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Model palivové tyče s distančními mřížkami pro měření teplot          
ve stěně tyče během ohřevu a ochlazovacího cyklu 

 
 
Abstrakt:  
Funkční vzorek představuje model palivové tyče včetně distančních mřížek, které jsou trvalou 
součástí modelu. Tento funkční vzorek je hlavně určen pro měření teplot ve stěně modelu 
palivové tyče. Tyto naměřené teploty umožňují se detailně zabývat problematikou přestupu 
tepla do chladící kapaliny v závislosti na počátečních a provozních podmínkách. Měření 
teplot v palivové tyči je zabudováno tak, že nedochází k ovlivnění proudového pole uvnitř 
mezikruhového kanálu. Měření teplot umožňuje nezávisle snímat několik teplot po výšce 
kanálu v závislosti na čase. 
 
Klí čová slova: 
Model palivové tyče; distanční mřížka; vyhřívaná nerezová trubka; krize varu;  vertikální 
mezikruhový kanál; měření teplot. 
 
Popis funkčního vzorku: 
Model palivového článku představuje uprostřed nerezová vyhřívaná trubka, která má shodný 
průměr palivovým článkem v jaderném reaktoru. V tomto případě je to vnější průměr trubky 
9.1 mm, ale tato technologie může být použita na zcela libovolný průměr nerezové trubky. 
Mezikruhový průřez pro proudění chladícího média je tvořen již výše zmíněnou nerezovou 
trubkou a skleněnou trubicí o vnitřním průměru 14.5 mm.  
 

 
Obr. č.1: Schéma modelu palivové tyče s distanční mřížkou a s naletovanými       

termočlánky do stěny tyče 
 



Do palivové tyče byly postupně zabudovány 2 termočlánky 10 mm nad a pod distanční 
mřížkou. Tyto termočlánky jsou zabudovány do stěny palivové tyče, tak že neovlivňují 
proudové pole uvnitř mezikruhového kanálu. K vložení termočlánků do palivové tyče 
předcházelo navrtání děr, do kterých jsou vloženy. Takto vložené termočlánky jsou dále 
zaletovány pomocí tvrdé stříbrné pájky. Po zaletování termočlánků je povrch nerezové trubky 
začištěn a lehce zarovnán do původní podoby nerezové trubky. Takto zaletované termočlánky 
neovlivňují proudové pole před a za distanční mřížkou. Termočlánky procházející stěnou 
nerezové tyče dokládá obrázek č.2. 
 

 
Obr. č.2: Ukázka modelu palivové tyče s distanční mřížkou a s naletovanými       

termočlánky (vyznačeno) do stěny tyče 
 
V tomto případě byly použity termočlánky typu K s označením HH-K-20-SLE, které jsou 
schopny pracovat až do teplot 700°C a jejich izolace je tvořena pomocí vysokoteplotních 
skleněných vláken. Tyto termočlánky na byly na počátku zkalibrovány pro přesný odečet 
teplot a byly zapojeny do ústředny AGILENT 34970A. Zpracované výsledky naměřených 
teplot během ochlazovacího procesu jsou doloženy na obrázku č.3 

 
Obr. č.3: Ukázka naměřených výsledků na modelu palivové tyče se zabudovanými 

termočlánky a distančními mřížkami 
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