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ZAZHA7ANJE RAZPOK MA GORILNIH BLEMEHTIH PLINSKO 
HLAJENBGA REAKSQRJA 

Nameravamo na kratko opisati izvedbo sistema, ki smo 
ga razvili na N.I. "Jožef. Stefan". 

Sistem meri koncentracije pobeglih ražaepkov Kr in 
Хе v hladilnem plinu, te je najbolj zanesljiv in se v praksi 
tudi najpogosteje uporablja. 

Ta metoda temelji na elektroštationem zbiranju ioniair" 
ranih potomcev, ki nastajajo pri razpadti razoepkov Хв in Kr<P£-» 
zitivne ione' Rb in Cs zbiramo na posebnih preoipi-tatočjih, ka-= 
mor vodirao po posebnih ceveh del hladilnega plina iz vsakega 
hladilnega kanala posebej. Čeprav pri meritvah delno moti akti-
vnost posameznih sastavnih hladilnega plina (С14ј 019< N16, in" 
A41) pa diskriminacija ni težka, ker omenjana izotopa v ražme-
roma kratkem čaau dvakrat razpadeta in pri tem emitirata dva 
žarka /$ , Njun razpad izkoristimo za elektrostatiČno nabijanje 
na negativno nabiti elektrodi in drugi razpad nato merimo s 
scintilacijskim detektorjem in ustrezno elektronsko napravo. 
Plinasti sevalci, ki tvorijo ozadje, samo enkrat razpadejo ia 
ae aicer nabirajo na elektrodi, jih pa nato. elektronska napraVS 
sama izloči (diskriminacija med sevanjem f in & )» Kot smo že 
omenili, smo ta način detekcije uporabili tudi v nšši eksperi-
mentalni napravi. 

PRECIPITACIJSKI SISTEM 

Precipitacijski sistem je dimenzioniran ža deiovni 
tlak reaktorja 15 Atm. V varjenem jeklenem ohišju ie nameščena 
precipitacijska komora, ki ima prostornino 3,40 dm-3. Pozitivno 
elektrodo tvori kovinski valj premera 220 mm in dolžlne 90 mm 
negativno elektrodo, na kateri se elektrostatiČno nabirajo io-
nizirani potomci Xe in Kr, ima obliko spiralno navite žice iz-
delane iz nerjavnega jekla debeline 0,1 mm. Spiralizirana žica 
tvori 10,37 m dolgo zaključeno znako in se diskontinuirano pre-
mika iz komore v scintilacijski detekcijski sistem, ki meri ak-
tivnost zbranih izotopov. Mehanizem za pomik žice je paevmatski 
(batni motor), ki ga programsko krmilimo z elektromagnetniml 
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razvodniti. Remanentna aktivnost je zanemarljivo majhna, kar vi-
dimo, iz priloženega diagrama (slika 1), Detekcijski sistem vse-
buje plastični scintilator Ne 102, ki obdaja precipitacijsko ži-

co (premer luknje 4 mm). Potopom-
noževalka SCA 4263 in transisto-
rski pređojačevalnik skupno s 
stabiliziranim izvorom visoke na-
petosti omogočajo direkten prik-
ljuček na sam avtornatski merilni 
sistem. 

Napetost na precipitacijski 
komori je 5000 V in komora dela 
v nasičenji'. S posebno oblikovano 
šobo smo ustvarili čim popolnej-
še polnjenje in praznenje komore. 
Izpiranje scintilatorja vršimo a 
čistim C0o. 

PLINSKI SISTEM 

Celotni plinski sistem temelji na uporabi elektromag-
netnih plinskih razvodnikov, ki jih krmilimo po določenem prog-
ramu. Pri našem sistemu uporabljamo dve vrsti detekcije in si-
cer grupno in posamično. Z grupno detekcijo želimo v čim krajšem 
času otipati kar največ kanalov. Tseh 1758 gorilnih kahalog smo 
razdelili v 16 med seboj neodvisnih grup. Vsaka grupa vsebuje 
110 kanalov, ki so združeni v snope po pet. Tsaka grupa ima sv-
oj sistem ventilov in razvodnikov ter precipitator skupno z de-
tekorjem. S programskim krmiljenjem elektromagnetnih razvod-
niklov zbiramo na precipitatorju vzorce plina iz petih gorilnih 
kanalov, to je iz določenega snopa in samo nabiranje in merjenje 
aktivnosti traja 28 sekund, 2 sekundi pa sta predvideni za pre-
mik žice in izplakovanje. Po otipanju vseh 22 snopov je predvi-
djena meritev ozadja hladilnega plina in samega precipitatorja. 
Celotni čas za grupno detekcijo je 11 minut in 30 sekund, časov-
ni diagram pa prikazuje slika 2. 

Kadar vrednost signala v nekem snopu (pri otipavanju 
za grupno detekcijo) narašča in prekorači nastavljeni nivo, pa 
ročno ali avtomatsko preidemo na posamično detekcijo oziroma na 
sledilnik, ki omogoča zaporedno kontrolo vseh petih kanalov v 
sumljivem snopu in nato avtomatsko preide na zasledovanje poš-
kodovanega kanala. Pri tem se vrši korekcija z ozirom na ozadje 
za vsakih pet kanalov, da se tako izločijo morebitni alarmi za-
radi drugih vzrokov. Posamezna detekcija lahko teče tudl neodvi-
sno od grupne detekcije in v tem primeru en sam precipitacijski 
sistem otipava po 440 gorilnih kanalov. Potrebni čas za posamič-
no detekcijo znaša 4 ure in 24 minut (slika 2). 

Izbira posamičnih elektromagnetnih razvodnikov namesto 
specialnih selekcijskih ventilov omogoča tehnološko enostavnej-
šo rešitev sistema in tudi večjo programsko fleksibilnost, dasi 
je cena verjetno nekoliko višja. Pri našem eksperimentu smo u-
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porabili uvožena razvodnike, za splošne potrebe avtomatizaćije 
pa jih že izdeluje Zavod za avtomatizacijo v Ljubljani. 

Plinski sistem vsebuje tudi celotno plineko instala-
cijo, ki jo tvorijo skupine cevi iz nerjavnega jekla premera 
10 mm, hladilniki, filtri in kompresor. Vzorčni plin moramo na-
mrec odvzeti iz posameznega gorilnega kanala, ga obladiti na 

temperaturo cca 50 C in 
ga filtrirati, nato pa 
ga preko precipitacijs-
kega sistama s pomoćjo 
kompresorja vrnuti nazaj 
v primarni hladilni krog. 

ELEKTRONSKI SISTEM 

Elektronski merilni 
sistem služi za registra-
cijo in obdelavo podat-
kov, ki jih dobimo iz de-
tekcijskega sistema. Pri 
tem so možni analogni in 
digitalni načini obdelave 
podatkov. Doslej smo na 
N.I. "J. Stefan" obravna-
vali predvsem analogni 
sistem in digitalni sis-
tem za registracijo in 
avtomatski nadzor, medtem 
ko sedaj pripravljamo pro-
jekt popolnega avtomats-
kega digitalnega' sistema, 
ki je v biatvu procesni 

računalnik ln vsebuje feritni pomnilnik. 
Analognom sistemu za registracijo in obdelavo podat-

kov, vsakemu precipitatorju sledi linearni ojačevalnik z ampli-
tudnim diskrimiuator j em, integrator s komparatorjem in skupni 
instrument za registracijo ter servomehanična pomnilna enota. 
Analognomu sistemu ao skupne še naalednje eno te: visokonapeto-
stni usmernik, izvor referenčne napetosti za pomnilni servosis-
tem in merilnik srednje nevtronske gostote v reaktorju, ki daje 
ustrezni signaL, proporcionalen trenutni moči reaktorja. Sam me-
rilni sistem korigira celotne merilne rezultate z ozirom na o-
zadje in trenutno moČ reaktorja po enačbis 

pri- Čemer pomenijo: ^ 
Д N - direktno sevanje reaktorja in njegovih instalacij, 

povprečno aktivaost hladilnega plina, preostalo aktivnost žice 
precipitatorja in aktivnost na stenah. precipitatorja nabranih • 
potomceT 2e Ln Kr, zajema. pa tudi signal, ki upošteva trenutno 
тоб reaktorja. 

5 - da j an ska aktivnost gorilnega kanala:. 

SI . 2 
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Hastavljanje korekcijskega signala se vrši avtomatsko 
s pomnilnim servosistemom. Pri grupni detekciji se izvrši korek-
cija po končanem ciklusu otipavanja vseh 22 snopov, pri posami-
čni kontroli pa na koncu otipavanja 5 kanalov vsakega snopa. 

Ta korekcija omogoča fiksno nastavljanje alarmnega ni-
voja, ker pri meritvah avtomatsko izločimo vpliv sprememb oza-
dja in trenune moći reaktorja. 

Zaporedje posameznih operacij krmili posebni relejni 
programtor, ki istočasno vključuje tudi svetlobni indikator in 
alarmne naprave. Ločeno pa je nanj priključen še programator za 
posamično detekcijo in za sledilnike. 

Pri grupni detekciji smo obravnavali 2 varianti, ki 
se med seboj ločita po servomehanični ponnilni enoti. V prvi 
varianti smo za vseh 16 grup uporabili 1 pomnilno enoto, ki vse-
buje 16 pocinilnih potenciometrov. Drsnike potenciometrov nasta-
vlja v določenem zaporedju en sam . pozicijski servomehanizem pre-
ko elektromehanskih sklopk in ustreznih relejev. T drugi varian-
ti pa smo opremili vsako grupo z lastnim servomehaničnim pomnil-
nikom. Ta izvedba je enostavnejša in omogoča večjo prožnost pri 
zamenjavi posmeznih precipitatorjev. Precipitatorjem sledijo 
standardne elektronske enote. Iz linearnega objačevalca in eno-
kanalnega analizatorja dobljeno informacijo obdelamo v periodič-
nem integratorju. Impulzi, ki jih dobimo iz enokanalnega anali-
zatorja nimajo dovolj konstantne amplitude in zadostne širine 
( časa trajanja ), da bi jih lahko direktno uporabili v integra-
lnem merilnem vezju. Zato jih moramo pretvoriti v takšno obliko, 
ki bo primarna za polnjenje integracijskega kondensatorja, s ka-
terim merimo povprečno vrednost pogostosti inpulzov v določenem 
časovnem intervalu. Samo integracijsko vezje prikazuje slika 3. 
Za oblikovanje impulzov smo uporabili univibrator. Temu slede 
emiterski sledilnik integracijsko vezje in komparacijsko vezje, 
ki ga tvori dvojna trioda v diferenčnem vezju. Na prvo mrežice 
prihaja enosmerni signal, ki je proporcionalan trenutnemu šte-
vilu impulzov (N + Д N), na drugo mrežico pa vodimo korekcijski 
signal iz servomehaničnega pomnilnika, ki je proporcionalen N. 
Izhod iz diferenčnega ojačevalnika vodimo na registrirni inst-
rument, ki registrira čisto vrednost aktivnosti, ki pripada do-
ločenemu poškodovanemu gorilnemu elementu. Vhodi komparacijske 
stopnje se preklapljajo po določenem vrstnem redu tako, da dobi-
mo na enem registrirnem instrumentu korigirane merilne rezulta-
te. za vseh 22 anopov grupne detekcije in dodatno še velikost 
korekcijskega signala. 

Servomehanični pomnilnik dobiva vsakokratni signal za 
korekcijo iz komparatorja. Pozicijski servosistem nastavlja pre-
ko svojega motorja drsnik posebnega potenciometra na ustrezno 
vrednost korekcijskega signala. Na sam potenciometer pa dovaja-
mo preko posebnega nevtronskega detektorja in pripadajočega po-
gostostnega merilnika enosmerni signal, ki je proporcionalen 
trenutni moči reaktprja. 

Alarmni kontakti so nastavljivi na sameia registrirnem 
instrumentu in skupno s programatorjem omogočajo vizuelno iden-
tifikacijo poškodovanega gorilnega elementa, istočasno pa tudi 
avtomatsko preklopijo sledilnik posamične detekcije na defektni 
snop. Posamična detekcija nato prevzame opaaovanje poškodovanega 
gorilnega kanala v sumljivem snopu. Analogni merilni sistem je 
pri posamični detekciji principielno enak opisanomu, le da se 



tu vršijo korekcije po petih, zaporedoma otipanih kanalih. Ka-
dar želimo opazovati širjenje razpoke na nekem dolocenem goril-
neni elementu, pa preklopimo posamično detekcijo na "zasledova-
nje" in tako dobimo podatke o rasti same razpoke. Predvidena je 
avtomatska in ročna ustavitev reaktorja, če so dovoljeni nivoji 
aktivnosti posaneznih kanalov prekoraceni. Analogni merilni in 
registrirni sistem je razmeroma enoataven in zanesljiv. Preiz-
kusi njegovega delovanja so dali zadovoljive rezultate. 

PREIZKUS METODE 2 AKTIVNIM P1IN0H 

Zaradi razaeroma majhne iađatfiOSti nevtronskih izvo-
rov na nuklearnem institutu "J.Stefan" v Ljubljani, preeipitaci 
jake komore nismo mogli useriti s plinom,- ki bi aasil fisijske 
produkte, ampak smo se odločili za aktivni ThX. IhX ima našled-
njo razpadno verigo: 

3,6 d 54 s 0,16 s 10,6 fi 6o, 5 min 
Th£ Tn — ThY — ч- ТћВ ThC 

TliC" <•- ThC' »~ThD 
(st&h) 

Slika 3 kaže shematski prikaz sslotne aparature. 
V posebni izotopski posodici se nahaja filter, na ka-

terega je nanesena pasta s ТћХ. Pretočni plin odpihava plinaste 
potomce ThX in jih nosi v precipitacijsko komoro. Tu~potem raz-
padejo v ThA, ThS in ThC. V precipitacijski komori se potomci 
ThX zaradi vpliva elektricnega polja nabirajo na žico. Po prib-
ližno 10 minutak potegnemo žico v stevno snoto ia izmerimo nje-
no aktivnost. Meritve povedo: 

1) da aktivnost potomcev ThX narašča linearno z nabi 
ralnim časom (slika 4), 

2) da števna gostćta narašča a naraščajočo napetostjo 
na elektrodah precipitacijske komore le do neke določene napeto 
sti pri kateri pride do nasičenja (slika 5)» 
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3) da je bolje^uporabijati debelejše nabiralne žice, 
ker se s tem poveća območje vpliva večje poljske jakosti na lo-
nizirane delce. 

Dobljene rezultate smo uporabili pri konstrukciji no-
ve precipitacijske komore, pri določitvi optimalne napetosti na 
elektrodah v kc.-ori ter pri izračunu učinkovitosti detekcijske 
metode. 

Kompletni izmerjeni in izra-
čunani rezultati so objavljeni v 
letnih poročilih Nuklearnega ins-
tituta "J. Stefan" (1.1962 in 
1963). 

ZAKLJUČEK 

Od vseh. sietemov za detekcijo 
poškodovanih gorilnih elemento-v je 
precipitacijski sistem pokazal naj-
več dobrih lastnosti. Vpliv ozadja 
je relativno шајћеп, delež pllnas-
tih razcepkov pri razcepu urana 
(Хе, Kr) pa je 'tako velik, da lah-

2 ko zaznamo razpoke, katerih povr-
šina je manjša od 0,01 mm » Razpolovne dobe potomcev Хв in Kr 
so primarno kratke in je zato v razmeroma kratkem času mogoče 
pregledati stanje goriva v celotnem reaktorju. Moti morda le " 
precej visoka cena precipitacijskih naprav, saj so naprave teh-
nološko dokaj zapletene in drage. 

V referatu smo obravnavali le analogni sistem regist-
racije in korekcije, ki je relativno enostaven in zanesljiv.Di-
gitalni sistemi oaogočajo višjo stopnjo avtomatizacije in ao za-
to bolj komplicirani in dražji. 0 našem delu na digitalnih sis— 
temih za obdelavo podatkov in nadzor pri sistemih za detekcijo 
poškodovanih gorilnih elementov pa nameravamo poročati v poseb-
nom članku. 
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