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O Mikulášském setkání

Mikulášské setkání je akcí Mladé generace České nukleární společnosti určené především mladým lidem

studujícím či pracujícím v jaderné oblasti. Smyslem setkání je propojit mladé lidi z různých koutů České re-

publiky a umožnit jim prezentovat jejich práci. Hlavní náplní Mikulášského setkání je prezentace oceněných

bakalářských a magisterských prací v soutěži, která je pravidelně pořádána Českou nukleární společností

společně s ÚJV Řež.

O Mladé generaci ČNS

Mladá generace České nukleární společnosti (CYG - Czech Young Generation) byla založena 7. 7. 1997.

CYG je jednou ze sekcí České nukleární společnsti a je také členem Young Generation Network při Evropské

nukleární společnosti a International Youth Nuclear Congress (IYNC). Sdružuje mladé lidi do 36 let

z jaderného odvětví. Hlavním cílem Mladé generace je zajistit setkávání členů, a tak pomoci jejich rozvoji,

získávání kontaktů a sociálních vazeb v jaderné komunitě. Každoročně pořádá pro členy CYG několik

akcí jako jsou například exkurze do tuzemských i zahraničních jaderných provozů (Aprílové setkání) či

pravidelná setkání se slovenskou Mladou generací.
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Oceněné studentské práce 2021

Na Mikulášském setkání byly vyhlášeny nejlepší bakalářské,diplomové a disertační práce v jaderných obo-

rech za rok 2021. Oceněny byly následující práce:

Bakalářské práce

I. místo Vojtěch Berger: Způsoby nakládání s nízko a středně aktivními jadernými odpady
II. místo Dominik Celárek: Analýza citlivostí a nejistot koeficientu násobení palivových mříží tla-

kovodních reaktorů pomocí nástrojů SCALE
III. místo Vít Šneberger: Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech

Diplomové práce

I. místo Radka Vašíčková: The Possibilities of H-3 Sampling and Measuring Using LSC
II. místo Marek Zmeškal: Charakterizace únikového spektra neutronů z cyklotronu na produkci ra-

diofarmak
III. místo Tomáš Adámek: Automatizace zpracování experimentálních dat z měření reaktivity a ka-

librační křivky regulační tyče na reaktoru VR-1 a jej evaluace
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Simulace radiační degradace betonů na
reaktoru LVR-15

Jaroslav Šoltés1*, Zbyněk Hlaváč1, Tomáš Melichar1, Miroslav Vinš1, Petr
Hájek1, Karel Dočkal1

∗Korespondenční autor: jaroslav.soltes@cvrez.cz

1. Centrum výzkumu Řež s.r.o., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, ČR

Abstrakt
Programy prodlužování životnosti jaderných elektráren jsou léta úzce provázány se studiem radiační degradace ma-
teriálů jejich klíčových komponent, zejména jejich tlakových nádob a konstrukcí v nichž je tlaková nádoba usazena.
Výzkumní reaktor LVR-15 zastává po většinu doby svého provozu důležité místo při simulaci radiační degradace
vzorků konstrukčních materiálů prostřednictvím ozařování na definované fluence neutronů odpovídající době provozu
energetického jaderného reaktoru. V minulých desetiletích byla pozornost soustředěna především na ozařování kon-
strukčních ocelí reaktorových nádob a jejich komponent; v poslední dekádě se k výzkumu ocelí přidává také studium
betonů, v nichž jsou reaktorové nádoby uloženy. Za provozu jaderné elektrárny jsou betony vystaveny jiným fluencím
neutronů a za výrazně nižších teplot, což definuje i jiné parametry při ozařování jejich vzorů na výzkumném reaktoru.
V příspěvku je prezentován návrh experimentálního zařízení pro studium radiační degradace betonových vzorků na re-
aktoru LVR-15 – ozařovací sondy včetně série neutronových výpočtů vedoucích k optimalizaci konstrukce dané sondy.
Na základě daného návrhu byla sonda zkonstruována a v současné době je úspěšně nasazována k realizaci ozařovacích
programů s betonovými vzorky.

Klíčová slova: ozařování, betony, radiační degradace, reaktor LVR-15

1 Úvod
Radiační stárnutí (cílená expozice vzorků konstrukčních materiálů na fluenci neutronů ve vymezeném

energetickém intervalu (standardně rychlé neutrony nad 0,1 MeV, 0,5 MeV nebo 1,0 MeV) odpovídající době
provozní životnosti daného materiálu) je jednou z klíčových oblastí využívaní výzkumných jaderných reak-
torů. Reaktor LVR-15 v Řeži byl po mnoho desetiletí svého provozu úspěšně využíván k radiačnímu stárnutí
zejména konstrukčních ocelí tlakových nádob energetických jaderných reaktorů. To je specifické vyššími oza-
řovacími teplotami kolem 300 ◦C, které odpovídají provozním podmínkám daného materiálu v podmínkách
energetických reaktorů a menšími rozměry vzorků. Tyto experimenty jsou zejména klíčové při prodlužování
životnosti jaderných zařízení, kde je potřeba demonstrovat radiační stabilitu konstrukčních materiálů klíčo-
vých komponent daného zařízení ke konci uvažované doby prodloužení životnosti. Mimo ozařování ocelových
vzorků je v poslední dekádě program radiačního stárnutí soustředěn rovněž na ozařovaní betonových vzorků,
jelikož jsou do betonu tlakové nádoby osazeny a potenciální poškození radiačně exponovaných betonových
struktur může sehrávat důležitou roli v celkové životnosti jaderného zařízení.

Oproti ozařování vzorků ocelí přináší ozařování betonů přesně opačné výzvy pro ozařovací podmínky;
nízké ozařovací teploty do 60 ◦C a vzorky větších rozměrů. Technickým problémem pro zajištění ozařova-
cích podmínek a současné dosažení odpovídající fluence rychlých neutronů za rozumnou dobu ozařování je
radiační ohřev způsoben zejména gama zářením přítomném v aktivní zóně jaderného reaktoru. Čímž jsou
větší rozměry vzorků, tím je větší vývin tepla na vzorcích v důsledku radiačního ohřevu a nárůst teploty na
vzorcích. Problém vyššího radiačního ohřevu by bylo možné řešit umístěním vzorků do větších vzdáleností
od aktivní zóny reaktoru, čímž ale značně klesá hustota toku rychlých neutronů a přírůstek fluence neutronů
přestává být efektivní.

Pro účely efektivního ozařování betonových vzorků na výzkumném reaktoru LVR-15 byl tak navržen a
zkonstruován koncept nové ozařovací sondy pro ozařování vzorků z betonových materiálů ve formě válečků
o průměru 40 mm, umožňujícího dosažení teplot ve vzorcích nižších než 60 ◦C a fluencí rychlých neutronů
nad 0,1 MeV vyšších než 1,0 × 1019 n · cm−2 s−1 za 200 provozních dní reaktoru v neutronovém poli s rov-
noměrným profilem příkonu fluence rychlých neutronů v segmentu výšky paliva a v kontrolované inertní
atmosféře.
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2 Neutronové charakteristiky ozařovací sondy
Pro navržení konceptu ozařovací sondy pro ozařování betonových vzorků válcového tvaru s průměry 40 mm

byl v prvním kroku vytvořen model aktivní zóny reaktoru LVR-15 v transportním kódu MCNP, který je pro
tyto účely validovaný a úspěšně aplikovaný. Do modelu byl přidán zjednodušený konceptuální návrh ozařo-
vací sondy jejíž podstata spočívá v tom, že sestává z ozařovacího pouzdra z hliníkové slitiny, které slouží
jako testovací sekce určená pro umístění ozařovaných vzorků. Hliník je kompatibilní s prostředím chladiva
reaktoru a zároveň má vysokou tepelnou vodivost. Pouzdro je součástí otevřeného okruhu s inertním ply-
nem (heliem), který zajišťuje inertní atmosféru v testovací sekci, zvyšuje konduktivní odvod tepla ze vzorků
a zároveň kompenzuje tlak v pouzdře. Ke zvýšení tlaku v pouzdře může dojít vlivem uvolňování plynů a
vlhkosti ze vzorků.

K pouzdru je ze tří stran zdroje záření připojena podsestava obsahující gama stínění a tvarovaný vytěs-
nitel pole rychlých neutronů. Gama záření je stíněno pomocí wolframového bloku, který redukuje míru gama
záření na vzorcích čímž je omezen radiační ohřev. Wolframový blok slouží zároveň jako závaží kompenzující
vztlakové síly při umístění stíněného pouzdra pod hladinou chladiva reaktoru. Tvarovaný vytěsnitel pole
rychlých neutronů funguje na principu vzduchového vytěsnitele umístěného v chladivu reaktoru, který sni-
žuje moderaci neutronů v různých pozicích po výšce kanálu. Tím je tak kompenzována nerovnoměrnost pole
rychlých neutronů po výšce kanálu daná fyzikálním principem provozu jaderného reaktoru při probíhající
štěpné řetězové reakci.

Navržený koncept sondy je vzhledem k větším rozměrům umístěný vedle aktivní zóny do míst s dostateč-
ným příkonem fluence rychlých neutronů. Sonda má dvě pozice pro válcové vzorky průměru 40 mm a výšky
až 600 mm označené jako XK0 a XK1. Umístění sondy vedle aktivní zóny je znázorněno na Obrázku 1.

Obrázek 1: Model aktivní zóny LVR-15 se sondou pro ozařování betonů.

V počátečních fázích výpočetních analýz byly do míst zamýšlených pro umístění ozařovací sondy namo-
delovány pouze pouzdra se vzorky betonů. Výpočet byl zaměřen na rychlé neutrony energií nad 0.1 MeV a
byl realizován v dvoucentimetrových axiálních segmentech po výšce 600 mm. Následně bylo každých pět seg-
mentů průměrováno, čímž se stanovila průměrná hodnota příkonů fluence pro vzorky výšky 100 mm, které
reprezentují vzorky reálních tvarů uvažovaných pro ozařování. Následně byl do modelu přidán vzduchový
vytěsnitel s wolframovým stíněním (Obrázek 2) a výpočet byl realizován pro tuto novou konfiguraci.

Srovnání stavu před a po zakomponování speciálního stínícího bloku s vytěsnitelem je znázorněno na
Obrázku 3.

Při srovnání hodnot příkonů fluencí rychlých neutronů (Tabulka 4) na jednotlivé modelované betonové
vzorky před a po instalaci bloku se vzduchovým vytěsnitelem a wolframovým stíněním je pozorovatelný
významný vliv na hodnoty příkonů fluencí rychlých neutronů. Celkově je pozorovaný mírný nárůst na cent-
rálních vzorkách (9 % pro XK0 a 8 % pro pozice 1 a 6), výrazní nárůst pro okrajové vzorky (96 % pro XK0

6



Simulace radiační degradace betonů na reaktoru LVR-15 Mikulášské setkání 2021

Obrázek 2: Vertikální řez modelem sondy s vytěsnitelem a stínícím blokem.

a 119 % pro pozice 1 a 6). Navržený vytěsnitel umožnuje dosažení vyšších fluencí pro ozařované betonové
vzorky a výrazně vyrovnáva axiální profil neutronů pro rovnoměrné ozáření větší série vzorků. Současně při
příkonech fluencí rychlých neutronů jsou počítány rovněž radiační ohřevy, jenž slouží jako vstupní parametry
pro termo-hydraulické analýzy k určení teplot na ozařovaných vzorkách.

3 Konstrukce ozařovací sondy
Na základě realizovaných výpočetních analýz byly zkonstruována ozařovací sonda sestávající ze dvou

hliníkových pouzder pro umístění vzorků. Prostor v hliníkovém pouzdře je zvolen dle požadovaného průměru,
počtu a výšky vzorků tak, aby vůle mezi vzorky a pouzdrem byla co nejmenší pro snížení tepelného odporu
a zároveň bylo možné vzorky po ozařování vyjmout. Hliníkové pouzdro je po vložení vzorků opatřeno horním
víčkem, které je k pouzdru připojeno závitovým spojem a zároveň je opatřeno těsnícím svarem. Spodní část
pouzdra je pomocí svaru zaslepena spodním víčkem.
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Graf 3: Srovnání axiálního profilu rychlých neutronů nad 0,1 MeV v obou ozařovacích pozicích v sondě pro ozařování
betonů před a po instalaci bloku s vytěsnitelem a stíněním.

Obrázek 5: Vizualizace konstrukčního návrhu ozařovací sondy pro betonové vzorky.

Ke spodní části pouzdra je připojena kapilára pro přívod inertního plynu. Pouzdro je koncipované jako
průtočné, plyn z pouzdra je tedy odváděn kapilárou pro odvod plynu a zároveň je touto kapilárou ke
vzorkům přivedeno teplotní čidlo pro monitorování teploty během ozařování. Vzduchový vytěsnitel má funkci
tvarování výškového profilu pole rychlých neutronů v prostoru umístění kanálu po jeho výšce. Smyslem je
omezení moderace neutronů (snižováním energie neutronů) z rychlých na tepelné ve vymezených segmentech
vytěsnitele. Sestava dále obsahuje gama stínění, které je tvořeno wolframovým blokem obklopujícím hliníkové
pouzdro ze směru zdroje záření. Efektivní tloušťka gama stínění je optimalizována pro dosažení požadovaných
teplot vzorků. Podsestava vzduchového vytěsnitele a gama stínění je pak připojena k držáku kanálu. Držák
kanálu zajišťuje soudržnost jednotlivých komponent a slouží k zavedení sestavy do reaktoru (Obrázek 5).
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Tabulka 4: Srovnání příkonů fluencí rychlých neutronů nad 0,1 MeV pro betonové vzorky průměru 40 mm a
výšky 100 mm.

Ozařovací pouzdra jsou v průběhu montáže osazena vzorky (Obrázek 6) a pouzdra jsou utěsněna. Ná-
sledně se provede kompletace celé sestavy kanálu včetně pouzder, vzduchového vytěsnitele a gama stínění.
Celou sestavu je následně možné zavézt do reaktoru a provést propojení s plynovým hospodářstvím a za-
pojení teplotního čidla. Po najetí reaktoru již probíhá řízená simulace degradace betonových vzorků včetně
sběru teplotních dat. Koncept byl testován v reaktoru LVR-15. Měřením bylo zjištěno, že teploty vzorků
jsou v očekávaném intervalu, tj. pod 60 ◦C.

Obrázek 6: Příklad betonových vzorků založených do pozdra ozařovací sondy určených k ozařování.

4 Závěr
Realizovaný návrh a konstrukce ozařovací sondy pro ozařování betonů rozšiřuje možnosti experimen-

tálních programů zaměřených na radiační degradaci materiálů a představuje tak významní prostředek pro
podporu výzkumu prodlužování životnosti jaderných zařízení.

Jedná se o unikátní návrh kombinující dílčí technická řešení za účelem dosažení požadovaných fyzi-
kálních parametrů v ozařovaných vzorcích v relativně krátkém časovém intervalu při současném ozařování
většího počtu vzorků. Samotné pouzdro se vzorky je ze sestavy odnímatelné tak, aby vyměňovány v průběhu
experimentálního programu.

9



Simulace radiační degradace betonů na reaktoru LVR-15 Mikulášské setkání 2021

Poděkování
Tento výsledek vznikl v rámci projektu VI20192022154 „Kontrola betonu biologické ochrany po ozáření

neutrony z jádra reaktoru“ za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
vnitra České republiky v Programu Bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022.
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Abstrakt
Panely první stěny experimentálního fúzního reaktoru ITER budou vystaveny přímo termonukleárnímu plazmatu a
musí být schopny odvádět tepelné zatížení do výše 2 MW/m2 (normální tepelný tok) až 4,7 MW/m2 (zvýšený tepelný
tok). Jedním z hlavních požadavků na kvalifikaci panelů první stěny je dosažení homogenity tepelného toku v rozmezí
±5 % střední hodnoty. Testování panelů první stěny reaktoru ITER bude prováděno na zařízení HELCZA [1].

Důležitou součástí měření homogenity tepelného toku je rentgenová kamera, která se skládá ze dvou hlavních částí.
První část je složena z apertury a scintilační vrstvy. Druhou část představuje CCD kamera pro registraci viditelného
signálu. Poloha kamery tvoří úhel mezi směrem jejího pozorování a normálou testovacího povrchu. Z tohoto důvodu
je nutné kompenzovat vznikající perspektivu.

Hlavním účelem kamery je registrovat intenzitu signálu brzdného záření generovaného dopadajícími elektrony. Poté
se distribuce intenzity brzdného záření použije ke korekci skenování elektronového paprsku, aby se dosáhlo rovnoměrně
aplikovaného tepelného toku ve specifikovaném tolerančním rozsahu.

Klíčová slova: HELCZA, ITER, panely první stěny, brzdné záření.

1 Úvod
Testy panelů první stěny experimentálního fúzního reaktoru ITER se budou provádět na zařízení HEL-

CZA (viz Obr. 1). Toto zařízení je složeno z vakuové komory vybavené vysoce výkonným elektronovým
dělem o výkonu 800 kW, které umožňuje simulovat tepelné zatížení uvnitř na vzorku umístěném ve vakuové
komoře zařízení HELCZA. Diagnostický systém je nainstalován na přední straně komory. Tento systém je
určen ke sběru dat z technologických a měřicích přístrojů. Na zadní straně vybavené pohybovým systémem
se instalují testované panely. Vakuový systém je umístěn symetricky po obou stranách komory.

Obrázek 1: HELCZA. (1) elektronové dělo, (2) vakuová komora, (3) elektromagnetický systém, (4) ventily kryopump,
(5) systém nastavení panelu, (6) kryopumpy, (7) diagnostický systém.

Hlavním indikátorem profilu tepelného toku je rozložení brzdného záření vznikající dopadem elektronů
na testovaný povrch. Obr. 2 ukazuje příklad snímku zachycující brzdné záření registrované rentgenovou
kamerou.

Tepelný tok je definován jako rovnoměrný, pokud jeho odchylky jsou menší než 5 % od střední hodnoty.
K dosažení tohoto cíle je nutné vyřešit následující tři typy problémů:
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Obrázek 2: Příklad snímku z rentgenové kamery.

• Vývoj softwaru pro ovládání, analýzu a rychlé zpracování dat z RTG kamery;
• Řešení problémů souvisejících s nepřesností kamery a principem experimentu, jako je nehomogenita

úhlového rozložení brzdného záření a problém perspektivy;
• Vývoj algoritmu pro korekci bodů mapy ozáření (označovaný anglickým slovem „pattern“) elektrono-

vého svazku na základě dat získaných z rentgenové kamery. Toto je nejdůležitější krok pro dosažení
rovnoměrného rozložení tepelného toku.

2 Vývoj diagnostiky tepelného toku
2.1 Úhlové rozložení brzdného záření

Jak bylo uvedeno výše, rentgenová kamera detekuje brzdné záření pod úhlem 15◦ vzhledem k ose elektro-
nového děla. Z tohoto důvodu je nutné kompenzovat vznikající perspektivu. Vzhledem k tomu, že rentgenový
snímek je necentrální projekce roviny testovacího terče na rovinu scintilační vrstvy kamery, byl pro kom-
penzace perspektivy zvolen algoritmus zvaný „rubber-sheeting“, viz rovnice (1)

X = a0 + a1x + a2y ,

Y = b0 + b1x + b2y ,
(1)

kde X, Y jsou konečné, opravené souřadnice každého pixelu vytvořeného obrazu; x, y jsou původní souřad-
nice pro každý pixel; ai, bi jsou parametry vztahu souřadnic.

Kromě toho je nutné stanovit vliv úhlového rozložení brzdného záření. Pro zjištění tohoto rozložení
byl navržen experiment s otáčením panelu. Byla zvolená přímková trajektorie paprsku a následně změřeno
brzdní záření pod různými úhly panelu vzhledem k elektronovému dělu.

Kromě toho je nutné stanovit vliv úhlového rozložení brzdného záření. Pro zjištění tohoto rozložení
byl navržen experiment s otáčením panelu. Byla zvolena přímková trajektorie paprsku a následně změřeno
brzdné záření pod různými úhly panelu vzhledem k elektronovému dělu.

Po zpracování experimentálních dat bylo zjištěno, že změny intenzity se pohybují v rozmezí ±0,5 % a
nemají určitou korelaci na zaznamenaný obraz. Vliv intenzity rentgenového záření v rozmezí 0 ÷ 20 stupňů
lze tedy považovat za zanedbatelný. Malý vrchol viditelný na spodní straně Obr. 3 kolem hodnoty osy x 200
pixelů je výsledkem rotace cíle, protože osa rotace není v rovině cíle a v důsledku toho je tedy čárový obraz

12



Diagnostika tepelného toku v panelech první stěny reaktoru ITER Mikulášské setkání 2021

Obrázek 3: Intenzita brzdného záření během měření s umístěním cíle pod úhlem 0◦ a 20◦.

deformován. Data uvedená na Obr. 3 jsou data bez jakékoli následné úpravy z důvodu perspektivy nebo
kompenzace cílové rotace.

2.2 Algoritmus korekce tepelného toku
Z experimentálních dat bylo zjištěno, že při použití počátečního obrazce elektronového svazku (Obr. 4(b))

není dosaženo požadované rovnoměrnosti elektronového svazku na terči. Obr. 4 ukazuje nesrovnalost mezi
očekávanou (simulovanou) intenzitou rentgenového záření (a) a skutečným experimentálním výsledkem (c).
Z tohoto důvodu bylo nutné vyvinout metodu, která by byla schopna korigovat obrazec elektronového
paprsku na základě rozložení registrovaného obrazu.
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Obrázek 4: Experiment s nekorigovaným vzorem elektronového paprsku. (a) Simulace rozložení intenzity rentge-
nového záření, (b) počátečního patternu elektronového svazku, (c) reálné měření brzdného záření a (d) jeho profilu.
Červené tečky v (b) označují body, kde elektronový paprsek spočívá na jednom místě po definovanou dobu nastavenou
v řídicím systému elektronového děla.

Byla vyvinuta a otestována metoda pro kompenzaci patternu elektronového paprsku a provedení korekce
v několika iteracích. Konečný pattern elektronového paprsku dosáhne rovnoměrného profilu brzdného záření
ve vybrané oblasti. Tato metoda poskytuje možnost měnit polohu jednotlivých bodů patternu elektronového
svazku na základě přibližné korekční funkce odvozené z intenzity brzdného záření. Například převzetí pat-
ternu elektronového paprsku z Obr. 4(b) a aplikace libovolně zvolené korekční funkce vede k simulovanému
případu znázorněnému na Obr. 5.
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Obrázek 5: Příklad funkčnosti metody na korekci obrazce elektronového svazku z Obr. 4(b). Tento příklad používá
korekční funkci f(x, y) = (3y − 1)2 + 14.

2.3 Vývoj softwaru
Vzhledem k potřebě rychlého zpracování dat bylo nutné vyvinout softwarovou aplikaci pro sběr a ana-

lýzu dat z kamery. Aplikace je napsána v Pythonu 3.7, ve kterém je spojení s kamerou zajištěno pomocí
API Vimba. Aplikace je schopna ovládat rentgenovou kameru a má užitečnou funkcionalitu pro provádění
experimentů. Obsahuje následující funkce:

• Synchronní přenos dat z RTG kamery na obrazovku aplikace;
• Analýza dat v reálném čase, například zobrazení profilu intenzity rentgenového záření a analýza ho-

mogenity brzdného záření;
• Rychlé ukládání a nahrání dat během experimentu;
• Import, export a tvorba patternu elektronového paprsku pro řídicí systém elektronového děla;
• Simulace brzdného záření pro daný pattern;
• Možnost korigovat pattern elektronového paprsku pro dosažení rovnoměrnosti tepelného toku.
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Obrázek 6: Náhled okna aplikace „HELCZA Viewer“.

3 Zpracování zaznamenaných dat
Další fází je aplikace výše uvedených metod v reálném experimentu. Obr. 7 ukazuje profil brzdného

záření s výraznou nehomogenitou v levém dolním rohu.

Obrázek 7: Profil brzdného záření generované nekorigovaným patternem elektronového paprsku. Stínící rámy se
používají k odstínění přechodových hranic, kde nelze dosáhnout homogenity.

Aplikace získané korekční funkce vedla k mírně odlišnému patternu elektronového paprsku, jak je zná-
zorněno na Obr. 8.

16



Diagnostika tepelného toku v panelech první stěny reaktoru ITER Mikulášské setkání 2021

Obrázek 8: Transformace původního patternu elektronového paprsku na nový pattern elektronového paprsku, který
odpovídá požadavku homogenního tepelného toku.

Jak je vidět na Obr. 8, korekční metoda vede ke snížení hustoty bodů (červené tečky) v oblastech, kde
byla zvýšená intenzita rentgenového záření, a naopak ke zvýšení hustoty bodů v oblastech nižších intenzit
rentgenového záření. V důsledku toho byl pomocí nového obrazce elektronového paprsku zaznamenán nový
profil brzdného záření splňující požadavek homogenity tepelného toku, viz Obr. 9.

Obrázek 9: Profil brzdného záření získaný po aplikaci korigovaného patternu elektronového paprsku.

4 Závěr
Byly studovány a analyzovány problémy související s experimenty na zařízení HELCZA. K ovládání,

analýze a rychlému zpracování dat z rentgenové kamery byl vyvinut software HELCZA Viewer. Kvůli ne-
homogenitě profilu tepelného toku s původně generovaným patternem elektronového svazku byla vyvinuta
metoda korekce elektronového paprsku s iterační konvergencí tak, aby byla dosažena homogenita v rozmezí
±5 % střední hodnoty tepelného toku.
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Abstrakt
V rámci mezinárodního projektu EUROfusion se vyvíjí několik konceptů plodivého blanketu (breeding blanket) pro
budoucí fúzní reaktor DEMO, které využívají eutektickou slitinu Pb-16Li. Tento tekutý kov má v blanketu několik
funkcí, kterými jsou produkce tritia pro udržitelný palivový cyklus fúzní elektrárny, jeho transport z blanketu do
systému určeného k vlastní extrakci tritia, odvod tepla generovaného v blanketu a stínění vakuové nádoby tokamaku.

Jedním z konceptů blanketu vyvíjených v projektu EUROfusion je koncept nazvaný „Dual Coolant Lithium Lead“
(DCLL). Ke snížení tepelných ztrát v cirkulačním okruhu blanketu DCLL, k omezení prostupnosti (permeace) a
tedy k redukci ztrát vyprodukovaného tritia a k elektrické izolaci slitiny Pb-16Li se stěnami okruhu slouží specifické
izolační komponenty nazývané „flow channel inserts“ (FCI). Během postupného vývoje těchto komponent blanketu
se přistoupilo k odstranění ochranné ocelové vrstvy u původně navržené struktury FCI ocel-keramika-ocel a přešlo se
ke zjednodušené struktuře keramika-ocel. V tomto uspořádání je tudíž keramika přímo vystavena horkému tekutému
kovu Pb-16Li.

Náročné provozní podmínky při zvýšených teplotách až do 650 ◦C u pokročilého vysokoteplotního DCLL blanketu
mohou vést k termomechanickému namáhání vedoucímu k selhání těchto komponent. Studium mechanického chování
materiálu za zvýšených teplot a v přímém kontaktu s Pb-16Li je pro ověření FCI komponent zcela zásadní. Pro
studium mechanických vlastností keramických materiálů vystavených koroznímu prostředí tekutých kovů za zvýšených
teplot bylo v Centru výzkumu Řež s.r.o. navrženo nové experimentální zařízení. Materiálové vlastnosti jsou studovány
metodou tříbodového ohybu. Vlastní mechanická zkouška probíhá v izolované zkušební komoře naplněné roztaveným
Pb-16Li přivedeným z tavicí komory před zahájením vlastního testu. Specifikem prezentovaného zařízení je schopnost
materiálového testování tří vzorků v rámci jednoho experimentu v prostředí Pb-16Li při teplotách do 650 ◦C.

Klíčová slova: izolační komponenty, Pb-16Li, keramické materiály, tříbodový ohyb

1 Úvod
Princip fungovaní fúzního reaktoru spočívá ve fúzní reakci jader deuteria a tritia, přičemž dochází k pro-

dukci héliových jader a neutronů. Elektricky neutrální neutrony vylétají z deuterium-tritiového plazmatu
a pronikají do ostatních komponent reaktoru, kde jsou postupně zastaveny a pohlceny, přičemž předávají
svoji kinetickou energii. Energie ve formě tepla je pak odváděna ven z reaktoru a může být použita k výrobě
elektrické energie.

Důležitou součástí fúzního reaktoru je vnitřní komponenta, tzv. blanket, která má za funkci přeměnu
kinetické energie neutronů na teplo a odvodu tepla do vnějších částí reaktoru. Soběstačnost fúzního reaktoru
z pohledu palivového cyklu je však nutno zajistit použitím tzv. „plodivého“ blanketu (Breeding Blanket),
kde dochází k produkci tritia při reakci volných neutronů s lithiem. Podle formy lithia, ve kterém se nachází
(keramická látka, tekutá forma eutektické slitiny atd.), a způsobu chlazení existuje vícero konceptů blanketů
– koncepty vyvíjené v Evropě jsou nastíněny například v [1, 2]. Jedním z konceptů vyvíjených v rámci pro-
jektu EUROfusion je blanket s dvojím chlazením (DCLL, Dual Coolant Lead-Lithium), ve kterém eutektická
slitina Pb-16Li slouží jak k produkci a transportu tritia, tak zároveň ke chlazení blanketu (dvojité chlazení
je zajištěno Pb-16Li spolu s héliem) [2, 3]. Tekutý kov Pb-16Li protéká moduly blanketu díky vlastnímu
cirkulačnímu okruhu, který je součástí systémů Breeding Blanketu. Ke snížení tepelných ztrát v okruhu,
k omezení prostupnosti (permeace) vyprodukovaného tritia a tedy redukci ztrát tritia z palivového systému
a k elektrické izolaci slitiny se stěnami okruhu slouží specifické izolační komponenty nazývané „flow channel
inserts“ (FCI).

FCI komponenty byly navrženy ve formě sendvičové struktury s uspořádáním ocel-keramika-ocel [4]. Pro-
totypy FCI komponentů jsou vyráběny v třívrstvové formě EUROFER-korundová keramika-EUROFER,
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přičemž se studuje odolnost při tepelném cyklování, mechanická stabilita struktury, magnetohydrodyna-
mické vlastnosti a jiné [5, 3]. Důsledkem odlišných mechanických vlastností keramického materiálu a ocelí
v třívrstvé struktuře může za provozních podmínek docházet k mechanickým pnutím vedoucím k degradaci
této komponenty [5]. Proto se uvažuje o zjednodušeném designu, kde se FCI komponenta skládá pouze ze
dvou vrstev, ocel a keramika [6, 7]. V tomto uspořádání je keramika přímo vystavená kontaktu s eutektikem
Pb-16Li za zvýšené teploty. Stanovení mechanických vlastností je pro použité materiály zásadní.

Předložený článek poskytuje základní informace o návrhu a uspořádání sestavy experimentálního zařízení
pro mechanické zkoušky keramických materiálů vhodných pro použití jako izolační komponenty v prostředí
Pb-16Li při zvýšených teplotách do 650 °C.

2 Experimentální zařízení pro mechanické zkoušky
Princip mechanické zkoušky

Schéma experimentálního uspořádání pro zkoušku tříbodovým ohybem ukazuje Obrázek 1. Hlavní princip
experimentálního měření se skládá z následujících kroků:

1. Keramický vzorek se umístí na podpěrné válečky.

2. Ingoty Pb-16Li se vloží do tavicí komory a poté se roztaví.

3. Do zkušební komory se přivádí eutektikum Pb-16Li v roztaveném stavu, dokud není vzorek zcela ponořen.
Hladina tekutého kovu ve zkušební komoře se určuje pomocí hladinoměru.

4. Jakmile je dosažena požadovaná hladina eutektika, provede se zkouška tříbodovým ohybem. Zaznamenává
se posuv příčníku testovacího zařízení spolu se silou měřenou siloměrem.

Obrázek 1: Schéma experimentálního uspořádání pro zkoušku tříbodovým ohybem

Popis experimentu
Nosná část experimentálního zařízení pro mechanické zkoušky je tvořena creepovým testovacím zařízením

Zwick Kappa 50 DS, viz Obrázek 2. Do testovacího zařízení je vestavěna zkušební komora. Zkušební komora
se skládá z nerezové nádoby a víka, které je vybaveno navařenými průchodkami pro vstup a výstup inertního
plynu (argon), termočlánkovou průchodkou a dvojicí hladinoměrů pro určení optimální a maximální hladiny
tekutého eutektika Pb-16Li.

Držák pro zkoušku tříbodového ohybu je uchycen ve spodní části víka testovací komory, Obrázek 3. Pro
snížení časové a energetické náročnosti jednotlivých kroků experimentálního postupu byl navržen a vyroben
držák vzorků, který umožňuje testování mechanických vlastností tří vzorků v rámci jednoho experimentu.
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Obrázek 2: Experimentálního zařízení pro mechanické zkoušky

Příčný řez držákem vzorku je znázorněn na Obrázku 3 vpravo. Hlavní zatěžovací trn je upnut na táhlo,
které je dále připevněno na horní příčník testovacího zařízení pomocí redukce. Na hlavním zatěžovacím trnu
jsou symetricky upevněny dva další odnímatelné zatěžovací trny různé délky. Výsledná konfigurace je složena
ze tří samostatných zatěžovacích trnů s dvoumilimetrovým schodem. Testované vzorky o rozměrech 10 x 5
x 100 mm (výška x šířka x délka) jsou umístěny na dvou podpěrných válečcích ve stejné úrovni.

Obrázek 3: Držák tří vzorků pro zkoušku tříbodového ohybu

Zkušební komora je propojená s tavící komorou plnící trubkou, viz Obrázek 4. Na víku tavící komory jsou
také umístěny průchodky pro termočlánky, hladinoměry a plynové rozvody. Pec zkušební a tavící komory
se skládá z pevné části s vestavěným topením a z izolačních krycích dílů. Po založení vzorků do zkušební
komory a eutektika Pb-16Li do tavící komory se pomocí těchto krycích dílů experimentální zařízení zaizoluje.

Před tavením Pb-16Li jsou testovací a tavicí komory opakovaně evakuovány a poté propláchnuty argo-
nem, aby se snížil obsah kyslíku. Poté je zahájen ohřev obou komor na požadovanou teplotu. Po roztavení je
Pb-16Li pomocí přetlaku argonu přepouštěno z tavící do zkušební komory. Přísun argonu se zastaví, jakmile
je indikátorem hladiny kapaliny v testovací komoře zjištěna optimální hladina slitiny. Po dosažení požado-
vané hladiny eutektika se provede zkouška tříbodovým ohybem. Zaznamenává se posuv příčníku testovacího
zařízení spolu se silou měřenou siloměrem, jak je ukázáno na Obrázek 5. Po testu se slitina přepustí ze zku-
šební komory zpět do tavící komory. Aparatura se nechá vychladnout, aby bylo možné vzorky ze zkušební
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Obrázek 4: Experimentálního zařízení pro mechanické zkoušky

komory vyjmout.
Tříbodový ohybový test byl proveden na třech keramických vzorcích při konstantní rychlosti posuvu

příčníku 5 mm/min za teploty 650 °C v Pb-16Li, viz Obrázek 5. Graf ukazuje postupný nárůst síly způsobené
tuhostí vlnovce při posuvu příčníku. Jakmile se hlavní zatěžovací trn dotkne prvního vzorku, je možné
rozpoznat rychlý nárůst síly, dokud nedojde k prasknutí. Obdobný průběh je možné pozorovat i při kontaktu
se zbylými dvěma vzorky.

Obrázek 5: Zkouška tříbodovým ohybem tří vzorků v Pb-16Li za teploty 650 °C

3 Závěr
V rámci výzkumného projektu Centra výzkumu Řež s.r.o. byla vybudována aparatura pro mechanické

testování keramických materiálů za vysokých teplot v prostředí tekutého kovu Pb-16Li.
Metodou tříbodového ohybu jsou studovány mechanické vlastnosti materiálů pro izolační komponenty.

Vlastní mechanická zkouška probíhá v izolované zkušební komoře naplněné roztaveným eutektikem Pb-16Li,
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které je přivedeno z tavicí komory před zahájením testu. Specifikem prezentovaného zařízení je schopnost
materiálového testování tří vzorků v rámci jednoho experimentu v prostředí Pb-16Li při teplotách do 650 °C.
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Abstrakt
Radionuklidy používané pro pozitronovou emisní tomografii jsou často vyráběny pomocí kompaktních urychlovačů jako
je například IBA Cyclone 18/9. Při jejich výrobě vzniká sekundární pole neutronů, které je třeba pro výpočet stínění
a aktivace materiálů vhodně popsat. Možným nástrojem k popisu těchto polí jsou simulace pomocí metody Monte
Carlo. V této práci bylo provedeno několik simulací kódy Geant4 a MCNP6.2 a různými fyzikálními modely, které byly
porovnány s naměřenými výsledky pomocí scintilační spektrometrie a aktivačních detektorů a také s výsledky z data-
báze EXFOR. Byly zjištěny velké nedostatky v popisu nízkoenergetických jaderných reakcí protonů v těchto kódech
zejména pro produkci vysokoenergetických neutronů a neutronů vyzařovaných ve zpětných úhlech. Byly navrženy dva
možné popisy sekundárních neutronů, které by bylo možné použít pro výpočet radiační situace okolo cyklotronů.

Klíčová slova: pozitronová emisní tomografie, IBA Cyclone 18/9, sekundární neutronové pole, Monte
Carlo simulace, Geant4

1 Úvod
Pozitronová emisní tomografie je rozšířenou diagnostickou technikou používanou například pro detekci

nádorových buněk. Pro její využití je nutné zabezpečit produkci radiofarmak, kterými jsou organické slou-
čeniny obsahující radionuklid emitující pozitrony. Nejčastěji využívaným zářičem pozitronů je 18F, který
je vyráběn ozařováním obohacené vody protony. K tomuto účelu jsou stále častěji využívány kompaktní
medicínské cyklotrony jako je například IBA Cyclone 18/9 využívaný v ÚJV Řež.

Při ozařování terče vzniká sekundární pole neutronů a tento článek je zaměřen na charakterizaci tohoto
pole. Jeho znalost je nutná pro správný výpočet a návrh stínění chránící obsluhu cyklotronu a další personál
zařízení při provozu. Sekundární pole neutronů dále také přispívá k materiálovým změnám v cyklotronu
a k aktivaci jeho komponent a betonových stěn kobky, ve které je cyklotron často umístěn. Znalost spektra
neutronů je tak důležitá pro výpočet zdrojového členu aktivity cyklotronu při jeho vyřazování z provozu pro
správné zpracování radioaktivních odpadů. V neposlední řadě by bylo možné využít produkci radiofarmak
jako levný zdroj neutronů pro další průmyslové, medicínské nebo vědecké aplikace.

Pro popis sekundárního neutronového spektra lze využít několik experimentálních technik, kterými jsou
například metoda Bonnerových sfér, aktivačních detektorů a scintilační spektroskopie. Další možností cha-
rakterizace sekundárního neutronového spektra je výpočet pomocí kódů určených k simulaci transportu
částic využívajících metody Monte Carlo. Pro experiment popsaný v tomto článku byly použity metody
aktivačních detektorů a scintilační spektroskopie, které jsou srovnávány s výpočty pomocí metody Monte
Carlo za použití dvou simulačních programů Geant4 a MCNP6.2. Oba tyto kódy jsou také porovnány s di-
ferenciálním měření sekundárního spektra zaneseném v databázi EXFOR.

2 Využité zařízení a metody
2.1 Cyklotron IBA Cyclone 18/9

Experiment byl prováděn na kompaktním cyklotronu pro výrobu radiofarmak IBA Cyclone 18/9 v ÚJV
Řež, na kterém v současné době probíhá zejména výroba radionuklidu 18F. Fluor-18 je nejčastěji používaným
radionuklidem pro metodu PET a celkově jedním z nejvíce používaných radionuklidů v nukleární medicíně.
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Spojuje v sobě výhody vhodně dlouhého poločasu rozpadu a lze ho produkovat pomocí dobře popsané
reakce 18O(p, n)18F s dostatečně vysokým výtěžkem. Vyráběn je ozařováním obohacené vody o 18O na 98 %
proudem protonů o energii 18 MeV. Na obrázku 1 lze vidět celý cyklotron umístěný v betonové kobce. Detail
terče, na kterém experimenty probíhaly a který byl modelován, je na obrázku 2.

Obrázek 1: IBA Cyclone 18/9 v betonové kobce v ÚJV
Řež.

Obrázek 2: Fotografie detailu terčového uskupení.

2.2 Scintilační spektrometrie
Během ozařování terče bylo spektrum vznikajících neutronů měřeno pomocí stilbenového scintilátoru ve

vzdálenosti 1 m v přímém směru. Pro měření a zpracování dat byl využit dvouparametrický spektromet-
rický systém NGA-01 [1]. Jedná se o plně digitální systém, který je schopný zpracovat až 500 000 impulsů za
sekundu. Diskriminace neutronů a záření gamma je prováděna pomocí diskriminačního parametru počíta-
ného v závislosti na tvaru píku odezvy detektoru. Pro dekonvoluci neutronového spektra je potom použita
metoda maximální věrohodnosti, která pro maximalizaci věrohodnostní funkce používá iterační EM algorit-
mus (Expectation–Maximization - EM) [2].

2.3 Aktivační detektory
Pro určení prostorového rozložení hustoty toku neutronů v okolí terče bylo využito aktivačních detektorů,

jejichž rozměry lze vhodně přizpůsobit. Pro pokrytí úhlového rozdělení byl vytvořen velkoplošný aktivační
detektor pokrývající čtvrtinu válcového terče. Byl vyroben z tenkého niklového plechu a je zobrazen na 3
a po konci ozařování byl rozstříhán na menší kusy, jak je na obrázku naznačeno.

Pro doplnění dalšími reakčními rychlostmi s jinými prahovými energiemi bylo ve středu velkoplošného
detektoru (pozice A3 - G3) doplněno několik pásků z různých materiálů. Tyto pásky byly následně rozstří-
hány podobně jako velký niklový detektor na pět detektorů 1 × 1 cm v pozicích A-E a 0, 9 × 1 cm v pozicích
F až G. Konkrétně je se jednalo o pásek z niklu, železa, titanu a vanadu. Výběrem těchto materiálu bylo
umožněné měření reakčních rychlostí mnoha neutronových reakcí s rozdílnými energetickými prahy.

Všechny aktivační detektory byly přeneseny na měření HPGe detektorem. Aktivita vzorku a následně
reakční rychlost byly zjištěny měřením počtu pulzů v píku úplného pohlcení pomocí vzorce (1). Do tohoto
vzorce byl zahrnut i opravný koeficient na koincidence. Účinnost spektroskopického systému pro různé
velikosti folií, různé geometrie a různé energie γ linek byla určena pomocí výpočtu s modelem detektoru
v MCNP6.

RR =

(
S(Eγ) treal

tlive
− B

)
λ

ϵFPE · Iγ · N0 · (1 − e−λtirr) · e−λtcool · (1 − e−λtreal) (1)
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Obrázek 3: Fotografie velkoplošného niklového detek-
toru. Obrázek 4: Model exmperimentu.

2.4 Simulační programy
Popsaný experiment byl simulován ve dvou Monte Carlo kódech Geant4 [3] a MCNP6.2 [4]. V obou

byl vytvořen detailní model terče, na kterém experiment probíhal, a přilehlého stínění, které experiment
ovlivňuje, jak je vidět na obrázku 4. Geant4 je volně dostupný výpočetní kód pro simulaci transportu částic
prostředím. Geant4 byl původně vyvinut pro plánování experimentů na Velkém hadronovém urychlovači
výzkumnou organizací CERN, ale brzy byl rozšířen i do dalších oblastí. MCNP6.2 je univerzální kód pro si-
mulaci transportu částic využívající metodu Monte Carlo. Byl vyvinut pro účely reaktorové fyziky v Národní
laboratoři Los Alamos (Los Alamos National Laboratory - LANL). V nových verzích byl rozšířen o simulaci
i dalších částic a antičástic včetně protonů.

Sekundární spektrum neutronů bylo v obou kódech simulováno přímo pomocí reakce paprsku protonů
s obohacenou vodou a dalšími materiály terče. K tomu byly využity dostupné fyzikální modely. V Geant4
to byl model s Bertiniho kaskádou (BERT) s vlastním předrovnovážným a deexcitačním modelem a model
s binární kaskádou (BIC), na kterou navazuje výchozí předrovnovážný a deexcitační model. V MCNP6.2
byl zvolen model CEM03.03, který propojuje všechny tři zmíněné modely jaderných reakcí. Jelikož modely
použité pro simulaci jaderných reakcí v obou kódech byly často vyvinuty pro vyšší energie (100 MeV a více),
je jejich použití v tomto energetickém rozmezí poměrně nové a nevyzkoušené. Pomocí dostupných metod byla
v obou simulačních kódech určena hustota toku neutronů, která byla poté přepočítána na reakční rychlosti
pomocí skalárního součinu s mikroskopickými účinnými průřezy z knihovny IRDFF-II [5]. Pro transport
neutronů byla v obou kódech využita knihovna ENDF/B-VII.1 [6].

3 Výsledky experimentu
3.1 Reakční rychlosti ve středovém pásku

Jelikož je proud po celou dobu měřen na titanové folii oddělující vakuum od zbytku terče, je možné
využít jeho integrovanou hodnotu pro přepočet reakčních rychlostí na jeden proton a tím k sobě vztáhnout
vypočtené a naměřené hodnoty. V tabulkách 1 a 2 jsou rozdíly vypočtených a experimentálně naměřených
reakčních rychlostí ve středovém pásku pro různé reakce seřazené svrchu od nejnižší po nejvyšší prahovou
energii pro výpočet pomocí Geant4 s Bertiniho kaskádou a výpočet pomocí MCNP6.2. Označení jednotlivých
detektorů písmeny a čísly je podle fotografie 3.

Výtěžek neutronů v Geant4 je pro obě kaskády silně podhodnocen s tím, že s rostoucí energií procentuální
rozdíl oproti experimentálním hodnotám roste, jak lze vidět v jednotlivých sloupcích tabulky 1. Menší rozdíl
pro nízké energie (první tři reakce) lze pozorovat u binární kaskády, u které však rozdíl také více roste
směrem k vyšším energiím a od reakce natTi(n, x)46Sc vykazuje horší hodnoty oproti Bertiniho kaskádě.
V obou případech lze také pozorovat průměrný nárůst rozdílů směrem k nižším emisním úhlům, což je
opačný trend oproti hodnotám pro MCNP6.2.
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Tabulka 1: Porovnání vypočtených a experimentálně určených reakčních rychlostí ve středových páscích na pozici
A3-G3 velkoplošného niklového detektoru ve formě C/E-1 pro výpočet pomocí Geant4 s Bertiniho kaskádou.

Geant4 (BERT) A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3
natNi(n,x)58Co −66, 6% −66, 6% −68, 0% −68, 5% −69, 5% −69, 8% −72, 1%
natTi(n,x)47Sc −62, 4% −64, 0% −65, 5% −68, 0% −68, 2% −70, 0% −72, 3%

natFe(n,x)54Mn −64, 1% −65, 1% −66, 2% −67, 5% −68, 8% −70, 7% −71, 7%
natTi(n,x)46Sc −65, 4% −66, 2% −66, 6% −67, 5% −68, 0% −70, 3% −72, 3%
natNi(n,x)60Co −72, 8% −72, 8% −73, 7% −74, 5% −74, 6% −78, 9% −76, 8%
natFe(n,x)51Cr −71, 4% −71, 1% −71, 9% −71, 6% −72, 7% −73, 8% −74, 8%
natFe(n,x)56Mn −71, 1% −71, 4% −71, 8% −71, 9% −70, 7% −73, 3% −72, 8%
natTi(n,x)48Sc −73, 8% −74, 1% −74, 4% −75, 1% −74, 8% −75, 9% −77, 0%
51V(n,α)48Sc −77, 5% −77, 2% −77, 5% −78, 3% −78, 0% −79, 1% −79, 8%

natNi(n,x)57Co −85, 8% −86, 5% −87, 1% −86, 3% −85, 3% −84, 2% −83, 6%

Tabulka 2: Porovnání vypočtených a experimentálně určených reakčních rychlostí ve středových páscích na pozici
A3-G3 velkoplošného niklového detektoru ve formě C/E-1 pro výpočet pomocí MCNP6.2.

MCNP6.2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3
natNi(n,x)58Co 3, 2% 3, 8% 0, 3% 1, 2% −0, 6% 1, 6% −2, 5%
natTi(n,x)47Sc 11, 8% 7, 4% 4, 2% −0, 4% 0, 2% −1, 8% −4, 7%

natFe(n,x)54Mn 11, 0% 8, 2% 5, 7% 4, 7% 1, 8% −1, 1% −0, 4%
natTi(n,x)46Sc −13, 5% −14, 5% −12, 3% −11, 3% −8, 8% −9, 8% −9, 9%
natNi(n,x)60Co −44, 2% −42, 3% −40, 9% −39, 0% −35, 5% −41, 0% −28, 3%
natFe(n,x)51Cr −44, 3% −41, 3% −38, 8% −33, 6% −31, 9% −27, 3% −22, 0%
natFe(n,x)56Mn −45, 4% −43, 6% −40, 1% −35, 8% −28, 6% −27, 2% −17, 0%
natTi(n,x)48Sc −58, 1% −55, 4% −51, 5% −47, 7% −42, 4% −36, 5% −30, 4%
51V(n,α)48Sc −73, 6% −69, 0% −64, 0% −58, 3% −52, 3% −45, 2% −36, 6%

natNi(n,x)57Co −88, 7% −85, 5% −81, 1% −71, 2% −62, 7% −47, 8% −32, 2%

V kódu MCNP6.2 je poměrně dobře vypočtena reakční rychlost reakcí s nízkými energetickými prahy
(procentuální rozdíl −4,7 % až 11,8 %). Do reakce natFe(n, x)54Mn dochází dokonce k nadhodnocování reakční
rychlosti pro vyšší úhly (pro díly A3-C3). Od reakce natTi(n, x)46Sc dochází k podhodnocování reakčních
rychlostí ve všech úhlech, které se postupně zvyšuje od průměrných −11 % přes −36 % až po −46 %, −57 % a
−67 % pro tři reakce s nejvyššími energetickými prahy. Stejně jako pro reakci natNi(n, x)57Co klesají rozdíly
podhodnocených reakcí silně směrem k nižším úhlům.

3.2 Úhlové rozdělení
Pro porovnání pouze úhlového rozdělení neutronů bez ohledu na celkový tok neutronů byl vypočten

podíl reakčních rychlostí v daném kousku aktivačního detektoru ku reakční rychlosti v celém středovém
pásku. Relativní příspěvky k celkové reakční rychlosti jsou pro reakce na niklu zobrazené na grafech 5 a 6.
Lze vidět, že pro reakci natNi(n, x)58Co mají reakční rychlosti vypočítané v různých kódech stejný průběh.
Dále lze pozorovat, že pro hustotu toku neutronů v oblasti citlivosti této reakce má hlavní vliv vzdále-
nost aktivačního detektoru od zdroje neutronů. Jiná situace nastává pro vývin reakčních rychlostí reakce
natNi(n, x)57Co, zde experimentálnímu rozložení nejvíce odpovídá to vypočtené pomocí Geant4 s Bertiniho
kaskádou, zatímco průběh vypočtený pomocí MCNP6.2 je téměř opačný. Zde je jasně vidět silná anizotropie
vzniku vysokoenergetických neutronů v MCNP6.2, jejichž výtěžek rychle klesá se zvyšujícím se úhlem. I na
experimentálním průběhu lze pozorovat oba vlivy, základní tvar odpovídá vzdálenosti aktivačního detektoru
od terče, ale relativní reakční rychlost klesá pro úhly 50◦ a 60◦, jelikož se zvyšujícím se úhlem klesá výtěžek
neutronů s nejvyššími energiemi.
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Graf 5: Podíl reakčních rychlostí v aktivačním detektoru
v daném úhlu k celkové reakční rychlosti celého středového
pásku pro natNi(n, x)58Co.
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Graf 6: Podíl reakčních rychlostí v aktivačním detektoru
v daném úhlu k celkové reakční rychlosti celého středového
pásku pro natNi(n, x)57Co.

3.3 Spektrum neutronů
Kromě měření aktivačních rychlostí, proběhlo také měření neutronového spektra pomocí stilbenového

scintilátoru v 1m přímého směru od terče. Toto měřené spektrum je společně s jeho nejistotami zobrazeno na
grafu 7. Neutronová spektra vypočítaná v detektoru modelující krystal stilbenu byla po výpočtu gaussovsky
rozšířena s rozlišením detektoru a jsou také zobrazena v grafu 7. I z tohoto grafu lze vidět podhodnocení
spektra výpočetním programem Geant4, také lze u něj pozorovat poměrně rychlý pokles u vysokých energií.
Jinak však spektrum vypočtené pomocí Bertiniho kaskády v rozmezí 1-12 MeV poměrně dobře simuluje tvar
experimentálně naměřeného spektra. Spektrum vypočtené v programu MCNP6.2 nadhodnocuje experimen-
tální spektrum asi do energie 8 MeV a podhodnocuje pro vyšší energie. Tyto výsledky podporují předchozí
zjištění na základě porovnání reakčních rychlostí.

Graf 7: Spektrum neutronů v 1 m přímém směru měřené stilbenovým scintilátorem normované na jeden proton
v porovnání s jednotlivými modelovanými spektry.
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4 Další charakterizace sekundárního neutronového spektra
4.1 Porovnání kódů s daty z databáze EXFOR

Pro další porovnání kódů byl modelován experiment provedený na AVF cyklotronu v experimentálním
zařízení TIARA [7]. Zde byly měřeny sekundární neutrony vznikající z reakce protonů o energii 18 MeV
na vodě obohacené o 18O, jako se děje při produkci radiofarmak. Spektrum neutronů bylo měřeno pomocí
metody TOF v šesti různých úhlech 15◦, 30◦, 60◦, 90◦, 120◦ a 150◦. Experiment byl modelován stejně
v obou kódech Geant4 a MCNP6.2 podle dostupného popisu. V obou kódech byly použity všechny dostupné
možnosti a kombinace fyzikálních modelů a knihoven jaderných dat popisujících reakce nabitých částic.

Ukázky porovnání experimentálních a vypočítaných spekter normovaných na 1 µC, prostorový úhel a na
jednotkovou energii 1 MeV pro dva různé modely jsou na grafech 8 a 9. Žádné z modelovaných spekter
neodpovídá ani svou mohutností ani tvarem měřeným spektrům v celém rozsahu energií a úhlů. Společným
rysem spekter v Geant4 je, že silně podhodnocují celkový výtěžek neutronů. Tvarem spektra se experimen-
tálnímu nejvíce blíží to modelované Bertiniho kaskádou, alespoň pro úhly do 90◦ a energii do 12 MeV, odkud
spektrum oproti experimentálnímu rychle klesá k nule. Všechna modelovaná spektra v MCNP6.2 naopak
nadhodnocují spektra nízkých energií a poté podhodnocují spektra v energiích vysokých.

tr
o

Graf 8: Geant4 - Bertiniho kaskáda

tr
o

Graf 9: MCNP6.2 - INCL4 + ABLA

4.2 Celkový výtěžek neutronů
Pokud dochází v kódu k nadhodnocování nebo podhodnocování spektra, kvůli celkovému vyššímu nebo

nižšímu výtěžku neutronů, bylo by lehce možné normovat výsledky simulace koeficientem získaným jako
poměr celkového počtu vznikajících neutronů ve skutečném terči ku počtu neutronů vznikajících v terči
v simulaci. Pro výtěžek neutronů při simulaci není těžké tuto hodnotu určit. Tato hodnota se pro Geant4
pohybuje okolo 2×10−3 neutronů na jeden proton, což je asi 2−3× méně než výtěžek v MCNP6.2. Mnohem
náročnější je ovšem určit celkový počet neutronů vznikajících v terči ve skutečnosti. Neutrony vznikají
při produkční reakci vyráběného 18F a podle některých studií jako například [8] je to dominantní reakce
vzniku neutronů s výtěžkem 1,907 × 10−3 neutronů na jeden proton, což přibližně odpovídá výtěžku reakce
18O(p, n)18F 2,217×10−3 podle [9]. Nejblíže k této hodnotě by tedy byly výsledky pomocí kódu Geant4. Jak
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však bylo vidět na předešlých výsledcích, simulace pomocí Geant4 podhodnocuje experimentální výsledky
2 − 3×. Lze tedy předpokládat, že na vznik neutronů mají vliv i další reakce protonů na 18O. Ke stejnému
závěru docházejí také v [10].

V popisovaném experimentu na zařízení TIARA byl určen absolutní výtěžek neutronů na jeden proton
jako 2,483(165) × 10−3 pomocí integrace přes prostorový úhel jednotlivých naměřených úhlových výtěžků.
Ty byly ovšem určovány pro neutrony s energií větší než 2 MeV, a tak je toto celkový výtěžek neutronů
s energií vyšší než 2 MeV. Průměrně neutrony do 2 MeV tvoří podle různých fyzikálních modelů asi polovinu
všech neutronů. Průměrná hodnota celkového výtěžku poté byla vypočtena jako:

5,178(803) × 10−3 n/1p

4.3 Vliv dalších reakcí
Aby mohl být posouzen vliv dalších reakcí, byly porovnány účinné průřezy pro vznik neutronů na terčo-

vém jádru 18O. Účinné průřezy vybraných reakcí mající vliv na produkci neutronů protony o energii 18 MeV
jsou zobrazeny na grafu 10. Účinné průřezy pocházejí z knihovny jaderných dat TENDL-2019 [11] vypočtené
pomocí kódu TALYS. Lze vidět, že produkční (p,n) reakce pro výroby radiofarmak je dominantní pro nízké
energie. Pro vyšší energie se potom ale stávají dominantními reakce (p,nα) a (p,np), které začnou reakci
(p,n) převyšovat v 11,2 MeV respektive 12,9 MeV.

, , , , , , , , ,

Graf 10: Porovnání mikroskopických účinných průřezů z knihovny TENDL-2019 pro reakce protonů na 18O, při nichž
vznikají neutrony a mají nižší energetický práh než 18 MeV.

4.4 Vylepšené modely sekundárního neutronového pole
Po zjištění nedostatků předchozích simulací byly vytvořeny dvě nové ve snaze vylepšit popis radiační

situace v okolí cyklotronu. Jednou je simulace s fixním zdrojem neutronů vytvořeným pomocí dat z databáze
EXFOR dříve popsaného experimentu a druhým je model s Bertiniho kaskádou v Geant4, avšak s vyšší
energií protonů 20 MeV, jelikož bylo vypozorováno, že tvar spektra je jím poměrně dobře popsán, avšak klesá
asi o 2 MeV dříve, než spektrum experimentální. Oba výpočty byly normovány pomocí celkového výtěžku
neutronů určeného výše. Porovnání těchto dvou výpočtu s experimentálním spektrem v 1 m přímého směru
je v grafu 11. I když je jasně vidět zlepšení oproti 7, stále je v určitých místech dosahováno poměrně vysokých
odchylek.
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Obrázek 11: Porovnání měřeného a simulovaných spekter pomocí Geant4 s fixním zdrojem neutronů a s Bertiniho
kaskádou a protony o energii 20 MeV v 1 m přímém směru od terče.

.

5 Závěr
Hlavní částí práce bylo vyhodnocení experimentu zaměřeného na charakterizaci sekundárního neutrono-

vého spektra na povrchu XXL terče pomocí srovnání vypočtených a naměřených reakčních rychlostí. V tomto
experimentu bylo zjištěno silné podhodnocování výtěžku neutronů všech energií výpočetním kódem Geant4
a podhodnocování výtěžku vysokých energií kódem MCNP6.2. Výpočetní kód MCNP6.2 potom poměrně
dobře předpovídá reakční rychlosti reakcí s nízkým energetickým prahem, zejména v dopředných směrech.
Co se týče úhlového rozdělení neutronů, tak experimentu pro vysoké energie odpovídá Geant4 a pro nižší
energie MCNP6.2. Porovnáním spektrálních indexů bylo zjištěno, že nejlépe tvar spektra modeluje simulace
s fyzikálním modelem s Bertiniho kaskádou v Geant4.

Dále byly různé modely pro simulaci studované reakce protonů na obohacené vodě o 18O porovnány
s diferenciálními daty z databáze EXFOR. Zde se projevila jednak jejich různorodost, ale zároveň i to, že
žádný z dostupných modelů nesimuluje vhodně spektrum neutronů v celém rozsahu energií a úhlů. Všechna
spektra však přibližně odpovídají vypařovacímu tvaru spektra. Kromě toho byla provedena rešerše popisu
celkového výtěžku neutronů, kde bylo dosaženo závěru, že na celkový výtěžek neutronů mají nezanedbatelný
vliv i další reakce než pouze produkční 18O(p, n)18F.

Výsledky a závěry z této práce by měly být v budoucnu použity pro vytvoření matematického modelu po-
pisujícího radiační situaci okolo cyklotronu ověřující dostatečnost stínění při zvyšování výkonu nebo instalaci
nového cyklotronu. Pro účel výpočtu radiační dávky by měly být dostatečné modely popisující spektrum ne-
utronů pouze přibližně, což bude ještě ověřeno. Zároveň dobíhají a jsou v plánu další experimenty zaměřené
na charakterizaci sekundárního neutronového pole na cyklotronu IBA Cyclone 18/9 zejména pro zpětné úhly,
které zatím nebyly plně pokryty. Kromě toho by mělo proběhnout měření neutronových spekter z reakce
protonů o energii 18 MeV na obohacené vodě v různých úhlech ve zjednodušeném terči.

Poděkování
Tento článek vznikl jako souhrn ze stejnojmenné diplomové práce, jejímž vedoucím byl Ing. Michal Košťál

Ph.D. a konzultantem Ing. Evžen Losa Ph.D., kterým bych chtěl tímto poděkovat. Část této práce také vyšla
v článku [12], kde mohou být nalezeny další informace.
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Abstrakt
Medzi najčastejšie experimenty vykonávané na reaktore VR-1 patrí meranie reaktivity metódami Rod-Drop a Source-
Jerk a kalibrácia absorpčnej tyče metódou inverzných početností a metódou využívajúcou reaktimeter. Hlavnou ob-
lasťou záujmu tejto diplomovej práce je vývoj softvéru pre automatizáciu spracovania experimentálnych dát pochád-
zajúcich z uvedených experimentov a ich vyhodnotenie.

Klíčová slova: reaktivita, VR-1, kalibračná krivka, reaktimeter, váha absorpčnej tyče

1 Úvod
Medzi najvýznamnejšie experimentálne zariadenia v Českej republike slúžiace k vzdelávacím účelom

patrí jadrový reaktor VR-1, ktorého prevádzkovateľom je České vysoké učení technické v Praze, konkrétne
Katedra jaderných reaktorů. Jedná sa o nulový ľahkovodný reaktor bazénového typu s obohateným uránom.

Špecifikom prevádzky takéhoto reaktora je pomerne častá prestavba aktívnej zóny, ktorá je spojená s ex-
perimentmi slúžiacimi k charakterizácii neutrónovo-fyzikálnych vlastností aktívnej zóny, zahŕňajúcich mimo
iné vyhodnotenie váhy regulačných tyčí a ich kalibračných kriviek. V súčasnej dobe sú tieto experimenty
analyzované experimentátormi, čo do výsledkov merania vnáša určitú variabilitu.

Cieľom tejto diplomovej práce je zoznámiť sa s meraním reaktivity metódami Rod-Drop a Source-Jerk a
s kalibráciou absorpčnej tyče metódou inverzných početností a metódou využívajúcou reaktimeter. Hlavným
cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť automatizovaný systém s grafickým používateľským rozhraním, ktorý
bude slúžiť na spracovanie experimentálnych dát z vyššie uvedených metód, vrátane stanovenia neistoty
merania. Cieľom práce je aj rozšíriť vytvorený systém tak, aby poskytoval možnosť zavádzať rôzne korekčné
faktory a možnosť posudzovať kvalitu experimentálnych dát.

2 Teoretický popis experimentálnych metód
Metóda Rod-Drop je založená na štúdiu dynamiky odozvy kritického systému na skokovo vnesenú zá-

pornú reaktivitu do aktívnej zóny reaktora. Jej hlavné využitie je pri určovaní váhy regulačnej tyče. Metóda
Source-Jerk je založená na štúdiu dynamiky odozvy podkritického systému s externým neutrónovým zdro-
jom na odstránenie zdroja. Používa sa na určenie veľkosti reaktivity prislúchajúceho podkritického stavu,
alebo na určenie váhy regulačnej tyče. [1] Obe metódy vychádzajú z rovníc bodovej kinetiky, z ktorých je
možné odvodiť vzťah pre výpočet veľkosti reaktivity.

Kalibrácia absorpčnej tyče metódou inverzných početností je založená na násobení neutrónov z externého
neutrónového zdroja v podkritickom systéme. Reaktor je v podkritickom stave počas celej doby kalibrácie
tyče. Násobiaca schopnosť systému je menená zmenou polohy kalibrovanej absorpčnej tyče. Výsledkom
kalibrácie je integrálna charakteristika tyče, tzv. kalibračná krivka.

Dynamická kalibrácia absorpčnej tyče je rýchla metóda kalibrácie tyče využívajúca reaktimeter. Reak-
timeter je systém obsahujúci neutrónový detektor, vhodnú aparatúru pre spracovanie signálu z detektoru
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a procesor. Reaktimeter poskytuje informáciu o časovej závislosti reaktivity v reálnom čase riešením rovnice
inverznej kinetiky odvodenej z rovníc bodovej kinetiky. [2]

Pri zavádzaní, resp. vyťahovaní, kalibrovanej absorpčnej tyče z reaktora, resp. do reaktora, konštantnou
známou rýchlosťou v je možné na základe dát z reaktimetra získať závislosť reaktivity na polohe tyče.
Výsledkom kalibrácie je integrálna charakteristika tyče, tzv. kalibračná krivka.

3 Popis softvéru
Grafické rozhranie vytvoreného systému je znázornené na obrázku 1.
Rozhranie umožňuje jednoduchú a užívateľsky príjemnú prácu so vstupnými dátami a používanie defino-

vaných nástrojov, pomocou ktorých je možné automatizovať konkrétne časti spracovania experimentálnych
dát.

Nástroj je grafickou reprezentáciou komplexnej sady príkazov, algoritmu, slúžiacich na vykonávanie ur-
čitej ucelenej funkcie, akou je napríklad odhad strednej hodnoty odozvy detektora na reaktor v ustálenom
stave. Pomocou nástrojov tak môže používateľ rozdeliť spracovanie experimentálnych dát do malého počtu
krokov. Práca nástrojov sa vzťahuje na ľubovoľný používateľom zvolený interval zo vstupnej sady experimen-
tálnych dát, čím je maximalizovaná univerzálnosť nástrojov. Týmto spôsobom je, do určitej miery, možné
navrhnutý systém používať aj na spracovanie iných experimentov, než na ktoré bol systém nadizajnovaný.
V rámci diplomovej práce boli vytvorené tri nástroje.

Nástroj Expected Value of Constant Parameter sa používa na vyhodnotenie priemernej odozvy de-
tektora na reaktor v ustálenom stave. Tento nástroj slúži na analýzu jednorozmerných dát riadiacich sa
normálnym rozdelením. Príkladom môže byť analýza odozvy detektora neutrónov pri ustálenom stave reak-
tora pri dostatočne veľkom výkone, aby sa odozva riadila normálnym rozdelením.

Veľmi podobný je nástroj Background, ktorý sa používa na vyhodnotenie priemernej odozvy detektora na
pozadie. Tento nástroj je prakticky totožný s nástrojom Expected Value of Constant Parameter s tým
rozdielom, že očakávané rozdelenie analyzovaných jednorozmerných dát nie je normálne ale Poissonovo.
Touto zmenou bolo docielené to, že nástroj je vhodný na odhad strednej hodnoty odozvy detektora neutrónov
na pozadie, resp. menšie početnosti ako približne 20 až 30 impulzov za sekundu.

Nástroj Area Under Graph sa používa na vyhodnotenie určitého integrálu z odozvy detektora. Tento
nástroj slúži na určenie plochy pod grafom vygenerovaným z diskrétnych dát, kde je možné pre výpočet
plochy použiť súčet. V jadrových aplikáciách je tento prístup často vhodný kvôli diskrétnej povahe detekcie
neutrónov.

Obrázek 1: Grafické používateľské rozhranie.
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4 Postup pri analýze experimentálnych dát
Jedným z cieľov diplomovej práce bolo navrhnúť a vytvoriť automatizovaný systém s grafickým používa-

teľským rozhraním, ktorý bude slúžiť na spracovanie experimentálnych dát z merania reaktivity metódami
Rod-Drop a Source-Jerk a kalibrácie regulačnej tyče metódou inverzných početností a metódou využívaj-
úcou reaktimeter. Systém má slúžiť navyše na stanovenie neistôt vyhodnocovaných veličín, má umožňovať
zavádzanie rôznych korekčných faktorov a zhodnotenie kvality experimentálnych dát. Má umožňovať prácu
s rôznymi kinetickými parametrami aktívnej zóny reaktora a s rôznymi jednotkami reaktivity podľa požia-
daviek používateľa.

4.1 Meranie reaktivity metódami Rod-Drop a Source-Jerk
Postup, pri spracovaní experimentálnych dát z merania reaktivity metódami Rod-Drop a Source-Jerk

bude v tomto odseku ilustrovaný na sade experimentálnych dát nameraných na reaktore VR-1, viď obrázok
2(a).

Experimentálne dáta sa do systému načítajú a najskôr je ich nutné vhodne orezať pre potreby ďalšieho
spracovania. Keďže pozadie bude odčítané až po poslednej krivke prislúchajúcej experimentu Source-Jerk,
musia byť dáta orezané tak, aby bolo možné pozadie z tejto časti experimentálnych dát odčítať. V paneli
výberu intervalu sa zvolí vhodný rozsah a celá sada experimentálnych dát sa oreže na zvolený interval.
Vybrané dáta je možné transformovať na vhodný časový krok.

Ako typ experimentu sa zvolí Rod-Drop. V hlavnom okne na sa karte Data Plot zmenia popisky grafu
a objaví sa nová karta Rod-Drop, viď obrázok 2(b).
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Obrázek 2: Meranie reaktivity metódami Rod-Drop a Source-Jerk

Na karte Rod-Drop sa budú postupne v paneli Values ukladať hodnoty veličín pomocou jednotlivých
nástrojov.

Hodnota veličiny n0 sa určí nástrojom Expected Value of Constant Parameter. Najskôr sa zvolí v pa-
neli výberu intervalu vhodný interval pre výpočet parametru n0. Ďalej je možné upraviť vlastnosti algoritmu
nástroja. Je tak napr. možné vykresliť rôzne diagnostické grafy, prípade zmeniť logiku posúdenia normality
dát. Spustením nástroja Expected Value of Constant Parameter sa objaví výpis v informačnom paneli a
v karte Rod-Drop sa zapíše hodnota premennej n0. V informačnom paneli je vidieť užitočný interval použitý
pre výpočet parametru n0.

Hornú hranicu tohto intervalu je nutné použiť pre výpočet integrálu zo vzťahu pre metódu Rod-Drop.
Spodná hranica intervalu pre výpočet integrálu je začiatok poklesu odozvy detektora po skokovej zmene
reaktivity. Horná hranica intervalu sa zvolí čo najväčšia. Spustením nástroja Area Under Graph sa objaví
výpis v informačnom paneli a na karte Rod-Drop sa zapíše hodnota premennej integrál a hodnota zvoleného
časového intervalu, počas ktorého bol integrál počítaný.
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Hodnota pozadia sa určí nástrojom Background. Najskôr sa zvolí v paneli výberu intervalu vhodný
interval pre výpočet pozadia. Je vhodné podľa diagnostických grafov skontrolovať, že zvolené dáta sa riadia
Poissonovym rozdelením. Systém ponúka rôzne možnosti diagnostických grafov pre Poissonove rozdelenie.
Spustením nástroja Background sa objaví výpis v informačnom paneli a v karte Rod-Drop sa zapíše hodnota
premennej background. Tlačidlom ⇑ sa načíta konštanta A a v karte Rod-Drop sa zapíše hodnota. V tomto
bode je nutné, aby kinetické parametre aktívnej zóny vo vstupnom súbore zodpovedali parametrom použitej
aktívnej zóny.

V prípade, že sú k dispozícii, používateľ môže vyplniť korekčné faktory jednotlivých premenných v paneli
Corrections. Tieto korekčné faktory môžu slúžiť napríklad na korekciu priestorových vplyvov, konečnú dobru
pádu regulačnej tyče a pod.

V paneli Correction for Finite Length of Integral sa v rozbaľovacom tlačidle Core zvolí použitá
aktívna zóna. Do kolónky Control Rod Worth sa vypíše odhadnutá váha vyšetrovanej tyče. Jednoduchý
spôsob, ktorým je možné odhadnúť váhu tyče je funkcionalita Quick RD/SJ. Spustením tejto voľby sa
spočíta váha kontrolnej tyče bez započítania pozadia. V informačnom paneli systém vypíše reaktivitu. Túto
hodnotu je nutné dosadiť do kolónky Control Rod Worth. Sú teda splnené všetky podmienky pre výpočet
korekcie korekčného faktora tlačidlom ⇑.

Ďalej sa volí požadovaná jednotka reaktivity a tlačidlom Calculate sa vypočíta váha regulačnej tyče.
V karte Rod-Drop sa zapíše hodnota. Výpočet neistoty váhy regulačnej tyče je založený na zákone šírenia
chýb. Dôležitým záverom je, že v prípade experimentu Source-Jerk táto neistota reálnu neistotu podhodno-
cuje. V prípade metódy Source-Jerk je vhodné pre výpočet neistoty použiť metódu Monte Carlo v paneli
Control Rod Worth Monte Carlo Uncertainity Estimation, viď obrázok 2(b).

4.2 Kalibrácia regulačnej tyče metódou inverzných početností
Postup pri spracovaní experimentálnych dát z merania kalibračnej krivky regulačnej tyče metódou in-

verzných početností bude v tejto podkapitole ilustrovaný na sade experimentálnych dát nameraných na
reaktore VR-1, viď obrázok 3(b).

Spracovanie dát prebieha v niekoľkých krokoch. Používateľ nechá systém automaticky nájsť ustálené
stavy reaktora a z nich určiť strednú hodnotu signálu. V prípade potreby môže nájdené ustálené stavy
používateľ opraviť alebo doplniť. Používateľ následne nechá systém spočítať zmeny reaktivity prislúchajúce
jednotlivým ustáleným stavom. Nakoniec používateľ nechá systém spočítať kalibračnú krivku.

Najskôr sa zvolí typ analyzovaného experimentu na Inverse Rate. V hlavnom okne sa na karte Data
Plot zmenia popisky grafu a objaví sa nová karta Inverse Rate, viď obrázok 3(c).

Na karte Inverse Rate používateľ v paneli Variables vyplní hodnoty pozadia a váhy regulačnej tyče
spolu s ich neistotami. V prípade, že sú k dispozícii, používateľ môže vyplniť korekčné faktory jednotlivých
premenných. Tieto korekčné faktory môžu slúžiť napríklad na korekciu priestorových vplyvov a pod.

Ďalším krokom je analýza ustálených stavov pomocou tlačidiel v paneli Steady States Analysis. Je
preto nutné načítať súbor so vstupnými dátami a tento orezať, prípadne transformovať na vhodný časový
krok.

Pre získanie kalibračnej krivky je nutné stanoviť hodnoty odozvy detektora pri jednotlivých polohách
tyče. Najjednoduchšia možnosť je použiť tlačidlo Quick Analysis v paneli Steady States Analysis na
karte Inverse Rate. Funkcia tohto tlačidla je nájsť jednotlivé ustálené stavy a vyhodnotiť očakávanú hod-
noty odozvy detektora v jednotlivých ustálených stavoch pomocou nástroja Expected Value of Constant
Parameter.

Po spustení tlačidla Quick Analysis je nutné používateľom zadať ako vstup počet ustálených stavov.
Druhým vstupom sú hranice pracovného intervalu zadané v paneli výberu intervalu. Po zadaní počtu ustále-
ných stavov systém automaticky tieto ustálené stavy vyhľadá a vyhodnotí. Výstupom je obrázok znázorňujúci
jednotlivé detegované ustálené stavy a výpis vyhodnotených veličín v tabuľke Steady States Table.

Ostatné hodnoty sú v tabuľke Steady States Table vyplnené ako NaN a bunky sú podfarbené na
červeno. V prípade, že sú k dispozícii, používateľ môže vyplniť korekčné faktory jednotlivých ustálených
stavov do stĺpcov Correction Factor a C. F. Error. Tieto korekčné faktory môžu slúžiť napríklad na korekciu
priestorových vplyvov a pod.

Vo vyššie uvedených krokoch systém využíva nástroj Expected Value of Constant Parameter. Pri
testovaní systému sa zistilo, že tento nástroj nemôže byť priamo využitý bez zmeny, pretože ustálené stavy
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nespĺňajú podmienku nezávislosti prvkov. Experimentálne dáta prislúchajúce ustáleným stavom nespĺňajú
Ljungov-Boxov Q-test a z autokorelogramov sa tieto stavy nezdajú byť ustálené. Systém preto pri použití
tohto nástroja v prípade metódy inverzných početností uvedený predpoklad neoveruje. Korelogramy z rôz-
nych detektorov (PMV1, PMV2, PMV3) na prvý pohľad nevykazujú zhodnú závislosť a na základe toho
môžeme formulovať hypotézu, že nesplnenie podmienky nezávislosti nie je spôsobené globálnym efektom, ako
napríklad pulzáciami neutrónového zdroja. Formálne však túto hypotézu treba overiť napríklad nástrojmi
analýzy časových radov. Celkovo je na formuláciu záverov nutné tento jav podrobnejšie preskúmať na väčšej
vzorke vstupných dát.

Pred výpočtom zmien reaktivity je nutné vyplniť polohy tyče v tabuľke Steady States Table v stĺpci Rod
Position [mm].

Zmeny reaktivity a ich neistoty sa vypočítajú a zapíšu do tabuľky použitím tlačidla Calculate Reactivity
Change v paneli Steady States Analysis na karte Inverse Rate.

Pre získanie kalibračnej krivky sa polynómom fituje závislosť vypočítaných inverzných početností od po-
lohy tyče použitím panelu Fit Calibration Curve (Integral Form). Spinnerom Degree of Polynomial
to Fit sa nastaví stupeň polynómu. Najčastejšie používaný je polynóm piateho stupňa, ale pre porovna-
nie je možné použiť aj polynóm tretieho, siedmeho a deviateho stupňa. Zaškrtávacím políčkom Show 95%
Simultaneous Functional Bounds sa zvolí možnosť vykresliť v grafe predikčný interval kalibračnej krivky.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
0

100

200

300

400

500

600

700

P
ol

oh
a 

[m
m

]

R1
R2
E1
E2
B1, B2, B3

(a) Polohy regulačných tyčí počas kalibrácie regulačnej tyče
R2.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

O
do

zv
a 

de
te

kt
or

a

(b) Odozva detektora PMV-1 počas kalibrácie regulačnej tyče
R2 v imp/s.

(c) Karta Inverse Rate.

0 100 200 300 400 500 600 700

Control Rod Position [mm]

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

R
ea

ct
iv

ity
[$

]

(d) Vypočítaná kalibračná krivka.

Obrázek 3: Kalibrácia regulačnej tyče metódou inverzných početností
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Tlačidlom Calculate Calibration Curve sa spočíta kalibračná krivka fitom nameraných hodnôt me-
tódou najmenších štvorcov a predikčný interval. Parametre fitu, koeficienty polynómu, vypíše systém do
informačného panelu a vykreslí graf spočítanej kalibračnej krivky s prípadným predikčným intervalom.
Tento graf je vykreslený na obrázku 3(d).

Pre zistenie rôznych parametrov fitu a pre účely overovania predpokladov metódy najmenších štvorcov
je nutné spočítať reziduá fitu tlačidlom Calculate Residuals of Calibration Curve. Týmto tlačidlom
systém spočíta reziduá, ich strednú hodnotu a vypíše niektoré základné charakteristiky. Po vypočítaní reziduí
je možné vykresliť diagnostické grafy. Tieto grafy sa používajú pre overenie splnenia predpokladov metódy
najmenších štvorcov.

Nakoniec je možné spočítať a vykresliť diferenciálny tvar kalibračnej krivky tlačidlom Calculate Differential
Form of Calibration Curve. Metóda výpočtu je numerická derivácia polynómu s veľkosťou kroku 0,1 mm
v rozsahu 0 mm až 680 mm.

V paneli výpočtu zmeny reaktivity (Reactivity Change Calculation), viď obrázok 3(c), sa dá spočítať
predpoveď zmeny reaktivity medzi zadanými polohami absorpčnej tyče podľa parametrov fitu. Neistota
reaktivity sa počíta podľa zákona šírenia chýb s použitím 68,3% simultánneho predikčného intervalu funkcie,
čo je veľkosť predikčného intervalu prislúchajúca jednej štandardnej odchýlke.

4.3 Kalibrácia regulačnej tyče metódou využívajúcou reaktimeter
Postup, pri spracovaní experimentálnych dát z kalibrácie regulačnej tyče metódou využívajúcou reakti-

meter bude v tejto podkapitole ilustrovaný na sade experimentálnych dát nameraných na reaktore VR-1,
viď obrázok 4(c). Vstupná sada dát musí obsahovať časť prislúchajúcu zasúvaniu absorpčnej tyče do aktívnej
zóny, pauzu po ktorú tyč zostáva v dolnej koncovej polohe a čas prislúchajúcu vysúvaniu absorpčnej tyče
z aktívnej zóny.

Najskôr sa zvolí typ analyzovaného experimentu na Reactimeter. V hlavnom okne na sa karte Data Plot
zmenia popisky grafu a objaví sa nová karta Reactimeter, viď obrázok 4(b).

Na karte Reactimeter systém automaticky vykreslí graf preloženia experimentálnych dát prislúchaj-
úcich vysúvaniu (zelená krivka) a zasúvaniu (modrá krivka) tyče, viď obrázok 4(b). Nezávislú premennú
čas systém automaticky prepočíta na novú nezávislú premennú, ktorou je poloha tyče v aktívnej zóne v mi-
limetroch. Tento prepočet systém vykoná pomocou konštantnej rýchlosti pohybu tyče. V grafe sú okrem
experimentálnych dát znázornené dve vertikálne červené čiary, ktoré vytínajú 680 mm a tým vyznačujú
dĺžku kalibrovanej tyče.

Ďalšie spracovanie dát vychádza z nesledujúcej úvahy. Tvar experimentálnych dát prislúchajúcich vy-
súvaniu a zasúvaniu tyče je definovaný charakteristikou tyče. V ideálnom prípade by malo byť možné obe
experimentálne krivky až na fluktuácie posuvom jednej z nich veľmi dobre prekryť. Pri prekrytí týchto kriviek
je možné vytnúť vertikálnymi červenými čiarami oblasť 680 mm tak, aby súčet dĺžky koncov1 zodpovedal
pauze, ktorú tyč strávi v dolnej koncovej polohe.

Spinnerom Experimental Data Shift je možné posúvať krivku zasúvania tyče oproti krivke vysúvania
tyče. Cieľom tohto posuvu je čo najlepšie prekryť obe krivky. Spinnerom Rod Position Reading Shift je
možné posúvať červené vertikálne čiary vytínajúce oblasť absorpčnej tyče. Cieľom tohto posuvu je vybrať
interval, z ktorého bude následne počítaná kalibračná krivka. Tlačidlom CENTER systém približne symetricky
vycentruje polohu červených čiar. Tlačidlom Fit to Lag systém zmení polohu červených čiar tak, aby súčet
dĺžky koncov zodpovedal pauze, ktorú tyč strávi v dolnej koncovej polohe.

Posuv krivky zasúvania tyče je postavený na odhade používateľa. Aby sa vylúčil ľudský faktor, je možné
tlačidlom Fit Overlap Test vykresliť graf závislosti kritéria zhody na posuve krivky zasúvania tyče v roz-
sahu ± 10 mm od používateľom stanoveného odhadu. Systém spočíta kritérium zhody podľa vzťahu:

Difference =
∑

i

(ρ↑
i − ρ↓

i )2, (1)

kde ρ↑
i resp ρ↓

i je hodnota reaktivity prislúchajúca polohe zi pre vysúvanie, resp. zasúvanie tyče. Pre ten
posuv, v ktorom je toto kritérium minimálne vykazujú krivky najlepšie prekrytie.

1Koncom je myslená časť krivky od pravej červenej vertikálnej čiary po posledný bod danej krivky.

39



Automatizace zpracování experimentálních dat na reaktoru VR-1 Mikulášské setkání 2021

Tlačidlom Calculate Calibration Curve sa spočíta kalibračná krivka. Po použití tohto tlačidla je
nutné zadať dva vstupné parametre: neistotu preloženia kriviek zasúvania a vystávania tyče a neistotu
určenia polohy tyče (ktorá sa viaže k odhadu polohy červených čiar.

0 100 200 300 400 500 600 700

z [mm]

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

R
ea

ct
iv

ity
[$

]

Mean Fit Polynomial
95% CI of Fit Polynomial
Estimated Calibration Curve
Calibration Curve Bounds

(a) Vypočítaná kalibračná krivka (modrá čiara) spolu s jej ne-
istotou (modrá prerušovaná čiara). Pre porovnanie je v grafe
vykreslená aj regresná krivka (červená čiara) počítaná z kom-
binácie dát a nastavení posuvov zadaných používateľom spolu
s jej 95% simultánnym predikčným intervalom funkcie (žltá
prerušovaná čiara).

(b) Karta Reactimeter.
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(c) Vstupná sada experimentálnych dát.
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(d) Prvotný odhad prekrytia experimentálnych dát a polohy
červených čiar.

Obrázek 4: Kalibrácia regulačnej tyče metódou využívajúcou reaktimeter

Po potvrdení vstupných neistôt systém spočíta regresné polynómy piateho stupňa pre krivku zasúvania
tyče, krivku vysúvania tyče a pre kombináciu oboch kriviek. Všetky tri regresné krivky sa postupne počítajú
pre nastavenia posuvu krivky zasúvania tyče a nastavenia polohy červených čiar zadané používateľom a
pre kombináciu nastavení v rámci zadaných neistôt. Výsledkom výpočtu je sada troch kalibračných kriviek
pre hodnoty zadané používateľom a pre hodnoty zväčšené a zmenšené o neistotu, dokopy teda 12 kriviek.
Z tejto sady sa spočíta kalibračná krivka a odhad jej neistoty. Neistoty sa spočítajú bod po bode ako obálky
uvedenej sady kriviek a kalibračná krivka sa spočíta bod po bode ako ich stredná hodnota. Neistoty ako
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ani krivka samotná tak vo všeobecnosti priamo nekorešpondujú zo žiadnou z vypočítaných kriviek. Pre
porovnanie je v grafe okrem odhadu kalibračnej krivky a odhadu neistoty vykreslená aj regresná krivka
počítaná z kombinácie dát a nastavení posuvu krivky zasúvania tyče a polohy červených čiar zadaných
používateľom spolu s jej 95% simultánnym predikčným intervalom funkcie. Tento graf je vykreslený na
obrázku 4(a).

Výhodou použitia takéhoto postupu je, že používateľ dostane odhad kalibračnej krivky spolu s konzerva-
tívnym odhadom neistoty. Takýto postup prirodzene využíva všetky dostupné znalosti o experimentálnych
dátach a jednoducho zahŕňa najvýznamnejšie zdroje neistôt. Nevýhodou takéhoto postupu je, že rozloženie
pravdepodobnosti reaktivity v určitej polohe z je neznáme a je možné že sa pozdĺž absorpčnej tyče mení.
Neistota určenia reaktivity v určitej polohe z je síce konzervatívna, ale vzhľadom na neznáme rozdelenie
o nej nie je možné urobiť žiadne závery, čo sťažuje použitie takto stanovených hodnôt v ďalších výpočtoch.
Asi najväčšou nevýhodou tohto postupu je to, že používateľ nedostane kalibračnú krivku v tvare polynómu
ale ako sadu bodov.

Pri použití tejto metódy je rovnako ako v prípade metódy predchádzajúcej možné využiť panel Reactivity
Change Calculation.

5 Záver
Hlavným cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a vytvoriť automatizovaný systém s grafickým použí-

vateľským rozhraním, ktorý bude slúžiť pre spracovanie experimentálnych dát z merania na reaktore VR-1.
V rámci diplomovej práce bol tento systém vytvorený a je podrobne popísaný v texte diplomovej práce.

Systém zjednodušuje a urýchľuje spracovanie experimentálnych dát a poskytuje prostriedky pre stano-
venie neistoty merania.

Navrhnutý systém bol vytvorený v prostredí Matlab, ako samostatne stojaca aplikácia, pomocou súčasti
Matlab App Designer. Systém bude pre potreby používateľov dostupný vo forme softvéru s názvom VRA-
BLAB, ktorý sa dá používať nezávisle na softvéri Matlab. Kvôli zachovaniu možnosti využiť systém aj
počas rôznych medzinárodných projektov, na ktorých sa katedra zúčastňuje, je grafické rozhranie systému
v anglickom jazyku.

V rámci diplomovej práce bol systém testovaný ako na teoretických dátach, generovaných pomocou
náhodných čísel alebo pomocou bodovej kinetiky, tak aj na reálnych experimentálnych dátach z reaktora
VR-1. Pre potreby testovania práce softvéru bolo navyše v rámci diplomovej práce navrhnutých niekoľko
experimentov, na ktorých bolo možné testovať očakávané správanie sa systému v predom definovaných
situáciách a zhodnotiť použiteľnosť systému v niektorých prípadoch z praxe.

Softvér ako celok poskytuje experimentátorom prostriedky pre pomerne rozsiahlu analýzu experimen-
tálnych dát vrátane štatistického spracovania výsledkov merania pričom si zachováva svoju jednoduchosť a
intuitívnosť.
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Abstract
The thesis deals with the possibilities of H-3 sampling and measuring using LSC. The aim was to evaluate different
tritium sampling techniques and subsequently to conduct research into the possibility of an H-3 bubble strip sampler
using glycol derivatives. A series of experiments showed that ethylene glycol, dipropylene glycol, and 2-methyl-2,4-
pentadiol were the most efficient in comparison with other tested glycol derivatives. The mentioned glycol derivatives
also proved higher efficiency in many aspects than bubble samplers based on water served as an extractive medium,
such as the advantage of stability and up to 100% extraction efficiency. Finally, commercially available products
suitable for the assembly of a simple apparatus that could be implemented in an air tritium monitoring system were
proposed.

Keywords: H-3 sampling, liquid scintillation counting, glycol derivatives, quenching, extractive scintillators

1 Introduction
Tritium, a radioisotope of hydrogen, is low energy (Eβ,max = 18 keV and Eβ,avg = 5.69 keV) β-transmitter

with a half-life of 12.323±0.004 years [1, 2]. Despite the proven harmful effects of tritium and its considerable
production, there is no technique to measure and extract all forms of tritium (tritiated water, tritiated
methane, elemental tritium, or even organically bound tritium). Nowadays, there are mainly three options,
how to sample tritium such as water distillation column packed with silica gel, the low-temperature cold
trap, and bubbler system filled with distilled water. As the most effective technique is considered the
low-temperature cold trap mainly because of its ability to capture three forms of tritium – HTO, HT,
and CH3T. However, due to its material demands, it is not intended for daily usage outside the laboratory,
so the widespread method for tritium sampling is a bubbler filled with distilled water. The main disadvantage
of the bubbler is the low boiling point of water, which is connected with the evaporation of extractive media
and the inability to extract all of the tritium forms. Based on bits of knowledge gained from research of
ethylene glycol as a tritium extraction medium [3], experiments with ethylene glycol and its derivatives as
an effective extractor were proposed to investigate.

2 Experimental
2.1 Devices and equipment

The measurement was performed using Liquid scintillator counter 300SL (Hidex, Finland). The samples
were measured in 20 mL polyethylene vials (Perkin-Elmer, USA). To measure the samples, the template
“HIDEX 300 SL H-3 20 mL vials” was used and the setting of the instrument was modified as follows:
counting time was set to 180 seconds and the delay time was 3600 seconds. The coincidence time was 35 ns,
the width of the beta window was set from 5th to 350th channel, Y gain was set to 35, offset to 5, and PLI
limit to 16. AquaLight (Hidex, Finland) was used as an LSC cocktail for solvent standardization and glycol
sample measurement.

The ethylene glycol (Lach-Ner, Czech Republic) labeled EG was chosen as an extractant and served as the
standard for all remaining glycol derivatives. These were dipropylene glycol labeled DPG, di(ethylene glycol)
monoethyl ether, propylene glycol (Alfa Aesar, USA), 1,3-propanediol, tripropylene glycol, di(propylene
glycol) methyl ether, 2-methyl-2,4-pentanediol (Acros organics, USA) labeled 2MP, diethylene glycol (Fisher
chemical, USA) and Butyldiglycol (Carl Roth, Germany). All reagents were ACS grade or better.
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Tritium extraction was performed using standard laboratory equipment assembled into the apparatus
shown in Figure 1.

Figure 1: The proposed air bubbler system; (1) particle filter, (2) flow meter, (3) tritium generator, (4) heater, (5)
bubbler chamber, (6) safety chamber, (7) pump, and (8) IR heater

3 Results and discussion
3.1 Background and efficiency measurement

The quenching and background contribution had to be investigated in the selected glycol derivatives, for
H-3 measurement is optimal to use an extraction agent with high extraction efficiency and with quenching
as low as possible. Detection efficiencies are shown in Table 1. The highest detection efficiency of over
40 % at the addition of 2 mL of glycol derivatives was observed at DPG, di(propylene glycol) methyl
ether, diethylene glycol monoethyl ether, and butyldiglycol, but some of them decreased with higher volume
addition of individual glycol derivatives. It indicates their lower possible suitability for further use in LSC
measurement in larger amounts due to high quenching. The highest quenching was observed at Propan-1,3-
diol, a similar pattern was observed at EG. These extractants were not entirely suitable for liquid scintillation
measurement. Mainly, it is due to low detection efficiency and at the same time large decrease of detection
efficiency with the increasing volume.

Some of the derivatives were able to maintain approximately the same percentage of the detection
efficiency regardless of the amount of derivative added. This feature was observed mainly for diethylene
glycol monoethyl ether, butyldiglycol, and 2-methyl-2,4-pentandiol. The possible explanation can be their
presence in the used scintillation cocktail, as a part of surfactants.

Values of efficiency and background had to be known apriori to extraction efficiency measurement because
the extraction efficiency had to be calculated based on that knowledge. The results of the extraction efficiency
of glycol derivatives are shown in Table 2.

The extraction efficiency of the extractants, except Tripropylene glycol, Di(propylene glycol) methyl
ether, Butyldiglycol, and Diethylene glycol, exceeded 90 %. The results showed that the most suitable
extraction liquids were EG, 2MP, and DPG. Based on the above, only these glycol derivatives were further
investigated. The experiment also proved relevant properties of 2MP and DPG during the background
measurement, such as high tritium detection efficiency and low quenching.

3.2 Dependence of the extraction efficiency on the extractant volume
It was observed that the amount of extractant greatly affected the extraction efficiency for 2MP and

DPG. The results of individual measurements for EG, DPG, and 2MP are shown in Figure 2. EG proved,
that its tritium extraction efficiency was almost volume independent of the amount of extractant and the
extraction efficiencies in the given range were absolute. For 2MP and DPG, the increase in the volume of
the extractant up to 15 ml for DPG, and 16 ml for 2MP respectively led to an increase in the percentage of
extraction. Further increment of extractant resulted in creating a plateau and did not improve extraction
efficiency.
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Table 1: Detection efficiency [%] of the non-corrected counts expressed in counts per second (CPS) and corrected
counts using the TDCR technique expressed in disintegrations per second (DPS).

Extractants

Detection efficiency [%] of the non-corrected counts (CPS)
and corrected counts using TDCR technique (DPS)

The volume of glycol derivative added to 10 mL of AquaLight [mL]
2 4 6 8 10

EG 18 40 10 21 7 13 4 9 4 7
±0.4 ±1.3 ±0.5 ±1.3 ±0.2 ±0.7 ±0.2 ±0.4 ±0.1 ±0.2

DPG 45 103 39 101 28 82 27 88 23 84
±0.7 ±1.8 ±0.1 ±0.8 ±4.9 ±5.3 ±2 ±7 ±2.4 ±9

Di(propylene glycol)
methyl ether

45 95 46 103 37 91 37 97 27 74
±0.1 ±0.6 ±0.1 ±1 ±0.1 ±0.6 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±1.2

Diethylene glycol
monoethyl ether

44 93 42 95 38 93 39 104 33 93
±0.2 ±1.9 ±0.2 ±0.8 ±0.1 ±0.5 ±0.1 ±0.9 ±0.1 ±0.6

Butyldiglycol 42 87 44 98 37 93 39 101 37 101
±0.4 ±1.3 ±0.5 ±1.3 ±0.2 ±0.7 ±0.2 ±0.4 ±0.1 ±0.2

2MP 40 90 36 98 31 91 26 88 23 90
±2.4 ±4 ±1.4 ±1.5 ±0.9 ±1.6 ±1.8 ±3.1 ±1.5 ±2

Diethylene glycol 39 91 30 77 21 52 14 37 11 33
±2.6 ±2.6 ±2.6 ±0.3 ±2.2 ±1.3 ±2 ±1.9 ±0.9 ±0.7

Propylene glycol 39 94 26 64 15 37 11 27 7 19
±0.7 ±1.2 ±0.5 ±0.6 ±1.2 ±0.2 ±0.6 ±0.1 ±0.6 ±0.4

Tripropylene glycol 27 79 25 93 22 93 20 92 19 94
±0.2 ±5.3 ±0.1 ±5.6 ±0.1 ±3 ±0.1 ±0.4 ±0.1 ±0.5

Propan-1,3-diol 18 40 9 20 6 12 4 9 3 7
±0.8 ±1.9 ±0.1 ±0.9 ±4.9 ±4.3 ±2 ±3.1 ±2.3 ±2.8

Table 2: Glycol derivatives extraction efficiency

Glycol derivative Extraction efficiency* [%]
EG 95.5±1.3
2MP 99±3
DPG 94.4±2.8
Propylene glycol 93.8±4.3
Diethylene glycol monoethyl ether 91.1±3.33
Tripropylene glycol 84.3±1.4
Di(propylene glycol) methyl ether 83.8±1.6
Butyldiglycol 78.3±4
Diethylene glycol 68.6±2.5

*Number of analyzed samples was 3 and the standard deviation was 1σ.

The 15 mL for both DPG and EG and 16 mL for 2MP was chosen as an ideal extraction volume, due to
high extraction efficiency while maintaining the volume of the extractant as low as possible.

3.3 Dependence of extraction efficiency on airflow rate
It was demonstrated that changes in the airflow rate during the extraction affected the extraction ef-

ficiency of 2MP and DPG. On the other hand, the extraction efficiency of EG was observed to be almost
constant reaching absolute values at a selected range of airflow rate. Based on the measurement, it is be-
lieved that the viscosity was one of the main attributes that affected the extraction efficiency of tritium at
a different airflow rate.

This dependency of the ideal airflow rate, which corresponded to the maximum extraction efficiency, on
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Figure 2: Dependence of tritium extraction efficiency on the volume of extraction liquid; a. EG, b. 2MP, c. DPG

Figure 3: Dependence of extraction efficiency on airflow rate; a. EG, b. 2MP, c. DPG

the viscosity of selected extractants is given in Figure 3. This hypothesis was verified using propylene glycol
(η = 0.045 Pa.s) (Figure 4; red dot). This fact can facilitate and speed up a choice of ideal airflow rate for
different glycol derivatives based only on the fact of knowing the viscosity.
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Figure 4: Dependence between ideal airflow rate and extractant viscosity; black diamonds are experimentally obtained
values, from which the power function was derived. The red dot represents the measurement of propylene glycol (η =
0.045 Pa.s)

3.4 Scintillation cocktails as an extracting media
To improve and simplify the extraction and measurement procedure, mixtures of chosen glycol derivatives

and several scintillation cocktails were evaluated as a possible extractive scintillation cocktail. Although the
extraction efficiency was relatively high, using a scintillation cocktail as an extractant is not appropriate due
to occasional foaming, higher deviation of the results possibly caused by oxygen incorporation into cocktails,
and its occasional turbidity caused by heating and interaction with water.

3.5 Tritium extraction using two frits and commercially available aeration stones
The obtained results showed that the increase in the number of used washing frits improved the extraction

efficiency of all evaluated glycol derivatives reaching absolute values. It is assumed, that addition of the
second or more washing frit can compensate low extraction efficiency of some glycols caused by the high
airflow rate or lower volume of the extractant. This result can be beneficial during the emergency tritium
survey when a high airflow rate is required.

Table 3: Extraction efficiency using two washing frits

Glycol derivative
The extraction effi-
ciency of the first
washing frit [%]

The extraction effi-
ciency of the second
washing frit [%]

Total extraction effi-
ciency [%]

EG 95.7±2.1 7.9±3.2 103.6±3.8
2MP 88.6±1 23.2±1.8 111.2±2.1
DPG 87.3±1.5 10.8±1 98.2±1.8

To make this technique more accessible, commercially available aeration stones as bubbler generators
were used. As can be seen in Table 4, all tested aeration stones exhibited extraction efficiency over 82 % with
all extractants. The highest extraction efficiency was measured using sandstone cube, extraction efficiency
over 90 % was also proved using a ceramic ball and ceramic cylinder in combination with EG.

Table 4: Extraction efficiency of different types and shapes of frits using 1 L.min-1 airflow rate

Aeration stone Extraction efficiency
using EG [%]

Extraction efficiency
using 2MP [%]

Extraction efficiency
using DPG [%]

Ceramic ball 95.7±3.1 89±1.5 88±0.9
Sandstone cube 95.8±3 89.4±2 91.2±1.6
Ceramic cylinder 90.8±4.8 86.2±1.9 82.2±0.5
Without 100.3±1.1 84.6±1.5 88.1±3.3

Tritium extraction without washing frit or aeration stone proved nearly absolute extraction efficiency
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when EG as an extractant was used. DPG and 2MP maintained approximately the same values as it was
measured with aeration stones.

3.6 Long-term stability of EG
During the research, the stability of EG during the long-term sampling was measured. Although the

weight loss during the long-term measurement was relatively low (about 0.9 % after six days, Table 5), it is
required to control the temperature of the extraction medium (EG) by the cooler. However, this measured
loss is in comparison with bubbler system using distilled water negligible.

Table 5: Measurement of EG stability during the long-term extraction using ideal airflow rate and ideal volume

Time [hours] Weight [g] Room temperature [°C] Humidity [%]
T 160.5 22 27

T+67 160.48 23
T+93 160 27 36

T+118 159.2 30
T+145 159.06 27 40

The experiment also proved that for short-term tritium sampling, the EG is considered as a stabile
extractant and does not need more complex device equipment (e.g cooler).

Figure 5: 5-1 The increase of volume of the extractant (triangle) and extraction efficiency (angled square) caused
by changing of the volume of added tritiated water; a) EG, b) 2MP, c) DPG. 5-2 Decrease of tritium in selected
extractants during the extraction using ideal airflow rate; a) EG, b) DPG, c) 2MP

Further experiments proved the ability of EG, 2MP, and DPG to absorb air humidity. In the case of
extraction through EG, the increase of water in the washing frit was almost linear and extraction efficiency
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was kept still absolute, 2MP proved almost absolute extraction efficiency up to 3 mL of tritiated water.
Then, extraction efficiency decreased. The extraction efficiency of DPG was continuously decreasing from
1 mL, where the extraction efficiency was 91.9±2.3 %. Using 5 mL of tritiated water, the decrease in
extraction efficiency was up to 84.5±2 %. (Figure 5-1). Also, a decrease of tritium in selected extractants
during the extraction using the ideal airflow rate was measured (Figure 5-2). The results showed that the
most suitable extractant for long-term measurement is EG, which maintained a percentage loss of tritium
of 10.7 % per 102 L of sampled air (equivalent to hourly extraction).

4 Conclusion
Experiments made in this thesis proved that a bubble sampler could be more effective when the water is

replaced with certain glycol derivatives. The reasons that supported this statement were absolute extraction
efficiency, high airflow rate, which can be more than 10 times higher than at commercial bubble samplers
based on distilled water such as HT ionix (Mirion USA), stability of the extraction liquids, where the weight
loss during the six days of measurements was only 0.9 % without any special treatment.

The main idea and benefit of this work was an innovation in the tritium sampling and monitoring system,
where the above-mentioned method can be used for coherent tritium monitoring, emergency sampling, or
for the survey. The simple design assembled in these experiments could, if treated well, replace current
samplers, which often include a heater, a cooler, and other complex components, such as catalytic furnaces.
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Abstrakt
První část článku se zabývá solidifikačními procesy, geopolymery a jejich potenciálnímu využití v jaderné energetice.
Experimentální část se zaměřuje na vhodnost využití geopolymerní matrice pro ukládání mokrých pevných radioak-
tivních odpadů.

Klíčová slova: geoplymer, solidifikace, radioaktivní odpad

1 Úvod
S technologickým pokrokem jsme se dostali do situace, kdy především v průmyslové výrobě může do-

cházet ke vzniku nebezpečných odpadů. Mezi ně se mohou řadit i radioaktivní odpady, které na rozdíl od
jiných odpadů (např. chemických) ztrácejí na své charakteristické nebezpečnosti s postupem času. Je to
dáno rozpadem radionuklidů obsažených v odpadech na neaktivní prvky.

V první části článku je vzato to nejpodstatnější z teoretické části bakalářské práce (Způsoby nakládání
s nízko a středně aktivními jadernými odpady – Vojtěch Berger) pro popis experimentální části článku.
Samotný experiment se zaměřuje na vhodnost využití geopolymerní matrice pro ukládání mokrých pevných
odpadů.

2 Solidifikační procesy
Zejména kapalné odpady (některé i pevné) vyžadují adekvátní úpravu před jejich konečným uložením.

Proces dané úpravy se označuje jako solidifikační a jeho principem je smíchání odpadů s pojivy a plnivy,
čímž se upraví jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Důležité je zmínit, že se používají materiály, které mají
schopnost vázat odpad ve své matrici.

V praxi se osvědčily 3 typy matric: matrice z cementu (proces cementace), bitumenu (proces bitumenace)
a organických polymerů (proces polymerace). Jednotlivé typy solidifikace se od sebe liší použitou matricí,
technologickým postupem, vlastnostmi solidifikátu, potřebnou aparaturou, ale i ekonomickou náročností [1].

2.1 Cementace
Proces cementace je ze všech výše zmiňovaných nejjednodušší a vychází ze získaných a dobře ověřených

znalostí ze stavebnictví. Snahou je vytvoření tzv. cementového kamene, který vznikne smícháním cementu,
vypálené směsi vápence a jílu (případně dalších příměsí) a vody. Při solidifikaci radioaktivních odpadů se
však místo vody použije daný radioaktivní koncentrát. Princip je založen na vzniku pevné a nerozpustné
sloučeniny, která je schopná do své krystalické struktury fixně vázat další látky. Odpad se tedy po ztvrdnutí
mechanicky uzavře do matrice a částečně tak tvoří její strukturu [2, 3].

2.2 Bitumenace
Bitumen je označení pro poměrně širokou škálu organických látek (vysokomolekulární uhlovodíky vzni-

kající během rafinace ropy, dehty či přírodní asfalt). Obsahují dvě základní složky: malteny a asfalteny.
Bitumen má řadu výhod, mezi kterými dominují nerozpustnost ve vodě, vysoká odolnost vůči chemikáliím
a poměrně nízká cena v omezeném množství i dostupnost. Největší nevýhodou je jeho hořlavost. Veškerá
manipulace s ním vyžaduje speciální opatření.Princip samotné bitumenace spočívá v předehřátí kapalného
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koncentrátu radioaktivního odpadu, přičemž při 160-200 ◦C dojde k odpaření vody z kondenzátu, a zbylá
pevná část se promísí s roztaveným bitumenem nebo bitumenovou vodní emulzí. Směs se posléze vypouští
do ocelových sudů, kde ztuhne [4].

2.3 Polymerace
Jde o solidifikační proces využívající polymerace organických monomerů. Produktem je pevná makromo-

lekulární látka, která je schopná na sebe vázat složky radioaktivního odpadu. Samotné zpevnění se provádí
buď obalením pevných částic radionuklidů polymerem nebo se uzavřou do samotné makromolekulární struk-
tury. Obvykle je snaha dosáhnout trojrozměrného výsledného polymeru, protože se tím zvýší jeho tepelná
odolnost, nerozpustnost a mechanická pevnost [5].

3 Geopolymery
Geopolymery jsou hlinito-křemičitanové anorganické polymery. Vznikly polykondenzací hlinitých a kře-

mičitých materiálů v zásaditém prostředí za normálního tlaku a teploty. Rovněž se označují jako polysialáty,
jelikož jejich struktura je složena z řetězců pravidelných čtyřstěnů (tetraedrů) SiO4 a AlO4 [6].

Geopolymery se řadí mezi poměrně nové a perspektivní materiály. Oproti doposud standardně využí-
vaným materiálům vykazují značné přednosti. Geopolymery jsou žáruvzdorné, mají vysokou odolnost vůči
chemickým látkám a dosahují až několikanásobně vyšší pevnosti než např. beton. Obecně jde o materiál
s výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokou tepelnou a chemickou odolností [6, 7].

Především geopolymerní pojiva a kompozity mají enormní potenciál vzhledem k již zmíněným vlast-
nostem a možnosti jejich zpracování při nízkých teplotách. Jejich dominantní uplatnění nalezneme zejména
ve stavebnictví, ale i v automobilovém či leteckém průmyslu. V neposlední řadě mají značný význam při
solidifikačních procesech, a to zejména při cementaci, kde nahrazují samotný cement [6, 7].

4 Experimentální část
Cílem provedených experimentů bylo ověření konkrétních vlastností geopolymerní matrice. Získané vý-

sledky pomohly určit, zda je složení matrice vhodné pro solidifikaci mokrých pevných odpadů (ionexů).

4.1 Použitý odpad
V experimentech představuje odpad tzv. ionex. Jedná se o makromolekulární látku s trojrozměrným

strukturním základem obsahující aktivní skupinu, která zajišťuje výměnu iontů. Právě tato aktivní skupina
nese náboj, který je kompenzován protiiontem. Ve vhodném prostředí je funkční skupina schopná disociace.
Dle typu protiiontu rozlišujeme ionexy na dva základní typy: anexy a katexy [8].

V našich experimentech jsme použili silně kyselý katex Purolite C100-H, který byl vysycen ionty Cs+,
Sr2+, CO2+ (ionty reprezentují simulovanou aktivitu katexu) a dále ionty K+ a Na+. Množství kationtů Cs+,
Sr2+ a CO2+ bylo stanoveno na 1 hm. % každého prvku z hmotnosti čistého ionexu. Zbytek kapacity katexu
byl dovysycen ionty Na+ a K+. Důvodem vysycení je co možná nejpřesnější simulace reálného odpadu, kdy
daný katex podstoupil iontovou výměnu a obsahuje nebezpečné kationty.

4.2 Příprava vzorků
Jako první se připravila směs (geopolymerní matrice), která obsahovala 20 kg geopolymeru BAUCIS

LBNa, 16 kg vodního skla (aktivátor) a 5 kg ionexu Purolite C100-H. Celkový poměr katex:pojivo byl 1:7,2.
Suroviny se smíchaly v homogenizátoru, následně se odlily do válečkových forem o průměru 32,7 mm a
výšce 55 mm. Nakonec byly vzorky vytvrzovány po dobu jednoho týdne při laboratorní teplotě. Takto jsme
připravili celkem 16 vzorků ve dvou várkách a označujeme je jako vzorky s loadingem.

Dále jsme připravili 12 vzorků, přičemž daná vsázka a poměry byly ponechány stejné, ale do směsi nebyly
přidány ionexy. Takto připravené vzorky nazýváme bez loadingu. Důvodem přípravy vzorků bez loadingu
je porovnání vlastností geopolymerních matric. Vzorky s loadingem představují geopolymerní matrici se
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strukturou po solidifikaci RAO. Porovnáním vzorků s loadingem a bez loadingu pak můžeme sledovat, do
jaké míry ionexy ovlivní samotnou strukturu matrice a její vlastnosti.

Obrázek 1: Vzorek s loadingem Obrázek 2: Vzorek bez loadingu

4.3 Popis měření
• Loužení

Nejprve jsme z vodovodního řadu odebrali do kádinky vodu o objemu 700 ml, a poté změřili pH
a konduktivitu čisté vody. Následně jsme do kádinky přidali vzorek a měření opakovali v týdenních
intervalech. Metodu loužení jsme aplikovali u 4 vzorků, z nichž byly 3 vzorky s loadingem a 1 bez
loadingu. K měření jsme kromě laboratorního skla použili stolní pH metr WTW inolab 7110 a přenosný
konduktometr WTW Cond 3310 s.

• Zkouška pevnosti v tlaku
Zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 12390-3 a spočívala v postupném umísťování vzorků do
lisu a změřením pevnosti v tlaku. Přístroj nám po ukončení zatěžovacího testu vyhodnotil maximální
vyvinutou sílu lisu a pevnost v tlaku jednotlivých vzorků. Celkem jsme otestovali 22 vzorků, přičemž 8
z nich bylo s loadingem, 8 bez loadingu, 4 s loadingem po ozáření a 2 bez loadingu po ozáření. Zkouška
pevnosti v tlaku byla provedena na mechanickém lisu MTS 300 exceed model E45.

• Ozařování
Při našem experimentu jsme vzorky vystavili modelové dávce gamma záření, která byla 2,2 MGy.
Nastavená dávka odpovídá hodnotě, kterou by materiál mohl potenciálně obdržet za 120 let v úložišti.
Metodu ozařování jsme praktikovali na celkem 6 vzorcích (4 s loadingem a 2 bez loadingu). Vzorky jsme
pečlivě zabalili do aluminiové fólie a označili. Takto připravené vzorky jsme umístili do zařízení tak,
aby byly nejen co nejblíže zdroji ionizujícího záření, ale také ve stejné vzdálenosti od něj. Snažili jsme
se tím docílit stejnoměrného ozáření všech vzorků současně. Ozařování vzorků probíhalo v Ozařovně,
která je vybavená uzavřeným vysoce aktivním zářičem 60Co o jmenovité aktivitě 200TBq.

• Mikroskopování
Pozorovali jsme strukturu geopolymerní matrice na 1 vzorku z každé skupiny. Nejprve jsme vzorek
rozřízli pásovou pilou Proma PPR-100 zhruba v jedné třetině jeho výšky. Řez jsme upravili pilníkem,
aby záběr mikroskopu byl co nejpřesnější a struktura vzorku v něm jasně zřetelná. K pozorování řezu
jsme použili optický mikroskop Olympus BX51.

4.4 Výsledky měření
4.4.1 Loužení

Celkem jsme loužili 3 vzorky s loadingem a 1 bez loadingu. Na Obrázku 3 lze vidět, že u všech vzorků
nastal největší nárůst pH v prvním týdnu. Z počáteční hodnoty cca 7,5 pH (čistá voda z řadu) jsme následující
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týden naměřili hodnoty v průměru 11,84 pH. Z toho plyne, že určitě dochází k chemickým reakcím matrice
s okolím. Pravděpodobně se z matrice uvolňuje vodní sklo, což je vodný roztok Na2SiO3. Znamená to tedy,
že mohlo dojít k uvolnění nežádoucích iontů jak z matrice, tak z ionexu. Pro objasnění by však byla nutná
detailní analýza roztoků.

Čtvrtý týden jsme naměřili u všech vzorků nižší hodnoty pH, což mohlo být způsobeno rozdílnou teplotou
nebo chybou v měření. Mezi jednotlivými měřeními jsme kádinky s roztoky zakrývali gumovými rukavicemi,
abychom zabránili odparu a jiným nežádoucím vlivům (viz Obrázek 5). Před 4. měřením jsme si všimli, že
u kádinky se vzorkem 3 se rukavice protrhla. Právě tento fakt mohl mít za následek snížení hodnoty pH,
neboť pravděpodobně došlo k reakci mezi roztokem a vzdušným CO2. Absorpce vzdušného CO2 mohla mít
za následek reakci s volnými ionty Na+ v roztoku za vzniku Na2CO3, čímž došlo ke snížení celkového pH
roztoku. Výsledná sůl je dobře rozpustná ve vodě a díky snížení pH se mohlo uvolnit další množství Na2SiO3,
tudíž se hodnota pH po dalším měření opět ustálila na hodnotě okolo 12 pH.

Obrázek 3: Graf průběhu pH

Na Obrázku 4 je znázorněn vývoj konduktivity jednotlivých vzorků. Všechny vzorky mají podobný
průběh konduktivity s drobnými odchylkami. Konduktivita obyčejné vody z řadu se pohybuje kolem hod-
noty 0,7 mS/cm, přičemž naše vzorky se po 5. týdnu měření ustálily na hodnotách kolem 6 mS/cm. Tyto
hodnoty také nasvědčují tomu, že se ze vzorků uvolňují látky do roztoku (pravděpodobně se jedná o uvolňo-
vání Na2SiO3). Nejvíce se liší vzorek 4 s loadingem, který byl připraven ve druhé várce. Je tedy možné, že
tento vzorek obsahuje více vodního skla či ionexů, ze kterých se rychleji uvolní ionty do roztoku. To nejspíše
zapříčinilo vyšší hodnotu konduktivity cca od 5. týdne měření.

Křivka vzorku 3 bez loadingu se nijak výrazně neliší od ostatních vzorků s loadingem. Značí to tedy, že
ionexy v určité koncentraci nemusí mít přímí vliv na konduktivitu. Pro ověření správnosti našich tvrzení by
bylo nutné udělat podrobnější analýzu roztoků.
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Obrázek 4: Graf průběhu konduktivity

Výsledky metody loužení dokazují, že námi vyrobené vzorky nejsou vhodné pro ukládání radioaktivního
odpadu. Mohla by totiž nastat situace, kdy by se takto připravená geopolymerní matrice obsahující mokré
pevné radioaktivní odpady uložila do sudu do úložiště, do kterého by se následně mohla dostat voda z okol-
ního prostředí. Dle našich měření by zcela určitě došlo k loužení látek z matrice a je pravděpodobné, že by
došlo i k úniku nebezpečných látek.

Obrázek 5: Loužící se vzorky zakryté gumovými ruka-
vicemi

Obrázek 6: Vlevo vzorek 3 bez loadingu, vpravo vzorek
4 s loadingem 3. týden měření

4.4.2 Mechanické zkoušky

Vliv degradace materiálu jsme posuzovali na základě pevnosti materiálu na počátku a po obdržení dávky
gamma záření 2.2MGy. Pro tyto účely jsme zvolili experimentální metodu zkoušky pevnosti v tlaku a apli-
kovali jsme ji na 4 různé sady vzorků o celkovém počtu 22 kusů s poměrně rozdílnými výsledky (Tabulka 1).
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Tabulka 1: Výsledky mechanických zkoušek

Vzorek Maximální
síla F [kN]

Průměrná hodnota
F [kN]

Pevnost v tlaku
σ [MPa]

Průměrná hodnota
σ [MPa]

Vzorky bez loadingu
1 30,50

21,39

11,56

8,11

2 29,00 10,99
3 26,58 10,07
4 25,02 9,48
5 16,79 6,37
6 16,53 6,27
7 14,19 5,38
8 12,52 4,74

Ozářené vzorky bez loadingu
9 25,63

21,85
9,72

8,2810 18,06 6,84
Vzorky s loadingem

11 10,17

8,79

3,86

3,33

12 9,84 3,73
13 9,81 3,72
14 9,62 3,65
15 9,34 3,54
16 8,30 3,15
17 7,28 2,76
18 5,94 2,25

Ozářené vzorky s loadingem
19 7,72

6,97

2,93

2,64
20 7,45 2,82
21 7,38 2,80
22 5,33 2,02

Největší průměrnou pevnost v tlaku nalezneme u vzorků bez loadingu, jejíž hodnota činí 8,11 MPa.
Z naměřených výsledků je nicméně patrné, že reprodukovatelnost měření je poměrně špatná. Maximální
hodnota pevnosti v tlaku se vyskytuje u vzorku 1, který dosáhl hodnoty 11,56 MPa. Naopak nejnižší hodnotu
nalezneme u vzorku 8, která činí 4,74 MPa, a nedosahuje tak ani poloviny maximální naměřené hodnoty.
Tento trend se projevuje ve všech měření a je pravděpodobně z větší části zapříčiněn nedokonalostí tvaru
vzorků, zejména stykové plochy vzorku s lisem.

Druhou sadu vzorků tvoří 2 ozářené vzorky bez loadingu. Průměrná hodnota pevnosti v tlaku je
8,28 MPa. Zde je však nutné zdůraznit, že jsme z této skupiny vyhodnotili pouze 2 vzorky a pro přesnější
měření bychom potřebovali větší počet opakovaní. Získaná data teoreticky dokazují, že na takto připravenou
směs bez loadingu nemá dávka 2,2 MGy žádný vliv.

Třetí sada vzorků obsahovala 8 vzorků s loadingem. Nejvyšší hodnotu pevnosti v tlaku z této sady dosáhl
vzorek 11 a činí 3,86 MPa, zatímco nejnižší naměřené hodnoty 2,25 MPa dosáhl vzorek 18. Pokud porovnáme
průměrné pevnosti v tlaku vzorků s loadingem (3,33 MPa) a bez loadingu (8,11 MPa) můžeme potvrdit,
že ionexy mají negativní vliv na mechanické vlastnosti matrice. Je to dáno smršťováním ionexů během
tuhnutí, díky němuž vznikne více trhlin ve výsledné matrici. Takto připravená matrice je proto náchylnější
na mechanické zatěžování.

Poslední sada vzorků obsahuje 4 ozářené vzorky s loadingem. Můžeme si povšimnout, že ze všech sad
má právě tato nejnižší průměrnou pevnost v tlaku (2,64 MPa). Je to dáno opět smršťováním ionexů, avšak
tentokrát je efekt násoben ozářením. To napomohlo šíření trhlin, což se na vzorcích projevuje nejnižší
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pevností v tlaku.
Výrobce uvádí, že by daný geopolymer měl dosahovat minimální pevnosti v tlaku 60 MPa, k čemuž

jsme se ani nepřiblížili. Námi získané hodnoty mohly být ovlivněny kombinací faktorů, jako např. špatnými
poměry složek, starším vodním sklem, nechtěnou příměsí či jedna nebo více složek nemusely splňovat hodnoty
dané dodavatelem.

4.4.3 Mikroskopování

Smysl metody mikroskopování spočíval ve snaze pozorovat strukturu vzorku bez loadingu a s loadin-
gem. U vzorku bez loadingu jsme se zaměřili zejména na trhliny a různé nerovnosti. Při zkoumání vzorku
s loadingem jsme se navíc soustředili na místa kolem ionexů a jejich vlivem na celkovou strukturu.

1. Vzorek bez loadingu
U vzorku bez loadingu byla struktura poměrně celistvá s několika trhlinami kulatého tvaru, které
pravděpodobně vznikly únikem vody ze vzorku při sušení. Všimli jsme si také bílých teček, které byly
viditelné pouhým okem, a které mohou představovat nezreagovaný polymer nebo vodní sklo.

2. Vzorek s loadingem
Při pozorování vzorku s loadingem se projevila typická vlastnost ionexů, a to jejich bobtnání. Vzorky
s loadingem obsahovaly ionexy v nasyceném stavu, které měly větší objem než ve stavu nenasyceném.
Během sušení vzorků se odpařila zbytková voda z ionexů, čímž došlo k jejich smrštění. Štěrbin jsme
zpozorovali mnohonásobně více než u vzorku bez loadingu.

Obrázek 7: Trhlina u vzorku bez loadingu. Obrázek 8: Trhliny a smrštěné ionexy u vzorku s loadin-
gem.

5 Závěr
Výsledky loužení jasně prokázaly, že se z geopolymerní matrice uvolňují látky do roztoku, neboť u všech

roztoků se po 8 týdnech měření pH ustálilo na hodnotách kolem 12 pH. Trend konduktivity je u všech
vzorků podobný s drobnými odchylkami, kde se v 8. týdnu měření hodnoty ustálily okolo 6,5 mS/cm.
Problém spočívá v identifikaci vyloužených substancí, neboť mohlo dojít i k uvolnění nežádoucích látek.
Pro zjištění, zda se jedná o nežádoucí látky či nikoli bychom museli jednotlivé roztoky podrobit detailnější
analýze.

Celkem jsme zkoušce tlakem podrobili 22 vzorků ze 4 skupin: vzorky bez loadingu, ozářené vzorky bez
loadingu, vzorky s loadingem a ozářené vzorky s loadingem. Zjistili jsme, že průměrná hodnota pevnosti
v tlaku je nejvyšší u vzorků bez loadingu a to 8,11 MPa. Tato hodnota však nedosahuje ani poloviční hodnoty
garantované výrobcem, na což mělo pravděpodobně vliv více proměnných, jako např. špatné poměry složek,
starší vodní sklo, nechtěná příměs aj. Z měření vyplývá, že ozáření vzorků bez loadingu dávkou 2,2 MGy
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nemá žádný vliv na mechanické vlastnosti matrice. U vzorků s loadingem jsme naměřili průměrnou hod-
notu 3,33 MPa, zatímco u ozářených vzorků s loadingem jsme získali nejnižší průměrnou hodnotu 2,64 MPa.
Lze si tedy povšimnout, že vlivem ozáření se ve struktuře vzorků s loadingem vytvořilo více trhlin, které
mají negativní vliv na mechanické vlastnosti matrice.

Z provedených experimentů vyplývá, že takto připravená směs geopolymeru není vhodná pro solidifikaci
mokrých pevných odpadů. Výsledky loužení ukázaly, že se z matrice při kontaktu s vodou uvolňují látky
do roztoku. Ionexy měly navíc negativní vliv na mechanické vlastnosti dané směsi, která i bez loadingu
nesplňovala předepsané hodnoty od výrobce. Pro použití daného geopolymeru pro solidifikaci radioaktivního
odpadu by bylo nutné upravit přípravu směsi a nalézt optimální poměr mezi množstvím geopolymerní
matrice a odpadu.
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Abstrakt
V rámci rekonstrukce experimentální solné smyčky MSL pracující se solí FLiBe je vužíván risk-based design přístup.
Součástí tohoto přístupu je přesné stanovení pracovních a havarijních režimů. Pro stanovení pracovního režimu při-
rozené cirkulace byl zvolen výpočetní model založený na CFD simulacích. Pomocí tohoto modelu byla provedena
optimalizace výkonů topných elementů smyčky pro maximalizaci dosaženého hmotnostního průtoku. Tato nalezená
konfigurace je popsána v této práci. Tato konfigurace bude využita jako výchozí stav dalších pracovních a havarijních
režimů.

Klíčová slova: solné reaktory, roztavené soli, CFD simulace, experimentální solná smyčka, optimalizace

1 Úvod
V současné době se tekuté soli stéle častěji prosazují mezi používaná pracovní média. Tekuté soli jsou

již používány v koncentračních solárních elektrárnách, v chemickém průmyslu a jako uložiště energie pro
vyrovávání výkyvů elektrické sítě [1]. Dále jsou tekuté soli uvažovány jako chladivo budoucích jaderných
reaktorů IV. generace [2].

V jaderné energetice se jeví jako nevhodnější soli fluoridové, a to konkrétně sůl FLiBe (LiF-BeF2) pro
primární okruh solných reaktorů (MSR - molten salt reactor). Pro studium této soli, jejích vlastností a
korozních účinků na konstrukční materiály [3] vznikla v Centru výzkumu Řež s.r.o. experimentální solná
smyčky MSL (molten salt loop).

Tato experimentální solná smyčka právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Rekonstrukce probíhá pomocí
přístupu risk-based design, který je popsán v předchozích pracích [4, 5]. V rámci tohoto přístupu je nutné
stanovit pracovní režimy experimentální solné smyčky tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu.

Za účelem stanovení pracovních režimů experimentální smyčky byl vytvořen CFD (computational fluid
dynamics) model v programu Ansys Fluent.

2 Výpočetní model
Tvorba výpočetní sítě proběhla s použitím preprocesoru Fluent Meshing [6]. Definice okrajových pod-

mínek výpočtu a numerické nastavení modelu byly zpracovány v CFD programu ANSYS Fluent, viz [7]
a [8]. Na Obrázku 1 je vyobrazena dispozice smyčky MSL, která je předmětem CFD výpočtů. Z původní
geometrické předlohy smyčky byly dále odstraněny ty části, které jsou z výpočetního procesu nadbytečné.
Zejména se jedná o manipulační zásobní nádrž s ohřevem, která se nachází ve spodní části modelu. Nádrž
bude od smyčky po naplnění oddělena zátkou vzniklou přirozeným zatuhnutím solné směsi. Červeně jsou
vyobrazeny a popsány topné plochy, na kterých bude definován tepelný výkon. Dále bylo využito osové
symetrie smyčky, proto byla modelována pouze polovina potrubí s použitím podmínky symetrie.

Tabulka 1: Globální parametry povrchové sítě.

Globální parametr Min Max Growth Rate Normal Angle Cells Per Ga
Curvature 1 10 1,2 18 -
Proximity 1 10 1,2 - 3
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Tabulka 2: Výsledná kvalita objemové sítě.

Zóna Maximální zkosení Celkový počet buněk
Tetra Poly Tetra Poly

Fluid 0,756 0,689 598 328 204 951
Solid 0,860 0,650 602 731 145 194

Celkem 0,860 0,689 1 209 329 352 884

Příruby v CAD modelu byly pro zjednodušení vymodelovány pouze ve formě disků o odpovídajících
rozměrech. Toto zjednodušení je plně akceptovatelné, protože příruby zde plní pouze funkci akumulace
tepla. Obdobně byla vynechána i těsnění přírubových spojů.

Podmínky povrchové sítě byly zvoleny tak, aby v pevných částech modelu (potrubí) byly vždy alespoň 3
řady buněk, což je obecně považováno za minimální počet pro modelování přestupu tepla. Globálně nastavené
parametry jsou vypsány v Tabulce 1.

Celkový počet buněk povrchové sítě dosáhl 200 562. Maximální zkosení (Skewness) bylo opravným pro-
cesem sníženo na konečnou hodnotu 0,68. Maximální zkosení této úrovně je z pohledu kvality povrchové
sítě plně akceptovatelné. Pro tvorbu objemové sítě se nejprve nastaví základní parametry tzv. mezní vrstvy
v průtočné oblasti na všech stěnách potrubí, včetně ploch vymezujících hladinu a spodní uzávěr smyčky.
První řada buněk byla stanovena na 0,4 mm, počet řad 4 a růstový faktor 1,2. Dalším krokem byla vlastní
tvorba objemové sítě, která se v průtočné oblasti (fluid) tvoří právě generováním mezní vrstvy (vytažením
povrchové sítě do prostoru), teprve poté je vyplněn zbylý prostor čtyřstěnnými buňkami. Jejich celkový
počet dosáhl 1,2 mil. Vzhledem k tomu, že používaná verze preprocesoru Fluent Meshing nabízí následnou
transformaci čtyřstěnné sítě na polyhedrální, byl tento proces využit. Tím se umožnilo dosáhnout nejen
výrazně nižšího celkového počtu buněk, ale i snížení jejich maximálního zkosení. Základní údaje o objemové
síti jsou uvedeny v následující tabulce 2 [9].

Obrázek 1: Nákres dispozice experimentální solné
smyčky MSL.

Obrázek 2: Umístění a označení jednotlivých topných
elementů na smyčce MSL.

Energetická rovnice numerického modelu je řešena společně s tlakově-rychlostním polem. Vzhledem k níz-
kému Reynoldsovu číslu byl zvolen laminární viskózní model. Hodnoty termofyzikálních veličin použité soli
FLiBe jsou ve zprávě [9] společně s vlastnostmi konstrukčního materiálu - Inconelu 690 a tepelné izolace -
Fibrothal. Pro výpočty byla zvolena konstantní hustota 8190 kg/m3 konstrukčního materiálu Inconel 690.
Fibrothal je tepelná izolace tvořena keramickými vlákny s velmi nízkou tepelnou vodivostí (0,17 W/m · K),
velmi nízkou hmotností (ρ = 200 kg/m3) a tepelnou kapacitou 775 J/kg · K.
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Tabulka 3: Hodnoty zvolených plošných tepelných výkonů na jednotlivých topných elementech pro konfigurace K1
až K8.

Topný element Konfigurace
W/m2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

a1 1320 1320 1320 1320 - - - -
a2 260 260 260 - - - - -
a3 238 - - - - - - -
a4 400 400 - - - - - -
a5 2900 3525 3525 3525 3525 - 7000 7020
a6 3000 3600 4400 5200 5800 7550 6800 5000
a7 3000 3600 4500 5200 5830 7600 6830 5100
a8 2900 3600 4400 5230 5850 7600 985 3985

Tabulka 4: Výsledky vybraných testovaných konfigurací.

Veličina Jednotka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
T̄ °C 700,0 700,1 699,9 699,9 700,1 700,3 699,9 699,7

Tmin °C 683,5 682,4 678,7 679,6 680,4 676,6 682,9 681,1
Tmax °C 711,8 713,2 714,6 716,4 718,3 722,9 723,3 719,2
Ṁ g/s 7,62 7,91 6,76 8,09 8,93 6,67 11,85 10,58

Hodnoty zvolených podrelaxačních faktorů a samotný průběh konvergence byly pro jednotlivé varianty
výpočtů velmi podobné. Konvergentní kritéria byla nastavena na hodnoty 1 × 10−4 (max. doporučený limit
je 1 × 10−3), resp. 1 × 10−6 pro rovnici energie.

3 Optimalizace pracovního režimu
Neotápěné stěny mají nastavenu podmínku tepelných ztrát izolací o tloušťky 6 cm a koeficientu přestupu

tepla 25 W/m2 na vnější stěně. Vnější stěny otápěné mají nastavenu podmínku plošného tepelného příkonu
200 až 3000 W/m2. Dále byla také využita osa symetrie v rovině x-y. Ostatní hranice modelu mají nastavenu
adiabatickou okrajovou podmínka.

Podmínky položené pro proces optimalizace a nalezení pracovního režimu solné smyčky při přirozené
cirkulaci tekuté soli jsou následující: průměrná pracovní teplota T̄ = (700,0 ± 0,5) ◦C [10, 11, 12], minimální
a maximální teploty Tmin = 680,0 ◦C a Tmax = 720,0 ◦C pro dodržení předpokládaných provozních podmínek
solné smyčky MSL. Provozní podmínky jsou stanoveny jak z důvodů dosažení přirozené cirkulace, tak
z důvodů zachování téměř neměnných termofyzikálních vlastností tekuté soli v daném rozmezí teplot či
z důvodu omezení koroze způsobené tepelným gradientem [13, 14]. V případě vysokého tepeleného gradientu
také dochází k transportu chromu a železa z míst solné smyčky s vyšší teplotou do míst s nižší teplotou. Tento
jev by mohl mít negativní dopad jak na prováděné experimenty, tak na životnost samotného experimentálního
zařízení.

Stanovení optimalizovaného provozního režimu pro přirozenou konvekci soli ve smyčce MSL, a to pro
případ bez nuceného odtahu vzduchu z prostoru ochranné skříně smyčky, spočívalo ve změně příkonů top-
ných elementů. Optimální nastavení příkonu jednotlivých topných elementů je posuzováno dosahovaným
hmotnostním průtokem. Jednotlivé topné elementy jsou zobrazeny na Obrázku 2.

Za účelem dosažení maximálního průtoku byly postupně upravovány příkony do jednotlivých topných
elementů, a to až do stavu jejich případného odpojení. Jednotlivé hodnoty plošných příkonů byly upra-
vovány v prvních krocích po stovkách a následně po desítkách wattů na metr čtvereční. Tento postup je
z části subjektivní. Při výběru topného elementu, u kterého byl plošný výkon změněn, nebylo aplikováno
žádné objektivní kritérium či předem daná formula. Pro každou konfiguraci byly hodnoty plošných příkonů
upravovány tak, aby byla splněna hlavní podmínka dosažení průměrné pracovní teploty T̄ = (700,0±0,5) ◦C.

V Tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty plošných výkonů na topných elementech pro konfigurace K1 až K8 a
v Tabulce 4 jsou uvedeny dosažené výsledky.
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4 Výsledná konfigurace
Konfigurací K8 bylo dosaženo hodnoty phmotnostního průtoku Ṁ = 10,58 g/s při průměrné teplotě

tekuté soli T̄ = 699,7 ◦C, minimální teplotě Tmin = 681,1 ◦C a maximální teplotě Tmax = 719,2 ◦C. V Tab. 3
jsou uvedeny hodnoty zvoleného plošného tepelného výkonu do modelu smyčky na jednotlivých topných
elementech, odpovídající výkony, tepelné ztráty, celkový příkon modelu a skutečný celkový příkon na celou
smyčku, který je z důvodu použité symetrie dvojnásobkem celkového příkonu modelu.

Odpovídající výkon modelu byl vypočítán vynásobením hodnot zvoleného plošného výkonu pro daný
topný element a plochy, kterou daný topný element pokrývá. Dále byly zjištěny tepelné ztráty izolací modelu
pro každý topný element. Z těchto dvou veličin – odpovídajícího výkonu do modelu a tepelných ztrát izolací
modelu – byl následně stanoven příkon každého topného elementu jako jejich součet.

V konfiguraci K8 jsou topné elementy a1-a4 vypnuty. Z toho důvodu jsou hodnoty tepelných ztrát izolací
modelu pro topné elementy a1-a4 v závorce. Tím, že jsou topné elementy a1-a4 vypnuty, chovají se pouze jako
běžná izolace. Vypnuté topné elementy tedy samozřejmě nijak nepřispívají do celkového tepelného příkonu.

Rychlostní profil roztavené soli po průřezu celé smyčky MSL v konfiguraci K8 je na Obrázku 3. Na
obrázku je vidět velký rozdíl rychlostí mezi standardními úzkými částmi potrubí (Ø40 mm) a rozšířenými
části potrubí (Ø50 mm a Ø54 mm) pro vkládání testovaných vzorků a v místě s čerpadlem.

Obrázek 5 zachycuje detail místa s nejvyšší rychlostí průtoku roztavené soli v levém dolním rohu smyčky.
Rychlost tekuté soli v tomto místě dosahuje téměř 50 mm/s.

Průměrná rychlost soli ve vertikálním směru v objemu nad kotrolním průřezem byla vtest = 4,81 mm/s.
Na Obrázku 6 je vidět vektorový rychlostní profil tekuté soli nad kontrolním průřezem. Naprostá většina
soli proudí blízko stěn smyčky rychlostí až 15 mm/s. Naopak rychlost proudění soli ve středu potrubí je
velmi nízká.

Rychlostní profil roztavené soli po průřezu celé smyčky MSL v konfiguraci K8 je na Obrázku 4. Na
obrázku je vidět, že jak nejnižších, tak nejvyšších teplot je dosahováno ve spodní větvi smyčky – konkrétně
nejnižší teploty v pravé dolní části spodní větve a nejvyšší teploty v levé horní části spodní větve. Na Obrázku
8 je zobrazen detail teplotního profilu roztavené soli v nejchladnějším místě, tj. v pravém dolním rohu smyčky.
Na Obrázku 7 je zobrazen detail teplotního profilu roztavené soli v nejteplejším místě, tj. v levém dolním
rohu smyčky MSL.

Obrázek 3: Rychlostní profil roztavené soli po průřezu
pro celou smyčku MSL, konfigurace K8.

Obrázek 4: Teplotní profil roztavené soli po průřezu pro
celou smyčku MSL, konfigurace K8.
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Obrázek 5: Detail rychlostního profilu roztavené soli
v místě nejvyšší rychlosti proudění, konfigurace K8.

Obrázek 6: Detail vektorového rychlostního profilu soli
nad kontrolním průřezem pro konfiguraci K8.

Obrázek 7: Detail teplotního profilu roztavené soli po
průřezu v nejteplejším místě, konfigurace K8.

Obrázek 8: Detail teplotního profilu roztavené soli po
průřezu v nejchladnějším místě, konfigurace K8.

5 Závěr
Byl vytvořen výpočetní model v současné době renovované experimentální solné smyčky MSL. Tento

model je popsán v Kapitole 2, kde jsou v Tabulkách 1 a 2 uvedeny parametry povrchové a objemové sítě.
Kapitola 3 popisuje optimalizační postup pracovního režimu přirozené cirkulace. Této optimalizace je

dosahováno pomocí změny výkonů topných elementů a1-a8 (Obrázek 2) za předem stanovených podmínek
(T̄ = (700,0 ± 0,5) ◦C, Tmin = 680,0 ◦C a Tmax = 720,0 ◦C). Zvolené výkony vybraných konfigurací K1-K8
jsou uvedeny v Tabulce 3 a jejich příslušné dosažené výsledky pak v Tabulce 4.

V kapitole 4 je popsána výsledná konfigurace K8, která má z vybraných konfigurací K1-K8 nejvyšší
dosažený hmotnostní průtok (10,58 g/s) při splnění všech předem stanovených podmínek (T̄ = (700,0 ±
0,5) ◦C, Tmin = 680,0 ◦C a Tmax = 720,0 ◦C). Kapitola 4 také obsahuje detailní popis této konfigurace včetně
rychlostních a teplotních profilů smyčky MSL (Obrázky 3 - 8).
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Abstrakt
Tento článek pojednává o analýze nejistot koeficientu násobení palivových mříží reaktoru VVER-1000 vlivem nejistot
zhodnocených jaderných dat. Nastiňuje průběh procesu zhodnocování jaderných dat, která jsou následně ukládána
v knihován zhodnocených jaderných dat a která jsou elementární pro jaderné výpočetní programy. Popsány jsou
také důvody, proč se ve zhodnocených datech vyskytují nejistoty a jakým způsobem jsou ukládány. Předmětem další
části práce je popis způsobu výpočtu nejistot koeficientu násobení prostřednictvím citlivostní analýzy kódy NEWT a
TSUNAMI-2D spolu s popisem fungování kódu Sampler. Následně je popsána konstrukce palivového souboru TVSA-
T.mod.1 a vytvořen reprezentativní model mříže těchto souborů pro 2D výpočty. V poslední části článku se nachází
výsledky vlastních výpočtů a jejich komentář.

Klíčová slova: SCALE, palivová mříž, nejistota, citlivost, koeficient násobení

1 Úvod
Pro většinu jaderných aplikací v reaktorové fyzice, jaderné medicíně nebo při práci s radioaktivním

odpadem se používají pokročilé výpočetní programy a simulace. Ty pro své výpočty využívají zhodnocená
jaderná data, která jsou zatížena nejistotami, jejichž původ bude dále popsán. Jelikož se s postupem času
neustále zpřísňují předpisy provozu jaderných zařízení a jsou požadovány stále přesnější výsledky výpočtů
je nutné jejich nejistoty, které jsou způsobeny nejistotami zhodnocených jaderných dat, kvantifikovat.

Zpravidla existují dva přístupy, které výpočetní kódy používají pro analýzu nejistot. Buďto jsou pou-
žívány deterministické metody založené na teoretických přístupech, kde se nejistota počítaných parametrů
získává skrze kovarianční matice zhodnocených jaderných dat (obsahující data o jejich nejistotách) a citli-
vostní koeficienty konkrétních počítaných modelů (vyplývající z citlivostní analýzy), nebo jsou používány
stochastické Monte Carlo metody. Výhodou deterministických kódů je kratší čas výpočtu, nicméně z důvodu
řady zjednodušujících předpokladů při výpočtu nemusí být výsledky tak přesné. Stochastické kódy naopak
při dostatečném počtu statistických vzorků počítají přesněji a s rozvojem výpočetní techniky se i čas výpo-
čtů neustále zkracuje. Citlivostní analýza a analýza nejistot je v tomto článku demonstrována na modelu
palivových mříží reaktoru VVER-1000, který je provozován například na Jaderné elektrárně Temelín.

2 Knihovny zhodnocených jaderných dat a jejich nejistoty
V knihovnách zhodnocených jaderných dat jsou k nalezení především data ohledně interakcí jader s čás-

ticemi ale také například data o radioaktivitě jader. Z úhlu pohledu jaderných výpočtů reaktorové fyziky
jsou nejdůležitější data neutronových jaderných interakcí, tedy především mikroskopické účinné průřezy, vy-
jadřující míru pravděpodobnosti neutronových interakcí, ale také například spektra neutronů a neutronové
výtěžky ze štěpení.

2.1 Původce nejistot zhodnocených jaderných dat
Pro pochopení toho, jakým způsobem jsou zhodnocená jaderná data zatížena nejistotami, je nutné pro-

jít procesem jejich zhodnocování. Téměř pokaždé při zhodnocování jaderných dat je v první řadě na místě
nasbírat a analyzovat všechna existující experimentální data týkající se konkrétního izotopu a reakce na
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něm. Existuje jednotný formát pro ukládání těchto experimentálních dat - EXFOR, který definuje klíčová
slova a různé sekce pro co nejjednodušší vyhledávání požadovaných informací. Bohužel neplatí ideální stav,
kdy data z různých experimentálních datových souborů popisující stejné reakce na stejných jádrech si jsou
odpovídající. Experimentální data jsou totiž obvykle zatížena známými, ale i neznámými nejistotami a chy-
bami. Pouhé zpracování těchto dat by tedy mohlo vést k chybným výsledkům a hodnotitelé musí dbát na
důsledné prostudování dostupné dokumentace k experimentu.

Další nebezpečí chybného vyhodnocení se skrývá v tom, že během experimentu nejsou jeho výsledky to,
co bylo ve skutečnosti měřeno. Například měření účinného průřezu pro štěpení (n,f) na plutoniu 239Pu se
stanovuje relativně vůči účinnému průřezu štěpení na uranu 235U, který je považován jako standardní (je
určen s přesností kolem 1 %). Nicméně je pravděpodobné, že při starších experimentech se standardní účinný
průřez liší od toho dnešního a hodnotitelé musí data přetransformovat do podoby odpovídající aktuálnímu
standartu. Dalším problémem, se kterým je možné se při zhodnocování setkat, je fakt, že data z různých
experimentů se mohou rozcházet o více než jednu nebo dvě směrodatné odchylky, přestože není jasné, kde
alespoň v jednom z těchto experimentů došlo k chybě. Například na obrázku 1 je možné vidět zhodnocená
jaderná data (z knihovny ENDF/B-VII.0) a experimentální data pro účinný průřez pro štěpení 243Am(n,f),
kde se pro energie neutronů od 1 MeV do 10 MeV experimentální data podstatně rozcházejí. [1]

Obrázek 1: Graf zhodnocených dat a vybraných experimentálních dat mikroskopického účinného průřezu pro reakci
243Am (n,f) (vykresleno pomocí softwaru NEA JANIS)

Pro vytváření knihoven jaderných dat není možné používat pouze data z experimentů, ty totiž nejsou
schopné pokrýt celé spektrum izotopů, reakcí a energií nalétávajících částic. Provést tolik potřebných expe-
rimentů by bylo ekonomicky i časově velice náročné a navíc některé experimenty by v současné době nebylo
možné ani provést. Pokud se tedy hodnotitelé dostanou do situace, že experimentální data vůbec nejsou
nebo je jich jen velice málo, nastupují na řadu výpočty podle modelů jaderných reakcí. Ty se často používají
i pro potvrzení experimentálních dat.

Pro teoretické pochopení fyziky stojící za všemi jadernými procesy je potřeba využít mnoha znalostí
z částicové a kvantové fyziky. K popisu jader a jaderných reakcí se proto využívá celá řada modelů, které
se snaží co nejvíce přiblížit skutečnému chování. Co se týče nejistot jejichž zdrojem jsou právě modely
jaderných reakcí je možné je rozdělit do dvou hlavních skupin - nejistoty parametrů modelů a nejistoty
plynoucí z nedostatků modelů. Nejistoty parametrů modelů byly velkým problémem převážně v minulosti.
Kvůli nim se lišily výsledky modelových výpočtů z různých institucí až v několika řádech. Velký pokrok v této
oblasti byl zaznamenán až po vytvoření mezinárodní knihovny referenčních vstupních parametrů RIPL, která
je považována za standardní pro počáteční parametry modelů. Druhá skupina nejistot je neméně důležitá,
je totiž zřejmé, že samotné modely nemohou být naprosto přesné a že se v nich nacházejí určité nedostatky
například z důvodu teoretických zjednodušení.

Všechna data (jak ta experimentální tak ta z modelových výpočtů), která jsou hodnotitelům dostupná,
je třeba zkombinovat a provést jejich konečné vyhodnocení. Pro tyto účely se používají sofistikované modely
využívající Bayesovské statistiky, která umí pracovat s podmíněnými pravděpodobnostmi, díky nimž je
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možné data mnohem lépe kombinovat.
Poslední důležitou částí zhodnocování jaderných dat je jejich testování integrálními daty. Zatímco dopo-

sud bylo popsáno používání diferenciálních experimentálních dat, kde je kladen důraz na měření fyzikálních
veličin přímo, integrální experimentální data neposkytují přesné informace o fyzikálních veličinách, jejich
kombinací je však možné testovat, jak dobře již zhodnocená jaderná data odpovídají skutečnému chování
jaderných systémů. [1]

Jak už již bylo psáno, v knihovnách jsou ukládána také data o nejistotách v kovariančních a korelačních
maticích. V korelačních maticích je možné najít míru korelace (korelační koeficient), která nabývá hodnot
z intervalu od -1 do 1 a říká, jak moc lineárně na sobě dané veličiny závisí. Zatímco korelační matice obsahují
relativní informace, v kovariančních maticích jsou uváděny hodnoty velice podobně avšak již absolutně. Jsou
v nich tedy k nalezení hodnoty v jednotkách, které vyplývají z jednotek uváděných dat. Pro příklad jsou
v grafu 2 vykresleny korelační matice pro mikroskopické účinné průřezy reakcí 235U(n,f) a 238U(n,f). [1][2]

Obrázek 2: Korelační matice pro mikroskopické účinné průřezy reakcí 235U(n,f) (vlevo) a 238U(n,f) (vpravo) (data
z knihovny ENDF/B-VIII.0 a vykresleno pomocí softwaru NEA JANIS).

3 Způsob výpočtu citlivostí a nejistot
Pro výpočty citlivostí a nejistot byly použity kódy z balíku SCALE, především pak kódy NEWT,

TSUNAMI-2D a Sampler. Kód NEWT je 2D deterministický neutronový transportní kód a slouží pro
výpočty parametrů modelu, jako je například koeficient násobení, ale také pro určení hustoty toku neutronů
v různých oblastech modelu. NEWT je založen na PN metodě řešení transportní rovnice neutronů a se
složitějšími geometriemi se vypořádává prostřednictvím rozdělení modelu do podrobné mříže.

Kód TSUNAMI-2D je určen k výpočtům citlivostních koeficientů modelu, které vyjadřují jak se rela-
tivně mění koeficient násobení při relativní změně makroskopického účinného průřezu konkrétní neutronové
interakce. Citlivostní koeficient reakce n je dán vztahem:

Sn =
δkeff

/kkeff

δΣn
i

/Σn
i

,

kde je nutné sčítat přes všechny energetické grupy i.
TSUNAMI-2D počítá citlivostní koeficienty na základě poruchové teorie prvního řádu a spouští kód

NEWT pro výpočet hustoty toku neutronů a sdruženého toku neutronů. Pro výpočet relativního příspěvku
nejistoty konkrétní reakce n k celkové nejistotě koeficientu násobení způsobené nejistotami zhodnocených
jaderných dat se používá tzv. „Sandwich Formula“:

(
δkeff

keff

)2
= ∑G

i=1,j=1
(
Sn,i · cov(σi,σj)

σi·σj
· Sn,j

)

kde i a j jsou indexy jednotlivých grup, kterých je G, a cov (σi, σj) jsou hodnoty z kovarianční matice.
Poslední ze zmíněných kódů Sampler využívá pro výpočet nejistoty koeficientu násobení vlivem nejistot

zhodnocených jaderných dat jiného přístupu. Sampler spouští dostatečné množství kódů NEWT s upra-
venými vstupními knihovnami mikroskopických účinných průřezů, výtěžků a neutronových spekter, podle
pravděpodobnostních rozdělení daných veličin. Výsledkem je pak stochastický vzorek koeficientů násobení
z jednotlivých výpočtů a statistickou analýzou je pak možné určit jejich nejistotu. [3][4]

66



Analýza nejistot koeficientu násobení tlakovodních reaktorů pomocí SCALE Mikulášské setkání 2021

4 Model palivové mříže reaktoru VVER-1000
Pro 2D model palivové mříže reaktoru VVER-1000 byly použity palivové soubory TVSA-T.mod.1, které

jsou na temelínské jaderné elektrárně používány od roku 2014 a v současnosti jsou nahrazovány za novější
typ TVSA-T.mod.2.

4.1 Konstrukce palivových souborů
Palivový soubor TVSA-T.mod.1 má šestiúhelníkový tvar a je 4570 mm dlouhý a 235 mm široký. Uvnitř

něj se nachází 312 palivových proutků, 18 vodících a jedna centrální trubka. Dohromady soubor obsahuje
331 trubek a tedy jedna strana palivového šestiúhelníku odpovídá 11 trubkám. Palivový proutek je dlouhá
trubka, které má uvnitř palivové pelety z oxidu uraničitého UO2. Některé pelety obsahují navíc rozptýlenou
směs oxidu gadolinia Gd2O3 jakožto vyhořívající absorbátor. Uvnitř pelet je úzká dutina (centrální otvor)
vyplněná heliem. Helium o tlaku 2 MPa se nachází také mezi peletou a pokrytím proutku. To je z důvodu
větší odolnosti vyrobeno ze speciální zirkoniové slitiny, která má navíc velmi nízkou parazitní absorpci
neutronů. Mezi proutky proudí chladivo v podobě lehké vody H2O, která má zároveň roli moderátoru. Do
lehké vody bývá z důvodu dlouhodobé regulace přidávána také kyselina boritá H3BO3. Rozměry a další
charakteristiky palivových proutků se nachází v tabulce 1.

Tabulka 1: Technické parametry palivových proutků paliva typu TVSA-T.mod.1 používané v ETE. [5]

Délka palivového proutku 3915 mm
Rozteč palivových proutků 12,75 mm
Vnější průměr palivového proutku 9,1 mm
Vnější průměr palivové pelety 7,6 mm
Průměr centrálního otvoru 1,2 mm
Délka pelety 9 - 12 mm
Tloušťka pokrytí 0,65 mm
Hustota pelety 10,4 až 10,7 g/cm3

Materiál pokrytí Slitina Zr-1%Nb

4.2 Reprezentativní model mříže palivových souborů
Na tvorbu modelu palivového souboru pro výpočty s kódy z balíku SCALE je kladeno několik požadavků.

Jelikož NEWT je 2D transportní kód, je nutné aby i model souboru byl ve 2D. Jako model je tedy volen
příčný průřez palivovým souborem, který má z důvodu zanedbání osy v axiálním směru nekonečnou délku.
Pro návrh modelu je nutné definovat také vhodnou okrajovou podmínku v radiálním směru. Je uvažována
nekonečná mříž palivových souborů a tedy okraje modelu palivového souboru jsou nastaveny zrcadlové.

Pro zjednodušení výpočtu jsou v modelu zanedbány distanční mřížky nebo výstužné úhelníky. Geomet-
rie palivového souboru je zjednodušena také s ohledem na zanedbatelný vliv helia na neutronové vlastnosti.
Objem palivové pelety je tedy zvětšen na úkor centrálního otvoru a mezery mezi palivovou peletou a palivo-
vým pokrytím. Úměrně tomu je snížena hustota UO2. Dále je v modelu jako moderátor uvažována jen čistá
lehká voda bez přidání kyseliny borité.

Pro výpočty byly nakonec vytvořeny celkem tři odlišné modely palivových souborů, které byly používány
při palivových kampaních na Jaderné elektrárně Temelín. Jedná se o soubory s označením A40, P44G6 a
P47E18. Přesné složení jednotlivých palivových souborů lze vyčíst z tabulky 2.

Tabulka 2: Popis vybraných palivových souborů A40, P44G6 a P47E18 pro tvorbu modelu. [6]

Obohacení paliva Proutky s Gd2O3

Označení souboru Na periferii Uvnitř Počet / obohacení proutku /
hmotnostní zastoupení Gd2O3

A40 4 % bez vyhořívajícího absorbátoru
P44G6 4 % 4,4 % 6 / 3,6 % / 5 %
P47E18 4,4 % 4,7 % 18 / 3,6 % / 5 %
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5 Výsledky výpočtů charakteristik a analýzy citlivostí a nejistot
5.1 Základní charakteristiky mříží

Základní charakteristiky tří vybraných palivových souborů byly počítány pomocí 2D transportního kódu
NEWT. Při výpočtech není uvažováno vyhoření a všechny prezentované výsledky popisují stacionární stav
s čerstvým palivem. V průběhu výpočtu kód NEWT provede celkem 11 iterací pro výpočet koeficientu
násobení. Pokud by po těchto iteracích nedošlo ke konvergenci s požadovanou přesností, kód by přestal
pracovat a vypsal by chybovou hlášku. Z výstupních souborů, kde jsou jednotlivé iterace dobře popsány
však vyplývá, že už během páté iterace si je výsledek v porovnání s tím konečným rovný až do řádu 10−5.
Hodnoty koeficientů násobení vybraných palivových souborů jsou shrnuty v tabulce 3.

Tabulka 3: Tabulka koeficientů násobení pro palivové soubory A40, P44G6 a P47E18 při výpočtu s kódem NEWT
a 252 nebo 56 grupovou strukturou dat.

Název palivového
souboru

Počet grup
v knihovně

Koeficient
násobení

A40 56 1,38412136
A40 252 1,38390652

P44G6 56 1,33878738
P44G6 252 1,33843133
P47E18 56 1,24239248
P47E18 252 1,24175519

5.2 Výsledky analýzy nejistot koeficientu násobení
Nejistoty koeficientu násobení plynoucí z nejistot jaderných dat vypočtené kódy TSUNAMI-2D a Sampler

jsou pro tři vybrané palivové soubory prezentovány v tabulkách 4 a 5. Z nich vyplývá, že celková nejistota
koeficientů násobení způsobená jadernými daty se pro vybrané palivové soubory pohybuje v rozmezí 0,51 %
až 0,57 %. Při výpočtech pomocí kódu TSUNAMI-2D se hodnoty této nejistoty pro jednotlivé soubory příliš
neliší, zatímco pro výpočty kódem Sampler již lze pozorovat v jejich hodnotách rozdíly. Stále to jsou však
rozdíly malé v řádu desítek pcm. Příčinou pro rozdíly výsledků mezi těmito kódy může být buďto odlišná
metoda výpočtu, nebo ze statistického úhlu pohledu malý počet jednotlivých výpočtů kódem Sampler, který
by se musel pro přesnější analýzu zvětšit. Celkově je však možné říci, že shoda mezi oběma způsoby výpočtu je
uspokojivá. V tabulce 5 jsou prezentovány také hodnoty koeficientu násobení bez perturbace, které vyjadřují
hodnotu vypočteného koeficientu násobení bez pozměňování mikroskopických účinných průřezů.

Na rozdíl od kódu Sampler, který je schopen ze statistické analýzy určit jen celkovou nejistotu koefici-
entu násobení způsobenou jadernými daty, kód TSUNAMI-2D ve svých výstupní souborem poskytuje i další
informace týkající se nejistoty koeficientu násobení z důvodu nejistoty jaderných dat. Kód TSUNAMI-2D
například díky analýze jednotlivých citlivostních koeficientů a kovariančních matic prezentuje také relativní
příspěvky k nejistotě plynoucí z jaderných dat jednotlivě pro všechny izotopy a reakce, ke kterým v mo-
delu dochází. Prostřednictvím těchto výsledků je možné určit pro které izotopy a reakce na nich vznikají
největší nejistoty koeficientu násobení. Ve výstupním souboru, který je možné sledovat na obrázku 3, jsou
prezentovány vybrané nejvýznamnější reakce a nejistoty z nich plynoucí pro všechny palivové soubory.

Tabulka 4: Tabulka hodnot týkajících se nejistot koeficientu násobení plynoucí z jaderných dat z výpočtu kódem
TSUNAMI-2D.

Název souboru A40 P44G6 P47E18
Koeficient násobení z přímého výpočtu 1,38465 1,33924 1.24266
Směrodatná odchylka 0,00782 0,00749 0,00699
Nejistota koeficientu násobení
způsobená jadernými daty 0,565 % 0,559 % 0,563 %
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Tabulka 5: Tabulka hodnot týkajících se nejistot koeficientu násobení plynoucí z jaderných dat z výpočtu kódem
Sampler.

Název souboru A40 P44G6 P47E18
Střední hodnota koeficientu násobení 1,38650 1,34175 1,24631
Směrodatná odchylka 0,00751 0,00708 0,00641
Nejistota koeficientu násobení
způsobená jadernými daty 0,542 % 0,528 % 0,514 %

Koeficient násobení bez perturbace 1,38597 1,34124 1,24584
Odchylka střední hodnoty a hodnoty
bez perturbace koeficientu násobení 0,0382 % 0,0380 % 0,0377 %

Obrázek 3: Upravený a přeložený výstupní soubor kódu TSUNAMI-2D z výpočtů nejistot koeficientu násobení
z důvodu nejistot jaderných dat uchovávaných v kovariančních maticích. Termín „nubar“ značí střední hodnotu počtu
neutronů emitovaných ze štěpení a „chi“ značí spektrum neutronů ze štěpení. Seřazeno podle velikostí odchylek pro
palivový soubor P47E18.

Z prezentovaných dat je patrné, že k celkové nejistotě koeficientu násobení nejvýznamněji přispívají re-
akce na izotopech uranu 235U a 238U. Vůbec nejpatrnější nejistoty koeficientu násobení plynou z nejistot
střední hodnoty počtu neutronů emitovaných ze štěpení 235U a dále reakce radiačního záchytu na 238U.
Následují nejistoty plynoucí z dalších reakcí na těchto obou přítomných izotopech uranu, například radi-
ační záchyt nebo spektrum neutronů ze štěpení 235U. Nejistoty koeficientu násobení jsou však způsobeny
i nejistotami reakcí dalších přítomných izotopů. Příkladem může být reakce radiačního záchytu na izotopu
gadolinia 157Gd a 155Gd. Nejistota z těchto reakcí plynoucí je přibližně o řád nižší než nejistoty plynoucí
z nejvýznamnějších reakcí na 235U a 238U. Na rozdíl od ostatních nejistot, kde se rozdíly pro jednotlivé
soubory liší obvykle maximálně kolem 15 %, v případě nejistot z reakcí s gadoliniem toto neplatí. Pro ga-
dolinium je pravidlem, že nejistota z něj plynoucí koreluje s množstvím obsaženého gadolinia v modelu.
Pro soubor A40 bez vyhořívajícího absorbátoru je logicky nulová. Pro soubor P478E18 je asi třikrát vyšší
než pro P44G6, což odpovídá tomu, že první zmíněný soubor obsahuje třikrát více palivových proutků
s vyhořívajícím absorbátorem Gd2O3.

Co se týče konstrukčních materiálů, tak nejvyššími přispěvateli k celkové nejistotě palivového souboru
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patří reakce radiačního záchytu na izotopech zirkonia 91Zr a 92Zr. Hodnota nejistoty pro tyto reakce je stejně
jako hodnota pro reakce na gadoliniu asi o řád nižší než nejvýznamnější nejistoty. Obdobně je na tom také
nejistota z reakce radiačního záchytu na vodíku 1H. Hodnoty nejistoty z reakcí na kyslíku 16O, který se
vyskytuje jak v moderátoru v podobě lehké vody tak v palivu v podobě UO2 nebo Gd2O3, například pro
reakci (n,alfa) nebo pružný rozptyl, se pohybují asi o dva řády níže než nejvýznamnější nejistoty plynoucí
z reakcí na izotopech uranu.

5.3 Výsledky citlivostní analýzy koeficientu násobení
Jak již bylo napsáno, pro výpočet nejistot koeficientu násobení využívá kód TSUNAMI-2D citlivostní

koeficienty. Ty samotné jsou v jeho výstupních souborech také dostupné a proto zde budou ve zkratce
prezentovány. Citlivostní koeficienty pro všechny definované materiály, například pro palivo, moderátor
nebo konstrukční materiály jsou k nalezení v tabulce 6. Součástí výstupního souboru jsou také hodnoty
citlivostních koeficientů pro všechny jednotlivé uvažované izotopy. V tabulce 7 je možné sledovat tyto hodnoty
pro nejvýznamnější izotopy reaktorového systému, tedy pro izotopy uranu 235U a 238U a také vodík 1H.

Tabulka 6: Citlivostní koeficienty koeficientu násobení palivových souborů A40, P44G6 a P47E18 pro jednotlivé
materiály.

Název souboru A40 P44G6 P47E18
Palivo s obohacením 4% -0,09540 -0,00997
Palivo s obohacením 4,4% -0,04584 -0,00110
Palivo s obohacením 4,7% 0,02168
Palivo s vyhořívajícím absorbátorem -0,00976 -0,02837
Moderátor H2O 0,13894 0,13986 0,13294
Palivové pokrytí E110 -0,01323 -0,01248 -0,01170
Pokrytí centrální a vodících trubek E635 -0,00188 -0,001845 -0,00173

Tabulka 7: Citlivostní koeficienty koeficientu násobení palivových souborů A40, P44G6 a P47E18 pro vybrané nej-
významnější izotopy.

Název souboru A40 P44G6 P47E18
1H 0,14094 0,14162 0,13462
235U 0,12318 0,14932 0,20843
238U -0,21057 -0,19798 -0,18121

Z tabulky 6 vyplývá, že mezi změnou koeficientu násobení a změnou atomové hustoty materiálu platí
přímá úměrnost pouze v případě moderátoru (lehké vody) a v případě palivového souboru P47E18 také paliva
s vyšším obohacením. V ostatních případech platí mezi změnou koeficientu násobení a atomové hustoty
materiálů nepřímá úměra. Toto je logický závěr v případě pokrytí, kdy se zvýšením atomové hustoty jen
zvyšuje stínění neutronů a tedy koeficient násobení musí nutně klesat. V případě paliv, kde také platí nepřímá
úměra, je to způsobeno nejspíše tím, že zvýšení atomové hustoty 238U negativně převáží pozitivní účinky
zvýšení atomové hustoty 235U. Jak již bylo napsáno, výjimkou je palivo s obohacením 4,7 % palivového
souboru P47E18.

Co se týče citlivostních koeficientů samotných izotopů, zvýšení atomové hustoty vodíku 1H se na změně
koeficientu násobení projevuje pozitivně z důvodu vyšší moderace neutronů a zvýšení vodo-uranového po-
měru. Pro vodík není sledován podstatný rozdíl mezi citlivostmi pro různé palivové soubory. Co se týče
izotopů uranu, zde je logické, že citlivostní koeficient pro uran 235U je z důvodu většího počtu štěpení v pa-
livu kladný a pro 238U je z důvodu parazitní absorpce při rezonancích záporný. U těchto izotopů je již možné
sledovat podstatnější rozdíly mezi jednotlivými palivovými soubory. Důvodem těchto rozdílů jsou z největší
pravděpodobnosti rozdílné průměrné hodnoty obohacení paliva.

Kromě jednotlivých hodnot citlivostních koeficientů pro použité izotopy, kód TSUNAMI-2D poskytuje
také citlivostní spektra, tedy citlivosti na jednotku letargie v závislosti na energii nalétávajícího neutronu.
Tato spektra jsou vhodná pro pochopení toho v jakých energetických oblastech mají různé neutronové
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interakce největší vliv. Pro příklad jsou na obrázku 4 vykreslena citlivostní spektra palivového souboru A40
pro nejdůležitější reakce (štěpení a radiačního záchytu) na izotopech uranu 235U a 235U.

Obrázek 4: Citlivostní spektrum koeficientu násobení palivového souboru A40 pro nejvýznamnější reakce na izotopu
235U a 235U. Data vypočtena kódem TSUNAMI-2D a vykreslena pomocí uživatelského rozhraní Fulcrum.

6 Závěr
Na závěr tohoto článku je na místě zhodnotit důvěryhodnost prezentovaných výsledků, převážné vy-

počtených citlivostních koeficientů a z nich spočtených citlivostí. Jako první je možné zmínit velice podobné
výsledky vypočtených nejistot jinými přístupy kódy Sampler a TSUNAMI-2D, výsledky se liší maximálně
o šest setin procentního bodu. Pro kontrolu citlivostních koeficientů byl proveden jejich výpočet s dostateč-
nou statistikou také stochastickým transportním kódem Serpent2. Výsledky se od těch vypočtených kódem
TSUNAMI-2D pro nejvýznamnější izotopy lišily až o 10 % v případě 238U, o 5 % pro 235U a o 0,3 %
pro 1H. Zmenšení těchto rozdílů by měl napomoct výpočet materiálových parametrů při PN metodě kódu
NEWT pro každý palivový proutek zvlášť, ale tím zvýšit náročnost a prodloužit čas výpočtu. Výsledky
TSUNAMI-2D se také jeví přesnější při použití vícegrupové struktury dat (252 grup namísto 56 grup).
Zpřesnění výsledků citlivostních koeficientů by se však na vypočtených nejistotách nejspíše příliš neprojevilo
z důvodu podobných výsledků s kódy TSUNAMI-2D a Sampler.
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Abstrakt

Při bezpečnostním hodnocení úložišť radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva je potřeba zkoumat
migrační vlastnosti kritických radionuklidů, mezi které lze zařadit i radium. Mezi inženýrské bariéry v úložištích, které
mohou přispět k záchytu radioaktivních kontaminantů, patří také cementové materiály. Proto je zkoumána sorpce
radia na syntetickou cementovou fázi CSH za různých podmínek. Zejména proměnná teplota je důležitou podmínkou,
která přináší možnost stanovit termodynamické funkce jako je entropie, entalpie a Gibbsova energie, které lze využít
k popsání termodynamických vlastností sorpční reakce. V této práci byly stanoveny hodnoty těchto funkcí v závislosti
na poměru kapalné a pevné fáze, na poměru vápníku a křemíku obsaženém v sorpční cementové fázi CSH a v případě
Gibbsovy energie také na teplotě.

Klíčová slova: cement, radium, entropie, entalpie, Gibbsova energie

1 Úvod
V současné době je v České Republice stejně jako na celém světě rozvíjena problematika ukládání ra-

dioaktivních odpadů a zejména pak trvalého uložení vyhořelého jaderného paliva pocházejícího z jaderných
elektráren. Mezi státy s nejpokročilejším projektem hlubinného úložiště patří Finsko, které již hlubinné
úložiště staví a Švédsko, jehož koncept úložiště KBS-3 se má stát základem pro plány českého hlubinného
úložiště. Tento koncept počítá s využitím cementových materiálů jako konstrukčních prvků, ale také např. pro
stavbu betonové zátky jednotlivých tunelů, nebo jako matrice kontejnerů pro sudy s vysoceaktivními odpady
např. z vyřazování jaderné elektrárny. Vzhledem k použití cementových materiálů jako součásti inženýrských
bariér je potřeba je zkoumat mj. z hlediska možné migrace uvolněných radionuklidů rozpuštěných ve vodě
skrz tyto porézní bariéry. Mezi radionuklidy, které jsou studovány při přípravě úložišť, patří i 226Ra, které
je jako člen přeměnové řady 238U významným radionuklidem vznikajícím ve vyhořelém jaderném palivu,
kromě toho je také přítomno v institucionálních odpadech, vzhledem ke svému poločasu přeměny (1600 let) je
radionuklidem důležitým pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti úložišť. Institucionální odpady se ukládají
do přípovrchových úložišť nízko a středně aktivních odpadů (v ČR např. Richard u Litoměřic), v nichž rovněž
nachází značné uplatnění cementové materiály, které zde slouží např. k solidifikaci (cementaci) kapalných
odpadů.

Mobilita radia v úložištích bude tedy ovlivněna jeho sorpcí na materiálech inženýrských bariér, které
mohou být na bázi cementu. Cementové materiály (cementový kámen nebo beton) připravené z komerčních
cementů jsou ovšem značně heterogenní, a proto je v této studii použita syntetická cementová fáze CSH
(Calcium-Silicate-Hydrate, hydratované křemičitany vápenaté), která je homogenní a představuje hlavní
sorpční fázi v cementu. Samotná sorpce může být ovlivněna vnějšími podmínkami např. teplotou a poměrem
kapalné a pevné fáze (liquid to solid) L/S nebo vlastnostmi materiálu např. poměrem vápníku a křemíku
v CSH (poměr C/S). Experimenty provedené při více teplotách mohou být použity k odhadu entropie,
reakční entalpie a Gibbsovy energie.

Entropie, entalpie a Gibbsova energie patří k základním termodynamickým funkcím, s jejichž pomocí
je možné popsat chemické reakce z termodynamického hlediska. Tedy i ty reakce probíhající v prostředí
úložišť radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Změna entropie ∆S popisuje míru neurčitosti
systému a pro děje v izolovaných soustavách její hodnota vypovídá o spontaneitě procesu (∆S > 0 –
spontánní proces). Hodnota změny reakční entalpie ∆H za izobarických podmínek udává, zda je proces, který
proběhl, exotermický (∆H < 0, uvolnění tepla) či endotermický (∆H > 0, nutnost dodání tepla). Gibbsova
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energie (označována též jako Gibbsova volná energie nebo volná entalpie) ∆G přísluší systémům izotermicko-
izobarickým, ve kterých je, podobně jako entropie v izolovaných systémech, ukazatelem spontaneity procesu,
tedy slouží ke stanovení směru průběhu chemické reakce (∆G < 0 – spontánní proces).

2 Vyhodnocení
Sorpce radionuklidů na CSH je zde charakterizována pomocí distribučního poměru Rd (L · kg−1) mezi

kapalnou a pevnou fází podle rovnice (1)

Rd = Ainit − At
At

V

m
, (1)

kde Ainit je počáteční koncentrace aktivity radionuklidu v roztoku a At odpovídá koncentraci aktivity v čase t,
obě v jednotce aktivity (Bq), V (L) je objem kapalné fáze a m (kg) hmotnost pevné fáze použité v experi-
mentu.

Vliv teploty na sorpci je popsán pomocí změny entropie ∆S (J · mol−1·K−1), entalpie ∆H (J · mol−1)
a Gibbsovy energie ∆G (J · mol−1). Entropie a entalpie jsou získány z lineární závislosti ln Rd jako funkce
1/T – rovnice (2)

ln Rd = −∆H

R

1
T

+ ∆S

R
, (2)

kde R je plynová konstanta (8,314 J · mol−1·K−1) a T (K) je teplota. Rovnice (2) je odvozena pro nízké
koncentrace dané složky v kapalné fázi, lze-li veličinu Rd považovat za konstantní v čase pro jeden poměr
fází L/S (k odvození rovnice byly použity termodynamické vztahy pro změnu Gibbsovy energie) [1]. Gibbsovu
energii lze následně určit na základě entropie a entalpie podle rovnice (3)

∆G = ∆H − T∆S . (3)

3 Výsledky a diskuze
Entropie a entalpie sorpce 223Ra na CSH C/S 1 a CSH C/S 1,2 byly stanoveny pro poměry fází L/S

v rozmezí 250–1000 L · kg−1 s použitím údajů získaných pro 2 nebo 3 teploty podle rovnice (2) na základě
hodnot distribučního poměru Rd stanovených pro jednotlivá uspořádání (viz tabulka 1) podle rovnice (1),
obsah izotopu 223Ra ve vzorcích byl stanoven pomocí HPGe gama detektoru. Grafické znázornění stanovení
entropie a entalpie pro CSH C/S 1 je uvedeno na obrázku 1, výsledné hodnoty pro obě CSH (C/S 1 a 1,2)
jsou v tabulce 2 a 3. Gibbsova energie byla pro použité teploty stanovena podle rovnice (3) (viz tabulky
2 a 3).

Distribuční poměry Rd sorpce 223Ra na CSH jsou v řádu 104 L · kg−1, obecně lze říci, že klesají se zvy-
šujícím se poměrem C/S, což odpovídá dostupným datům (např. [2]).

Hodnoty změny entropie jsou obecně velmi malé, ale kladné pro oba poměry C/S, a byly spolu s hodno-
tami změny entalpie použity pro stanovení změny Gibbsovy energie. Hodnoty změny entalpie jsou záporné,
což odpovídá předpokládané povaze experimentu – tedy exotermické reakci. Hodnoty změny Gibbsovy ener-
gie jsou obecně rovněž velmi malé, ale záporné, a lze tedy předpokládat, že proces je spontánní. Hodnoty
entropie a entalpie nejsou zjevně jednoznačně ovlivněny poměrem fází L/S, ani odlišným poměrem C/S obou
materiálů. Na druhou stranu je zde patrný vliv teploty a poměru L/S na Gibbsovu energii, přičemž abso-
lutní hodnota změny Gibbsovy energie roste s vyšší teplotou a vyšším L/S. Při porovnání ∆G pro dva různé
poměry C/S nelze dospět k jednoznačnému závěru. V publikaci Lange [3] byly stanoveny hodnoty změny
entropie a entalpie výměnné reakce Ra-Ca v CSH pomocí DFT výpočtů pro tři poměry C/S, tyto hodnoty
pro C/S 1 (∆S = 83,8 J · mol−1·K−1, ∆H = 10,8 kJ · mol−1) jsou srovnatelné s hodnotami uvedenými v ta-
bulce 2. Nicméně hodnota Gibbsovy energie stanovená tamtéž [3] je pro C/S 1 ∆G = 14,2 kJ · mol−1, což
neodpovídá získaným výsledkům (záporné ∆G) ani předpokladu spontaneity chemického procesu. Navíc byl
v [3] pozorován jasný vliv změny entalpie a Gibbsovy energie s rostoucím C/S, což se v této práci nepotvr-
dilo, protože hodnoty jsou spíše srovnatelné. Je třeba poznamenat, že hodnoty v [3] jsou stanoveny jinou
metodou (počítačové modelování).
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Určení změny reakční entalpie, tedy zda je reakce endotermická nebo exotermická, je důležité pro návrh
provozních, případně i poloprovozních systémů, kde je nutné zajistit odvod reakčního tepla, jinak hrozí
poškození nejen samotného zařízení, ale i změny reakčních podmínek a složení reakčních produktů. Změna
Gibbsovy energie je základním kritériem pro posouzení přirozeného směru dané reakce např. i v úložišti
radioaktivních odpadů.

CSH CSH C/S 1 CSH C/S 1,2
Teplota [◦C] L/S 250 L · kg−1 L/S 500 L · kg−1 L/S 1000 L · kg−1 L/S 250 L · kg−1 L/S 500 L · kg−1

22 17 209 40 089 60 643 15 453 25 268
50 10 728 39 525 × × ×
80 9144 35 807 41 561 15 048 20 531

Tabulka 1: Distribuční poměry Rd sorpce 223Ra na CSH C/S 1 a C/S 1,2 pro různé poměry fází a teploty, výsledky
jsou v (L·kg−1), chyba stanovení je 10 %.

Obrázek 1: Grafické znázornění závislosti použité pro stanovení entropie a entalpie pro sorpci 223Ra na CSH C/S 1
pro L/S 250, 500 a 1000 L · kg−1.

Tabulka 2: Entropie, entalpie a Gibbsova energie sorpce 223Ra na CSH C/S 1 při různých poměrech L/S. Gibbsova
energie byla stanovena pouze pro teploty použité v experimentu.

L/S Teplota ∆S ∆H ∆G22 ◦C ∆G50 ◦C ∆G80 ◦C
[L · kg−1] [◦C] [J · mol−1·K−1] [kJ · mol−1] [kJ · mol−1] [kJ · mol−1] [kJ · mol−1]

250 22, 50, 80 48, 5 ± 7 −9, 2 ± 2 −23, 8 ± 3 −25, 2 ± 3 −26, 6 ± 3
500 22, 50, 80 82, 6 ± 2 −1, 7 ± 1 −26, 1 ± 2 −28, 4 ± 2 −30, 9 ± 2
1000 22, 80 72, 4 ± 7 −5, 6 ± 2 −27, 0 ± 3 × −31, 2 ± 3
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Tabulka 3: Entropie, entalpie a Gibbsova energie sorpce 223Ra na CSH C/S 1,2 při různých poměrech L/S. Gibbsova
energie byla stanovena pouze pro teploty použité v experimentu.

L/S Teplota ∆S ∆H ∆G22 ◦C ∆G80 ◦C
[L · kg−1] [◦C] [J · mol−1·K−1] [kJ · mol−1] [kJ · mol−1] [kJ · mol−1]

250 22, 80 78, 9 ± 7 −0, 4 ± 0, 1 −23, 7 ± 2 −28, 3 ± 3
500 22, 80 73, 8 ± 7 −3, 1 ± 1 −24, 9 ± 3 −29, 2 ± 3

4 Závěr
Byla odhadnuta entropie, entalpie a Gibbsova energie sorpce 223Ra na dvě CSH s různým poměrem

C/S pro několik poměrů fází L/S. Sorpce Ra na CSH má obecně charakter exotermické a spontánní reakce.
Nebyl stanoven jasný vliv poměru fází L/S a poměru vápníku a křemíku C/S v CSH na entropii a entalpii.
Hodnoty Gibbsovy energie jsou naproti tomu zřejmě ovlivněny teplotou a poměrem fází, zatímco vliv C/S
na Gibbsovu energii je nejednoznačný.
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Abstrakt
Poškození palivového pokrytí otěrem cizího předmětu je i po desetiletích výzkumu stále důležitým problémem, kterému
je třeba se věnovat. Tato práce je věnovaná testování a výsledkům experimentů prováděných v Centru výzkumu Řež na
vzorcích ze slitiny Zr-1%-Nb pokrytých povlaky, které zvyšují odolnost palivového pokrytí vůči abrazivním účinkům
cizích předmětů zachycených v palivovém souboru. Experimenty zahrnovaly simulaci tření cizího předmětu o palivový
proutek za sucha a pokojové teploty, za zvýšené teploty (90°C) v prostředí demineralizované vody a v autoklávu
simulujícím podmínky provozu LWR. Následné bylo provedeno měření hloubky vzniklé drážky na profilometru Stylus
Dektak XT (Bruker). Cílem testů je ukázat rozdíly mezi referenčními vzorky Zr-1%-Nb bez povlakování a vzorky ze
stejné slitiny s různými druhy povlaků a prokázat pozitivní účinek povlaků na odolnost palivového pokrytí. Z testu
vyplynulo, že pokrytí s TiN povlakem má několikanásobně větší odolnost vůči otěru, než čistý referenční materiál.

Klíčová slova: Debris fretting, palivový soubor, palivové pokrytí, povlakování, autokláv

1 Úvod
Přesto že je poškození palivového pokrytí problémem, který je studován již desetiletí, stále jsou zde

výzvy, které je nutné překonat. Identifikace příčiny úniků štěpných produktů z palivových proutků zůstává
největší výzvou i pro moderní bloky jaderných elektráren. To je dáno novými návrhy palivových souborů,
které musí odolávat extrémním podmínkám delší čas v důsledku prodlužování kampaní. Jak ukazuje Obrá-
zek 1, v tlakovodních i varných reaktorech jde o zásadní problém, z hlediska poškození způsobeném cizím
předmětem, který je v kontaktu s palivovými proutky. Také je zde vidět velká nejistota při zjišťování pří-
čin netěsností. Nejde však pouze o netěsnosti zjištěné a klasifikované přímo na jaderných elektrárnách, ale
i o zkoumání v horkých komorách při detailních inspekcích. To znamená, že podíl poškozených palivových
souborů v důsledku porušení pokrytí cizím předmětem může být ještě vyšší, než je ukázáno na Obrázku 1 [1,
2].

Debris fretting – poškození palivového pokrytí otěrem cizím předmětem – je způsoben vlivem proudění
chladiva v primárním okruhu, což vede k vibracím zachyceného předmětu v DM. Podle Nuclear News
(rozhovor s pracovníkem z EPRI), byla v roce 2010 většina úniků štěpných produktů do chladiva primárního
okruhu způsobena poškozením palivového pokrytí [3]. To (66 % u BWR a 33,7 % u PWR) souvisí s nízkou
odolností palivového pokrytí proti otěru, narozdíl od materiálů jako je nerezová ocel, která je nejčastějším
materiálem cizího předmětu nalezeného v aktivní zóně (špony, dráty). Tyto nečistoty (tj. „debris“) pocházejí
z údržby primárního okruhu jaderného bloku.

Několik studií ukazuje velký podíl grid-to-rod fretting (tj. otěr proutku o mřížku palivového souboru),
hlavně u tlakovodních reaktorů [5, 6, 7]. Tyto studie potvrdily i provozní zkušenosti z jaderných elektrá-
ren [8]. Studie na téma jevu debris fretting jsou značně omezené, hlavně protože jde o náhodný jev. Jedním
z přístupů, jak zabránit cizím předmětům vstup do oblasti paliva, je umístění filtrů (ADF) do spodní části
palivových souborů. Touto metodou je možné zabránit vniknutí předmětů o velikost přes 1 mm v průměru
nebo předměty jejichž tloušťka přesáhne 0,3 mm a délku 10 mm. Omezit vliv cizích předmětů má i nařízení
o zákazu vnášení předmětů (viz metodika ZAVCIP či FME), které by mohly uvíznout v palivovém souboru
nebo jinak poškodit technologii primárního okruhu [9].

Dalším přístupem je nanést na povrch palivového pokrytí ochranou vrstvu (v řádech mikrometrů) mate-
riálu, který zvyšuje odolnost proti otěru než základní materiál. Tak je možné chránit palivové pokrytí nejen
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Obrázek 1: Příčiny poškození paliva [4].

proti otěru cizími předměty, ale i pomoci vyřešit problém s grid-to-rod frettingem [10]. S technickým po-
krokem a znalosti většího počtu materiálů a vývojem technologií nanášení se stává tato metoda dostupnější
a levnější než v minulosti. Další nespornou výhodou při použití této metody je zvýšení odolnosti proti korozi
základního Zr pokrytí při provozních podmínkách i při havarijních podmínkách [11, 12].

Centrum výzkumu Řež (CVŘ) ve spolupráci s UJP Praha, a.s. (UJP) vyvinulo vlastní metodiku testo-
vání vlivu debris frettingu a vlastní testovací zařízení schopné testování několika vzorků najednou s různými
druhy povlaků. V tomto článku jsou shrnuty výsledky jedné sady experimentů prováděných za třech růz-
ných okolních podmínek. V současné době Centrum výzkumu Řež disponuje zařízením schopným měřit za
podmínek primárního okruhu LWR a to až do teploty 320 °C a tlaku až 20 MPa. Zároveň je schopno měřit
v různých kapalných (včetně roztoku kyseliny borité) i plynných prostředích.

2 Druhy testovaných povlaků
Vzorky byly připraveny na Českém vysokém učení technickém v Praze (Ústav materiálového inženýrství,

Fakulta strojní) ve spolupráci s UJP. Pro testování byly zvoleny vzorky ze slitiny Zr-1%-Nb jako referenční
a další tři s naneseným ochranným povlakem, který zajistí odolnost proti mechanickému otěru. Prvním
druhem povlaku byl zvolen materiál TiN, který je odhadován jako materiál, u kterého dojde k největšímu
zvýšení odolnosti. Jako druhý byl zvolen CrN, který vykázal výrazně zvýšenou odolnost v předchozích
testech. Jako poslední vzorek byl zvolen dvouvrstvý povlak tvořený CrN a vrstvou samotného Cr. Na
Obrázku 2 jsou zobrazeny povrchy všech vzorků včetně referenčního před testováním. Tloušťka povlaků na
základním materiálu palivových proutků je představena v Tabulce 1 V tabulce jsou zobrazeny i vícevrstvé
povlaky.

Tabulka 1: Tloušťka aplikované vrstvy na základní materiál.

Povlak Vrstva 1 (µm) Vrstva 2 (µm) Celková (µm)
TiN 11,1 - 11,1
CrN 16,4 - 16,4
CrN+Cr 15,6 18,6 34,2

3 Proces testování
Centrum výzkumu Řež vyvinulo zařízení na testování debris fretting fenoménu a v průběhu zkoumání

jevu bylo toto zařízení vylepšováno dle nových zjištění a vývoje know-how. Nicméně základ zařízení zů-
stal stejný. Elektropohon s hřídelí, na jejímž konci se nachází sklíčidlo, v němž je umístěna imitace cizího
předmětu z aktivní zóny, a tím je ocelový drát (zobrazeno na Obrázku 3). Při otáčení dochází ke kontaktu
drátu se vzorky umístěnými rovnoměrně soustředně okolo hřídele. Protože vibrace od průtoku chladiva se
dají pouze těžko predikovat nebo modelovat, a navíc jsou závislé na faktorech jako průtok chladiva, tvar
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Obrázek 2: Shora: referenční E110, TiN, CrN, CrN + Cr

a velikost objektu, místo záchytu atd., byl zvolen zjednodušený konzervativní přístup a drát rotuje s 1 000
otáčkami za minutu. Rozsah testování není omezen časem ani jinou veličinou, avšak při experimentech došlo
několikrát k takovému opotřebení a namáhání imitátoru cizího předmětu (drátu), které vedlo k jeho ulo-
mení. Proto je nutné drát přesně podle stanoveného postupu ohnout do předem definovaného tvaru podle
know-how CVŘ, aby byla zaručena jeho co nejdelší životnost. Aby byly výsledky opakovatelné, byl zvolen
časový rozsah měření na 100, 200, 300 a 500 minut.

Obrázek 3: Schéma fungování zařízení.

V návaznosti na předchozí experimenty byl vyvinut autokláv, ve kterém je možné simulovat podmínky
primárního okruhu tlakovodních reaktorů. Celkově je navržen na teploty až 350 °C a tlak až do 20 MPa
s možností použití téměř jakéhokoliv vnitřního prostředí, včetně roztoku kyseliny borité. V tomto autoklávu
byla testována jedna sada v prostředí demi-vody, okolní teploty 315 °C a tlaku 13 MPa.
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4 Proces vyhodnocení
Na všech vzorcích vznikly viditelné vrypy, které byly vizuálně vyhodnoceny a zdokumentovány. Hloubka

vrypů byla měřena na přístroji Stylus Profilometer Dektak XT (Bruker), který dokáže měřit s přesností
několika nanometrů. Avšak hlavice použitá pro vyhodnocení má průměr 2 µm a tím udává přesnost měření.
Hlavice přístroje s hrotem se posouvá axiálně po povrchu vzorku a zaznamenává výškovou souřadnici hloubky
vrypu. Po změření jedné dráhy dojde obsluhou k posunu vzorku v řádu mikrometrů a proměření profilu
znovu. Poté přístroj vyhodnotí maximální hodnotu hloubky, která se porovnává vůči ostatním hodnotám.
Přístroj také dokáže vytvářet 3D mapy povrchu a opět vyhodnocovat nejhlubší místo z celé plochy. Protože
je však metoda velice časově náročná (jedno měření trvá řádově hodiny) byla zvolena metoda posouvání
vzorkem a hledání nejhlubšího místa (řádově jednotky minut).

Pro ověření, zda je měření dostatečně přesné s použitím hlavice jehly s velikostí hrotu 2 µm, bylo
provedeno kontrolní měření jinou než kontaktní metodou. Proto byl vytvořen kontrolní vzorek s neznámou
hloubkou drážky a ten byl následně proměřen jak kontaktní metodou tak bezkontaktní metodou na laserovém
mikroskopu. Výsledky jsou ukázány na Obrázku 4, kde vyšla z laserového mikroskopu hodnota nejhlubšího
místa 264 µm a z kontaktní metody hodnota 265,8 µm. Tímto přístupem bylo ověřeno, že přesnost je
dostatečná, a že se výsledky shodují s metodou založenou na jiném principu.

Obrázek 4: Vlevo metoda laserové mikroskopie, vpravo kontaktní metoda.

4.1 Výsledky v suchém prostředí za pokojové teploty
Testy prováděné v laboratorních podmínkách za pokojové teploty (21 °C) a atmosférického tlaku se

vzduchem jako okolním prostředí. Předpokladem je, že bez zvýšené teploty je nerezový drát výrazně tvrdší
než referenční vzorek, a proto dojde k jeho výraznému poškození, projevující se hlubším vrypem. Kdežto
u povlakových materiálů, které jsou stejně tvrdé či tvrdší dojde k ochraně povrchu základního materiálu.

Tabulka 2: Výsledky testů na sucho v µm.

Vzorek 100 min 200 min 300 min 500 min
Ref 44 41 59 121
TiN 3 3 3 6
CrN 10 3 34 4

CrN+Cr 14 10 21 12

Podle předpokladu dochází u referenčního vzorku k největšímu poškození, a tudíž k nejhlubšímu vrypu.
Podle výsledků je také zřejmé že největší ochranu proti mechanickému otěru poskytuje povlak z materiálu
TiN, který se ani po 500 tisících cyklech nedostal s hloubkou vrypu nad 6 µm. Dalším výstupem je částečná
závislost mezi jednotlivými sériemi, kde lze vidět, že při vyšším počtu cyklů dochází k hlubším vrypům.
Tato závislost jde nejlépe pozorovat na referenčním vzorku krom série 200 min. To, že tato závislost není
vidět na ostatních vzorcích, může být způsobeno strukturou povrchu povlaku, kde vzorek může obsahovat
tvrdá zrna nebo mechanismem klouzaní nerezu o tvrdý povrch ochranných povlaků. Statisticky by bylo
možné eliminovat dalšími opakováními testu v různých místech. Další možností je opotřebení drátku, kde
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Graf 5: Grafické zobrazení výsledků sady v suchém prostředí.

po testech nebyl drátek vyměněn a v důsledku jeho vyhlazení dojde ke kontaktu s hladší plochou a tím nižší
silou.

4.2 Výsledky v prostředí demi-vody za zvýšené teploty
Testy prováděné v laboratorních podmínkách za stálé teploty 90 °C a v okolním prostředí demi-vody.

Předpokladem je, že zvýšení teploty ovlivní mechanické vlastnosti jak materiálu imitace cizího předmětu,
tak referenčního materiálu i povlakovaných vzorků.

Tabulka 3: Výsledky při testech za zvýšené teploty v µm.

Vzorek 100 min 200 min 300 min 500 min
Ref 150 109 100 240
TiN 5 6 3 5
CrN 14 8 10 64

CrN+Cr 20 5 8 21

Z výsledků je patrné výrazné zhoršení mechanických vlastností (změknutí) u všech vzorků vyjma vzorku
TiN. Ten jev je nejvíce patrný u referenčního materiálu, kde hloubka vrypu dosahovala až k hodnotě 240 µm,
přičemž na vzorku TiN nedošlo téměř k žádné změně. Stejně jako v předchozí sadě testů je vidět závislost
mezi sériemi, i když ne tak výrazná.

4.3 Testy v autoklávu
Testy prováděné v laboratorních podmínkách za předem definované teploty 315 °C a tlaku 13 MPa v pro-

středí demi-vody v okolí vzorků s použitím inertního plynu (argon) jako tlakového polštáře. Předpokladem
je výrazné ovlivnění teplotou referenčního vzorku, ale také ostatních vzorků a imitace cizího předmětu i když
v menší míře.
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Graf 6: Grafické zobrazení výsledků sady za zvýšené teploty a v prostředí demi-vody.

Tabulka 4: Výsledky při testech za zvýšené teploty v µm.

Vzorek 100 min 200 min 300 min 500 min
Ref 12 106 120 −
TiN 6 5 3 −
CrN 3 5 4 −

CrN+Cr 4 12 5 −

Graf 7: Grafické zobrazení výsledků sady v autoklávu.

Z grafu lze vyčíst stále stejný trend a to, že největší hloubky vrypu je na referenčním vzorku Zr-1%Nb.
Podle výsledků mají povlaky menší teplotní ovlivnění za teplot v primárním okruhu než imitace cizího
předmětu, což se vyznačuje malým poškozením vzorků s ochranným povlakem na povrchu.
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5 Závěr
Předmětem testu bylo porovnání referenčního materiálu Zr-1%Nb bez povlaku oproti sadě vzorků ze

stejného materiálu s různými druhy povlaků. Tyto povlaky by měly chránit základní materiál proti vlivu
mechanického otěru od cizích předmětů, které by se mohly uchytit v palivovém souboru. Tyto povlaky
neměly sloužit pouze k dokázání vyšší odolnosti oproti referenčnímu materiálu, ale cílem bylo také zjistit,
jaký povlak bude proti opotřebení chránit nejlépe – srovnávací test pro povlakováné vzorky ATF.

Pro tento test byly vybrány dva materiály povlaků a jeden druh vícevrstvého povlaku. Podle očekávání
měly všechny povlaky zlepšit odolnost proti otěru oproti materiálu bez povlaku, ale předem nebyly odhady,
který z povlaků obstojí nejlépe. Po provedení testů a zpracování výsledků, se materiál TiN povlakem jeví
se jako ten s největším pozitivním dopadem na odolnost proti otěru a tím i ochrany základního materiálu
vůči mechanickému otěru. Všechny typy povlaků nanesených na materiál Zr-1 %Nb vykázaly větší odolnost
proti otěru než referenční vzorek.

Centrum výzkumu Řež se podařilo zdokonalit technologii a metodiku do takové míry, že je schopno
testovat v podmínkách primárního okruhu lehko vodních reaktorů, jak pro výzkumné, tak pro komerční
účely. Další vývoj v této oblasti se zaměřuje na transfer technologie do prostředí horkých komor a zajištění
možnosti testovat aktivní vzorky pokrytí.

6 Poděkování
Prezentované výsledky byly realizovány v rámci Institucionální podpory Ministerstva průmyslu a ob-

chodu.
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Abstrakt
V systémech fúzních reaktorů využívající tekuté slitiny olova a lithia (Pb-16Li), jako je plodivý blanket (breeding
blanket) a jeho cirkulační okruhy, je jedním z hlavních odpadních produktů helium. Potencionální vznik bublin při
přesycení roztoku může způsobovat lokální přehřátí systému a výrazné snížení celkových stínících vlastností blanketu.
Pro určení rozpustnosti helia ve slitině Pb-16Li vzniká v Centru výzkumu Řež (CVŘ) aparatura, která inovačně sleduje
trendy v experimentech s rozpustností plynů v kovech. Návrh aparatury vychází z předchozích prací podobného
typu, přičemž umožňuje zvýšit citlivost měření fyzikálních veličin, na kterých závisí přesnost určení rozpustnosti
plynu. Především se jedná o přesnější určení zbytkového tlaku nad hladinou slitiny Pb-16Li a dodatečné proměření
obsahu plynu pomocí hmotnostního spektrometru. Pro maximální přesnost určení hmotnosti kapaliny je zvolena
metoda přímého vážení odebraného vzorku. V této práci je představen konstrukční návrh aparatury včetně popisu její
funkčnosti.

1 Úvod
Helium je významným vedlejším produktem při produkci tritia v systémech palivového cyklu fúzních

reaktorů, v tzv. „plodivých blanketech“ (breeding blanket), využívajících tekuté eutektické slitiny olova a
lithia (Pb-16Li). Předpokládá se, že rozpustnost helia ve slitině Pb-16Li je velmi nízká a přinejmenším
lokálně může docházet k překročení hranice jeho rozpustnosti [1]. Výrazné přesycení roztoku heliem má za
následek tvorbu bublin v systému blanketu [2, 3], které mohou dále způsobit lokální přehřátí jeho konstrukce
a zhoršení jeho stínících vlastností.

Známá experimentální data týkající se rozpustnosti helia v tekutých kovech se omezují pouze na čisté
alkalické kovy [4, 5, 6]. Metody určení rozpustnosti inertních plynů v kapalinách jsou založeny na nasycení
kapaliny plynem při známých podmínkách a následné detekci rozpuštěného množství.

Slotnick [6] použil na experimenty aparaturu, kde byly sytící a desaturační nádoby zhotoveny z nerezo-
vých trubek o průměru 100 mm a výšky 160 mm. K měření teploty použil termočlánky typu K, umístěné
v teploměrných jímkách. Snímání výšky hladiny v obou nádobách navrhl prostřednictvím elektrického kon-
taktu, přičemž v desaturační nádobě byl senzor pohyblivý pro měření různého objemu. Tlak byl snímán
prostřednictvím Bourdonova manometru s dílkem 0,1 psi. Celá aparatura byla připojena na plynové vedení
argonu a helia. Sycení tekutého kovu probíhalo probubláváním heliem do sytící nádoby. Tekutý kov byl po
ustálení přepuštěn do desaturační nádoby při atmosférickém tlaku, kde byl membránovou vývěvou recirku-
lován argon. Následně byl plyn z desaturační nádoby převeden do skleněné vzorkovnice, přičemž argon byl
zachycen na aktivním uhlí chlazeným tekutým dusíkem. Obsah vzorkovnice byl analyzován na hmotnostním
spektrometru.

Velmi podobnou aparaturu používal při měření rozpustnosti i Veleckis [5]. Veleckis pravidelně filtroval
tekutý kov pro odstranění oxidů. Pro stanovení rozpustnosti používal cca 2 l tekutého kovu, kdy jeho
množství stanovoval s pomocí hladinoměru. Podobný postup byl zvolen i pro odběr a analýzu vzorku,
přičemž argon byl zachytáván na tekutým dusíkem chlazeném molekulovém sítu, což vedlo ke koncentraci
helia ve zkoncentrovaném vzorku cca 95 %.

Thormeier [4, 7] navrhl aparaturu s alternativní metodou sycení, kdy je tekutý kov přečerpáván mezi
dvěma nádobami, přičemž sycení probíhá pouze hladinou. Po nasycení je tekutý kov přepuštěn do třetí
nádoby, kde je jeho množství stanoveno s pomocí hladinoměru. Odstranění helia z kapaliny je provedeno do
hlubokého vakua. Detekce helia pak spočívá v měření tlaku plynu nad hladinou citlivým vakuometrem.
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Obrázek 1: Schéma aparatury - vlevo převzato z Slotnick [6], vpravo převzato z Veleckis et al. [5].

Obrázek 2: Aparatura dle Thormeiera [7].

Výhodou tohoto postupu je, že není zapotřebí separátor argonu, avšak je nezbytné minimalizovat objem
plynu nad hladinou. Autor uvádí, že aparatura je schopna měřit rozpustnost vzácného plynu v rozsahu 10−10

až 3 × 10−5 molárního zlomku plynu v kapalině.
Vzhledem k možným provozním dopadům na koncept vodou chlazeného blanketu se slitinou Pb-16Li

(označované zkratkou WCLL z „Water Cooled Lithium Lead“) a nezbytnosti experimentálně stanovit roz-
pustnost helia ve slitině Pb-16Li, vzniká v CVŘ aparatura, která bude sloužit k ověření rozpustnosti helia
v eutektické slitině Pb-16Li při předpokládaných provozních teplotách WCLL blanketu. Cílem tohoto pří-
spěvku je představit konstrukční návrh této aparatury spolu s popisem její funkčnosti.

2 Teorie
Vycházíme z Henryho zákona o rozpustnosti vzácných plynů v tekuté fázi v nejběžnější formě, který

udává vztah mezi parciálním tlakem dané látky nad roztokem a jejího podílu v tomto roztoku:

pHe = HHex
∗
He (1)

kde pHe je parciální tlak helia v plynné fázi, HHe je Henryho konstanta a xHe je molární zlomek helia
v kapalině.

Při známém množství kapaliny nP b16Li = mPb16Li/MPb16Li, kde MPbLi je střední molární hmotnost
slitiny Pb-16Li, a známém objemu nad hladinou lze přímo určit množství rozpuštěného helia ze stavové
rovnice ideálního plynu:

pHe = n∗
HeRT

V
(2)

Přesnost této metody tedy závisí na přesnosti stanovení hmotnosti kapaliny, objemu plynu zbývajícího
nad hladinou a stanovení parciálního tlaku helia v plynu.
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Pro maximální přesnost určení hmotnosti kapaliny je zvolena metoda přímého vážení odebraného vzorku.
Celkový tlak plynu v desaturační nádobě je pak měřen přesným elektronickým tlakovým senzorem Pfeiffer
PKR 261 a je dále zpřesněn analýzou zbytkového plynu s pomocí hmotnostního spektrometru. Objem celé
nádoby před naplněním bude proměřen nezávisle a stejně tak bude stanoven i zbylý objem nad hladinou
Pb-16Li s pomocí měření zvýšení tlaku po připuštění známého množství plynu.

Protože celkový tlak v aparatuře je dán stavovou rovnicí plynu:

p = (nHe + nin)RT

V
(3)

roste citlivost stanovení s klesajícím počátečním množstvím inertního plynu v desaturační nádobě, nin,
a tedy počátečním tlakem před samotným přepuštěním vzorku kapaliny.

3 Konstrukční návrh aparatury
Koncepční návrh

Návrh experimentálního zařízení pro sledování rozpustnosti helia v tekutém kovu Pb-16Li je stavěn na
základě saturačně-desorpční metody. Schéma aparatury je znázorněno na Obr. 3. V saturační nádobě se
olovo-lithium sytí heliem přímým probubláváním helia do roztaveného kovu. Kapalina vchází do sytícího
okruhu potrubím uprostřed nádoby a je přivedena do vzestupné části sytícího okruhu. Zde probíhá sycení
heliem, které má za následek snížení hustoty kapaliny a strhává ji zpět do komory, kde se tak podílí na
míchání a rovnoměrném sycení tekutiny. Po ustálení se část tekutiny přepustí do druhé komory, kde je přesně
zvážena pomocí tenzometrického snímače. Uvnitř se helium desorbuje do vysokého vakua a vzniklá plynná
fáze je následně podrobena přesné analýze pomocí hmotnostního spektrometru (QMS). Celá aparatura je
připojena na plynové rozvody argonu a helia. Argon je připojen pro možnost vyčištění nádob od molekul
kyslíku a vzdušné vlhkosti.

Obrázek 3: Schéma navrhované aparatury

Druhým spojovacím potrubím mezi saturační a desorpční komorou je možné přepustit část roztaveného
kovu zpět do saturační nádoby za použití přetlaku. K desorpční nádobě jsou připojeny vakuové pumpy
včetně turbomolekulární membránové vývěvy pro dosažení velmi hlubokého vakua až do hodnot 10−9 mbar.
Pokud je použit jako zbytkový plyn argon, lze jeho množství vůči množství desorbovaného helia snadno
určit prostřednictvím připojeného hmotnostního spektrometru.

Detailní návrh
Celá aparatura je konstruována z nerezové oceli a na spojení jednotlivých částí jsou použity vakuové

komponenty od certifikovaných výrobců pro dosažení dostatečné těsnosti zařízení. Jednotlivé komponenty
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jsou vybírány s ohledem na rychlost úniku pod 10−10 mbar · l/s tak, aby celková očekávaná rychlost úniku
plynu z aparatury byla pod 10−6 mbar · l/s.

Obrázek 4: Nákres aparatury

Saturační nádoba (označená číslem 1 na Obr. 4) bude sloužit zároveň jako tavící komora. Pb-16Li v po-
době ingotů se vloží do komory, celý prostor bude následně vyvakuován, naplněn inertním plynem (argonem),
znovu vyvakuován a naplněn heliem. Celá nádoba se poté zahřeje na 550 °C, což povede k roztavení všeho
vloženého Pb-16Li. V saturační nádobě je možné roztavit a nasytit až 14 litrů kovu (cca 140 kg Pb-16Li).
Nádoba je navržena s velkým průměrem 300 mm pro maximalizaci plochy hladiny, která přispívá rychlosti
dosažení rovnováhy při sycení.

Potrubím 4, vyznačeném na Obr. 4, protéká roztavené Pb-16Li. V části 5, kde je připojen přívod helia
se tekutina mísí a vrací se částí 6 zpět do komory. Po ustanovení rovnováhy se otevře kohout 7 a potrubím
se přepustí kapalina do desorpční nádoby (označené číslem 2). V desorpční nádobě je umístěn nerezový
kelímek, který je připojen na tenzometrický snímač umístěný v nádobě číslo 3. Přesné množství přepuštěné
kapaliny je indikováno signálem tenzometru. Snímač je z důvodu vysoké teploty v desorpční nádobě umístěn
v dostatečné vzdálenosti od hlavní nádoby, aby teplotní interference byla co možná nejmenší.

Jakmile dojde k desorpci helia do vysokého vakua v komoře, je plyn potrubím 8, které je znázorněno na
Obr. 4, vpuštěn do hmotnostního spektrometru a podrobeno analýze. Pro účely dalšího využití je roztavený
kov možné přepustit zpět do saturační nádoby potrubím 9 pomocí přetlaku.

4 Závěr
V příspěvku je prezentován návrh aparatury pro měření množství rozpuštěného plynu v tekutém kovu.

CAD model aparatury je znázorněn na Obr. 5. Návrh vychází z předchozích prací podobného typu. Apara-
tura umožňuje zvýšit citlivost měření fyzikálních veličin, na kterých závisí přesnost prezentované metody.
Prostřednictvím tlakoměru PKR 261 od firmy Pfeiffer lze měřit celkový tlak nad hladinou s přesností ±30 %
rozsahu a opakovatelností ±5 %, který je dále zpřesněn analýzou zbytkového plynu s pomocí hmotnostního
spektrometru. Hmotnost tekutiny je měřena pomocí signálu z tenzometrického snímače TAS501N od firmy
HT Sensor Technology s přesností ±0,05 % rozsahu.

87



Design a konstrukce zařízení pro určení rozpustnosti plynů v tekutých kovech Mikulášské setkání 2021

Obrázek 5: CAD model aparatury.

5 Poděkování
This work has been carried out within the framework of the EUROfusion Consortium, funded by the

European Union via the Euratom Research and Training Programme (Grant Agreement No 101052200 –
EUROfusion). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the
European Commission can be held responsible for them.
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Abstrakt
První část příspěvku prezentuje formou rešerše metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních
reaktorech. Ve druhé části příspěvku je uveden dvourozměrný parametrický model, jehož struktura se zakládá na
uspořádání první stěny heliem chlazeného blanketu HCPB2015. Dosažené výsledky, shrnuty v grafických závislostech,
ukazují, že limitními hodnotami pro udržení teplot materiálů pod dovolenými maximy je tepelný tok q′′ = 1 MW/m2

a hmotnostní tok chladicího média ṁ = 120 g/s.

Klíčová slova: fúze, chlazení, tepelný tok, HCPB, první stěna, helium

1 Úvod
Vysoké tepelné toky (high heat flux - HHF) ve fúzních zařízeních představují velkou výzvu, jelikož

komponenty přicházející do přímého kontaktu s plazmatem (plasma facing components - PFCs), jmenovitě
divertor a první stěna musejí čelit nominálním tepelným tokům o velikosti v rozsahu 0,5 až 20 MW/m2

a v případě nestabilit plazmatu až desítky GW/m2, které na komponenty ovšem působí jen po velmi krátkou
dobu. Abychom předešli nepříznivým změnám charakteru materiálu (měknutí, tavení, výstřik nataveného
materiálu apod.), ke kterým dochází vlivem vystavení PFCs nadměrné teplotě, je nezbytné zajistit aktivní
chladicí systém, s čímž souvisí návrh materiálu chladiče, který bude teplo pohlcovat a chladícího média, jenž
bude ze systému teplo odvádět. V tomto příspěvku jsou uvedeny možnosti a metody, jak vysoké tepelné
toky odvádět, a tak zajistit udržení provozní teploty materiálů PFCs pod takovou dovolenou mezí, aby PFCs
plnily spolehlivě svou funkci [1].

2 Chladicí média
2.1 Helium

Využitelnost helia jako chladiva ve velkých zařízeních se již osvědčila v mnoha štěpných jaderných elek-
trárnách např. v USA i v Evropě [2]. Výhodami pro využití helia ve fúzních reaktorech jsou netečnost (tedy
i bezpečnost při případné nehodě) a malá interakce s neutrony. Při jednofázovém přenosu tepla heliem není
riziko překročení kritického tepelného toku (critical heat flux - CHF), a proto můžeme pracovat s vyššími
teplotami média, což má za následek navýšení tepelné účinnosti při použití tepelného Braytonova oběhu, což
platí obecně i pro ostatní chladicí média [1]. Nevýhody helia představují nízká hustota a tepelná vodivost,
v jejichž důsledku je pro efektivitu helia jako chladicího média zapotřebí použít metody pro vylepšení pře-
nosu tepla, které jsou blíže specifikovány v dalších odstavcích. Přestup tepla také zlepšíme vysokým tlakem
helia, který ale vyžaduje použití cirkulátorů o vysokém výkonu a s vysokou spotřebou [1, 2].

2.2 Voda
Voda jako jediné médium umožňuje odvádět velmi vysoké tepelné toky. Dále k výhodám vodního chladi-

cího média patří vysoká tepelná vodivost a tepelná kapacita, které zajišťují dobrý přenos tepla, při nízkých
nárocích na výkon čerpadla. Na druhou stranu vzájemná nesnášenlivost (nekompatibilita) vody s kompo-
nentem pro produkci tritia je značnou nevýhodou. Dále také kdyby došlo k vytvoření příliš velkého množství
plynné fáze, může nastat CHF [1].
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2.3 Tekuté kovy
Tekuté kovy jsou vhodným chladivem, protože disponují vysokou tepelnou vodivostí a také vysokou

tepelnou kapacitou. Díky těmto vlastnostem jsou schopny přenášet HHF při malých rychlostech toku. Tok
tekutých kovů vyžaduje velmi nízké čerpací rychlosti, a tedy výkon čerpadla. Tekuté kovy jsou ale extrémně
erozivní a to natolik, že nepatří mezi preferovaná chladiva [1].

3 Metody pro intenzifikaci přestupu tepla
Způsobů, jak zefektivnit přenos tepla existuje mnoho a dělí se na dvě hlavní skupiny - aktivní a pasivní.

U aktivních technologií je nezbytné zajistit externí přívod energie pro jejich funkci. K aktivním metodám
se řadí např. mechanické míchání nebo elektrohydrodynamické metody. U pasivních metod není potřeba
vynaložit žádnou přídavnou energii pro funkci technologie, jelikož k vylepšení tepelné výměny slouží pouze
upravení charakteru povrchu např. zvýšení drsnosti povrchu chladicí trubice, nebo turbulizace toku chla-
diva [3]. Pro překonání tlakové ztráty, která vzroste při použití pasivních metod, se ale musí počítat s vyššími
nároky na výkon cirkulátoru [4]. Další technologie řadící se do skupiny pasivních metod jsou řešeny v ná-
sledujících odstavcích.

3.1 Zkroucený pásek
Typickou pasivní metodou je použití kovového pásku zkrouceného do šroubovice (twisted tape - TT,

viz obr. 1), který se umístí do trubice, kterou protéká chladivo. Při aplikaci TT na jednu stranu dochází
k vylepšení tepelného přenosu a na stranu druhou ke zvětšení tlakové ztráty.

Obrázek 1: Typický vzhled zkrouceného pásku [4]

Princip této technologie spočívá ve vzniku zvířeného proudu chladící tekutiny, která se lépe promíchává.
Proud se kroutí ve tvaru šroubovice, což má za následek prodloužení dráhy chladiva v trubici. Oproti hladké
trubici tedy TT podněcuje turbulenci tepelného proudění a zvyšuje rychlost proudící tekutiny v tečném
směru v blízkosti stěny trubice [4].

Metoda TT může být modifikována např. vytvořením děr ve šroubovicovém pásku, což vede ke snížení
poklesu tlaku a oproti hladké trubici se míra tepelného přenosu zlepší až o 208 %. Další možností, jak
technologii TT modifikovat, je použití TT v kombinaci s drátem smotaným do závitů [4].

3.2 Závitová trubice
Do vnitřního povrchu trubice, jíž protéká chladící médium, můžeme pro vylepšení přenosu tepelného toku

vyřezat závit, tím se zvětší plocha, přes kterou může tepelná výměna probíhat a zároveň jednotlivé výběžky
závitu způsobují promíchávání části proudu chladiva, která se nachází nejblíže povrchu stěny trubice. Tato
metoda se při experimentech ukázala jako téměř stejně účinná, jako kdyby byl použitý pásek zkroucený
do šroubovice (TT) [5]. Jednoduchá výroba této technologie představuje výhodné řešení z ekonomického
hlediska, jelikož při nízkých nákladech výrazně ovlivníme přestup tepla. Oproti hladkým trubicím dokážou
závitové zachovávat bublinový var i při nižších hodnotách průtoku. Blánový var závitová trubice zmírní či
zcela potlačí. Tyto vlastnosti uzpůsobují závitovou trubici i pro dvoufázový tok chladiva.

Liu et al. provedli simulaci jednostranného tepelného toku se závitovou trubicí vyrobenou z CuCrZr
(slitiny mědi, s jejíž aplikací se počítá v reaktoru ITER) se závitem M14x2 pokrytou vrstvou mědi a uloženou
ve wolframovém tělese pomocí CFD softwaru Fluent. Takto uspořádaný vzorek obstál v tepelném toku
o velikosti 10 MW/m2, což je maximální hodnota pro to, abychom se vyhnuli překročení dovolené pracovní

91



Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech Mikulášské setkání 2021

teploty závitové trubice. Trubice s vloženým šroubovicovým páskem vydržela stejný tepelný tok, avšak
vykazovala nižší povrchovou teplotu než závitová trubice. Hodnota tepelného toku byla určena při vstupní
teplotě chladiva (deionizované vody) Tin = 473 K, tlaku P = 4,5 MPa a hmotnostním toku chladicího média
G = 8653 kg/m2s [6].

3.3 Hypervapotron
Princip hypervapotronu spočívá ve využití výstupků v trubici chladiče, které jsou uspořádány v řadě

a orientovány kolmo k proudící kapalině. V patě výstupku nabývá teplota hodnot vyšších, než je teplota
varu, ale zbývající objem proudu má teplotu nižší, než je teplota dosažení bublinkového varu. Průběh chla-
zení v hypervapotronu probíhá v tomto sledu. Kapalina nacházející se v prostoru mezi dvěma sousedními
výstupky přichází do kontaktu s horkou stěnou chladiče a vypařuje se, zatímco zbývající objem kapaliny je
chladný. Bublinky páry jsou přitékající vodou vytlačeny z mezery a vlivem nižší teploty hlavního proudu
výpar zkondenzuje. Vše probíhá současně a kontinuálně. Cyklický var a kondenzace způsobují intenzifikaci
přestupu tepla, protože vypařením kapaliny se ze stěny odvádí teplo o velikosti latentního tepla vody.

Horní hranice velikosti tepelného toku, který může být chlazen pomocí hypervapotronu je okolo 30 MW/m2 [7].

4 Současné řešení heliem chlazeného blanketu
Jedním z nejpokročilejších řešení blanketu je varianta, kdy je jako chladicí médium použito helium.

Nejnovější technické řešení blanketu HCPB-BL2017-v1 bylo publikováno roku 2017 a až do roku 2019 se
postupně vyvíjelo. Jako materiál pro komponenty blanketu uvnitř vakuové komory se používá nízkoaktivo-
vatelná ocel EUROFER97.

Prostor pro získávání tritia, neboli breeder zone, ohraničuje první stěna z jedné strany a zadní plát ze
strany druhé. První stěnu a zadní plát propojují tlakové trubice (o vnitřním průměru 70 mm a tloušťce
stěny 4 mm) v šestihranném uspořádání. Tzv. čepy pro produkci tritia (fuel-breeder pins) jsou umístěny do
tlakových trubic a propojeny se zadním plátem. Čep tvoří dva soustředné válce (vnější válec o vnitřním
průměru 60 mm a vnitřní o vnitřním průměru 16 mm). Prostor mezi válci čepu vyplňuje keramický materiál
pro tritiové hospodářství KALOS CB ve formě kuliček (pebble bed) o průměrech 250 až 1250 µm, jenž tvoří
směs Li4SiO4 a 35 % mol Li2TiO3. KALOS CB je obohacen 6Li ze 60 %, pro zajištění správného průběhu
produkce tritia. Výhoda tohoto uspořádání čepu spočívá v možnosti úpravy rozmístění 6Li v radiálním
směru, tak aby bylo tritium získáno v co největší míře. Pro množení neutronů se v tomto blanketu používá
Be12Ti, jelikož má dobré vlastnosti pro interakci s neutrony. Be12Ti tvoří šestihranný blok, který je uvnitř
dutý. Tento blok obklopuje tlakovou trubici. Tritium je získáváno jak z keramického materiálu KALOS CB,
tak z Be12Ti pomocí čistícího plynu tvořeného He a H2, který tvoří 1 % celkového objemu. Čistící plyn je
nejprve přiveden do šestihranu z Be12Ti. Dále vstupuje do čepů, kde od zadního plátu až po přední část čepu
pročistí kuličky z keramického materiálu. Následně je nashromážděný plyn odveden do výpustního potrubí
a opouští segment [8]. Detailní uspořádání segmentu blanketu je na obr. 2.

Díky své chemické a neutronové netečnosti se používá jako chladivo helium o tlaku 8 MPa. Zároveň He
neinteraguje s ocelí EUROFER97. Teplota chladiva se pohybuje v rozmezí 300 až 520 ◦C [8].
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Obrázek 2:
a) Reakční komora ve tvaru D s potrubím pro přívod chladiva a čistícího plynu, dále je vyobrazen příčný řez segmentem

blanketu (A-A)
b) Podélný řez segmentem blanketu (B-B)
c) Detail čepu pro produkci tritia v podélném řezu [8]
Zkratky: RIB = pravý vnitřní segment blanketu; LIB = levý vnitřní segment blanketu; ROB = pravý vnější segment
blanketu; COB = centrální vnější segment blanketu; VV = vakuová komora; FW = první stěna93
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5 Výpočet teploty exponovaného povrchu první stěny
Cílem bylo stanovit průběhy teplot v materiálech první stěny heliem chlazeného blanketu model HCPB 2015.

Pro výpočet byl použit parametrický model, přičemž vstupními parametry byl tepelný tok dopadající na
stěnu q′′ = (0, 5 ÷ 2) MW/m2 s krokem 0,5 MW/m2, průtok chladiva ṁ = (40 ÷ 200) g/s s krokem 20 g/s
a vzdálenost od počátku chladicího kanálu x. Výsledky byly vyhodnoceny z hlediska provozní teploty oceli
Eurofer97, jež nesmí přesáhnout 550 ◦C z důvodu pevnostních limitů a provozní teploty wolframu, jehož
provozní teplota nesmí přesáhnout 1200 ◦C z důvodu rekrystalizace [9].

Výpočet byl proveden pro první stěnu dle modelu HCPB 2015, kde její uspořádání, průřez kanálu,
potřebné rozměry a vstupní teplota chladiva Tin = 300 ◦C byly specifikovány dle Moscato et al. [10]. Zjed-
nodušené schéma kanálu uvažované při výpočtu je uvedeno na obr. 3 [9].

Obrázek 3: Základní schéma použité při výpočtu [9]

Při výpočtu byla uvažována následující zjednodušení [9]:

• kanál byl modelován jako neohraničená rovinná stěna

• konstantní hodnota tlaku po délce kanálu z důvodu jeho krátké délky

• stacionární stav proudění, přechodové jevy nebyly předmětem analýzy

• chladicí kanál je dokonale hladký

• zanedbání vnitřního ohřevu blanketu a ohřevu neutrony

• uvažován jediný kanál, a proto bude maximální teplota první stěny dosažena vždy na konci kanálu,
oproti skutečnosti, kdy dva nad sebou uspořádané kanály vedou chladicí médium protisměrně, tedy je
maximum teplot dosahováno uprostřed kanálů

5.1 Výsledky výpočtu pro Eurofer
Po aplikaci algoritmu uvedeného v práci [9] byly pro dané tepelné toky q′′ získány závislosti teploty Ti

Eurofer na vzdálenosti od počátku kanálu x. Pro stručnost tohoto příspěvku je znázorněna pouze závislost
Ti = f(x) uvádějící mezní parametry, při nichž Eurofer ještě vyhoví.

Výsledky parametrického modelu ukázaly, že Eurofer v případě tepelného toku q′′ = 0,5 MW/m2 obstojí
pro všechny zadané hmotnostní toky helia.

Grafická závislost vykreslená v grafu 4 ukazuje, že při tepelném toku q′′ = 1 MW/m2 nastane největší
nárůst teploty podél kanálu v případě nejmenšího hmotnostního toku helia, a to přibližně o 90 ◦C. To je
způsobeno strmostí přímky, kterou ovlivňuje malá rychlost průtoku chladiva. Je tedy zřejmá nepřímá úměra
mezi teplotou materiálu a průtokem chladicího média. Pro pět nejvyšších hmotnostních toků helia od 120 g/s
do 200 g/s je dosaženo maximálních teplot od 535,3 ◦C do 491,5 ◦C, respektive, což jsou teploty spadající
pod teplotní limit oceli Eurofer 550 ◦C a materiál při těchto hmotnostních tocích chladiva pro dopadající
tepelný tok q′′ = 1 MW/m2 vyhoví.

Pro tepelné toky 1,5 MW/m2 a 2 MW/m2 teploty oceli přesahují přípustný limit pro celý zadaný rozsah
hmotnostní toků chladiva [9].
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Graf 4: Grafická závislost Ti = f(x) oceli Eurofer pro tepelný tok 1 MW/m2 [9]

5.2 Výsledky výpočtu pro wolfram
Z grafické závislosti znázorněné v grafu 5 můžeme vyčíst, že wolfram bude vyhovovat v převážné většině

případů hlavně díky vyššímu teplotnímu limitu 1200 ◦C, který bude přesažený pouze pro jedinou kombinaci
vstupních hodnot, kdy při hmotnostním toku ṁ = 40 g/s a tepelném toku q′′ = 2 MW/m2 je dosažena
teplota wolframu na konci kanálu 1213 ◦C.

Pro stručnost tohoto příspěvku je uvedena pouze funkční závislost Tw = f(x) pro nejvyšší zkoumaný
tepelný tok q′′ = 2 MW/m2, jelikož pro nižší tepelné toky vyhoví wolfram pro všechny kombinace vstupních
parametrů [9].

5.3 Zhodnocení výpočtového modelu
Jak ukázala výpočtová analýza, wolfram obstojí tepelným tokům do 2 MW/m2 včetně pro převážnou

většinu aplikovaných hmotnostních toků helia bez obtíží. Oproti wolframu však Eurofer již při tepelném toku
q′′ = 1 MW/m2 přesahuje teplotní limit pro hmotnostní toky chladiva menší než 100 g/s. Z těchto výsledků
vyplývá, že vyhovění první stěny závisí hlavně na oceli Eurofer. Výsledky analýzy jsou přehledně shrnuty
v tab. 1, přičemž pomlčka značí, že pro daný tepelný tok q′′ nevyhověl materiál pro žadný hmotnostní tok
chladiva ṁ [9].

Tabulka 1: Shrnutí hodnot minimálního průtoku chladiva pro daný tepelný tok nutného pro vyhovění materiálu

ṁmin [g/s] q′′ [MW/m2]
0,5 1 1,5 2

Eurofer 40 120 - -
Wolfram 40 40 40 60

Porovnáme-li maximální dosaženou teplotu Eurofer pro q′′ = 0,5 MW/m2 a ṁ = 51 g/s vypočtenou z pa-
rametrického modelu s hodnotou získanou z CFD simulace HCPB2015 skupinou Hernández et al. [11], pak
zjistíme, že modelem spočítaná teplota je optimističtější, Ti = 492,7 ◦C, a výsledkem CFD simulace byla ma-
ximální teplota Ti = 578,3 ◦C. Odlišnost výsledků je způsobena zjednodušeními použitými u parametrického
výpočtového modelu, která jsou uvedena v úvodu této kapitoly.
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Graf 5: Grafická závislost Tw = f(x) wolframu pro tepelný tok 2 MW/m2 [9]

Ačkoliv se výsledky spočtené parametrickým modelem a CFD simulací vlivem zjednodušení liší, poskytl
parametrický model důležité výsledky pro představu, jaké teplotní profily jsou dosahovány po délce chladi-
cího kanálu heliem chlazené první stěny v závislosti na dopadajícím tepelném toku a použitém hmotnostním
toku helia. Hlavním výsledkem celého výpočtu bylo zjištění limitů při chlazení první stěny.

Součástí výpočtu byla také analýza průměrných velikostí tepelných odporů v dílčích částech první stěny.
Bylo zjištěno, že největším průměrným tepelným odporem disponuje helium, z čehož vyplývá, že největší
teplotní spád nastává právě v chladicím médiu, tudíž by bylo možné zvýšit součinitel přestupu tepla např.
použitím turbulátorů uvnitř chladicího kanálu. Tím by byla teplota chladicího média rovnoměrnější a do-
cházelo by k odvodu vyššího tepelného toku chladicím médiem [9].

6 Závěr
První část příspěvku byla zaměřena na chladicí média, která by díky svým vlastnostem mohla být použita

pro chlazení komponentů vystavených plazmatu ve fúzních elektrárnách a byly uvedeny jak jejich výhody, tak
úskalí, které jsou s aplikací těchto médií spojena. Dále byla věnována pozornost metodám pro intenzifikaci
přestupu tepla, které dokáží zefektivnit odvod tepla, aby materiály chladicích kanálů obstály tepelné toky
v řádech MW/m2. Následně byl teoreticky popsán model heliem chlazeného blanketu HCPB-BL2017-v1, na
ten navázala druhá část příspěvku uvádějící do problematiky parametrického výpočtového modelu, který
byl využit k výpočtu teplot materiálů první stěny podél chladicího kanálu první stěny heliem chlazeného
blanketu HCPB2015. Parametrický model může být využit pro tvorbu CFD simulace a představuje tedy
první krok ke složitějším výpočtovým modelům.
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