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ZARIADENIE NA A POSTUP VYKONANIA SKÚŠKY TESNOSTI PUZDRA S
PALIVOVÝMI TYČAMI
Opis
[0001] Vynález sa týka zariadenia na vykonanie skúšky tesnosti puzdra s palivovými
tyčami obsahujúceho najmenej jednu palivovú tyč a skúšobný plyn, ktoré obsahuje
skúšobnú nádobu vytvorenú na uchytenie najmenej jedného puzdra s palivovými
tyčami, ktorá je ponoriteľná do vodou zaplaveného bazénu jadrového zariadenia.
Vynález sa ďalej týka postupu vykonania skúšky tesnosti puzdra s palivovými tyčami,
ktoré obsahuje najmenej jednu palivovú tyč a skúšobný plyn, pomocou takého
zariadenie.
[0002] Je známe, že palivové tyče jadrových reaktorov sa môžu stať behom
prevádzky netesnými, t. j. môže do nich preniknúť voda. Akonáhle je palivová tyč s
takou vadou identifikovaná, je obvykle zapuzdrená pod vodou do puzdra s palivovými
tyčami, aby sa zabránilo úniku rádioaktívnych štěpných produktov, najmä
rádioaktívnych plynov. Zapuzdrenie palivovej tyče sa pritom realizuje v dostatočnej
hĺbke, takže otvorenie a uzatvorenie puzdra s palivovými tyčami sa uskutočňuje
pomocou vhodných manipulátorov. Po otvorení puzdra s palivovými tyčami a vložení
palivovej tyče sa voda prenikajúca do puzdra s palivovými tyčami vyženie
Vstreknutim skúšobného plynu a puzdro s palivovými tyčami sa prevedie do
Zapuzdrovacieho zariadenia. V tomto Zapuzdrovacom zariadení sa palivová tyč
umiestnená v puzdre s palivovými tyčami zahrieva prúdením horúceho skúšobného
plynu skrz puzdro s palivovými tyčami, a preto sa voda v palivovej tyči odparuje. Po
odstránení vodnej pary zo Zapuzdrovacieho zariadenia sušením skúšobného plynu
alebo výmenou vlhkého plynu za suchý skúšobný plyn sa puzdro s palivovými tyčami
uzatvorí a v mieste uzatvorenia zvarí. Po vybraní zvareného, a teda tesného puzdra
s palivovými tyčami zo Zapuzdrovacieho zariadenia je nutné skontrolovať tesnosť
tohto puzdra. Puzdro s palivovými tyčami obsahujúce palivovú tyč sa potom prípadne
dočasne uloží do skladovacieho bazénu naplneného vodou, než ho bude možno
dopraviť do koncového ú ložiska alebo zariadenia na prepracovanie vyhoretého
paliva.
[0003] Je známe, že sa vykonávajú skúšky tesnosti ako u palivových tyčí, tak u
puzdier s palivovými tyčami, ktoré obsahujú aspoň jednu palivovú tyč.

[0004] Z DE 195 42 330 A1 je známy napríklad postup kontroly tesnosti palivových
tyčí, u ktorých sú analyzované plyny, ktoré vychádzajú z palivového prvku, s
ohľadom na obsah plynných štěpných produktov v nich.
[0005] WO 2007/071337 popisuje skúšky puzdier s palivovými tyčami obsahujúcimi
najmenej jednu palivovú tyč. Puzdro s palivovými tyčami sa vloží do skúšobnej
nádoby, ktorá sa nachádza v zaplavenom bazéne jadrového zariadenia pod hladinou
vody. Úniky sa detegujú pomocou podvodnej kamery, pričom sa odhaduje rýchlosť
úniku z netesnosti na základe počtu a veľkosti zistených plynových bublín.

[0006] Vychádzajúc z tohoto stavu techniky je úlohou tohoto vynálezu zlepšiť
vykonanie skúšky tesnosti na puzdrách s palivovými tyčami do tej miery, aby bolo
možné zvlášť presne stanoviť rýchlosť úniku z netesnosti.
[0007] Ak ide o zariadenie, vyrieši sa úloha zariadením na vykonanie skúšky tesnosti
vyššie uvedeného typu s ďalšími znakmi patentového nároku 1.
[0008] Výhodné uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.

[0009] Zariadenie navrhnuté na vykonanie skúšky tesnosti puzdra s palivovými
tyčami obsahujúceho najmenej jednu palivovú tyč a skúšobný plyn obsahuje
skúšobnú nádobu vytvorenú na uchytenie najmenej jedného puzdra s palivovými
tyčami, ktorá je ponoriteľná do vodou zaplaveného bazénu jadrového zariadenia.
Podľa vynálezu je hmotnostný spektrometer plynule spojiteľný s vnútorný časťou
skúšobnej nádoby tak, že do hmotnostného spektrometru je privoditeľný tok plynu za
účelom zistenia koncentrácie skúšobného plynu rozptýleného z puzdra s palivovými
tyčami do skúšobnej nádoby.
[0010] Celý proces skúšky tesnosti je teda uskutočniteľný pod vodou, rovnako ako
proces zapuzdrenia palivovej tyče. Na tento účel je skúšobná nádoba ponorená v
bazéne, napríklad skladovacom bazéne jadrovej elektrárne. Okrem najmenej jednej
palivovej tyče obsahuje puzdro s palivovými tyčami skúšobný plyn pod známym,
predom určeným tlakom. Skúšobný plyn sa rozptyľuje skrz prípadné netesné miesta
v puzdre s palivovými tyčami do vnútrajška skúšobnej nádoby. Vnútrajšok skúšobnej
nádoby je spojený s hmotnostným spektrometrom skrz potrubie a prípadne medzi
nimi usporiadanými ventilmi, takže skúšobný plyn je možné priviesť hmotnostnému
spektrometru po naviazaní plynulého spojenia. Selektívne delegovanie skúšobného
plynu pomocou hmotnostného spektrometru umožňuje obzvlášť presné stanovenie
koncentrácie skúšobného plynu obsiahnutého v prúde plynu. Rýchlosť úniku z
netesnosti odvodená z takto zistenej koncentrácie skúšobného plynu má preto
zvýšenou presnosť.
[0011] Ako skúšobný plyn u skúšok tesnosti podľa bežných priemyselných noriem sa
obvykle používa hélium. V uvedenom príklade použitia sa však odlišne od
uvedeného ukázalo, že je zvlášť výhodné používať ako skúšobný plyn argón.
Hmotnostný spektrometer je preto výhodne navrhnutý tak, aby zistil koncentráciu
argónu rozptýleného z puzdra s palivovými tyčami. Potom, čo sú palivové tyče
uzatvorené pod vodou do puzdier s palivovými tyčami, nie je možné vylúčiť, že v
puzdre s palivovými tyčami nezostáva určitá zvyšková vlhkosť. To isté platí pre
samotnú skúšobnú nádobu, ktorá je pri vložení puzdra s palivovými tyčami obvykle
zaplavená vodou z bazénu. Preto vnútrajšok puzdra s palivovými tyčami, resp.
skúšobnej nádoby nie je možné úplne vysušiť pred tým, než sa preverí tesnosť. To je
problematické zvlášť vtedy, ak sa skúška netesného obsahu realizuje pomocou
hmotnostného spektrometra delegovanej] koncentrácie rozptýleného hélia, lebo
hélium a vodík pochádzajúce zo zvyškovej vlhkosti majú porovnateľné atómové
hmotnosti. Keď sa používa hélium ako skúšobný plyn, sú výsledky meraní relatívne
dosť nepresné. Tomuto problému je možné] sa vyhnúť vyplnením puzdra s palivovými
tyčami argónom ako skúšobným plynom pod definovaným tlakom, ktorý má výrazne
odlišnú atómovú hmotnosť než vodík.

[0012] Alternativneje možné použiť iný inertný plyn ako skúšobný plyn.
[0013] Vo výhodnom príklade uskutočnenia je skúšobná nádoba navrhnutá
evakuovateľne tak, že vnútri skúšobnej nádoby je nastaviteľný vnútorný tlak, ktorý je
v menší v porovnaní s hydrostatickým tlakom spôsobeným vodou obklopujúcou
skúšobnú nádobu. Inými slovami, vnútorná časť skúšobnej nádoby môže byť
izolovaná najmä pomocou usporiadaní ventilov a pod. od hydrostatického tlaku
okolia tak, aby bolo možné vnútorný tlak vnútri skúšobnej nádoby nastaviť napríklad
pomocou vákuových čerpadiel na hodnotu vhodnú ku skúšaniu tesnosti. To je zvlášť
žiaduce pre určení definovaných medzných podmienok pri stanovení rýchlosti úniku
z netesnosti, pričom musí byť známy prevládajúci rozdiel tlaku medzi vnútrajškom
puzdra s palivovými tyčami a vnútrajškom skúšobnej nádoby. Vhodné zníženie
vnútorného tlaku vnútri skúšobnej nádoby s ohľadom na tlak prevládajúci vnútri
puzdra s palivovými tyčami podporuje difúziu skúšobného plynu z puzdra s
palivovými tyčami, takže skúšobný proces zaberie menej času.
[0014] Výhodne má skúšobná nádoba na spodnom konci spojovacie zariadenie k
vnútrajšku bazénu. Spojovacie zariadenie slúži ako výstup k vode prítomnej v
skúšobnej nádobe, ktorá do nej prenikla pri vkladaní najmenej jedného puzdra s
palivovými tyčami. Na tento účel je najmä stanovené, že sa do vnútrajška skúšobnej
nádoby zavedie proplachovací plyn pod tlakom, ktorý vytlačí vodu a vytlačí sa do
bazénu prostredníctvom spojovacieho prostriedku, ktorý je usporiadaný v najnižšom
bode skúšobnej nádoby. Za týmto účelom môže byť dopravovanie preplachovacieho
plynu k skúšobnej nádobe realizované napríklad pomocou vákuového čerpadla s
odpovedajúcim výkonom. Rozsiahle vyprázdňovanie vody zo skúšobnej nádoby je
zvlášť žiaduce u príkladov uskutočnení, ktoré používajú argón ako skúšobný plyn.
Argón má pomerne dobrou rozpustnosť vo vode, takže zvyšková voda v skúšobnej
nádobe môže významne ovplyvňovať a skresľovať výsledky meraní.
[0015] Zvlášť výhodne je plynule spojiteľný horní koniec skúšobnej nádoby s prvou
nádržou, v ktorej je uložiteľný proplachovací plyn pod tlakom. Proplachovací plyn je v
prvej nádrži pod tak veľkým tlakom, že skúšobná nádoba naplnená vodou môže byť
kompletne zaplavená proplachovacím plynom, keď je k dispozícii plynulé spojenie
medzi prvou nádržou a skúšobnou nádobou, napríklad otvorením ventilov. Za týmto
účelom je nutné, aby tlak v prvej nádrži bol väčší než hydrostatický tlak vznikajúci vo
vode okolo skúšobnej nádoby. Takto vytvorené zariadenie má zvlášť jednoduchú
a robustnú konštrukciu, pretože sa upustí od dopravných zariadení náročných na
údržbu, najmä vákuových čerpadiel, na dopravu preplachovacieho plynu.

[0016] Prvá nádrž je výhodne plynule spojená s terminálnou jednotkou
hmotnostného spektrometru. Preto je možné prepláchnuť potrubia, ktoré vedú tok
plynu k hmotnostnému spektrometru, proplachovacím plynom a v prípade potreby ich
vysušiť.
[0017] Pri modifikácii vynálezu je k dispozícii druhá nádrž, v ktorej je uskladniteľný
testovací plyn pod tlakom. Druhá nádrž môže byť tiež plynule spojená s terminálnou
jednotkou, napríklad cez vhodnú polohu ventilu. Pritom dochádza k prívodu k
terminálnej jednotke za účelom kalibrácie hmotnostného spektrometru. Testovací
plyn sa skladuje v druhej nádrži pod známym tlakom a môže byť riadenie privoditeľný

k terminálnej jednotke, takže dôjde ku kalibrácii hmotnostného spektrometru za
definovaných podmienok. Testovací ply n zahrnuje proplachovací plyn s malým
podielom skúšobného plynu. Koncentrácia skúšobného plynu obsiahnutého v
preplachovacom plyne je pritom mierne nad hranicou detegovateľnosti u
hmotnostného spektrometru, takže tento môže byť kalibrovaný kontrolovaným
prívodom testovacieho plynu.

[0018] Výhodne je medzi terminálnou jednotkou a prvou nádržou a/alebo medzi
terminálnou jednotkou a druhou nádržou najmenej jeden objemový regulačný ventil
na nastavenie objemového prietoku preplachovacieho plynu alebo testovacieho
plynu. Prostredníctvom najmenej jedného objemového regulačného ventilu na
testovací plyn je tok plynu premenlivý !a nastaviteľný na hodnoty tak, aby bola
zaistená presná kalibrácia hmotnostného spektrometru.
[0019] Okrem toho môže spojovacie zariadenie, ktoré je k dispozícii na spodnom
konci skúšobnej nádoby vo výhodnom príklade uskutočnenia, slúžiť aj na riadenie
zaplavenie skúšobnej nádoby vodou z bazénu. V tomto príklade uskutočnenia môže
byť vnútorná časť skúšobnej nádoby na hornom konci plynule spojiteľná s
terminálnou jednotkou hmotnostného spektrometra napríklad pomocou usporiadania
ventilov apod. tak, že je umožnené dopravovanie plynového stĺpa v skúšobnej
nádobe k terminálnej jednotke pomocou vpustenia vody cez spojovacie zariadenie.
Podľa tohoto uskutočnenia je teda možné použiť hydrostatický tlak okolitej vody k
privedeniu plynového stĺpa, ktorý je k dispozícii v testovacej nádobe a v prípade
netesnosti obsahuje skúšobný plyn, prakticky kompletne do hmotnostného
spektrometru tým, že skúšobná nádoba sa zaplaví kontrolovaným spôsobom vodou z
bazénu.
[0020] V konkrétnom príklade uskutočnenia zahrnuje spojovacie zariadenie na
riadené zaplavenie skúšobnej nádoby zariadenie na výmenu plynov. Zariadenie na
výmenu plynov zahrnuje vnútornú nádobu,| nad ktorou je ohrnutá druhá nádoba. Vo
vnútornej nádobe je voda z bazénu, ktorá môže niekedy obsahovať rozpustený
argón. Pri prefúknutí skúšobnej nádoby preplachovacím plynom, najmä dusíkom, sa
do vnútornej nádoby fúka proplachovací plyn, čím dochádza k výmene plynu vo
vode. Pritom je možné argón z veľkej časti nahradiť dusíkom. Po vpravení
Preplachovacieho plynu do vnútornej nádoby sa okolitá druhá nádoba naplní
preplachovacím plynom. Výsledkom je, že vonkajšia nádoba poskytuje hermetický
oddelenie od okolitého bazéna. Objemy prvej a druhej nádoby môžu byť
dimenzované tak, že behom spätného toku|(fáza merania) vody nachádzajúcej sa vo
vnútornej nádobe neprenikne žiadna voda z bazénu cez vonkajšiu nádobu do
vnútornej nádoby predtým, než hladina vody v skúšobnej nádobe dosiahne úrovne
vody bazénu. To je zvlášť užitočné najmä tam, kde sa argón používa ako skúšobný
plyn, pretože rozpustený argón môže byť vždy prítomný vo vode.

[0021] Výhodne je zmeniteľný, najmä riaditeľný alebo regulovateľný objem toku
plynu dodaného do terminálnej jednotky hmotnostného spektrometru pomocou
ovládacieho zariadenie, napríklad pomocou aspoň jedného ďalšieho objemového
regulačného ventilu alebo vákuového čerpadla. Odber v terminálnej jednotke je preto
výhodne realizovaný pri stálom tlaku, aby sa predišlo skresleniu výsledkov meraní.
Pre riadenie alebo reguláciu tlaku v terminá nej jednotke je možné podľa toho meniť

čerpací výkon vákuového čerpadla a/alebo priechodu objemového regulačného
ventilu.

[0022] Zvlášť výhodne je ovládacie zariadenie, najmä ďalší objemový regulačný
ventil alebo vákuové čerpadlo, spojené s tlakovým senzorom na meranie tlaku na
terminálnej jednotke.
[0023] Podľa jedného možného príkladu uskutočnenia je skúšobná nádoba
navrhnutá k uchytenie len jedného puzdra s palivovými tyčami. V alternatívnom
prípade uskutočnenia je skúšobná nádoba dimenzovaná tak, aby bolo možné uchytiť
niekoľko puzdier s palivovými tyčami.

[0024] Výhodne je do skúšobnej nádoby uložiteľné najmenej jedno puzdro s
palivovými tyčami cez koncovo usporiadaný uzamykateľný otvor. Na uzatvorenie
puzdra s palivovými tyčami môžu byť použité šraubové spoje, ale bežne sú tiež
najmä látkovo spojené zvárané spoje.
[0025] Za účelom presného stanovenia rýchlosti úniku z netesnosti je žiaduca čo
najpresnejšia znalosť ostatných stavových premenných, najmä teploty. Výhodne sú
preto teplotné senzory k dispozícii na rôznych súčastiach zariadenia na detegovanie
teploty.
[0026] Podľa možných uskutočnení vynálezu zahrnuje zariadenie súčasti, najmä
potrubie a/alebo časti potrubí, ktoré sú usporiadané v bazéne pod vodou, a také,
ktoré sú usporiadané mimo bazén. Vzhľadom na porozpadový výkon paliva prevláda
v bazéne mierne zvýšená a takmer konštantná teplota asi 30°C až 40°C. Súčasti
nachádzajúce sa mimo bazén majú preto často nižšiu teplotu vzhľadom na
chladnejšie okolie, ktorá je výhodná na kondenzáciu toku plynu, keď je tento
privádzaný do terminálnej jednotky. Taká kondenzácia však môže skresľovať
výsledky meraní. Výhodne teda v celej oblasti zariadenia prevláda čo najstabilnejšia
teplota. K tomu je nutné, aby časti zariadenia, ktoré sú umiestnené zvonka bazéna,
boli vybavené tepelnou izoláciou aspoň v určitých častiach.

[0027] V ďalšej modifikácii vynálezu je k dispozícii ohrievacie zariadenie, pomocou
ktorého sú časti usporiadané mimo bazén aspoň čiastočne zahrievateľné. Preto sa
vznikajúce teplotné prechody znižujú aspoň tak, aby sa zamedzilo kondenzácii,
najmä v oblasti miesta terminálnej jednotky. Teplota u terminálnej jednotky sa
výhodne upraví pomocou ohrievacieho zariadenia na teplotu panujúcu v bazénu.
[0028] Ak ide o postup, rieši sa úloha pomocou postupu na vykonania skúšky
tesnosti výše uvedeného typu s ďalšími znakmi patentového nároku 15.
[0029] U postupu vykonania skúšky tesnosti na puzdre s palivovými tyčami, ktoré
obsahuje najmenej jednu palivovú tyč a skúšobný plyn, sa používajú vyššie opísané
zariadenia, takže sa odkazuje na uvedené uskutočnenia.
[0030] Na kontrolu tesnosti sa do skúšobnej nádoby ponorenej v zaplavenom
bazéne jadrového zariadenia uloží aspoň jedno puzdro s palivovými tyčami. Podľa
vynálezu je tok plynu, ktorý obsahuje skúšobný plyn rozptýlený z puzdra s palivovými
tyčami do skúšobnej nádoby, privedený hmotnostnému spektrometru. Okrem toho sa

v toku plynu pomocou hmotnostného spektrometru zisťuje koncentrácia skúšobného
plynu rozptýleného z puzdra s palivovými tyčami do skúšobnej nádoby za účelom
stanovenia rýchlosti úniku z netesnosti.

[0031] Na tieto účely je najmä určené nepriame stanovenie rýchlosti úniku z
netesnosti. Za účelom preukázania, že nebola prekročená prijateľná rýchlosť úniku z
netesnosti, musí zaznamenaná koncentrácia skúšobného plynu zostať pod predom
stanovenou prahovou hodnotou po uplynutí predom stanovenej doby merania (doba
uvoľňovania skúšobného plynu do skúšobnej nádoby), pričom sa musí zaistiť, aby
koncentrácia skúšobného plynu, ktorá sa má merať, bola vyššia než hranice
merateľnosti na hmotnostnom spektrometre.
[0032] V prípade argónu používaného ako skúšobný plyn je hranice merateľnosti na
hmotnostnom spektrometre obvykle medzi 10 ppb (dielov na miliardu) a 1 ppm
(dielov na milión).
[0033] Výhodne sa najmenej jedno puzdro s palivovými tyčami umiesti pod vodu do
skúšobnej nádoby a voda preniknutá do skúšobnej nádoby sa nahradí
proplachovacím plynom. Za týmto účelom je preplachovací plyn pod tlakom vedený
do skúšobnej nádoby.
[0034] Prepiachovaci plyn zostáva výhodne v skúšobnej nádobe najmä po predom
stanovenú dobu, než sa tok plynu obsahujúci proplachovací plyn a skúšobný plyn
rozptýlený z puzdra s palivovými tyčami privedie hmotnostnému spektrometru. Za
daných medzných podmienok, ktoré zahrnujú tlaky a teploty prevládajúcu na
jednotlivých súčastiach, je možné stanoviť rýchlosť úniku z netesnosti zo
zaznamenanej koncentrácie a klasifikovať skúmané puzdro s palivovými tyčami s
ohľadom na jeho tesnosť.
[0035] V mimoriadne výhodnom príklade uskutočnenia je skúšobná nádoba na
vytvorenie prietoku plynu zaplavená vodou z bazénu. Skúšobná nádoba sa najmä po
uplynutí predom StanoviteFnej doby kontrolovaným spôsobom zaplaví, aby sa prietok
plynu, ktorý obsahuje skúšobný plyn, priviedol do terminálnej jednotky.
[0036] Výhodne sa objem tok plynu privedeného terminálnej jednotke hmotnostného
spektrometru reguluje tak, že v terminálnej jednotke prevláda stály tlak.
[0037] Vo výhodnom príklade uskutočnenia sa do terminálnej jednotky v predom
určenom miešacom pomere riadene privedie zmes plynu obsahujúca skúšobný plyn
a proplachovací plyn. Prívod zmesi plynov v danom miešacom pomere je možné
uskutočniť pred sprevádzkovaním hmotnostného spektrometru za účelom kalibrácie
hmotnostného spektrometru.

[0038] Súčasti zariadenia, najmä potrubie a/alebo časti potrubí, ktoré sú usporiadané
zvonka bazéna, sa behom prevádzky zahrievajú aspoň v určitých častiach. To môže
zabrániť výskytu relatívne veľkých teplotných prechodov, ktoré podporujú
kondenzáciu v prúde plynov.
[0039] Ako skúšobný plyn je možné použiť inertný plyn. Zvlášť výhodne sa ako
testovací plyn používa argón. Ak sa zapuzdrenie palivových tyčí do puzdier s

palivovými tyčami realizuje v rovnakom bazéne jadrového zariadenia, predpokladá
sa, že sa skúšky puzdra a tesnosti uskutočnia vnútri bazénu na rôznych miestach.
Dôvodom je, že argón má relatívne dobrú rozpustnost vo vode. Preto môžu byť
výsledky meraní skreslené zvyšnou vlhkosťou obsahujúcou argón a zostávajúcou v
skúšobnej nádobe. Pri priestorovom oddelení procesov zahrnujúcich zapuzdrenie a
skúšky tesnosti sa tento účinok aspoň minimalizuje.
[0040] Výhodne sa pokiaľ možno celkom odstráni voda zo skúšobnej nádoby. To je
možné uskutočniť napríklad použitím vysoko kvalitného dusíku ako preplachovacieho
plynu.
[0041] Níže budú detailnejšie opísané príklady uskutočnení vynálezu pomocou
výkresov. Pritom sú zobrazené:

Obr. 1: zariadenie na vykonanie skúšky tesnosti puzdra s palivovými tyčami, ktoré
obsahuje najmenej jednu palivovú tyč a skúšobný plyn, podľa prvého
príkladu uskutočnenia vynálezu,
Obr. 2: zariadenie na vykonanie skúšky tesnosti puzdra s palivovými tyčami, ktoré
obsahuje najmenej jednu palivovú tyč a skúšobný plyn, podľa druhého
príklade uskutočnenia vynálezu,

[0042] Odpovedajúci diely sú
vzťahovými značkami.

na všetkých obrázkoch opatrené rovnakými

[0043] Na obrázku 1 je znázornená schematická štruktúra zariadenia 1 na vykonanie
skúšky tesnosti puzdra 3 s palivovými tyčami, ktoré obsahuje najmenej jednu
palivovú tyč 2 a skúšobný plyn P, podľa prvého príkladu uskutočnenia vynálezu.
[0044] V uvedenom príklade je puzdro 3 s palivovými tyčami naplnené argónom ako
skúšobným plynom P. Vnútri puzdra 3 s palivovými tyčami je vnútorný tlak cca 2,5 až
3,5 barov.

[0045] Puzdro 3 s palivovými tyčami sa umiestni do skúšobnej nádoby 4, ktorá sa
nachádza v bazéne 5 jadrového zariadenia. Bazén 5 je naplnený vodou a skúšobná
nádoba 4 sa ponorí pod hladinu vody v bazénu 5.
[0046] Skúšobná nádoba 4 má na konci uzamykateľný otvor 6, cez ktorý môže byť
puzdro 3 s palivovými tyčami vložené do skúšobnej nádoby 4 pod vodu. V oblasti
uzamykateľného otvoru 6 je na meranie teploty v skúšobnej nádobe 4 usporiadaný
prvý teplotný senzor 7.

[0047] Na spodnom konci skúšobnej nádoby 4 je k dispozícii spojovacie zariadenie
8, ktoré zaisťuje napojenie na vnútrajšok bazénu. V príklade uskutočnenia
zobrazenom na obrázku 1 zahrnuje spojovacie zariadenie 8 ventil 9 a zariadenie 10
na výmenu plynov. Spojovacie zariadenie 8 k vnútrajšku bazénu 5 slúži ako výstup
vody, ktorá prenikla do skúšobnej nádoby 4. Okrem toho spojovacie zariadenie 8
umožňuje riadené zaplavenie skúšobnej nádoby 4 vodou z bazénu 5, aby sa plynový
stĺp nachádzajúci sa v skúšobnej nádobe 4 dopravil cez potrubie 11, 12 v smere
terminálnej jednotky 13 do hmotnostného spektrometru 14.

[0048] Zariadenie 1 zahrnuje súčasti, ktoré sú priradené k analytickej jednotke 15,
ktorá je usporiadaná mimo bazén 5. Súčasti pridelené analytickej jednotke 15
zahrnujú najmä potrubie 12, 16, 17,18 a jeden úsek potrubie 11. Analytická jednotka
15 ďalej zahrnuje tlakové senzory 19, 20[ ventily 21, 22, 23, 24, objemové regulační
ventily 25, 26, 27, terminálnej jednotky |13 a hmotnostný spektrometer 14. Súčasti
analytickej jednotky 15 sú vybavené tepelnou izoláciou 28, najmä s cieľom zabrániť
kondenzácii v prúde plynu behom vykonania skúšky tesnosti. Pre detekciu teploty v
analytickej jednotke 15 je k dispozícii druhé teplotný senzor 29.

[0049] Objemový regulačný ventil 25, ktorý je usporiadaný na vstupe k terminálnej
jednotke 13, je spojený s tlakovým meracím senzorom 20 (zobrazený čiarkované).
Pomocou objemového regulačného ventilu 25 a snímača merania tlaku 20 je tlak v
terminálnej jednotke riaditeľný a najmä regulovateľný tak, že prívod toku plynu k
hmotnostnému spektrometru 14 sa uskutočňuje pod v podstate konštantným tlakom.
[0050] V prvej nádrži 30 je pod tlakom uložený proplachovací plyn, v uvedenom
príklade dusík. Ďalšia, druhá nádrž 31 obsahuje pod tlakom testovací plyn, v tu
uvedenom príklade dusík s nízkym podielom argónu ako skúšobného plynu P. Cez
potrubie 12, 17, 18 môže byť terminálnej jednotke 13 privoditeľný proplachovací
alebo testovací plyn, najmä na prep schovanie alebo kalibráciu hmotnostného
spektrometru 14. K tomuto účelu je možné nastaviť objemový prietok
Preplachovacieho a testovacieho plynu pomocou objemových regulačných ventilov
22, 23.
[0051] Postup na vykonania skúšky tesnosti na puzdre 3 s palivovými tyčami sa
uskutočňuje pomocou zariadenia 1
uvedeného na obrázku 1 takto:
Najprv sa uzatvoria všetky ventily 9, 21,22, 23, 24 a zariadenie 10 na výmenu plynov
sa naplní vodou. Následne sa otvorí koncový otvor 6 skúšobnej nádoby 4 a do
skúšobnej nádoby 4 sa vloží puzdro 3 s palivovými tyčami. Otvor 6 skúšobnej
nádoby 4 sa potom opäť uzatvorí a voda preniknutá do skúšobnej nádoby 4 sa z
veľkej časti odstráni. To sa realizuje otvorením ventilov 9, 21 a dodávkou
Preplachovacieho plynu z prvej nádrže 30. Voda v skúšobnej nádobe 4 sa tak vytlačí
a vleje do bazénu cez spojovacie zariadenie 8. Aby sa dostatočne znížilo vnútorný
navlhnutie skúšobnej nádoby 4 vodou, je skúšobná nádoba 4 dostatočne
vypláchnutá proplachovacím plynom Prebytočný proplachovací plyn opustí
zariadenie 1 cez spojovacie zariadenie 8. Pri preplachovaní sa proplachovací plyn
uvoľní do prvej vnútornej, vodu obsahujúcej nádoby na výmenu plynu 10. Pritom
dochádza k výmene plynov, ktoré sú Rozpustené vo vode. Najmä môže byť takto
rozpustený argón nahradený dusíkom. Okrem toho sa pri propláchnutí druhá nádoba
obklopujúca prvú nádobu zariadenia 10 na výmenu plynu naplní aspoň čiastočne
proplachovacím plynom. Prvá a druhá nádoba zariadenia 10 na výmenu plynu je
dimenzovaná tak, aby behom zaplavenia skúšobnej nádoby 4 neprúdila do
skúšobnej nádoby žiadna voda z bazénu 5.
[0052] Ventily 9, 21 sa následne uzatvoria. V kupolovej časti zariadenia 10 na
výmenu plynu zostáva plynová šablóna ktorá zabraňuje pretečeniu vody z bazénu 5.
Voda v zariadení 10 na výmenu plynu e z veľkej časti bez vzduchu a/alebo argónu,
Po otvorení ventilu 24 sa vnútorný tlak v skúšobnej nádobe 4 zníži. V príklade, ktorý

je tu uvedený, je vnútorný tlak nastavený na asi 1 bar. Ventil 24 sa potom opäť
uzatvorí.

[0053] Aby sa zvýšila koncentrácia skúšobného plynu P v skúšobnej nádobe 4, čaká
sa po predom stanovenú dobu, v tomto prípade 1 hodinu, než sa stĺp plyn
nachádzajúci sa v skúšobnej nádobe 4 privedie hmotnostnému spektrometru 14 za
účelom analýzy. Behom tejto doby sa otvorí ventil 22 a potrubie 12 sa propláchne
preplachovacím plynom, takže vzduch zvonka nemôže preniknúť cez koncový výstup
32 potrubie 12.

[0054] Objemový regulačný ventil 22, ktorý je k dispozícii pri dodávke
Preplachovacieho plynu, je nastavený tak, aby bolo možné uskutočniť reguláciu cez
objemový regulačný ventil 25 usporiadaný na vstupe terminálnej jednotky 13. Najmä
prietok plynu je regulovaný tak, aby tlak meraný tlakovým senzorom 20 zostal v
takmer konštantnej rovine, kým sa hmotnostný spektrometer 14 uvedie do
prevádzky.
[0055] V priebehu přednastaveného časového úseku, ktorý sa primárne používa na
akumuláciu skúšobného plynu P vnútri skúšobnej nádoby 4, dochádza výhodne ku
kalibrácii hmotnostného spektrometru 14. Na tento účel sa najprv otvorí ventil 23, než
sa uzatvorí ventil 22. Terminálna jednotka 13 sa potom nachádza v plynulom spojení
s druhou nádržou 31, v ktorej je skúšobný plyn P pod tlakom uložený. V tomto
prípade sa nastaví objemový regulačný ventil 23 tak, aby regulácia pomocou
ďalšieho objemového regulačného ventilu 25 mohla byť uskutočnená tak, že na
terminálnej jednotke 13 bude v podstate konštantný tlak.
[0056] Po kalibrácii hmotnostného spektrometru 13 sa najprv znovu otvorí ventil 22
pred zatvorením ventilu 23. Po uplynutí predom stanovenej doby sa otvoria ventily 9,
24 a ventil 22 sa uzatvorí, aby voda z bazénu 5 mohla prúdiť cez zariadenie 10 na
výmenu plynov do skúšobnej nádoby 4. Z dôvodu hydrostatického tlaku prúdi voda
do skúšobnej nádoby 4 a transportuje stĺp plynu nachádzajúci sa v skúšobnej
nádobe 4 v smere terminálnej jednotky 13. Hmotnostný spektrometer 14 deteguje
koncentráciu skúšobného plynu P, tu argónu, v prúde plynu. Pritom musí byť
zohľadnená zotrvačnosť meracieho systému, teda minimálna doba merania.
Objemový prietok je preto regulovaný tak, aby v terminálnej jednotke 13 bol prítomný
stály tlak. Rýchlosť úniku z netesnosti sa vypočíta zo zaznamenanej koncentrácie,
pričom sa zohľadnia namerané tlaky a teploty.
[0057] Po meraní sa ventil 24 opäť uzatvorí, otvorí sa skúšobná nádoba 4 a puzdro 3
s palivovými tyčami sa opäť vyjme.
[0058] Obrázok 2 zobrazuje zariadenie 1 na vykonanie skúšky tesnosti podľa
druhého príkladu uskutočnenia vynálezu. Fungovanie zobrazeného príkladu
znázornenia odpovedá v podstate zariadeniu prvého príkladu uskutočnenia, takže sa
najprv odkazuje na daný popis.

[0059] Príklad uskutočnenia uvedený na obrázku 2 má vákuové čerpadlo 42 pre
prívod toku plynu do hmotnostného spektrometra 14. Ďalej sú k dispozícii ventily 33,
34, 43, ktoré sú vytvorené na poskytovanie plynulých spojení medzi potrubiami 11,
12, 35, 36, 37, 40, 41, 43 ako guľôčkové ventily.

[0060] Postup vykonania skúšky tesnosti sa realizuje pomocou na obrázku 2
uvedeného zariadenia 1 druhého přikladli uskutočnenia takto: Najprv sa cez koncový
otvor 6 do skúšobnej nádoby 4 zavedie puzdro 3 s palivovými tyčami. Pre tento účel
sa ventil 33, vytvorený ako guľový ventil, otvorí v smere skúšobnej nádoby 4. Ventil 9
je rovnako otvorený v smere priechodu. Puzdro 3 s palivovými tyčami vložené do
skúšobnej nádoby 4 sa rozširuje tesne pod ventil 33.

[0061] Následne sa voda, ktorá pri nasadzovaní puzdra 3 s palivovými tyčami
prenikla do skúšobnej nádoby 4, vyženie zo skúšobnej nádoby 4. Pre tento účel sa
najprv uzatvorí ventil 33 a otvorí ventil 9. Na vstup 38 je pripojená nádrž obsahujúca
proplachovací plyn pod tlakom, najmä plynovú bombu. Ventil 34 je nastavený tak,
aby sa potrubie 35 a potrubie 12 vzájomne plynule prepojili. V dôsledku toho je voda
vyhnaná VStreknutim preplachovacieho plynu, najmä dusíku, zo skúšobnej nádoby 4
cez spojovacie zariadenie 8 do bazénu 5. Potrubie 35 sa potom plynule pripojí cez
potrubie 37 a prenastavením ventilu 34 pomocou potrubia 35. Potrubie 34, 36 sa
prefúknu tiež vpravením preplachovacieho plynu. Ak skúšobná nádoba 4 alebo
potrubie 34, 35, 36, 37 obsahujú ešte malé zvyškové množstvá vody, ventil 9 sa
uzatvorí.

[0062] Pre vznik podtlaku v skúšobnej nádobe 4 sa ventil 34 najprv nastaví tak, aby
bolo poskytnuto plynulé spojenie medzi potrubiami 11, 12. Preto sa ventil 39 nastaví
tak, aby došlo k pripojeniu potrubie 40, 41. Potom sa vákuové čerpadlo 42 uvedie do
prevádzky. Po dosiahnutí požadovaného diferenciálneho tlaku medzi vnútornou
časťou puzdra 3 s palivovými tyčami a vnútrajškom skúšobnej nádoby 4 je evakuácia
vypnutá a ventil 39 je prepnutý tak, aby potrubia 40, 43 boli plynule spojené.
[0063] Vákuové čerpadlo 42 je ďalej prevádzkované aj po dosiahnutí požadovaného
podtlaku mimo skúšobnej nádoby 4, aby sa nepretržite dopravoval proplachovací
plyn s eventuálne uvoľnenými časťami skúšobného plynu zo skúšobnej nádoby 4 k
hmotnostnému spektrometru 14 a späť. Pomocou hmotnostného spektrometru 14 sa
dopravovaný tok plynu analyzuje s ohľadom na obsiahnuté podiely skúšobného
plynu. Z meranej koncentrácie a doby skúšky sa stanoví rýchlosť úniku z netesnosti s
prihliadnutím k ostatným stavovým premenným.

[0064] Vynález bol výše opísaný s odkazom na výhodné príklady uskutočnení.
Rozumie sa však, že vynález sa neobmedzuje len na konkrétne návrhy zobrazených
príkladov uskutočnenia, ale kompetentná osoba znalá stavu techniky môže pomocou
opisu odvodiť variácie bez odchýlenia sa od podstatných zásad vynálezu.
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Nároky
I-Zariadenie (1) navrhnuté na vykonanie skúšky tesnosti puzdra (3) s palivovými
tyčami obsahujúceho najmenej jednu palivovú tyč a skúšobný plyn, ktoré obsahuje
skúšobnú nádobu (4) vytvorenú na uchytenie najmenej jedného puzdra (3) s
palivovými tyčami, ktorá je ponoriteľná do vodou zaplaveného bazénu (5) jadrového
zariadenia, vyznačujúce sa tým, že hmotnostný spektrometer (14) je plynule
spojený s vnútornou časťou skúšobnej nádoby (4) tak, že do hmotnostného
spektrometru (14) je privoditeľný tok plynu za účelom zistenia koncentrácie
skúšobného plynu (P) rozptýleného z puzdra (3) s palivovými tyčami do skúšobnej
nádoby (4).

2. Zariadenie (1) podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že ako skúšobný plyn (P) je
k dispozícii argón a hmotnostný spektrometer (14) deteguje koncentráciu argónu
rozptýleného z puzdra (3) s palivovými tyčami.
3. Zariadenie (1) podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že skúšobná nádoba
(4) je evakuovateľná tak, že vnútri skúšobnej nádoby (4) je nastaviteľný vnútorný tlak,
ktorý je menší v porovnaní s hydrostatickým tlakom spôsobeným vodou, ktorá
obklopuje skúšobnú nádobu (4).

4. Zariadenie (1) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým,
že skúšobná nádoba (4) na spodnom konci má spojovacie zariadenie (8) k
vnútrajšku bazénu (5).

5. Zariadenie (1) podľa nároku 4, vyznačujúce sa tým, že spojovacie zariadenie (8)
v bazéne (5) leží v hĺbke pod hladinou vody a horný koniec skúšobnej nádoby (4) je
plynule spojený s prvou nádržou (30), v ktorej je k dispozícii proplachovací plyn pod
tlakom väčším, než je hydrostatický tlak okolitej vody korešpondujúcej s hĺbkou
spojovacieho zariadenia (8), pričom prvá nádrž (30) je najmä plynule spojená s
terminálnou jednotkou (13) hmotnostného spektrometru (14) a/alebo terminálna
jednotka (13) hmotnostného spektrometru (14) je plynule spojená najmä s druhou
nádržou (31), v ktorej je uložený skúšobný plyn (P) pod tlakom, a medzi terminálnou
jednotkou (13) a prvou nádržou (30) a/alebo medzi terminálnou jednotkou (13) a
druhou nádržou (31) je usporiadaný najmä najmenej jeden objemový regulačný ventil
(22, 23, 25).
G-Zariadenie (1) podľa jedného z nárokov 4 alebo 5, vyznačujúce sa tým, že
vnútorná časť skúšobnej nádoby (5)j je na hornom konci plynule spojená s
terminálnou jednotkou (13) hmotnostného spektrometru (14) tak, že plynový stĺp
prítomný v skúšobnej nádobe (4) je dopraviteľný do terminálnej jednotky (13)
privedením vody skrz spojovacie zariadenie (8) usporiadané na spodnom konci
skúšobnej
nádoby.

7. Zariadenie (1) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým,
že objemový tok plynu privedený dó terminálnej jednotky (13) hmotnostného
spektrometra (14) je zmeniteľný, najmä riaditeľný alebo regulovateľný pomocou
ovládacieho zariadenia, najmä pomocou aspoň jedného ďalšieho objemového
regulačného ventilu (25) alebo vákuového čerpadla (42), pričom ovládacie zariadenie
je spojené s tlakovým senzorom (20) na meranie tlaku na terminálnej jednotke.

8. Zariadenie (1) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým,
že najmenej jedno puzdro (3) s palivovými tyčami v skúšobnej nádobe (4) je
umiestniteľné do skúšobnej nádoby (4) cez otvor (6), ktorý je uzamykateľný
a usporiadaný
koncovo.
9. Zariadenie (1) podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým,
že súčasti zariadenia (1), najmä potrubie (12, 16, 17, 18) a/alebo úseky (11) potrubí,
ktoré sú usporiadané zvonka bazénu, majú aspoň v určitých častiach tepelnú izoláciu
(28) a sú ohrievateľné aspoň v určitých častiach najmä pomocou ohrievacieho
zariadenia.
10. Postup vykonania skúšky tesnosti puzdra (3) s palivovými tyčami obsahujúceho
najmenej jednu palivovú tyč (2) a skúšobný plyn (P) podľa jedného z
predchádzajúcich nárokov, pričom najmenej jedno puzdro (3) s palivovými tyčami je
umiestnené do skúšobnej nádoby (4) ponorenej do jadrového zariadenia v
zaplavenom bazéne (5), vyznačujúci sa tým, že tok plynu obsahujúci skúšobný plyn
(P) rozptýlený z puzdra (3) do skúšobnej nádoby (4) sa privádza hmotnostnému
spektrometru (14) a pomocou hmotnostného spektrometru (14) sa zisťuje
koncentrácia skúšobného plynu (P) rozptýleného z puzdra s palivovými (3) tyčami do
skúšobnej nádoby (4) v toku plynu za účelom stanovenia rýchlosti úniku z netesnosti.

11. Postup podľa nároku 10, vyznačujúci sa tým, že najmenej jedno puzdro (3) s
palivovými tyčami sa umiestni pod vodu do skúšobnej nádoby (4) a voda prenikajúca
do skúšobnej nádoby (4) sa nahradí proplachovacím plynom, pričom proplachovací
plyn zostáva v skúšobnej nádobe (4) najmä po predom stanovenú dobu, než sa tok
plynu obsahujúci proplachovací plyn a skúšobný plyn (P) rozptýlený z puzdra (3) s
palivovými tyčami privedú hmotnostnému spektrometru (14).
12. Postup podľa jedného z nárokov 10 alebo 11, vyznačujúci sa tým, že skúšobná
nádoba (4) na generovanie toku plynu je zaplavená vodou z bazéna (5) a/alebo tok
plynu v terminálnej jednotke (13) sa privádza hmotnostnému spektrometru (14) a
objemový tok plynu je regulovaný tak, aby v terminálnej jednotke (13) prevládal
stabilný tlak.
13. Postup podľa jedného z nárokov 10 až 12, vyznačujúci sa tým, že do
terminálnej jednotky (13) sa riadene v predom stanovenom miešacom pomere
privádza zmes plynu obsahujúca proplachovací plyn alebo skúšobný plyn.

14. Postup podľa jedného z nárokov 10 až 13, vyznačujúci sa tým, že súčasti
zariadenia (1), najmä potrubie (12, 16, 17, 18) a/alebo úseky (11) potrubí, ktoré sú
usporiadané zvonka bazéna (5), sa zahrievajú aspoň v určitých častiach.
15. Postup podľa jedného z nárokov 10 až 14, vyznačujúci sa tým, že ako
skúšobný plyn sa používa inertný plyn, najmä argón.
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