0,1 NPRP,

- za havarijní je označována situace, vyžadující rozsáhlejší opatření přesahující
rámec daného pracoviště, zejména přesuny osob, uzavření části objektu nebo
celého objektu, v krajním případě ohraničení ohrožených prostor mimo objekt.
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Je třeba zdůraznit, že při havarijní situaci může, ale nutně nemusí současně
dojít k nehodě.

Havarijní' situace může v objektu LR-0 vzniknout v zásadě:
- při velkých exkurzích výkonu nad limitní výkon 5 kW,
- při poškození ozářených palivových kazet (PK), at již v důsledku exkurze

výkonu reaktoru, nebo v důsledku manipulace s ozářenými PK,
- při požáru reaktoru.
Havarijní řád dělí havarijní situace do dvou kategorií podle expozičního příkonu v

hale reaktoru:
- je-li po zastavení reaktoru rovný nebo vyšší než 5.1010 A.kg'\ nebo je-li výrazně

zvýšená kontaminace ovzduší (0,1 hodnoty průměrné objemové aktivity ve
vdechovaném vzduchu. Tab.2 přílohy 1 z Vyhlášky), jedná se o havarijní situaci
první kategorie,

- pokud není žádná z těchto podmínek splněna, ale došlo k více než 100%
převýšení limitního výkonu, jedná se o havarijní situaci druhé kategorie.

Havarijní řád přesně a detailné definuje postup po překročení limitního výkonu
o víc než 100 %, povinnosti a činnosti zainteresovaných pracovníků v případě havárií
obou kategorií a to zejména prvního a druhého operátora, vedoucího směny,
vedoucího provozu, dozimetrické skupiny, vedoucího oddělení a ředitele divize.
Havarijní řád dále určuje povinnosti a činnost havarijního družstva, havarijní komise
a havarijního štábu (siožení těchto orgánů je dáno havarijním řádem objektu, event,
havarijním řádem ústavu).

Hlavní rozdíl mezi činností při havarijní situaci první kategorie spočívá v tom, že
na objektu je vyhlášen radiační poplach a všichni pracovníci přítomní na objektu jsou
povinni se odebrat na určená shromaždiště. Činnost na shromaždišti je rovněž
specifikována havarijním řádem. Havarijní situace druhé kategorie je likvidována na
úrovni objektu, svolává se pouze havarijní družstvo. Havarijní komise se svolává
pouze při havarijní situace první kategorie. Havarijní štáb se ujímá činnosti pouze v
případě, kdy důsledky havarijní situace ohrožují okolí objektu, t j. v případě již zmíněné
maximální možné hypotetické havárie reaktoru.

Havarijní řád rovněž detailně specifikuje postup při havárii způsobené poškozením
ozářených palivových kazet. Pro likvidaci této havárie je zejména typická nutnost
zabezpečení narušené kazety proti dalšímu poškození a předpokládá se nutnoct
dekontaminace pracoviště. Havárie je v zásadě likvidována na úrovni objektu, pouze
v případech, kdy likvidace havárie přesahuje možnosti havarijního družstva, je
aktivována havarijní komise.

Havarijní řád rovněž rozebírá případ požáru v objektu reaktoru. Vzhledem k
umístění paliva, stavebnímu a konstrukčnímu řešení reaktoru a budovy a teplotě
tavení povlaků PK lze předpokládat, že v případě požáru nehrozí bezprostřední ne-
bezpečí radiační havárie. V případě požáru je okamžitě zastaven provoz reaktoru,
uzavřeno víko nádoby, kazety odklizeny do reaktoru nebo skladu paliva, ukončeny
práce na technologii, vypnuto elektrické napájení, vypuštěn vzduch z obou vzdušníků
a opuštěno pracoviště. Při hašení požáru je nutno kontrolovat dozimetrickou situaci,
v hale je možno hasit vodou jen v nejnutnějším případě a pouze po zastavení reaktoru
(nutnou podmínkou jsou otevřené havarijní ventily a zasunuté klastry).
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5.4.3 Školní reaktor VR-1

Pro reaktor VR-1 byl na základě souhlasu SD ČSKAE zpracováván pouze vnitřní
havarijní plán, který určuje povinnosti členů směny a odpovědných pracovníků v
případě havárie. Jsou v něm definovány jednotlivé havarijní situace a analyzovány
jejich předpokládané důsledky. Na základě této analýzy jsou pak stanovena opatření.

Od vypracování vnějšího havarijního plánu bylo upuštěno po provedení
výpočtového důkazu, že ani při maximálně nepříznivých provozních a povětrnostních
podmínkách v případě max. hypotetické havárie s tavením aktivní zóny nebude ve
zvolených referenčních bodech v blízkosti reaktoru dosaženo maximálně přípustných
dávek pro vybranou skupinu obyvatelstva (kojence).

Určitou náhradou vnějšího HP je na reaktoru VR-1 tzv. "Soubor opatření pro
případ mimořádné situace na reaktoru VR-1 vzhledem k okolí". Soubor opatření
především ukládá povinnost informování příslušných organizací o předmětné události,
včetně obsahu podávané informace.

6 A P L I K A C E S T U P N I C E I N E S N A Č E S K É
V Ý Z K U M N É R E A K T O R Y

6 . 1 K R I T E R I A P R O H O D N O C E N Í

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) přijala a zavedla mezinárodní
sedmibodovou stupnici pro hodnocení jaderných nehod (INES, International Nuclear
Emergency System). Stupnice slouží především k rychlému a srozumitelnému
informování veřejnosti o závažnosti nehod. Nenahrazuje však povinnost
provozovatele jaderných zařízení provést důkladný rozbor příčin a následků událostí.
Stupnice byla připravena především pro jaderné elektrárny, je však přiměřeně
aplikovatelná i pro ostatní jaderná zařízení, tedy i výzkumné reaktory.

Události na jaderných zařízeních jsou hodnoceny podle tří hlavních kritérií:

První kritérium: Dopad na životní prostředí.
Podle tohoto kriteria se hodnotí především únik radioaktivních látek mimo lokalitu

zařízení (např. JE). Jsou to nejhorší případy, zařazené do třídy 7 až 3. Třída 7
znamená velkou jadernou havárii s dalekosáhlými následky pro zdraví a životní
prostředí. Třída 3 představuje velmi malý únik, který by pro nejvíce postiženou
skupinu obyvatel znamenal dávku záření odpovídající zlomku předepsaného ročního
limitu, např. jedné desetině průměrné roční dávky záření od přirozeného radiačního
pozadí.

Druhé kriterium: Dopad na zařízení a prostředí uvnitř elektrárny.
Druhé kriterium hodnotí především stav aktivní zóny a únik radioaktivity v rámci

lokality zařízení (např. elektrárny, ústavu). Rozsah je od třídy 5, která představuje
typickou situaci těžkého poškození jaderného reaktoru, až ke třídě 3, která znamená
velké zamoření elektrárny (haly reaktoru) nebo nadměrné ozáření pracovníků.
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Třetí kriterium: Dopad na bezpečnostní systémy.
Používá se pro události ohrožující soustavu bezpečnostních systémů elektrárny

(výzkumného reaktoru), které majíbránit nekontrolovatelným uvolněním radioaktivity
z reaktoru do elektrárny a jejího okolí. Zařazují se do tříd 3 až 1.

Každá nehoda je vždy zvažována podle všech kriterií a je jí přiřazen nejvyšší
stupeň odpovídající její závažnosti. Při uplatňování stupnice se ukázalo, že většina
hlášených událostí je pod úrovní 3.

Z typických příkladů známých událostí (havárií) jaderných zařízení lze uvést:
- havárie v Černobylu (SSSR, 1986) byla vzhledem k těžkým dlouhodobým

následkům zařazena do třídy 7,
- havárie v Three Mile Island (USA, 1979) byla vzhledem k těžkému dopadu na

elektrárnu (rozsáhlé tavení paliva, silná zamořené vnitřní prostory ochranné
obálky) zařazena do třídy 5, i když únik nebezpečných radionuklidů mimo
elektrárnu byl velmi omezený,

- havárie na elektrárně A1 v Jaslovských Bohunicích (Československo, 1977)
byla hodnocena čtvrtým stupněm závažnosti vzhledem k velkým následkům na
zařízení uvnitř elektrárny, které vedly k jejímu trvalému odstavení.

6.2 APLIKACE STUPNICE INES NA ČESKÉ VÝZKUMNÉ REAKTORY

Aplikace uvedené stupnice MAAE na čs. výzkumné jaderné reaktory vychází
z výsledků havarijních analýz provedených pro jednotlivá zařízeni Možné důsledky
havárií jsou pak oklasifikovány (zařazeny do jednotlivých tříd). Zřejmě ani při
nejpřísnějším posuzování nedosáhnou havárie těchto jaderných zařízení vyšší třídu
než 4. Proto jsou nyní třídy 4 až 0 charakterizovány blíže:

Třída 4. Havárie s účinky v jaderném zařízení:
- malý únik radioaktivity mimo elektrárnu, jehož následkem je individuální dávka

pro nejzasaženější skupinu obyvatel řádově mSv, tj. na hranici limitů
předepsaných pro veřejnost,

- potřeba havarijních opatření mimo zařízení není pravděpodobná s výjimkou
kontroly potravin,

- aktivní zóna reaktoru je částečně poškozena tavením nebo mechanicky; ozáření
pracovníků zařízení může vést k okamžitým zdravotním následkům (řádově Sv).

Třída 3. Vážná porucha:
- únik radioaktivity mimo zařízení nad povolené limity; následkem je individuální

dávka pro nejzasaženější skupinu obyvatel v okolí zařízení řádově desetiny mSv
(zlomky limitů přípustných pro veřejnost); vně zařízení nejsou nutná žádná
zvláštní opatření,

- vysoké úrovně radioaktivity nebo zamoření uvnitř elektrárny z důvodů selhání
zařízení nebo provozních poruch; personál je nadměrně ozářen (jed. otlivé dávky
přesahují limit 50 mSv),

- všechny poruchy, při kterých by další selhání bezpečnostních systémů mohlo
vést k havárii.
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Třída 2. Porucha:
- technické poruchy nebo odchylky, které neovlivňují bezpečnost zařízení přímo

nebo bezprostředně, ale mohou vést k následnému přehodnocení
bezpečnostních opatření.

Třída 1. Odchylka:
- funkční nebo provozní odchylky od úředně povolených limitů; nepředstavují

riziko, ale odhalují nedostatky bezpečnostních opatření; mohou být způsobeny
selháním zařízení, chybou obsluhy nebo nevhodným provozním postupem.

Třída 0. Událost pod stupnicí:
- situace, }_.\ kterých nejsou překročeny provozní limity a podmínky a které jsou

bezpečné zvládnuty vhodnými postupy.

Z klasifikace poruch dle stupnice INES vyplývá pro jednotlivá pracoviště i
ohlašovací povinnost vůči SÚJB. Ta je (měla by být) pro jednotlivá zařízení uvedena
v jejich limitech a podmínkách.

Nyní je stručně pro jednotlivé čs. výzkumné reaktory uvedena klasifikace možných
poruch podle mezinárodní stupnice INES:

6.2.1 Aplikace stupnice INES pro výzkumný reaktor LVR-15

Reaktory LR-0 a VR-1 byly uviděny do provozu později než LVR-15. Proto zatím
probíhá analýza možného vlivu havárie reaktoru LVR-15 na okolí v souvislosti s
klasifikací následků podle stupnice INES. Po ukončení analýz bude výsledek zařazen
v podobné formě jako pro reaktory zbývající. Pokud by během této doby došlo
k havárii, bude analýza provedena okamžitě, včetně všech ohlašovacích povinností,
z metodiky INES vyplývajících.

6.2.2 Aplikace stupnice INES pro výzkumný reaktor LR-0

I při maximální možné hypotetické havárii reaktoru LR-0, spojené s roztavením
zóny (tento efekt koresponduje se stupněmi 4) je krajně nepravděpodobné ozáření
pracovníků dávkou řádově Sv a zcela vyloučený je únik (byt i malý) radioativity mimo
území ústavu. Stupeň 4 tedy nepřipadá v úvahu.

Při této maximální možné hypotetické havárii je rovněž krajně nepravděpodobné
ozáření pracovníků dávkou nad 50 mSv. Stupeň 3 podle stupnice INES nelze ani pn
maximálně konzervativním přístupu k odhadům důsledků výše zmíněné havárie
považovat za pravděpodobný.

Na reaktoru LR-0 fakticky přichází v úvahu jako maximálně možný stupeň 2
stupnice INES. Budiž na tomto místě zcela explicitně konstatováno, že po celou dobu
provozu reaktoru LR-0, nehledě na maximální náročnost, vyvolanou variabilitou
složení zón a provozních režimů, nedošlo k události, převyšující stupeň 0 stupnice
INES.
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6.2.3 Aplikace stupnice INES pro školní reaktor VR-1

Na základě výsledků havarijní analýzy byly roztříděny v úvahu přicházející nehody
na reaktoru VR-1 takto:

Třída 3 - Vážná porucha:
- únik radioaktivity mimo objekt v rozsahu nad 105 Bq jódu 131 (při hypotetické

nadprojektové havárii VR-1 se může teoreticky uvolnit 3,2.107 Bq jódu 131),
- nadměrné ozáření personálu VR-1 (jednotlivé dávky překračují 50 mSv).
Třída 2 - Porucha:
- poruchy při havarijním odstavení reaktoru VR-1,
- poškození paliva nebo neutronového zdroje při nevhodné manipulaci,
- lokální požár na pracovišti reaktoru.
Třída 1 - Odchylka:
- odchylky od limitů a podmínek provozu reaktoru,
- únik moderátoru z okruhů reaktoru v množství větším než 1 m3,
- selhání zařízení důležitých pro bezpečnost.
Pravděpodobnost vážné poruchy (třída 3) je však velice malá, v úvahu prakticky

nepřichází ani události zařazené do třídy 2.

7 P R O V O Z N Í D O K U M E N T A C E , Z Á S A D Y P R O V O Z U

7 . 1 P R O V O Z N Í D O K U M E N T A C E

Problematika provozní dokumentace je poměrně složitá a ne vždy plně přehledná.
V zákonných předpisech je na více místech stanoveno, kdy a jaké materiály musí být
zpracovány a kým a jak schváleny. Jsou uváděny výčty zpráv, programů a předpisů,
které musí být k dispozici v jednotlivých etapách projektu, výstavby a provozu
výzkumného jaderného zařízení. V zásadě je možné tuto dokumentaci rozdělit do čtyř
základních částí:

- dokumentace, prokazující či garantující dodržení zásad jaderné bezpečnosti;
sem patří zejména LaP, dílčí program zajištění jakosti pro etapu provozu,
havarijní plány a programy provozních kontrol, vyplývající z požadavků IPZJ,

- provozní dokumentace; provozní předpisy, směrnice pro činnost personálu,
směrnice pro ostrahu, směrnice pro manipulace s palivem atd.,

- doklady o kvalifikaci personálu,
- provozní záznamy; provozní záznamy dokumentují způsob provozování zařízení

a to, že během provozu nedošlo k překročení limitních podmínek.
Zatímco první tři kategorie jsou v Zákonu č.28/1984 Sb., Vyhlášce č.85/1976 a

Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb. blíže specifikovány, ponechává se v otázce provozních
záznamů víceméně na provozovateli, jaký systém navrhne, projedná s SÚJB a bude
používat. Proto se způsob i skladba těchto záznamů případ od případu liší.

Provozní záznamy tvoří:
- záznamy z registračních zařízeni (zapisovače, tiskárny); zpravidla se registrují

parametry důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, např. výkon reaktoru
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(měřený buď prostřednictvím měření hustoty toku tepelných neutronů nebo na
základě měření průtoku vody primárním okruhem a jejího ohřátí) a rychlost
změny výkonu (perioda) reaktoru; kontinuálně se zpravidla registrují i údaje o
dozimetrické situaci a o radioaktivních výpustích,

- provozní deníky; provozní deníky zpravidla vedou pracovníci na jednotlivých
pracovních místech:
- deník operátora reaktoru,
- deník dozimetristy,
resp. pro specifické činnosti:
- deník oprav a údržby,
- deník poruch,

- další částí provozní dokumentace jsou programy periodických kontrol a
prohlídek a záznamy o nich,

- samostatnou oblastí, pro kterou platí zvláštní předpisy je evidence paliva,
záznamy o jeho pohybu, uložení a kontrolách; evidence paliva je vedena podle
metodik, doporučených MAAE,

- poslední skupinou provozní dokumentace, která už více souvisí s organizací
provozu, je systém požadavků na provoz reaktoru, směnových příkazů a
protokolů o aktuální aktivní zóně (osvědčení o aktivní.zóně, protokol o
uspořádání aktivní zóny - v závislosti na zvyklostech každého pracoviště).

Všechny provozní záznamy a veškerá provozní dokumentace musí být
archivovány po celou dobu životnosti výzkumného jaderného zařízení.

Podrobné je tato problematika rozpracována v paragrafech § 46 až § 80 Výnosu.

7.2 PROVOZNÍ DOKUMENTACE NA ČESKÝCH VÝZKUMNÝCH REAKTORECH

Každý z českých výzkumných reaktorů byl uveden do provozu v jiném časovém
období a za jiných podmínek. To se projevuje i v určité (z globálního pohledu však
více méně formální) rozdílnosti ve struktuře provozní dokumentce. Ta je nyní pro
jednotlivé reaktory stručně chrakterizována.

7.2.1 Skladba provozní dokumentace reaktoru LVR-15

Bezpečnostní dokumentace:
- bezpečnostní zpráva reaktoru LVR-15,
- limity a podmínky pro provoz,
- havarijní plán reaktoru LVR-15.
Provozní předpisy:
- provozní řád objektu LVR-15,
- vymezení kontrolovaného pásma reaktoru LVR-15,
- provozní předpis pro práci směny reaktoru LVR-15,
- provozní předpis pro STADOS,
- předpis pro provoz systému měření a regulace (MaR),
- provozní předpis rozvoden elektrické energie v objektu reaktoru LVR-15.
- návod pro obsluhu regulační tyče UR 70,
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- provozní předpis 2. a 3. chladícího okruhu reaktoru LVR-15,
- provozní předpis vymíracích nádrží v objektu 211/3,
- provozní předpis zařízení vzduchotechniky reaktoru LVR-15,
- předpis pro provádění zkoušek technologických okruhů reaktoru LVR-15

(SňO„ MaR, 1. okruhu, vzduchotechniky),
- předpis pro přepravu, zavážení, vyjímání čerstvého a ozářeného paliva

z reaktoru LVR-15.
Provozní dokumentace, k níž patří:
- směnový deník,
- přístrojový deník,
- deník oprav a údržby mechanických zařízení,
- deník oprav a údržby elektrických zařízení,
- programy provozních kontrol,
- protokoly o vyhodnocení provozních kontrol,
- protokoly o zkouškách personálu,
- program základního kritického experimentu,
- evidence technologického transportu komponent aktivní zóny,
- evidence paliva v souladu s požadavky MAAE.
Základní instrukci pro konkrétní denní činnost směny tvoří:
- směnový příkaz-
- zápis o experimentální práci,
- ozařovacížádanka,
- osvědčení o radioaktivitě ozářeného materiálu.

7.2.2 Skladba provozní dokumentace reaktoru LR-0

Základními předpisy pro reaktor LR-0 jsou:
- bezpečnostní zpráva reaktoru LR-0 (ÚJV 6284 R,F),
- limity a podmínky (ÚJV 6236 R,T),
- provozní řád (ÚJV 6285 R,T).
- havarijní plán (ÚJV 6343 R,D),
- předpisy a návody pro obsluhu zařízení (ÚJV 6619, R,T),
- vymezení kontrolovaných pásem (ÚJV 6283, R,T).
Provozní záznamy:
- deník operátora reaktoru,
- deník oprav a údržby ovládacího zařízení,
- deník oprav a údržby elektrické části technologie,
- deník oprav a údržby strojní části technologie.
Součástí provozní dokumentace je dále:
- plán prohlídek, kontrol a revizí technologického zařízení,
- protokoly o prohlídkách, kontrolách a revizích,
- protokol o závadách zařízení.
Základní instrukci pro konkrétní denní činnost směny tvoří:
- požadavkový list,
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- směnový příkaz pro uspořádání aktivní zóny,
- směnový příkaz pro provoz reaktoru,
- směnový příkaz pro změnu stavu moderátoru,
- příkaz k likvidaci neaktivního moderátoru,
- protokol o uspořádání aktivní zóny,
- protokol o stavu moderátoru v okruzích.
V souvislosti s evidencí jaderného paliva podle požadavků MAAE je vedena

evidence do úrovně jednotlivých palivových proutků podle jejich čísel. Evidence je
vedena pomocí počítače v databázovém systému PARADOX. Veškeré změny se
provádí na základě příkazu k montáži a demontáži palivové kazety, vypracovává se
protokol o montáži či demontáži a změny se zaznamenávají do databáze. Výstupem
z databáze jsou protokoly o složení kazet, uložení článků ve skladu paliva, protokol
průběžného stavu evidence paliva a protokoly pro fyzickou inventuru podle
požadavků MAAE.

7.2.3 Skladba provozní dokumentace reaktoru VR-1

Bezpečnostní dokumentace:
- předprovozní bezpečnostní zpráva reaktoru VR-1, I. a II. věcná část,
- limity a podmínky pro trvalý provoz íeaktoru VR-1,
- havarijní plán pro ochranu pracujících reaktoru VR-1,
- soubor opatření pro případ mimořádné situace na reaktoru VR-1 vzhledem

k okolí,
- program pro transport, skladování a manipulace s jaderným palivem reaktoru

VR-1,
- program monitorování okolí školního reaktoru VR-1.
Provozní předpisy:
- souhrnný provozní předpis reaktoru VR-1 pro období trvalého provozu,
- soubor provozních předpisů jednotlivých zařízení reaktoru VR-1,
- pravidla směnového provozu reaktoru VR - 1.
Provozní dokumentace:
- deník operátora reaktoru,
- deník dozimetristy,
- deník provozních kontrol,
- deník poruch zařízení,
- provozní záznamy z liniového zapisovače a tiskárny.
Dále je vedena evidence paliva a jeho pohybu, deník návštěv a deník

prokazatelných poučení.

7.3 ORGANIZACE PROVOZU

Výzkumná jaderná zařízení se vyznačují širokým spektrem prací, které se na nich
realizují. Jejich provoz se přirozeně těmto požadavkům přizpůsobuje. S rosioucím
výkonem reaktoru roste i potřeba dlouhodobého plánování provozních cyklů a
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rozložení experimentů v nich. Zatímco v reaktoru LR-0 a VR-1 prakticky nepřichází
v úvahu výměna paliva v důsledku vyhoření, reaktor LVR-15 je provozován
v kampaních mezi výměnami paliva.

Směna reaktoru je organizační jednotka, která samostatně vykonává všechny
činnosti, potřebné k provozování reaktoru a vytvoření podmínek pro realizaci
experimentů. Složení směny se liší podle velikosti (výkonu) reaktoru a i podle typu
prováděných experimentů.

Odpovědnost za průběh prací ve směně má vždy vedoucí směny. Provoz reaktoru
řídí operátor, tato funkce může být zdvojena (operátor, vedoucí operátor). Vedoucí
směny, vedoucí operátor a operátor jsou tzv. vybrané funkce, pracovníci v těchto
funkcích musí projít teoretickým a praktickým výcvikem a znalosti prokázat složením
zkoušky před Státní zkušební komisí.

Oá\e jsou do směny zařazováni pracovníci pro odborné práce - mechanici strojní
a elektro, technologové, v počtu a členění podle velikosti reaktoru a složitosti
prováděných prací. Tito pracovníci musí být prokazatelně poučeni o svých
povinnostech. Zásadou je, že při provozu reaktoru musí být ve směně vždy minimálně
2 pracovníci s oprávněním řídit reaktor.

Provozní směna může být doplněna o experimentátory, resp. pedagogy v případě
složitějších experimentů nebo výuky. Počet těchto pracovníků se určuje podle
potřeby, jejich kvalifikace není limitována. Jsou podřízeni vedoucímu směny.

V období fyzikálního spouštění a provádění základních kritických experimentů je
nutno doplnit směnu o další pracovníky. Je to vedoucí skupiny spouštění a kontrolní
fyzik (fyzici), kteří opět patří do skupiny vybraných funkcí a svoji způsobilost musí
prokázat zkouškou před státní zkušební komisí.

Provozní řád reaktorového pracoviště stanoví podřízenost a odpovědnost
jednotlivých členů směny. Obecně však všichni, včetně vedoucího experimentf a
pedagogického vedoucího jsou podřízeni vedoucímu směny, který je zodpovědný za
bezpečný provoz reaktoru v průběhu směny.

7.3.1 Organizace provozu reaktoru LVR-15

Reaktor je obvykle provozován v týdenním cyklu od pondělí do pátku tj. asi
100 hodin za týden. K obsluze reaktoru je určena směna, které zodopovídé za
bezpečný a bezporuchový provoz zařízení v souladu se směnovým příkazem. Směnu
reaktoru tvoří tito procovníci:

- vedoucí směny,
- operátor,
- mechanik.
Podle charakteru provozu je do směny zařazován jeden nebo více mechaniků a

další pracovníci pro zajištění provozu experimentálních zařízení. V dopolední směně
je zařazen dozimetrista. Při odstaveném reaktoru je obvykle služba v operátorovně,
která zajištuje provoz na hale reaktoru.

Směnový dozimetrista vykonává funkci dozimetrického dozoru. O své činnosti
vede Deník dozimetristy.
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Organizace směnového provozu je dána směnovým příkazem. Směnový příkaz je
vydáván jednou za týden. Směnový příkaz obsahuje:

- složení směn během daného týdne a systém jejich střídání,
- pokyny pro provoz reaktoru,
- popis prací - činností prováděných během směny,
- pokyny a instrukce.

7.3.2 Organizace provozu reaktoru Lfi-0

Provoz reaktoru LR-0 je organizován zásadně podle potřeb experimentů. Touto
podřízeností jsou určeny nejen parametry režimu provozu, ale i jeho časové
uspořádání. Na základě "Požadavkového listu", vyplněného vedoucím experimentu
a schváleného vedoucím experimentálního oddělení a vedoucím provozu jsou
vystaveny "Směnové příkazy" pro uspořádání aktivní zóny, stav moderátoru a provoz
reaktoru. Z časového hlediska je reaktor LR-0 převážně provozován v jedné směně.
Vyžaduje-li to experiment, je provozován v tzv. prodloužených směnách (12 hod), ve
zcela výjimečných případech i ve vícesměnném nepřetržitém provozu. Složení směny
pro běžný provoz je následující:

- provozní část:
- vedoucí směny,
- vedoucí operátor,
- operátor,
- technolog,
- elektrikář,
- 2 mechanici,
- dozimetrista,

- experimentální část:
- vedoucí experimentu,
- fyzik experimentu,
- elektronik,
- technik.

V případě omezených experimentálních požadavků (známá kritická výška, není
manipulace s palivem) lze snížit složení směny takto:

- provozní část:
vedoucí směny (současně vedoucí operátor), operátor (současně dozimetrista),
elektrikář, mechanik (současně technolog);

- experimentální část:
vedoucí experimentu (současně fyzik experimentu), elektronik (současně
technik).

Povinnosti všech členů směny jsou stanoveny provozním řádem. Vedoucímu
směny jsou přímo podřízeni všichni členové provozní části směny, v otázkách
souvisejících s provozem reaktoru je mu podřízen i vedoucí experimentu. Vedoucí
směny je mimo jiné zodpovědný za okamžité zastavení reaktoru, je-li ohrožena
bezpečnost lidí nebo zařízení.
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7.3.3 Organizace provozu reaktoru VR-1

Reaktor VR-1 pracuje převáženě v jedno až jeden a půl směnném provozu. Délka
směny je přizpůsobována požadovanému programu, zejména výuce (dělené směny).
V případě potřeby může být organizována prodloužená směna s vystřídáním
personálu. Reaktor je v provozu zpravidla od pondělí do pátku. Sobotní resp. nedělní
provoz je vzácnou výjimkou.

Složení směny:
- základní směna (ZS):

- vedoucí směny,
- operátor reaktoru,
- mechanik - dozimetrista,

- rozšířená směna pro experimentální práce:
- ZS,
- vedoucí experimentu,
- pracovníci experimentu,

- rozšířená směna pro pedagogiku v případě více než 3 studentů:
- ZS,
- pedagogický vedoucí,
- studenti, stážisté.

Studenti a stážisté se neuvádějí ve směnovém příkazu, ale jsou členy směny s
právem provádět v souladu s učebním programem pod dohledem ZS manipulace na
reaktoru.

Pro základní kritický experiment je směna doplňována o vedoucího skupiny
spouštění a kontrolního fyzika a posilována o mechanika.

Všichni pracovníci směny jsou podřízeni vedoucímu směny a v jeho nepřítomnosti
operátorovi reaktoru.

8 Z Á S A D Y P R O M A N I P U L A C I S R A D I O A K T I V N Í M I
M A T E R I Á L Y A O D P A D Y

8.1 OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Biologické účinky ionizujícího záření závisí na druhu a energii ionizujícího záření
(a, /?, y, n...), jeho dávce, rychlosti ozáření a na rozdělení (distribuci) dávky v
tělesném objemu (mluvíme buď o lokálním nebo celkovém ozářeni organismu). Míra
radiačního poškození způsobená určitou dávkou záření je odvislá od časového
rozdělení dávky a od reparačních schopností organismu ozářeného jedince.
Poškození, která se projeví na ozářeném jedinci nazýváme somatická, ta která se
projeví až na potomstvu genetická (dědičná). Účinky dále dělíme na stochastické
(náhodné) a nestochastické (deterministické).

Stochastické účinky jsou takové, kdy u ozářeného jedince nelze prokázat
příčinnou souvislost mezi poškozením a ozářením, jejích výskyt není vázán na
dosažení prahové dávky záření. Lze je prokázat např. na základě porovnání výskytu
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nádorových onemocnění nebo leukémie u ozářené a neozářené populace, kde u
ozářené populace je jejich výskyt častější (přičemž míra rizika závisí na věku a
pohlaví).

U nestochastických účinků je průkazná příčinná souvislost mezi ozářením a
poškozením, ke kterému obvykle dochází vždy při překročení prahové hodnoty dávky
záření. Jejich závažnost roste s rostoucí dávkou. Příkladem může být např. zákal oční
čočky, poškození buněk kostní dřeně (porucha krvetvorby), poškození zárodečných
buněk pohlavních žláz (snížení plodnosti), nemaligní poškození kůže.

Cílem radiační ochrany je zabránit vzniku nestochastických účinků
(tj. nedosáhnout prahové hodnoty dávky) a omezit pravděpodobnost výskytu
stochastických účinků na přijatelnou úroveň [16], [171.

Požadavky na ochranu před ionizujícím zářením byly shrnuty v ICRP 26 (ICRP =
International Commission on Radiological Protection) do následujících bodů [18]:

- žádná činnost spojená s možností ozáření člověka nesmí být zavedena, pokud
nepřinese čistý pozitivní přínos (tzv. oprávněnost použití záření),

- všechny dávky musí být udržovány na tak nízkých úrovních, jak jen je to možné
docílit s přihlédnutím k ekonomickým a sociálním podmínkám (tzv. optimalizace
použití záření - ALARA (As Low As Reasonably Achievable)),

- v žádném případě by dávky u jednotlivců neměly překročit limitní hodnoty,
stanovené pro příslušnou skupinu osob a dané podmínky (tzv. princip limitování
dávek).

8.1.1 Základní veličiny a jednotky v ochraně před ionizujícím zářením

Jednotky a veličiny v ochraně před ionizujícím zářením prošly od roku 1926, kdy
byla zavedena pro záření X expozice s jednotkou rentgen (R), postupným vývojem.
V současnosti je míra účinků popisována pomocí dávkového ekvivalentu resp.
efektivního dávkového ekvivalentu. Abychom pochopili význam těchto veličin, je
nutno se postupně seznámit s následujícími definicemi [19]:

Dávka (D) je základnídozimetrickou veličinou, která popisuje velikost absorbované
energie záření v jednotce hmotnosti látky. Je definována jako v daném bodě určený
podíl střední sdělené energie de, předané ionizujícím zářením látce a hmotnosti dm

dm

Jednotkou dávky je grey (Gy), rozměr je J.kg '. Tato veličina se vztahuje na
všechny druhy ionizujícího záření a v jejím názvu je nutno uvádět k jaké látce se
vztahuje - např. dávka ve vzduchu Da nebo ve tkáni Dt.

Dávkový příkon (Ď) je definován jako podíl přírůstku dávky dD v časovém
intervalu dt a tohoto intervalu

»-§,
Jednotkou dávkového příkonu je Gy.s'.
Dávkový úvazek je dávka ionizujícího záření, kterou způsobí v určitém orgánu či

tkáni radioaktivní látka za 50 let od jejího přijmu do organismu.
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Z hlediska distribuce dávky v biologickém objektu hovoříme o makrodistribuci
(rovnoměrném, nerovnoměrném či lokálním ozáření) a o mikrodistribuci (tj. o rozdělení
energie podél dráhy ionizující částice).

Dávkový ekvivalent (H) je veličina speciálně zavedená pro účely ochrany před
ionizujícím zářením (IZ), která umožňuje vyjádřit biologické účinky různých druhů IZ.
Je definován

H = D . Q . N , (3)

kde: D - dávka zářeni', Q - jakostní faktor, N - ostatní modifikující faktory. Jednotkou
dávkového ekvivalentu je sievert (Sv), její rozměr je J.kg"1.

Ostatní modifikující faktory (N) byly zavedeny z důvodu možného zohlednění
časové distribuce dávky resp. jiných blíže nespecifikovaných faktoru na zdravotní
újmu. Jsou to bezrozměrné veličiny, jejich zavedení se v praxi neosvědčilo a při
výpočtech se pokládají rovné 1 (N = 1).

Jakostní faktor (Q) je modifikující činitel závažnosti absorbované dávky podle
biologické účinnosti nabitých částic, které tuto dávku způsobují. Je to bezrozměrná
veličina, která bere v úvahu vliv mikroskopického rozdělení absorbované energie na
zdravotní újmu, její hodnoty jsou nezávislé na orgánu či tkáni i na druhu uvažovaného
biologického účinku. Q je hladkou funkcí lineárního přenosu energie [18]. V Tab.2
jsou uvedeny hodnoty Q používané v praxi [12].

Tab.2 Hodnoty jakostního činitele Q

Druh záření a jeho energetický rozsah:

Fotony záření y a X s energiemi nad 30 keV

Elektrony a částice beta s Emax nad 30 keV

Elektrony a částice beta s Emax pod 30 keV

Tepelné neutrony

Rezonanční neutrony 0.5 eV až 1keV

Neutrony středních energií 1 keV až 500 keV

Rychlé neutrony do 10 MeV

Protony a částice alfa

Odražená jádra a štěpné fragmenty

Q

1

1

1.7

3

2.5

8

10

10

20

Efektivní dávkový ekvivalent (HE) je definován

(4)

kde: HT - střední hodnota dávkových ekvivalentů v orgánech či tkáních lidského těla,
wT - váhový činitel (viz. Tab.3).

Efektivní dávkový ekvivalent je zaveden pro ozáření celého těla a umožňuje
přitom vzít v úvahu nerovnoměrnost rozložení dávky v jednotlivých orgánech či
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tkáních. Je to veličina vystihující jak mikroskopické tak i makroskopické rozdělení
absorbované energie na zdravotní újmu. Její zavedení zaručuje, že celkové riziko z
lokálního ozáření nepřevýší riziko z rovnoměrného celotělového ozáření. Současně
zajištuje, že žádná tkáň neobdrží více jak stanovený limit dávkového ekvivalentu (tím
se předejde výskytu nestochastického poškození).

Váhový činitel (wT) (Tab.3) představuje relativní zdravotní újmu spojenou se
stochastickými biologickými účinky v tkáni či orgánu T při rovnoměrném ozáření
celého těla - neboli reprezentuje relativní příspěvek daného orgánu nebo tkáně
k celkové újmě vyvolané rovnoměrným ozářením. Jeho význam vynikne při
nerovnoměrném ozáření lidského těla, kdy umožňuje určit HE jako míru celkové
zdravotní újmy. Platí

£ WT - (5)

Do výpočtu efektivního dávkového ekvivalentu se nezahrnuje oční čočka, ruce,
předloktí, chodidla a kotníky.

Tab.3 Hodnoty váhového činitele wT pro tkáně či orgány podle ICRP 60

Tkáň či orgán

Gonády

Mléčná žláza

Červená kostní dřeň

Plíce

Štítná žláza

Povrch kostí

Konečník

Žaludek

Močový měchýř

Játra

Jícen

Kůže

Zbytek těla

Tkáňový váhový činitel wT

0.20

0.05

0.12

0.12

0.05

0.01

0.12

0.12

0.05

0.05

0.05

0.01

0.05

8.1.2 Limity dávkového ekvivalentu v ochraně před ionizujícím zářením

V ČR je dosud v platnosti Vyhl. MZ ČSR č.59/1972 Sb. o ochraně zdraví před
ionizujícím zářením (dále Vyhláška) [12], která vychází z hodnot navrhovaných
starším doporučením ICRP 26. Protože se ale očekává její novelizace v souladu s
novým doporučením ICRP 60, jsou dále uváděné hodnoty přebírány již z ICRP 60.
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Každý, kdo používá zdroje ionizujícího záření (IZ) je povinen pečovat o to, aby
pracovníci i občané byli jen v co nejmenší míře vystaveni ionizujícímu záření a aby
dávky a dávkové úvazky nepřesáhly uvedené hodnoty stanovené v příloze Vyhlášky.

Z hlediska plánování ochrany osob rozlišujeme 2 soubory hodnot dávek: nejvyšší
přípustné dávky, které jsou stanoveny pro pracovníky s IZ a mezní dávky, které jsou
stanoveny pro jednotlivce z řad obyvatelstva. Tyto limitní hodnoty se nevztahují na
ozáření osob léčených ve zdravotnických zařízeních pomocí IZ a na ozáření z
přírodního zářivého pozadí s výjimkou, kdy je ozáření způsobeno zvláštním užíváním
některých součástí životního prostředí (těžba hornin, lety ve velkých výškách).

Je nutno upozornit, že přestože se ve Vyhlášce mluví o dávce záření myslí se tím
dávkový ekvivalent (jako jednotka není udávaný Gy ale Sv!).

Tab.4 Roční dávkové limity

Relevantní veličina

Efektivní dávka

Roční ekviva-
lentní dávka

v oční čočce

v kůži

v rukách a nohách

Dávkový limit HL

nejvyšší přípustný
(pracovníci)

20 mSv za rok,
100 mSv za 5 let

150 mSv

500 mSv

500 mSv

mezní
(obyvatelstvo)

1 mSv za rok

15 mSv

50 mSv

-

Dávky z externích zdrojů záření nebo z radioaktivních látek v organismu za rok,
jakož i součet těchto dávek, nesmějí přesáhnout hodnoty stanovené v Tab.4. Přitom
nesmí příjem z radioaktivní látky za rok vést k dávkovým úvazkům přesahující
hodnoty nejvyšších přípustných dávek. Nejvyšší přípustné a mezní příjmy
radioakťvních látek jsou pro jednotlivé radionuklidy podrobné uvedeny v pMoze
Vyhlášky. Musí tedy vždy platit následující nerovnost

-3- í 1 'l.s í 1
^k,L

ll,s

Ht

1

(6), (7)

(7)
t,L

kde: H roční hluboký index dávkového ekvivalentu,
roční limit efektivního dávkového ekvivalentu,
roční příjem radionuklidu j ,
roční limit příjmu radionuklidu j ,
roční mělký index dávkového ekvivalentu,
roční limit dávkového ekvivalentu v kůži.

Uvedená doporučení platí za normálních podmínek. V případě havarijní situace je
přijatelné, aby pracovníci obdrželi dávky vyšší než je uvedeno. Přijatelnost tohoto

l.d

H L -

'i "
'í. L
H... -
H k . L -
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řešení je nutno posuzovat z hlediska očekávaného přínosu záchranné akce a rizika
s ní spojeného.

8.2 PRÁCE S RADIOAKTIVNÍMI ZDROJI

8.2.1 Základní definice

Radioaktivní zářič je jakékoliv radioaktivní látka, jejíž úhrnná aktivita přesahuje
hodnoty v příloze Vyhlášky a jejíž měrná aktivita přesahuje 74 Bq.g"1, jde-li o roztoky,
plyny či prášky, a 37 Bq.g'1 jde-li o pevné přírodní radioaktivní látky.

Radioaktivní zdroj je radioaktivní zářič či zařízení, které radioaktivní zářič obsahuje
nebo při jehož provozu vzniká ionizující záření s energií vyšší jak 5 keV.

Uzavřený zářič je radioaktivní zářič, jehož úprava zabezpečuje zkouškami
předepsanou těsnost a vylučuje tak za předvídaných podmínek použitia opotřebování
únik radioaktivních látek ze zářiče, a který je provázen osvědčením.

Otevřený zářič je radioaktivní zářič nevyhovující podmínkám pro uzavřený zářič.

8.2.2 Obecné zásady pro práci s radioaktivními zdroji

Prostory pracoviště, kde pracovníci mohou obdržeí za rok dávky resp. dávkové
úvazky větší jak 3/10 nejvyšších přípustných dávek jsou označeny jako kontrolované
pásmo. Pracoviště s radioaktivními (RA) látkami se dělí na pracoviště s uzavřenými
nebo s otevřenými zářiči. Pracoviště s otevřenými zářiči se dále dělí do 3 kategorií (I,
II, III) v závislosti na aktivitě radionuklídů současně zpracovávaných na pracovním
místě, na jejich radiotoxicítě (4 skupiny radionuklidů - A, B1, B2, C) a podle typu
prováděných pracovních operací v závislosti na vybavení pracoviště [20].

Pracovníci jsou povinni postupovat při práci tak, aby jejich okolí bylo co nejméně
ohroženo IZ, používat ochranné pracovní prostředky a zacházet se zdroji záření
odpovědně [12], [21].

Při práci s uzavřenými zářiči je nutno:
- dbát na to, aby nedošlo k poškození obalu a k následnému úniku radioaktivní

látky,
- manipulace provádět vždy alespoň na délku paže od těla,
- snažit se omezit ozáření na lokální - zvláště u žen se vyhnout krajině břišní.
V závislosti na aktivitě radioaktivního zdroje:
- omezit dobu manipulace,
- dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdroje záření,
- k manipulaci používat pinzety, manipulační kleště, manipulátory,
- používat transportní stíněné kontejnery, přenosné kryty.
Při práci s otevřenými zářiči je nutno navíc:
- manipulace provádět vždy v ochranných rukavicích,
- v případech, kdy je možný únik RA látky do ovzduší, provádět práci v digestoři,
- při manipulaci s RA kapalinami používat podložní mísu s vrstvou filtračního

papíru,
- vyhýbat se práci s jakoukoliv nezhojenou ranou.
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- zamezit možnému roztříknutí RA látky a následnému zamoření pracoviště,
- je zakázáno brát cokoliv do úst, zejména pipetovat radioaktivní látky ústy

jakoukoliv pipetou.
Záření alfa (a) je tvořeno jádry "He. Vzhledem k tomu, že částice a v důsledku

interakcí s elektronovým obalem velmi rychle ztrácejí energii a absorbují se, spočívá
ochrana především v zamezení vnitřní kontaminace. Dosah částice a o energii 7 MeV
je ve vzduchu 59 mm, v biologické tkáni 72 /jm. V řadě případů neproniknou částice
a již povrchovou zrohovatělou vrstvou kůže (tloušky asi 70//m). Zvláštní zřetel je
však nutno brát na oční čočku jako měkkou tkáň (brýle nezbytné). To znamená, že
z hlediska vnějšího ozáření je postačující dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdroje
záření (asi 15 cm), nebo odstínění tenkou stínící fólií, či použití rukavic. Daleko
závažnějším faktorem je vnitřní kontaminace, kdy v důsledku inhalace či ingesce se
zářič a dostává do přímého kontaktu s měkkou tkání uvnitř organismu a vzhledem ke
svému vysokému jakostnímu faktoru Q působí vysoce destruktivně - lokální dávkové
ekvivalenty v jednotlivých orgánech mohou být značné. V závislosti na množství a
druhu RA látky je nutno s nimi manipulovat pouze na příslušné vybaveném pracovišti.

Záření beta (0) je tvořeno proudem elektronů resp. pozitronů, které mají v látce
poměrně omezený dolet a proto lze vlastní beta záření snadno odstínit - částice o
energii 6 MeV má ve vzduchu dosah asi 25 m, v hliníku 14 mm. Situaci však
komplikuje brzdné záření, které vzniká při interakci záření P s látkou a to jednak v
samotném zdroji a jednak v použitém stínění. Jedná se o fotonové záření, jehož
střední energie vzrůstá s protonovým číslem Z látky. Pro stínění p záření se proto
vždy používá materiál s nízkým Z - t j. plexisklo, hliník nebo se používá tzv. dvojvrstvé
stínění, jehož vnitřní strana je z materiálu s nízkým Z, tloušky však takové, aby se
absorbovaly všechny elektrony [22]. Vnější strana je naopak z materiálu s velkým
Z, které slouží k odstínění brzdného záření. Ochrana před zářením beta spočívá v
zamezení vnitřní a povrchové kontaminace.

Záření gama (y) je nepřímo ionizující fotonové záření. Ochrana spočívá v omezení
vnějšího ozáření - zkrácením doby manipulace, zvětšením vzdálenosti nebo použitím
stínění. Základní vztah pro výpočet dávky od zdroje záření

± D„ . t ( 8 )

K' p
kde: K - násobnost zeslabení, DT d - dávkový příkon od zdroje zářeni ve tkáni ve
vzdálenosti d metrů, t - doba manipulace, I - manipulační vzdálenost od zdroje záření.

Pro určení násobnosti zeslabení existuje řada tabulek [23], ve kterých jsou v
závislosti na energii záření, stínícím materiálu, typu svazku záření (úzkém, širokém)
uvedeny potřebné údaje. Jako stínící materiály jsou nejvhodnější materiály s vysokým
Z, ale nejčastěji se používá voda, beton, železo, olovo (nejdostupnější). Pro speciální
stínění se volí wolfram nebo ochuzený uran (tj. se sníženým obsahem 235U oproti
přírodnímu uranu). Potřebná tlouška materiálu, která zeslabí 2 x (K = 2) je např. pro
fotony o energii 1 MeV u vody 120 mm, betonu 64 mm, železa 21 mm, olova
10 mm.

Neutronové jaření (n) je nepřímo ionizující záření s vysokým biologickým účinkem.
Protože neutronové zdroje jednak emitují pronikavé y záření a jednak vzniká reakcí
(n,K) K záření i v samotném materiálu stínění, je nutno používat kombinované stínění.
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Nejprve se použije materiál s vysokou moderační schopností pro zpomalení rychlých
neutronů. Vhodná je voda, organické látky (polyetylén), hydridy, grafit. Pro absorpci
tepelných neutronů se používají materiály s obsahem bóru (bórovaný grafit, bórovaná
ocel, polyetylén s bórem), kadmia nebo lithia. Při záchytu neutronů jádry bóru vzniká
okamžité y záření s energií 478 keV, obdobný problém nastává i při použití kadmia.
Pro speciální stínění tam, kde je nežádoucí vznik y záření lze použít např. kompozici
polyetylénu s lithiem (90% 6Li, zbytek 7Li oproti poměru v přírodnímu lithiu).
Takovéto stínění je však poměrně nákladné. Pro stínění neutronů jsou v ČR nabízeny
polyetylenové tvarovky "Neutrostop", z kterých lze sestavovat dle potřeby stínící
kryty, stěny atd. I24J. Poslední vrstva kombinovaného stínění se volí z materiálu
vhodného pro odstínění y záření.

8.3 RADIOAKTIVNÍ ODPADY

Radioaktivní odpad je odpad v pevném, kapalném či plynném skupenství, který
vzniká při používání zdrojů záření nebo při těžbě a úpravě surovin a obsahuje
radioaktivní látky nebo je jimi znečištěn.

Bez souhlasu hygienických a dalších příslušných orgánů se nesmí RA odpady a
RA zářiče ukládat do půdy, vypouštět do vod a do ovzduší. Odpady vzniklé při těžbě
a zpracování RA surovin a při provozu jaderných reaktorů odstraňují organizace, ve
kterých tyto odpady vznikají. Ostatní organizace jsou povinny RA odpady upravit pro
odvoz do ústředního odklidiště, jehož provozem byl v ČR pověřen Ústav pro výzkum,
výrobu a využití radioizotopů.

8.3.1 Rozdělení radioaktivních odpadů

Hlavní rozdělení radioaktivních odpadů (RAO) je podle jejich měrné aktivity na:
- nízko aktivní odpady,
- středně aktivní odpady,
- vysoce aktivní odpady.
Dále jsou děleny podle fyzikálních, chemických a radiochemických vlastností,

přičemž základní dělení je podle skupenství (pevné, kapalné, plynné).
Dělení používané ve Velké Británii [25J je následovné:
- vysoce aktivní kapalné odpady (High Level Liquid Waste) - tyto odpady vznikají

pouze při přepracování jaderného paliva v průběhu vypařování vyextrahovaného
roztoku z primární separace, obsahují až 99% štěpných produktů a aktinoidy
Np, Am, Cu; charakteristickým jevem pro tento typ odpadů je nezanedbatelný
vývin tepla, jejich objemová aktivita dosahuje až 15 PBq.m'3,

- středně aktivní pevné odpady (Intermediate Level Waste) - odpady s měrnou
aktivitou větší jak 4 GBq.ť pro a a větší jak 12 GBq.t1 pro iff, y zářiče. Zdrojem
těchto odpadů jsou procesy při přepracování paliva - obsahy iontoměničů,
zbytky povlaků palivových článků; někdy jsou zdrojem i odpady z průmyslu a
nemocnic -především starší radioaktivní zdroje.
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- nízko aktivní pevné odpady (Low Level Waste) - odpady jejichž měrná aktivita
je menší jak pro ILW, ale větší jak 0,4 MBq.ť1. Do této oblasti spadají prakticky
všechny běžně používané radioaktivní zdroje,

- velmi nízko aktivní pevné odpady (Very Low Level Waste) - odpady s měrnou
aktivitou menší jak 0.4 MBq.ť1,

- plynné a nízkoaktivní kapalné odpady (Gaseous and Low Level Liquid Waste)
vznikají opět převážně při přepracování paliva a při provozu jaderné elektrárny;
zdrojem jsou filtry, na kterých docází k zachycení radionukiidů Í14C, 3H, 85Kr,

8.3.2 Likvidace radioaktivních odpadů

Pro zneškodňování RAO je vytvořena celá řada metod, kritériem efektivity je
dosažený stupeň ochrany životního prostředí. Platí zásada, že zneškodnění musí být
v souladu s maximálně rozumě dosažitelnou mírou při společensky únosných
nákladech [26].

Zneškodnění RAO zahrnuje:
- změnu objemu (redukcí nebo naopak zředěním),
- solidifikaci - zpevrujní (kalcinací, cementací, bitumenací, vitrifikací),
- dočasné či trvalé uložení na úložišti (na mořském dnu, do hlubinného úložiště,

do povrchového úložiště).
Cílem redukce je zmenšit objem RAO na minimum. Použité metody jsou:

odpařování, spalování, lisování, filtrace, odstreďovaní apod..
Základní požadavek u kapalných radioaktivních odpadů je upravit je vhodnou

metodou do pevné stabilní formy. Nejprve se provádí redukce objemu odpařováním,
tím se docílí až 10ti násobného snížení objemu, a poté se používá některý
z následujících procesů:

- Kalcinace je proces, kdy se zbytek odpadu zahřívá až na 900 °C, tím se
uvolňují nitráty, které by v zatavených nádobách s odpadem způsobovaly svým
uvolňováním narůstání tlaku,

- cementace je metoda, kdy se z kapalných RAO vytvoříš cementem za přídavku
vody a aditiv směs, která ztuhne do bloků, jejichž tvar je dán trasportním
obalem; tato metoda se používá pro nízkoaktivní odpady, je jednoduchá a
cenově přístupná,

- bitumenaoe je jedna z nejvyvinutějších metod v celosvětovém měřítku; u nás
se používá pro zpracování nízko a středně aktivního odpadu vzniklého z provozu
na jaderné elektrárně (vodní roztoky anorganických a organických sloučenin,
vodní suspenze vysycených radioaktivních organických iontoměničů z čističek
vody primárního okruhu); bitumen (v podstatě emulgovaný asfalt s bodem tání
45 - 65 °C) se společně s koncetrátem RAO ve vhodném odpařovacím zařízení
promísí a zahustí; při teplotě kolem 160 °C dojde k odpaření vody a obalení
suchých částeček odpadu vrstvou bitumenu; získá se tak bitúmenový produkt,
jehož kvalita závisí na obsahu vody; výhodou této metody je nízká
vyluhovatelnost, radiační a tepelná stálost; k nevýhodám patří malá biologická
odolnost a hořlavost.
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- vitrifikace je v zásadě ztužení RAO do skleněné matrice; kapalné RAO se
nejdříve zkoncentrují, potom kalcinují do teplot kolem 600 °C a v poslední fázi
se přidává skelná drt a celá směs se zahřívá až na 1100 °C, kdy se drt začíná
tavit a vytváří se kompaktní skleněné bloky; metoda je vhodná zejména pro
vysoce aktivní odpady, její výhodou je nízká vyluhovatelnost, chemická a
radiační stálost produktu, mechanická pevnost; limita použití u této metody je
dána množstvím tepla uvolňovaného z odpadu, kdy by mohlo dojít
k devitrifikaci a následnému úniku odpadu do okolí,

- superkalcinace je metoda budoucnosti, která by umožnila zpracovat vysoce
aktivní odpady do keramické matrice s vyšší odolností proti teplotě než u
skleněné formy.

Pevné radioaktivní odpady rozlišujeme na měkké a tvrdé [27]. Měkké odpady
(papír, hadry, guma, plasty) se spalují, pak lisují tlakem 0,5 MPa a následně ukládají
do 200 I kovových sudů. Tímto postupem se docílí až 450ti násobné redukce
původního objemu. Tvrdé odpady (potrubí, přístroje, nástroje) se rozřezávají na malé
fragmenty a ukládají stejným způsobem. Pokud se vyskytují velkorozměrné kovové
odpady, pak se po dekontaminaci a částečné fragmentaci ukládají na zvláště
vyhrazeném místě.

Při ukládání RA odpadů musí být dodrženy následující obecné principy radiační
ochrany [28]:

- budoucí generace by neměly být vystaveny rizikům, jež jsou v současné době
považována za nepřijatelná,

- radiologické riziko vážných zdravotních důsledků z úložiště RA odpadů by u
jednotlivců a jejich potomků nemělo překročit 1.10s za rok pro nejvíce
exponovanou skupinu,

- musí být dodržen pricip ALARA.
Systém ukládání RA odpadů v ČR (jedná se prakticky o nízko a středně aktivní

odpady) je založen na uložení RAO do fixační matrice a následně do ocelového sudu.
Konečné uložení je do povrchového úložiště, které je tvořeno betonovými jímkami s
izolačním nátěrem. Ty jsou obklopeny vrstvou nepropustného jílu a nakonec vrstvou
zeminy. Je tak vytvořeno 5 bariér, z nichž každá je schopna zabránit rozptýlení
radioaktivních látek do okolí.

9 J A D E R N Á A R A D I A Č N Í B E Z P E Č N O S T
P R A C O V I Š T Ě S J A D E R N Ý M R E A K T O R E M

V následujících odstavcích jsou shrnuty v přehledu principy, jejichž dodržování je
bezprostředně spojeno se zabezpečením jaderné bezpečnosti výzkumných jaderných
zařízení (výzkumných reaktorů) a které byly v různé šíři uvedeny v předcházejícím
textu.

Cílem jaderné bezpečnosti je chránit člověka, společnost a životní prostředí před
radioaktivním ozářením a kontaminací. K naplnění tohoto cíle ustavuje stát dozorný
orgán - Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který ve schvalovacím řízení k umístění.

52



stavbě, provo2!u a likvidaci jaderných zařízení dbá, aby těchto výsledků bylo
dosaženo.

Prostředkem k zajištění jaderné bezpečnosti jsou technická opatření realizovaná
v procesu naplňování programů zajištění jakosti, organizační opatření zakotvená
v zákonech, předpisech a nařízeních. Nepominutelnou součástí zajištování jaderné
bezpečnosti je výchova kvalifikovaného personálu a příprava konkrétních opatření ke
zmírnění následků případných havarijních událostí.

Práce na pracovišti s reaktorem klade vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků,
jejich osobní zodpovědnost, bezpodmínečné dodržování technologické kázně a jejich
zdravotní stav. Pracovníci na úrovni operátora a vedoucího směny jsou pravidelně
přezkušováni (každé 2 roky, u prokazatelně kvalifikovaných a zodpovědných
pracovníků lze tento interval prodloužit na max 4 roky) a prochází pravidelným
psychologickým vyšetřením. Všichni pracovníci jsou pravidelně (obvykle 1x za rok)
proškolováni a přezkušováni z obecných bezpečnostních předpisů, zejména předpisů
pro práci s aktivitou.

Odpovědnost za provoz jaderného zařízení má organizace, která reaktor provozuje.
Provozovatel musí zajistit:

- výstavbu reaktoru podle schválené dokumentace a programu zajištění jakosti,
- provozování reaktoru v souladu s předloženou bezpečnostní zprávou a

schválenými limitami a podmínkami pro provoz,
- zkušební provoz, jehož výsledky prokáží, že reaktor může být provozován

v souladu s projektovanými předpoklady,
- zpracování a nácvik havarijního plánu,
- zpracování a procvičování programu radiační ochrany,
- provozování reaktoru kvalifikovaným a zkušeným personálem,
- přezkušování a procvičování osob zodpovědných za jadernou bezpečnost,
- informovanost dozorného orgánu (SÚJB) o všech mimořádných událostech,
- provozování reaktoru v souladu se schválenými provozními předpisy.
Program radiační ochrany vychází z těchto zásad:
- trvalé monitorování radiační situace ve všech prostorách, obzvláště pak

v prostorách přístupných za provozu,
- vybavenost personálu vhodnou a dostatečnou osobní dozimetrií,
- trvalé monitorování radiační situace v okolí jaderného reaktoru,
- pravidelně prováděná kontrola plynných exhalátů,
- kontrola neprovozního personálu před vstupem do provozních prostor a při

skončení jejich práce v provozních prostorách,
- opakované prověrky a cvičení provozního personálu v dodržování radiačních

předpisů,
- pravidelné měření personálu na celotělovém počítači a pravidelné

vyhodnocování osobních dozimetrů, registrace výsledků měření a jejich
dlouhodobá archivace,

- hlášení o překročení povolených limitů dozornému orgánu,
- koordinace čir-ustí směnového personálu s dozimetrickým dozorem a

s hygienickými orgány při složitých situacích s cílem omezení následků
mimořádné události.
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Zásady všeobecné bezpečnosti (uvedeny pro reaktor LVR-15)
Za bezpečnost pracovníků ve směně zásadně odpovídá ten, kdo práci nařídil.

Všichni pracovníci, kteří jsou zařazeni do směnového provozu jsou povinni dodržovat
předpisy a nařízení. Mimo to musí být dodržována tato opatření:

- práce na silnoproudém zařízení, strojních a svářecích agregátech musí být
vykonávána nejméně dvěma pracovníky, pracovníci jsou povinni ohlásit začátek
a ukončení práce vedoucímu směny,

- v odpoledních a nočních směnách musí mít navíc písemný plán prací schválený
(podepsaný) vedoucím odborné skupiny,

- při kontaminaci části objektu zabezpečuje dekontaminaci ten, kdo kontaminaci
způsobil, v ostatních případech dekontaminaci organizuje vedoucí směny,

- práce na víku reaktoru organizuje vedoucí směny ve spolupráci s dozimetrickým
dozorem,

- všechny práce prováděné v aktivní zóně organizuje vedoucí směny a provádí o
nich zápis do směnového deníku,

- vedoucí směny před spuštěním reaktoru provede vizuální kontrolu aktivní zóny,
provede kontrolu havarijní sprchy a havarijní signalizace úrovně vody v nádobě
reaktoru.

10 K U L T U R A B E Z P E Č N O S T I

10.1 VÝCHOZÍ PRINCIPY

V podstatě jakýkoliv problém, vzniklý na jaderném zařízení, má svůj původ v té
či oné míře v chybě člověka. Lidská mysl je však také velmi účinná při zjištování a
odstraňování potenciálních problémů a to má naopak důležitý kladný vliv na
bezpečnost. Z obou uvedených důvodů nesou jednotlivci mimořádnou odpovědnost.

Novým, nyní však již široce uznávaným požadavkem je, že kromě dodržování
stanovených předpisů a pravidel, musí všichni pracovníci zainteresovaní na jaderné
bezpečnosti jednat v souladu s kulturou bezpečnosti (Safety Culture). Proto
organizace provozující jaderná zařízení a všechny organizace odpovědné za jadernou
bezpečnost musí rozvíjet kulturu bezpečnosti jako prostředek prevence selhání
lidského faktoru a využití pozitivních hledisek lidského jednání.

Kultura bezpečnosti bývá nejčastěji definována jako takový soubor postojů a
charakteristik organizací i jednotlivců, který zajištuje, že problémům bezpečnosti
jaderných zařízení je věnována ta nejvyšší prio'ita, jakou si jejich významnost
zasluhuje.

Uvedená definice dává kulturu bezpečnosti zřetelně do souvislosti s osobními
myšlenkovými postoji a zvyky a s celkovým stylem řízení organizací. I když jsou tyto
záležitosti zřejmě obecně nepostižitelné, má jejich kvalita postižitelné projevy.
Základním požadavkem pak je vypracovat prostředky na využití těchto postižitelných
projevů, aby se zjistilo, co se za nimi skrývá.

Zřejmě ani přesné předpisy a dobré postupy se nemohou považovat za zcela
správné, pokud se používají pouze mechanicky. Kultura bezpečnosti proto vyžaduje.
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aby všechny povinnosti důležité pro bezpečnost byly vykonávány správně, s
náležitou pozorností, s uvědomělým logickým myšlením a plnou znalostí, na základě
zdravého úsudku a s náležitým smyslem pro odpovědnost.

Kultura bezpečnosti se tedy týká osobní angažovanosti a odpovědnosti všech
jednotlivců zapojených do jakékoliv činnosti, která má vztah k bezpečnosti jaderných
zařízení. Všestranné myšlení zaměřené na bezpečnost by mělo být považováno za
klíčový element, který umožňuje zaujímat sebekritické postoje, zabránit pocitu
sebeuspokojení, angažovat se v dosahování vynikajících výsledků a pěstovat osobní
odpovědnost i sebekontrolu.

Kultura bezpečnosti má univerzální charakter a její uplatnění zahrnuje nutnost
věnovat pozornost řadě prvků. Mezi ně patří:

- individuální vědomí důležitosti bezpečnosti,
- znalosti a způsobilosti získané výcvikem a instrukcemi personálu a jeho

sebevzděláváním,
- angažovanost při prosazování nejvyšší priority bezpečnosti na vyšší řídící úrovni

a přijímání společného bezpečnostního cíle jednotlivými pracovníky,
- motivace prostřednictvím principu vedení, stanovením cílů a systémů odměn

a postihů, a prostřednictvím vytváření vlastních postojů jednotlivci,
- dozor včetně postupů kontroly a prověrek a připravenost reagovat na kritické

postoje jednotlivců,
- odpovědnost prostřednictvím formálního vymezení a popisu pracovních

povinností a jejich pochopení jednotlivci.
Kultura bezpečnosti obsahuje v podstatě dvě složky. První je potřebný rámec

uvnitř dané organizace, za který má odpovědnost hierarchické uspořádání organizace.
Druhou složkou je postoj personálu na všech úrovních jako reakce na tento rámec a
při využívání jeho výhod.

10.1.1 Vybrané zásady kultury bezpečnosti uplatňované na pracovištích s
výzkumnými reaktory

Kultura bezpečnosti se odvíjí směrem dolů od činností nejvyšší úrovně vedení
organizace. V případě pracovišt s výzkumnými resp. školními reaktory bývají
pravomoci a vyplývající odpovědnost ve velké míře delegovány vedoucím organizace
(ředitelem nebo děkanem) na vedoucího příslušné organizační jednotky, která zajištuje
provoz příp. i využívání reaktoru. Potřebný rámec pro zajištění zásad kultury
bezpečnosti by pak měl být zde vytvářen jednak organizačním řádem pracoviště a
jednak osobou (osobností) jeho vedoucího. Na konkrétním pracovišti (provoz
reaktoru) by pak měly být otázky kultury bezpečnosti rozpracovávány alespoň ve
třech základních směrech:

Vytváření pracovního prostředí
Důraz by měl být kladen zejména na celkové vybavenízařízení a pracoviště, trvalé

zlepšováníobsahu a přehlednosti informací podávaných ovládacím zařízením reaktoru
a měřícími přístroji, společné projednávání včach změn (v technologii, technice,
předpisech) s možnými vlivy na jadernou bezpečnost, individuální odbornou činnost.
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vzájemnou dohodu při obsazování provozních směn vyjádřenou ve směnovém
příkazu, vzájemnou informovanost o chybách, které mohou nastat v činnosti obsluhy
včetně uvážení možných následků a hledání způsobů, jak těmto chybám předcházet,
alespoň relativně rovnoměrné pracovní vytížení, alespoň rámcově definovanou
pracovní perspektivu, udržování pořádku na pracovišti, jmenovité rozdělení
odpovědnosti za jednotlivé celky zařízení, vzájemnou komunikaci a udržování dobrých
pracovních i osobních vztahů.

Individuální postoje k jaderné bezpečnost;
Mohou být zjištovány především při výměně názorů na pracovišti a sloužit jako

podklad k posouzení účinnosti kultury bezpečnosti. Důraz má být kladen na vědomí
odpovědnosti jednotlivých pracovníků, informovanost o jejím rozsahu, požadavky
úplnosti a přesnosti záznamů v provozní dokumentaci, postoj k vlastním chybám,
postup v případě zjištění závady nebo nesrovnalosti v řídícím systému reaktoru a
dalších zařízeních důležitých z hlediska bezpečnosti, aktivní zjištování příčin poruch,
odpovědný postoj při výkonu činnosti, reakce na nepředvídané situace, využívání
příležitostí k trvalému zlepšování své činnosti apod.

Využívání zkušeností s bezpečností provozu reaktoru
Určitým měřítkem může být připravenost zařízení k provozu s ohledem na program

jeho využívání, charakterizovaný většinou specifikou konkrétního zařízení (ozařování,
experimenty, výuka apod.) Velice důležitá je vždy určitá personální rezerva. Důraz je
kladen na předávání zařízení v přesně definovaném resp. dokumentovaném stavu a
jeho kontrolu.

U výzkumných a školních reaktorů vyžadují zvláštní pozornost kritické
experimenty a manipulace s palivem. Zde většinou s provozním personálem úzce
spolupracují i další pracovníci (fyzici, mechanici, experimentátoři), takže se požadavky
zajištění jaderné bezpečnosti prostřednictvím kultury bezpečnosti rozšiřují na širší
okruh lidí.

Při ukončení prací je nutné uvést celé pracoviště do výchozího stavu nebo stav
přesně dokumentovat. K nezbytným náležitostem pracoviště patří i řádné plnění
organizační směrnice pro bezpečnostní ochranu pracoviště, jejíž dodržování spolu s
evidencí jaderných materiálů a pravidelným měřením dozimetrické situace musí na
reaktorových pracovištích patřit mezi nejpřísněji kontrolované náležitosti.

Zkušenosti z domácích i zahraničních reaktorových pracovišt ukazují, že stručně
zmíněné uplatňování vybraných zásad kultury bezpečnosti se pozitivně projevuje
nejen mezi personálem reaktoru, ale i v přístupu ostatních zaměstnanců ústavu
(školy), návštěvníků zařízení (u školních reaktorů především posluchačů) i v pohledu
obyvatel žijících v okolí reaktoru.
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P ř e d m l u v a

Vypracování učebních textů a souborů otázek pro přípravu a zkoušky vybraných
pracovníků výzkumných jaderných zařízení v ČR (k datu vzniku reaktorů LVR- 15a LR-
0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. a reaktoru VR-1 Vrabec na Fakultě jaderné
a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze) bylo vedeno snahou :

- sjednotit (po stránce obsahové i v náročnosti) požadavky na znalosti vybraných
pracovníků na jednotlivých pracovištích provozujících výzkumná jaderná
zařízení,

- rozšířit základní znalosti vybraných pracovníků zejména v oblasti reaktorové
fyziky a techniky a v požadavcích na zajištění jaderné bezpečnosti,

- objektivizovat zkoušky vybraných pracovníků, včetně přísnějšího rozlišení
jednotlivých vybraných činností.

Učební texty, tak jak jsou připraveny, neobsahují návody na manipulace s
jednotlivými zařízeními ani podrobnější popis jejich provozních předpisů a návodů.
Otázky ke zkouškám však i tyto oblasti pokrývají.

Učební texty z teorie reaktorů jsou doplněny praktickými úlohami na školním
reaktoru VR-1, uspořádanými do dvou typů výcvikových kursů. Kursy jsou nedílnou
součástí takto navržené (obsahově i organizačně) přípravy vybraných pracovníků.
Konkrétní praktická příprava (nácvik ovládání jednotlivých zařízení a manipulací) však
bude probíhat vždy již na příslušném zařízení.

Učební texty jsou obsahově rozděleny do sešitů, jejichž seznam je vždy uveden
na titulní straně. Obsah sešitu shrnuje vždy úvodní anotace.

A n o t a c e

Sešit Databáze zkušebních otázek je věcně zaměřen do dvou oblastí. První se týká
vytvoření programového vybavení pro generaci zkušebních testů při státních
zkouškách vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení pomocí osobního
počítače. Blíže je uvedena struktura generování otázek z jednotlivých odborných
okruhů, avšak vlastní popis ovládání připravené databáze nebyl z praktických důvodů
do tohoto sešitu zařazován a je publikován jako samostatná zpráva. V druhé části
sešitu jsou vytištěny otázky pro všechna výzkumná jaderná zařízení, a to pro
písemnou i ústní část zkoušky. Otázky z teorie reaktorů, které jsou společné pro
všechny tři reaktory, jsou vytištěny jednou, otázky z konstrukce, bezpečnosti a
provozu pak pro každý reaktor samostatně. Závěrem je jako ukázka uveden příklad
vygenerovaného testu pro písemnou část zkoušky.

Okruh otázek byl připraven tak, aby pokrýval nejen problematiku popisovanou
v těchto učebních textech (sešitech č. 1 - 5), ale i konkrétní provozní situace,
postupy a manipulace, specifické pro jednotlivá zařízení a do společných učebních
textů nezahrnuté.
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1 Ú V O D

Databáze zkušebních otázek byla zařazena jako součást kompletu učebních textů
a souboru otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných
jaderných zařízení. Tvoří ji text tohoto sešitu, návod k její obsluze 11J a programové
vybavení nahrané na jedné disketě 5 V* 1,2 MB nebo 3R 1,44 MB.

Programové vybavení bylo připraveno a odladěno pro automatickou generaci a
tisk zkušebních testů pomocí osobního počítače, a to pro písemnou i ústní část
zkoušky při ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků
výzkumných jaderných zařízení. Program mimo generaci, prohlížení a tisk testů
umožňuje i kompletní správu databáze otázek. Základní prováděcí program je napsán
v jazyce Turbopascal 7.0 a skládá se ze dvou hlavních částí:

- z programového jádra, které zabezpečuje generaci testů, jejich výstup, správu
databáze otázek a některé doplňkové funkce,

- z databáze zkušebních otázek, kterou představuje datový soubor s texty otázek
a řídícími kódy ke každé otázce pro provádění jejich výběru podle zadaných
požadavků.

Ve dvou přílohách tohoto sešitu je zařazen jednak výpis všech otázek z databáze
pro jednotlivé reaktory a jednak ukázka vygenerovaného testu pro písemnou část
zkoušky vybraných pracovníků.

2 D A T A B Á Z E O T Á Z E K

2.1 STRUKTURA DATABÁZE

V databázi zkušebních otázek jsou připraveny rozsáhlé soubory otázek. Základním
kritériem pro jejich rozděleni' do jednotlivých skupin nebo okruhů (některé z otázek
mohou platit i pro více z nich) jsou:

- typ výzkumného jaderného zařízení - reaktoru:
- výzkumný reaktor LVR-15 v ÚJV Řež a.s., v databázi značen L,
- výzkumný reaktor LR-0 v ÚJV Řež a.s., v databázi značen R,
- školní reaktor VR-1 na FJFI ČVUT Praha, v databázi značen V,
- rezerva pro jiný reaktor, v databázi značen J,

- vybraná funkce, pro kterou pracovník skládá zkoušku:
- OR - operátor reaktoru, v databázi značena O,
- VS - vedoucí směny, v databázi značena V,
- KF - kontrolní fyzik, v databázi značena K,
- VSS - vedoucí skupiny spouštění, v databázi značena S.

- typ testu:
- pro písemnou část zkoušky,
- pro ústní část zkoušky.

Pro přesnější definování rozsahu testovaných znalostí jsou soubory otázek dále
vnitřně členěny podle tohoto klíče:
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- Otázky pro písemnou část zkoušky jsou z odborného hlediska rozděleny do
okruhů uvedených přehledně v níže uvedené tabulce (T - teorie, K - konstrukce,
B - bezpečnost a provoz):

Tabulka č.1

Označení Popis (charakteristika)

T1

T2

T3

T4

T5

K1

K2

K3

K4

K5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

základy jaderné a neutronové fyziky, stínění

fyzika jaderných reaktorů

dynamika jaderných reaktorů

termohydraulika výzkumných reaktorů,

havarijní analýzy

výzkumné reaktory: třídění, paliva, využívání

detektory neutronů, řídící systémy výzkumných reaktorů a
jejich základní vybavení

konkrétní výzkumný reaktor (podle zkoušky na dané zařízenO:
technologie, regulační orgány, okruhy

konkrétní výzkumný reaktor: ovládací zařízeni, vybavení,
palivo, napájení

konkrétní výzkumný reaktor: vybrané manipulace a postupy

jaderná bezpečnost, její zásady, kultura bezpečnosti

legislativa, státní dozor, dozorované oblasti

limity a podmínky, bezpečnostní zprávy, jakost a
kvalifikace zařízení, bezpečnostní ochrana

organizace provozu, provozní dokumentace, směna a její povinnosti,
manipulace s radioaktivními materiály a odpady

etapy provozu, ZKE, transport a manipulace s palivem,
přestavba AZ, likvidace zařízení

abnormální a havarijní situace, havarijní plán, součinnosti

Otázky pro ústní část zkoušky jsou rozděleny do 3 okruhů, které jsou rámcově
vymezeny takto:
- teorie reaktorů (jaderná a neutronová fyzika, reaktorová fyzika, dynamika

reaktorů, termohydraulika, havarijní analýzy, stínění a postupy při
experimentálním ověření resp. změření parametrů), v databázi značené TU.

- konstrukce (stavba reaktorů, jejich dělení, paliva, konstrukce, systém řízení
a ochran, detektory neutronů, dozimetrické systémy, technické popisy
jednotíiw/ch zařízenO, v databázi značené KU,



- bezpečnost a provoz (jaderná bezpečnost, legislativa, jakost a kvalifikace,
základní kritický experiment, havarijní situace, provozní dokumentace,
manipulace s ra materiály a ra odpady), v databázi značené BU.

Každá otázka v databázi má svůj identifikační klíč (alfanumerický), podle kterého
je vybírána a který se skládá z:

- označení typu reaktoru a vybrané funkce, pro které může být otázka použita (je
možná varianta pro jeden, část nebo i všechny reaktory a totéž platí i pro
funkci),

- označení typu zkoušky (písemná nebo ústní) s určením okruhu, do kterého
otázka spadá (pro písemnou část 16 oblastí, pro ústní 3),

- pořadového čísla, pod kterým je otázka zařazena do databáze a které je
používáno pro její vyhledávání při editaci.

Jako příklad je nyní uvedena jedna otázka s identifikačními údaji, tak jak je
tisknuta ve výpisu otázek z databáze:

35. Reaktor: VLRJ Funkce: OVKS Typ: B1
Co rozumíme termínem jaderná bezpečnost.

2.2 ČINNOSTI. KTERÉ DATABÁZE UMOŽŇUJE

Činnosti, které databáze (její základní program) umožňuje, lze rozdělit do dvou
skupin:

- základní' funkce pro práci s databází zkušebních otázek (generace a výstup
testů, tisk všech otázek pro vybraný reaktor, funkci a typ testu, tisk
kompletního souboru všech otázek, opravy, mazání a doplňování otázek
v databázi, vytváření oddělených textových souborů s otázkami pro jednotlivé
reaktory),

- pomocné funkce (manipulace s otevřenými okny - změna jejich velikosti a
umístění, přepínání mezi nimi, kalendář, jednoduchý kalkulátor, změna typu
připojeného monitoru, uložení nebo načtení konfigurace programu).

Podrobný popis činností, které databáze umožňuje, jejich výběr i ovládání je
uveden v [1J.

3 G E N E R O V Á N Í T E S T Ů

Pro generování testů jsou v databázovém souboru k dispozici otázky pro každý
okruh v následujícím rozsahu (bez rozlišení vybrané funkce):

pro písemnou část zkoušky : nejméně 10 otázek,
pro ústní část zkoušky : nejméně 25 otázek.
Pro každý reaktor je pro generování testu připraveno více než 300 otázek, přitom

některé otázky (nejen z teorie) mohou být pro všechny reaktory společné. Celkem je
v databázi okolo 500 otázek.
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3.1 GENEROVÁNÍ TESTŮ PRO PÍSEMNOU ČÁST ZKOUŠKY

Při generování testu pro písemnou část zkoušky je dodržována pro všechny
reaktory tato skladba testů (počty otázek z jednotlivých okruhů podle vybraných
funkcí):

Tabulka č.2

OR

VS

KF

VSS

T1

1

1

1

1

T2

2

2

2

2

T3

1

2

2

2

T4

1

1

2

2

T5

1

1

1

1

K1

1

1

-

1

K2

1

1

-

1

K3

1

1

1

1

K4

2

2

1

1

K5

1

2

2

2

B1

1

2

1

2

B2

1

1

1

1

B3

2

2

2

2

B4

2

2

2

2

B5

1

1

1

1

B6

1

2

1

2

Testy pro funkce "Operátor reaktoru" a "Kontrolní fyzik" mají 20 otázek, testy pro
funkce "Vedoucí směny" a "Vedoucí skupiny spouštění" pak 24 otázek.

Program vybere otázky a sestaví test podle Tabulky č.2. K vybraným otázkám
předřadí samostatnou titulní stránku, na které doplní vybrané údaje (datum, typ
reaktoru, funkce) a vzniklý soubor vytiskne ve formě protokolu.

Příklad vygenerovaného testu pro písemnou část zkoušky včetně titulní stránky
je uveden jako Příloha č.2 tohoto sešitu.

3.2 GENEROVÁNÍ TESTŮ PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY

Otázky pro ústní část zkoušky jsou rozděleny do 3 okruhů. Při zkoušce je
z každého okruhu zadávána pouze jedna otázka. Otázky pro ústní test jsou po
vygenerování spolu s jednoduchou hlavičkou (datum, funkce, reaktor) vytištěny.

4 S O U B O R Y O T Á Z E K

Všechny otázky pro každý reaktor jsou přehledně uvedeny v Příloze č. 1. Nejprve
jsou uvedeny všechny otázky (k písemné i ústní části zkoušky) z teorie reaktorů,
které jsou společné pro všechny naše výzkumné reaktory. Dále jsou pro jednotlivé
reaktory uvedeny otázky z konstrukce a bezpečnosti, a to vždy nejprve pro písemnou
část zkoušky (oba okruhy) a pak pro ústní část zkoušky. Otázky pro písemnou část
jsou vždy členěny podle jednotlivých okruhů uvedných v Tabulce č.1.

U otázek nejsou uváděny vybrané funkce ani příslušnost otázek k určitému
výzkumnému reaktoru. Otázky nejsou číslovány a jsou psány bez otazníků.

Literatura:
(1J Polách, S. - Kropš, S. - Matějka, K.: Návod k obsluze databáze zkušebních

otázek pro vybrané funkce výzkumných jaderných zařízení. FJFI ČVUT Praha,
leden 1994.



P ř í l o h a č . 1

SOUBORY OTÁZEK PRO PÍSEMNOU A ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY VYBRANÝCH
PRACOVNÍKU VÝZKUMNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

1. Otázky z teorie reaktorů (jsou společné pro všechny reaktory)

1.1 Otázky pro písemnou část zkoušky
1.2 Otázky pro ústní část zkoušky

2. Otázky pro výzkumný reaktor LVR-15

2.1 Otázky pro písemnou část - konstrukce
2.2 Otázky pro písemnou část - bezpečnost
2.3 Otázky pro ústní část - konstrukce
2.4 Otázky pro ústní část - bezpečnost

3. Otázky pro výzkumný reaktor LR-0

3.1 Otázky pro písemnou část - konstrukce
3.2 Otázky pro písemnou část - bezpečnost
3.3 Otázky pro ústní část - konstrukce
3.4 Otázky pro ústní část - bezpečnost

4. Otázky pro školní reaktor VR-1

4.1 Otázky pro písemnou část - konstrukce
4.2 Otázky pro písemnou část - bezpečnost
4.3 Otázky pro ústní část - konstrukce
4.4 Otázky pro ústní část - bezpečnost

Otázky obsažené v databázi mohou být měněny a doplňovány podle požadavků
SÚJB Praha.
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1 Otázky z teorie reaktorů

1.1 Otázky pro písemnou část zkoušky

Základy jaderné a neutronové fyziky, stínění

Jak vzniká viditelné, ultrafialové, rentgenové a gama záření
a čím se liší.

Co vľte o záření alfa (podstata, jaký nový prvek vzniká.
interakce s hmotou).

Co víte o záření beta (podstata, jaký nový prvek vzniká,
interakce s hmotou).

Co víte o záření gama (podstata, jaký nový prvek vzniká,
interakce s hmotou).

Co víte o radioaktivitě . Vznik radioaktivních nuklidů,
druhy rozpadu, aktivita a její časová závislost, příklady
radioaktivních rozpadů.

Jaká jádra vznikají rozštěpením uranu 235 a kolik je možných
způsobů štěpení.

Jaké zvláštnosti vykazuje účinný průřez pro absorbci izotopu
uranu 238.

Čím je charakterizováno atomové jádro.

Jaké znáte zdroje neutronů.

Co vyjadřují střední volné dráhy pro absorbci, rozptyl a transport
a jak jsou definovány.

Jak se určí mikroskopický účinný průřez dané reakce pro směs prvků.

Jak se určí makroskopický účinný průřez dané reakce pro směs prvků
a pro sloučeninu.

Jaká je současná představa o složení atomu.

Jaké materiály se používají ke stínění.

Popište stínění reaktoru.
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Fyzika jaderných reaktorů

Jak dochází k rozmnožení neutronů v tepelném jaderném reaktoru
rychlými neutrony.

Co je to rezonanční absorpce v jaderném reaktoru. Jakou veličinou
tuto absorpci charakterizujeme.

jaký vliv má reflektor na distribuci tepelných neutronů v
jednopásmovém jaderném reaktoru s reflektorem a jaký vliv má
na kritickou velikost (kritický parametr).

Jaký efekt způsobuje přítomnost izotopu U238 v tepelném
jaderném reaktoru. Popište tento efekt.

Zformulujte jaderná kritéria pro hodnocení materiálů z
hlediska jejich moderačních účinků.

Jak je definován a co vyjadřuje efektivní koeficient násobení.

Jak je definována reaktivita a co tato veličina charakterizuje.

Jak je definována migrační plocha a jaký je fyzikální význam
difúzni délky a stáří tepelných neutronů.

Jaké jsou přednosti a nedostatky heterogenního uspořádání paliva
a moderátoru ve srovnání s homogenním.

Co je to xenónová otrava reaktoru.

Co to je jodová iáma? Uveďte, které manipulace jsou nevhodné
z hlediska vzniku jodové jámy.

Dynamika jaderných reaktorů

Vysvětlete vznik a význam zpožděných neutronů (beta,
beta efektivní).

Zformulujte diferenciální rovnici popisující časový průběh
hustoty neutronů bez vlivu zpožděných neutronů.

Jaký je vztah mezi periodou a dobou zdvojení výkonu reaktoru.

Co to je impulzní charakteristika reaktoru. Naznačte typickou
impulzní charakteristiku nulového reaktoru.
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Co to je přechodová charakteristika reaktoru. Naznačte
typickou přechodovou charakteristiku nulového reaktoru.

Co to je frekvenční charakteristika reaktoru.

Zformulujte zjednodušený matematický model dynamiky:
a) nulového reaktoru,
b) reaktoru, v němž se již uplatní vliv zpětné teplotní vazby.

Uveďte rozdíl mezi matematickým modelováním a matematickou
simulací.

S jakou periodou klesá výkon reaktoru po dostatečně dlouhé
době po velkých záporných skocích reaktivity .

O kolik vzroste výkon reaktoru za 10 s, je-li ustálená perioda
reaktoru 10 s.

Vysvětlete vznik a význam jodové jámy.

Termohvdraulika výzkumných reaktorů

Kolik se uvolní energie při rozštěpení jednoho jádra atomu uranu.

V jaké formě se uvolní jaderná energie při rozštěpení jádra uranu.

Uveďte vztah mezi tepelným výkonem reaktoru a hustotou toku
v aktivní zóně.

Co je to lineární výkon palivového elementu. Jak se tato
veličina mění po výšce palivového článku.

Zformulujte Fourierův zákon vedení tepla.

Zformulujte Newtonův zákon pro přestup tepla.

Jaké jsou možnosti řešení chladicích okruhů výzkumných reaktorů.

Jaké typy tlakových ztrát je nutno obecně uvažovat při průtoku
chladivá reaktorem.

Co je hydraulická charakteristika aktivní zóny a jaký vliv na ni
může mít dvoufázové proudění.
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Havarijní analýzy

Vysvětlete vliv teplotních změn na reaktivitu reaktoru.

Jaké jsou zvláštnosti výzkumných reaktorů ve srovnání s
energetickými reaktory z hlediska havarijní analýzy.

Co je to strom událostí. Uveďte příklad.

Co je to strom poruch. Uveďte příklad.

Jak velkým kladným skokovým změnám reaktivity by odolal váš
reaktor i bez zásahu systému řízení.

Jak byla definována maximální projektová havárie vašeho
reaktoru a jaké jsou výsledky bezpečnostních rozborů.

Nakreslete průběh hlavních parametrů reaktoru při velké kladné
skokové změně reaktivity (např. 1,7 beta).

Uveďte všechny hlvní možnosti chybného zavedení kladné reaktivity
do reaktoru.

Uveďte alespoň tři formulace podmínky kritičnosti

1.2 Otázky pro ústní část zkoušky

Teorie reaktorů

Popište, jaké druhy stínících materiálů použijete k účinnému
odstínění jednotlivých druhů záření (alfa, beta, gama,
neutrony).

Charakterizujte principy a zásady uplatňované při návrhu
stínění aktivní zóny u výzkumných reaktorů.

Popište hlavní způsoby pro změření prostorového rozložení
hustoty toku tepelných neutronů v aktivní zóně a jejím okolí.

Uveďte nejdůležitější způsoby měření reaktivity na výzkumných
reaktorech. Vybraný způsob charakterizujte podrobněji.

Popište postup při kalibraci řídící tyče metodou kladné periody
a vzájemnou kalibrací.
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Kdy je atomové jádro ve vzbuzeném stavu a co je vazební energie
jádra.

Vyjmenujte a popište děje, které mohou probíhat při průchodu
neutronů hmotným prostředím.

Z jakých částic se skládá atomové jádro a jaké druhy sil v něm
působí. Co je to atomové a hmotnostní číslo.

Co víte o štěpení těžkých jader neutrony.

Co je to mikroskopický a makroskopický účinný průřez pro reakci
částice s jádrem a jak závisí účinný průřez na rychlosti
dopadající částice.

Kterými veličinami lze charakterizovat moderující účinky materiálů
používaných v jaderném reaktoru jako moderátor. Vyjmenujte
materiály používané pro moderaci. Které materiály se používají
pro reflektor.

Které materiály mohou být použity jako jaderné palivo .
Uveďte, které jaderné palivo se používá v tepelném reaktoru .

Popište všechny procesy, ke kterým dochází v průběhu života
jedné generace neutronů v tepelném jaderném reaktoru.

Co je to kritický stav jaderného reaktoru.

Napište rovnici difúze pro tepelné neutrony v holém reaktoru pro
stacionární stav. Uveďte význam jednotlivých členů v rovnici a
význam jednotlivých veličin.

Jaké okrajové podmínky se používají při řešení difúzni rovnice.

Na jakém principu je založena regulace tepelného
jaderného reaktoru.

Jakou funkci mají řídící tyče v tepelném jaderném reaktoru.

Jaké faktory způsobují změnu koeficientu násobení během
provozu reaktoru.

Definujte ustálenou periodu reaktoru.
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Uveďte řádovou velikost střední doby života neutronů bez uvažování
zpožděných neutronů. Jak se tato veličina změní, zahrneme-li do ní
zpožděné neutrony.

Zformulujte rovnici kinetiky se zpožděnými neutrony.

Nakreslete a vysvětlete přibližný průběh odezvy:
a) nulového reaktoru,
b) reaktoru se zpětnou teplotní vazbou - 1 .zápornou,

- 2.kladnou,
na kladnou skokovou změnu reaktivity.

Co to je součinitel přestupu tepla a jak se určí.

Co to je krize varu 1 .druhu a jak souvisí s přestupem tepla.

Nakreslete typické rozložení teplot po výšce palivového článku.

Uveďte hypotetické havárie, s nimiž se uvažuje v rámci
havarijní analýzy experimentálních reaktorů.

Uveďte princip pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti reaktorů.

Co to je mezinárodní sedmistupňové posuzování nehod a havárií.

Jaké jsou přednosti a nedostatky koncepce maximální
projektové havárie.
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2 Otázky pro výzkumný reaktor LVR-15

2.1 Otázky pro písemnou část zkoušky - konstrukce

Výzkumné reaktory: třídění, paliva, využívání

Uveďte základní rozdělení paliv pro výzkumné reaktory podle
používaných hledisek.

Vyjmenujte 3 základní druhy heterogenních paliv používaných ve
výzkumných reaktorech, uveďte příklady.

Vyspecifikujte hlavní požadavky, které má splňovat kvalitní
palivo pro výzkumné reaktory.

Jaké jsou hlavní problémy spojené se snižováním obohacení
paliva pro výzkumné reaktory.

Jaké problémy jsou spojené s vyhořelým palivem z výzkumného
reaktoru.

Jakým způsobem dělí Výnos ČSKAE č.9/1985 Sb. výzkumná
jaderná zařízení.

Čím se liší kritické soubory od experimentálních reaktorů.

Uveďte základní typy výzkumných reaktorů podle jejich konstrukce.

Vyjmenujte a porovnejte moderátory používané ve výzkumných
reaktorech.

Jak se dělí a k čemu se používají horizontální kanály
u výzkumných reaktorů.

Rozdělte výzkumné reaktory podle způsobů jejich převážného
využívání.

Vyjmenujte typické základní experimentální vybavení
výzkumných reaktorů.

Uveďte typické experimentální úlohy vyučování na
školních reaktorech.
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Detektory neutronů, řídící systémy výzkumných reaktorů
a jejich základní vybavení

Konstrukce a popis činnosti G-M počítače, charakteristiky,
detekční vlastnosti.

Kostrukce a popis činnosti ionizační komory, charakteristiky,
detekční vlastnosti, proudové a impulsní zapojení, štěpná IK.

Princip činnosti scintilačního detektoru, rozdělení, detekční
vlastnosti, nejznámější scintilační materiály.

Princip filmového dozimetru, filtrační analýza, detekční
vlastnosti, popis používaného typu na pracovišti.

Definujte: radioaktivní zářič, kontrolované pásmo,
uzavřený zářič, otevřený zářič, radioaktivní odpad.

Vysvětlete pojmy: nejvyšší přípustná dávka, mezní dávka,
příjem radioaktivní látky.

Efektivní dávkový ekvivalent - definice, význam, příklad
aplikace.

Vypočítejte maximální hodnotu dávkového příkonu gama pro
pracovníka se zářením tak, aby nedošlo k překročení ročního
limitu. Pracovník pracuje denně 8 hodin, 5 dnů v týdnu, 50 týdnů
za rok.

Vysvětlete hlavní funkce dozimetrického systému reaktoru LVR-15.
Stručně popište technologickou a osobní dozimetrii, používané
přístroje a čidla stacionárního dozimetrického systému, měřené
parametry.

Vysvětlete způsob individuálního monitorování pracovníků na
reaktoru LVR-15.

Uveďte typy použitých čidel měření hustoty toku neutronů.
Jaký signál je z těchto čidel zpracováván.

Jaký je účel neutronového z* oje u experimentálního jaderného
reaktoru, jak je v reaktoru umístěn, jak je dimenzován.

Které základní veličiny musí měřit systém řízení a ochran.
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Jakými a kolika měřícími kanály musí být vybaven systém řízení
a ochran podle Výnosu č.9/1985, jaké veličiny jsou měřeny.

Jaké fyzikální principy se používají pro řízení experimentálních
a výzkumných reaktorů.

Jaké signály musí obecně podávat systém signalizace.

Které systémy reaktoru musí být vybaveny zálohovaným napájením,
jak musí být zálohované napájení dimenzováno.

Konstrukce reaktoru LVR-15: technologie, regulační orgány, okruhy

Nakreslete a popište chladící systém reaktoru LVR-15. Vysvětlete
transport tepla a funkci jednotlivých komponent primárního okruhu.

Vysvětlete princip vzniku tepla v palivovém článku jaderného
reaktoru a přenos tepla z palivového jádra do chladivá.

Nakreslete průběh teplot a uveďte orientační hodnoty teplot pro palivo,
pokrytia chladivo pro výkon 10 MWt na reaktoru LVR-15.

Vyjmenujte měřené parametry na primárním okruhu. Dále uveďte,
které z nich jsou zařazeny do.havarijního řetězce reaktoru LVR-15.

Vysvětlete princip určování tepelného výkonu reaktoru LVR-15.
Popište způsob měření potřebných parametrů pro určení tepelného
výkonu.

Popište a nakreslete schema čistícího okruhu reaktoru LVR-15.
Vysvětlete funkci jednotlivých typů filtrů. Uveďte základní
charakteristiky chladivá.

Popište a vysvětlete činnost regulačního bloku UR-70.
Charakterizujte funkci havarijní, regulační a kompenzační tyče.

Vysvětlete funkci a způsob napájení havarijního čerpadla na
reaktoru LVR-15. Vysvětlete úlohu dieselagregátu 150 kVA
v systému napájení havarijního čerpadla.

Vysvětlete a popište funkci jednotlivých komponent v systému
ventilace reaktoru LVR-15. Nakreslete principiální schema systému
ventilace.
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Popište funkci komponent primárního okruhu z hlediska vztahu
výkon reaktoru a průtok chladivá za normálního provozního stavu a
při havarijním stavu (např. výpadku elektrické sítě).

Konstrukce reaktoru LVR-15: ovládací zařízení, vybavení, palivo, napájení

Popište systém havarijní sprchy. Hlavní havarijní sprcha, záložní
havarijní sprcha na reaktoru LVR-15.

Vysvětlete hlavní funkce systému řízení a ochran reaktoru LVR-15.

Popište hlavní komponenty systému řízení a ochran reaktrou LVR-15.

Nakreslete a popište blokové schema spouštěcího kanálu
reaktoru LVR-15.

Nakreslete a popište blokové schema provozního logaritmického
kanálu reaktoru LVR-15.

Nakreslete a popište blokové schema provozního lineárního kanálu
reaktoru LVR-15.

Nakreslete a popište blokové schema kanálu výkonové ochrany
reaktoru LVR-15.

Vyjmenujte a popište funkci hlavních rozvoden reaktoru LVR-15.

Popište rozvaděč REZ 1 na reaktoru LVR-15. Charakterizujte
spotřebiče napájené z tohoto rozváděče.

Popište a uveďte hlavní parametry paliva reaktoru LVR-15.

Konstrukce reaktoru LVR-15: vybrané manipulace a postupy

Popište posloupnost činností jednotlivých pracovníků směny při
přípravě reaktoru LVR-15 ke spouštění.

Popište činnosti při spouštění reaktoru LVR-15 a dosažení zadané
úrovně výkonu reaktoru.

Popište činnosti při změně zadané úrovně výkonu reaktoru LVR-15
vyšší a nižší.

Popište způsob zastavení reaktoru LVR-15 s cílem dosažení
minimální hloubky jodové jámy.
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Popište způsob změny havarijního čerpadla v případě, že dojde
k poruše na čerpadle č.1, které je:
a) v provozu (reaktor LVR-15 je na výkonu)
b) není v provozu (reaktor LVR-15 je před najetím na výkon).

Uveďte podmínky, za kterých může být reaktor LVR-15 v provozu
bez cirkulace chladivá. Může pracovat na výkonu. V případě,
že ano, na jakém.

Uveďte za jakých podmínek může být spuštěn reaktor LVR-15
s demontovaným víkem.

Popište funkci tepelné kolony a manipulace spojené s pohybem
vozíku tepelné kolony na reaktoru LVR-15.

Popište způsob zakládání a vyjímání ozařovacích schránek
z reaktoru LVR-15. Popište zařízení DORa a manipulace spojené se
založením a vyjmutím schránky.

Popište postup při otevírání a zavírání horizontálních
experimentálních kanálů reaktoru LVR-15.

Popište postup prací při ozařování křemíkových krystalů
na reaktoru LVR-15.

Popište postup prací při výměně paliva na reaktoru LVR-15.

Popište postup a podmínky pro použití hlavní a záložní havarijní
sprchy na reaktoru LVR-15.

Popište způsob a podmínky pro likvidaci vertikálního
experimentálního kanálu (např.materiálové sondy nebo smyčkového
kanálu) z reaktoru LVR-15.

Popište způsob a podmínky pro výměnu regulačního bloku UR-70.

2.2 Otázky pro písemnou část zkoušky - bezpečnost

Jaderná bezpečnost, iejí zásady, kultura bezpečnosti

Co je maximální přebytek reaktivity.

Co je provozně uvolnitelný přebytek reaktivity.

21



Jak je limitován maximální přebytek reaktivity.

Jak je limitován provozní přebytek reaktivity, maximální rychlost
zavádění kladné reaktivity.

Jaké jsou požadované minimální počty měřících systémů a
systémů nezávislé výkonové ochrany u experimntálních reaktorů.

Co rozumíme terminem jaderná bezpečnost.

Co rozumníme termínem odpovědná organizace.

Co rozumíme termínem kultura bezpečnosti.

Které čtyři základní principy zajištění jaderné bezpečnosti
jsou prokazovány při jejím hodnocení.

Co rozumíme normálním a abnormálním provozem výzkumného reaktoru.

Co to jsou havarijní podmínky provozu reaktoru.

Legislativa, státní dozor, dozorované oblasti

Vyjmenujte základní legislativní materiály, pojednávající o
bezpečnosti jaderných zařízení, základní materiály o radiační
ochraně.

Jaký je účel Zákona č.28/1984 Sb.

Jaký je účel Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb.

Jaký je účel Vyhlášky ČSKAE č.436/1990 Sb.

Co je jaderné zařízení.

Jak dělíme jaderná zařízení.

Vysvětlete co jsou vybraná zařízení a vyjmenujte vybraná zařízení
na reaktoru LVR-15.

Vyjmenujte hlavní oblastí, ve kterých stát uplatňuje
prostřednictvím SÚJB dozor nad jadernou bezpečností.

Co je to individuální program zajištění jakosti (IPZJ) a pro
která zařízení se zpracovává.
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Jaká je úloha SÚJB v přípravě vybraných pracovníků výzkumných
jaderných zařízení. Které činnosti na těchto zařízeních patří
mezi vybrané funkce.

Kdo a za jakých podmínek může vybraným pracovníkům odejmout
oprávnění k jejich činnosti.

Limity a podmínky, bezpečnostní zprávy, jakost a kvalifikce zařízení,
bezpečnostní ochrana

Co obsahuje bezpečnostní zpráva.

Kdo zpracovává Limity a Podmínky (LaP) a pro jaké příležitosti.

Kdo schvaluje Limity a Podmínky (LaP).

Je Limity a Podmínky (LaP) možno upravovat, kdy a za jakých
podmínek.

Co je bezpečnostní limit.

Jaká je obecná skladba limitní podmínky.

Čím je charakterizován zastavený reaktor.

Jaké nejdůležitější parametry jsou Výnosem ČSKAE č.9/1985 Sb.
limitovány a jak.

Jaká musí být podkritičnost reaktoru pro manipulace s palivem.

Jaká je předepsaná účinnost havarijní ochrany experimentálního
reaktoru.

Vyjmenujte bezpečnostní limity a uveďte jejich hodnoty
reaktoru LVR-15. Proveďte porovnání s hodnotami provozních limit.

Popište činnost při odchylce od limitních podmínek pro
chladivo, moderátor a reflektor reaktoru LVR-15.

Popište jak spolu souvisí výkon reaktoru LVR-15, průtok chladivá a
ohřátí chladivá v reaktoru. Možnosti regulace, průtok v závislosti
na výkonu.

Co to je program zajištění jakosti a jak souvisí s vybraným
zařízením reaktoru LVR-15.
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Co rozumíme pod pojmem bezpečnostní dokumentace.

Organizace provozu, provozní dokumentace, směna a její povinnosti,
manipulace s radioaktivními materiály a odpady

Mmimální složení směny reaktoru.

Co se rozumí pod pojmem provoz reaktoru.

Jaké jsou podmínky pro spuštění reaktoru.

Uveďte minimální obsazení směny reaktoru LVR-15 a stručně popište
činnost jednotlivých pracovníků směny.

Uveďte zásady činnosti pracovníků směny reaktoru LVR-15.

Uveďte podmínky pro uvedení reaktoru LVR-15 do normálního provozu.

Vyjmenujte základní provozní dokumentaci reaktoru LVR-15 včetně
dokumentace o provozu.

Popište organizaci práce ve směně a vyjmenujte základní
dokumenty, kterými se řídí směna při ozařování ve schránkách a při
experimentech na reaktoru LVR-15.

Popište způsob a podmínky pro dočasné skladování vyhořelého
paliva v ÚJV Řež a.s.

Popište způsob ukládání pevných a kapalných radioaktivních odpadů
na reaktoru LVR-15.

Popište funkci odložiště (211/7) v provozu reaktoru LVR-15.

Kdo může provádět zápisy do provozního deníku.

Kdo povoluje vstup návštěv na pracoviště reaktoru.

Kdo vydává a co obsahuje směnový příkaz.

Etapy provozu. ZKE. transport a manipulace s palivem, přestavba AZ.
likvidace zařízení

Vyjmenujte základní etapy provozu reaktoru.
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Popište způsob provádění prověrky přístrojů a signálu havarijního
řetězce před uvedením reaktoru LVR-15 do normálního provozu.

Popište způsob a podmínky manipulace s čerstvým a vyhořelým
palivem v AZ reaktoru LVR-15.

Popište transport a podmínky pro transport vyhořelého paliva z AZ
reaktoru do mokrého zásobníku reaktoru LVR-15.

Vysvětlete rozdíl mezi prvním základním kritickým experimentem
(při použití čerstvého paliva) a ZKE s použitím částečně
vyhořelého paliva na reaktoru LVR-15.

Vysvětlete úlohu přídavné elektroniky (kanálů při měření
neutronového záření) v procesu prvního základního kritického
experimentu na reaktoru LVR-15.

Vysvětlete, jaké změny konfigurace AZ může směna provádět
s ohledem na limity a podmínky na reaktoru LVR-15.

Vysvětlete funkci ventilačního systému na reaktoru LVR-15 a uveďte
základní požadavky na tento systém.

Co je trvalý provoz reaktoru.

Co to je fyzikální spouštění.

Jaká dokumentace je nezbytná k trvalému provozu reaktoru.

Co to je zkušební provoz reaktoru.

Co je neznámý kritický stav.

Co to je lokální kritičnost.

Abnormální a havarijní situace, havarijní plán, součinnosti

Vyjmenujte havarijní situace podle havarijního řádu.

Vysvětlete základní části havarijního plánu (v souladu s par.80
Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb.).

Odpovědnosti organizace provozující výzkumný jaderný reaktor
vyplývající z havarijního plánu (par.80, či.4-6, par.81
Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb.).
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Úkoly fyzické bezpečnostní ochrany reaktoru (par.79 Výnosu ČSKAE
č.9/1985 Sb.).

Vysvětlete pojmy projektová, maximální projektová a nadprojektová
havárie.

Popište činnost směny reaktoru LVR-15 v případě vzniku
malé netěsnosti na reaktorové nádobě v části pod AZ nebo
na potrubí primárního okruhu.

Popište činnost směny reaktoru LVR-15 při úplném výpadku
ventilačního systému.

Co je vnější havarijní plán.

Co je vnitřní havarijní plán.

Kdo svolává havarijní štáb.

Kde je k dispozici havarijní plán.

2.3 Otázky pro ústní část zkoušky - konstrukce

Konstrukce reaktoru LVR-15

Zařaďte a zhodnotte z běžných hledisek jaderné palivo
používané na vašem reaktoru.

Vyspecifikujte základní rozdíly mezi trubkovým, deskovým a
tyčovým palivem pro výzkumné reaktory.

Proč se přistupuje ke snížení obohacení paliva pro výzkumné
reaktory a jaké hlavní problémy jsou s tím spojené.

Přehledně uveáte základní nároky, které musí paliva pro
výzkumné reaktory splňovat.

Porovnejte homogenní a heterogenní paliva pro výzkumné
reaktory z fyzikálního a teplotechnického hlediska.

Biologické účinky ionizujícího záření (stochastické,
deterministické, somatické, genetické, základní principy
ochrany před IZ).
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Veličiny a jednotky v ochraně před ionizujícím záření (dávka,
jakostní faktor, dávkový ekvivalent, příjem RA látky, váhový
faktor, efektivní dávkový ekvivalent).

Popište činnost v případě zjištění radiační havárie (zásahová
úroveň, havarijní plán, základní postupy, možné typy ohrožení
osob, dozimetrická kontrola, dekontaminace osob). Proveďte
upřesnění pro vaše pracoviště.

Uveďte zásady pro manipulaci s radioaktivními zdroji
(kontrolované pásmo, kategorizace pracoviště, práce s otevřeným
a zavřeným zářičem).

Uveďte a zdůvodněte způsob manipulace a ochrany pro jednotlivé
druhy záření (o, /?, gama, n). Uveďt e a vysvětlete základní
vztah pro výpočet dávky od zdroje záření gama.

Typy výzkumných reaktorů. Rozdělení z hlediska výkonu reaktoru a
z hlediska jejich využití.

Popište reaktor LVR-15, vyjmenujte jeho hlavní komponenty a
systémy. Uveďte jejich disposici v objektu 211 (reaktorová
laboratoř) a jejich hlavní parametry.

Uveďte základní jaderně-fyzikální charakteristiky reaktoru LVR-15.

Popište primární chladící okruh včetně systému čištění chladivá
reaktoru LVR-15. Hlavní komponenty, jejich účel a provozní
parametry.

Hlavní systémy reaktoru LVR-1 5 včetně pomocných zařízení pro
manipulace a dočasné ukládání čestvého a vyhořelého paliva,
pevných a kapalných radioaktivních odpadů.

Vyjmenujte hlavní cíle a popište koncepci systému řízení a ochran
(SŘO) reaktoru LVR-15.

Popište spouštěcí kanál, nakreslete blokové schema,
charakterizujte jednotlivé komponenty a uveďte jejich provozní
parametry pro reaktor LVR-15.

Popište provozní lineární a logaritmický kanál reaktoru LVR-15.
Nakreslete blokové schema a uveďte funkční charakteristiky
jednotlivých komponent. Dále uveďte základní odlišnosti těchto
dvou kanálů.
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Nakreslete základní schema havarijního řetězce reaktoru LVR-15.
Popište jeho účel a funkci.

Popište regulační blok UR-70 a vysvětlete funkci obvodu řízení
pohybu a registrace polohy absorbční tyče u reaktoru LVR-15.

Popište systém napájení reaktoru LVR-15 v normálním provozním
režimu, havarijním režimu a funkci dieselagregátu 150 kVA.

Popište systém ventilace reaktoru LVR-15, filtrování vzduchu,
přívodní a odváděči systémy.

Popište palivo reaktoru LVR-15 a jeho základní konstrukční a
provozní charakteristiky.

Popište experimentální vybavení reaktoru LVR-15, jeho hlavní
zařízení a uveďte jejich základní provozní charakteristiky.

Popište systém ozařování ve schránkách reaktoru LVR-15, zakládání
a transport ozářených pouzder včetně způsobu expedice ozářeného
materiálu.

Popište dozimetrii na reaktoru LVR-15.

2.4 Otázky pro ústní část zkoušky - bezpečnost

Bezpečnost a provoz reaktoru LVR-15

Co se rozumí pod pojmem jaderná bezpečnost.

Kdo vykonává v oblasti jaderných zařízení státní dozor.

Co je to odpovědná organizace a jaké jsou její povinnosti.

Jaké se rozeznávají havarijní plány a co je jejich obsahem.

Co jsou vybraní pracovníci.

Jaké známe bezpečnostní zprávy. Kdo a kdy je zpracovává.

Co jsou Limity a Podmínky (LaP).

Charakterizujte stručně význam jednotlivých typů bezpečnostních
zpráv pro stavby s jaderným zařízením.
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Základní podmínka jaderné bezpečnosti při manipulaci s jaderným
palivem. Jak je zajištována.

Kdo je při jednotlivých pracech na reaktoru odpovědný za
dodržování předpisů a pravidel jaderné bezpečnosti.

Vyjmenujte zásady činnosti při vzniku havarijní situace

Jaké jsou povolené rychlosti kladných změn reaktivity za provozu
reaktoru, jaké jsou povolené maximální přídavky reaktivity.

Co je kontrolované pásmo. Jaká jsou omezení pro pobyt a práci
v něm.

Vysvětlete, co to je normální, abnormální provoz a co to jsou
havarijní podmínky.

Základní etapy provozu reaktoru LVR-15 jmenovitě fyzikální
spouštění, energetické spouštění, zkušební provoz, trvalý provoz.
Vysvětlete obsah jednotlivých etap.

Popište základní kritický experiment t j . vyhledání minimální
kritické konfigurace pro reaktor LVR-15.

Uveďte způsob a podmínky skladování čerstvého paliva
pro reaktor LVR-15.

Vyjmenujte limitní podmínky pro palivo IRT-2M v reaktoru LVR-15.

Definice jaderné bezpečnosti.

Prostředky zajištění jaderné bezpečnosti, praktická realizace na
reaktoru LVR-15.

Úloha a povinnosti provozovatele v procesu zajištování jaderné
bezpečnosti.

Úloha SÚJB v procesu zajištění bezpečnosti výzkumných jaderných
zařízení.

Obecné zásady bezpečnosti práce na výzkumném jaderném zařízení.

Úloha bezpečnostní zprávy v procesu přípravy, výstavby a
schvalování provozu výzkumného jaderného zařízení.
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Vztah obsahu bezpečnostní zprávy a limit a podmínek (LaP) pro
provoz reaktoru LVR-15. Struktura obsahu LaP.

Popište rozdíl mezi bezpečnostním limitem a provozním limitem a
jejich uplatněním při nastavení bezpečnostních systémů.

Popište základní zákony, vyhlášky a výnosy, kterými se řídí
provoz výzkumného jaderného zařízení včetně radiační ochrany.

Výnos ČSKAE č.9/1985 Sb. a jeho základní členění. Popište
dokumentaci nutnou pro zahájení zkušebního provozu a následně
trvalého provozu.

Základní norma pro práci v prostředí ionizujícího záření. Zásady
dozimetrické ochrany pracoviště.

Úloha řízené jakosti v jednotlivých etapách výstavby a provozu
výzkumného jaderného zařízení. Co to je program zajištění jakosti.

Účel a obsah havarijního plánu reaktoru LVR-15.

Základní provozní dokumentace LVR-15:
- pro provoz reaktoru
- experimentálního zařízení
- pro výrobu radioizotopů.

Popište podmínky pro manipulaci s radioaktivním odpadem,
způsob jeho ukládání, evidence, sběr.

Zásady evidence jaderného paliva a principy fyzické ochrany.

Vyspecifikujte činnosti prováděné při vzniku havarijní situace.

Co to je bezpečnostní dokumentace.

Co obsahuje program základního kritického experimentu.

Rozveďte blíže co rozumíte stavem a schopností jaderného zařízení.

Rozveďte blíže co rozumíte stavem a schopností obsluhy
jaderného zařízení.

Jaký způsobem je zajištována jakost u výzkumných
jaderných zařízení.
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Popište a vysvětlete organizaci provozu vašeho reaktoru.

Vysvětlete obsah pojmu kultura jaderné bezpečnosti.

Vysvětlete rozdíl (včetně činnosti obsluh) mezi vyšetřovací a
zásahovou úrovní podle havarijního plánu.

Co to je stupnice INES, charakterizujte její aplikaci na
výzkumné reaktory.

Popište úlohu Státního dozoru nad jadernou bezpečností.

Z jakých hodnotících kritérií vychází stupnice INES.

Jaké jsou základní požadavky na vybavení výzkumných reaktorů podle
Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb., rozveďte.

Popište skladbu provozní dokumentace u vašeho reaktoru.

Co jsou kvalifikační programy zařízení důležitých z hlediska
jaderné bezpečnosti.

Co pro organizaci provozu výzkumných reaktorů vyplývá ze smlouvy
o nešířeni jaderných zbraní.
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3 Otázky pro výzkumný reaktor LR-0

3.1 Otázky pro písemnou část zkoušky - konstrukce

Výzkumné reaktory: třídění, paliva, využívání

Uveďte základní rozdělení paliv pro výzkumné reaktory podle
používaných hledisek.

Vyjmenujte 3 základní druhy heterogenních paliv používaných ve
výzkumných reaktorech, uveďte příklady.

Vyspecifikujte hlavní požadavky, které má splňovat kvalitní
palivo pro výzkumné reaktory.

Jaké problémy jsou spojené s vyhořelým palivem z výzkumného
reaktoru.

Jakým způsobem dělí Výnos ČSKAE č.9/1985 Sb. výzkumná
jaderná zařízení.

Čím se liší kritické soubory od experimentálních reaktorů.

Uveďte základní typy výzkumných reaktorů podle jejich konstrukce.

Vyjmenujte a porovnejte moderátory používané ve výzkumných
reaktorech.

Rozdělte výzkumné reaktory podle způsobů jejich převážného
využívání.

Vyjmenujte typické základní experimentální vybavení
výzkumných reaktorů.

Uveďte typické experimentální úfohy vyučování na
školních reaktorech.

Detektory neutronů, řídící svstémv výzkumných reaktorů
a jejich základní vybavení

Konstrukce a popis činnosti G-M počítače, charakteristiky,
detekční vlastnosti.

Kostrukce a popis činnosti ionizační komory, charakteristiky,
detekční vlastnosti, proudové a impulsní zapojení, štěpná IK.
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Princip činnosti scintilačního detektoru, rozdělení, detekční
vlastnosti, nejznámější scintilační materiály.

Princip filmového dozimetru, filtrační analýza, detekční
vlastnosti, popis používaného typu na pracovišti.

Definujte: radioaktivní zářič, kontrolované pásmo,
uzavřený zářič, otevřený zářič, radioaktivní odpad.

Vysvětlete pojmy: nejvyšší přípustná dávka, mezní dávka,
příjem radioaktivní látky.

Efektivní dávkový ekvivalent - definice, význam, příklad
aplikace.

Vypočítejte maximální hodnotu dávkového příkonu gama pro
pracovníka se zářením tak, aby nedošlo k překročení ročního
limitu. Pracovník pracuje denně 8 hodin, 5 dnů v týdnu, 50 týdnů
za rok.

Uveďte typy použitých čidel měření hustoty toku neutronů.
Jaký signál je z těchto čidel zpracováván.

Jaký je účel neutronového zdroje u experimentálního jaderného
reaktoru, jak je v reaktoru umístěn, jak je dimenzován.

Které základní veličiny musí měřit systém řízení a ochran.

Jakými a kolika měřícími kanály musí být vybaven systém řízení
a ochran podle Výnosu č.9/1985, jaké veličiny jsou měřeny.

Jaké fyzikální principy se používají pro řízení experimentálních
a výzkumných reaktorů.

Jaké signály musí obecně podávat systém signalizace.

Které systémy reaktoru musí být vybaveny zálohovaným napájením,
jak musí být zálohované napájení dimenzováno.

Konstrukce reaktoru LR-O: technologie, regulační orgány, okruhy

Uveďte světlost výtokového potrubí k havarijnímu ventilu LR-0
a nastavení tlaku vzduchu pro havarijní ventily.
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Z jakého zdroje je dodáván stlačený vzduch pro pneumatické ventily
hlavního okruhu LR-O. Jaká je nastavená havarijní a varovná úroveň
tlaku v tomto okruhu.

Které ventily v hlavním okruhu moderátoru reaktoru LR-0 se při
ztrátě tlaku vzduchu samočinně otvírají a které zavírají.

Funkce kterých čerpadel v hlavním okruhu moderátoru reaktoru
LR-0 jsou blokovány a na základě jakých signálů.

Uveďte materiál a rozměr absorbčního elementu klastru LR-0

Jaký je objem rozpouštěcí nádrže koncentrátu kyseliny borité
reaktoru LR-O.

Jaký je minimální počet havarijních klastrů v AZ reaktoru
LR-0 a jak musí být rozmístěny.

Jak je řešeno oddělení hlavních a pomocných okruhů moderátoru.
Z jakých důvodů.

Jaké koncentrce kyseliny borité se na reaktoru LR-0 používají,
jaký je obsah kyseliny borité v koncentrátu.

Jaké typy klastrů z hlediska jejich funkce máte. Kolik jich
musí být a kde se provádí jejich volba.

Konstrukce reaktoru LR-O: ovládací zařízení, vybavení, palivo, napájení

Uveďte materiál a rozměry palivové kazety LR-0

Uveďte používaná obohacení paliva na LR-0

Jakým napětím a z jakého zdroje je napájen motorgenerátor LR-O,
jaké napětí generuje.

Jakým napětím a z jakého zdroje je napájena vybraná signalizace
LR-O.

Uveďte napájecí napětí a zdroje OZ reaktoru LR-O.

Uveďte rozteč a standardní počet elementů v ka?etě LR-O/1000
a LR-0/440.

Popište palivovou kazetu reaktoru LR-O.
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Uveďto hlavní části ovládacího zařízení reaktoru LR-O.

Popište princip činnosti spouštěcí aparatury a aparatury pro
havarijní ochranu výkonu.

Popište princip činnosti provozní aparatury.

Konstrukce reaktoru LR-O: vybrané manipulace a postupy

Uveďte, co vše je na reaktoru LR-O automaticky kontrolováno při
prověrce po zmáčknutí tlačítka TEST.

Po podání kterého signálu je reaktor LR-O řízen provozními
aparaturami a které signály jsou v té době odpojeny
z havarijního řetězce.

Kterým klastrem reaktoru LR-O lze v průběhu provozu pohybovat a
po podání kterého signálu.

Po podání jakého signálu lze vysunout ze zóny spouštěcí
neutronový zdroj LR-O.

Popište stav reaktoru LR-C po odstavení.

Které koeficienty reaktivity lze na reaktoru LR-O měřit.

Uveďte dva fyzikální způsoby změny reaktivity, použité na
reaktoru LR-O.

2.2 Otázky pro písemnou část zkoušky - bezpečnost

Jaderná bezpečnost, její zásady, kultura bezpečnosti

Co je maximální přebytek reaktivity.

Co je provozně uvolnitelný přebytek reaktivity.

Jak je limitován maximální přebytek reaktivity.

Jak je limitován provozní přebytek reaktivity, maximální rychlost
zavádění kladné reaktivity.

Jaké jsou požadované minimální počty měřících systémů a
systémů nezávislé výkonové ochrany u experimntálních reaktorů.
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Co rozumíme termínem jaderná bezpečnost.

Co rozumníme termínem odpovědná organizace.

Co rozumíme termínem kultura bezpečnosti.

Které čtyři základní principy zajištění jaderné bezpečnosti
jsou prokazovány při jejím hodnocení.

Co rozumíme normálním a abnormálním provozem výzkumného reaktoru.

Co to jsou havarijní podmínky provozu reaktoru.

Legislativa, státní dozor, dozorované oblasti

Vyjmenujte základní legislativní materiály, pojednávající o
bezpečnosti jaderných zařízení, základní materiály o radiační
ochraně.

Jaký je účei Zákona č.28/1984 Sb.

Jaký je účel Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb.

Jaký je účel Vyhlášky ČSKAE č.436/1990 Sb.

Co je jaderné zařízení.

Jak dělíme jaderná zařízení.

Vysvětlete, co jsou vybraná zařízení. Vyjmenujte vybraná zařízení
na reaktoru LR-O.

Vyjmenujte hlavní oblasti, ve kterých stát uplatňuje
prostřednictvím SÚJB dozor nad jadernou bezpečností.

Co je to individuální program zajištění jakosti (IPZJ) a pro
která zařízení se zpracovává.

Jaká je úloha SÚJB v přípravě vybraných pracovníků výzkumných
jaderných zařízení. Které činnosti na těchto zařízeních patří
mezi vybrané funkce.

Kdo a za jakých podmínek může vybraným pracovníkům odejmout
oprávnění k jejich činnosti.
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Limity a podmínky, bezpečnostní zprávy, jakost a kvalifikce zařízení,
bezpečnostní ochrana

Co obsahuje bezpečnostní zpráva.

Kdo zpracovává Limity a Podmínky (LaP) a pro jaké příležitosti.

Kdo schvaluje Limity a Podmínky (LaP).

Je Limity a Podmínky (LaP) možno upravovat, kdy a za jakých
podmínek.

Co je bezpečnostní limit.

Jaká je obecná skladba limitní podmínky.

Čím je charakterizován zastavený reaktor.

Jaké nejdůležitější parametry jsou Výnosem ČSKAE č.9/1985 Sb.
limitovány a jak.

Jaká musí být podkritičnost reaktoru pro manipulace s palivem.

Jaká je předepsaná účinnost havarijní ochrany experimentálního
reaktoru.

Které havarijní, varovné a další signály se nastavují na OZ LR-0
před zahájením provozu.

Které jednoduché signály vedou k rozpojení havarijního řetězce
reaktoru LR-O.

Jaké signály podává vybraná signalizace LR-O.

Které signály výběru 2 ze 3 vedou k rozpojení havarijního řetězce
reaktoru LR-O.

Jaká je nejnižší přípustná váha systému havarijních klastrů
reaktoru LR-O.

Jaká je limitní doba otvírání havarijních ventilů a doba pádu
havarijních klastrů reaktoru LR-O.

Jaký je limitní přebytek reaktivity a rychlost zvyšování
reaktivity pro reaktor LR-O.
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Který dokument stanovuje pravidlo a meze pro provoz reaktoru LR-O.

Jaká je limitní rychlost zvyšování výkonu reaktoru LR-O.

Uveďte limitní hodnoty nastavení aparatury havarijní ochrany
podle výkonu na LR-O.

Co rozumíme pod pojmem bezpečnostní dokumentace.

Organizace provozu, provozní dokumentace, směna a její povinnosíL
manipulace s radioaktivními materiály a odpady

Minimální složení směny reaktoru.

Co se rozumí pod pojmem provoz reaktoru.

Jaké jsou podmínky pro spuštění reaktoru.

V kterém případě je možno vstoupit do bunkru reaktoru nebo
odsunout stínící plošiny reaktoru LR-O.

Co jsou to kontrolovaná pásma na reaktoru LR-O.

Vyjmenujte prostory spadající do červené zóny v objektu LR-O.

Jaké typy záření jsou hlavním zdrojem vnější expozice personálu
experimentálního reaktoru LR-O.

Kdo je při experimentu na LR-O zodpovědný za doržování předpisů
a pravidel jedeme bezpečnosti.

Na základě jakých provozních dokumentů smí vedoucí směny zahájit
provoz reaktoru.

Kolik lidí se státními zkouškami operátora LR-O musí být
minimálně ve směně.

Kdo může provádět zápisy do provozního deníku.

Kdo povoluje vstup návštěv na pracoviště reaktoru.

Kdo vydává a co obsahuje směnový příkaz.
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Etapy provozu. ZKE. transport a manipulace s palivem, přestavba AZ,
likvidace zařízení

Vyjmenujte základní etapy provozu reaktoru.

Pomocí jakého grafu se postupuje při ZKE při měření kritické výšky.

Jaká je maximálně přípustná expoziční rychlost na povrchu kazety
LR-0 při manipulacích.

Který kritický stav AZ je považován na reaktoru LR-0 za neznámý
a jakým způsobem je povoleno ho dosáhnout.

Jaké jsou povolené přírůstky výšky hladiny moderátoru v nádobě
LR-0 při ZKE při prvním kroku, v dalších krocích před dosažením
kef = 0,95 a po něm.

Kdy končí ZKE.

Na základě jakého dokumentu lze zahájit přestavbu AZ na jinou
konfiguraci.

Jaké hlavní údaje musí obsahovat požadavkový list na reaktoru LR-O.

Co je trvalý provoz reaktoru.

Co to je fyzikální spouštění.

Jaká dokumentace je nezbytná k trvalému provozu reaktoru.

Co to je zkušební provoz reaktoru.

Co je neznámý kritický stav.

Co to je lokální kritičnost.

Abnormální a havarijní situace, havarijní plán, součinnosti

Vyjmenujte havarijní situace podle havarijního řádu.

Které události jsou na reaktoru LR-0 považovány za radiační nehodu.

Který dokument stanovuje závazné postupy řešení havarijních
situací na LR-0.
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Které typy havarijních situací specifikuje havarijní řád LR-O.

Jak může dojít na objektu LR-0 k poškození ozářených palivových
článků, hodnocenému jako havarijní situace.

Za jakých podmínek je možno hasit v hale reaktoru požár vodou.

Co definuje havarijní řád LR-0 jako mimořádnou událost.

Popište stručně následky maximální projektové havárie reaktoru LR-O.

Co je vnější havarijní plán.

Co je vnitřní havarijní plán.

Kdo svolává havarijní štáb.

Kde je k dispozici havarijní plán.

Popište postup likvidačních prací při poškození palivového článku.

2.3 Otázky pro ústní část zkoušky - konstrukce

Konstrukce reaktoru LR-0

Zařaďte a zhodnotte z běžných hledisek jaderné palivo
používané na vašem reaktoru.

Vyspecifikujte základní rozdíly mezi trubkovým, deskovým a
tyčovým palivem pro výzkumné reaktory.

Přehledně uveďte základní nároky, které musí paliva pro
výzkumné reaktory splňovat.

Porovnejte homogenní a heterogenní paliva pro výzkumné
reaktory z fyzikálního a teplotechnického hlediska.

Biologické účinky ionizujícího záření (stochastické,
deterministické, somatické, genetické, základní principy
ochrany před IZ).

Veličiny a jednotky v ochraně před ionizujícím záření (dávka,
jakostní faktor, dávkový ekvivalent, příjem RA látky, váhový
faktor, efektivní dávkový ekvivalent).
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Popište činnost v případě zjištění radiační havárie (zásahová
úroveň, havarijní plán, základní postupy, možné typy ohrožení
osob, dozimetrická kontrola, dekontaminace osob). Proveďte
upřesnění pro vaše pracoviště.

Uveďte zásady pro manipulaci s radioaktivními zdroji (kontrolované
pásmo, kategorizace pracoviště, práce s otevřeným a zavřeným zářičem).

Uveďte a zdůvodněte způsob manipulace a ochrany pro jednotlivé
druhy záření (a, /?, gama, n). Uveďt e a vysvětlete základní
vztah pro výpočet dávky od zdroje záření gama.

Neutronové trasy reaktoru LR-0
- typy tras podle funkce,
- použitá čidla, typy a popis funkce.

Hladinoměry, jejich konstrukce a funkce
- druhy hladinoměrů,
- vztah k havarijnímu řetězci,
- význam nastavených hladin,
- popis funkce z hlediska řízení reaktoru.

Klastry reaktoru LR-0
- popis konstrukce,
- popis funkce z hlediska řízení reaktoru,
- LaP pro klastry.

Ventily a čerpadla LR-0
- typy a popis funkce,
- LaP pro ventily,
- LaP pro režimy čerpání.

Neutronový zdroj pro spouštění reaktoru LR-0
- typ zdroje,
- způsob zavedení zdroje do AZ.

Neutronový zdroj pro spouštění reaktoru LR-0
- typ zdroje,
- způsob zavedení zdroje do AZ,
- funkce zdroje ve spouštěcím algoritmu.

Palivová kazeta a palivový článek (PČ) reaktoru LR-0
- konstrukce a obohacení PČ,
- typy použitých kazet včetně speciálních kazet,
- zásady manipulace s články a kazetami.
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Nosný systém aktivní zóny reaktoru LR-0
- nosné desky a nosná mříž,
- boční vedení AZ.

Nosný systém aktivní zóny reaktoru LR-0
- nosné desky a nosná mříž,
- boční vedení AZ,
- Možnosti a zásady umístění experimentální instrumentace.

Prostředky pro zpracování informací a styk s obsluhou
reaktoru LR-0
- obvody prověrky, logické a havarijní obvody,
- provozní displeje a signalizace,
- způsob zpracování signálů.

Hlavní okruh moderátoru reaktoru LR-0
- účel a popis hlavního obvodu,
- základní technické údaje jednotlivých prvků.

Okruh přípravy moderátoru reaktoru LR-0
- účel a popis okruhu přípravy,
- základní technické údaje.

Elektrické napájení OZ
- motorgenerátor,
- systém zajištěného napájení.

Rozvod stlačeného vzduchu
- kompresory,
- užití stlačeného vzduchu,
- signalizace a vztah k ovládacímu zařízení.

Neutronová čidla reaktoru LR-O, jejich konstrukce a funkce
- typy čidel a princip jejich funkce,
- proudový a impulzní režim,
- zpracování signálů z čidel.

Popište dozimetrii na reaktoru LR-0.

2.4 Otázky pro ústní část zkoušky - bezpečnost

Bezpečnost a provoz reaktoru LR-0

Co se rozumí pod pojmem jaderná bezpečnost.
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Kdo vykonává v oblasti jaderných zařízení státní dozor.

Co je to odpovědná organizace a jaké jsou její povinnosti.

Jaké se rozeznávají havarijní plány a co je jejich obsahem.

Co jsou vybraní pracovníci.

Jaké známe bezpečnostní zprávy. Kdo a kdy je zpracovává.

Co jsou Limity a Podmínky (LaP).

Charakterizujte stručně význam jednotlivých typů bezpečnostních
zpráv pro stavby s jaderným zařízením.

Základní podmínka jaderné bezpečnosti při manipulaci s jaderným
palivem. Jak je zajištována.

Kdo je při jednotlivých pracech na reaktoru odpovědný za
dodržování předpisů a pravidel jaderné bezpečnosti.

Vyjmenujte zásady činnosti při vzniku havarijní situace

Jaké jsou povolené rychlosti kladných změn reaktivity za provozu
reaktoru, jaké jsou povolené maximální přídavky reaktivity.

Co je kontrolované pásmo. Jaká jsou omezení pro pobyt a práci
v něm.

Prostředky pro určení stavu reaktoru LR-0
- kontrola neutronového pole (výkonu),
- kontrola základních parametrů ovlivňujících reaktivitu.

Spouštění reaktoru LR-0
- výchozí stav reaktoru,
- algoritmus a spouštění.

Principy jaderné bezpečnosti
- základní požadavky a principy,
- způsob zajištění jaderné bezpečnosti (konstrukční, technický,
organizační).

Základní kritický experiment na reaktoru LR-0
- postup experimentu,
- účel a výsledky.

43



Popište podmínky pro manipulaci s radioaktivním odpadem,
způsob jeho ukládání, evidence, sběr.

Stanovení postupu ZKE na reaktoru LR-0 a požadavky
Výnosu ČSKAE č.9/1 985 Sb., zvláštnosti ZKE
při speciálních konfiguracích.

Zásady evidence jaderného paliva a principy fyzické ochrany.

Možné havarijní situace reaktoru LR-0
- typy situací podle Havarijního řádu,
- činnost přř havarijních situacích (vždy pro danou kategorii
zkoušených pracovníků).

Činnost při porušení palivové kazety pádem na reaktoru LR-O.

Provozní dokumentace reaktoru LR-O, její stručný obsah.

Radioaktivní (RA) a ostatní odpady při provozu LR-0

- druhy a vznik RA odpadů,
- likvidace RA odpadů,
- likvidace neaktivního moderátoru.

Dozimetrická měření při provozu LR-0
- stacionární dozimetrický systém,
- manipulace s ozářeným palivem.

Limity a podmínky (LaP) reaktoru LR-0

Vyspecifikujte činnosti prováděné při vzniku havarijní situace.

Co to je bezpečnostní dokumentace.

Co obsahuje program základního kritického experimentu.

Rozveďte blíže co rozumíte stavem a schopností jaderného zařízení.

Rozveďte blíže co rozumíte stavem a schopností obsh.hy
jaderného zařízení.

Jaký způsobem je zajištována jakost u výzkumných
jaderných zařízení.

Popište a vysvětlete organizaci provozu vašeho reaktoru.

44



Vysvětlete obsah pojmu kultura jaderné bezpečnosti.

Vysvětlete rozdíl (včetně činnosti obsluh) mezi vyšetřovací a
zásahovou úrovní podle havarijního plánu.

Co to je stupnice INES, charakterizujte její aplikaci na
výzkumné reaktory.

Popište úlohu Státního dozoru nad jadernou bezpečností.

Z jakých hodnotících kritérií vychází stupnice INES.

Jaké jsou základní požadavky na vybavení výzkumných reaktorů podle
Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb., rozveďte.

Popište skladbu provozní dokumentace u vašeho reaktoru.

Co jsou kvalifikační programy zařízení důležitých z hlediska
jaderné bezpečnosti.

Co pro organizaci provozu výzkumných reaktorů vyplývá ze smlouvy
o nešířeni jaderných zbraní.
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3 Otázky pro školní reaktor VR-1

3.1 Otázky pro písemnou část zkoušky - konstrukce

Výzkumné reaktory: třídění, paliva, využívání

Uveďte základní rozdělení paliv pro výzkumné reaktory podle
používaných hledisek.

Vyjmenujte 3 základní druhy heterogenních paliv používaných ve
výzkumných reaktorech, uveďte příklady.

Vyspecifikujte hlavní požadavky, které má splňovat kvalitní
palivo pro výzkumné reaktory.

Jaké jsou hlavní problémy spojené se snižováním obohacení
paliva pro výzkumné reaktory.

Jaké problémy jsou spojené s vyhořelým palivem z výzkumného
reaktoru.

Jakým způsobem dělí Výnos ČSKAE č.9/1985 Sb. výzkumná
jaderná zařízení.

Čím se liší kritické soubory od experimentálních reaktorů.

Uveďte základní typy výzkumných reaktorů podle jejich konstrukce.

Vyjmenujte a pc.ovnejte moderátory používané ve výzkumných
reaktorech.

Jak se dělí a k čemu se používají horizontální kanály
u výzkumných reaktorů.

Rozdělte výzkumné reaktory podle způsobů jejich převážného
využívání.

Vyjmenujte typické základní experimentální vybavení
výzkumných reaktorů.

Uveďte typické experimentální úlohy vyučování na
školních reaktorech.
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Detektory neutronů, řídíc? systémy výzkumných reaktorů
a jejich základní vybavení

Konstrukce a popis činnosti G-M počítače, charakteristiky,
detekční vlastnosti.

Kostrukce a popis činnosti ionizační komory, charakteristiky,
detekční vlastnosti, proudové a impulsní zapojení, štěpná IK.

Princip činnosti scintilačního detektoru, rozdělení, detekční
vlastnosti, nejznámější scintilační materiály.

Princip filmového dozimetru, filtrační analýza, detekční
vlastnosti, popis používaného typu na pracovišti.

Definujte: radioaktivní zářič, kontrolované pásmo,
uzavřený zářič, otevřený zářič, radioaktivní odpad.

Vysvětlete pojmy: nejvyšší přípustná dávka, mezní dávka,
příjem radioaktivní látky.

Efektivní dávkový ekvivalent - definice, význam, příklad
aplikace.

Vypočítejte maximální hodnotu dávkového příkonu gama pro
pracovníka se zářením tak, aby nedošlo k překročení ročního
limitu. Pracovník pracuje denně 8 hodin, 5 dnů v týdnu, 50 týdnů
za rok.

Uveďte typy použitých čidel měření hustoty toku neutronů.
Jaký signál je z těchto čidel zpracováván.

Jaký je účel neutronového zdroje u experimentálního jaderného
reaktoru, jak je v reaktoru umístěn, jak je dimenzován.

Které základní veličiny musí mařit systém řízení a ochran.

Jakými a kolika měřícími kanály musí být vybaven systém řízení
a ochran podle Výnosu č.9/1985, jaké veličiny jsou měřeny.

Jaké fyzikální principy se používají pro řízení experimentálních
a výzkumných reaktorů.

Jaké signály musí obecně podávat systém signalizace.
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Které systémy reaktoru musí být vybaveny zálohovaným napájením,
jak musí být zálohované napájení dimenzováno.

Konstrukce reaktoru VR-1: technologie, regulační orgány, okruhy

Princip činnosti regulační tyče UR-70.

Popište požadavky na kvalitu moderátoru a způsoby jak tyto
požadavky splnit na reaktoru VR-1.

Popište měření vodivosti na reaktoru VR-1 (H01, H02, H03 a
demistanice).

Popište demistanici (princip činnosti, konstrukce, použití)
reaktoru VR-1.

Popište neutronový zdroj reaktoru VR-1.

Popište stacionární dozimetrický systém STADOS reaktoru VR-1.

K čemu se využívá termoluminiscenční dozimetrie u reaktoru VR-1.

Popište měření teplot a hladin na reaktoru VR-1 (H01, H02 a H03).

Jaké funkce plní regulační tyč UR-70 v reaktoru VR-1.

Vyjmenujte vnitřní části nádoby H01 a H02, k čemu slouží.

K čemu se používá stlačený vzduch na reaktoru VR-1, jeho rozvody.

Vyjmenujte hlavní části vodního hospodářství na reaktoru VR-1,
k čemu slouží.

Konstrukce reaktoru VR-1: ovládací zařízení, vybavení, palivo, napájení

Popište palivový článek IRT-2M.

V kterých místech se může palivo IRT-2M nacházet u reaktoru VR-1.

Popište měřící kanál reaktoru VR-1.

Popište havarijní kanál reaktoru VR-1.

Vyjmenujte hlavní části OZ reaktoru VR-1, k čemu slouží.
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Popište periferní kanál a pult reaktoru VR-1.

Vyjmenujte havarijní a varovné signály MK, HK reaktoru VR-1.

Vyjmenujte experimentální vybavení reaktoru VR-1.

Popište systém napájení reaktoru VR-1.

Popište vzduchotechnické systémy na reaktoru VR-1.

Popište jak je na reaktoru VR-1 vyřešen problém pevných,
kapalných a plynných radioaktivních odpadů.

K čemu slouží EZS, EPS, průmyslová televize a zařízení DITA
na reaktoru VR-1.

Konstrukce reaktoru VR-1: vybrané manipulace a postupy

Popište manipulaci s hradítkem koridoru reaktoru VR-1.

Popište manipulaci s vloženým kanálem (tangenciálním
kanálem) reaktoru VR-1.

Popište manipulaci se zátkou radiálního a tangenciálního
kanálu reaktoru VR-1.

Popište postup při čištění vody v nádobách H01, H02.

Popište postup při výrobě demivody.

Popište manipulaci s regulační tyčí UR-70 při zakládaní do AZ
reaktoru VR-1.

Popište manipulaci s palivovým článkem IRT-2M při zakládaní do AZ.

Popište manipulaci s vertikálními kanály 56, 25 a 12mm.

K čemu slouží lapač neutronů a jak se s ním manipuluje.

Stručně popište co uděláte, když ráno přijdete do haly a máte
spustit reaktor (až do příkazu KONTROLA).

Stručně vysvětlete, co se děje v reaktoru během provádění příkazů
KONTROLA a SPUST.
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2.2 Otázky pro písemnou část zkoušky - bezpečnost

Jaderná bezpečnost, ieií zásady, kultura bezpečnosti

Co je maximální přebytek reaktivity.

Co je provozně uvolnitelný přebytek reaktivity.

Jak je limitován maximální přebytek reaktivity.

Jak je limitován provozní přebytek reaktivity, maximální rychlost
zavádění kladné reaktivity.

Jaké jsou pcžadované minimální počty měřících systémů a
systémů nezávislé výkonové ochrany u experimntálních reaktorů.

Co rozumíme termínem jaderná bezpečnost.

Co rozumníme termínem odpovědná organizace.

Co rozumíme termínem kultura bezpečnosti.

Které čtyři základní principy zajištění jaderné bezpečnosti
jsou prokazovány při jejím hodnocení.

Co rozumíme normálním a abnormálním provozem výzkumného reaktoru.

Co to jsou havarijní podmínky provozu reaktoru.

Legislativa, státní dozor, dozorované oblasti

Vyjmenujte základní legislativní materiály, pojednávající o
bezpečnosti jaderných zařízení, základní materiály o radiační
ochraně.

Jaký je účel Zákona č.28/1984 Sb.

Jaký je účel Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb.

Jaký je účel Vyhlášky ČSKAE č.436/1990 Sb.

Co je jaderné zařízeni.

Jak dělíme jaderná zařízení.
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Vysvětlete, co jsou vybraná zařízení ve smyslu Vyhlášky
č.436/1990 Sb. Vyjmenujte vybraná zařízení na reaktoru VR-1.

Vyjmenujte hlavní oblasti, ve kterých stát uplatňuje
prostřednictvím SÚJB dozor nad jadernou bezpečností.

Co je to individuální program zajištění jakosti (IPZJ) a pro
která zařízení se zpracovává.

Jaká je úloha SÚJB v přípravě vybraných pracovníků výzkumných
jaderných zařízení. Které činnosti na těchto zařízeních patří
mezi vybrané funkce.

Kdo a za jakých podmínek může vybraným pracovníkům odejmout
oprávnění k jejich činnosti.

Limity a podmínky, bezpečnostní zprávy, jakost a kvalifikce zařízení,
bezpečnostní ochrana

Co obsahuje bezpečnostní zpráva.

Kdo zpracovává Limity a Podmínky (LaP) a pro jaké příležitosti.

Kdo schvaluje Limity a Podmínky (LaP).

Je Limity a Podmínky (LaP) možno upravovat, kdy a za jakých
podmínek.

Co je bezpečnostní limit.

Jaká je obecná skladba limitní podmínky.

Čím je charakterizován zastavený reaktor.

Jaké nejdůležitější parametry jsou Výnosem ČSKAE č.9/1985 Sb.
limitovány a jak.

Jaké jsou na VR-1 stanoveny bezpečnostní limity.

Jaká musí být podkritičnost reaktoru pro manipulace s palivem.

Jak se uplatňují požadavky IPZJ během provozu reaktoru VR-1.

Jaká je předepsaná účinnost havarijní ochrany experimentálního
reaktoru.
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Co rozumíme pod pojmem bezpečnostní dokumentace.

Uveďte příklad nehody na VR-1 zařazené do 1.stupně podle INES.

Vyjmenujte havarijní signály na reaktoru VR-1.

Organizace provozu, provozní dokumentace, směna a jetí povinnosti,
manipulace s radioaktivními materiály a odpady

Jaké je minimální složení směny reaktoru.

Co se rozumí pod pojmem provoz reaktoru.

Jaké jsou podmínky pro spuštění reaktoru.

Popište možné varianty složení směn reaktoru VR-1.

Kolik osob s oprávněním musí zabezpečovat provoz reaktoru,
kolik jich musí být v hale reaktoru přítomno.

Vyjmenujte členy základní směny reaktoru, jejich, povinnosti,
podřízenost.

Co určuje směnový příkaz.

Kdo může provádět zápisy do provozního deníku.

Vyjmenujte dokumentaci (deníky) vedenou při provozu reaktoru VR-1.

Kdo povoluje vstup návštěv na pracoviště reaktoru.

Co se provádí s vyčerpaným mixbedem. Patří mezi radioaktivní odpad?

Kdo vydává a co obsahuje směnový příkaz.

Podle jakého dokumentu lze provádět změny v HW a SW. Kdo tento
dokument schvaluje.

Etapy provozu. ZKE. transport a manipulace s palivem, přestavba AZ.
likvidace zařízení

Jaké podmínky musí být splněny pro manipulaci s palivem.

Kde se na pracovišti VR-1 může nacházet palivo.
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Popíšte základní bezpečnostní opatření pro manipulace
s palivem a zdůvodněte je.

Co to je ZKE, kdy je ukončen.

Vyjmenujte základní etapy provozu reaktoru.

Co je trvalý provoz reaktoru.

Co to je fyzikální spouštění.

Jaká dokumentace je nezbytná k trvalému provozu reaktoru.

Co to je zkušební provoz reaktoru.

Co je neznámý kritický stav.

Co to je lokální kritičnost.

Abnormální a havarijní situace, havarijní plán, součinnosti

Vyjmenujte havarijní situace podle havarijního řádu.

Co jsou vnitřní a vnější havarijní plány, aplikace na VR-1.

Co je vnější havarijní plán.

Co je vnitřní havarijní plán.

Kdo svolává havarijní štáb.

Jaké je složení havarijního štábu na pracovišti VR-1.

Jak se děí havarijní situace na VR-1.

Jaká je struktura havarijního plánu na VR-1.

Kde je k dispozici havarijní plán.

Jaká je činnost OR v případě vzniku havarijní situace na VR-1

Jaká je činnost VS při vzniku havarijní situace na VR-1.

Popište postup likvidačních prací při poškození palivového
článku.
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Popište postup likvidačních prací při úniku většího množství (více
než 1 m3) vody z reaktoru VR-1.

Popište postup při likvidaci požáru na pracovišti VR-1.

Co obsahuje Soubor opatření pro případ mimořádné situace
na VR-1 vzhledem k okolí.

Které organizace musí být informovány podle Souboru opatření pro
případ mimořádné situace na VR-1 vzhledem k okoli.

Jaké jsou důsledky hypotetické nadprojektové havárie na VR-1.

Jaké fyzikální příčiny byly zvažovány při výpočtech důsledků
hypotetické nadprojektově havárie na VR-1.

2.3 Otázky pro ústní část zkoušky - konstrukce

Konstrukce reaktoru VR-1

Zařaďte a zhodnotte z běžných hledisek jaderné palivo
používané na vašem reaktoru.

Vyspecifikujte základní rozdíly mezi trubkovým, deskovým a
tyčovým palivem pro výzkumné reaktory.

Proč se přistupuje ke snížení obohacení paliva pro výzkumné
reaktory a jaké hlavní problémy jsou s tím spojené.

Přehledně uveďte základní nároky, které musí paliva pro
výzkumné reaktory splňovat.

Porovnejte homogenní a heterogenní paliva pro výzkumné
reaktory z fyzikálního a teplotechnického hlediska.

Biologické účinky ionizujícího záření (stochastické,
deterministické, somatické, genetické, základní principy
ochrany před IZ).

Veličiny a jednotky v ochraně před ionizujícím záření (dávka,
jakostní faktor, dávkový ekvivalent, příjem RA látky, váhový
faktor, efektivní dávkový ekvivalent).
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Popište činnost v případě zjištění radiační havárie (zásahová
úroveň, havarijní plán, základní postupy, možné typy ohrožení
osob, dozimetrická kontrola, dekontaminace osob). Proveďte
upřesnění pro vaše pracoviště.

Uveďte zásady pro manipulaci s radioaktivními zdroji
(kontrolované pásmo, kategorizace pracoviště, práce s otevřeným
a zavřeným zářičem).

Uveďte a zdůvodněte způsob manipulace a ochrany pro jednotlivé
druhy záření (a, /ľ, gama, n). Uveďt e a vysvětlete základní
vztah pro výpočet dávky od zdroje záření gama.

Konstrukce reaktoru VR-1
(popis nádob H01 a H02, hradítko koridoru, měřící kanály,

koš AZ, chrániliště, stínění reaktoru, trubkovnice).

Regulační tyč UR-70 (popis tyče UR-70, zapojení do systému OZ).

Popište palivo IRT-2M.

Řídící systém reaktoru VR-1 (základní koncepce ovládacího
zařízení, umístění v hale reaktoru, inovace OZ).

Měřící kanál a havarijní kanál reaktoru VR-1
(funkce, popis konstrukce, rozdíly mezi MK a HK).

Komunikační kanál a periferní kanál reaktoru VR-1
(funkce, popis konstrukce).

Havarijní řetězec, havarijní a varovné signály OZ reaktoru VR-1.

Vodní hospodářství reaktoru VR-1 (funkce vodního hospodářství,
požadavky na kvalitu moderátoru, základní části vodního
hospodářství").

Provozní měření na vodním okruhu a rozvod vzduchu reaktoru VR-1

Čištění vody a demistanice reaktoru VR-1.

Neutronový zdroj reaktoru VR-1.
(popis neutronového zdroje Am-Be, systém vstřelování do AZ).

Dozimetrie reaktoru VR-1 (vnitřní, osobní, vnější dozimetrie).
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Pevné, kapalné a plynné radioaktivní odpady na reaktoru VR-1.

Experimentální vybavení reaktoru VR-1.

Systém napájení reaktoru VR-1.

Detektory neutronů používané na reaktoru VR-1 (RJ 1300, SNM).

2.4 Otázky pro ústní část zkoušky - bezpečnost

Bezpečnost a provoz reaktoru VR-1

Co se rozumí pod pojmem jaderná bezpečnost.

Co je to odpovědná organizace a jaké jsou její povinnosti.

Jaké se rozeznávají havarijní plány a co je jejich obsahem.

Co jsou vybraní pracovníci.

Jaké známe bezpečnostní zprávy. Kdo a kdy je zpracovává.

Co jsou Limity a Podmínky (LaP).

Charakterizujte stručně význam jednotlivých typů bezpečnostních
zpráv pro stavby s jaderným zařízením.

Základní podmínka jaderné bezpečnosti při manipulaci s jaderným
palivem. Jak je zajištována.

Kdo je při jednotlivých pracech na reaktoru odpovědný za
dodržování předpisů a pravidel jaderné bezpečnosti.

Vyjmenujte zásady činnosti při vzniku havarijní situace

Co musí být vykonáno před zahájení fyzikálního spouštění.

Popište předpoklady a výsledky rozboru hypotetické havárie VR-1
s tavením aktivní zóny, analyzované pro potřeby vnějšího
havarijního plánu.

Jaké jsou povolené rychlosti kladných změn reaktivity za provozu
reaktoru, jaké jsou povolené maximální přídavky reaktivity.
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Co je kontrolované pásmo. Jaká jsou omezení pro pobyt a práci v něm.

Bezpečnostní ochrana reaktoru VR-1 (EZS).

Popište podmínky pro manipulaci s radioaktivním odpadem,
způsob jeho ukládání, evidence, sběr.

Vyspecifikujte činnosti prováděné při vzniku havarijní situace.

Co to je bezpečnostní dokumentace.

Co obsahuje program základního kritického experimentu.

Rozveďte blíže co rozumíte stavem a schopností jaderného zařízení.

Rozveďte blíže co rozumíte stavem a schopností obsluhy
jaderného zařízení.

Jaký způsobem je zajištována jakost u výzkumných
jaderných zařízení.

Popište a vysvětlete organizaci provozu vašeho reaktoru.

Vysvětlete obsah pojmu kultura jaderné bezpečnosti.

Vysvětlete rozdíl (včetně činnosti obsluh) mezi vyšetřovací a
zásahovou úrovní podle havarijního plánu.

Co to je stupnice INES, charakterizujte její aplikaci na
výzkumné reaktory.

Popište úlohu Státního dozoru nad jadernou bezpečností.

Z jakých hodnotících kritérií vychází stupnice INES.

Jaké jsou základní požadavky na vybavení výzkumných reaktorů podle
Výnosu ČSKAE č.9/1985 Sb., rozveďte.

Popište skladbu provozní dokumentace u vašeho reaktoru.

Co jsou kvalifikační programy zařízení důležitých z hlediska
jaderné bezpečnosti.

Co pro organizaci provozu výzkumných reaktorů vyplývá ze smlouvy
o nešířeni jaderných zbraní.
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P ř í l o h a č . 2

PŘÍKLAD VYGENEROVANÉHO TESTU PRO PÍSEMNOU ČÁST
ZKOUŠKY VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ
VÝZKUMNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

Uspořádání titulní strany testu pro písemnou část zkoušky vychází z předlohy pro
písemnou část zkoušky vybraných pracovníků u jaderně energetických zařízení.
Pracovník (kandidát) na ní svým podpisem stvrzuje formálně správné zadání testu
(funkce, reaktor).

Způsob hodnocení testů upravuje rozhodnutí SÚJB.
Pro zlepšení identifikace testů je na prvním listu s otázkami vytištěno datum,

funkce a typ reaktoru.

58



Státní úřad pro jadernou bezpečnost České republiky

S T Á T N Í Z K U Š E B N Í K O M I S E

pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti
vybraných pracovníků jaderných zařízení

V Y H O D N O C E N Í
písemné části zkoušky

Jméno a příjmení pracovníka:

Zaměstnavatel:

Datum zkoušky: 20. 1.1994

Funkce: vedoucí směny
operátor reaktoru

Reaktor: VR-1 FJFI ČVUT Praha

Podpis pracovníka:

Počet otázek: 24 Počet bodů: Úspěšnost v %:

Známka:

podpis inspektora
SÚJB ČR

podpis předsedy
zkušební komise

Datum:
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Datum zkoušky: 20. 1.1994 Reaktor: VR-1 FJFI ČVUT Praha
Funkce : vedoucí směny

operátor reaktoru

1.
Jak se určí mikroskopický účinný průřez dané reakce pro směs prvků.

2.
Jaký efekt způsobuje přítomnost izotopu U238 v tepelném
jaderném reaktoru. Popište tento efekt.

3.
Co to je jodová jáma? Uveďte, které manipulace jsou nevhodné
z hlediska vzniku jodové jámy.

4.
Jaký je vztah mezi periodou a" dobou zdvojení výkonu reaktoru.

5.
O kolik vzroste výkon reaktoru za 10 s, je-li ustálená perioda
reaktoru 10 s.

6.
Kolik se uvolní energie při rozštěpení jednoho jádra atomu uranu.

7.
Vysvětlete vliv teplotních změn na reaktivitu reaktoru.

8.
Jak se dělí a k čemu se používají horizontální kanály
u výzkumných reaktorů.

9.
Jaké signály musí obecně podávat systém signalizace.

10.
K čemu se využívá termoluminiscenční dozimetrie u reaktoru VR-1.

11.
Vyjmenujte experimentální vybavení reaktoru VR-1.

12.
Popište periferní kanál a pult reaktoru VR-1.

13.
Popište manipulaci se zátkou rad Iního a tangenciálního
kanálu reaktoru VR-1.

14.
Popište manipulaci s vertikálními kanály 56, 25 a 12mm.
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15.
Jak je limitován provozní přebytek reaktivity, maximální rychlost
zavádění kladné reaktivity.

16.
Co rozumníme termínem odpovědná organizace.

17.
Jaká je úloha SÚJB v přípravě vybraných pracovníků výzkumných
jaderných zařízení. Které činnosti na těchto zařízeních patří
mezi vybrané funkce.

18.
Jaká je obecná skladba limitní podmínky.

19.
Jaká musí být podkritičnost reaktoru pro manipulace s palivem.

20.
Popište možné varianty složení směn reaktoru VR-1.

21.
Vyjmenujte členy základní směny reaktoru, jejich, povinnosti,
podřízenost.

22.
Co to je fyzikální spouštění.

23.
Jaké je složení havarijního štábu na pracovišti VR-1.

24.
Co jsou vnitřní a vnější havarijní plány, aplikace na VR-1.
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