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1. ZAHAJOVACÍ PROJEV PŘEDSEDY ZP ČSVTS 
ZVJE V. KRETTA 

Vážené soudružky a soudruzi, 

jménem PV ČSVTS, ZP ČSVTS ZVJE a koordinačního pracoviště komplexního Úkolu P-09-123-005 
"Jaderné elektrárny a teplárny s lehkovodními reaktory" zahajuji konferenci o konstrukčních 
a výpočtových problémech elektráren s reaktory W E R 440. Dovolte, abych vás všechny Účastníky 
konference co nejsrdečněji přivítal. Vítám mezi námi v zastoupení NGŘ o.p. ŠKODA, ředitele 
tfvztí s. Ing. Kletečku, CSc., ředitele odboru FMPE s. ing. Maurera, a člena předsednictva 
PV ČSVTS o.p. ŠKODA s. ing. K. Dacha. 

Touto konferencí zahajuje věd.techn. společnost a koordinační pracoviště o.p. ŠKODA 
"Cyklus odborných akcí" na pomoc jadernému programu. V současné době jsou na řešitelských 
pracovištích bohaté zkušenosti z osvojovacích prací výroby komponent pro elektrárny s reakto
ry W E R 440. Bude velice užitečné seznámit se s těmito výsledky. Na podzim letošního roku chce
me organizovat další konferenci tohoto druhu, věnovanou "materiálovým a technologickým otáz
kám". V příštích letech budeme v organizaci odborných akcí pokračovat s aplikací na reaktory 
WER-1000. Věříme, že tyto konference budou významným přínosem pro všechny řešitele, institu
ce a zájemce o tuto problematiku. Celá řada problémů a otázek týkajících se vývoje a osvojení 
reaktorů W E R 440 a 1000 je řešená v těsné spolupráci se Sovětským svazem. Proto náplní někte
rých referátů budou též výsledky této spolupráce, přesahující rámec osvojovacích prací. Vzhle
dem k omezenému času, věnovanému této konferenci, nekladli jsme si za Úkol zajistit Úplnost 
odborné tématiky, spíše jsme vybrali problematiku z hlediska Účelnosti pro řešitele v našich 
podnicích. Proto myslím, že bude dána určitá možnost v diskusi na doplnění této problematiky. 
Předpokládáme, že Účastníci konference budou klást autorům referátů dotazy, event, mohou v 
diskusi doplnit projednávanou problematiku. 

Naše konference proběhne dle programu, který máte ve svých materiálech. Organizačně -
konference proběhne v plénu a bude rozdělena do tématických sekcí, které bude řídit vždy před
seda a sekretář sekce. 

Předpokládáme, že na závěr konference budou na základě doporučení autorů referátů a disku
se zpracovány závěry z konference, které budou předány též hospodářskému vedení. Z materiálů 
konference bude vydán sborník, který obdrží všichni Účastníci konference. 

Přeji konferenci hodně Úspěchů a žádám ředitele tívztí s. ing. Kletečku CSc, aby v zastou
pení NGŘ o.p. škoda přednesl svůj projev. 
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2. PROJEV PŘEDSTAVITELE VEDENÍ o. p. ŠKODA 
2. KLETECKY 

Vážené soudružky a soudruzi, 

dovolte, abych jménem vedení o.p. škoda a jménem svým pozdravil Vaši konferenci, která 
se bude zabývat konstrukčními a výpočtovými otázkami reaktorů a elektráren typu W E R 440. 
Náš podnik a rovněž další podniky a závody v ČSSR v současné době provádí osvojení výroby 
zařízení pro elektrárny W E R 440 a přechází bezprostředně k realizaci výroby. Jsme si plně 
vědomi toho, že. jednou ze základních podmínek realizace plánovaného rozvoje národního hospo
dářství a růstu životní úrovně v ČSSR stanovených XV. sjezdem KSČ, je zabezpečování plynulé 
a spolehlivé dodávky elektrické energie. V dlouhodobém výhledu se nosným programem výstavby 
čs. energetické základny stává jaderná energetika jako jediná alternativa zásadního řešení 
palivového a energetického problému. V těsné spolupráci se SSSR a ostatními státy RVHP je 
proto nutno zabezpečovat co nejintenzivnější růst podílu jaderné energie na výrobě elektric
ké energie. 

Proto bylo centrálními orgány uloženo o.p. škoda vyrobit do konce r..l980 5 tlakových 
nádob a 3 komplety reaktoru W E R 440. Po roce 1980 jsou výrobní vlkoly pro zajištění výstavby 
jaderných elektráren ještě náročnější, práce rozvoje védy a techniky jsou pro řešení otázek 
lehkovodního programu v ČSSR začleněny do úkolu státního plánu P 09-123-005 "Jaderné elektrár
ny a teplárny s lehkovodními reaktory", jahož koordinací byl pověřen o.p. Škoda Plzeň. V tom
to úkolu bylo v posledních dvou letech dosaženo značných technických úspěchů. Jeho prostřed
nictvím bylo uskutečněno úspěšné zahájení osvojení výroby komponent pro jaderné elektrárny 
typu VVER-440,.které jsou obsahem mezinárodní dohody mezi ČSSR a SSSR a spadají do mezinárod
ních integračních opatření zemí RVHP. 

Dalším důležitým úkolem tohoto úkolu státního plánu je jeho činnost v oblasti výzkumně-
vývojových prací na problematice komponent JE VVER 1000, které jsou rovněž obsaženy v mezinárod
ních dohodách, Mimoto se v oblasti rozvoje vědy a techniky řeší řada dalších vědecko-výzkumných 
úkolů, které souvisí s technologickou bezpečností jaderného zařízení. 

Pro čsl. národní hospodářství představuje jaderný program základní progresivní struktu
rální změnu a je současně jedním z integračních a dlouhodobých programů spolupráce států RVHP. 
V o.p. škoda tvoří jaderný program základní osu rozvoje výrobního programu a ovlivňuje celý 
výrobní profil podniku v různých oblastech. Proto praktickému zabezpečení jaderného programu 
v našich podmínkách chceme přistupovat zodpovědně a se znalostí problémů. 

Vysoká technická i výrobně-technologická náročnost a požadavky na kvalitu a bezpečnost 
zařízení vyvolávají zvýšené nároky na kvalifikaci a odborné znalosti všech kategorií i profesí 
pracovníků, kteří se na realizaci jaderného programu podílí. Proto vítáme pomoc vědecko-technic-
ké společnosti v řešení této problematiky, která může v rámci spolupráce závodních poboček VTS 
závodů vyrábějících zařízení pro jaderné elektrárny přispět určitým dílem ke včasné přípravě 
a kvalitnímu zabezpečení jaderného programu zejména v oblasti technické přípravy výroby, osvo
jení výroby reaktorových komponent, vlastní výroby dodávaných zařízení a rozvoje a budování 
výrobní základny. 
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Odborná konference a setkání o výměně zkušeností technických pracovníků je jednou z 
cest komplexního posouzení problému. 

Očekávám, že Vaše konference přispěje přednáškami i diskusí k lepšímu poznání a řešení 
konstrukčních a výpočtových otázek komponent elektrárny W E R 440. 

Přeji konferenci hodně úspěchů. 
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3. PROGNÓZA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
V CSSR A PODÍL JADERNÝCH ELEKTRÁREN 
Maurer A. - FMPE 

Lektor: Kott J. 

Stále se zvyšující význam elektroenergetiky jako součást rozvoje našeho národního hospo
dářství vyplývá z toho, že sama elektřina ve srovnání s ostatními formami energie je nejušlech
tilejší progresivní formou energie. Je schopna produkovat více společenských hodnot než ostat
ní formy energie a je rovněž pozitivním činitelem z hlediska vlivu na životní prostředí. Její 
význam bude s nástupem vědecko-technické revoluce stoupat. 

Funkce el. energie v palivo - energetické bilanci je nezastupitelná a je jedním z rozhodu
jících faktorů rozvoje celého národního hospodářství: 

I. Vývoj spotřeby el. energie 
je výrazem hospodářské činnosti země a zároveň i měřítkem životní úrovně jejího obytel-

stva. Na výši a průběhu spotřeby el. energie působí mnoho činitelů technických, hospodářských 
i společenských. Správné stanovení vývoje spotřeby je záležitost velmi složitá. Proto jsou v 
současné době prognózy spotřeby elektřiny zpracovávány na základě vědeckých metod, využívají
cích matematické statistiky, matematického programování a pod. Při upřesňování růstu spotřeby 
se rovněž vychází z dosavadního průběhu spotřeby el. energie, současného stavu úrovně elektri-
zace národního hospodářství a z předpokládaného sociálně - ekonomického vývoje charakterizova
ného souborem základních ukazatelů demografických, ekonomických i klimatických. 

Sledujeme-li dosavadní růst spotřeby el. energie, je silně závislý na stavu národního 
hospodářství a politické situaci země. Na př. v době hospodářské krize 1930 - 1936 dosahoval 
průměrný roční přírůstek 0,15 %, v některých letech na př. 1932 byl -8,5 %, v období před II. 
světovou válkou již ale 9,7 %. V letech 1940 - 1945 byl tento roční "přírůstek" -1,9 % a byl 
ovlivněn zejména rokem 1945. Po roce 1945 do roku 1975 má spotřeba el. energie trvalé přírůst
ky /roční 0 přírůstku dosahují 9 %/ dané potřebou rozvoje socialistického hospodářství i důsled
nou politikou KSČ zajištující potřeby pracujících. 

Prognózy spotřeby el. energie, které jsou v současné době uplatňovány, jsou odvozovány 
z předpokládaného rozvoje nár. hospodářství a růstu životní úrovně. Do roku 1990 se počítá 
např. z 1,89 krát zvýšením národního důchodu na 1 obyvatele proti roku 1975 a 2,33 krát zvý
šením vybavenosti pracovníků základními prostředky ve strojích a zařízeních a pod. 

Pro uspokojení nároků národního hospodářství a obyvatelstva na el. energii je počítáno 
s tímto vývojem spotřeby el. energie. 

mld kWh 
celková brutto spotřeba 

Tato hrubá orientační spotřeba si i nadále uchovává relativně vysoký trend i když její 
velikost bude jistě ovlivňována tlakem na snížení energetické náročnosti reprodukčního proce
su. Energetická náročnost v ČSSR na jednoho obyvatele je stále vysoká a dosahuje na př. pro
ti průmyslově vyspělejším státům, podle statistiky OSN, těchto hodnot. 
ČSSR - 100 %, NDR - 95 %, SSSR - 71 %, PLH - 68 %, Rakousko - 55 %. 

1975 
64,1 

1980 
83,4 

1985 
106 

1990 
135 
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Proto spotřeba energie na jednotku produkce se bude muset stát jedním z kriterií pro 
posuzování efektivnosti výroby. To znamená zaměřit pozornost na takovou výrobu, kde kWh je 
nejlépe zhodnocována při respektování cílových programů rozvoje čs. nár. hospodářství. Je 
potřeba podotknout, že uvedená spotřeba je horní hranicí; spíše bude v rámci upřesňování 
pětiletých plánů uvažováno s nižší spotřebou el. energie. Dosavadní tendence ve vývoji spo
třeby el. energie v 6. 5LP to potvrzují. 

Uvedené spotřebě el. energie odpovídají tyto průměrné roční přírůstky : 

období 1980/75 

průměrné roční přírůstky 
/%/ /horní hranice/ 5,4 

1985/80 

*4,9 

1990/85 

5,0 

V období do roku 1990 dojde ke změně skladby spotřeby elektřiny, v níž nejrychlejší 
tempo růstu vykazuje spotřeba obyvatelstva. Její podíl v oblasti užitné spotřeby by se měl 
zvýšit z 11,6 % v r. 1975 až na 19,1 % v r. 1990. I nadále největším odběratelem zůstává 
průmysl, kde vliv automatizace výroby a potřeba zvyšovat využití základních prostředků nutně 
vyvolá zvýšení energetické směnnosti. 

II. Výstavba zdrojové základny 

Zabezpečenost rostoucí spotřeby el.energie do výše asi 135 TWh v roce 1990 z hlediska 
zdrojové části pokračuje v tendencích započatých a realizovaných v 6. 5LP, avšak ovlivňova
ných některými specifickými podmínkami z nichž nejzávažnější je vlastní palivová základna. 
Omezené možnosti vlastních fosilních paliv pro výrobu el. energie a tepla neumožní plně krýt 
rostoucí potřebu el. výkonů. Z velkých elektráren, které mají zabezpečovat po roce 1980 pří
růstky ve výrobě el. energie se počítá s elektrárnou Prunéřov II a Opatovicemi II. Z velkých 
tepláren je sledována výstavba základních zdrojů tepla a to teplárny Třebovice IV a Ervěnice. 
Je reálný předpoklad, že na několika lokalitách bude rozvíjeno centrální zásobování teplem 
pomocí dálkových napáječů ze stávajících elektráren, které budou rekonstruovány. Tyto záměry 
umožní zvýšit energetickou účinnost ve využívání paliv a zlepšovat životní prostředí. V roz
voji el. zdrojů je dále počítáno s menšími zdroji, které budou tvořit pouze doplňkovou část. 
Celková bilance zásobování nových el. zdrojů domácím palivem je Úkolem značně mobilizačním 
zejména na oblast těžby v severočeském hnědouhelném revíru; tato těžba rozvoj uvedených el. 
zdrojů podmiňuje. 

Výroba el. energie z vodních zdrojů v ČSSR není rozsáhlá. Technicky využitelný primární 
potenciál všech našich vodních toků dosahuje asi 10 TWh/rok. Ekonomicky využitelný potenciál 
je nižší. Z tohoto hydroenergetického potenciálu je do současné doby využito asi 35 %. Do ro
ku 1990 se zvýší asi na 56 %. Hlavní podíl na tomto zvýšení má využití energetického potenciá
lu Dunaje. Po dokončení výstavby společně s MLR vodních děl na Dunaji bude získaná roční výro
ba pro ČSSR přibližně 2 TWh. Dále se počítá, že budou realizovány vodní elektrárny menších 
výkonů zejména na středním Váhu, dolním Labi. 

Mimo využití primárního potenciálu našich řek připravuje se v souladu s čsl. potřebou po
krývání diagramu zatížení výstavba přečerpacích vodních elektráren s denním využitím 5 - 6 ho
din i vyšším. Součtový instalovaný výkon v těchto přečerpacích vodních elektrárnách Dl. Stráně, 
Teplice, Č. Váh, C. Kámen k roku 1990 by měl dosáhnout asi 2 280 MW. 

Další zdrojovou oblastí, která nemá však zásadní vliv na pokrývání přírůstků výroby el. 
energie, jsou elektrárny s leteckými motory, které zajišEují některé speciální \ikoly v diagra
mu zatížení i jako reservní zdroje. 

10 



III. Ekonomická integrace v energetice 

Přijatý komplexní program socialistické ekonomické integrace ukázal i v energetice hlav
ní směry dalšího postupu v mezinárodní spolupráci. Jako výsledek systematické přípravy byl 
na XXX. zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci přijat projekt Rámcového schématu perspektiv
ního rozvoje propojených elektroenergetických soustav. Druhým závažným dokumentem byla Rámcová 
dohoda o spolupráci při perspektivním rozvoji propojených elektroenergetických soustav člen
ských států RVHP na období do roku 1990, která byla podepsána v roce 1977. Oba tyto dokumenty 
jsou v současné době rozpracovávány do konkrétních dohod, které mají zabezpečovat za určitých 
podmínek dodávku el. energie pro čsl. potřeby. 

První dohoda, která již byla podepsána a je v realizaci zaměřena na výstavbu el. vede
ní 750 kV SSSR - MLR společným lisilím zainteresovaných států. ČSSR se podílí na této výstavbě, 
jejímž hlavním cílem je získání smluvního el. výkonu z SSSR včetně využití dalších výhod vyplý
vajících z propojení. 

Další záměr, který je sledován a v současné době již ve stadiu zpracování závěrečných doku
mentů je čs. účast na společné výstavbě jaderné elektrárny na Uzemí SSSR. Jedná se o několik 
dohod směřujících k dořešení podmínek při Účasti jednak na vlastní výstavbě elektrárny, jednak 
na vyvedení el. výkonu z této elektrárny do el. soustavy ČSSR. 

Československá zainteresovanost na obou záměrech vyplývá z využití vzájemných výhod, které 
tyto velké integrační akce přinášejí. 

IV. Výkonová a výrobní bilance 

Výkonová a výrobní bilance v ČSSR, která v zásadě, jak uvedeno, sleduje potřebu zajistit 
k roku 1990 celkem asi 135 TWh, vychází z předpokládaných přírůstků nových energetických zdrojů 
v 7. a 8. 5LP a využitím stávajících el. zdrojů. Maximální roční zatížení ve srovnání s rokem 
1975 se zvýší k roku 1990 celkem asi 2,2 krát a instalované výkony 2,72 krát a měly by dosáhnout 
více jak 29.000 Mw'. 

Z hlediska skladby zdrojů i nadále převažují tepelné elektrárny, jejichž význam se snižuje. 
Při zhruba procentuální stálosti výkonů vodních elektráren, musí zabezpečovat potřebu jiné zdroje. 

Skladba zdrojů 

Rok 

1960 
1970 
1975 

Předpoklad 
1980 
1985 
1990 

Tepelné elektrárny 
% 
87,5 
85,8 
86,5 

81,6 
68,1 
54,6 

Vodní elektrárny 
% 

12,5 
14,2 
12,4 

12,7 
13,4 
13,6 

Ostatní 
% 
-
-
1,1 

/jaderná elek
trárna A - 1/ 

5,7 
18,5 
31,8 

V podmínkách ČSSR jsou jednoznačně ve skupině "ostatní" zahrnuty jaderné elektrárny, jejichž 
výroba el. energie by k roku 1990 měla dosáhnout asi 33 % pro respektování náběhových křivek. 
U jaderných elektráren pro bilanční úvahy je počítáno s využitím průměrně 6000 hodin za rok i 
když v některých případech je možné využití vyšší. 
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V. Výstavba jaderné energetiky v CSSR 

Omezený rozsah vlastních zásob paliv, ohraničené možnosti dalšího růstu dovozu paliv 
a potřeba řešit problémy životního prostředí podtrhují význam urychleného rozvoje jaderné 
energetiky. Protože využití jaderné energie je jednou z technicky nejnáročnějších a nejslo
žitějších změn v naší ekonomice, která kdy byla prováděna a to i z hlediska investiční nároč
nosti je jí věnována mimořádná pozornost. Nejedná se jenom o vlastní výstavbu, ale i o správ
ně zaměřenou přípravu a výběr lokalit, výrobu kvalitního zařízení, zabezpečenost palivem 
a v neposlední řadě kádrové vybavení kvalifikovanými pracovníky. 

Před více jak 20ti lety, kdy byla mezi ČSSR a SSSR uzavře/ia první dohoda o rozvoji a 
výzkumu fyziky atomového jádra a o využití jaderné energie pro potřeby národního hospodářství, 
otevřela se také pro ČSSR možnost využívat jiných energetických zdrojů. Na základě této doho
dy byly rozvíjeny další vědecko-výzkumné práce v širším rozsahu včetně zapojení čs. strojí
renského potenciálu do řešené problematiky, tízká spolupráce v této oblasti vedla k uvedení do 
provozu v prosinci 1972 první čs. jaderné elektrárny A-l v jaslovských Bohunicích. 

Výstavba čs. jaderné energetiky, jako součást výstavby jaderné energetiky členských států 
RVHP je založena v první etapě na využití jaderných reaktorů vyvinutých a ověřených v SSSR. 
Jedná se o lehkovodní tlakové reaktory typu WER. 

Čs. jaderný program, sledující realizovat do roku 1990 celkem asi 10 280 MW elektrického 
výkonu se opírá v zásadě o 2 etapy rozvoje. První etapa bude realizována při uplatnění reakto
rů W E R 400 MWe. Podle dosavadních již uzavřených dohod je již zahájena výstavba na těchto lo
kalitách. 
- Jaslovské Bohunice V - 1 o výkonu 2 x 440 MWe 
- Jaslovské Bohunice V - 2 o výkonu 2 x 440 MWe 
- Dukovany o výkonu 4 x 440 MWe 

První blok jaderné elektrárny V-l má být uveden do provozu v závěru letošního roku - druhý 
blok v polovině roku 1979. Uvádění do provozu jaderné elektrárny V-2 je počítáno v roce 1981 a 
1982, Dukovan do roku 1985. Poslední elektrárna kde mají být ještě uvedeny do provozu bloky 
440 MW je jaderná elektrárna Mochovce - okres Levice - 4 x 440 MW a to v první polovině 8. 5LP. 
Lokalita Mochovce je již v podstatě územně technicky posouzena .a jo připraven k projednání 
rovněž investiční záměr. Urychleně jsou připravována jednání s SSSR o uzavření nezbytných dohod 
a kontraktů. Pro potřebu včasného získání elektrického výkonu je sledována možnost opakovatel
nosti projektu Dukovan. Tato záležitost je předmětem jednání s SSSR. 

Druhá etapa výstavby čs. jaderného programu je založena na intenzifi kovaném typu lehkovod-
ního tlakového reaktoru W E R 10C0. Při rozhodování velikosti budoucích jednotek se vycházelo z 
toho, že 
- jednotka W E R 1000 MW bude v SSSR včas provozně osvojena 
- efektivnost těchto jednotek ve srovnání s jednotkami menších výkonů, které přicházely v ůVahu 

/500 MWe/ je prokázána. Jedná se zejména o úsporu v pracnosti, nižším materiálovým nárokům 
a vyšší provozní efektivnost 

- jaderná bezpečnost je rovnocenná. Počítá se v každém případě s ochrannou obálkou. 

Naproti tomu uplatnění reaktoru W E R 1000 v čs. elektrizační soustavě vyvolá růst záložního 
elektrického výkonu jako celku, jehož význam bude postupně klesat zejména rozvojem mezinárod
ních propojení národních el. soustav vedeními zvlášt vysokého napětí. 

Čs, jaderný program počítá s uvedením do provozu do roku 1990 s maximálně 5ti reaktory 
a 1000 MWe na těchto lokalitách : Malovice v jižních Čechách, Mochovce okres Levice a oblast 
severní Moravy. Jako záložní lokalita je sledována oblast severního Slovenska. Je snahou, aby 
každá z uvedených lokalit umožnila maximální koncentraci elektrického výkonu. První z lokalit , 
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na které je počítáno s uplatněním reaktoru 1000 MWe a to v roce 1987 ec. 1988 jsou Malovice. 
Celková kapacita je 4000 MW. První etapa 2 x 1000 MW má být uvedena do provozu v roce 1987/88. 
Elektrický výkon na lokalitě severní Morava má být uveden do provozu v roce 1989/90; v roce 
1990 by měl být uveden do provozu i první blok jaderné elektrárny Mochovce II. 

Uvedený el. výkon JE odpovídá horní hranici spotřeby. V případě nižší spotřeby el. energie 
bude celkový instalovaný výkon snížen v této skupině elektráren řádově o 1000 MW. 

Je nutno zdůraznit, že při vyhledávání lokalit jsou již podle získaných zkušeností uplat
ňována kriteria zohledňující rovněž seismicitu. 

Nepříznivá situace v oblasti ušlechtilých paliv vyvolává hledat jejich náhradu pro oblast 
teplárenství a to dodávkou tepla z jaderných zdrojů. Zájem o dodávku tepla z jaderných elektrá
ren pramení nejen z čistě ekonomických důvodů, ale i ze všeobecné tendence zavádět technologie, 
které by vedly k úsporám energie, aniž by tím docházelo k podstatnějším změnám v životním stylu 
obyvatelstva. 

Využívání tepla z jaderných zdrojů je spojeno s celou řadou omezení, které je třeba brát 
v úvahu, jestliže požadujei, 2 pohotovost tohoto zdroje pro dodávku tepla pro průmysl i obyvatel
stvo. Jejich omezení je dáno hlavně tSmito podmínkami: 
- jaderné elektrárny se budují o velkých jednotkových výkonech. Pro ekonomický provoz je nutné, 
aby tomuto výkonu odpovídala i velikost odběru tepla. To vyvolává rovněž mít k dispozici znač
ně rozsáhlé teplárenské sítě, 

- dodávka tepla na velkou vzdálenost má svoje omezení; proto je žádoucí využít teplo pokud mož
no v místě zdroje. Z toho vyplývá umístění reaktoru blízko osídlených center, což na druhé 
straně vyvolá obtíže v povolovacím řízení zejména z hlediska bezpečnosti. Zpracované předpisy 
v této oblasti nejsou konečné. 

Problematika dodávek tepla z jaderných elektráren je v čs. podmínkách aktuální. Ve všech 
případech u výstavby jaderných elektráren je tento požadavek sledován. V letošním roce byla 
dohodnuta spolupráce mezi ČSSR a SSSR na zpracování studie typové elektrárny s odběrem tepla 
na bázi reaktorů W E R 1000. Tato spolupráce by měla vyústit společným posouzením vypracované 
projektové studie JEOT, která bude uplatňována v konkrétních podmínkách lokalizace. Pokud 
tento záměr, který má být ukončen do roku 1980 potvrdí reálnost, bude přednostně sledována vý
stavba JEOT Praha a Bratislava jako náhrada za el. výkon JE sev. Morava a Mochovce W E R 1000. 

Z á v ě r 

Rostoucí spotřeba elektrické energie v ČSSR na straně jedné a omezené možnosti vlastní 
palivové základny i dovozu energie na straně druhé, vyvolává v podmínkách ČSSR orientovat se na 
urychlenou výstavbu jaderné energetiky. Vede k tomu rovněž nutnost zlepšování životního pro
středí. 

Výstavba jaderných elektráren je v podstatě inovačním programem energetiky. Z těchto dů
vodů jí musí být věnována náležitá pozornost a to nejen v předprojektové a projektové přípravě, 
vlastní výstavbě a provozu, ale i včasném zajišEování kvalifikovaných kádrů. 

S rozvojem jaderných elektráren úzce souvisí vytvoření takové strojírenské základny, která 
by zajištovala nejen vývojovou základnu, ale i vlastní kvalitní dodávky jaderného zařízení ne
jen pro čs. potřeby, ale i pro vývoz s požadavkem zvýšení efektivnosti jaderného strojírenství. 

Zajištění jaderného programu je podmiňováno rovněž včasným a kvalitním provedením staveb
ních prací. 

Jaderný program ČSSR se i nadále bude rozvíjet ve spolupráci se SSSR. Proto je bezpodmínečně 
nutné vytvářet takové podmínky, aby včas byly uzavírány nejen hlavní dohody na základní akce, 
ale i kontrakty na dílčí úkoly. 
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4. ZABEZPEČENÍ PROGRAMU ROZVOJE 
JADERNĚ ENERGETIKY V PLÁNU VÉDY 
A TECHNIKY 
Škrabal J . - CSKAE, Kott J. - SKODA 

Lektor: Krett V. 

Již v období budování 1. čs. jaderné elektrárny, která byla uvedena úspěšně do provo
zu v r. 1972, veškeré vývojové a výzkumné práce byly centrálně koordinovány prostřednictvím 
plánu rozvoje vědy a techniky pod Československou komisí pro atomovou energii. Tyto dobré 
zkušenosti z dlouhodobého období vývoje prototypové těžkovodní jaderné elektrárny byly po 
definitivním hospodářském rozhodnutí ČSSR přeorientovat další vývoj jaderné energetiky na 
provozně osvědčené sovětské tlakovodní reaktory novovoroněžského typu, promítnuty do nově 
vytvářených plánů účasti čs. dstavů a průmyslu ve výzkumu vybraných otázek tlakovodní jaderné 
energetiky. Tak na počátku r. 1970, po předchozích koncepčních a organizačních dohodách se 
SSSR, byly položeny základy nového líkolu státního plánu, kterému úvodní oponentura v květnu 
1970 schválila název "Jaderné elektrárny a teplárny s lehkovodními reaktory". Úkol sám tehdy 
obsahoval 16 tzv. hlavních úkolů, z nichž některé alternativně příliš vybočovaly ze sovětské 
koncepce a byly také pozdcji jako technicky v nejbližších desetiletích nerealizovatelné zru
šeny. Úkol státního plánu vstoupil prakticky v technickou řešitelskou platnost po podepsání 
Protokolu mezi GKAE Moskva a ČSKAE Praha dne 23. července 1970, čímž byla v ČSSR oficiálně 
zahájena programovaná činnost vývojově výzkumná v oblasti tlakovodní jaderné energetiky. 
Důležitou pomocí ze strany SSSR bylo postupné předávání řady technických zadání, která pro
hloubila konkrétnost a účelnost zahajovaných prací. Hlavní zaměření prací bylo orientováno 
zpočátku na uzlový a alternativní výzkum a vývoj zařízení pro jadernou elektrárnu VVER-1000 
s přihlédnutím ke specifickým možnostem a tradici čs. výzkumných ústavu a průmyslu. Tak byla 
vypracována u nás varianta tlakové nádoby s montážním svarem na staveništi, vypracovaly se 
projekty a prototypy hlavních cirkulačních čerpadel, zpracoval se technický projekt verti
kálního parogenerátoru a vytvořily se reálné předpoklady pro výrobu potrubního systému pri
márního okruhu. Návaznost na generálního projektanta byla zajištována permanentně každoroční
mi dvoustrannými výměnami odborníků ze SSSR a ČSSR ke všem řešeným a naléhavým problémům. 
V tomto smyslu byl vývoj úkolu státního plánu také kladně hodnocen při průběžných oponentu
rách v pro' nci 1971 a y březnu 1974. Nedostatek který se však stále citlivěji projevoval 
v práci výzkumných a vývojových kolektivů, spočíval .ve skutečnosti, že se ve výrobních závo
dech v oblasti plánování výroby položky pro RVT objevovaly pouze jako doplňkové. Tím se- v 
ČSSR nevytvořil včas dostatek prototypů dílčích zařízení primárního okruhu, konkrétních tech
nických prostředků, ale pouze návrhy, .studie, v nejlepším případě určité části technických 
projektů. Tak úkol státní.io plánu v 5. PLP sice splnil základní cíl, zajistit přeorientaci 
čs. průmyslu z těžkovodní na lehkovodní problematiku, ale na druhé straně jsme jen těžko 
a neuspořádaně přecházeli do fáze prototypového zkušebnictví. Úkol sám mimo již zmíněná tech
nická zadání čerpal v průběhu celé 5. pětiletky z výsledků Semináře RVHP k "Jaderné elektrár
ně WER-1000", který byl velice užitečný a který se konal v r. 1973. Složité problémy také 
vznikaly v otázkách materiálového vývoje a výzkumu, kde původní kapacitní možnosti ČSSR byly 
přeceněny. V tomto období roku 1973 se však vytvářejí nové možnosti též iniciativy FMHTS pro 
čs. průmysl, a sice zapojením do výroby některých vybraných komponent pro jaderné elektrárny 
s reaktory VVER-440, které se v původním rozpisu úkolu RVT nevyskytovaly, čs. průmysl byl 
nakonec pověřen výrobou všech základních částí primárního okruhu WER-440 v rámci mezinárodních 
integračních opatření zemí RVHP v oblasti jaderné energetiky, avšak mimo hlavní cirkulační 
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čerpadla, která přešla do výrobní gesce SSSR a RSR. Na základě těchto nově vzniklých skuteč
ností koordinace úkolu státního plánu se souhlasem Československé komise pro atomovou energii 
na obchodně-technickou skutečnost pružně reagovala zavedením tzv. osvojovacích dílčích úkolů, 
o nichž ve vztahu k tomuto semináři je nutné dále říci několik slov podrobněji. V roce 1974 by
la proto v ČSSR zahájena řešení RVT pro zabezpečení osvojení výroby nebo tvorbu vlastního pro
totypu těchto komponent: 

- tlaková nádoba reaktoru 
- vývoj technoloqie a ověření dílů reaktoru 
- vnitřní části reaktoru 
- regulační mechanizmy SOZ 
- horizontální Darogenerátor 
- primární potrubí a armatury 
- ve dvou firemních variantách hlavní cirkulační čerpadla 
- separator páry. 

Uvedené části zařízení byly po vstupní oponentuře osvojovacích úkolů WER-440 organizačně 
i podle řešitelských organizací zařazeny do 6ti dílčích úkolů: 
20. Vývoj technologie a osvojení výroby tlakové nádoby WER-440 vč. vnitřních dílů reaktoru 
21. Vývoj technologie a ověření výroby dílů reaktoru typu WER-440 
22. Vývoj technologie a osvojení výroby čerpadel primárního okruhu pro LVR typu WER-440 
23. Potrubí a armatury 
24. Vývoj technologie a osvojení výroby PG a K0 
25. Separátory páry 

Řeiiení úkolů bylo zahájeno na základě postupně předávané dokumentace ze SSSR, ale též na 
základě vlastní výzkumně-vývojové činnosti zpracovávané však podle technických zadání a informa
cí z SSSR. Za těchto okolností byla v ČSSR poprvé zahájena příprava i vlastní osvojení výroby 
tlakovodních reaktorových komponent jaderných elektráren WER-440 na základě sovětských podkla
dů. Současně byly na vládní úrovni vytvořeny též investiční podmínky pro plnění výrobních 
úkolů v průběhu 6. pětiletky. A tak se také včasným zásahem plánu vědy a techniky vytvořily 
včas podmínky v průmyslu pro jeho včasnou přípravu na náročné výrobní úkoly. 

V současné době můžeme říci, že mimo již zmíněná hlavní cirkulační čerpadla, jsou všechny 
ostatní položky plněny, nebo je dostatek reálných předpokladů pro jejich splnění v průběhu této 
i příští pětiletky. Má být u nás vyrobeno kolem 20 reaktorů, na 100 horizontálních parogeneráto
rů, 20 kompenzátorů objemu, 20 potrubních systémů, přes 100 hlavních uzavíracích armatur a na 
50 separátorů páry. Z uvedeného hrubého přehledu výroby je nutné ještě připomenout, že celkové 
náklady, které byly v 5. a budou ještě v 6. pětiletce vynaloženy, činí celkem 376,56 mil. Kčs 
na 132,95 mil. Kčs podílové účasti průmyslu, tj. 35 %. Práce na komponentech WER-440 v oblasti 
RVT budou také do roku 1980 příslušnými realizačními výstupy zakončeny. To je nutné chápat jako 
jeden z prokazatelných aktivních výsledků činnosti RVT, a lze také očekávat, že obdobné situace 
bude brzy dosaženo v oblasti osvojení výroby komponent jaderných elektráren WER-1000, na jejichž 
základě bude budována mohutná výrobní základna elektrárny z atomového jádra ve všech zemích so
cialistického tábora. 
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5. PROJEKTOVĚ ŘEŠENÍ JADERNĚ ELEKTRÁRNY 
S DVĚMA BLOKY VVER 440 
Nekolný J. - EGP 

Lektor: Novák J. 

Projektová řešení jaderné elektrárny s bloky W E R 440 

Koncepce jaderné elektrárny s bloky VVER 440 vychází ze základního řešení vyvinutého a 
ověřeného již dlouhodobým provozem v Sovětském svazu. První blok tohoto typu byl dán do pro
vozu již v roce 1971 /průmyslový prototyp o výkonu 210 MW již v roce 1964/. Řešení hlavního 
výrobního bloku vychází ze základního koncepčního řešení formou dvoj bloků a při zachování 
principu řešení, lze bez zásadních zásahů přizpůsobovat hlavní výrobní blok podmínkám různých 
lokalit hlavně z hlediska vnějších vazeb s návazností na zastavovací plán a stavební část. 
Neustrnulo se však na původním řešení a práce na zdokonalení reaktoru VVER, primární části a • 
celkovém řešení nadále pokračují. 

Elektrárny s bloky W E R 440 se dnes proto vyskytují v původním řešení s reaktorem typu 
V 230. Jsou to jaderné elektrárny, které v současné době jsou již v provozu a nebo jejich 
realizace se v současné době nachází před dokončením. Jsou to např. blok č. 3 a 4 v JE Voroněž, 
JE Kolská v SSSR, JE Kozloduj v Bulharsku, JE Bruno Leuschner - Greifswald /Nord/ v NDR, u nás 
JE V-l v Jaslovských Bohunicích. Dalším vývojovým typem jaderných elektráren s reaktory W E R 
440, které v současné době se projektují nebo začíná jejich realizace, jsou JE s reaktorem ty
pu V-213. U nás je to JE V-2 Jaslovskě Bohunice, JE Dukovany atd. Celková koncepce JE s reakto
rem typu V-213 je hlavně ovlivněna požadavkem havarijního chlazení aktivní zóny, které je ře
šeno pro případ prasknutí hlavního cirkulačního potrubí a výtok oběma průřezy potrubí. V dal
ším se budeme zabývat v současné době aktuálním řešením s reaktorem typu V 213. 

Jaderné elektrárny s bloky W E R 440 vychází ze základního koncepčního řešení formou 
dvojbloků. Hlavní výrobní blok se dvěma bloky o instalovaném výkonu 2 x 440 MW je možno cha
rakterizovat jako funkčně a.dispozičně uzavřený celek, který z hlediska jaderné a požární bez
pečnosti, manipulace s čerstvým a vyhořelým palivem, manipulace s radioaktivními odpady, vstu
pů a výstupů do kontrolovaných zon bloků a průchodů jejich kontrolovanými zónami včetně řešení 
dozoren tvoří uzavřený celek. Tomu odpovídá řešení hlavního výrobního bloku a uspořádání pomoc
ných provozů a objektů. Týká se to hlavně budovy pomocných aktivních provozů, provozní budovy 
s hygienickou smyčkou, dieselgenerátorové stanice, vysokotlaké kompresorové stanice, atd. Z 
porovnání různých zastavovacích plánů elektráren s bloky W E R 440 je tato vazba jednoznačně 
patrná. Z vlastního řešení výrobního bloku vyplývá, že pokud má být zajištěna efektivnost in
vestic, nutno elektrárny s bloky W E R 440 v daném řešení budovat zásadně formou dvojbloků. 

Technické parametry bloků W E R 440 
výkon reaktoru 1 375 MW. 
instalovaný výkon turbosoustrojí 
u bloku 440 MW 

/2x220 MWe/ 
S ohledem na tepelný výkon reaktoru W E R 440 je výkon bloků odvislý od teploty chla

dící vody kondenzátorů. Podle předběžných tepelných výpočtů provedených v Energoprojektu činí 
výkon bloku na svorkách generátoru při teplotě chladící vody 20° C /bez dodávky tepla mimo 
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cyklus, avšak s krytím všech dodávek pro vlastní provoz bloku/ •. 437 MWe, 
za stejných podmínek při teplotě chladící vody 33 C 413 MWe 

Výkon bloku 440 MWe se tedy dosáhne při teplotě cca 19,2 C anebo nižší. Obecně to zna
mená, že v našich klimatických podmínkách výkonu bloku 440 MWe na svorkách generátoru se do
sáhne pouze po určitou část roku. Dá se předpokládat, že to bude cca 4 až 5 měsíců v roce. 
S ohledem na vzájemný poměr investic mezi primární a sekundární částí považujeme řešení, které 
po celý rok využívá tepelného výkonu reaktoru za ekonomicky správné vůči řešení, které by za
jišťovalo trvalou dodávku elektrické energie a nevyužívalo výkonu reaktoru. 

Hlavni ťidaje primárního a sekundárního okruhu: 
Počet cirkulačních smyček 6 
Průtok chladivá reaktorem 10,82 m s /39.000 m /h/ 
Střední tlak chladivá 12,74 MPa /125 kp/cm2/ 
Výkon jedné smyčky 230 MW. 
Střední teplota chladivá na vstupu do reaktoru 269°C 
Střední přírůstek teploty chladivá i •/ reaktoru 31°C 
Střední vyhoření paliva , 2 420 KJ/tU 
Palivo .... kysličník 'uraničitý U0-
se zirkoniovým pokrytím 
Střední obohacení v první vsázce 2,5 % U 235 

v přídavném palivu 3,6 % U 235 
První vsázka paliva 42 tu 
Výroba páry v jedné smyčce 125,6 kgs" /425 t/h/ 2 Tlak páry na výstupu z PG 4,79 MPa /47 kp/cm / 
Teplota syté páry na výstupu z PG 258,9°C 
Vlhkost páry na výstupu z PG 0,02 % 
Tlak syté páry před TG 4,48 MPa /44 kp/cm2/ 
Teplota napájecí vody na vstupu do PG 233°C 
Vlastní spotřeba elektřiny z výroby 7,4 % 
Střední účinnost tepelného cyklu brutto 32 % 

netto 28 % 
Celkový tep. výkon reaktoru 1 375 MW. 
Celková výroba páry 2 700 t/h 

Provoz bloku je kampaňový, se střední dobou kampaně 3 x 7 000 hod., tj. s výměnou 1/3 
paliva v každém roce. Výměna paliva si vyžádá odstavení bloku na cca 25 dnů až 30 dnů. Primár
ní okruh je řešen pro max. projektovou nehodu danou prasknutím hlavního cirkulačního potrubí 
# 500 s výtokem ž" obou čelních průřezů. 

Hlavní výrobní blok sestává z reaktorovny, příčných a podélné mezistrojovny /etažérky/ 
a strojovny. Na reaktorovnu navazují blokově přiřazené mokré kondenzace /barbotáž/ a mezistro-
jovna /etažérka/ speciální ventilace. Ve společném reaktorovém sále jsou umístěny dva reaktory — 
rozteč 96 m, každý v samostatné šachtě reaktoru s biologickým stíněním a navazujícími hermetic
kými .boxy, ve kterých jsou umístěna hlavni zařízení primárního okruhu jako parogenerátory, hlav
ní cirkulační čerpadla, sekční armatury, hlavní cirkulační potrubí apod. V reaktorovně jsou dále 
umístěny pomocné okruhy primárního okruhu, jako např. systém borové regulace, bezpečnostní systé
my, doplňovací systém primárního okruhu, kontinuální čištění chladivá, kompenzátor objemu atd., 
sklady čerstvého a vyhořelého paliva, transportně technologické systémy atd. V tlakové nádobě 
reaktoru o vnitřním průměru 3 560 mm, o síle stěny 140 až 250 mm a výšce 12,3 m, váze cca 
200 t bez víka, je umístěna aktivní zona o průměru 2,88 m a výšce 2,5 m sestávající z 349 pali
vových článků a 37 článků s regulačními a havarijními tyčemi. /Počet palivových proutků v článku 
je 126/. Celkový hydraulický odpor primárního okruhu je 0,37 MPa. Hlavní cirkulační čerpadla, 
váha jednoho čerpadla je 55 t, jsou vertikálního typu jednostupňová ucpávková se setrvačníkem, 
dopravované množství 1,805 m s" , měr. energie čerpadla 363 Jkg . Parogenerátory jsou ležatého 
typu se dvěma svazky horizontálních U-trubek. Pevně je uložena tlaková nádoba reaktoru, kompen
zátor objemu, ostatní zařízení primárního okruhu, tj. hlavní cirkulační potrubí, hlavní cirkulač
ní čerpadla a parogenerátory jsou uloženy posuvně nebo zavěšeny tak, aby celý systém mohl volně 
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dilatovat. Pevné kotvení je opět až na hlavních parovodech z parogenerátorů v průchodkách stě
nou hermetických boxů. Hlavní uzavírací armatury v cirkulačních smyčkách jsou v uzavřeném sta
vu utěsňovány vodou, aby bylo zabráněno vniknutí chladivá do odstavené smyčky. Hermetické boxy 
jsou dimenzovány na přetlak 0,15 MPa /l,5 atm./. Pro zabránění posunů zařízení hlavního cirku
lačního okruhu působením reakčních sil při prasknutí potrubí a výtoku chladivá jsou v projektu 
použitý speciální omezovače posuvů a pohybu. Zařízení a stěny hermetických boxů jsou chráněny 
před možným působením letících předmětů a vodních proudů. 

Hlavní cirkulační okruh je pevnostně kontrolován a analyzován na zatěžovací stavy od te
plotních, radiačních a tlakových pulzací, vyvolaných v okruhu za normálního provozního stavu, 
při maximální projektové havárii a na vlivy seismicity do 5° podle stupnice MSK. Nejdůležitěj
ší konstrukční prvky a uzly jsou dlouhodobě ověřeny i z hlediska dynamických účinků. Důležitou 
iSlohu v zajištění bezpečnosti reaktoru W E R 440 má kontrola jakosti, tj . kvality výroby již od 
prvních začátků až po montáž, uvádění do provozu, včetně průběžné kontroly za provozu. 

V projektech bloku W E R 440 jsou vytvořeny předpoklady k možnosti určité průběžné kontro
ly za provozu v rámci programu zajištění jakosti a provozní kontroly. K rozvinutí kontroly ja
kosti v celé šfři podle současných světových názorů bude zapotřebí učinit celou řadu opatření 
od legislativních opatření až po zásahy do výroby, kontroly během výroby, technických podmínek 
dodávek, přejímek a uvádění do provozu. 

Ochranný a lokalizační systém bloků W E R 440 

Radioaktivní zplodiny jsou od okolního prostředí odděleny třemi barierami. První barieru 
tvoří ochranný obal /pokrytí/ jaderného paliva, druhou barierou je tlakové zařízení primárního 
okruhu, třetí barierou je stavební konstrukce, ve které je zařízení primárního okruhu umístěno. 
U bloku W E R 440 je zařízení primárního okruhu /reaktor, cirkulační smyčky, parogenerátory atd./ 
umístěno v místnostech, které jsou dimenzovány na vnitřní přetlak a jsou hermeticky těsné, a to 
v tzv. hermetických boxech. Až na barieru tvořenou stavebními konstrukcemi, která není namáhána 
vlastním technologickým procesem výroby energie z jaderného paliva, jsou obě vnitřní bariery za
tíženy tlakovými, tepelnými, radiačními a dalšími vlivy pracovního cyklu. Z tohoto pohledu ne
tvoří jednotlivé bariery násobnou ochranu. Zařízení primárního okruhu a stavební konstrukce jsou 
sice řešeny z hlediska zatěžovacích stavů pro seismické vlivy až do 5 podle stupnice MSK, zů
stává zde však možnost poruchy primárního okruhu působením zvýšeného tlaku chladivá, působením 
mechanických vibrací při spolupůsobení interkrystalické koroze austenitické oceli nebo při zkřeh
nutí materiálu. Primární okruh je proto proti překročení pracovního tlaku chladivá jištěn pojist
nými ventily umístěnými na parním prostoru kompenzátoru objemu. Pojistné ventily není možné vy
ložit na tepelný výkon reaktoru ale na zachycení tlakových změn v primárním okruhu, které vznik
nou při některých poruchových stavech. Ochranný systém reaktoru je řešen tak, že selhání výkono
vé regulace je vyloučeno. 

První ochranné zařízení je tedy vytvořeno v systému kontroly a řízení havarijní ochra
nou reaktoru řídícími tyčemi. Řešení zabezpečuje vysunutí řídících tyčí i při prasknutí ochranné 
trubky pohonu řídící tyče a jejich zasunutí do aktivní zóny a při ztrátě tlaku chladivá a jeho 
úniku při max. předpokládané projektové nehodě. 

Nejzávažnější havárii u lehkovodních reaktorů a tedy u reaktoru W E R představuje nehoda 
spojená se ztrátou chladivá, tj. při prasknutí hlavního cirkulačního potrubí. V tomto případě 
vlivem nedostatečného chlazení aktivní zóny může dojít k porušení povlaku palivových článků, 
k porušení stěn stavebních konstrukcí hermetických boxů a k ďniku aktivity z aktivní zóny. Blok 
je proto vybaven systémem havarijních ochran na sebe navazujících a řešených i na poměry maxim, 
projektové havárie, tj. aby teplota pokrytí palivových článků ani při této havárii nedosáhla 
1 200° C a bylo zabráněno tavení aktivní zóny. Havarijní systémy aktivní zóny sestávají z ná
sledujících vzájemně na sebe navazujících opatření, umožňujících chlazení aktivní zóny za všech 
předpokládaných havarijních situací při zásahu ochran reaktoru a odstavení reaktoru: 
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1. Cirkulace chladivá při krátkodobém výpadku elektrického proudu na dobu cca 2 - 3 
sec. nebo v prvních okamžicích do cca 10 sec. při prasknutí hlavního cirkulačního potrubí. 
V těchto případech je cirkulace chladivá přes aktivní zónu zajištěna vhodnou charakteristikou 
doběhu hlavních cirkulačních čerpadel pomocí setrvačníku tak, aby množství chladivá proudícího 
přes aktivní zónu odpovídalo množství vydělovaného tepla v aktivní zóně při zásahu ochran 
reaktoru. 

2. Cirkulace chladivá přes aktivní zónu, respektive zalití aktivní zóny při ztrátě 
tlaku chladivá a jeho iSniku. Aby nedošlo k odhalení aktivní zóny a jejímu přehřátí vlivem 
ztráty tlaku a bouřlivého varu při prasknutí hlavního cirkulačního potrubí /při zásahu ochran 
reaktoru/ je primární okruh vybaven systémem havarijního zalití aktivní zóny, který sestává 
ze čtyř tlakových vertikálních zásobníků o obsahu 4 x 70 m se zásobou 200 m vody. Tlak v zá
sobnících je 4 až 6 MPa a je udržován dusíkovým polštářem. Provozní váha jednoho tlakového zá
sobníku /akumulátoru/ je cca 130 t a tlakové zásobníky jsou od primárního okruhu odděleny spe
ciálními zpětnými ventily, takže k výtoku vody z akumulátoru dochází okamžitě, jakmile tlak 
v primárním okruhu poklesne pod tlak v akumulátorech. 

3. V dalších fázích zajištuje cirkulaci přes aktivní zónu a odvod zbytkového tepla 
reaktoru, samostatný nízkotlaký dochlazovací systém, sestávající z čerpadel, nádrží borové vo
dy a výměníků. Systém je vybaven samostatnými výměníky /chladiči/, aby zbytkové teplo reaktoru 
mohlo být dlouhodobě odváděno nezávisle na stavu zařízení primárního okruhu. Od tohoto systému 
je požadována vysoká spolehlivost a pohotovost vzhledem k tomu, že v řetězci jxž nenásleduje 
další náhradní systém, který by umožnil odvod tepla z aktivní zóny. Nízkotlaký dochlazovací 
systém je proto řešen s 200 % zálohou, tj. ve třech paralelních větvích na sobě zcela nezávis
lých. Každá větev je tedy tvořena čerpadlem, potrubním rozvodem a příslušným výměníkem. Poža
davek nezávislosti paralelnosti systémů /aby byla zachována spolehlivost daná systémem 3 x 
100 %/, musí být zachován i na straně zásobování výměníků chladící vodou, zásobování elektric
kých spotřebičů /čerpadel, armatur/, el. proudem a v systému ovládání a řízení. V každé větvi 
nízkotlakého systému je čerpadlo o výkonu 84 kgs" /300 t/h/ Y = 638 Jkg~ /65 m v si./. Nádrže 
borové vody zajišEují pro první období po havárii zásobu pro doplňování vody do aktivní zóny a 
pro sprchové systémy. 

Uvedené havarijní systémy zajištující cirkulaci chladivá přes aktivní zónu doplňují 
další 3 systémy, a to: 

1. Vysokotlaký doplňovací systém, který je napojen na stejné zásobní nádrže borové 
vody jako nízkotlaký dochlazovací systém a zajišEuje doplňování primárního okruhu při ekviva
lentní natěsnosti odpovídající prasknutí potrubí Js 50 při zachování pracovního tlaku v primár
ním okruhu. Pro řešení tohoto okruhu platí stejná kriteria jako pro nízkotlaký dochlazovací 
systém, tj. je řešen s 200 % rezervou ve třech paralelních větvích vzájemně na sobě nezávislých. 
Výkon každého vysokotlakého doplňovacího čerpadla je 18 kgs /65 t/h/. 

2. Systém mokré kondenzace /barbotážní kondenzátor/, který zajišEuje kondenzaci páry 
uvolněné při porušení těsnosti primárního okruhu a potlačení tlaku v hermetických boxech, a to 
až pro krajní případ prasknutí hlavního cirkulačního potrubí. Barbotážní kondenzátor je dimenzo
ván tak,-aby v hermetických boxech nebyl překročen tlak 0,15 MPa, na který jsou stavební kon
strukce hermetických 'JOXŮ dimenzovány a tím nebyla porušena jejich těsnost a bylo zabráněno ťini-
ku aktivity do okolí. Barbotážní kondenzátor je samostatná budova přiléhající k reaktorovně, je 
tlakovým kanálem spojen s hermetickými boxy. Výška budovy je cca 30 m, délka cca ,40 m, šířka cca 
20 m. Budova barbotážniho kondenzátoru má vnitřní ocelovou vystýlku pro zachování těsnosti a pev
nostně je budova dimenzována na přetlak 0,15 MPa. Vnitřní zařízení barbotážniho kondenzátoru se
stává ze žlabů, ve kterých je držena zásoba vody umožňující kondenzaci páry uvolněné z primární
ho okruhu. Žlaby jsou uspořádány ve 12 patrech nad sebou a celková zásoba vody s obsahem boru 
12 g l" v nich činí cca 1 400 t. přes vodní uzávěr žlabů a zpětné klapky je kondenzační prostor 
barbotážniho kondenzátoru spojen se vzduchovými komorami, do kterých je vytlačen vzduch z herme
tických boxů a barbotážniho kondenzátoru. Uvolněná energie z primárního okruhu při prasknutí 
hlavního cirkulačního potrubí představuje cca 70 t páry, takže teplota vody by neměla překročit 
cca 65 C při teplotě vody ve žlabech max. 40 C. Mezi přívodními kanály páry k barbotážním žlabům 
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a kondenzačními prostory oddělenými vodními závěry jsou bezpečnostní zpětné klapky, které u-
možňují vyrovnání tlaků a zabraňují, aby voda ze žlabů nevytekla při menší havárii. Systém 
barbotáže je opatřen vypouštěcí nádrží 150 m , která slouží k vypuštění jednoho patra žlabů 
pro možnost oprav a revizí. Podlaha barbotážního kondenzátoru a hermetických boxů je odvodně
na přes systém nádrží do nízkotlakého dochlazovacího systému, aby byl umožněn dlouhodobý odvod 
zbytkového tepla z reaktoru. Těsnost celého systému hermetických boxů a barbotáž. kondenzátoru 
se předpokládá 0,3 % objemu/24 hod., takže únik aktivity do okolí by měl být značně nižší, než 
u plnotlakého kontějnmentu. 

3. Sprchový systém, který zajištuje snížení tlaku v hermetických boxech. Sprchový 
systém je dělen do sekcí, přitom správnou funkci v dostatečném měřítku zajištuje jedna sekce. 

Pokud zůstane zachována těsnost a funkce primárního okruhu, je zajišEováno odvedení 
zbytkového tepla z reaktoru přes sekundární okruh zpět přes řadu paralelních na sobě nezávis
lých systémů, které umožňují normální, ale i havarijní dlouhodobé dochlazování při poruchách 
v sekundárním okruhu. Jsou to: 

o 
1. Dochlazovací stanice s technologickými kondenzátory F = 300 m a dochlazovacími 

čerpadly 0,14 m 3s - 1 /500 t/h/ 632 Jkg-1 /65 m v si./ 
2. Pojistné ventily na parogenerátorech při poruše hlavních parovodů a odstavení celé 

sekundární části. Pro tento líčel jsou v parovodech zabudovány pneumatické rychlo-
činné odstavovací armatury. 

3. Přepouštěcí sta:.j.ce páry do atmosféry situované na kolektorech páry 4,4 MPa -
/44 kp cm / > 

Tyto systémy mohou samozřejmě pracovat pouze za předpokladu, že je zajiš-těno ve 
všech provozních případech napájení parogenerátorů. Toto je zajištěno pomocí havarijních na
pájecích čerpadel o výkonu 18 kgs- /65 t/h/, Y = 5 500 J kg*" /560 m v si./,dalších doplňova
cích čerpadel o stejném výkonu a zásob kondenzátu a demi-vody. Na dvojblok jsou uvažovány záso
by demi-vody a kondenzátu o celkovém množství 3 x 1 000 m . Zde je nutno podotknout, že všechny 
havarijní systémy zajištující odvod zbytkového tepla z reaktoru jsou z hlediska materiálních zá
sob dimen ovány tak, aby reaktor v souladu s vydělováním zbytkového tepla mohl být chlazen ne
závisle na jakýchkoliv vnějších vztazích po dobu několika desítek /20 -30/dnů. Týká se to 
zásob demi-vody, zásob technické vody, zásob topného oleje /nafty/ pro nouzové zdroje /diesel-
generátory/, zásobování elektr. energií apod. S ohledem na průběh vydělování zbytkového tepla 
po odstavení reaktoru a možnosti dalších vnějších opatření je takováto doba nezávislosti elek
trárny na vnějších podmínkách přijatelná jak z hlediska bezpečnosti, tak ekonomie. 

Havarijní systémy zajištující bezpečný odvod vydělovaného zbytkového tepla z reakto
ru musí být dimenzovány a řešeny s vysokou bezpečnosti a spolehlivostí. Jsou to vysokotlaký a 
nízkotlaký dochlazovací systém, sprchový systém, vložený okruh chlazení čerpadel systému hava
rijního chlazení reaktoru, chlazení pohonů systému ochran reaktoru, některé vzduchotechnické 
okruhy atd. a na tyto systémy navazující systém technické chladící vody a systém nouzového na
pájení /dieselgenerátory/ elektrických spotřebičů /čerpadel, pohonu ovládání, měření apod./. 
0 těchto systémech bude ještě mluveno. Znamená to, že prvky s nižší spolehlivostí, u nichž do
chází k mechanickým pohybům, mají v těchto okruzích navrženu rezervu nebo jmenovitý výkon je 
zajištován volbou většího množství menších jednotek tak, aby bylo dosaženo v celkovém zapojení 
větve maxim, spolehlivosti. S ohledem na rozvinutí stromu poruch takto sériově zapojených prvků 
jako je potrubní rozvod, čerpadla, armatury, vypínače, dieselgenerátory atd. možno reálně uvažo
vat i při zvlášt náročných opatřeních v takovémto systému se součinitelem pohotovosti 0,98. 

Důležitost těchto systémů však nepřipouští tak nízkou pohotovost. Jsou proto tyto 
systémy navrženy ve třech paralelních větvích, tj. 3 x 100 % vzájemně přísně oddělených. Takovýto 
systém jako celek vykazuje součinitel pohotovosti 0,99999, což možno považovat za plně vyhovující. 
Aby toto platilo, je však nutno striktně dodržet nezávislost jednotlivých paralelních větví, a 
to ve všech navazujících částech. Při jedné větvi kterékoliv části systému v revizi nebo poruše, 
sníží se koeficient pohotovosti na 0,999 a za provozu bloku /reaktoru/ je nutno takový stav po
važovat za provoz se sníženou bezpečností. Provoz bloku je nutno považovat za provoz ve zvlášt-
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ním režimu s mimořádnými opatřeními /spouští se např. dieselgenerátory jako nouzový zdroj el. 
napájení, které za normálního provozního režimu jsou pouze v pohotovosti atd./. Z hlediska za
bezpečení napájení důležitých spotřebičů elektrickým pjoudem je toto zabezpečeno ze čtyř vzá
jemně nezávislých systémů a u nouzových zdrojů, které zajištují napájení havarijních systémů 
reaktoru a bloku je přísně dodržena zásada nezávislosti jednotlivých okruhů aE ve zdrojích či 
spojovacích cestách, aby porucha jednoho zařízení či prvku v jednom okruhu nemohla vyvolat im
puls k poruše v okamžiku druhém. Tato hlediska jsou respektována jak ve funkčním, tak i dispo
zičním řešení. 

Ve strojovně o šířce 42 m jsou umístěna pro každý blok 2 turbosoustrojí na sytou"pá
ru, každé o výkonu 220 MW. Množství páry do turbiny 375 kgs" /l 350 t/h/. Turbína je třítěle-
sová, otočky 50 s /3 000 ot/min./. Turboalternátor je chlazen vodíkem. Turbina má 7 regene
račních stupňů. Do cyklu je zařazena bloková úprava turbinového kondenzátu, což vyvolalo nut
nost volit kondenzátky ve dvou zatím samostatných stupních. Dvoustupňové čerpání turbinového 
kondenzátu umožňuje s ohledem na teplotu kondenzátu .alespoň částečně využíti ztrátového tepla 
alternátoru. Turbina je mezi VT a NT díly vybavena vertikálními separátory vlhkosti a přihřívá-
ním páry. Kondenzátory i jsou jednotahové, řešeny jako dvoutlakové a výhledově je předpokládáno 
kontinuelní čištění kondenzátorů systémem Taprogge. Turbosoustrojí jsou umístěna na kotě + 9,60m 

a jsou uspořádána tak, že turbosoustrojí I. bloku jsou zrcadlově umístěna vůči turbosoustro-
jím II. bloku, přičemž čela turbosoustrojí směřují do středu strojovny. Turbosoustrojí jsou vy
bavena přepouštěcími stanicemi do kondenzátoru a odběry pro účely vytápění elektrárny. Každá 
turbina má 2 přepouštěcí stanice dimenzované a /440 t/h/ 122 kgs" , celkový výkon přepouštěcích 
stanic bloku 488 kgs-1 /l 760 t/h/. Přepouštěcí tlak 4,7 - 0,05 MPa /46 - 0,5 kp/cm2/. Výměníko
vá stanice je umístěna ve strojovně jako napájecí stanice parogenerátorů a dochlazovací stanice 
s technolog, kondenzátory. Napájecí stanici tvoří 4 pracovní a 1 rezervní elcktronapáječky a 
dvě napáječky havarijní. Dopravované množství jednou hlavní elektronapáječkou 0,236 m s /850 
t/h/. Měrná energie-čerpadla J kg /670 m v si./. Dopravované množství jednou havarijní napá-
ječkou 18 kg s~ /65 t/h/. Dochlazovací stanice reaktoru o výkonu 2 x 18 kgs" /2 x 65 t/h/ se
stává z technologického kondenzátoru, přepouštěcí stanice 2 x 18 kg s /2 x 65 t/h/ a dochlazo-
vacích čerpadel. Zařízení blokové ilpravy turbinového kondenzátu včetně externí regenerace je též 
umístěno ve strojovně. Příprava a skladování reagentů je v CHŮV. Bloková úprava turbinového kon
denzátu j« dimenzována bez rezerv na úpravu veškerého turbinového kondenzátu, tj. na 100 %. Při 
regeneraci hmot bude část kondenzátu přepouštěna ochozem blokové úpravy kondenzátu, což z pro
vozních hledisek plně vyhovuje. Úprava turbinového kondenzátu je blokově přiřazena vždy ke každé 
turbině. Po nevhodných zkušenostech s celulozovými filtry není uvažováno se samostatným odželez-
ňovacím stupněm a úprava je navržena jen směsnými filtry s částečným odželezňovacím účinkem v sa
mostatně naplavené třetí vrstvě. Řešení považujeme za dostatečné vzhledem k tomu, že NT regene
race a separátory jsou z nerezu a pouze VT regenerace z uhlíkové oceli, takže bloková úprava 
kondenzátu by měla plně zvládnout požadavky na kvalitu napájecí vody při najíždění a bezpečně 
zajištovat kvalitu napájecí vody parogenerátorů za normálního provozu. 

V podélné mezistrojovně o šířce 18 m je umístěno zařízení tepelné úpravy vody, sestá
vající ze dvou napájecích nádrží o obsahu každé 150 m pro každý reaktorový blok. Odplynění se 
provádí při tlaku cca 0,7 MPa. Napájecí nádrže jsou umístěny na kótě + 22,50 m. Na kótě cca 33m 
jsou v mezistrojovně umístěny zásobní nádrže chladící technické vody, zajištující, aby nedošlo 
k zavzdušnění nejvýše položených chladičů v reaktorovně při výpadku elektrického proudu dříve, 
než dojde k obnově provozu čerpadel chladící vody na nouzové napájení z dieselgenerátorové stani
ce. Jinak jsou prostory mezistrojovny vymezeny hlavně pro elektro zařízení, tj. rozvodny vlastní 
spotřeby 6 a 0,4 kv spojovací kabelové trasy,' některé ventilační a vzduchotechnické systémy reak-
torovny, které jsou umístěny'nad kótou + 22 m. Další prostory jsou vymezeny pro spojovací potrubí 
sekundární části, redukční stanice do atmosféry /o výkonu 2 x 56 kg s /2 x 200 t/h/ pro blok 
redukční stanice zajištující vlastní spotřebu páry v bloku v různých provozních režimech apod. 

Příčné mezistrojovny /etažérky/ jsou jednoznačně vyhrazeny elektrozařízení a automa
tizovanému systému řízení. 

Automatizovaný systém řízení technologického procesu W E R 440 zahrnuje podsystémy in
formační, automatické regulace, ovládání, automatik a ochran. Tyto podsystémy, jejichž součástí 
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analogová a číslicová zařízení, tvoří koncepčně jednotný systém kontroly a řízení. Provozní 
režimy, jejichž zákonitosti jsou předem určeny, jsou řešeny automatickými zásahy systému kon
troly a řízení tak, aby provoz byl udržován v žádaných provozních mezích s optimálními podmín
kami. Rovněž při havarijích, při kterých je dosahováno havarijních mezí je působení ochran za 
vSčelem ochrany personálu a zařízení automatické. Přes vysoký stupeň nasazeného automatizované
ho systému zůstává operátor zvláště v mimořádných nahodilých situacích rozhodujícím článekm 
v procesu řízení. Po této strance jsou na kvalitu operátorů stále značné požadavky. 

Základní technické řešení automatizovaného systému řízení předpokládá: 
1. Centralizovanou kontrolu a řízení hlavních technologických procesů z blokové do

zorny. V případě havárie blokové dozorny /požár apod./ pak kontrolu a bezpečné 
odstavení reaktoru včetně dochlazování z nouzové /havarijní/ dozorny. Za tím úče
lem některé veličiny informačního systému a ovládání životně důležitých zařízení 
pro odstavení a dochlazování reaktoru je zdvojeno do nouzové dozorny a provedeno 
individuálními analogovými přístroji. 

2. Kontrolu a řízení pomocných technologických zařízení reaktorovny včetně ventilace 
opět z dozorny^ reaktorovny. 

3. Řízení přípravných operací pro najíždění a odstavování z místních štítů nebo z mís
ta zařízení. 

4. Kontrolu technologických parametrů centrálně pomocí počítače. Pro zvýšení spolehli
vosti informačního systému v oblasti veličin, rozhodujících z hlediska bezpečnosti 
bloku je číslicový informační systém zdvojen pomocí individuálních analogových pří
strojů. 

5. Možnost volby základních provozních parametrů v analogové formě. 
6. Provádění technologických, technicko-ekonomických a jaderně fyzikálních výpočtů na 

počítači. 
7. Světelnou a akustickou signalizaci při vybočení parametrů z regulovaných mezí, při 

působení a zásahu ochran, hlášení polohy a stavu zařízení, hlášení nesouhlasu volby 
ovládání, hlášení poruch v elektrických kruzích. 

8. Přímé autonomní působení ochran mimo ostatní systémy kontroly a řízení. Přitom hod
nověrnost signálu a vyloučení poruchy na spojovacích cestách a tedy správný zásah 
ochrany je zajištěn výběrem dvou hodnot ze tří, ochrana od zvýšení teploty chladivá 
na výstupnu z reaktoru odstavující reaktor dokonce výběrem tří hodnot ze šesti. 

9. Decentralizovaný informační číslicový systém rozdělený do 3 podsystémů s funkcí in
formační a 1 systém s funkcí výpočetní, vše za účelem zvýšení spolehlivosti a bez
pečnosti systému. 

Chemická úprava přídavné napájecí vody pro primární a sekundární okruh je řešena vždy 
centrálně, tj. neblokově a sestává z čiření a demineralizace. Výkonu chemické úpravy přídavné 
napájecí vody pro dvojblok činí cca 50 kg s /cca 200 t/h/ je vyšší, než vyžaduje sovětská nor
ma, která uvádí pro stanovení výkonu chemické úpravy přídavné napájecí vody vztah 25 + Q .0,01 + 
+potřeba pro doplňování primářů a další spec. potřeby /spec. prádelna apod./. S ohledem na pro
vozní výsledky v našich elektrárnách považujeme však určité předimenzování za vhodné. Pro každý 
dvojblok tj. 2 x 440 MW je nutno instalovat zásobní nádrže demi-vody o celkové kapacitě 3 x 
1 000, m . Vzhledem k tomu, že na tyto nádrže jsou napojena havarijní napájecí čerpadla a hava
rijní doplňovací čerpadla,jsou zásobní nádrže /vertikálního provedení/ při instalování více jak 
dvou bloků, situovány k hlavním výrobním blokům, což zvyšuje bezpečnost a spolehlivost provozu 
a vytváří stejné podmínky pro dimenzování navazujících zařízení. V budově CHŮV jsou příslušné 
sklady chemikálií a přípravna reagentů pro regeneraci blokové úpravy turbinových kondenzátů, 
roztoků pro spec. čistící stanici radioaktivních vod, zařízení na neutralizaci agresivních od
padních vod apod. 
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Chladící systémy a zásobování vodou 

S ohledem na bezpečné zajištění odvádění vydělovaného zbytkového tepla reaktoru po 
jeho odstavení, v návaznosti na havarijní dochlazovací systémy a nouzové napájení elektrickým 
proudem, je nutné řešit i celkovou koncepci chlazení a zásobování elektrárny přídavnou vodou. 

Technicky a ekonomicky dostupné řešení vede k rozdělení celkového chladícího systé
mu do dvou respektive tří paralelních okruhů. Jsou to: 

1. Systém chladící vody kondenzátorů turbin a jim na roven postaveným spotřebičům. 
Svým řešením odpovídá tento okruh řešení na klasických blokových kondenzačních 
elektrárnách. Odvádí cca 95 až 98 % celkového odváděného tepla. 

2. Systém tzv. technické chladící v->dy pro chlazení nedůležitých spotřebičů, který 
odvádí cca 2 až 1 % z celkového odváděného tepla. Na spolehlivost tohoto okruhu 

- jsou z hlediska zapojení prakticky stejné požadavky jako na okruh kondenzátorů 
turbin. Krátkodobé přerušení dodávky je možné. 

3. Systém tzv. technické chladící vody pro chlazení důležitých spotřebičů v hava
rijních dochlazovacích systémech reaktoru. Tento okruh je dimenzován na možnost 
odvádění tepla cca 5 % z celkového odváděného tepla. S ohledem na vazbu na hava
rijní dochlazovací systémy musí být zachována stejná zásada jako koncepce, jak 
z hlediska funkčního zapojení, tak z hlediska napájení z nouzového zdroje /diesel-
generátorů/. Je proto řešen ve třech paralelních větvích 3 x 100 % na sobě zcela 
nezávislých, aby byla zachována platnost součinitele pohotovosti 0,99999. Pro 
případ poruchy nebo revize některé větve platí stejná hlediska jak vpředu uvede
no pro havarijní dochlazovací systémy. Tento systém technické chladící vody je 
řešen hlavně s vazbou na zdroje nouzového elektrického napájení elektrických spo
třebičů a z hlediska hydraulických a tepelných bilancí společně pro dvojblok, tj. 
2 X 440 MW = 880 MW. 

Zde je vhodné upozornit na řadu vložených meziokruhů mezi okruh chladící vody tech
nické a chlazená zařízení primárního okruhu za účelem zabránění pronikání aktivi
ty z primárního okruhu do chladící technické vody. Na zásadách a principech cel
kové koncepce však toto nic nemění. 

Centrální čerpací stanice chladící vody kondenzátorů je řešena ve společné budově 
s čerpací stanicí technické vody pro důležité i nedůležité spotřebiče na společné kótě jako chla
dící věže. Výrobní blok nemusí mít společnou kótu ±0,0. Čerpadla /chladičky pracují do spo
lečného výtlaku a je předpokládán provoz v propojeném systému, což zvyšuje spolehlivost chladící
ho systému z hlediska výpadku chlad.iček. Jmenovitá teplota chladící vody pro turbiny je 20°C. 
Je to teplota,_ která se dosáhne na chladících věžích přibližně při průměrné roční venkovní te
plotě vzduchu v našich klimatických podmínkách. Z hlediska čistoty celého chladícího cirkulační
ho okruhu bude nutno řešit řadu opatření, hlavně z hlediska mechanických nečistot, které zanáše
jí kondenzátory, ucpávají cesty /trubky/ a značně zhoršují účinnost studeného konce turbin. Jedná 
se o vhodná opatření ve výtokovém objektu chladících věží, vtokové části čerpačky atd. 

Systém technické chladící vody pro důležité spotřebiče vzhledem k vysokým poža
davkům na spolehlivost v jakýchkoliv režimech se přerušení dodávky technické chladící vody vůbec 
nepřipouští, je řešen v samostatných přísně oddělených 3 paralelních větvích, jak jsem již uvedl 
a to po stránce elektrického napájení, čerpadla a potrubí a vstupních objektů do čerpačky. Sací 
jímky jsou řešeny tak, že čerpadla technické chladící vody mohou pracovat na cirkulační vodu 
přes samostatné ventilátorové věže nebo na přídavnou vodu do cirkulačního okruhu.,S ohledem na 
požadované teplotní poměry je řešení provedeno tak, že čerpadla technické chladící vody pracují 
přednostně s přídavnou vodou a podle provozních poměrů přepadá přídavná voda do cirkulačního 
okruhu kondenzátorů turbin pokud je přebytek vody, nebo naopak se okruh technické chladící vody 
doplňuje z cirkulačního systému kondenzátorů turbin, když je přídavné vody méně. Jednoznačný po
žadavek, aby technická chladící voda nepřekročila max. teplotu 33°C, znamená v našich klimatic
kých podmínkách použití ventilátorových věží. Na každé větvi jsou tedy ventilátorové věže 
s články APS - 8.'Na každou věž je proveden obtok, protože normální provoz bude řízen tak, že 
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oteplená chladící voda, pokud bude odpovídat teplotě chlazené vody v cirkulačním okruhu chla
dící vody kondenzátorů, bude vedena obtokem do van ventilátorových věží. Ventilátorové věže 
budou v provozu v omezené míře /s provozem ventilátoru cca 200 hod/rok/ při max. letních te
plotách. Zapojení však zaručuje trvalou pohotovost ventilátorových věží, včetně zimních opatře
ní. Ventilátory musí být napájeny z nouzového zdroje el. napájení. Protože dieselgenerátory 
1,8 Mí jsou plně vytíženy, předpokládá se napájení těchto ventilátorů ze samostatných diesel-
generátorů tuzemské výroby. 

Zásobování elektrárny surovou vodou je provedeno čerpací stanicí umístěnou mimo areál 
elektrárny. Přívodní řády jsou zdvojeny. S ohledem na celkové provozní poměry elektrárny z hle
diska výpadku čerpačky je vhodné na přívod, řádech instalovat vodojemy, ze kterých je zajištěn 
přítok vody do elektrárny samospádem. Veškerá přídavná voda a část cirkulační vody je trvale 
čištěna. Způsob čištění je uvažován čiřením. Množství přídavné vody pro. 2 x 440 MW v letním ma
ximu je cca 1,1 m s 

Dieselgenerátorová stanice zajišťuje nouzové napájení nejdůležitějších elektrických ' 
spotřebičů elektrárny v případě úplné ztráty napětí v systému vlastní spotřeby a tvoří jeden 
ze čtyř nezávislých napájecích systémů, který je trvale udržován v horké rezervě a od podání 
signálu je každý agregát schopen být do 40 s postupně plně zatížen. Výkon agregátu 1,8 MW. 

S přihlédnutím k požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti jsou agregáty rozděleny na 
3 paralelní větve, které jsou po stránce paliva, oleje, vzduchu, dispozičního řešení a elektři
ny zapojeny blokově. Celkový počet agregátů je 6. Měrná spotřeba paliva 250 g/kwh. 

Do celkové koncepce se promítají i otázky radiační ochrany a je nutno se o ní zmínit. 
Radiační kontrola je zaměřena do oblastí: 

- sledování radiační situace prostředí /je to kontrola, měření, vyhodnocení, evidence/ 
- sledování úrovně aktivit v technologických okruzích /jedná se o úroveň, transport, 
hromadění, úniky, těsnost technolog, zařízení/ 

- sledování radiační situace okolí 
- kontrola a evidence ozáření a zamoření personálu 
- kontrola a evidence zamoření pracovních ploch, zařízení, dopravních prostředků 
- kontrola účinnosti dezaktivace 
- kontrola bezpečnosti práce na pracovištích se zdroji záření 
- kontrola úrovně radioaktivních výpustí a odpadů. 
Z hlediska zajištění jednotlivých činností v provozu je předpokládáno rozdělení podle 

hlavních provozů: 
- radiační kontrola jednotlivých bloků zahrnuje reaktorovnu, strojovnu, budovu pomoc, 

akt. provozů, ventilační komín 
- radiační kontrola okolí 
- radiační kontrola v provozní budově 
- radiační kontrola odpadních vod 
- individuální dozimetrická kontrola a laboratoře 
- kontrola ve spalovně RA odpadu a v objektu zpevňování RA odpadů 
Radiační kontrola prostředí, speciální technologická kontrola a kontrola výpustí je 

prováděna částečně centralizovaným měřícím systémem "SEJVAL", autonomními přístroji, odběry vzor
ků centrálním odběrovým systémem. Operativní měření jsou zajišťována pomocí přenosných přístrojů. 
Centralizovaný měřící systém může být připojen na počítač. V první realizaci se s tímto zatím ne
počítá. 

Článek je zaměřen hlavně na stručnou charakteristiku bloku W E R 440. Bylo by nutno se 
zmínit ještě o dalších systémech, počínaje dopravou čerstvého a vyhořelého paliva, ventilačními 
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systémy, dezaktivací, zásobováním vysokotlakým a nízkotlakým vzduchem, čistícími stanicemi RA 
medií, laboratořemi, rozvodnami, řadou dalších elektrických zařízení a systémů, systémem po
žární ochrany, vyvedením výkonu, aspekty uvádění do provozu, provozními režimy, potrubím, opa
třeními proti poškození zařízení a dalších systémech a službách, které zabezpečují spolehlivý 
chod a provoz jaderných bloků WER. 

Literatura 
Sovětské projektové zadání proj. org. Těploelektroprojekt 
Úvodní projekt - Energoprojekt Praha 
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460 ventilační komín 
490 strojovna 
529 ústřední el. dozorna 
530 dieselgenerátorová stanice 
531 naftové hospodářství 
584 čerpací stanice cirkulační chladící vody 
590 budova chemické úpravny přídavné vody pro I. a II. okruh 
591 liprava přídavné vody pro chladící okruhy 
592 sklad chemikálií a neutralizace 
593 zásobní nádrže demi-vody a systém superhavarij. napájení 
633 dílny stavební údržby 

640 dílny a sklady 
641 sklad hořlavin, olejů a mazadel 
650 administrativní budova 
653 požární stanice 
800 budova reaktorů 
801 budova aktivních pomocných provozů 
803 provozní budova 
805 podélná mezistrojovna 
806 příčné mezistrojovny pro el. zařízení 
808 spalovna RA odpadů 
809 zpevňování RA odpadů 
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6. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REAKTORU VVER 440 
Chott J., Vaněk Z., Vyleta J. - ŠKODA 

Lektor: Novák J.. 

1 . Úvod 

V současné době řada čs. podniků těžkého strojírenství zahájila výrobu zařízení pro 
jaderné elektrárny s reaktory typu WER. V oborovém podniku Škoda je vyráběn reaktor a zaříze
ní pro montáž a obsluhu. 

Reaktor, vyráběný v o. p. Škoda pod typovým označením V-213-Č, je osvědčený sovětský 
tlakovodní reaktor typu W E R 4 40. Tento reaktor se vyznačuje zvýšenou bezpečností při provozu 
i zvýšenou možností kontroly zařízení primárního okruhu, zejména tlakové nádoby v průběhu pro
vozování. Konstrukce reaktoru počítá s případem tzv. maximální havárie, za kterou je považová
no okamžité a úplné porušení jednoho z hlavních cirkulačních potrubí Js 500 mm. 

2. Popis konstrukce a funkce reaktoru 

Reaktor V-213-Č je tlakovodní energetický heterogenní jaderný reaktor, kde ke štěpné 
reakci dochází působením tepelných neutronů. Jako paliva je použito mírně obohaceného kysliční
ku uraničitého. Moderátorem a současně chladivém je chemicky upravená voda. 

K dosažení dostatečně vysokého stupně účinnosti je udržován v primárním okruhu vysoký 
tlak a teplota chladivá, což klade vysoké požadavky na materiály, konstrukci a výrobu tlakových 
nádob a zařízení primárního okruhu. Pro zajištění účinného odvodu tepla z aktivní zóny reaktoru 
je v primárním okruhu udržován nucený oběh chladivá v šesti samostatných cirkulačních smyčkách. 

Zařízení vlastního reaktoru V-213-Č tvoří těleso tlakové nádoby, horní blok, šachta, 
dno šachty, koš aktivní zóny, blok ochranných trub, kasety palivových článků, tandemy palivo
vých kaset a absorbSních tyčí připojených prostřednictvím spojovacích tyčí k pohonům umístěným 
v pouzdrech horního bloku na víku reaktoru. 

V tělese tlakové nádoby je zavěšena šachta, ve které je umístěn vyjímatelný koš aktiv
ní zóny, v němž jsou uloženy šestihranné palivové kasety se svazky palivových článků /prutů/. 
V aktivní zóně je celkem 312 kaset palivových článků a 37 palivových kaset spojených v tandem 
s absorbčními tyčemi. Uspořádání kaset v aktivní zóně vytváří trojúhelníkovou mříž s roztečí 
147 mm. Výška aktivní zóny je 2 500 mm, průměr 3 000 mm. Palivové kasety jsou svými spodními 
koncovkami zasunuty do otvorů v desce koše aktivní zóny,, v horní části jsou centrovány nástavci 
bloku ochranných trub a současně přitlačovány k desce koše aktivní zóny. Poloha kaset v radiál
ním směru je určena drážkami v desce koše aktivní zóny, do nichž zapadají kolíky kaset. Tandemy 
palivových kaset a absorbčních tyčí se mohou v aktivní zóně podélně pohybovat. Jejich zasouvá
ním do aktivní zóny nebo vysouváním z ní se kompenzuje reaktivita reaktoru, nebo reguluje jeho 
výkon. Týmiž tandemy se zabezpečuje i ochrana reaktoru proti nepřípustným odchylkám provozních 
parametrů od normálních hodnot. Tandemy plní tedy funkci havarijní ochrany, regulace a kompensa-
ce. Počáteční písmena ruských slov označující tyto tři funkce jsou běžně používána pro označení 
těchto tandemů - kasety ARK /A = avaria, R = regulacija, K = kompensacija/. 
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W E R 440 
1 375 
12,25 

MW 
MPa 

42 000 m3/hod. 
6 
269°C 

31°C 
349 
37 /z 
2 420 

počtu 349/ 
J kg 

Chladivo vstupuje do reaktoru pod tlakem 12,5 MPa o teplotě 269 C šesti vstupními 
hrdly Js 500 mm, proudí mezikruhovou mezerou mezi šachtou a tělesem tlakové nádoby ke dnu 
reaktoru, kde se obrací o 180 a prostupuje perforovaným eliptickým dnem šachty do aktivní zó
ny. Při průchodu aktivní zónou se voda ohřívá a postupuje dále do prostoru mezi šachtou a tě
lesem tlakové nádoby a proudí šesti výstupními hrdly Js 500 a hlavním cirkulačním potrubím 
k parogenerátorům. Teplota chladivá na výstupu je cca 300°C. 

Hlavní parametry reaktoru: 
Typ reaktoru 
Tepelný výkon reaktoru 
Tlak v primárním okruhu 
Průtok chladící vody reaktorem 
Počet cirkulačních smyček 
Střední teplota vody na vstupu do reaktoru 
Střední přírůstek teploty vody v aktivní 
zóně 
Počet palivových kaset 
Počet regulačních kaset 
Předpokládané střední vyhoření paliva 

3. Popis konstrukčních části reaktoru 

3.1 Kaseta s palivovými články 
Kaseta se skládá ze svazku palivových článků /prutů/ s distančními mřížemi, ze 

šestihranného pouzdra kasety s válcovou koncovkou pro ustavení kasety do desky koše aktivní 
zóny a hlavice sloužící k manipulaci a upevnění kasety v reaktoru. 

Palivový článek tvoří trubka ze slitiny Zr+l%Nb, v níž jsou uloženy tablety z 
kysličníku uraničitého. Trubka je na otou koncích uzavřena koncovkami přivařenými elektrono
vým paprskem. Vnitřní volný prostor trubky je zaplněn heliem. Trubka má vnější $ 9,1 mm, ti. 
stěny 0,65 mm. Lisované tablety U0o jsou 15 - 30 mm vysoké s minimální hustotou 10,2 g/cm . 
Ve středu mají otvor o ý 1,4 - 1,6 mm sloužící ke snížení teploty ve středu tablety a tím ke 
zmenšení lineárního prodloužení palivového sloupce při ohřevu. Celková výška sloupce tablet 
U0_ v palivovém článku je 2 420 mm. Sloupec tablet je osově upevněn speciální pružnou vložkou 
z nerezavějící oceli. 

Palivové články jsou uspořádány do svazku s trojúhelníkovou mříží o kroku 12,2 
mm. Ve svazku je 126 článků s palivovými tabletami a 6 článků, u nichž jsou tablety U0_ na
hrazeny zirkoniem obsahujícím 0,5 - 1 % přírodního bóru. 

Distancování článků je provedeno deseti distančními mřížkami z austenitické 
oceli. Články jsou upevněny ve spodní nosné mřížce a v horní části v hlavici kasety. 

Svazky palivových článků jsou zasunuty do šestihranného pouzdra-kasety ze sli
tiny Zr+2,5 % Nb o tlouštce 2 mm a s rozměrem pro klíč 144 mm. 
Charakteristiky palivového článku a kasety: 
Vnější průměr povlaku palivového článku 0 9,1 mm 
Tlouštka povlaku O,o5 mm 
Rozteč palivových článků v trojxíhel. mříži 12,2 mm 
Průměr otvoru ve středu tablet 00_ 1,4 - 1,5 mm 
Výška tabletového sloupce v článku 2 420 mra 
Hustota tablet U02 >10,2 g/cm 
Množství UO, v palivovém článku —1,06 kg 
Hmota UO, v palivové kasetě ~127 kg 
Obohacení uranu v palivu doplňovaném za provozu 3 - 3,3 i 
Počet palivových článků v kasetě 126 
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ra 

Rozměr pro klíč šestihranné kasety 
Tlouštka stěny kasety 
Délka kasety 
Celkový povrch pro přestup tepla všech 
palivových článků v AZ reaktoru 
Hmotnost kasety s palivem 220 kg 

3. 2 Kaseta ARK . 

Kaseta ARK se skládá z palivové části a části absorbčnl. Kaseta ARK se liší od 
ostatních palivových kaset jen tlumicím zařízením ve spodní části a provedením hlavice pro 
připojení absorbční části. Kasety ARK tvoří šestihranná trubka z nerezavějící oceli s roměrem 
pro klíč 14 4 mm. Uvnitř této trubky jsou ke stěnám připevněny ocelové pásy obohacené bórem -
/2 hmot.% bóru/. Celková délka kasety je 5 700 mm, hmotnost 296 kg. Délka'absorbční části je 
2 630 mm, hmotnost 76 kg. 

3. 3 Tlaková nádoba 

Těleso tlakové nádoby spolu s víkem a uzlem těsnění /volná příruba, zavrtané šrou
by hlavního spoje s maticemi a podložkami/ vytváří těsně uzavřený prostor, ve kterém jsou umís
těny vnitřní části reaktoru a aktivní zóna. 

Těleso tlakové nádoby je svařeno z kovaného přírubového, hrdlových a hladkých 
prstenců s eliptickým dnem. 

Horní část tvoři přírubový prstenec, v jehož čele je zhotoveno 60 závitových otvo
rů M140x6 pro šrouby hlavního přírubového spojení. Na jeho dosedacích plochách jsou dvě dvoji
ce drážek pro plné niklové těsnící kroužky kruhového průřezu. V čelní ploše jsou dále zašroubo
vány dva nátrubky pro kontrolu těsnosti hlavního přírubového spoje. Pod přírubovým prstencem 
je horní hrdlový prstenec se šesti hrdly Js 500 pro výstup chladící vody, se dvěma hrdly Js 250 
pro přívod vody havarijního dochlazování a jedním nátrubkem Js 250 pro vývod měření tlakové 
ztráty, hladiny vody a tlaku v reaktoru. Dolní hrdlový prstenec má 6 hrdel Js 500 pro vstup chla
dící vody a dvě hrdla Js 250 pro přívod vody havarijního dochlazování. Pod dolní řadou hrdel na 
vnější straně nádoby je opěrný nákružek, kterým těleso dosedá na opěrný rám upevněný na konstruk
ci v betonové šachtě. Opěrná konstrukce umožňuje vyrovnání a zajištění polohy tělesa tlakové ná
doby. 

Na vnějším povrchu jsou pod přírubovým prstencem a mezi horní a dolní řadou hrdel 
připevněny vodící dráhy vozíků ultrazvukových sond pro periodické kontroly stavu materiálu tě
lesa tlakové nádoby. 

Část tělesa nádoby pod opěrným nákružkem je hladká a skládá se ze tří prstenců. 
Hrdla nádoby mají přechodové nástavce z austenitické oceli pro připojení potrubí. 

Na vnitřním povrchu přírubového prstence je osazení pro zavěšení šachty. Mezi horní a dolní řa
dou hrdel je přivařen rozdělovači prstenec, jehož vnitřní průměr těsně doléhá na šachtu a oddě
luje tak prostor vstupující od prostoru vystupující vody. 

U dolních hrdel přívodu vody havarijního dochlazování jsou na vnitřním povrchu 3 
svislé usměrňovače proudu. 

V dolní části nádoby je k vnitřnímu povrchu přivařeno 8 konzol, které slouží pro 
středění šachty v tělese tlakové nádoby a zachycení radiálních dynamických sil /peřové spojení/. 

Do hrdel havarijního dochlazování jsou vložena tenkostěnná pouzdra tepelné ochrany 
tělesa nádoby. Kontrola teploty tělesa nádoby při provozu je prováděna na vnějším povrchu odpo
rovými teploměry ve třech místech po obvodě na lírovni středu a horního okraje aktivní zóny. 
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Materiály 

Všechny hlavní díly tělesa tlakové nádoby jsou vyrobeny z ušlechtilé CrMoV oceli zn. 
15CH2MFA odolné proti teplotnímu stárnutí a radiačnímu poškození. Obvodové sváry jsou provede
ny automatem pod tavidlem a jsou tepelně zpracovány. Rozdělovači prstenec je kovaný kroužek 
z oceli 22 K. 

Na celém vnitřním povrchu tělesa a na čele přírubového prstence je austenitický dvou-
vrstvý návar ti. 9 mm. Přechodové nástavce pro připojení primárního potrubí jsou výkovky z ne
rezavějící austenitické oceli 08CH18N10T, všechny ostatní drobnější součásti tělesa tlakové ná
doby jsou rovněž z austenitických nerezových materiálů. 

Základní technické údaje a pracovní parametry tělesa tlakové nádoby: 
Výška 11 800 mm 
Vnější průměr hladké části 3 840 mm 
Vnější průměr příruby 4 250 mm 
Vnější průměr přes nátrubky 4 700 mm 
Tlouštka dna 165 mm 
Tlouštka stěny hladké válcové části 140 mm 
Hmotnost 215 t ' 

Projektová doba životnosti tělesa tlakové nádoby je 40 let za předpokladu, že budou 
dodrženy v projektu uvažované provozní režimy /počet normálních spouštění a odstavení, havarij
ní odstavení apod. spojených se změnami teploty a tlaku/ a že integrální dávka ozáření neutrony 

20 2 o energiích větších 0,5 MeV nepřesáhne v základním materiálu 2,2.10 n/cm s. 
Víko tlakové nádoby 

Je svařeno elektrostruskovým svarem ze sférického lisovaného vrchlíku a kovaného pří
rubového prstence. K čelu přírubového prstence je přivařen trubkový kompenzátor s těsnícími 
prstenci. Na jeho horním okraji je vytvořeno osazení pro volnou přírubu. K vrchlíku víka je při-
vařeno 37 nátrubků pro připevnění pouzder pohonů ARK a 18 nátrubků pro skupinový vývod čidel 
vnitroreaktorového měření /termočlánky a detektory neutronového toku/. Na vnějším okraji sféric
ké části víka je přivařeno 6 návarků se závitovými otvory pro připevnění nosných tyčí ocelové 
konstrukce horního bloku. Vnitřní povrch víka, čelo přírubového prstence a vnější sférická část 
víka v místě nátrubků jsou opatřeny nerezovým austenitickým návarem tlouštky lo mm. Nátrubky po
honů ARK jsou přivařeny na vnitřním povrchu, nátrubky vývodu měření na vnějším povrchu víka. 
Nátrubky pohonů ARK mají tepelněizolační vložky z austenitické nerez oceli. 

Vrchlík víka a přírubový prstenec jsou zhotoveny z ušlechtilé vysokopevnostní chrom-
molybden-vanadivé oceli značky 18CH2MFA, nátrubky s přírubami z oceli 22 K. 
Základní technické údaje víka: 
Hmotnost 50 t 
Tlouštka sférické části 225 mm 
Vnější poloměr sféry 1 800 mm 
Vnější průměr přírubového prstence 3 600 mm 
Výška víka včetně nátrubků 2 400 mm 
Výška víka bez nátrubků 2 000 mm 

Základní pracovní parametry a projektová doba životnosti budou stejné jako u tě
lesa tlakové nádoby. 

Volná příruba 
je kovaný prstenec z ušlechtilé vysokopevnostní chrom-molybden-vanadové oceli zn. 

25CH2MFA. V přírubě je provedeno 60 otvorů, jimiž prochází šrouby hlavního přírubového spoje a 
stejný počet menších děr pro šrouby k dotlačování těsnícího prstence. Vnější průměr příruby je 
4 350 mm, výška 900 mm, váha 24,6 t. 
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Víko je 60ti zavrtanými šrouby M140x6 prostřednictvím volné příruby přitaženo k tělesu tla
kové nádoby. Na horním konci jsou šrouby opatřeny závitem M130x6 pro spojení s předepínací 
jednotkou při utahování hlavního přírubového spoje speciálním hydraulickým utahovákem. 

šrouby jsou vyrobeny z ušlechtilé vysokopevností chrom-molybden-vanadové oceli zn. 
25CH1MF. Jsou dlouhé 1 800 mm a váží 180 kg. 

3. 4 Horní blok 

Základním dílem horního bloku je víko tlakové nádoby. K přírubám nátrubků víka jsou 
přišroubována pouzdra, v nichž jsou uloženy mechanismy pohonů ARK. Pouzdra pohonů jsou v hor
ní části distancována trubkovnici ti. cca 40 mm. Na trubkovnici jsou umístěny elektrorozvody 
pro motory a ukazatele polohy mechanismů pohonů ARK. K přenášení horního bloku slouží ocelová 
konstrukce uchycená k víku šesti tyčemi <j> 90 mm. Tyče jsou ve třech místech po výšce spojeny 
výztužnými prstenci se zavětrováním. K tyčím jsou v horní části bloku připevněny 3 kolektory, 
dva pro přívod a odvod chladící vody autonomního chlazení mechanismů pohonů ARK, jeden pro od-
vzdušnění pouzder pohonů. Vrchlík víka je až k přírubám nátrubků izolován keramickou sypanou 
izolací. 

Pouzdra pohonů ARK a kolektory s přívodními trubkami jsou vyrobeny z austenltické 
nerezové oceli, ostatní materiály horního bloku jsou z běžných uhlíkových konstrukčních ocelí. 
Celková váha horního bloku je 107 t, celková výška 11 882 mm. 

3. 5 Šachta 
Je nosnou konstrukci aktivní zóny a všech ostatních vnitřních částí reaktoru, oddě

luje vstupní a výstupní prostor chladivá proudícího reaktorem, střední část šachty plní funkci 
tepelného stínění a líčinně snižuje tok tepelných a rychlých neutronů a fotonů na stěnu tlakové 
nádoby. 

Šachta je tenkostěnná válcovitá konstrukce svařená z prstenců zkroužených z plechů. 
Na horním okraji má přírubu pro zavěšení na osazení tělesa tlakové nádoby. K snížení vibrací a 
zajištění vzájemné polohy s tělesem tlakové nádoby je ve spodní části šachta vedena osmi pery 
připevněnými ke konzolám tlakové nádoby. 

Na čele příruby šachty je upevněno šest pružných trubkových segmentů, přes které je 
šachta přitlačena vlkem k tělesu tlakové nádoby. V místě rozdělovacího prstence tělesa tlako
vé nádoby je na šachtě provedeno labyrintové těsnění pro snížení průtoku chladivá mezi vstupním 
a výstupním prostorem. Ve válcovém plášti mezi labyrintovým těsněním a přírubou je vyvrtán vel
ký počet děr <f> 30 mm, kterými proudí chladivo k výstupním hrdlům. Na obvodu šachty je šest ka
nálků pro uloženi vždy dvou svazků pouzder se vzorky základního materiálu a svarových spojů 
tlakové nádoby. 

Na vnitřním dolním okraji šachty je osazení s pery pro uložení dna šachty. Největší 
průměr šachty 3 360 mm, výška 8 120 mm, tlouštky prstenců 55 mm, váha 38 t. 

3. 6 Dno šachty 
Slouží k uklidnění proudu chladící vody před vstupem do aktivní zóny, je v něm vytvo

řen prostor pro palivové kasety ARK při jejich zasouváni do aktivní zóny a jsou v něm umístěny 
hydraulické tlumiče pádu kaset ARK. 

Dno šachty je svařovaná konstrukce. Tvoří ji horní a spodnlk desky spojené 37 nosnými 
a ochrannými trubkami a válcový plást s elptickým dnem. 

Dno šachty je zavěšeno a centrováno osazením na horní desce v šachtě. Na čele horní 
desky jsou přivařeny 3 centrovací čepy pro koš aktivní zóny. V eliptickém dnu je vyvrtán velký 
počet děr $ 40 mm pro hrubé uklidnění proudu chladící vody, ve spodní rovné desce je rovněř 
velký počet otvorů $ 40 mm pro konečné uklidnění proudu chladivá a jeho rovnoměrné rozdělení po 
průměru reaktoru. V horní desce je 312 otvorů s clonami pro vstup chladící vody do palivových 
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kaset. Do 37 kaset ARK vstupuje voda otvory vyvrtanými do ochranných trub. 
Do nosných a ochranných trub jsou vloženy vodící trubky, které mají ve spodní části 

přivařena tlumící íístrojí pádu kaset ARK. Tlouštka horní desky 150 mm, dolní desky 50 mm, 
eliptického dna 60 mm, válcového pláště 30 mm. Celková výška 3 920 mm, největší průměr 3 065mm. 
Celková váha 30 t. 

3. 7 Koš aktivní zóny 
Je určen k uložení palivových kaset. Skládá se z nosné desky a válcového pláště s 

ohraničením obvodu aktivní zóny. V nosné desce je 312 otvorů pro zasunutí spodních konců pali
vových kaset a 37 šestibokých otvorů pro průchod palivových kaset tandemů ARK do dna šachty. 
V šestibokých otvorech je labyrintové těsnění. U 312 otvorů na horním povrchu desky jsou zho
toveny drážky pro kolíky palivových kaset určujících polohu kaset v radiálním směru. Na obvodě 
spodníku povrchu desky jsou tři otvory pro centrování se dnem šachty. 

Ohraničení aktivní zóny je provedeno z lisovaných žlabů ti. 10 mm přišroubovaných po 
výšce k pěti tvarovaným pásům přivařeným k válcovému plášti koše. V horní části válcového pláš
tě je přivařen pás s vnitřním obvodem tvarovaným shodně s okrajem aktivní zóny. Na koš dosedá 
blok ochranných trub. 

Největší průměr koše aktivní zóny je 3 080 mm, výška 3 930 mm, váha 22 t. Tlouštka 
desky 300 mm, ti. válcového pláště 50 mm. 

3. 8 Blok ochranných trub 
Blok ochranných trub sedí na koši aktivní zóny a zajistuje tak jeho polohu v osovém 

směru. Stejně tak fixuje polohu palivových kaset v osovém směru, které přes odpružené elemen
ty přimačkává ke dnu koše aktivní zóny. Sooučasně udržuje požadovanou rozteč hlavic palivových 
kaset. Dále slouží blok ochranných trub k vedení 37 kaset ARK se spojovacími tyčemi a k upevně
ní vodících trubek termočlánků a vyvedení vnitroreaktorového měření z reaktoru. 

Blok ochranných trub je svařovaná konstrukce sestavená ze spodní a horní desky spoje
ných 37 nosnými a vodícími trubkami, v horní části je přivařen válcový plást, k němuž je připo
jeno 72 přítlačných pružinových bloků a na jeho horním čele jsou připojena tělesa s vývody tras 
vnitroreaktorového měření. Přes pružinové bloky je blok ochranných trub přitlačován víkem ke 
koši aktivní zóny. K tělesům vývodů tras jsou zavedeny vodící trubky <f> 20 a 25 mm z celého prů
řezu aktivní zóny. Tyto vodící trubky jsou přivařeny pomocí konzol k 37 nosným trubkám. 

Z aktivní zóny vystupuje chladící voda do prostoru BOT 312 otvory a 37 nosnými a vo
dícími trubkami. Z těchto trub' voda vystupuje velkým množstvím malých otvorů. 

Na spodním okraji desky jsou otvory opatřeny vodícími pouzdry zasahujícími do hlavic 
palivových kaset. V některých otvorech desky jsou umístěna lůžka pro založení trubiček termo
článků nebo vedení trubiček pro čidla měření neutronového toku. 

Na obvodě desky jsou drážky pro pera středící BOT s košem aktivní zóny. V horní 
desce je větší počet otvorů pro průchod chladící vody. 

Největší průměr BOT 3 190 mm, výška 6 700 mm, váha 35 t. Tlouštka spodní desky je 
200 mm, horní 80 mm, válcového pláště 30 mm. 

3. 9 Pohon kaset ARK se spojovací tyči 
Přemísťování kaset ARK podél svislé osy reaktoru zajištují mechanismy pohonu kaset 

ARK uložené v pouzdrech na víku horního bloku. Hlavními díly pohonu jsou: 
nízkootáčkový, nízkofrekvenční, synchronně-reakční elektromotor s třífázovým vinu

tím statoru. Napájecí napětí 127 V, frekvence napáj. napětí 1,1 Hz, 33 ot/min. 
Ozubená tyč s pastorkem poháněným od elektromotoru prostřednictvím jednoho páru čel -

nich a jednoho páru kuželových kol s převodem do pomalá. Ozubená tyč je 3 000 mm dlouhá, vedená 
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pevnou soustavou kladek opěrných a vodících v místě hřebenového pastorku, horní konec tyče je 
veden ve vřetenu vodícími kladkami upevněnými na ozubené tyči. Hřebenová tyč je prodloužena 
soustavou dutých tyčí na jejímž konci je speciální bajonetový závěr, k němuž je prostřednictvím 
spojovací tyče připojen tandem kasety ARK. 

Nad elektromotorem je připojeno čidlo indukčního snímače polohy se soustavou 12 cí
vek, z nichž horní a spodní mají funkci koncových spínačů. Pro zajištění podmínky, aby v pro
storu hřebenového pastorku a výše nepřesáhla pracovní teplota 100°C, je cca 1 m pod hřebenovým 
pastorkem zabudován chladič s autonomním chladícím systémem. Voda přiváděná do chladiče, chla
dí současně stator motoru. Teplota vody na vstupu je 50 - 60°C, ohřátí cca o 30°C. 

Pro snížení přívodu tepla do horní Části pohonu je konstrukce pohonu v místě příruby 
pouzdra ARK opatřena tepelným uzávěrem vytvořeným soustavou těsnících kroužků a labyrintů. 

Proti vytlačení kasety ARK z dané polohy v aktivní zóně je ve spodní části pohon 
opatřen záchytným zařízením. Jeho hlavní částí je píst, který při tlakovém spádu, vzniklým po
ruchou těsnosti na pouzdru ARK, zablokuje pomocí kužele a 4 kuliček prodlužovací tyč hřebenové 
tyče. 

Pro zajištění požadované rychlosti pádu při havarijním režimu je na vřetenu umístěn 
odstředivý regulátor. 

Pro zachycení posuvných hmot pohonu před koncem pádu slouží pružinový tlumič. 
Pohon pracuje v těchto režimech: 
a/ Regulační - rychlost posuvu hřebenové tyče 20 mm/sec. 
b/ Havarijní - min. 250 pádů 

Po signálu havarijní ochrany se vypíná napájení motoru a vlastní vahou posuvných 
částí pohonu, spojovací tyče a kasety ARK dojde k řízenému havarijnímu pádu 

c/ Kompensační - V dané poloze je tyč ARK držena elektromotorem, který je pod proudem, ale neotá
čí se. 

Celková hmotnost pohonu ARK cca 900 kg, celková délka 13 000 mm. 
Spojovací tyč 

slouží ke spojení pohonu kaset ARK s vlastní kasetou ARK. V horní části má bajonetový 
uzávěr sloužící k připojení na pohon ARK, obdobný uzávěr je na spodním konci pro připojení ka
sety. 

V době kampaně je - po odpojení pohonu od spojovací tyče - vlastní tyč odpojena od 
kasety ARK a zavěšena do drážek na horním okraji nosných trub bloku ochranných trub. 

Celková délka spojovací tyče 4 800 mm, hmotnost 60 kg. 

4. Zařízeni v šachtě reaktoru 
Betonová šachta reaktoru 

3 
Betonová šachta reaktoru je v objektu jaderné elektrárny prostor - o objemu 750 m , 

ve kterém je umístěn jaderný reaktor. Uspořádání betonové šachty reaktoru, typické pro druhou 
generaci reaktoru W E U 440, zabezpečuje - mimo jiné funkce - lokalizaci chladivá a štěpných 
produktů až do havárie s okamžitým roztržením hlavního cirkulačního potrubí o průměru 500 mm. 
Betonová šachta reaktoru je součástí hermetických prostorů spojených s kondenzátorem-barboterem 
zajištujícím kondenzování páry v případě velké havárie spojené s únikem chladivá. Toto uspořádá
ní zabezpečuje, že reaktorový sál je za všech provozních stavů přístupný pro obsluhu. 

Provozní stavy v betonové šachtě reaktoru jsou charakterizovány těmito hodnotami: 

Normální stav 
1. Teplota vzduchu 60°C 
2. Podtlak - 194 Pa 
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3'. Relativní vlhkost vzduchu 
4. Průtok chladícího vzduchu 
4. Teplota chladícího vzduchu na 

vstupu do betonové šachty reaktoru 

Malý' unik 

chladivá z primárního okruhu charakterizují tyto hodnoty směsi vzduchu, vody a vodní páry: 
1. Teplota 70°C 
2. Tlak + 0,1178 MPa 
3. Doba trvání přetlaku do 5 hod. 

Velký únik 

chladivá odpovídá úniku chladivá z úplně porušeného potrubí o průměru 500 mm. Vzniklá směs 
vzduchu, vody a vodní páry má tyto parametry: 
1. Teplota 127°C 
2. Tlak + 0,245 MPa 
3. Doba trvání tlaku „*»ti» do 0,5 hod. 

Zařízení umístěné v betonové šachtě reaktoru vyrábí z větší části VŽKG, část zaří
zení je vyráběno v o. p. škoda /celkem 14 dodávkových uzlů o celkové hmotnosti 250 t/. Stručný 
popis funkcí těchto zařízení: 

Betonová šachta reaktoru hluboká 29 m je rozdělena na horní a spodní část. Obě čás
ti od sebe hermeticky odděluje vlnovec betonové konzoly /poz. 20/, spojený s přírubou reaktoro
vé nádoby. Tak je zajištěno, že horní část šachty, hlubokou 11 m, lze zaplnit při některých 
činnostech v rámci obsluhy reaktoru vodou. 

Horní část betonové šachty reaktoru je uzavřena ochranným přiklopem /poz. 2,3/. 
Tento díl hermeticky odděluje betonovou šachtu reaktoru od reaktorového sálu. Průlez v ochranném 
příklopu umožňuje provádět údržbu zařízení v betonové šachtě reaktoru, aniž by bylo nutné sní
mat ochranný příklop. Pod ochranným přiklopem je v betonové šachtě reaktoru umístěna prstenco
vá konstrukce jímky havarijního vypouštěni páry /poz. 5/, spojená mohutným potrubím s barbote-
rem. Toto zaxízení v případě Uniku chladivá z reaktorového zařízení odvádí vzniklou páru do bar-
boteru. Mohutné potrubí je současně využíváno k odvodu ohřátého chladícího vzduchu přiváděného 
ke dnu horní části betonové šachty reaktoru. Součástí jímky havarijního vypouštění páry jsou 
trubky pro vyvedení kabelů do kabelového kolektoru vně betonové šachty reaktoru. V betonové šach
tě reaktoru jsou tyto trubky zakončeny konektory, od nichž jsou vedeny kabely ke konektorům na 
horním bloku reaktoru. Uložení těchto spojovacích kabelů a manipulaci s nimi zajištuja konstruk
ce plošiny pro obsluhu horního bloku /poz.6/. 

Na stěně v horní části betonové šachty reaktoru, obložené nerezovým plechem, jsou 
připevněna tři svislá vedení, jejichž úkolem je po celé výšce centrovat díly, jež se do šachty 
spouští nebo z ní vyjímají /horní blok, plošiny obsluhy horního bloku, utahovák matic a jeho 
spodní plošina/. 

Na prstenci vlnovce betonové konzoly je uložena snímatelná izolace /poz. 8/. Horní 
plocha izolace navazuje na izolaci horního bloku a slouží jako plošina pro obsluhu horního blo
ku. 

Ve spodní části betonové šachty jsou umístěny nosné konstrukce reaktoru, bioloaic-
ké a tepelné ochrany, kanály ionizačních komor pro měření výkonu reaktoru s pohony a zařízení 
pro periodické kontroly tělesa tlakové nádoby. 

Reaktor je v dolní části betonové šachty uložen na opěrném rámu /poz. 11/. Vyrov
nání reaktorové nádoby zabezpečuje vyrovnávací zařízeni /poz. 18/ vložené mezi reaktorovou ná
dobu a opěrný rám. Opěrný rám je nejtěžší zařízení betonové šachty reaktoru - váží 50 t. 

Pod opěrným rámem na úrovni aktivní zóny reaktoru je uložena ocelová konstrukce su
ché ochrany /poz. 12/, která snižuje stupeň ozáření nosné betonové konstrukce pod opěrným rámem. 

90 % 
40 000 m3/hod. 

35 °C 
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Nosná konstrukce ochrany je vyplněna serpentitovym betonem. Značné množství tepla, jež se ve stí-
n+ní vyvíjí, se odvádí chladícím vzduchem. /Váha ocelové konstrukce ochrany 15,5 t/. 

V betonové šachtě reaktoru v místě vstupních a výstupních nátrubků je několik bio
logických stínění snižujících stupeň ozáření obsluhujícího personálu. 

Patří sem horní biologické stínění /poz. 9/ chránící oblast detailů těsnění tělesa, 
spodní biologické stíněni /poz. 22/ částečně rozebíratelné, umožňující obnažení hrdel reaktoru 
pro provedení periodických kontrol chránící společně s opěrným rámem /poz. 11/ oblast hrdel 
reaktoru a velkorozměrové části stíněni u dna tlakové nádoby /poz. 17/ snižující ozáření perso
nálu při periodické kontrole tělesa reaktoru. 

Tepelné izolace ve spodní části šachty jsou řešeny tak, že umožňují pravidelné pro
hlídky, kontroly základního materiálu a svarových spojů reaktorové nádoby, tzn. jsou snímatelné, 
pohyblivé anebo jsou v dostatečné vzdálenosti od povrchu reaktoru. Samotné názvy převážné Části 
izolací charakterizují jejich umístění a použití. 

Tepelná izolace pásma nátrubků /poz. 10/ konstrukčně je řešena jako částečně sníma-
telná i pohyblivá, aby bylo možné obnažit potrubí v této oblasti reaktoru a umožnit přístup k ná
trubkům tělesa tlakové nádoby. 

Tepelná izolace válcové části reaktoru /poz. 13/ je nejrozměrnější izolace, odli
šující se od ostatních izolací použitým materiálem. Jestliže v ostatních izolacích se použí
vá skelné vlákno, je v této izolaci použit tenký ocelový plech ve velkém počtu vrstev. 

Dno reaktorové nádoby je izolováno otočnou izolaci /poz. 17/ ze skelné tkaniny. 
Vlnovec betonové konzoly a horní biologické stíněni jsou také chráněny tepelnou 

izolací. 
Do systému sledování výkonu reaktoru patří 24 kanálů s ionizačními komorami /poz. 

14/. Kanály IK jsou vyrobeny z nerez trubek a rovnoměrně rozloženy po obvodu betonové šachty 
reaktoru. Společně se zvedacími mechanismy závěsů IK /poz. 15/ tvoří kanály IK funkční, her
meticky uzavřený celek, naplněný dusíkem. Zvedací mechanismus závěsů IK pohybuje IK, v trubce 
kanálu IK procházející ocelovou konstrukcí suché ochrany a opěrným rámem. 

Nádoba reaktoru se pravidelně kontroluje nedestruktivními metodami a ověřuje se 
stav a celistvost základního materiálu a svar.spojů nádoby. Protože z důvodu ozáření není 
možné provádět uvedené kontroly ručně, používají se speciální manipulátory. Těleso reaktoru 
až k opěrnému rámu kontroluje manipulátor /poz. 16/ umístěný pod reaktorem. Válcová část tě
lesa reaktoru se kontroluje sondami upevněnými na teleskopický sloup, který se vysune do me-
zikruhového prostoru mezi tepelnou izolací a tělesem reaktoru. Eliptické dno tělesa reakto
ru se kontroluje sondami upevněnými na šikmé vedení. Společně s mechanismem otáčení se otáčí 
i pohyblivá část velkorozměrového stínění a izolace, ve kterých jsou pro kontrolní sondy uza-
víratelná okna. 

Stěny spodní Části betonové šachty reaktoru, obložené plechem z uhlíkové oceli a 
opatřené nátěrem, jsou chlazeny vzduchem přiváděným,pod reaktor. Konstrukce, ve kterých se 
vyděluje značné množství tepla, tj. ocelová konstrukce suché ochrany, opěrný rám a betonová 
konstrukce pod opěrným rámem, mají speciální přívody chladícího vzduchu. Ohřátý chladící 
vzduch je odsáván prostorem okolo primárního cirkulačního potrubí. 

Převážnou část zařízení umístěného v betonové šachtě reaktoru lze charakterizovat 
jako běžné strojírenské výrobky. Jen některá zařízení svými velkými rozměry a zvýšenými náro
ky na přesnost, vybočují z této charakteristiky. Je to například ocelová konstrukce sucKé 
ochrany. 

Z hlediska použitých materiálů lze zařízení umístěná v betonové šachtě reaktoru 
rozdělit do dvou skupin. V prvé skupině jsou zařízení nebo části zařízení vyrobené z austeni-
tické nerez oceli /nevyjímatelná zařízení horní části betonové šachty reaktoru, zabetonované 
díly a plechy tepelné izolace válcové části/. Ostatní zařízení šachty jsou vyrobena z běžných 
uhlíkových ocelí. 
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Z á v ě r 
V o. p. Škoda byly lispěšně ukončeny práce na technické přípravě výroby reaktoru 

W E R 440 MWe a v současné době probíhají práce na zpracování průvodní dokumentace. Osvojením 
výroby a výrobou zařízeni jednotlivých komponent reaktoru se o. p. škoda zařadí mezi přední 
výrobce jaderného zařízení v rámci RVHP. 

L i t e r a t u r a 

1. Provoz reaktorových zařízení Novovoronezské jaderné elektrárny. Překlad z ruštiny. 
ČSKAE 1974. 

2. V. A. Sidorenko, V. A. Voznesenskij, V. V. Stekolnikov, V. P. Denisov: 
Otázky bezpečnosti reaktorů typu WER. Překlad z ruštiny. 
ČSKAE 1978. 
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Obr.l Reaktor V-213-č 
1 těleso tlakové nádoby 
2 šachta 
3 dno šachty 
4 koš aktivní zóny 
5 blok ochranných trub 
6 horní blok 
7 pohon ARK 
8 vložená tyč 
9 článek 
10 regulační tyč 
11 článek ARK 

^ 

•MU) 
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Obr.2 Těleso tlakové nádoby 
I - eliptické dno, 2 - prstenec, 3 - prstenec s hrdly, 4 - příruba, 5 - impulsní trubka, 
6-ventil, 7 - kruhový nákružek, 8 - hradicí nákružek, 9 - konzola, 10 - volná příruba, 
II - sférické víko, 12 - nátrubek pro uložení řídicích tyčí, 13 - závrtný šroub, 14 - ma
tice, 15 - podložka, 16 - přítlačný šroub, 17 - hrdlo pro vyvedení vnitroreaktorového 
měření, 18 - těsnění, 19 - nátrubek 
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Obr.3 Šachta 
1 - opěrná příruba, 2-nosný válec, 3 - klín, 4 - osazení pro uložení dna, 5 - otvory 
pro pera, 6 - labyrint, 7 - pružný segment, 8 - schránka pro uložení vzorků, 9 - otvory 
pro průchod chladivá 
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Obr.4 Dno šachty 

1 - horní deska, 2 - dolní deska, 3 - plást, 4 - eliptické dno, 5 - ochranná trubka, 
6 - čep 
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Obr.5 Koš aktivní zóny 

1 - nosná deska, 2 - plást, 3 - pás, A - klín, 5 - tvarovaný pás 
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Obr.6 Blok ochranných trub 
1 - horní deska, 2 - spodní deska, 3 - regulační kazeta, 4 - plást bot, 5 - nástavec, 
6 - kroužek, 7 - pružinový blok, 8 - kroužek, 9 - tělesový vývod, 10 - ochranné trubky 
pro čidla 



J^ 
* . 
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Obr.7 Pohon regulačního orgánu 
1 - indikátor polohy, 2 - indukční cívka, 3 - pohybová matice, 4 - pojištovací syojka, 
5 - kotva elektromotoru, 6 - ochranná spojka ozubených kol, 7 - odstředivý omezovač 
rychlosti, 8 - reduktor /l stupeň/,9 T tlumič, 10 - reduktor /2 stupeň/, 11 - ozubená 
tyč, 12 - chladič, 13 - hydraulický doraz, 14 - omezovač chodu, 15 - tyč, 16 - bajone
tový záchyt 
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Obr.8 Betonová šachta reaktoru 



7. TEPLOFYZIKÁLNl VÝPOČTY REAKTORU 
W E R 440 
Zbytovský A., Mladý Z., Vyskočil V. - ŠKODA 

Lektor: Dach K. 

1. Úvod 

Mezinárodní socialistická integrace vědeckovýzkumných prací RVHP, vznik Interatomenerga, 
dvoustranné dohody o vědeckotechnické mezinárodní spolupráci a úkoly státního plánu vědy 
a techniky v oblasti jaderného programe vymezily rámec výpočtových prací pro reaktory W E R 
440. 

Výpočtové práce pro reaktory vyšších výkonů navazují na harmonogram technické přípravy vý
roby a osvojovacích prací v o. p. škoda na léta 1979-1980. 

Důležitou Úlohu v řešení výpočtových a experimentálních otázek fyziky aktivní zóny lehko-
vodních energetických reaktorů sehrál Mezinárodní dočasný kolektiv /MDK/ RVHP v Budapešti. 
Jeho činnost přinesla od roku 1972 řadu dobrých výsledků. Práce v MDK se dnes zúčastňuje 
8 států včetně Kuby. Zájem o spolupráci a členství projevily Jugoslávie a Finsko. Výsledky 
společné činnosti v MDK jsou periodicky předkládány Stálé komisi RVHP pro mírové využití 
jaderné i.- 'írgie v Moskvě. 

Výpočtový program prací pro W E R 440 v MDK se realizoval paralelně s programem experimentů 
na reaktoru ZR-6 v Budapešti. Práce odborníků MDK je rozdělena do 8 tématických skupin. 
Každá skupina má svůj plán práce, koná pravidelné každoroční pracovní porady a hodnotí svou 
práci na mezinárodních poradách odborníků MDK. Koordinace činnosti pracovní skupiny je vždy 
svěřena jedné z nejaktivnějších členských zemí. Výsledky výpočtových prací jednotlivých ze
mí byly vzájemně konfrontovány za Účelem odhalení příčin rozdílných výsledků, optimalizace 
metodik, knihovny konstant, výpočetních programů a příslušné dělby práce. Činnost celého 
MDK řídí Vědecká rada, která každoročně zasedá v Budapešti. Ve snaze zajistit potřebný vývo
jový předstih se těžiště prací nyní přenáší na W E R 1000, což je v souladu i se záměry o.p. 
Škoda na léta 1979-1980. 

Dosavadní složitá a náročná koordinace programů i pracné předávání výsledků spolupracujícím 
organizacím vedla ZVJE o. p. škoda ke snaze využít operační systémy moderní výpočetní tech
niky JSEP ve smyslu současných integračních tendencí vědeckovýzkumných prací v RVHP. Proto 
jsme navrhli řešit vypracování universálního kódu na bázi modulárního systému, jehož zkráce
nou rozpracovanou versi jsme rozesali zemím RVHP. 

Na základě závěrů 6. symposia odborníků MDK v Bukurešti a prací předložených ČSSR /škoda/ a 
MLR Vědecké radě MDK v Budapešti v říjnu 1977 bylo schváleno vytvoření nové tématické skupi
ny pro vypracování univerzálního kódu pro výpočty reaktoru W E R 1000 /440/ pod vedením ČSSR 

, a MLR. 
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2. Náplň úkolu MDK 

2.1 Vytvořeni knihovny programů pro potřeby států MDK 
- archivace zaslaných programů a jej ich průvodní dokumentace 
- testování programů 
- distribuce programů v rámci MDK 
- vydávání informačního bulletinu 

/odpovídá Bulharská akademie věd/. 

2.2 Vypracováni jednotného modulárního systému programů 
pro analýzu fyzikálních resp. teplofyzikálních charakteristik W E R 1000 /440/, jako 
- obecná charakteristika modulů z hlediska programování 
- systém modulů a jejich funkcí 
- uspořádání "interface-filů" 
- otázky dělby práce v rámci MDK 

/odpovídají ČSSR - škoda - a MLR/ 

2.3 Řešeni vybraných otázek fyziky W E R 
- výpočty přechodových stavů 
- otázka vlivu xenonových vln 
- ekonomika palivových kampaní a strategie výměny paliva 
- zpětné teplofyzikální vazby 
- otázka využití výsledků jiných tématických grup atd. 

/odpovídají MLR a ČSSR - škoda/. 

Při tvorbě knihovny a bibliografie programů se doporučuje využít zkušeností Mezinárodního 
střediska pro jaderné informace ISPRA v Itálii. Práce tématické skupiny budou převážně 
orientovány na počítač EC 1040. škoda o. p. ZVJE má v celostátní bilanci výpočetní techniky 
na rok 1979 zajištěn výpočetní systém JSEP, který bude kompatibilní s výpočetní technikou 
spolupracujících organizací v ČSSR i v RVHP. 

Výše uvedené práce by měly v ZVJE o. p. škoda navázat na program vědeckovýzkumných, pro
jekčních a konstrukčních prací mezinárodního sdružení Interatomenergo v Moskvě v oblasti 
lehkovodních energetických reaktorů vyšších výkonů, který v o. p. škoda pečlivě sledujeme. 
Vysoká úroveň koordinace našich záměrů je podmínkou pro optimální využití bohatých výsled
ků prací, které nám rozsáhlá dělba práce v RVHP umožňuje a nabízí. Důležitá je zejména kom
plexnost výpočtových prací v oblasti teplotechnické, dynamické, fyzikální, pevnostní aj. 

Většina těchto výpočtů má možnost konfrontace s výsledky příslušných experimentů, i když 
tyto vazby nejsou dosud dokonalé. Těsné spojení těchto prací s realizací jaderného programu 
v ČSSR dává dobré předpoklady k jejich správné orientaci. 

3. Rozvoj metodik a programů v reaktorové fyzice 
Práce v ZVJE v reaktorové fyzice v posledních letech navazovaly na dlouhodobý plán rozvoje 
metodik, knihoven, jaderných dat a výpočtových programů, jenž má v plném rozsahu pokrýt 
problematiku, která je přímo spojená s realizací jaderného programu v o. p. škoda. Uvedený 
rozvoj, zvláště v posledních letech, se vyznačuje používáním stále složitějších knihoven 
jaderných dat, přesnějších metodik a podstatně náročnějších programů. 

Je pochopitelné, že tuto činnost nemůže naše pracoviště dělat isolovaně, protože kapacitou 
by na to nestačilo a ekonomie těchto prací by byla nízká. Proto je nutné budovat komplexy 
metodik a programů v rámci mezinárodní spolupráce států RVHP, kde je zaručeno efektivní vy
užití omezeného počtu pracovníků, bezprostřední zahrnutí všech zkušeností a kvalifikované 
posouzení výsledků práce. Dílčí otázky navazují na výměnu zkušeností s mezinárodním 
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střediskem ISPRA v Itálii. 

Pro ilustraci rychlosti rozvoje uvádíme, že způsob výpočtů elementární buňky v kazetě reak
toru W E E 440, který se dělal v konečné fázi ještě před třemi roky vyhovujícím programem 
CALCELL, by v současné době byl nevyhovující. Obdobně je tomu i u jiných programů. Mají-li 
být tedy výsledků výpočtů z reaktorové fyziky brány jako hodnověrné i mimo pracoviště 
ZVJE a v RVHP, potom je nutný uvedený trend vývoje zachovat. 

Charakteristické znaky současných výpočtů z reaktorové fyziky jsou následující: 

3.1 Mnohogrupové jaderné konstanty 
Výpočet mnohogrupových jaderných dat se provádí ze základních ověřených souborů, kde urči
tá jaderná hodnota je zadána v závislosti na energii bodově v počtu několika set až několi
ka tisíc hodnot. Od roku 1974 disponujeme pro nadtepelnou oblast japonskou 54-grupovou kni
hovnou jaderných dat pro 30 nuklidů a štěpných produktů typu MUFT. Obdobná knihovna byla 
naším pracovníkem spočtena v minulém roce v Maáarsku programem FEDGRUP. K popisu tepelné 
oblasti používáme 42grupový systém jaderných dat vytvořený z knihovny KEDAK. 

3.2 Tepelná oblast neutronů 
Pro popis tepelné oblasti s horní hranicí 0,625 ev je k dispozici transportní termalizační 
kód THESEUS, který je obdobný, jako známý kód THERMOS. K řešení transportu neutronů je po
užita metoda pravděpodobnosti první srážky ve 42grupovém systému, na základě něhož se vy
počítávají střední jaderné hodnoty pro tepelné neutrony. 

3.3 Nadtepelná oblast neutronů 

Programem REMUR se počítá v 54 + 1 grupovém Pl nebo Bl přiblížení transport neutronů v ho-
mogenizované lehkovodní buňce za obvyklých předpokladů. Resonanční oblast zahrnuje jednot
livé resonance pomocí výpočtu resonančních integrálů, které jsou teplotně i geometricky zá
vislé a které jsou potom přičteny do příslušných grup. Pro nadtepelnou oblast jsou získává
ny středované třígrupové konstanty. 

3.4 Fyzika stíněni 
Při řešení distribuce záření v ochranách se stále více přechází na transportní kódy /pomo
cí nichž dostáváme přesnější výsledky/. I když náklady na strojní čas jsou mnohem vyšší a 
organizace výpočtů složitější /zvláště v našich podmínkách/, je věnována těmto kódům a 
příslušným knihovnám jaderných dat stále větší pozorr.ost. Výsledky /tak, jako i v jiných 
případech/, jsou součástí bezpečnostních zpráv jaderných elektráren a součástí komplexu za
jištění radiační bezpečnosti energetických reaktorů. Mnohé z nich byly vyžádány do zahra
ničí. 

3.5 Jaderné konstanty štěpných produktů 
K určení absorpčních účinných průřezů pro vyhoření, zdrojů gama záření, zbytkového vývinu 
tepla a k šíření transportu aktivit na elektrárně, je k dispozici knihovna jaderných dat 
pro 584 štěpných produktů BIBFP. Obsahuje.rozpadové konstanty, větvové poměry vyhořením i 
rozpady, druh emitovaného záření, energie, relativní a absolutní výtěžky, účinný průřez ra
diačního záchytu atd. /O jejich úrovni svědčí i zájem zahraničních organizací o výměnu za 
výsledky, které jsou zajímavé pro ZVJE/. 

3.6 Výpočty spojené s bezpečnosti jaderných zařízeni 
V posledních letech je kladena stále větší pozornost a důraz na podklady, z nichž je možné 
posoudit a určit bezpečnost vyráběných jaderných zařízení. Poměrně velkou část této doku
mentace tvoří výpočty z reaktorové fyziky. Charakteristické pro tyto práce je, že není 



možné řešit určitou úlohu isolovaně a nezávisle na ostatních disciplínách v reaktorové fy
zice, ale je nutné zpracovávat problematiku v celém komplexu. To jest od distribuce zdrojů 
vývinu tepla a záření v aktivní zóně, přes výpočty stínění, výviny tepla, aktivace, až po 
distribuci aktivit na elektrárně a v okolí. Jedině pracoviště, které pokrývá metodicky a 
programově všechny tyto discipliny, může připravovat vyhovující podklady pro bezpečnostní 
zprávy JE. 

Organizace výpočtů 
Uvedené programy a odpovídající knihovny jaderných dat se v souhrnu plně uplatňují při vý
počtech fyzikálních parametrů pro daný stav reaktoru a dále navazují na teplotechniku a 
dynamiku jaderných zařízení. /Poměrně velké množství programů, které se musí Účastnit na 
řešení určité úlohy, si vyžádalo vybudování nového systému, a to "komplexní matematický 
model reaktorové fyziky, založený na modulárním systému"./ 

V minulosti byly jednotlivé úkoly z reaktorové fyziky řešeny pomocí samostatných programů, 
které pokrývaly určitou část problematiky. V tomto období výpočetní technika neumožňovala 
spojování jednotlivých programů v jediný celek, přičemž systém jednotlivých programů a je
jich vazeb již nevyhovoval současným požadavkům, a to jak v komplexním popisu, tak i v or
ganizaci systému. 

Proto musely být zahájeny práce směřující k vytvoření dokonalejšího systému. Příznivým před
pokladem pro jeho zavedení byl technický vývoj ve vybavení výpočetního podnikového centra 
a použití vyspělého operačního systému GEORGE III, který^nám umožnil přistoupit k budování 
výpočetního komplexu na modulární bázi. Vlastní provoz počítače vybaveného operačním systé
mem pokročilého typu, k nimž GEORGE III náleží, se od ostatních počítačů liší tím, že zá
kladní zpracovanou jednotkou zde není program, ale úloha - JOB. Tato úloha sama o sobě 
představuje jednoduchý nebo i složitý "operační kód", pomocí něhož programátor vydává pří
kazy k manipulaci s jednotlivými výpočetními kódy, přiřazuje vstupní a výstupní data, sle
duje zprávy vydávané při výpočtech a řídí podle nich další chod úlohy. Obecně lze tedy kon
struovat úlohy, které jsou v podstatě složeny z několika kódů, které mohou obsahovat smyč
ky, větvení, skoky, atd. 

Operační systém tedy dovoluje přistupovat k výpočetním programům jako k základním staveb
ním součástkám, z nichž se pomocí operačního kódu sestavují žádané úlohy a komplexy pro
gramů . 

Fyzikální výpočty potřebné pro W E R 
Uvedené metodiky, programy a moduly, které se stále doplňují, vyvíjí a testují, jeou jednak 
používány pro úlohy spojené s reaktorem W E R 1000, ale také v nemenší míře i pro úlohy 
spojené s reaktorem W E R 440. Jaké jsou důvody a proč se vracíme a budeme se muset vracet 
k výpočtům z reaktorové fyziky pro V 1: 
1. K návazným výpočtům pro bezpečnostní zprávy, přechodové stavy, kinetiku reaktoru, stíně

ní, transport aktivit apod. chybí některé údaje z reaktorové fyziky, které nejsou v žád
né dokumentaci dodané pro V 1. Takové údaje se musí průběžně počítat a doplňovat v do
kumentaci v rozsahu striktně požadovaném jadernou legislativou pro budování a provoz JE. 

2. Uvedli jsme, jak velký vývoj v metodikách a programech znamenají tři roky. Uvědomíme-li 
si, že vlastní dokumentace pro V 1 je z roku 1972 a výpočty byly dělány ještě podle me
todik a programů před tímto rokem, potom pochopitelně všichni uživatelé, kteří jsou do 
problematiky zasvěceni, chtějí zpřesnit a novelizovat parametry a technické údaje z o-
blasti reaktorové fyziky. 
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3. Všechny výpočty je nutné dnes dokládat archivovanými knihovnami jaderných dat, použi
tými metodikami a názvem ověřeného programu, s nímž byla Úloha řešena. Tyto zásady 
nejsou v projektové dokumetnaci vždy dodrženy. 

4. V neposlední řadě jsou to potřeby výrobce reaktorů, jako nutná záměna materiálů, změ
ny mechanických vlastností materiálů v závislosti na ozáření a speciální výpočty pro 
ostatní oddělení W Z k jejich úkolům, jako je např. KAZEX. 

6. Reaktor elektrárny V 1 
Celkový výčet zpráv provedených ve středisku FJZ pro reaktor V 1 je ve "Zprávě o činnosti 
oddělení Výpočty" z prosince 1977 a podrobný popis úloh je v poměrně velkém počtu výzkum
ných zpráv. V tomto příspěvku se soustředíme pouze na některé oblasti, které jsme museli 
výpočtově pokrýt a na úlohy, které jsou z hlediska výsledků zajímavé. 

6.1 Kompletní výpočty stínění primářů a pomocných okruhů jaderné elektrárny V 1. Soustředěna 
je pozornost na porovnání hodnot uvedených v Technickém projektu pro V 1, kde byl brán sou
bor 27 isotopů štěpných produktů pro určení aktivit vody primárního okruhu, s výpočty pro 
jadernou elektrárnu Lovissa, kde byl brán soubor 116 isotopů. Výsledky ukazují, že díky 
omezenému výběru štěpných isotopů jsou zdroje podceněny. Na základě těchto nových zdrojů 
je provedeno určení expozičních příkonů gama záření ve vybraných bodech. Byly spočteny ex
poziční příkony v okolí hlavní větve primářů, parogenerátorů, kompensátoru objemu, hlavních 
cirkulačních čerpadel a hlavních uzavíracích armatur. 

6.2 Pro potřebu provozovatele byly určeny přísné hodnoty zbytkového vývinu tepla od štěpných 
produktů, graficky zpracovány a dále provedeno porovnání s hodnotami zbytkového výkonu ur
čeného podle aproximativních vztahů. 

6.3 Byly provedeny výpočty expozičních příkonů od znečištěné vody při výměně paliva. Výsledky 
ukazují, že tyto zdroje mohou býti rozhodující složkou expozičních příkonů v místech, kde 
zdroj není stíněn. 

6.4 Pro potřeby V 1 byly určeny grupové zdroje gama záření z bilance štěpných produktů v pali
vovém článku. Tím máme možnost napočítávat ze známého režimu provozu jaderného reaktoru 
odpovídající grupové zdroje gama. 

6.5 Celkově byly zpracovány úrovně záření v okolí jaderné elektrárny V 1 za nominálního provozu. 
Práce shrnují radiační situaci v přehledných tabulkách pro vybrané výpočtové body. 

6.6 Ověřovací výpočet stínění reaktoru V 1 byl proveden ve třech směrech, tj. radiálním, axiál
ním nad aktivní zónou a axiálním pod zónou. Neutronová distribuce byla určena v 15grupovém 
removal-difusním přiblížení a určení fotonových polí v 7 grupách. 

6.7 V některých konstrukčních částech byly určeny výviny tepla a pro další konstrukční materiá
ly jsou uvedeny charakteristiky Lindhardtova modelu radiačního poškození. 

6.8 Značná pozornost byla věnována určení stínění při výměně vyhořelého paliva a aktivovaných 
částí reaktoru V 1. Jedná se o nosné tyče regulačních orgánů, výpočty stínění vyhořelých 
palivových kazet při jejich odděleném transportu koridorem z prostoru reaktoru do prostoru 
skladu a při jejich uložení ve skladu vyhořelého paliva, určení expozičních příkonů nad 
hladinou vody dlouhodobého skladu článků a vody primářů v tlakové nádobě po sejmutí víka, 
expoziční příkony ve vybraných bodech na povrchu a v nejbližším okolí vagonkontejneru pro 
převoz vyhořelých kazet z reaktoru. Výsledky jsou srovnávány s některými projektovanými 
hodnotami, pokud jsou uvedeny v dodávané dokumentaci. 



.6.9 Rozsáhlou pracovní oblast tvoří výpočty stínění pomocných okruhů. Dyly určeny expoziční 
příkony ve vybraných bodech v okolí stanice čištění chladivá primářů, stanice čištění 
drenážních vod, čistící stanice vod dlouhodobého skladu a vod z nádrže havarijní zásoby 
bóru, ventilačního systému a zařízení systému čištění plynů z technologického odplyňová-
ní. Velká pozornost při určování expozičních příkonů byla věnována filtrům jednotlivých 
zařízení a jejich stínění v okolí složiště pevných, kapalných i plynných odpadů. 

6.10 Pro reaktor V 1 jsou určeny koeficienty reaktivity reaktoru, jako míra stability reakto
ru vůči změnám specifických parametrů chladivá. Jedná se o moderátové hustotní a teplot
ní koeficienty, moderátorové tlakové koeficienty, teplotní koeficient paliva a výkonový 
koeficient reaktivity. Změny koeficientů reaktivity byly podrobně sledovány během první 
kampaně. 

6.11 Charakteristiky kompenzačních a regulačních systémů během první kampaně reaktoru. Komplet
ní výpočty regulace a kompenzace reaktivity, která je realizována roztokem H,B0, v mode
rátoru a souborem regulačních kazet, jsou provedeny pro různé provozní stavy během kampa
ně. Zde nás čeká ještě velký objem prací, které musí býti provedeny pro vybrané skupiny 
regulačních kazet zasunutých v určitých fázích kampaně a hledání jejich optimálního vy
užití při různých koncentracích kyseliny borité. 

6.12 Podrobně byly propočteny počáteční stavy aktivní zóny, tj. zásoby reaktivity, distribuce 
výkonu a efektivnost regulačního a kompenzačního systému. 

6.13 Značná pozornost byla věnována určení distribuce produkce tepla v aktivní zóně během jed
notlivých kampaní. Výkonové distribuce byly charakterizovány pomocí koeficientů nevyrovná
ní, mezi něž patří: 
a/ koeficient nevyrovnání integrálního výkonu kazet k , který udává poměr maximálního in

tegrálního výkonu kazety a středního integrálního výkonu kazet v zóně, 
b/ koeficient nevyrovnání specifického výkonu kazet k , který udává poměr maximální hodno

ty specifického výkonu středovaného přes průřez kazety a středního specifického výkonu 
aktivní zóny, 

c/ koeficient nevyrovnání integrálního výkonu proutků k , který udává poměr maximálního 
integrálního výkonu proutku a středního integrálního výkonu proutků v zóně, 

d/ koeficient nevyrovnání lineárního výkonu proutků k , který udává poměr r.aximálního li
neárního výkonu proutku a středního lineárního výkonu proutku v zóně. 
Zde budou pokračovat práce v oblasti studií vlivu uspořádání palivová vsázky d vlivu 
různých skupin regulačních tyčí během kampaní. K určení radiálního a axiálního rozlože
ní výkonu a pro výpočet distribuce výkonu v kazetě, je nutné používat jenom vícegrupo -
vé třírozměrové kódy. 

6.14 Byly spočteny fyzikální parametry prvních tří kampaní, určeny jejich délky a velikosti 
jodových jam při různých výkonových změnách ve vybraných provozních stavech. 

7. Výhledové práce 
Z výčtu prací, které byly na našem pracovišti doposud provedeny, by se mohlo zdát, že tento 
komplex ťíkolů by mohl býti v dohledné době ukončen. Uživatelé i autoři výsledků jsou si ale 
vědomi, že v průběhu těchto prací se objevila neznámá slabá místa, kterým je nutné se věno
vat ve větší míře než dosud, to znamená provést podrobnější výpočty s přísnějšími metodi
kami. Tam, kde neuspokojují stávající knihovny jaderných dat, metodiky a programy, je nutné 
je nahradit jinými a danou problematiku opět zpracovat. Je tedy nutné v práci pokračovat. 

Soustavný vývoj ve zpřesňování parametrů reaktorové fyziky je zajišĚován v RVHP v rámci 
MDK, kde všechny úkoly jsou řešeny v mezinárodní spolupráci a je tak zajištěno, že se 

51 



na nich budou podílet všechny členské státy. Jedině tak je možné ekonomicky využít spe
cialisty z reaktorové fyziky, vyhodnotit poznatky z experimentálních pracovišť a zahrnout 
výsledky z provozu jaderných elektráren pro další vývoj reaktorů typu W E R a zajistit tak 
bezporuchový a bezpečný provoz jaderných elektráren. 

8. TeplotechniCiťj výpočty reaktoru W E R 440 
8.1 Cil a účel teplotechnických výpočtů lehkovoďních reaktorů 

Reaktor je nejdůležitějším zařízením jaderné elektrárny, které jako zdroj energie, ale i 
jako potenciální zdroj radioaktivity nejvýrazněji ovlivňuje hospodárný a bezpečný provoz 
systému, ve kterém pracuje. Proto podrobná znalost jeho stacionárních, přechodových i ha
varijních charakteristik je nezbytná ve všech fázích realizace - od projekce až po vlast
ní provoz. Pro správnou funkci zařízení reaktoru je nutno znát podmínky přenosu tepla z ak
tivní zóny i jeho konstrukčních částí, které ovlivňují jak provozní teplotu zařízení, tak 
i úroveň teplotních gradientů a napětí, rozdělení průtoků a tlaků v jednotlivých oblastech 
reaktoru, které svým statickým i dynamickým účinkem zatěžují dané konstrukční uzly a v ne
poslední řadě je nutné znát i poměry v celém primárním okruhu, případně i v celé elektrár
ně, neboE z funkčního hlediska není možno reaktor izolovat od ostatní části systému. 

V zásadě lze teplotechnické výpočty podle stadia realizace reaktoru a jeho funkčního začle
nění v elektrárně rozdělit do následujících skupin: 

A. Výpočty nutné pro konstrukci a projekt zařízení reaktoru. 
B. Výpočty nutné pro zvládnutí výrobně technologických procesů. 
C. Výpočty nutné pro průvodní dokumentaci vyráběného zařízení. 
D. Výpočty nutné pro zajištění bezpečného provozu reaktoru /vyzkoušení, spouštění, vlastní 

provoz/ včetně podkladů pro návody na obsluhu a předprovozní bezpečnostní zprávu. 
E. Výpočty nutné pro řešení vývojových a experimentálních úkolů spojených s inovacemi za

řízení a pro zvýšení jeho životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti /tyto úkoly jsou větši
nou řešeny v rámci technického rozvoje na základě dvoustranné nebo vícestranné spoluprá
ce v -rámci RVHP/. 

V podmínkách, kdy zařízení reaktoru je vyráběno v o. p. škoda podle sovětské dokumentace a 
na základě sovětských technických podmínek, odpadají výpočty první skupiny /A/. Z druhé 
strany však chybí právě nezbytná podrobná technická informace vznikající při vlastní projek
ci a konstrukci zařízení včetně teoretického a experimentálního ověření. Protože prakticky 
výpočty všech ostatních skupin je nutno u výrobce a provozovatele zařízení reaktoru v ČSSR 
provést, plyne z toho, že jejich rozsah se nutně zvětší o některé nezbytné základní analý
zy projektového stadia. 

8.2 Rozdělení teplotechnických výpočtů 
Rozdělení teplotechnických výpočtů prováděných v ZVJE je uvedeno ve schématu na obr. 1, ve 
kterém jsou také znázorněny vazby na jednotlivé skupiny řešených úkolů. 

Krátká charakteristika skupin řešených úkolů: 

8.2.1 Výpočty výrobně-technologických procesů /B/ 
V podstatě jsou to úlohy dvou a třírozměrného vedení tepla v složité geometrii s okra
jovými podmínkami 2,3 a 4 druhu /v některých případech se změnou fáze - tavení, tuh
nutí/. 
Jako příklad řešených úloh lze uvést: 
- optimální rozložení a výkon zdrojů tepla /topných pasů/ při tepelném zpracování čás

tí tak, aby pro celkový ohřev v daném čase nepřekročily hodnoty teplotních gradien
tů nepřípustné hodnoty, 
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- podmínky kalení částí takové, aby došlo k rovnoměrnému prokalení s minimálními de
formacemi , 

- podmínky rovnoměrného ohřevu částí v peci, 
- podmínky převozu částí z pece, tak aby nedošlo k nepřípustnému snížení teploty, 
- rozložení teplot při svařování částí, atd. 

8.2.2 Výpočty pro průvodní dokumentaci /C/ 
Jedná se o stanovení teplotních polí v konstrukčních částech reaktoru ve všech důle
žitých nominálních a nenominálních /přechododvých, havarijních/ pracovních režimech 
reaktoru, kde kromě vlastních teplotních polí je nutno také stanovit okrajové podmín
ky. To znamená, že je nutno stanovit rozdělení průtoku, rychlostních a tlakových polí 
v podmínkách jedno a dvoufázového průtoku chladivá a podmínky přenosu tepla z chladi
vá do konstrukčních částí reaktoru nebo naopak.. Přitom je nutno uvážit i šíření tlako
vých poruch primárním okruhem při havarijních režimech a nesymetričnost proudových 
polí v reaktoru při režimech s neplným počtem hlavních cirkulačních čerpadel. 

8.2.3 Výpočty pro zajištěni bezpečného provozu /D/ 
Tématicky se jedná o stejnou problematiku jako v předchozí skupině /C/. Zde však hlavní 
těžiště leží v detailním modelování vlastních procesů probíhajících v reaktoru při 
jednotlivých specifických provozních režimech /uvádění do provozu, provoz, přechodové 
režimy, havarijní režimy/. 

8.2.4 Výpočty pro řešeni vývojových a experimentálních úkolů /E/ 
V této oblasti se jedná o práce spojené se zdokonalením funkce nebo funkční spolehli
vosti a bezpečnosti zařízení nebo výpočtové práce nezbytné pro stanovení koncepce ex
perimentu a zpracování a analýzy výsledků. 
Z této oblasti je možno uvést: 
- otázky vnitroreaktorového měření: 

a/ Podrobné stacionární a nestacionární výpočty lokálních a globálních charakteristik 
palivové kazety se zahrnutím, míšení jednorázového a dvoufázového chladivá mezi 
buňkami svazku a stanovení bezpečných provozních režimů. 

b/ Stanovení statistické teplotechnické bezpečnosti práce aktivní zóny. 

- otázky technické bezpečnosti reaktoru: 
a/ Podrobná analýza podmínek stacionární a nestacionární krize přestupu tepla ve 

svazku tyčí. 
b/ Analýza celkvocýh poměrů v reaktoru při havarijních situacích a zkoumání dílčích 

fyzikálních jevů, které se přitom v aktivní zóně a v reaktoru odehrávají /např. 
otázka efektivnosti, nouzového zalévání aktivní zóny vodou/. 

- stanovení vazeb mezi termohydraulikou a fyzikou aktivní zóny pro líčely aktivní zóny 
- nezbytný vývoj metodik a výpočtových programů pro řešení \iloh všech skupin 

8.3 Způsob realizace výpočtových prací 
Z výše uvedeného .výčtu výpočtové problematiky vyplývá nejen její šíře, ale i nutnost do
statečné hloubky a požadované přesnosti výpočtových analýz. Je pochopitelné, že jediným 
efektivním a ve většině případů jedině možným způsobem řešení značně složitých illoh je 
použití vhodné výpočetní techniky na základě knihovny dostatečně universálních výpočto
vých programů. Přitom je nutné si uvědomit, že problematika lehkovodních reaktorů/přede
vším pak otázky bezpečnosti/ není zdaleka vyřešena, objevuje se řada nových problémů, 
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které je nutno zahrnout do výpočtové praxe, nehledě na to, že i samotná oblast vlastních 
výpočtových metod a algoritmizace se velmi rychle vyvíjí. Přitom existují i další problémy 
související s programováním na zdokonalující se výpočetní technice. 

V zásadě lze nezbytné výpočtové programy získávat: 
a/ vypracováním původních programů 
b/ výměnou v rámci: 

J[,l vědecko-technické spolupráce RVHP 
/i I mezinárodní agentury pro atomovou energii /MAAE/ 

c/ spoluprací s ostatními vědecko-výzkumnými organizacemi ČSSR. 

V současné době se realizují všechny uvedené formy tvorby výpočtových programů, i když 
v podstatě stále rozhodujícím zůstává vypracování programů vlastními silami. 

Přehled výpočtových programů používaných pro řešení teplotechnické problematiky v odd. 
Výpočty ZVJE je uveden v tabulce 1, kde je také vyznačena oblast použití podle výše uve
dených výpočtových skupin. 

Pokud se týká vlastní realizace výpočtových prací, je nutno říci, že i zde se projevuje 
světová tendence tvorby rozsáhlých výpočtových programů a jejich souborů, které vyžadují 
rozsáhlou operační pamět počítačů /min 512 Kbyte/ a značných operačních rychlostí. 

V tomto směru lze říci, že dostupná výpočetní technika nesplňuje z větší části uvedené po
žadavky a může být omezujícím faktorem pro plnění náročných výpočtových Úkolů, vlastních 
jaderné energetice a výrobě reaktorového zařízení. 

8.4 Závěr 
Výpočty z oboru teplotechniky jaderných zařízení zahrnovaly odvod tepla a otázky bezpečného 
provozu primárního okruhu ve stacionárních, přechodových i havarijních režimech a vlivu 
provozních podmínek aktivní zóny na konstrukční části reaktorů typu WER. 

Značná pozornost byla věnována výpočtům stacionárních a nestacionárních teplotních polí v 
konstrukčních částech reaktorů typu W E R při jeho provozu i při výrobě jednotlivých kompo
nent. Většinu konstrukčních uzlů dodávek technologického zařízení je nutné doložit přesně 
specifikovanými pevnostními výpočty, které bezprostředně navazují na teplotechnické a fy
zikální parametry daného reaktoru. Zvýšené požadavky vyplývají z projekčních a výrobních 
kritérií, z nutnosti zajištění vysoké jakosti zařízení ze sovětských "Požadavků na bez
pečnost provozu technologického zařízení JE" vydaných v Moskvě v roce 1973 a dalších aspek
tů jaderné legislativy i 

Charakteristická je rovněž vazba na experimentální teplofyziku, zejména v dochlazování 
aktivní zóny a v havarijních režimech provozu reaktoru vůbec, spolupráce v závodě, v ČSSR 
i v RVHP. 

Uvedené práce jsou nezbytné pro výzkumný a vývojový předstih při realizaci W E R 1000 a budou 
navazovat na současný program Interatomenergo. 
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Obr. 1.: Schema rozděleni prováděných teplotechnických výpočtů a jejich vazba na řešené úkoly 
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Tabulka 1: Výpočtové programy vypracované a používané v ZVJE v oblasti teplotechnlky 
jaderných elektráren 

Název 
programu 

* 

1. 

TENEP 

TEPOL 

PATY 
1, 2, 3 

DELTA; 
TEP 1,2; 
KABEX 

SAMOVAR 

MIXAR 

MISTRAL 
-II-S 

TRANS 

COBRA 
III 

MATTEO 

VEVERKA 

Charakteristika 

2. 
Stacionární a nestacionární 
1T3 rozměrná teplotní pole 
s libovolnými okrajovými podm. 
/metoda element, bilancí/ 

/metoda konečných prvků/ 

Stacionární a nestacionární 
teplotní pole v palivových 
tyčích 

Stacionární termohydrauUcké 
charakteristiky palivových 
článků /bez míšení chladivá/ 

Stacionární termohydrauUcké 
charakteristiky palivových 
článků /s míšením chladivá/ 

•i 

it 
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charakteristiky palivových 
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termohydrauUcké charakteri
stiky palivových článků 
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1. 
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POPRO 
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DYNAMI
KA 

DYTLO 

VOR 1,2 
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2. 
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o 
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n 
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ZVJE 
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ní 
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J 
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8. PEVNOSTNÍ VÝPOČTY PRO PRŮVODNÍ 
DOKUMENTACI REAKTORU VVER 440 
Zbytovský A., Hruška V., Kuchta J., Pečínka L. -
ŠKODA 

Lektor: Dach K. 

tivod 

Výpočtové Dráče v oblasti statické, dynamické a vibrační pružnosti a pevnosti vycházely z dvou
stranných dohod mezi ČSSR o dodávkách technologického zařízení W E R 440. 

V souladu s technickými podmínkami a příslušnými kontrakty, které byly dohodnuty mezi smluvní
mi stranami pro dodávky kompletů reaktorového zařízení, se požaduje rozsáhlá výrobní, průvodní 
a montážní dokumentace. Většinu konstrukčních uzlů je nutné doložit přesně specifikovanými pev
nostními výpočty, které bezprostředně navazují na teplotéchnické a fyzikální parametry daného 
reaktoru. Strojně početní výpočty jsou motivovány projekčními a výrobními kriterii i Požadavky 
na bezpečnost provozu technologického zařízení jaderných elektráren /vydáno v Moskvě r. 19 73/. 
Sovětské pevnostní výpočty jsou používány jako rámcové metodické návody. Základní výpočty jsou 
velmi obsáhlé, přesto však vyžadují doplnění např. statickými a dynamickými výpočty nosných 
konstrukcí pro přepravu velkorozměrových dílů reaktoru aj. 

Některé otázky jako např. problematika nízkocyklické únavy antikorozní výstelky tlakové nádoby 
reaktoru, nejsou dosud zafixovány v příslušných normách, není vypracována vyhovující metodika 
výpočtu pro nové okrajové podmínky řešení, často není zajištěno ani experimentální ověření změn 
mechanických vlastností materiálu v případech, kdy výsledky výpočtu nejsou dostatečně věrohodné 
nebo mají jen omezenou platnost apod. 

Nemenším problémem jsou odlišné technologické a výrobní operace jednotlivých tlakových nádob 
vnitřních částí reaktoru, pro které se operativně požadují příslušné kvalifikované výpočty 
jako vstupný pro rozhodovací a řídící procesy jednotlivých odchylkových řízení, operací a etap 
výroby jaderných energetických reaktorů. 

Významnou dlohu v přehledu faktorů ovlivňujících integritu tlakové nádoby a správný odhad její 
životnosti mají numerické výpočtové metody spojené s rozbory napětí. Jejich správná interpre
tace není možná bez dokonalé geometrie, rozměrů, materiálů a zatížení, které souvisejí s kon
strukcí a s technologií výroby konkrétního reaktoru. 

t. 
Připravenost výpočetní techniky pro splnění harmonogramu těchto prací není zatím na potřebné 
tírovni a vyžaduje radikální nápravu situace. 

Zjednodušující předpoklady řešeni 
Z pevnostního hlediska je jaderný program W E R 440 MW zařízení velmi komplikované, s velkým 
počtem částí různě zatěžovaných nejen statickými, ale i dynamickými režimy. Soustředíme se proto 
pouze na průřez pevnostními výpočty a budeme se snažit podat ucelenou představu o všech problé
mech spojených s vydáním pevnostní části průvodní dokumentace. 
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Průvodní dokumentace je podle oboustranně schválených technických podmínek nedílnou součástí 
každého dodávkového uzlu. Je velmi rozsáhlá a zahrnuje v sobě dokumentaci výrobní, technolo
gickou a pevnostní výpočty. Kromě zvláštních požadavků zahrnutých v technických podmínkách 
musí vyhovovat i předpisům vydaným v roce 1973 speciálně pro jadernou energetiku: 

a/ "Pravila ustrojstva i bezopasnoj ekspluatacii oborudovanija atomnych elektrostancij..." 

b/ "Metod rasčeta na pročnosE elementov reaktorov, parogeneratorov, sosudov i trub->provo-
dov atomnych elektrostancij, opytnych i issledovatelskich jaderných reaktorov i tstanovok" 

Protože se současně jedná o osvojení nového výrobku s přísnými požadavky na jakost, bezpeč
nost a spolehlivost, je joStě k dispozici vzorová technická dokumentace jak pro přípravu vý
roby, tak pro výrobu a pevnostní výpočty. Průvodní dokumentace musí být rozsahem a obsahem 
minimálně taková jako vzorová. Pro představu uvedeme, že vzorová výpočtová dokumentace zahrnu
tá do pevnostních výpočtů představuje 30 zpráv, tj. 2 000 listů. 

Popis pevnostních výpočtů 

Pevnostní výpočty mají podle současného stavu technických znalostí a možností prokázat provo
zuschopnost, spolehlivost a bezpečnost dodávaných uzlů po celou dobu životnosti, která se před
pokládá nejméně 30 let, u nádoby nejméně 40 let. Výjimku tvoří některé detaily regulačních or
gánů s dobou životnosti 5 let. 

Situace je komplikována tím, že řada detailů pracuje v podmínkách neutronového toku, při čemž 
20 2 fluence neutronů s energiemi nad 0,5 MeV přesahuje hodnoty řádově 10 n/cm . 

Kromě toho je nutno uvážit i odolnost proti křehkému porušení, závislou na stárnutí materiálu, 
na kumulaci všech poškození vlivem nízkocyklické Únavy i radiačního poškození. 

Jednotlivé části konstrukce jsou po dobu své životnosti vystaveny vlivu celé řady /větších 
nebo menších/ změn provozních parametrů, tj. tlaků, teplot i reaktorového záření. Takové změny 
spolu s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi různých použitých materiálů - teplotní roztažnost, 
vodivost atd. 'fsou příčinou vzniku napětí i napětových cyklů a jiných změn, které jsou zákla
dem pro pevnostní posouzení pravděpodobnosti porušení nádoby jako funkce doby její životnosti. 

Výpočtové-provozní režimy 

Protože není z hlediska pevnosti konstrukce závažnost různých cyklů stejná, provádí se pro spo
lehlivé prověření provozuschopnosti a bezpečnosti výpočty v celém spektru provozních režimů, 
které lze v podstatě roztřídit do tří skupin: 

a/ Normální podmínky provozu 

1. Normální najeti z chladného stavu 
2. Najetí z polohorkého stavu 
3. Normální odstavení 
4. Chybný zásah havarijní ochrany 
5. Najetí z "horkého stavu" po havarijním odstavení 
6. Pokles ze 100% jmenovitého výkonu na úroveň vlastní spotřeby 
7. Rychlé spuštění ze stavu bez zatížení do 100% jmenovitého výkonu 
8. Snížení výkonu ze 100% na 50% jmenovitého výkonu 
9.JI'výšení výkonu z 50% na 100% jmenovitého výkonu 

lr, 1•"**na výkonu v intervalu 50 - 100% jmenovitého výkonu o hodnotu maximálně - 10% 
~l.fl Ipojení každé ze šesti smyček 
12. Připojení každé ze šesti smyček 
13. Utažení hlavního přírubového spoje tlakové nádoby 
14. Hydraulické tlakové zkoušky 
15. Těsnostní tlakové zkoušky 
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b/ Narušeni normálních podmínek provozu 
1. Odpojení 3 hlavních cirkulačních čerpadel ze 6, 5 nebo 4 pracujících 
2. Rychlé odstavení 1 hlavního cirkulačního čerpadla ze 6, 5 nebo 4 pracujících 
3. Meřiditelná zdvíhání kazet ARK s normální rychlostí 
4. Úplné vypnutí proudu JE 
5. Prasknutí parního potrubí 

U obou skupin se pro každý režim předpokládá určitý počet cyklů. 

c/ Havarijní podmínky 
1. Porušení potrubí 0 500 
2. Porušení potrubí fi 250 
3. Porušení potrubí ?i 135 

Uvedený počet režimů je velmi obsáhlý a představuje značný objem výpočtových prací, zvláště 
když uvážíme, že se jedná převážně o neustálené jevy. Aby mohla mít průvodní výpočtová doku
mentace přijatelný rozsah, uvádí se v ní pouze podstatné charakteristické režimy. Po provedení 
teplotěchnických výpočtů, určení teplotních polí a jim odpovídajících tlaků pro všechny uvede
né režimy a různé časové okamžiky se podobné režimy shrnují do jednoho typického, kterému se 
přiřadí součtový počet cyklů. Výsledkem výběru je pak pro normální podmínky provozu celkem 8 
výpočtových režimů: 

1. Utažení šroubů 
2. Tlaková zkouška 
3. Spouštění 
4. Ustálený stav 
5. Zásah havarijní ochrany 
6. Změna výkonu reaktoru 
7. Připojení smyčky 
8. Odstavení 

Režimy s narušením normálních podmínek jsou redukovány na jediný režim - prasknutí parního po
trubí - při kterém se kontroluje uzel těsnění víka. Ostatní režimy dávají hodnoty nižší než 
pro normální provozní podmínky a pevnostní kritéria jsou přitom mírnější. 

Havarijní režimy jsou posuzovány především z hlediska bezpečnosti pro případ náhlého porušení 
některého z uvedených potrubí. V takových případech je třeba zabránit rozvoji havárie vnitřních 
částí havarijním dochlazováním. Pro řadu uzlů a především pro nátrubek přívodu chladící vody to 
znamená, že jeho teplota klesne pod kritickou teplotu materiálu dříve, než může poklesnout tlak. 
Kromě toho při porušení potrubí D 500 vzniká značný reaktivní účinek, který se snaží těleso ná
doby překlopit a tím namáhá konstrukci, na níž je nádoba uložena. Jako poslední důsledek havá
rie některého potrubí je vznik nesymetrického teplotního pole v hrdlové části a jemu odpovídají
cích lokálních napětí. 

Výpočtové havarijní režimy jsou tedy následující: 
1. výpočet nátrubku chladící vody ?S 250 při poruše 

a/ D 500 
b/ D 250 
c/ D 135 

2. Výpočet uložení tělesa proti převržení při poruše 

D 500 

3. Výpočet napětí ve stěně mezi hrdly při poruše 
a/ D 500 c/ D 135 
b/ D 250 
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Základní výpočtové parametry 

Aby mohl být zahájen pevnostní výpočet, je třeba mít k dispozici výpočtové parametry pro všech
ny režimy: 
1. Rozměrové lídaje a vlastní váhy 
2. údaje o mechanických a fyzikálních vlastnostech použitých materiálů v závislosti na teplotě 
3. údaje o vnitřním přetlaku a teplotním poli v závislosti na čase 
4. Doplňková zatížení - váhy, isolace 
5. Reakce podpor a potrubí 

Obecně lze k výpočtovým parametrům poznamenat, že důsledkem zvyšování nároků na bezpečnost a 
důsledkem aplikace poznatků z provozu dochází k některým změnám at již konstrukčním či materiá
lovým. To se pochopitelně nutně objeví i ve výpočtech a v některých případech je to příčinou 
časových disproporcí, schází-li potřebná hodnota, ve vzorových výpočtech jsou uvedeny v podstatě 
všechny výpočtové parametry, ovšem pouze pro vzorové výpočtové režimy. 

Jestliže tedy dojde k záměně nebo modifikaci použitých materiálů, je nutno vyžadovat provedení 
příslušných zkoušek, což nebývá vždy záležitost krátkodobá /např. zkoušky na únavu pro některé 
koeficienty asymetrie v závislosti na teplotě, moduly pružnosti v tahu a lineární roztažnosti 
také v závislosti na teplotě/. 

Obdobná situace vzniká v souvislostí se změnou konstrukce, používájí-li se materiály sovětské 
výroby, ke kterým nejsou operativně dostupné ani konstanty, ani prameny a neexistuje ani ekviva
lentní čs. materiál /např. při změně ozubení pohonu regulačních orgánů atd./. 

Rovněž při požadavku na pevnostní výpočet pro jiný režim nebo další časový okamžik některého 
ze vzorových režimů by došlo k mimořádným komplikacím pro nedostatek teplotechnických a fyzi
kálních lídajů /a zřejmě by se při použití vlastního postupu nepodařilo dosáhnout souhlasu ani 
v kontrolních případech/. 

Přehled výpočtových uzlů dodávky 
Při výše uvedených počtech výpočtových režimů a zmíněné již členitosti konstrukce je nutno pro
vádět pevnostní výpočet prakticky pro všechny uzly, protože maxima napjatosti se projevují při 
různých režimech na různých místech. 

Souhrnné výpočtové uzly: 
1. Těleso tlakové nádoby 
2. Horní blok 
3. šachta » 
4. Dno šachty 
5. Koš aktivní zóny 
6. Blok ochranných trub " 
7. vložená tyč 
8. Pohon regulačních orgánů 
9'. Zavážecí systém vzorků oceli 
10. Kanály ionizačních komor 
11. Potrubí šachty reaktoru 
12. Plošina pro obsluhu horního bloku 
13. Universální traversa 
14. Přípravky a speciální nářadí na obsluhu 
15. Přípravky a příslušenství pro seřizování reaktoru 
16. Vertikální stend pro zkoušku pohonu ARK 
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Uzly 1 4- 10 se týkají vlastního zařízení reaktoru, ostatní uzly mají charakter pomocných za
řízení, zatěžovaných pouze mechanicky. 

Popis obecného přikladu 

Jako příklad k popisu obecného postupu výpočtu a zdůvodnění volby výpočtové metody je vybrána 
část výpočtového uzlu 1. - "Těleso tlakové nádoby" a sice přírubový spoj víka a tělesa /viz 
obr. 1/. 

V podstatě všechny dosud používané výpočtové postupy až na odchylky umožněné metodou MKP, jsou 
založeny na náhradě složené konstrukce jednoduchými skořepinovými prvky různých geometrických 
tvarů, pro které existují přijatelně prostá řešení diferenciálních rovnic. Z tohoto důvodu 
jsou rovněž i různé přechodové kužely s proměnnou stěnou nahrazovány řadou odstupňovaných 
krátkých válcových skořepin. Při vhodném odstupňování jsou výsledky dostatečně přesně, aniž 
by docházelo k nějakým komplikacím při sestavování algoritmu úlohy. 

Popis uzlu z hlediska pružnosti 
Jak je patrno ze schématu, jedná se o smíšenou konstrukci, složenou ze skořepin a tuhých krouž
ků. Těsnící anuloid není ve schématu zakreslen, protože je jeho deformační tuhost zanedbatelná. 
Přítlačné šrouby těsnění a hlavní šrouby víka tvoří mezi víkem a tělesem pružnou vazbu. Roz
dílnost střednic jednotlivých Úseků se do výpočtu zahrnuje přepočtem smykové síly a momentu 
ve styku na nový poloměr a také přidáním doplňkového momentu od osové síly. 

Na základě provozních zkušeností se předpokládá, že v dosedacích plochách víka a volné příruby 
a víka s tělesem není tření a že tedy mohou po sobě volně prokluzovat. Z tohoto předpokladu a 
také z výrobní tolerance vodícího nákružku víka vyplývá nutnost provést několik variant výpoč
tu, kterými se zjištuje, zda se výrobní tolerance vyčerpá a v kterém místě dojde k dosednutí 
na přírubu tělesa. Od tohoto okamžiku se totiž obě části deformují společně s jinou deformační 
tuhostí. 

Jako zatížení působí na konstrukci utahovací síly šroubů, zadané na základě experimentů s funk
cí těsnění, dále vnitřní přetlak a rovinné teplotní pole. Vlastní váhy jsou vzhledem k hodno
tám ostatních víčinků. zanedbány. Pro posouzení montáže a tlakových zkoušek tělesa a těsnění je 
nutno uvážit navíc několik výpočtových kombinací účinků vnitřního přetlaku, teplotního pole a 
utahovacích sil /např. utažení šroubů hlavních utažení šroubů těsnících, utažení šroubů a 
vnitřní přetlak bez těsnění, utažení šroubů a vnitřní přetlak i v těsnění, přetlak pouze v těs
nění apod./. 

Popis metodiky 
Protože má většina dodávkových uzlů charakter složené skořepinové konstrukce o velkém počtu 
elementů, bylo zřejmé, že dosavadní postup tzv. "metodou sil" není pro použití příliš vhodný. 

Byla proto zvolena aplikace metody počátečních parametrů dosud používané převážně na výpočet 
nosníků. Tato metoda v maticové formě je velmi vhodná pro použití samočinných počítačů a při 
tom poměrně rychlá, aniž by kladla velké požadavky na kapacitu strojní paměti. 

V podstatě jsou obě zmíněné metody podobné a pro obě platí následující obecný postup: 

1-. Určení vektorujf, složeného z posuvu, natočení momentu a smyk. síly na okraji každého ele
mentu. 

2. Určení vektoru X v libovolném řezu skořepinyX = A-A,, kdeAje nějaká přenosová matice 
'Xo - vektor na okraji elementu 

3. Určení napětí v uvažovaném řezu 
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0~ - pětiprvkový vektor napětí 
* - pomocná matice 
&jy- rozměrová matice 

Hlavní rozdíl je v postupu určení vektoru X na okraji každého elementu, tedy v řešení bodu 1. 

U metody sil je nutno: 
a/ pro každý element složené skořepiny vypočítat matici poddajnosti, vyjadřující posuvy a 

natočení od jednotlivých sil a momentů. 
b/ Ze získaných matic sestavit matici poddajnosti složené skořepiny a k ní inversní matici 

tuhosti A 
c/ Vypočítat neznámé síly a momenty z rovnice: M - A • «> 

kde S je vektor pravých stran 
t i je vektor neznámých sil a momentů. 

d/ Pomocí vypočtených sil a momentů určit posuvy a natočení ve spojovacích bodech. 
e/ Sestavit ze získaných hodnot vektor .To složený z posuvu, natočení, momentu a smyk. síly 

pro okraj každého elementu. 

Metoda počátečních parametrů: 
a/ Pro každý element se určí transformační /přenosová matice/. 
b/ S použitím těchto matic se sestaví výsledná rovnice 

JsLf = AJ;NXO j,w 
která vyjadřuje vektore na jednom okraji pomocí vektoru na okraji druhém 
A J N - matice vzniklá prostým součinem transformačních matic všech elementů 
SJTN - matice složená ze součtů součinů transformačních matic a rozdílů vektorů X vnějších 

zatížení v místech spojení elementů. 
Vhodnou úpravou rovnice se docílí toho, že na každém okraji složené skořepiny jsou jen dvě 
neznámé a z vnějších podmínek se vypočtou počáteční parametry. 

c/ Postupným proběhnutím celého cyklu se vypočtou vektory X pro všechny potřebné průřezy. 

Již z uvedených kroků u cbou metod je patrno, že je metoda počátečních parametrů pro strojní 
výpočet příhodnější. Přitom vyčíslování transformačních matic elementů různých rozměrů i geo
metrie je mnohem jednodušší než matic poddajnosti, protože jejich jádrem je součin dvou matic 
složených z Krylovových funkcí jednoho parametru, jejichž inverse je rovněž velmi jednoduchá. 
Proti metodě sil odpadá nutnost ukládat nejen početné matice nutné k výpočtu matice poddajnosti 
celé konstrukce, ale i některé inversní matice. 

V celém dalším postupu se pro složenou skořepinu používají rovněž v podstatě jen transformač
ní matice a vektory X , vázané jednoduchými maticovými operacemi. Podstatné zjednodušení je 
v tom, že acela nezávisle na počtu elementů představuje výsledná maticová rovnice vždy jen sou
stavu 4 lineárních algebraických rovnic a že je možno do základní rovnice vcelku jednoduchým 
způsobem zahrnout nejrůznější vnější účinky, tj. teplotní pole, vlivy připojených konstrukcí i 
různá vnější zatížení. 

V současné době je za značné technické pomoci SSSR zpracováván universální výpočetní program 
nejen pro použití k W E R 440, ale perspektivně pro W E R 1000 a vůbec pro všechny skořepinové 
rotačně symetrické konstrukce, složené z elementů válcových, kulových, kuželových, eliptických 
a dále plných i mezikruhových desek a tuhých prstenců v podstatě libovolně za sebou řazených. 

Vibrační pevnost 

Prováděné výpočty jsou zaměřeny na zjištění dynamických namáhání vybraných komponent aktivní 
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zóny při havárii se ztrátou chladivá jako následku porušení celistvosti vstupního či výstup
ního potrubí. V Úvahu přicházejí tyto konstrukční uzly: 
- vložená tyč kazety ARK 
- nosný válec 
- dno nosného válce 
- eliptické perforované dno 
- koš aktivní zóny 
- plást bloku ochranných trub 
což z hlediska dynamiky poddajných těles znamená nosníkovou a skořepinovou problematiku. Po
stup prací lze rozdělit takto: 
- stanovení frekvenčně-modálních vlastností s uvážením vlivu obklopujícího prostředí 
- stanovení působících budících sil výpočtem či experimentem 
- numerické řešení rovnice vynuceného kmitání 
- stanovení napětí na základě znalosti deformací 

V dalším jsou uvedeny dva typické příklady: 
1. Nosníková problematika - vložená tyč , 

Na následujícím obr. 2 a/ je základní výpočtové schema 

.2 

M2 

v 7 

M, 
\P(t) 
a) 

1 vložená tyč 
2 hřebenový uzel 
M, váha kazety ARK 
M-, váha vložené tyče - váha /přechodového kusu + záchytu/ 

obr. 2 
Takto definovaný systém má nekonečně mnoho vlastních frekvencí, které jsou dány kořeny trans
cendentní rovnice 

1-JT3Jrz fy ftcjčf -Jr,ftgf + jr3JT2STt f tg <p tg E(f 

= JT^Cpigep + JT3tg(ptgSf 

Jt. Mi 
< ®FA st. * n, £ = 
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Jelikož působící budící sílu P /t/ lze považovat za téměř periodickou s frekvencí 20 H při 
. Z F 

vynuceném kmitání má smysl zabývat se pou.ie těmi frekvencemi, které jsou srovnatelné s frek
vencí budící. V uvažovaném případě se jedná o prvé dva tvary kmitu. V důsledku toho lze pra
covat s náhradním diskrétním systémem se dvěma stupni volnosti podle obr. 2b. Konstanty ekvi
valentních pružin c,, c_ se stanoví z materiálových a geometrických parametrů příslušných ú-
seků 1 resp. 2 pomocí vztahu: 

-i. = y U 
0 V ^ i 

Pohybová rovnice této soustavy má tvar: 

při čemž se zadá 
- vektor budících sil P/t/ 
- matice tuhosti [cl 
- vlastní frekvence soustavy £L>, . W 2 

Neznámá hmotová matice £MJ se stanoví pomocí Choleského rozkladu matice tuhosti [cj podle 

vztahu 

[C0l-lLlíH] "~ 

0-] dolní trojúhelníková matice 

[L] horní trojúhelníková matice 

a pomocí ̂ předpokladu, že tvary kmitu příslušné frekvencím íO-t a C0Ž jsou stejné. Je-li U^oi 
modální matice, pak platí 

[M] = [L][A][LÍ] 
A = [XJIAJCXT] ÍAl- ÍJiog-k*] y=1,2 

Numerické řešení identifikované pohybové rovnice lze provést výhodně pomocí maticové exponen
ciální metody. Jednoduchou úpravou lze totiž původní rovnici druhého řádu převést na dvojnásob
ný počet rovnic prvého řádu ve fázovém prostoru [fj' [§•; §']T• Platí tedy 

{u) = [Gl{u) + [H] 
a použitím stolního kalkulátoru HP 9830 B lze snadno stanovit hledané posuvy q, a q, jako 
funkce času. Silové zatížení vložené tyče se pak určí pomocí vztahu 

a stanoví se požadovaná namáhání. 

2. Skořepinová problematika 
Pro válcové skořepiny pohybová rovnice má tvar 

kde ~ K 

[A] lineární diferenciální operátor IV řádu vyjadřující tuhostní vlastnosti skořepiny 
[B] lineární diferenciální operátor II řádu popisující setrvačné účinky skořepiny 
/qj vektor výchylek 

Výsledkem řešení pohybové rovnice jsou vlastní frekvence skořepiny CO ve vakuu. Protože reálný 
systém pracuje s chladivém, vliv spolukmitající kapaliny se projeví v posuvu spektra vlastních 
frekvencí směrem k nižším hodnotám. Matematicky je to formulováno vztahem 

r> u 

)L ~ U+6)t 

65 



J<- - skutečná frekvence 

Opravný koeficient o se stanoví na základě řešení pohybových rovnic skořepiny a kapaliny, což 
reprezentuje dosti složité výpočty. 

Pohybová rovnice vynuceného kmitání má tvar 
M{f) = ls]{<]}+ {P(t)} 

a po určitých úpravách ji lze převést na soustavu skalárních rovnic typu 

FdSfy zobecněná budící síla 

Jsou-11 známy počáteční podmínky q /O/ a q /O/, pak platí 

y(t) = ^(0)caseoAt +-%jf sinců^t -i-Tň^-jFccCt)sina^Ct -T)cfT 

při čemž výpočet konvolučního jádra lze opět výhodně provést na stolním kalkulátoru HP 9830 B. 
Na základě stanovených posuvů se pak opět stanoví požadovaná namáhání. 

Dílčí závěr 
a/ Z uvedeného přehledu plyne, že požadované výpočty vibrační pevnosti představují dosti širo

kou škálu problematiky, vyžadující spolupráci s výzkumnými ústavy. Našim partnerem je SVÚSS 
odbor 23 a 25, kde se stanovují vibračně-modální vlastnosti skořepin a začíná se pracovat 
na průběhu budících sil. V budoucnu se plánuje i stanovení počátečních podmínek q /O/ a 
q /O/. Některé výpočty se paralelně provádí i v o. p. škoda ÚVZÚ. Je pochopitelné, že jsou 
kladeny požadavky na finanční krytí z £JSP eventuálně na dovoz měřící techniky z devizové 
oblasti. 

b/ Časový rozsah prací je značný. Důsledkem toho je, že některé výpočtové či experimentální 
řešitelské etapy musí začínat s předstihem až čtyř let. 

c/ Vzhledem ke kompaktnosti problematiky.by se jevilo jako účelné soustředit všechny práce spo
jené se stanovením frekvenčně-modálních vlastností a působících budících sil do jednoho díl
čího úkolu státního plánu vědy a techniky. 

Analýza napěti 
Pevnostním výpočtem získáme hodnoty jednotlivých napětí <3^, 6~it <5~3 v uvažovaných místech 
/řezech/ zadané konstrukce. Takto získanou prostorovou napjatost je třeba zhodnotit z hlediska 
bezpečnosti konstrukce proti porušení. Výpočet a hodnocení napětí v tlakových nádobách před
stavuje dosti obtížný teoretický problém. Mimoto pokrokovost a ekonomičnost konstrukce tlako
vé nádoby je do značné míry závislá na dokonalosti a přesnosti provedeného pevnostního výpoč
tu. Je proto zcela přirozené, že pevnostní problematice tlakových nádob se stále věnuje znač
ná pozornost. 

Každá tlaková nádoba, která je dána do provozu, musí odpovídat určitým předpisům. Takovéto 
předpisy či normy má každý stát, jehož průmysl se výrobou tlakových nádob zabývá. A právě úro
veň těchto norem značně ovlivňuje úroveň celé konstrukce tlakové nádoby. 
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V ČSSR nyní platí norma ČSN 690010 "Tlakové nádoby stabilní" z roku 1975. Tato norma, která 
je obdobou podobných zahraničních norem, nevyžaduje podrobnou analýzu napětí', nýbrž pouze uspo
řádání tloušEky stěny tak, aby obvodové napětí zůstalo vždy pod dovoleným napětím uvedeným v 
tabulce. 

Nevyžaduje se podrobné posouzení vyšších místně se vyskytujících napětí, o nichž se ví, že 
existují, avšak berou se v Úvahu součinitelem bezpečnosti a zavedením konstrukčních pravidel. 

Tepelným napětím je v této normě věnována pozornost velmi malá nebo vůbec žádná a rozhodnutí 
v této otázce je ponecháno na vůli konstruktéra, třebaže teplotní napětí jsou u tlakových ná
dob velmi častá a dosahují někdy značných hodnot. Zjednodušené postupy, jak jsou stanoveny 
v normě ČSN 690010, mohou být nedokonalé v tom, že jednak zůstávají poněkud konzervativními, 
jednak jsou nepoužitelné pro náročnější podmínky provozu. 

Vývoj analytické a experimentální techniky umožňuje určit napětí velmi podrobně. Je-li získán 
jasný obraz o napjatosti, není rozumné pro něj zachovávat tytéž hodnoty dovoleného napětí, 
jaké byly používány pro obraz méně jasný. Není také postačující pouze zvýšit dovolené napětí 
kvůli špičkovým napětím, protože špičkové napětí samo není vhodným kriteriem bezpečnosti. Vy
počtená hodnota má malý význam, dokud k ní není přiřazeno místo a rozložení v konstrukci a 
druh zatížení, který ji vyvolal. Různé druhy napětí mají různý význam a musí být tudíž přiřa
zeny k různým dovoleným napětím. 

Toto vše si uvědomují také autoři jednotlivých norem a proto přistupují k vydávání různých do
plňků nebo novelizaci norem. Také u nás se připravuje vydání nové normy pro jaderné tlakové 
nádoby a zařízení, která má být platná v celé RVHP. Než bude tato norma k dispozici, je v ZVJE 
používaná pro výpočet jaderných tlakových nádob a zařízení norma sovětská, případně ASME Boi
ler and pressure Vessel Code Section III 1974. Obě tyto normy jsou velmi obsáhlé a proto jsou 
zde uvedeny pouze hlavní proncipy, které jsou prakticky stejné. 

Jako teorie napětí je užita teorie max. smykových napětí. Tato teorie známá též jako Tresca-
kriterium je spolu s teorií přetvářné práce /Misesovo kriterium/ již mnoho let nejvhodnějším 
způsobem výpočtu pevnosti houževnatých kovů. 

Maximální smykové napětí v bodě je definováno jako polovina aljebraického rozdílu největšího a 
nejmenšího ze tří hlavních napětí. Jsou-li tedy hlavní napětí <S~,,6^. 6~3 a 6j" > 0~i > 6~3 

/algebraicky/, ja maximální smykové napětí rovno 1/2 (.&", - 61) . Při tahové zkoušce je na mezi 
průtažnosti 0^= 6^., (̂  =0, <T3 = 0. 
Max. smykové napětí je tudíž rovno 1/2 <5Jj-. Podle toho nastane v součásti kluž, když 1/2 (C3"f -
~C^) = V2. 6£T. Redukované napětí je pak dvounásobek max. smykového napětí a toto se porovnává 
s dovoleným napětím 6Z . Tím se dosáhne toho, že vypočtená napětí je možno přímo porovnávat 
s pevnostními veličinami tahové zkoušky. 

Jak již bylo řečeno dříve, vyžadují různé druhy napětí rozdílné meze /dovolená napětí/. Před 
stanovením těchto mezí bylo zapotřebí zvolit kategorie napětí, na něž by se tyto meze vztahova
ly. Sovětská norma rozlišuje pro tlakové nádoby tyto kategorie napětí: 

(5̂ , - membránové celkové napětí 
6jJ,rj - membránové místní napětí 
0^ - ohybové celkové napětí 
6Órt - ohybové místní napětí 
©£ - teplotní celkové napětí 
DJT^ - teplotní místní napětí 
Gflu - místní napětí v oblastech s koncentrací 



Napěti O^r,, (4^ } 6^ je možno považovat za tzv. napětí primární, jejichž charakteristikou je, 
že jsou vyvolána mechanickými zatíženími a je rozloženo v součásti tak, že vlivem kluzu ma
teriálu nenastane redistribuce napětí. Tato napětí splňují jednoduché zákony rovnováhy vnějších 
a vnitřních sil a momentů. Základní charakteristickou vlastností tohoto napětí je ta okolnost, 
že není limitní. Při zvětšování deformace neklesají zatěžující síly. Překročením meze kluzu 
dojde bu3 k poruše nebo k velké plastické deformaci. 

Napětí (3^^j0^ je možno považovat za tzv. napětí sekundární, tj. napětí vyvolané zabráněnými 
deformacemi přilehlých částí nebo vlastní nádoby, náhlou změnou tvaru nebo křivosti apod. 

Základní charakteristika těchto napětí je, že jsou sama sobě limitní. Lokální kluž a malé de
formace vyvolávají snížení úrovně napětí, které dále neroste. Porucha vlivem působení těchto 
napětí není očekávána. Napětí (^1^,6^^ se obvykle považují za tzv. napětí špičková, která jsou 
charakterizována tím, že nezpůsobují znatelné deformace. Porucha způsobená těmito napětími 
může nastat pouze Únavovým nebo křehkým lomem. 

Přiložený obrázek ilustruje rozdělení kategorií napětí do skupin za účelem přiřazení jednotli
vých dovolených napětí. S vypočtenými napětími se postupuje diagramem ve směru šipek. Jakmile 
so dojde k obdélníčku, vypočte se redukované napětí za použití všech složek napětí, které do 
obdélníčku vstupují a toto red. napětí se porovná s dovoleným napětím uvedeným vpravo od ob
délníčku. Diagram rovněž uvažuje různé druhy provozu /výpočtové případy/. 

Jak již bylo řečeno, špičková napětí se vztahují k únavě a hodnota dovolené amplitudy redukova
ných napětí &Ó.1D je vzata z únavových křivek, sestrojených pro celé spektrum cyklů nebo vypoč
tena ze vzorců uvedených v normě. Vlastí únavová analýza je značně složitá záležitost a její 
provedení vyžaduje značné zkušenosti. Podstata této analýzy spočívá v tom, že se provádí srov
nání špičkových amplitud redukovaných napětí s příslušnými hodnotami únavové křivky /pro každý 
materiál jiné/. Vyšetřování se provádí v bodě, resp. bodech tělesa, které jsou z hlediska úna
vové životnosti charakteristické. Uvažují se jen cykly napětí, tedy pouze měnící se složka na
pjatosti. Vliv středních napětí byl zahrnut do únavové křivky již při její konstrukci. Vypočte
ná amplituda redukovaných celkových napětí G^-j se porovná s únavovou křivkou. Počet cyklů N 
podle příslušné únavové křivky pak musí být větší, než požadovaný počet provozních cyklů. Platí 
tedy -jq- ť~ 1 , kde 
n - požadovaný počet provozních cyklů pro vypočtenou hodnotu 
N - dovolený počet cyklů vzatý z únavové křivky resp. vzorce uvedeného v normě. 

Jestliže je spektrum cyklů a amplitud rozsáhlejší, pak musíme odolnost proti poškození posuzo
vat s ohledem na kumulaci poškození. Pro vyhodnocování se používá lineárního zákona kumulace 
poškození ve tvaru / . \J^ ^ 7 

0. - dílčí poškození vyvolané dílčím souborem cyklů n. o amplitudě ©a.7, i a dovoleném počtu cyklů 
podle únavové křivky N,. Hodnota dílčího poškození je dána vztahem 

Uí Ni 
Při sestavování spekter amplitud a cyklů je nutné brát v úvahu zásadu nepříznivého sčítání 
cyklů tzn., že neuvažujeme soubory cyklů izolovaně, ale provádíme superpozici amplitud tak, 
aby tyto byly maximální. Komplexní analýza prostorové napjatosti tlakových nádob reaktorů vy
chází za rámec této práce. 
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Závěr 
Požadavky na spolehlivost jaderných elektráren se stále zpřísňují. Podle japonských autorů 
K. Ishikawa a E. Ando je k zajištění vysoké jakosti a spolehlivosti provedení reaktorových 
tlakových nádob nutno již v počátečním stadiu brát v úvahu kvalitu, materiály, rozbory napětí, 
výrobu, snazší zkoušky, provozní prohlídky apod. S rostoucími provozními zkušenostmi se stá
vají náročnější i předpisy. Striktní požadavky jaderné legislativy rozsah těchto technických 
informací zřejmě ještě zvýší, zejména v úzké návaznosti na teplofyzikální a fyzikální para
metry daného reaktoru. 

Současné výpočtové metody pro zjištění velikosti a přípustnosti napětí, event, deformací kon
strukčních částí a příslušenství reaktorů od mechanických a teplotních zatížení, od vlivu vi
bračních jevů aj. se budou neustále rozvíjet. Rozbor napětí pro tlakovou nádobu reaktoru musí 
vycházet z přesně definovaných provozních podmínek, zejména při uplatňování zvýšených požadav
ků na flexibilitu provozu W E R v zadané energetické soustavě. 

Numericky vypočítané výsledky analýzy napětí bude nutné stále zdokonalovat a často doložit pří
slušnými experimentálními vSdaji. Aplikace moderních výpočetních metod, jako jsou např. náročné 
metody konečných prvků, není možná bez spolehlivé, výkonné a kompatibilní výpočetní techniky. 

Cílem všech rozsáhlých opatření je zachovat integritu primárního okruhu i tlakové nádoby reakto
ru po dobu její předpokládané životnosti a při všech nominálních a nenominálních provozních re
žimech jako jednu z určujících podmínek dodržení jaderné bezpečnosti při dlouhodobém provozu 
lehkovodních energetických reaktorů. 

V tomto smyslu jsou pevnostní výpočty W E R 440 závaznou součástí výrobní, průvodní a montážní 
dokumentace, která je nutnou podmínkou pro převzetí československých dodávek technologického 
zařízení lehkovodních energetických zařízení do zahraničí. 
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SCHEMA VÝPOČTOVÉHO 
ROZDĚLENÍ KONSTRUKCE 

VZ777% - TUHY KROUŽEK 

7?7m® 

0BR.1 



Kategorie 
napětí 

Membránové 

celk. místní 

Ohybové 

celk. :místní 

Teplotní 

celk. místní, 

Místní 
napětí 

v oblastech 
s koncentraci 

f I-
! 
>o 

H « 

V) 
§ N 

ii 
I 
M C •n •H 

6W/ 61 o/V Jw £*/ 

5* "6b 

Srnfinebo 6mt&0 — i,3 ffD 

I 
6WM riebo Gím-h &01 fc0/i t 6} 2,5 ffv 

T 
6mM 'nebo Gm+tio*- &oM+6/ + GJW + <SQÍ — 6aLD 

I 
Gm 6rr,M 

Jin 9% 

Go G0ti G{ 6tri <oal 

6„,M 'nebo {o<m+G0 ~~ fičý 

Gr, 

I 
&mtf 

6-m • IfrGo 

Ga n G0H & 6írt GcU 

1 

Poznámky: 1. Hodnocení se provádí 
z rozkmitu napětí 

2. Hodnocení se provádí 
z amplitud napětí 

GnM 'nebo (šm + 6o — f,S^b 

Diagram dovolených napětí pro části těles 
reaktorů, parogenerátorů a nádob. 
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9. M Ě Ř I C Í &AZETY PRO REAKTOR VVER 440 
Krett V., Kott J., Vlček J., Velechovský V. -
ŠKODA 

Lektor: Doležal A. 

Úvod 

Řešení problému vytvoření optimálního systému vnitroreaktorové instrumentace, kterému 
se dnes v jaderné energetice věnuje značná pozornost, spočívá ve vývoji a realizaci spolehli
vého systému měření s minimálním množstvím měřících míst takového druhu, který by spolu se 
zjednodušenými, ale dostatečně přesnými výpočtovými modely zabezpečil maximálně spolehlivý, 
bezpečný a ekonomický provoz reaktoru. Provozní bezpečnost, spolehlivost a ekonomika jader
ného reaktoru je tedy mimo ostatní platná kriteria, přímo závislá na technicky a životnostně 
optimálním vnltroreaktorovém měřícím systému. 

Mezi základní měřené parametry sem patří ddaje o prostorovém rozložení neutronových toků, 
radiačního ohřevu, termohydrauliky a dynamiky reaktorového prostředí. Systémy vnitroreaktoro-
vých měření se vyvíjí spolu s reaktorovou technikou a v současné době jsou nezbytnou součástí 
všech reaktorových zařízení velkých tepelných výkonů. Pro realizační zabezpečení potřebné 
vnitroreaktorové instrumentace se v o.p. Škoda-ZVJE provádí vývoj a výzkum vlastních čidel, 
mečících tras a přístrojů a to zpočátku na neaktivních systémech simulujících teplotní a tlako
vé poměry v energetickém reaktoru. V návaznosti na tyto práce bylo též přikročeno k funkčnímu 
ověřování vnitroreaktorových detektorů ve skutečných pracovních podmínkách na výzkumných i 
energetických reaktorech. Poslední druh prací je uskutečňován na měřících palivových kazetách 
vybavených .zvláštní výzkumnou a zkušební instrumentací a zařízením, označený jako program 
KASEX /kazetové experimenty/. 

V rámci společné sovětsko-československé spolupráce byla v o.p. škoda-ZVJE již dříve 
pro zajištění energetického spouštění a provozu 1. čs. jaderné elektrárny v Jaslovských Bohuni
cích vytvořena řada speciálních měřících kazet /program HREX/, která v období let 1972 až 1976 
zaznamenala důležité provozní Údaje reaktoru A-l a tím umožnila nejen rozšířit vědomosti o těž-
kovodních reaktorech chlazených kysličníkem uhličitým, ale rovněž umožnila vytvořit bezpečné 
podmínky pro jeho provoz. 

Členskými zeměmi RVHP bylo v rámci MDK dohodnuto rozpracovat a zajistit experimentální 
kazety typu WER-440 s integrální instrumentací pro realizaci výzkumného programu na jaderné 
elektrárně KKW Rheinsberg v NDR. 

Uskutečnila se řada jednání odborníků z ČSSR, NDR a SSSR, na kterých byly vytvořeny před-
podklady a vymezeny oblasti pro zajištění rozsáhlé spolupráce při vývoji systému reaktorové 
instrumentace. 

Vycházeje ze standardní palivové kazety W E R 440 o.p. škoda-ZVJE zajištuje projekt a kon
strukci, vývoj metodik měření, čidel, tras a experimentálních modelů,teplotechnické, fyzikální 
a dynamické výpočty, výrobu a ověření v neaktivních podmínkách měřících kompletů včetně dodáv
ky na jadernou elektrárnu. Dále se podílí na vypracování experimentálního programu a jeho rea
lizaci a vyhodnocení. 
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ČSSR jako současný výrobce a budoucí provozovatel reaktorů typu W E R má eminentní zájem 
na stavbě měřících kazet, neboE tyto jsou nutné při fyzikálním a energetickém spouštění a při 
provozu reaktoru. 

Mezinárodni spolupráce ČSSR při zajišťování měřicí kazety W E R 440 pro KKW Rheinsberg 

V rámci organizovaného Mezinárodního dočasného kolektivu /MDK/ RVHP na téma "šumová dia
gnostika reaktorů typu WER", bylo na druhém zasedání MDK, konaném v listopadu 1976 v NDR, ZfK 
Rossendorf, navrženo SSSR provedení detailního proměření fyzikálních, termohydraulických a dy
namických poměrů na instrumentované měřící kazetě W E R 4 40, vložené do aktivní zóny reaktoru 
v KKW Rheinsberg. 

Bylo také rozhodnuto, aby NDR do konce roku 197 6 projednala s ČSSR technickou tíčast na pro
jednávané akci. Na základě tohoto proběhlo několik dvoustranných jednání mezi NDR a ČSSR, na 
základě kterých ČSSR rozpracovala možnosti své technické Účasti a předložila tyto výsledky jed
nání a prací na 3. zasedání "Pracovní skupiny pro šumovou diagnostiku" v červnu. 1977 v NDR. 

Členské země RVHP zastoupené delegacemi SSSR, NDR, MLR, BLR, RSR, PLR a ČSSR vyslechly 
informace SSSR a ČSSR ve věci celkové přípravy diagnostické kazety a konstatovaly vysoký stupeň 
propracovanosti jednotlivých projekčních návrhů a měřících metodik. 

V průběhu jednání vystoupila delegace SSSR s tím, že je žádoucí postupně vytvořit několik 
variant diagnostických kazet, což rovněž ostatní zastoupené delegace podpořily. Delegace zemí 
RVHP na 3. zasedání tématické skupiny pro šumovou diagnostiku vyslovily souhlas s navrženými 
koncepcemi /l. a 2. varianta/ a doporučily jejich další rozpracování. Delegace dále doporučily 
další technické otázky vývoje diagnostické kazety na návrh SSSR projednat na třístranné pra
covní poradě v Moskvě do konce září 1977 za účasti ČSSR, NDR a SSSR. Toto jednání odborníků se 
uskutečnilo ve dnech /26.9. - 1.10./ 1977 v Moskvě. K tomuto jednání ČSSR připravila "Návrh 
ČSSR pro společné zabezpečení c'iagnosticke kazety /2. varianta/, organizované v rámci tématické 
skupiny pro šumovou diagnostiku MDK-RVHP". Návrh ČSSR doporučuje pro druhou variantu experimen
tální kazety spolupráci v těchto oblastech: 
1. Projekt a konstrukční vývoj měřících kazet. 
2. Vývoj metodik měření, čidel a tras. 
3. Teplotechnické, fyzikální a dynamické výpočty a zajištění podkladů pro bezpečnostní zprávu. 
4. Výroba funkčních částí měřící kazety a ověření dílů a čidel v aktivních a neaktivních pod

mínkách. 
5. Zpracování experimentálních a vyhodnocovacích programů. 
6. Montáž měřící kazety a zavezení do reaktoru. 
7. Příprava měření a vlastní měření. 
8. Poradiační vyhodnocení měřící kazety v horkých komorách. 
9. Zpracování společné závěrečné zprávy. 
10.Organizační a dodávkové předpoklady pro plnění navrženého programu realizace měřící kazety, 

varianta 2. 

Na moskevském jednání byl podrobně projednán československý návrh zabezpečení diagnostické 
kazety varianty 2 a její konstrukce a technologie. Bylo rozhodnuto pokračovat na přípravě diag
nostické kazety varianty 2 tak, aby ji bylo možné zavést do reaktoru v Rheinsbergu v období 
1979-80. 

Koncepce a vědeckovýzkumné cíle 

1. Společný vývoj, výzkum, výroba a ověření speciálních měřících kazet s rozšířenou instrumen
t a l a metodik měření pro sledování fyzikálních, termohydraulických a dynamických procesů 
v aktivní zóně, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost, spolehlivost a ekonomii provozu 
jaderných energetických reaktorů. 
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2. Společný vývoj a realizace měřícího systému včetně přenosových tras a zpracování výpočto

vých programů pro vyhodnocování měřených údajů. 
3. Získávání a zpracování podkladů, které : 

- slouží zvýšení bezpečnosti provozu reaktorů VVER /440, 1000/ ' 
- mají význam pro další rozvoj W E R 1000 
- poskytují informace o chování materiálů kazet při extrémním zatížení 
- mají za následek nové postupy a metody provozní kontroly 

4. Adaptace kazetových experimentů na provozované nebo připravované jaderné elektrárny, 
nutnost zabezpečení aplikace dosažených, či naměřených výsledků, do konstrukce nových 
reaktorů a do provozních zkušeností a ukazatelů stávajících. 

5. Využití všech výsledků měření jako vstupních, případně kontrolních dat pro hodnccení celko
vé provozní bezpečnosti a spolehlivosti prostřednictvím teoretických modelů. 

6. Vývoj, vyzkoušení a zavedení diagnostických metod reaktorů, které mimo jiné poskytují lepší 
informace o stavu technologického zařízení a umožňují předcházení poruch u jaderně energetic
kých zařízení během provozu. 

7. Vývoj a realizace technicky a životnostně optimálního vnitroreaktorového měřícího systému s 
minimálním množstvím měřících míst takového druhu, který by společně s teoretickými výpoč
tovými modely pro hodnocení libovolné provozní situace primárního okruhu zabezpečil maxi
málně spolehlivý, bezpečný a ekonomický provoz reaktoru. 

Popis konstrukce měřící kazety W E R 4 40 pro KKW Rheinsberg 

1. Konstrukce kompletu 
Měřící kazeta tvoří jeden konstrukční celek, skládající se z palivové kazety spojené se 
závěsnou trubkou, jejíž horní konec je spojen s těsnící zátkou. Zátka je upevněna a utěs
něna ve vnitřní tlakové přírubě. Na horní stranu zátky je připevněn ochranný koš, v němž 
jsou umístěny 2 konektory /ke kterým jsou připojeny vývody od měřících čidel/ a šroubení, 
kterým jsou ukončeny impulsní trubky od měření statického tlaku chladivá. Přístup ke konek
torům a ke šroubení impulsních trubek pro napojení na měřící trasy umožňují 4 výřezy "po 
obvodu ochranného koše. Na horním konci ochranného koše je závitový nátrubek pro připevně
ní spec. závěsu pro zavážení kazety. Vnitřní tlaková nádoba je upevněna pomocí stahovacích 
šroubů a vnější příruby k nátrubku víka tlakové nádoby reaktoru. K vnitřní tlakové přírubě 
je připevněna přítlačná trubka, která má na svém povrchu instalováno 6 suchých kanálů pro 
vyvedení termočlánků výstupní teploty sousedních kazet /BAS/. Na spodním konci má trubka 
otvory pro výstup chladivá z kazety. Nad těsnící zátkou a vnitřní tlakovou přírubou se 
nachází záchytná trubka, která se opírá o záchytnou desku. Vzhledem k tomu, že 2 suché 
kanály /pro štěpnou komoru a pro neutrokoaxy/ nesmí z bezpečnostních důvodů procházet ochran
ným krytem reaktoru, byla upravena konstrukce nad ochranným košem. Oba suché kanály jsou za
končeny na horním konci ochranného koše. Po zasunutí sondy s neutrokoaxy do suchého kanálu 
je konec této sondy s konektorem těsně nad ochranným košem. Speciální kabel s druhou polo
vinou konektoru je vyveden výřezy v záchytné trubce. Horní část kabelu štěpné komory je sto
čena do tvaru pružiny a je na obou koncích opatřena konektory. Jeden konec tohoto kabelu 
je pevně -spojen se záchytnou trubkou a druhý konec je upevněn v trubce, která se pohybuje ve 
vodící trubce pevně spojené se záchytnou trubkou. Pohyb posuvné trubky a tím i štěpné komo
ry se provádí jednoduchým převodovým zařízením, ovládaným vně ochranného krytu reaktoru. 
Pro eventuelní výměnu některé z těchto sond je nutný vstup pod ochranný kryt reaktoru. 

2. Konstrukce palivového svazku 
Vlastní měřící kazeta se skládá ze standardních palivových tyčí reaktoru W E R 440. Palivové 
tyče jsou rozloženy v pravidelné trojúhelníkové mříži s krokem s = 12,2 mm. Ve středu svaz
ku v Zr - trubce je umístěn suchý kanál z nerez trubky pro štěpnou komoru. Ze svazku 125 ks 
palivových tyčí je vyjmuto 5 palivových tyčí, které jsou nahrazeny : 
a/ Suchým kanálem : pro sondu s netrokoaxy, 

nerez trubka 
b/ Třemi mokrými kanály : 1 ks pro vyvedení impulsních trubek - /nerez trubka/ 
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1 ks pro vyvedení termočlánků pro měření teploty chladivá -
/nerez trubka/ 
1 ks - kalorimetrická sonda 

c/ Jedním zvukovodem : Zr tyč 
Kromě toho jsou 3 palivové tyče instrumentovány termočlánky pro měření povrchové teploty 
Zr-pokrytí palivových prutů po výšce AZ. 

Instrumentace měřící kazety W E R 440 pro KKW Rheinsberg 

Konstrukce měřící kazety umožňuje provádět měření nutných parametrů chladivá, palivových 
elementů a radiačního vývinu tepla v palivu. Mimo energetických charakteristik měřící kazeta 
umožňuje provádět též diagnostická měření. 

Po dobu experimentu jsou měřeny tyto veličiny : 
- teplota chladivá a jeho teplotní pulsace 
- teploty pokrytí palivových tyčí 
- tlaky, tlakové spády a tlakové pulsace chladivá 
- průtok chladivá kazetou 
- rychlost chladivá v elementárních buňkách kazety 
- vývin tepla v palivu a stanovení neutronových toků 
- indikace varu chladivá metodou akustické emise 

Pro měření uvedených veličin jsou v kazetě zabudovány tyto snímače: 
1. Termočlánky pro měření teploty pokrytí palivových tyčí 
2. Termočlánky pro měření teploty chladivá v kazetě 
3. Termočlánky pro měření rychlosti chladivá ve svazku korelační metodou 
4. Termočlánky pro měření teploty chladivá na vstupu a výstupu v kazetě 

/2 ks pro měření vstupní teploty chladivá, 2 ks pro systém řízení prů
toku chladivá, 3 ks pro havarijní ochranu/ celkem 

5. čidla /neutrokoaxy/ pro měření neutronového pole 
6. Mikrokalorimetry pro měření vývinu tepla /12 ks termočlánků/ 
7. Regulační průtokoměr pro měření průtoku chladivá na vstupu do kazety, 

umožňující uskutečnit změny průtoku chladivá kazetou dle zadaných funkcí 
8. Trubky pro měření statického tlaku chladivá 
9. čidla /piezoelektrická/ pro měření tlakových pulsací chladivá 

10. čidla pro měření a identifikaci varu chladivá /l ks zvukovodu s čidlem, 
1 ks čidla na nátrubku víka reaktoru/ 

Dílčí vědecké cíle KASEX, na KKW Rheinsberg 

1. Experimentální určení tepelného výkonu kazety a jeho porovnání s výpočtovými údaji, 
a/ Metoda teplotechnických měření, teplot, tlaků a průtoku. 
b/ Měření radiačního ohřevu páry termického detektoru. 
c/ Měření neutronového toku, /neutrokoaxy, pohyblivá štěpná komora/,přepočet na tepelný 

výkon. 
2. Hydrodynamické charakteristiky kazety, průtok, tlaky a tlakový spád, teploty, součinitel 

hydraulického odporu. 
3. Stanovení varu chladivá v závislosti na průtoku chladivá, výkonu reaktoru, poloze regulač

ních orgánů, vyhoření atd. 
a/ Porovnání s výpočtovými modely. 
b/ Stanovení limitujících hodnot. 
c/ Vazba vzniku varu na hodnotu výstupní teploty, teploty pokrytí, tlaku,tlakového spádu na 

aktivní zónu, změně průtoku chladivá, lokální změna n-toků. 
d/ Ověření indikace varu chladivá metodou akustické emise v reaktorových podmínkách. 
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4. Zjištění skutečných teplofyzikálních poměrů ve svazku palivových prutů, 
a/ Průběh teploty chladivá po výšce aktivní zóny. 
b/ Průběh teploty pokrytí po výšce a průřezu kazety. 
c/ Rychlost chladivá v buňce svazku a její změna po výšce svazku, průtoky. 
d/ Určení oblasti stabilní teploty při varu chladivá. 
e/ Ocenění stupně míšení v elementárních buňkách /příčný přenos/. 
f/ Ocenění vlivu polohy regulačních kazet na rozložení teploty. 
g/ Stanovení nerovnoměrnosti profilu výstupní teploty chladivá. 
h/ Stanovení vlivu distanční mřížky na teploty. 

5. Stanovení tlakových pulsací chladivá na vstupu a výstupu kazety. 
a/ Charakteristika stavu media v aktivní zóně, vliv čerpadel, průtoku atd. 
b/ Výpočet kmitání experimentální kazety na základě znalosti amplitud a frekvencí tlako

vých pulsací media. 
c/ Stanovení přenosových charakteristik kazety ze spekter měřených na vstupu a výstupu 

/zesílení, potlačení charakteristik/. 
d/ Sledování vazby pulsačních charakteristik v primárním okruhu na základě měření pulsací 

v různých místech. 
6. Sledování parametrů dle bodů 1 - 5 v závislosti na zadané změně průtoku chladivá kazetou : 

a/ Při stacionárním stavu, 2 a 3 smyčkový provoz. 
b/ Periodická změna průtoku chladivá v rozsahu 20 - 100 i . 
c/ Skoková změna průtoku /doba náběhu skoku ls/. 
&/ Modelování při výpadku čerpadel. 
Toto umožní stanovení dynamických charakteristik kazety a s určitými předpoklady i celé 
aktivní zóny. 

7. Sledování šumových charakteristik. 
a/ Teplotní šumy chladivá pomocí termočlánků. 

Může vést k indikaci varu chladivá, 
b/ Teplotní šumy pokrytí, povedou k indikaci varu chladivá a k stanovení skutečných namáhání 

pokrytí palivových tyčí. 
c/ Neutronové šumy pomocí neutrokoaxů, kalorimetrů /do 10Hz/. 
d/ Tlakové pulsace chladivá, zvláště s ohledem ha indikaci varu chladivá, 
e/ Akustické pole kazety přenášené ke snímači zvukovodu, 
f/ Sledování vlivu regulačních kazet na šumové charakteristiky. 
Bude sledována vazba mezi body a - f v kazetě, vazba s jinými čidly 1. okruhu, při stacionár
ních a nestacionárních podmínkách, zvláště při varu chladivá. 

Návrh dalšího zaměření experimentálních kazet 

Doporučuje se dle návrhu sov. delegace na 3. zasedání tém. skupiny rozpracovat další měří
cí kazety a zaměřit je na zjištění specifických veličin: 
1. Dynamické jevy v kazetě a ve svazku /mechanické chvění a nemáhání součástí/. 
2. Dále propracovat metodu indikace varu chladivá a měření obsahu páry v kazetě. 
3. Vyvinout a aplikovat metody pro měření teploty paliva, tlaků štěpných plynů. 
4. Dále zdokonalovat čidla vnitroreaktorové instrumentace /miniaturizace, zvýšení životnosti, 

metody instalace čidel a vývodů signálů/. 
5. Rozpracovávat otázku přenosu signálu od čidel přes přenosové trasy k měřící a vyhodnocovací 

technice s cílem zpracování tras umožňujících zavezení měřících kazet do provozovaných energe
tických reaktorů typu WER. 

6. Zahájit konstrukci měřící diagnostické kazety pro některý z uváděných do provozu nebo provozo
vaných reaktorů W E R 440 /Kozloduj BLR, NORD NDR, V-2 ČSSR, Novovoroněž SSSR, Lovissa Finsko/. 

7. Zahájit koncepční, vývojové a konstrukční práce na měřících diagnostických kazetách pro reaktor 
W E R 1000 pro kazetu s obálkou a bez obálky. 
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Stav prací v ZVJE na přípravě měřeni v reaktoru KKW Rheinsberg 

V současné době jsou ukončeny a rozpracovány tyto základní práce na přípravě kazetového 
experimentu : 
1. Konstrukční a projektové práce : 

- vypracován konstrukční projekt kompletu měřící kazety, 
- navržen způsob zavážení měřící kazety do reaktoru, 
- vypracovány technické požadavky na dodávku upravené kazety z SSSR, 
- vypracován návrh pasportu pro dodávku upravené palivové kazety z SSSR, 
- dokončena výrobní dokumentace těch částí kompletu měřicí kazety, které bude vyrábět ZVJE, 
- dokončena výrobní dokumentace regulačního průtokoměru a ovládacího agregátu. 

2. Fyzikální výpočty: 
- ukončen předběžný fyzikální výpočet měřící kazety. 

3. Teplotechnické výpočty : 
- proveden výpočet měřící kazety s regulačním průtokoměrem pro případné dvoufázové proudění, 
- vytvořen a odladěn program pro výpočet termohydraulických charakteristik měřící kazety, 
- zahájena příprava dat pro podrobný výpočet měřící kazety programy SAMOVAR, TRANS, COBRA 

III-S na základě obdržených fyzikálních výpočtů, 
- pokračovaly práce na koncepci vyhodnocení naměřených dat v měřící kazetě. 

4. Dynamické výpočty : 
- ukončena práce "Dynamická identifikace experimentální kazety W E R 440, 
- výpočet frekvenčního spektra. 

5. Fyzikální měření: 
- pokračuje vývoj miniaturních termických čidel reaktorového záření. Úspěšný průběh zkoušek 

na reaktoru WR-5 v ÚJV Řež a NORD v NDR, 
- zahájeny výpočtové práce pro oceněni dlouhodobých izotopických změn v kalorimetrech a pali

vu. 
6. Indikace varu chladivá akustickou metodou: 

- proveden návrh a vyzkoušen funkční vzorek detektoru obálky náhodného procesu, 
- proveden výzkum indikace varu vody za ideálních podmínek bez existence rušivých vlivů 

akustické povahy. 
7. Systém řízení a ovládání regulačního průtokoměru: 

- byl vypracován návrh systému řízení regulačního průtokoměru a zahájena jeho realizace, 
- dohodnuty s NDR kabelové trasy pro systém řízení a ochrany kazety. 

8. Ověření regulačního průtokoměru: 
- proveden výzkum hydraulických charakteristik regulačního průtokoměru, 
- zahájena výroba RP pro jeho ověření ve statických, teplotních a tlakových podmínkách 

jako u W E R 440. 
9. Snímače tlakových pulzací : 

- byly ukončeny vývojové práce na snímači první varianty, 
- bylo zkompletováno 30 ks nábojových zesilovačů. 

10. Měření teplot: 
- byla uzavřena první etapa komplexního vyzkoušení vybrané série teplotních čidel, 
- je realizován výzkumně vývojový program připevnění termočlánku k pokrytí palivového prutu, 
- probíhá příprava experimentálního a výpočtového určení chyby měření termočlánku zabudova

ného do pokrytí palivového prutu. 
11. Hydraulické měření : 

- proveden výzkum hydraulických odporů impulsních trubek pro ovládání regulačního průtoko
měru, 

- vypracováno schema měření a regulace průtoku, 
- zahájen výzkum tlumičů tlakových rázů, výzkum dynamických charakteristik impulsivních 

trubek. 
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12. Kabelové trasy: 
- ve spolupráci s NDR je řešen projekt kabelových tras pro KKW Rheinsberg, 
- pokračuje příprava kabelových tras pro neaktivní zkoušky na WS-ZVJE. 

13. Měřící a vyhodnocovací technika: 
- doposud nebylo konkretisováno nasazení techniky z ČSSR a NDR. 

14. Neaktivní experimentální zařízení 
- dokončuje se výstavba WS-ZVJE a kanálu SUZ, ve kterém budou komplety měřících kazet 
podrobeny programu ověření v neaktivních podmínkách, 

- dokončuje se montáž stendu pro vývoj a výzkum metodik měření teplofyzikálních para
metrů. 

Závěr 

1. Skutečné provozní charakteristiky aktivních zón reaktorů typu VVER je možné zjistit pouze 
experimentálním měřením resp. srovnáním výsledků výpočtových a experimentálních prací. Získa
né výsledky slouží jako podklady pro projekční práce nových řešení jaderných elektráren a pro 
zlepšení řízení reaktoru a provozních ukazatelů z hlediska výběru provozních režimů již stá
vajících jaderných elektráren. 

2. Na problému vnitroreaktorové instrumentace experimentálních měřících kazet je třeba intenziv
ně a dlouhodobě pracovat. 
Práce je třeba rozdělit alespoň do dvou základních etap: 
a/ Vývoj a ověření čidel a metodik měření, konstrukční vývoj měřících kazet včetně ověření 

celé kazety v neaktivních a aktivních podmínkách, 
b/ Zhotovení experimentálních měřících kazet k zavážení do energetických reaktorů typu WER. 

3. Je třeba intenzivně vyvíjet a rozpracovávat nové metody měření s cílem jejich aplikace při 
vnitroreaktorovém měření. 

4. Je třeba zajistit vhodnou vazbu a přenos výsledků vnitroreaktorových měření projektantům, 
výpočtářům a konstruktérům reaktorů a též provozovatelům jaderných elektráren. 

5. Zvládnutí celého programu vývoje měřících kazet a jejich využití na provozovaných jaderných 
elektrárnách W E R je velmi náročné, vyžaduje značné duševní a materiální kapacity; proto je 
nezbytná účast zainteresovaných zemí RVHP a vědecké vedení ze strany SSSR. í «. 
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10. EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM CHLAZENÍ 
AKTIVNÍ ZÓNY REAKTORU VVER 440 
Krett V., Kotrnoch J., Holouš V., Bláha V. -
ŠKODA 

Lektor: Dol.ežal A. 

1.0 Úvod 

Projekt chlazení aktivní zóny řeší problémy generace přestupu tepla a proudění v pa
livových kazetách v nominálních a přechodových provozních režimech reaktoru a rovněž v pří
padě hypotetické havárie spojené se ztrátou chladivá. Úroveň řešení jednotlivých problémů 
ovlivňuje zásadním způsobem ekonomiku, spolehlivost a bezpečnost provozu jaderného reaktoru 
a v návaznosti na reaktor i celé elektrárny. Pro počáteční období vývoje energetických 
reaktorů je příznačná opatrnost ve volbě parametrů chladivá a výkonových charakteristik aktiv
ní zóny. Teprve výsledky experimentálních prací a zkušenosti získané v průběhu provozu pro
totypových a zejména prvních průmyslových jaderných elektráren umožnily upouštět od konzer
vativních řešení a zvyšovat ekonomické ukazatele a jednotkové výkony zařízení. 

Technický pokrok ve vývoji řady W E R dokumentuje následující tabulka /L2,3/: 

Reaktor 
Rok uvedení do provozu 
Tepelný výkon MW 
Hrubá účinnost % 
Měrný objemový výkon aktivní 
zóny kW/1 
Měrný výkon paliva kW/kgU 
Tepelné zatížení teplosměnné 
plochy palivového článku W/cm 
Měrný průtok chladivá t/h.MW 

W E R 210 
1964 
760 
27,6 
46,6 

19,4 

30,4 
38,2 

W E R 375 
1969 
1320 
27,6 
81,0 

33,2 

43,3 

W E R 440 
1971 
1375 
31-32 
84,4 

33,6 

44,0 
24,7 

W E R 1000 
1978 
3000 
33,3 

111,1 

45,5 

61,7 
19,0 

Při zachování rozměrů aktivní zóny bylo dosaženo více než dvojnásobného zvýšení výkonu 
reaktoru W E R 440, ve srovnání s reaktorem W E R 210, především fyzikálními metodami: 
snížením nerovnoměrnosti vývinu tepla v aktivní zóně po zavedení chemické regulace reakti
vity a dvouzónové vsázky. Zhruba 30 % se podílelo na nárůstu výkonu zvětšení teplosměnné 
plochy palivových tyčí po zmenšení jejich průměru z 10,2 mm na 9,1 mm. při zachování lírovně 
maximálního tepelného zatížené a teploty středu palivových tablet /LI,2/. 

Z tabulky vyplývá, že ve stávajícím teplotechnickém projektu W E R 440 zůstávají rezervy, 
jejichž využití se předpokládá u W E R 1000. Potvrdily to také zkoušky provedené na ill a IV 
bloku Voroněžské AE, kde byl reaktor krátkodobě provozován na teplném výkonu 1450 MW až 
1500 MW, při elektrickém výkonu bloku 4 60 MW /L2/. 

Využití rezerv je podmíněno v první řadě přesnějším poznáním zákonitostí přestupu tepla 
a proudění v palivových kazetách. Přes značný objem experimentálních prací, provedených v rám
ci projektu reaktoru W E R od jeho vzniku v roce 1955, stále existující problémy obecného i 
Úzce aplikovaného charakteru, které je nutné vyřešit. 
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K obecným patří především krize přestupu tepla, představující v současnosti limitující 
faktor tepelného zatížení teplosměnné plochy palivové tyče reaktoru WER. Pokrok, zaznamena
ný v průběhu předcházejícího vývoje reaktorů WER, je v tomto směru prozatím nejmenší. 

Logickým pokračováním řešení problematiky krize je výzkum jevů v aktivní zóně, prováze
jících hypotetickou havárii prasknutí hlavního promárního potrubí, zejména otázek nouzového 
chlazení aktivní zóny. Problém maximální projektové havárie byl definován až u druhé generace 
reaktorů W E R 440, a proto se nachází na počátečním stupni poznání. Projekční řešení likvida
ce následků Uniku chladivá z aktivní zóny jsou volena se značnou rezervou a jsou značně náklad
ná. Experimentální ověření, přes značnou složitost a technickou náročnost, se jeví jako napros
to nezbytné. 

2.0 Konstrukční řešeni aktivní zóny a parametry chladícího systému W E R 440 

Aktivní zóna reaktoru sestává z 34 9 šestihranných palivových kazet, rozmístěných podle 
trojúhelníkové mříže s roztečí 147 mm /LI/. 

Schema palivové kazety je na obr. 1. obsahuje 126 palivových tyčí o vnějším průměru 9,1 mm. 
Palivem je UO, o počáteční hustotě 10,2 g/cm , slisovaný do tablet o výšce 20 Ť 30 mm a vnějším 
průměru 7,55 mm, s centrálním otvorem 1,4 mm. Celková výška sloupce paliva činí 2420 mm. 

Pokrytí je zhotoveno ze slitiny N-l, představující Zr legovaný 1 % Nb, tloušEka pokrytí 
činí 0,65 mm. Volný prostor v tyči zaplňuje He. 

Rozteč mezi palivovými tyčemi je 12,2 mm. Distancování tyčí po výšce svazku je provedeno 
10 řadami mřížek z nerezové oceli voštinového typu, upevněnými na centrální nosné trubce svaz
ku. Palivové tyče jsou mechanicky spojeny pouze se spodní nosnou mřížkou, volné uložení v hor
ní umožňuje tepelnou dilataci tyčí. Obě krajní mřížky jsou spojeny s konstrukčními prvky obál
ky, spodní s koncovkou, horní s hlavicí. 

Obálka kazety je tvořena šestihrannou trubkou o vnějším rozměru /otvor klíče/ 144 mm, 
tlouštce stěny 1,5 mm, ze slitiny Zr s 2,5 % Nb. Celková délka kazety je 3210 mm, váha činí 
220 kg. 

Palivové kazety jsou umístěny ve vyjímatelném koši v šachtě reaktoru, šachta rovněž na
vzájem odděluje vstupní a výstupní prostor a organizuje proudění chladivá v nádobě reaktoru. 
Sestupný proud chladicí vody protéká meziokruhovým prostorem vytvořeným šachtou a stěnou, 
ve spodní části nádoby se obrací o 180 a škrtícími otvory vstupuje do centrálního prostoru 
šachty. Protéká blokem ochranných trubek palivových částí regulačních kazet a otvory ve dně 
koše se rozděluje do jednotlivých kazet. Nad košem je přítlačná mříž, zabraňující samovolnému 
vysunutí kazet. Válcová obálka přítlačné mříže je opatřena na úrovni výstupních nátrubků škr
ticími otvory, které slouží k vyrovnání rychlosti proudu a k výtoku media do cirkulačních 
smyček. 

Vstupní teplota vody je 267 C, střední ohřev činí 28,8°C. Tlaku vody v primárním okruhu 
12,25 MPa odpovídá teplota sytosti 326°C. Při nominálním průtoku vody reaktorem 4 2 000 m /h 
dosahuje maximální rychlost proudění v kazetách 4,1 m/s /L2,3/. Podle /L5/ jsou vstupní a vý
stupní teploty vody v reaktoru W E R 440 270°C a 301°C při průtoku 39 000 m /h; na jiném 
místě se uvádí v /L5/ průtok 43 500 ř 46 000 m3/h a tlaková ztráta v aktivní zóně 2,3 r 

2 2 
2,6 kp/cm a 0,8 Ť 0,85 kp/cm v palivové kazetě. 
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3.0 Experimentální podklady projektu chlazení aktivní zóny W E R 440 

Z předcházejícího popisu aktivní zóny a chladícího systému je zřejmé, jak široký okruh 
problémů bylo třeba řešit v průběhu vývoje řady WER. Na dnešní vysoké provozní spolehlivosti 
bloku W E R 440 se proto v nemalé míře podílí i provedené experimentální práce a zejména 
zkušenosti z provozu prvního bloku W E R 1. 

Z klasických experimentů byly provedeny především hydrodynamická měření kazet, v jejichž 
průběhu byly ověřeny vibrační charakteristiky a vyhodnoceny koeficienty tlakových ztrát 
konstrukčních prvků kazet. Na základě výsledků měření byla např. vypracována voštihová konstruk
ce distanční mřížky, která nahradila původní Styřposchoáovou konstrukci distanční mřížky ze 
Zr. 

Rozsáhlou prací v oblasti hydrodynamiky bylo vyrovnání průtoku chladivá po průřezu aktiv
ní zóny podle nerovnoměrnosti výkonu kazet, aby nedocházelo ke vzniku nestabilit proudění 
v režimech s dvoufázovým chladivém. Pro vyloučení zvratu proudění v energeticky nejvíce zatí
žených kazetách při celkovém poklesu průtoku chladivá bylo zkoumáno dodatečné skrčení průto
ku přidáním škrtících clon do dna koše aktivní zóny. iJčelem experimentu bylo získání jednoznač
né, monotónní a dostatečně strmé charakteristiky, závislosti tlakové ztráty na průtoku při 
všech výkonech kazety. 

Přestup tepla v nominálních režimech výkonu a průtoku chladivá se detailně nezkoumá, po
něvadž již v konvektivním režimu je součinitel přestupu tepla do vody dostatečně vysoký a v 
případě drobných nestacionarit dochází v režimu jádrového varu k jeho dalšímu výraznému zvý
šení. 

3.1. Maximální výkon kazety W E R 440 

Těžiště výzkumných prací prováděných v souvislosti s přípravou projektu W E R 440, spočívá 
v ověření výkonových charakteristik aktivní zóny, poněvadž tyto v rozhodující míře ovlivňují 
ekonomiku provozu elektrárny. 

Výkon aktivní zóny lehkovodního reaktoru je v obecném případě omezen následujícími fakto
ry: 

1/ maximální teplotou pokrytí palivové tyče, 
2/ maximální teplotou paliva, 
3/ maximálním tepelným zatížením teplosměnné plochy. 

Požaduje se, aby v žádném z provozních režimů reaktoru nedošlo k překročení mezních 
hodnot v energeticky nejvíce zatížené části palivové tyče. 

Omezení v podstatě směřují k zajištění hermetičnosti pokrytí palivové tyče, jako bariery 
zabraňující úniku radioaktivních zplodin štěpné reakce a následující kontaminaci primárního 
okruhu. 
Poznámka : Rozumí se poškození pokrytí ve větším rozsahu, poněvadž technickými podmínkami 
se připouští provoz s 1 % vadných prutů, /což při celkovém počtu 43 974 prutů představuje po
měrně značný počet prutů s vadným pokrytím/ aniž by došlo k vážnějšímu zvýšení aktivity v pri
márním okruhu. 

3.2. Teplota pokrytí 

Provozní teplota pokrytí palivové tyče je jednoznačně určena tlakem chladivá v primárním 
okruhu. I v případě, že dojde k jádrovému varu, nepřekročí totiž teplota pokrytí teplotu 
sytosti o víc než 4 * 5 °C, takže při tlaku vody v primárním okruhu W E R 440, rovném 12,25 
MPa, maximální teplota provozu pokrytí činí 330 C. 
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Maximální přípustná teplota pokrytí ze slitiny NI, určená na základě mechanických a ko
rozních zkoušek je rovna 350°C. 

V projektu je tedy rezerva, která bude využita až u reaktoru W E R 1000, kde při pro
vozním tlaku 16 MPa, omezeném teplotou pokrytí, dojde k souladu s technologickým omezením 
tlaku v nádobě 16 ř 17 MPa, vyplývajícím z výrobních podmínek. 

Z mechanického hlediska je rezerva v provozní teplotě o to vyšší, žo tloušEka pokrytí 
je dimensovaná v provozu bez kontaktu pokrytí s palivovými tabletami. Na rozdíl od americ
kých reaktorů je v projektu použito tzv. pevné pokrytí. 

3.3. Teplota paliva 

Následkem nízké tepelné vodivosti keramiky a vysokého termického odporu plynové meze
ry mezi palivovými tabletami a pokrytím je teplota paliva málo závislá na takových paramet
rech, jako je teplota a rychlost chladivá a při zvoleném průměru jádra je prakticky jednoznač
ně určena tepelným zatížením palivové tyče. 

Na obr. 2 je znázorněna závislost teplot středu a povrchu palivové tablety na tepelném 
zatížení palivové tyče W E R 440. 

Z důvodů značné změny objemu keramiky při teplotě tavení se nepřipouští její překročení, 
tj. 2805 °C z čerstvého kysličního uraničitého a 2670°C po vyhoření 40 000 MW.dní/t U. 

2 
V projektu W E R 440 je střední tepelné zatížení palivové tyče rovno 44 W/cm , maximální 

zatížení, při koeficientu nerovnoměrnosti výkonu pro objem aktivní zóny rovném 2,4 činí 
2 2 

105 W/cm a maximální přípustné tepelné zatížení v projektu činí 172 W/cm . 
Z diagramu je zřejmé, že v teplotě paliva je u reaktoru W E R 440 značná rezerva. Po

zorované samovolné tvoření centrálního otvoru u palivových tablet W E R 1 nebylo způsobeno, 
jak bylo zjištěno později, tavením paliva, ale migrací pórů při teplotách mnohem nižších 
než je teplota tavení. Provedením otvoru v palivu byl tento jev odstraněn a navíc i dostranena 
část s nejvyšší teplotou. 

Výše uvedená omezení výkonu z titulu přípustné teploty pokrytí a paliva se v případě bloku 
W E R 440 jeví jako nepodstatná. Skutečným omezením měrného výkonu zůstává krize přestupu tep
la, která z tohoto důvodu je vyčleněna do zvláštní kapitoly. 

4.0 Krize přestupu tepla 

Se vzrůstem obsahu parní složky v dvoufázovém proudu chladivá dochází k hromadění pohybu
jících se bublinek v oblasti přilehlé k teplosměnné ploše. Za určitých podmínek nastává sply
nutí bublinek v souvislou parní vrstvu, která odděluje teplosměnnou plochu od jádra proudu 
a brání přenosu kapaliny k ploše. 

Změna mechanismu přenosu tepla, vystřídání konvektivního režimu s intenzivně míšenou 
mezní vrstvou konduktivním režiman šíření tepla první vrstvou,je doprovázena řádovým poklesem 
součinitele přestupu tepla. V podmínkách reaktoru W E R se předpokládá pokles součinitele přes
nou tepla v okamžiku krize z 20 000 W/m C na 1500 W/m °C. Konečným výsledkem krize pak je 
ji;''•'!• é zvýšení teplot teplosměnné plochy, natolik intenzivní, že v široké oblasti parametrů 
:.iu -diva a odpovídajících výkonů dochází k destrukci chlazeného tělesa. Veličina tepelného to
ku v okamžiku bezprostředně předcházejícímu vzniku krize se označuje jako kritický tepelný 
tok. 

Zatímco z hlediska svého důsledku je krize zcela jednoznačný jev, jsou příčiny jejího 
vzniku natolik složité, že v současnosti neexistuje obecně uznávaný fyzikální model krize. 
Experimentální výzkum je zaměřen na vypracování empirických závislostí kritického tepelného 
toku na parametrech chladivá, kterými obvykle jsou tlak, hmotová rychlost a charakteristika 
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.obsahu páry v proudu chladivá. Platnost korelací je omezena na ověřenou oblast parametrů a 
konkrétní geometrií teplosměnné plochy. Skutečnost, že neexistuje obecný model má za násle
dek, že výsledky experimentů nelze kriticky hodnotit, posoudit jejich přesnost a vyloučit 
zjevně chybné hodnoty. Rozptyl výsledků je proto značný, dosahuje + 20 - 30 % a i více. 

Podmínky vzniku krize přestupu tepla v palivové kazetě jsou dále komplikovány nerovno
měrností výkonu pp průřezu a po výšce, vlivem distančních mřížek. Samostatnou oblast výzkumu 
krize představují nestacionární stavy : náhlé změny průtoku, tlaku a výkonu. 

Uvedené skutečnosti je třeba mít na zřeteli při posuzování rezerv, které se v souvislosti 
se vznikem krize přestupu vyskytují ve výkonových charakteristikých lehkovodních reaktorů a 
tedy i reaktorů W E R . 

Na obr. 3 jsou v závislosti na hmotové rychlosti znázorněny výsledky výpočtu kritického 
výkonu palivové kazety WER. Mimo jiné je výpočet proveden podle korelace Tonga, korelace 
fy. Westihghouse, a korelace Osmačkina, podle které se kontrolují podmínky vzniku krize v 
reaktorech WER. Diagram je uveden pro ilustraci opatrnosti, se kterou se přistupuje k problé
mu krize v projektu WER. V literatuře se uvádí, že proti WER-1 byla u W E R 440 snížena 
bezpečnost vůči vzniku krize, představující poměr místního kritického tepelného toku určeného 
z výpočtu k místnímu nominálnímu toku v reaktoru, z 5 - 3 na hodnotu 2. 

Veškeré výpočty krizových podmínek v reaktoru W E R 440 jsou prováděny pro případ výpad
ku 2 ze 6 cirkulačních čerpadel. Konkrétní hodnoty kritického tepelného toku v palivových ka
zetách pro tento případ v dostupné literatuře nejsou uvedeny, a proto nelze posoudit, jaká 
skutečná rezerva v projektu reaktoru je. 

5.0 Systémy havarijního chlazení 

S růstem počtu jaderných elektráren a se zvyšováním výkonů jednotlivých bloků je tře
ba věnovat stále větší pozornost otázkám bezpečnosti těchto zařízení. Jsou proto projektová
ny a budovány takové systémy havarijní ochrany, které svým způsobem dokáží při maximální možné 
havárii zajistit neporušení nejdůležitější části jaderného reaktoru - aktivní zóny. 

Hypotetická havárie předpokládá, že dojde k prasknutí hlavního cirkulačního potrubí. 
Následuje rychlý pokles tlaku, Unik chladivá, odvodnění aktivní zóny a rychlý růst teploty 
pokrytí palivových článků především vlivem akumulovaného tepla v palivu. Systémy havarijního 
chlazení musí působit tak rychle a účinně, aby bylo zcela zabráněno možnosti roztavení aktiv
ní zoby a aby byla snížena na minimální mez možnost porušení pokrytí palivového článku vlivem 
vnitřního přetlaku plynných produktů Štěpení. 

Systémy havarijní ochrany aktivní-zóny se rozdělují na pasivní a aktivní. Do pasivního 
systému patří akumulátory, ve kterých je voda pod tlakem plynu. Tyto zásobníky jsou potrubím 
propojeny na samostatné nátrubky na tělese reaktoru. 

Aktivní systémy jsou tvořeny vysokotlakými čerpadly pro havarijní doplňování a nízkotla
kými čerpadly pro havarijní vychlazování aktivní zóny. 

Jak bylo uvedeno v referátu s. V.P. Spaskova z 0KB Hydropress SSSR "Výzkum velkých havar 
rií na jaderných elektrárnách" na semináři TF-78 /Teplofyzikální výzkum bezpečnosti jaderných 
reaktorů typu W E R / v Budapešti v březnu t.r. , jsou všechny tyto problémy řešeny z hlediska 
bezpečnosti a nikoliv i z hlediska ekonomického. Z toho plyne určitá predimenzovanost systému 
a rezerva v jejich využití. Aby bylo možné jít dále cestou optimální ekonomické konstrukce 
bezpečnostních zařízení, je nutné vzhledem k značné složitosti děje řešit havarijní stavy po
mocí výpočtových programů s jejich následným experimentálním ověřením. 

5.1. Havarijní systémy reaktoru WER-440 
Pro lokalizaci následků havárie je u tohoto typu lehkovodního reaktoru projektován 

následující systém: 
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a/ Čtyři hydroakumulátory, každý o objemu 70 m , v nichž je voda pod tlakem 6 MPa 
dusíku. Tyto zásobníky jsou připojeny potrubím 0 273 x 20 mm na těleso reaktoru. Dva zásobní
ky jsou připojeny do prostoru nad a dva do prostoru pod aktivní zónu. Od reaktoru je každá 
zalévací větev oddělena dvěma sériově řazenými zpětnými ventily. 

b/ Tři vysokotlaká čerpadla o parametrech H * 13,5 MPa a Q - 65 m /h jsou napojena 
na přívodní větve smyček. Vždy jedno čerpadlo na dvě větve. Připojovací potrubí je (á 133 x 
x 10 mm, je od smyčky odděleno opět dvěma sériově řazenými zpětnými ventily. Pro havarijní 
doplňování je použita voda s vysokou koncentrací boru, ze zásobníků o objemu cca 100 m . 
/Každé čerpadlo má svůj zásobník/. 

c/ Tři nízkotlaká čerpadla o parametrech H = 0,7 MPa a Q = 300 m /h. Dvě čerpadla jsou 
napojena na potrubí ž havarijních zásobníků a třetí je napojeno na jednu smyčku reaktoru 
/připojovací potrubí ?S 273x20 mm/, čerpadla jsou oddělena opět dvěma sériově řazenými zpětný
mi ventily. Pro havarijní dochlazování je použita voda s obsahem 12 g H,B0, na 1 1 H20, ze 
zásobníků o objemu cca 340 m . /Každé čerpadlo má svůj zásobník/. 

5.2. Experimentální výzkum havarijního chlazeni 

•Získat zkušenosti o tom, jak se chová aktivní zóna a primární okruh jako celek při před
pokládaní maximální havárii, a jak účinně působí jednotlivé systémy havarijní ochrany, je 
možné pouze při rozsáhlých experimentech na velkých stendech, dokonale imitujících teplotech-
nické a hydrodynamické poměry primárního okruhu. V současné době však žádná ze zemí RVHP 
stendem takovýchto parametrů nedisponuje. Existuje však celá řada dílčích problémů, které mo
hou být s úspěchem řešeny na menších, zdaleka ne tak nákladných zařízeních. 

Základním kritériem pro posouzení zalévání, to je ta část havarijního chlazení, kdy je 
voda do aktivní zóny dodávaná přetlakem dusíku z akumulátorů, je rychlost postupu chladicí 
vlny a s ní bezprostředně spjatá rychlost poklesu teploty pokryti palivového článku. Za okam
žik průchodu chladicí vlny daným místem lze považovat ten okamžik, kdy teplota povrchu prout
ku, resp. jeho imitátoru, je rovna tzv. Leidenfroštově teplotě. Při této teplotě dochází k 
ulpívání vody na povrchu proutku. Hodnota Leidensfrostovy teploty je závislá na teplofyzikál-
ních vlastnostech povrchu; na jeho drsnosti a na tlaku okolního média. Existují však rozdílné 
názory na oprávněnost použití této teploty v teoretických výpočtech, neboE její fyzikální pod
stata, smáčení povrchu malými kapkami kapaliny, které mají malý objem není zcela totožná se 
smáčením při zalévání /velký objem vody ve frontě smáčení/. 

Vlastní experimentální výzkum je v současné době zaměřen na modelování té části děje od 
dosažení úrovně aktivní zóny zalévací vodou až do úplného zaplavení aktivní zóny. Jedná se v 
podstatě o ověřování výpočtových programů, řešících přestup tepla z vyhřátého"imitátoru pali
vového proutku do chladícího média různé kvality. Chladící médium prochází v průběhu procesu 
všemi stádii od přehřáté pácy do neyxoucí kapaliny. 

Modely palivových proutků jsou tvořeny přímo topenými trubkami a zalévání je pak prová
děno vně či uvnitř trubky. V experimentálních základnách předních světových výrobců jaderných 
zařízení jsou však používány dokonalé imitátory palivových proutků, které jsou osazeny měřící
mi čidly. 

Výzkumy na jednoprutových modelech slouží především k získání představy o vlastnímdyna-
mickém ději a současně slouží k ověření způsobu a metodiky měření. Při těchto poměrně jedno
duchých experimentech je možno získat některá hrubá ocenění o průběhu fyzikálního děje. U ha-
'varijního zalévání je to např. ta skutečnost, že pokles teploty stěny proutku v době průchodu 
chladicí vlny je řádově několik set °C za setiny sekundy, dále že rychlost chladicí vlny je 
zhruba 50-30 % teoretické rychlosti vody, která by vyplývala z rovnice kontinuity mezi zásob
níkem a modelem; to znamená, že 50-70 % objemu vody se vypaří, nebo je uneseno v parovodní 
směsi a zúčastní se malou měrou nebo vůbec ne procesu chlazení. Tento efekt se dá předpokládat 
přinejmenším ve stejné míře na skutečném díle. 
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Pro srovnání charakteru postupu chladící vlny a všech procesů s tím spojených má velký 
význam provádět experimenty na svazcích proutků, protože u skutečného díla bude v kazetě 
určitý teplotní spád po průřezu, a tím také různá rychlost postupu chladicí vlny. Parovodní 
směs nad chladicí vlnou bude proudit do oblasti teplejších, kde se bude vlna opožáovat, a bude 
zcela určitě ovlivňovat tepelné poměry v této části svazku. 

6.0 Experimentální práce prováděné v ČSSR a zemích RVHP 

Výzkum krize přestupu tepla a havarijních režimů vychlazování aktivní zóny představuje 
natolik složitý a rozsáhlý Úkol, že jej nelze efektivně řešit v rámci národních organizací. 
Proto je řešen v rámci mezinárodní vědecko-technické spolupráce RVHP, kde je veden jako bod 
1-1.9,'a rovněž na základě dvoustranné spolupráce SSSR s dalšími zeměmi, v případě ČSSR se 
jedná o bod 2.1 protokolu. 

Vedoucími pracovišti ve výzkumu krize přestupu tepla a zalévání aktivní zóny W E R jsou 
sovětské organizace - Institut atomové energie Kurčatova v Moskvě a 0KB Gidropress v Podolsku. 
V IAE Kurčatova byla pod vedením Osmačkina vypracována již zmíněná korelace, používaná pro vý
počet kritických teplených toků W E R 440. 0KB Gidropress vypracoval na základě požadavku fin
ského zákazníka, jako součást průvodní dokumentace reaktoru elektrárny Loviissa,vlastní korela
ci. 

Vodní smyčky obou organizací se vyznačují určitými omezeními. Smyčka IAE Kurčatova je 
schopna provozu do tlaku 10 MPa, maximální příkon smyčky Gidropress je roven 1 MW. Proto je ze 
sovětské strany zájem o budovanou smyčku ZVJE ŠKODA, která v sobě slučuje možnosti provozu při 
požadovaných parametrech media s vyšším výkonem měřícího Useku a po dobudování bude představo
vat nejvýkonnější zařízení v tomto směru v zemích RVHP. Při tlaku vody do 20 MPa v průtoku do 
250 m3/h bude výkon měřících Úseků činit 4,3 MW /I etapa/, 8,2 MW /li etapa/ a 12 MW /III eta
pa/. 

V současnosti jsou v ČSSR provozovány menší experimentální zařízení. V SVÚSS Běchovice 
byla v roce 1976 uvedena do provozu smyčka dimenzována na průtok 50 m /h, tlak 20 MPa s příko
nem měřícího Useku 1 MW. Na zařízení byla provedena měření kritických tepelných toků v 7-pruto-
vém svazku. V ZVJE ŠKODA je provozována malá vodní smyčka s příkonem měřícího Useku 650 kw, 
na které byl v průběhu experimentů zjištěn vliv usazenin na snížení kritických tepelných toků, 
do té doby nepublikovaný v pracech jiných autorů. Modelový výzkum s použitím freonu jako tepel
ného media se provádí na freonové smyčce ZVJE ŠKODA." 

Významná Účast čsl. organizací je v oblasti výpočtových programů krize přestupu tepla. 
V SVÚSS byl vytvořen program Veverka, v ZVJE ŠKODA Samovar a osvojen program Mateo. 

Pokud jde o výzkum havarijních režimů chlazení aktivní zóny WER, předpokládá se realiza
ce experimentů, včetně počátečního stádia ztráty chladivá, na měřících Úsecích velké vodní smyč
ky ZVJE ŠKODA. Prozatím jsou prováděny dílčí experimenty na zařízení pro výzkum procesu zalévá
ní, jehož měřící Usek z křemenné trubice umožňuje vizuelně pozorovat postup chladicí vody včetně 
všech průvodních jevů. Na zařízení byly provedeny experimenty zaměřené na zjištění vlivu dusíku 
rozpuštěného ve vodě na rychlost postupu chladicí vlny. 

Všechny uvedené práce jsou prováděny v Úzké spolupráci s SSSR, podle technických zadání 
sovětských organizací. 
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OBR.1. PALIVOVÁ KAZETA VVER4A0 
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Experimentální výzkum chlazeni 

Doplňující referát Ing. Bláhy 

Ve svém krátkém diskusním příspěvku bych chtěl 6-ti diapozitivy doplnit referát 
přednesený s. Ing. Holoušem, Obrázky 1 a 2 se týkají výzkumu kritických tepelných 
toků, jmenovitě vlivu nečistot. Na obr. 1 je uvedeno srovnání experimentálních hodnot 
q. při tlaku 10 MPa s Barnetovou korelací. 

2 
Na obr. 2 je uvedeno srovnání experimentálních hodnot při tlaku 7 MPa,pw-3000 kg/m s 

a vstupním podchlazení x - -0,3. Hodnoty jsou vyneseny v časové závislosti a je patrrý 
pokles v čase. Vždy při výměně vody ve smyčce event, výměně proutku došlo ke zvýšení 
q. a postupem doby se hodnoty snižují. Po experimentu č. 136 byl proutek ponechán 
ve smyčce cca 6 měsíců a byl pouze "špiněn" vodou. Poté byla provedena série 11 expe
rimentů opět s výrazným poklesem qkr. Další obrázky se týkají havarijního chlazení. 
Na následujících barevných diapozitivech je zachycen postup fronty chlazení a oblast 
proudění parovodní směsi měřicím úsekem. Je zde patrný únos vody, která se pak na 
vlastním chlazení nepodílí. 

Obr. 3 uvádí průběhy teploty stěny imitátoru palivového proutku pro dvě rychlosti 
zalévací vody na vstupu měřiciho úseku. Počáteční teplota proutku byla 600 °C. 

Na obr. 4 jsou vyneseny závislosti postupu fronty smáčení měřicím úsekem pro 
různé rychlosti zalévání a dvě zalévací media, odplyněnou vodu a vodu sycenou dusíkem 
při tlaku 0,25 MPa. Ukazuje se, že časy potřebné k zalití jsou při použití vody sycené 
dusíkem o 25 % delší než časy naměřené při použití odplyněné vody. Ze vliv rozpuštěné
ho dusíku není bezvýznamný dokazují experimenty na francouzské smyčce ERSEC, kde na 
měřicím úseku dlouhém 3 650 mm byly naměřeny časy dokonce o 75 % delší při použití 
vody sycené dusíkem při 1 MPa než při použití vody odplyněné. 
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.11. OTÁZKY MAXIMÁLNÍ PROJEKTOVÉ HAVÁRIE 
LEHKOVODNÍCH REAKTORŮ 
Mladý Z., Krett V. - ŠKODA 

Lektor: Šlechta G. 

1. IJvod 

Zajištění bezpečnosti jaderné elektrárny, které by prakticky vyloučilo riziko pro 
obsluhující personál a pro obyvatele v okolí elektrárny je spojeno s řešením náročných 
technických i netechnických problémů a má mimořádný celospolečenský význam. 

V dnešní době se otázky bezpečnosti promítají do všech stádií realizace jaderné 
elektrárny, od projekce po vlastní provoz a jejich řešení zahrnuje následující opatření: 
1/ Konstrukce zařízení musí být prováděna tak, aby byla zajištěna jejich provozuschopnost 

ve všech nominálních, nenominálních a havarijních režimech. Přitom je nutno provést 
rozsáhlý komplex výpočtových a experimentálních prací. 

2/ Musí být zajištěna vysoká kvalita výroby a montážních prací. 
3/ Musí se provádět kontrola stavu zařízení ve všech etapách vlastního provozu. 
4/ Elektrárna musí být vybavena Účinnými ochranami a zařízeními pro odvrácení vzniku havárie 

a pro kompenzaci vzniklých poruch. 
5/ Elektrárna musí mít zařízení pro lokalizaci radioaktivních látek, které by při případné 

havárii unikly z primárního okruhu. 
6/ Musí být vypracován podrobný souhrn organizačních opatření, předpisů a norem, které by 

zajištovaly správnou obsluhu zařízení elektrárny. 

Vyráběné zařízení a povolení k výstavbě a provozu jaderné elektrárny pak musí být do
loženo dokumentací /průvodní dokumentací, předprovozní a provozní bezpečnostní zprávou/, která 
na základě výpočtových analýz a výsledků experimentů prokazuje bezpečnou funkci všech základ
ních zařízení elektrárny a především reaktoru ve všech nehavarijních a havarijních režimech. 
Přitom je nutno brát v úVahu následující provozní a havarijní situace: 
1/ Náhlé přechodové procesy bez odstavení reaktoru /neúmyslné vytažení řídících tyčí, přeru

šení dodávky napájecí vody, ztráta elektrického zatížení, ztráta vakua v kondenzátoru, 
náhlé uzavření hlavních parních ventilů, turbiny, atp./. 

2/ Změny odvodu tepla v sekundárním okruhu /chybná funkce systému napájecí vody, chybná funk
ce regulátoru tlaku páry, náhlé otevření pojišťovacích ventilů v parním generátoru, netěs
nost potrubního systému a zařízení, ztráta vnějšího elektrického zatížení, atp/. 

3/ Přechodové procesy způsobené změnami reaktivity a výkonu /nekontrolované vytažení řídících 
tyčí, chybná funkce řídících tyčí, chybná funkce systému rozpustného absorbátoru, připojení 
jedné smyčky s neodpovídající teplotou k pracujícímu reaktoru, vystřelení palivové tyče, 
atp./ 

4/ Sníženi průtoku chladivá v reaktoru /výpadek jednoho nebo více cirkulačních čerpadel, 
zadření rotoru hlavního cirkulačního čerpadla atp./ 

5/ Změny obsahu chladivá v reaktoru /náhlé otevření pojišťovacího ventilu kompenzátoru objemu, 
prasknutí trubky parního generátoru, \3nik chladivá z primárního okruhu atp./. 
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Z uvedených přechodových procesů je nejdůležitější poslední skupina, především pak 
havárie s velkou ztrátou chladivá, neboř představuje bezprostřední nebezpečí úniku radio
aktivních látek mimo primární okruh případně i mimo území vlastní elektrárny. Proto je také 
ve všech zemích vyrábějících nebo provozujících jaderné elektrárny s lehkovodními reaktory 
věnována mimořádná pozornost teoretickému i experimentálnímu zkoumání složitých termohydrau-
lických procesů při havárii tohoto typu. 

U ostatních typů havárií je nebezpečí co do rozsahu následků menší. U přechodových 
procesů způsobených změnami reaktivity a výkonu se nepříznivé odchylky parametrů podstatně 
omezují zápornými hodnotami teplotního a výkonového koeficientu reaktivity. 

Při přechodových procesech, způsobených snížením průtoku chladivá v reaktoru, vzniká 
nerovnováha mezi výkonem aktivní zóny a rychlým poklesem průtoku, což vede k nebezpečí vzniku 
krize přestupu tepla v palivových článcích. To bylo zvlášf závažné u elektráren s reaktory 
WER, první generace, kdy byla použita hermetická čerpadla s malou setrvačností. Proto u 
elektráren s reaktory WER-440, druhé generace, dále WER-500 a W E R 1000 je tento problém 
řešen instalací čerpadel s elektromotory opatřenými speciálním setrvačníkem, zajištujícím 
pomalý pokles průtoku při výpadku hlavního cirkulačního čerpadla. 

2. Havárie s velkou netěsnosti primárního okruhu a prostředky omezení rozsahu a likvidace 
jejich následků 

2.1. Maximální projektová havárie 

Vzhledem k vážným radiačním následkům tohoto typu havárie, vzhledem k zvyšování výkonu 
energobloků a rostoucímu počtu provozovaných elektráren se požadavky na bezpečnost 
reaktorů W E R stále zvyšují a na rozdíl od tlakovodních reaktorů první generace, kde 
se možnost prasknutí hlavních potrubí primárního okruhu nepředpokládala, u reaktorů 
uváděných do provozu po roce 1978 /WER-440 druhé generace, WER-500, WER-lOoo/ se ja
ko maximální projektová havárie uvažuje okamžité příčné roztržení hlavního cirkulační
ho potrubí v nejnebezpečnějším průřezu při Úplném výpadku proudu v jaderné elektrárně. 
Přitom se ve shodě s celosvětovou praxí vylučuje velká netěsnost vlastní tlakové nádoby. 

2.2. Systém nouzového chlazeni reaktoru 

Pro omezení nepříznivých důsledků havárie s netěsností primárního okruhu se na jader
ných elektrárnách s reaktory W E R první generace instaloval systém havarijního dochla-
zování, který byl schopen kompenzovat úniky chladivá do 100 m /hod. Elektrárny s reak
torem druhé generace WER-440, dále WER-500 a WER-1000 pak jsou vybaveny novým systé
mem havarijního dochlazování, který má zajistit, aby byla splněna následující kriteria 
používaná dnes v celosvětové praxi stavby reaktorů. 
1/ Maximální teplota pokrytí palivových tyčí v aktivní zóně nesmí přestoupit teplotu 

1200°C. 
2/ Maximální úbytek tlouštky pokrytí v sůedledku oxydace při reakci zirkon-voda by ne

měl být větší než 17 % tlouštky pokrytí před oxydací. Přitom množství generovaného 
vodíku musí být menší než 1 % množství, které by vzniklo v důsledku oxydace celé 
tlouštky. 

3/ Přípustné změny geometrie palivového článku musí být takové, aby bylo zajištěno chla
zení palivových tyčí po celý průběh havárie. 

4/ Musí být zajištěno dlouhodobé chlazení aktivní zóny. 

Výše uvedený systém nouzového chlazení je znázorněn na obr. 1. Skládá se ze tří základ
ních částí. Účelem vysokotlakého aktivního systému je doplňovat vodu do primárního okruhu, je
li únik chladivá relativně malý /je doplněn systémem zavádění kyseliny borité pro odstavení 
reaktoru/. Vysokotlaký pasivní systém /t.j. bez čerpadel/ zasahuje při velkých netěsnostech a 
zaplavuje reaktor vodou. V tomto případě, kdy tlak v reaktoru rychle klesá a při tlaku 6 MPa 



se otevře přepuštěcí ventil a tlakový dusík vytlačuje vodu z tlakového zásobníku do spodní 
a horní komory reaktoru. Aktivní nízkotlaký systém má pak zaručit dlouhodobí dochlazování 
reaktoru pc vyprázdnení nádrží vysokotlakých systémů. 

2.3. Opatření pro zamezení Uniku radioaktivních zplodin mimo hranice elektrárny 

Zamezení liniku radioaktivních zlodin mimo Uzemí elektrárny je u elektráren s reaktory 
W E R první generace provedeno tím způsobem; že potrubí a zařízení primárního okruhu 
jsou uzavřena do systému hermetických boxů, opatřených sprchami pro kondenzaci vznika
jící páry a přepouštěcími ventily, které přepouští parovzdušní směs při tlaku v boxech 
0,08 MPa až do velikosti iíniku, které odpovídá roztržení potrubí o průměru 200 mm. 

0 druhé generace reaktoru W E R 440, kde se již uvažuje možnost roztržení hlavního cir
kulačního potrubí se sice vychází z tradičního systému hermetických boxů, doplněného 
však kondenzátorem, který zajišťuje kondenzaci páry v prvním okamžiku maximální pro
jektové havárie. Schema řešení je znázorněno na obr.2. Při roztržení potrubí v prosto
ru /4/ parovzdušní směs prochází přes vodní uzávěry /2/, kde pára kondenzuje a vzduch 
a plyny postupují do komor 1, které se automaticky uzavírají pomocí ventilů /5/ při do
sažení tlaku asi 0,2 MPa. Intenzivním sprchováním prostoru /4/ vzniká v místě liniku 
chladivá podtlak asi 0,05 MPa. 

Pro jaderné elektrárny W E R 500 a W E R 1000 se počítá s uzavřením reaktorového sálu 
a všech prostorů primárního okruhu do železobetonové ochranné obálky, která je dimenzována 
na tlak vznikající při úplném iSniku chladivá z primárního okruhu /0,4 MPa/ s následujícím 
snížením tlaku sprchovým systémem. 

2.4. Fyzikální procesy v primárním okruhu s velkou netěsnosti primárního okruhu 

Nejnepříznivějším případem je prasknutí chladné potrubní větve mezi reaktorem a cirkulač
ním čerpadlem, jak je znázorněno na obr. 3. Podle obsahu chladivá v aktivní zóně reak
toru lze rozfělit celý průběh havárie na dvě hlavní období /obr. 4/. V prvním období -
vyprazdňování reaktoru - dochází k rychlému odtlakování porušené smyčky a asi za 0,5 
vteřiny poklesne tlak v aktivní zóně z nominální hodnoty na tlak sytosti. V této době 
dochází v prostoru nad aktivní zónou k prudkému objemovému varu a vznikající pára pro
cházející do porušeného konce potrubí přes parní generátor a čerpadlo zpomaluje pokles 
tlaku nad aktivní zónou. V důsledku rychlého Uniku ještě podchlazené vody v prostoru pod 
aktivní zónou kratší větví prasklého potrubí /s menšími průtokovými odpory/, dochází v 
něm k relativně rychlejšímu poklesu tlaku a k obrácení směru proudění v aktivní zóně. 
Protože v tomto období se chová reaktor jako hydrodynamický oscilátor /parovodní směs 
v horní a podchlazená voda ve spodní části/, dochází k výrazným pulsacím tlaku /ampli
tudy až 2 MPa frekvence asi 30 ms/ a průtočného množství v reaktoru, které se asi během 
0,5 s utlumí. Pak je již pokles tlaku v okruhu monotónní a asi po 5 vteřinách vzniká 
dvojfázová směs vody a páry v celém okruhu včetně neporušených smyček. V této době je 
již celá aktivní zóna chlazena pouze parovodní směsí, jejíž směr a protékající množ

ství je závislé na hydrodynamických poměrech v celém primárním okruhu a ve výtokových 
průřezech potrubí. Při menším vytékajícím množství z porušených větví /menší průměr 
trhliny, malá hodnota výtokového Moodyho součinitele, menší průtokový odpor porušené 
větve, ve které je parní generátor a čerpadlo/ se může proudění směsi aktivní zónou 
směrem dolů zmenšit prakticky na nulu. To je důležité pro odvod tepla z palivových 
tyčí, nebot teplota pokrytí je velmi citlivá na jeho intenzitu, jak vyplývá z obr. 5 
a 6, V prvních okamžicích havárie dochází k rychlému vyrovnání nerovnoměrného nominál
ního rozdělení teplot v palivové tyči s poklesem teploty v středové oblasti paliva a 
růstem na periferii a v pokrytí. V případě nulového odvodu tepla do chladivá by pokry
tí dosáhlo asi za 5 vteřin teploty 1 000°C, kdy se začíná výrazně.projevovat exometric-
ká reakce zirkonium-voda, která přispívá vedle zbytkového vývinu tepla v palivu k dal
šímu růstu teploty pokrytí. 
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Jak je vidět z obr. 6 mají na skutečnou hodnotu teploty pokrytí podstatný vliv reálně 
existující podmínky odvodu tepla v palivovém článku. 

Asi ve 4. vteřině procesu dochází k druhému období havárie - zaplňování reaktoru vodou 
a zaplavení aktivní zóny. Po poklesu tlaku v reaktoru pod 6 MPa se otevírají přepouště-
cí ventily a tlakový dusík z vodních akumulátorů přetlačuje vodu do prostorů nad a pod 
aktivní zónou reaktoru. Rychlost postupu vody palivovým článkem je dána podmínkami vede
ní tepla v pokrytí /především v axiálním směru/, nebot ke smáčení povrchu vodou může 
dojít až po tom, kdy jeho teplota poklesne pod teplotu přechodu z blánového do jádrové
ho varu - zhruba je tato teplota dána hodnotou Leidenfrostovy teploty/. Dále pak na 
hydrodynamických podmínkách proudění unikající páry strhávají část vody v kapalné fázi 
jak je znázorněno na obr. 7. Výhodou zavádění vody do prostoru nad aktivní zónou je je
ho působení hned po začátku procesu zalévání /zatímco voda zaváděná do spodního prosto
ru reaktoru začíná působit až když hladina dosáhne spodního okraje aktivní zóny/. Nevý
hodou je nejistota, zda se voda dostane do všech palivových článků a dále to, že v důs
ledku poklesu tlaku /kondensace páry/ v prostoru nad aktivní zónou může dojít k snížení 
protékajícího množství parovodní směsi aktivní zónou a k dočasnému odvodu tepla z části 
pclivových článků. Celý proces zaplavení je skončen asi ve 30 až 40 vteřině po počátku 
havárie, tíčelem zaplavení reaktoru vodou je nejen ochlazení aktivní zóny, ale i dodání 
dostatečného množství vody pro další dlouhodobé dochlazování reaktoru. 

3. Otázky výpočtového a experimentální modelování procesů v primárním okruhu při maximální 
projektové havárii 

Z výše uvedeného popisu maximální projektové havárie je zřejmé, že p;:ocesy probíhající 
v primárním okruhu jsou velmi složité a vyžadují intenzivní a rozsáhlý teoretický i expe
rimentální výzkum, kterým se zabývají jak výrobci reaktorového zařízení, tak i národní a 
mezinárodní výzkumné laboratoře. Přes značný rozsah prací, které již byly provedeny, není 
výzkum v této oblasti zdaleka ukončen, nebot zpřísňující se podmínky na bezpečnost pro
vozu jaderných elektráren si vyžádají i podrobnější znalosti o důsledcích projektové 
havárie na zařízení elektrárny a reaktoru. 

Teoretické i experimentální řešení problematiky maximální projektové havárie lze v prin
cipu rozdělit na čtyři oblasti : 
1/ výzkum integrity tlakové nádoby a potrubí, 
2/ výzkum chování palivových tyčí, 
3/ výzkum tepelně-hydraulických jevů, 
4/ tvorba metodik, výpočtových programů a teoretická analýza průběhu havárie a jejich 

důsledků na zařízení elektrárny. 

Tématická náplň jednotlivých oblastí je uvedena na obr. 8. 
Jak již bylo řečeno, je před počátkem výstavby a před vlastním uvedením elektrárny do pro
vozu nezbytné na základě výpočtových analýz podložených odpovídajícími experimenty proká
zat, že projekt a konstrukce zařízení jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich bez
pečná funkce ve všech nehavarijních i havarijních režimech. Přitom vzhledem k zjednodu
šujícím předpokladům, zavedeným do výpočtových programů a nejistotám aplikace výsledků 
dílčích a integrálních experimentů /vliv faktorů velikosti/ se požaduje, aby průkaz fun
kční bezpečnosti zařízení byl proveden na základě dostatečně konzervativních výpočtových 
předpokladů a interpretace experimentálně naměřených hodnot. 

Úzká vazba mezi vytvářením výpočtových programů a jejich experimentálním podložením je 
znázorněna na obr. 9. 
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Vývoj výpočtových programů 

Vzhledem k složitosti jevů v primárním okruhu je dnešní výpočtová praxe založena na 
vytváření a aplikaci tří základních typů programů pro 
A. analýzu chování celého systému primárního okruhu, 
B. analýzu chování částí primárního okruhu /např. aktivní zóny, palivových článků, 

palivových prutů, konstukčních částí reaktoru/, 
C. analýzu chování zařízení mimo primární okruh /hermetické boxy, ochranné obálky/. 

Přitom za základ je nutno považovat skupinu A, kde výsledky tvoří okrajové podmínky 
pro skupiny B a C. Obecně jsou výpočtové programy pro analýzu celého systému primár
ního okruhu založeny na rozdělení primárního okruhu na řadu Úseků /charakterizovaných 
objemem, tlakem media a schopností akumulace hmoty a energie/ vzájemně propojených 
hypotetickými vedeními /reprezentující hydrodynamické odpory a setrvačnost proudícího 
media/. Každý lísek je pak popsán systémem základních rovnic zachování hmoty, energie 
a hybnosti. Počet xíseků může být v programu neměnný nebo může být volitelný. Typický 
příklad dělení promárního okruhu na úseky je znázorněn na obr. 10. Nejznámější ze 
zahraničních programů tohoto typu. určených pro stanovení podkladů pro povolovací 
řízení jsou programy řady RELAP /USA/, BRUCH D /NSR/, DANAIDES, CERES /Francie/. 
Většina těchto programů první generace je založena na zjednodušeném modelu proudění 
homogenní směsi vody a páry, kde jednotlivé fáze jsou v termodynamické rovnováze. 

V současné době se iSsilovně pracuje na programech druhé generace /THOR, TRAC, FLXWALL/, 
jejichž hlavním rysem je zavedení termodynamické nerovnováhy mezi fázemi, zahrnutí 
skluzu mezi kapalnou a parní fází, modulové uspořádání programů /pro operativní apli
kaci programů při změnách konstrukce zařízení/ a u některých přechod na řešení pomocí 
metody konečných prvků místo tradičního dělení na líseky. 
Také v ostatních skupinách programů /B,C/ řešících otázky chování aktivní zóny, palivo
vých článků, tyčí a konstrukčních částí reaktoru, existuje v zahraničí velké množství 
univerzálních nebo specializovaných výpočtových programů pro analýzu jevů, jak v obdo
bí vyprazdňování chladivá z reaktoru, tak i v období jeho zaplavování vodou, popřípadě 
i v období porušení pokrytí a tavení paliva. 

Všechny výpočtové programy pro řešení maximální projektové havárie jsou velmi náročné 
na pamět a rychlost samočinných počítačů a vyžadují nasazení nejvýkonnější výpočetní 
techniky. 

Experimentální program 

Experimentální výzkum spojený s problematikou maximální projektové havárie lze rozdělit 
do tří hlavních skupin 
1/ výzkum dílčích jevů na malých a středních reaktivních smyčkách 

/výtoky z potrubí a tlakových nádrží, separace fází při dvoufázovém proudění, strhá
vání kapalné fáze z hladiny, míšení podchlazené vody s dvoufázovou směsí při zalévání, 
přestup tepla v aktivní zóně a vznik krize přestupu tepla, přestup tepla v do - a 
zakrizové oblasti, rychlost postupu fronty zalévání v aktivní zóně, smáčení palivo
vých tyčí, geometrické změny palivových tyčí při zalévání, blokové proudění, exotermic-
ká reakce Zr - voda, proudění dvoufázové směsi- v čerpadle, povrchový var, objemový 
var, mezifázový přenos hmoty, hybnosti a energie, nerovnoměrnost obsahu páry v kapali
ně/. Účelem těchto experimentů je vyjasnit základní podstatu zkoumaných fyzikálních 
jevů, jejich konfrontaci s použitými výpočtovými modely a získání základních korelací 
vstupujících do výpočtových programů. 

•2/ Výzkum na středních a velkých reaktivních smyčkách 
Účelem těchto experimentů je zjistit celkové chování systému v jednotlivých fázích 



havárie a vzájemné ovlivnění dílčích fyzikálních jevů. Výsledky slouží jako porovná
vací základ pro prověření výpočtových programů. Z nejznámějších zahraničních zaří
zení tohoto druhu jsou např. smyčky THTF pro studium období vyprazdňování a experi
menty FLECHT pro studium fáze zaplavování. 

3. Výzkum integrálních charakteristik na aktivních zařízeních 

tíčelem těchto experimentů je prověřit celkové chování zařízení ve skutečných podmínkách 
havárie se vzájemnou interakcí všech zařízení primárního okruhu a konečná prověrka 
výpočtových programů. Z nejznámějších zahraničních zařízení je to LOFT - zařízení s 
reaktorem o výkonu 50 MW. 

Základním problémem všech uvedených experimentů je otázka zákonů modelování složitých 
procesů, které probíhají při maximální projektové havárii a aplikace jejich výsledků 
na podmínky díla. Obvykle se modelování provádí takovým způsobem, že je zachován poměr 
výkonu k objemu aktivní zóny a poměr plochy roztrženého potrubí k celkovému objemu 
systému. Avšak ani tento způsob nezaručuje hodnověrnou interpretaci výsledků experimentů. 

3.3. Řešeni problematiky maximální projektové havárie v ČSSR a v zemích RVHP 

V zemích socialistického tábora je těžiště výpočtových i experimentálních prací v Sovět
ském svazu, jeho organizace provádějí projekt reaktoru a elektrárny s reaktory typu 
WER. Ve výpočtové oblasti je to tvorba výpočtových programů TĚČ 12 /skupina A/, zdoko
naleného výpočtového programu TĚČ M /A/ a dále programů KANÁL /B/, TVEL /B/. V experi
mentální oblasti mimo intenzovního výzkumu dílčích jevů jsou to experimenty na neaktiv
ní smyčce TĚČ, která simuluje obě fáze havárie v neaktivních podmínkách se všemi zá
kladními zařízeními primárního okruhu. Dále se uvažuje o možnosti výstavby integrální
ho zařízení o výkonu 25 MW. 

Vzhledem k velké šíři problematiky maximální projektové havárie se výpočtové i experi
mentální otázky řeší ve spolupráci s ostatními zeměmi RVHP na bázi dvou i vícestranných 
dohod o vědecko-technické spolupráci. Mimo ČSSR se výpočtovými i experimentálními otáz
kami zabývají především PLR, MLR a NDR. Příkladem mezinárodní spolupráce je plánovaná 
simulace havárie se ztrátou chladivá na smyčce reaktoru MARIA v PLR. 

ČSSR se aktivně zúčastňuje řešení problematiky maximální projektové havárie. Byla vytvo
řena řada výpočtových programů v EGU" Jaslovské Bohunice /LEMKA, ŠICHTA, TRACO, osvojeny 
programy RELAP 3 a BRUCH D/ v ZVJE ŠKODA /DYTLO, TRANS, PATY 1, 2, 3.. osvojen program 
BRUCH D/. Prací na tvorbě výpočtových programů se zvSčastní i Ú"JV Řež. V oblasti experi
mentální jsou to pak práce SVtíSS, kde je studována problematika výtoků podchlazené 
vody a parovodní směsi z potrubí a nádob včetně silového působení na vnitřní části rea.-
ktoru, V ZVJE ŠKODA jsou zkoumány otázky nestacionárního přestupu tepla a jeho krize a 
dále pak problematika zalévání palivových svazků vodou. 

Všechny práce jsou prováděny v lízké spolupráci s SSSR a ostatními zeměmi RVHP. Mimo 
výměny a porovnání výpočtových programů jsou vzájemně předávány výsledky experimentál
ních prací. 

4. Závěry 
1/ Ve shodě s celosvětovou praxí je u elektrárny s reaktory W E R jako maximální projek

tová havárie brána havárie s roztržením chladné větve hlavního cirkulačního potrubí 
v místě mezi reaktorem a cirkulačním čerpadlem. 

2/ Problematika maximální projektové havárie představuje složitý fyzikální proces vyža
dující značný rozsah teoretických a experimentálních prací. 
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3/ Řešení problematiky maximální projektové havárie není v celosvětovém měřítku 
zdaleka zakončeno a představuje dlouhodobý proces vyžadující lizkou mezinárodní 
spolupráci jak v oblasti právní tak i technické. 

4/ ČSSR se musí účinně podílet na řešení otázek bezpečnosti provozu jaderných elektrá
ren vzhledem ke svým geografickým podmínkám. 

5/ O.p. ŠKODA jako výrobce reaktorového zařízení se musí mimo výrobní činnost inten
zivně zabývat i otázkami bezpečného a spolehlivého provozu jím vyráběného zařízení. 
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systém sprchování prostoru primárního okruhu 

vysokotla- ,o> N/I I kovy aktiv, 7Y^^ systém A ** 

pára do 
Turbiny 

napaj eoí voda 
dusík -v 6 MPa 

nízkotlakoify aktivní systém 
drenáž prostoru primárního okruhu 

. vysokotlakovy" pasivní systém 

Obr. 1» Systém nouzového chlazení reaktoru 
1 - reaktor, 2 - parní generátor, 3 - zásobník tlakové 
vody, 4 - nádrž vody s kyselinou bo*ritou, 5 - vodní 
nádrž, 6 - sprcha prostoru primárního okruhu, 7 - hlavní 
cirkulační čerpadlo primárního okruhu, 8 - vysokotlaké 
čerpadlo, 9 - čerpadlo sprchového systému. 10 - nízko
tlaké Čerpadlo 

3 4 2 

Obro 2» Schema lokalizačního zařízení s mokrým konden
sátorem 

1 - hermetické komory, 2 - vodní uzávěry, 3 -» sprohovací 
zařízení, 4 - prostor primář0 okruhu, 5 - přepouš. ventily 



Obr03i Schema funkčnioh celků 

1 - vstupní komora reaktoru? 2 - aktivní zona; 3 - výstup
ní komora; 4, 5 - parogenerátory; 6, 7 - studená větev; 
8, 9 - horká větev; 10, 11 - nádoby systému zalévání; 
12 - kompensátor objemu; 13 - k havarijním čerpadlům; 
14 - hlavní cirkulační čerpadlo; 15 - místo úniku chla
divá ve vstupním potrubí; 16 - plynové zásobníky; 
17 - výstup páry; 18 - napájeoí voda; A - pracovní okruh; 
B - havarijní okruh. 
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Obr,4i Poměrný průtok aktivní gfaou v závislosti na čaao 
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Obr.6: Časová závislost teploty pokryti 
pro různé předpoklady odvodu tepla 
z palivové tyče 
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Obr.7: Teplota pokryti a režimy odvodu tepla 
při zaplaveni aktivní zóny 
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12. KONTROLA A ŘÍZENÍ JADERNÉHO REAKTORU 
VVER 440 
Wagner K., Dráb F., Grof V. - ŠKODA 

Lektor: Šlechta G. 

1. tfvod 

Automatizace a prudký rozvoj automatizačních prostředků v poválečném období způsobily, 
že u většiny složitých výrobních a investičních celků,jako jsou elektrárny, hutní 
provozy, chemické linky, ale i lokomotivy, velké obráběcí stroje, atd. podílí se 
měřící a řídící technika stoupající měrou nejen na ceně, ale i na užitné hodnotě a v 
řadě případů zajištuje dosahování technických parametrů technologickým zařízením. 
Totéž platí i pro tak složité zařízení, jakým je jaderná elektrárna, u níž navíc i 
těžiště požadavků na jadernou bezpečnost a provozní spolehlivost se opět přesouvá na 
systém kontroly a řízení. 

2. Kontrola a řízeni lehkovodnich reaktorů 

Základem každé kontroly a řízení je měření skutečného stavu. Ohledy ekonomické, bezpeč
nostní i rychlý pokrok v konstrukcích způsobily, že požadavky na měřící systémy u jader
ných reaktorů přerostly co do rozmanitosti veličin, množství kanálů, rozsahu parametrů, 
rychlosti snímání i spolehlivosti funkce všechny dosavadní zvyklosti. 

Tyto i další požadavky na vyhodnocení měřených údajů a účelnou kondensaci dat pro ope
rátora způsobily, že použití řídících počítačů ke sběru a zpracování měřených údajů -
ač bylo poprvé použito na klasických objektech - si velice rychle získalo nejtypičtější 
použití právě na jaderných elektrárnách a postupně vytlačilo jinou techniku. 

V oblasti vlastních regulačních funkcí je situace zatím jiná; přes značný pokrok ve 
spolehlivosti počítačů i v teoretické a programové oblasti se počítačů ke komplexnímu 
řízení používá jen ojediněle, u lehkovodnich reaktorů spíše méně než u jiných typů 
reakt-orů, jež pro svou složitost lépe využijí a ocení schopnosti počítačů. 

•. + 
Značný pokrok ve vývoji technických i ekonomických parametrů mikroprocesorů v posledních 
letech dovoluje vyslovit předpoklad, že příští vývoj řídících systémů jaderných elektrá
ren půjde cestou postupného nahrazování dnešních analogových regulátorů různé technické 
úrovně těmito mikroprocesory, spíše než cestou nasazování velkých počítačů schopných 
plnit komplexně všechny funkce, což také více odpovídá názorům a požadavkům na systémo
vou spolehlivost a bezpečnost řídících zařízení. 

Typické blokové schéma systému kontroly a řízení jaderného reaktoru - at s počítači, ne
bo bez nich - je na obr. 1. Skládá se ze tří hlavních subsystémů: 
a/ Subsystém řízení celkového výkonu reaktoru, pro který je charakteristický požadavek 

pracovat v širokém rozsahu výkonu. 
Jako vstupní údaje dostává hodnoty o neutronovém výkonu,teplot chladivá, eventuelně 
tlaku páry, vesměs z čidel vně aktivní zóny. 
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b/ Subsystém řízení prostorového rozložení výkonu a kompensace reaktivity, jehož činnost 
je založena na Údajích vnitroreaktorových čidel /neutronových i teplotechnických/. 

c/ Subsystém havarijní ochrany reaktoru, pro nějž je charakteristická naprostá spolehli
vost a nezávislost na ostatních subsystémech. 

V dalších odstavcích sr.ručně shrneme základní zásady, resp, principy pro řešení těchto 
tří subsystémů zejména u lehkovodních reaktorů. 

Principy řízení celkového výkonu 

Aby bylo možno sladit optimálním způsobem výkon reaktoru s potřebou tepla v sekundárním 
okruhu a v turbinách, je nutno zadat regulační program teplot tlaků a průtoku medií v 
primárním i sekundárním okruhu v závislosti na výkonu. 

Pro běžný typ reaktoru s vodou pod tlakem je tepelný výkon N. předávaný primárním chladi
vém /vodou pod tlakem/ do páry přímo Úměrný rozdílu středních teplot chladivá a páry, t.j. 

Nfc - K /tx - tIX / , kde 

K je součinitel Úměrnosti daný konstrukcí parogenerátoru a průtokem chladivá; 
t_ je střední teplota primárního chladivá; 
tjj / t / je teplota syté páry 

Tepelný výkon N. je však dán i /kalorimetrickým/ vztahem: 
Nfc = G . c . /t2 - t-y/ , kde 

G je prAtočné množství chladivá reaktoru; 
c je měrné teplo chladivá; 
t,, t, je teplota chladivá na výstupu a vstupu do reaktoru. 

Vzhledem k nízké čerpací práci chladivá u lehkovodních reaktorů ponechává se obvykle prů
tok G konstantní. Uvedené vztahy pro Nfc pak poskytují různé možnosti regulace, z nichž 
však jen některé jsou prakticky významné: 
1/ řízení na konstantní střední teplotu chladivá primárního okruhu, 
2/ řízení na konstantní tlak páry sekundárního okruhu, 
3/ kombinace řízení na konstantní střední teplotu chladivá primárního okruhu a na kon

stantní tlak páry sekundárního okruhu s poměrnou změnou obou veličin, 
4/ kombinace řízení na konstantní tlak páry sekundárního okruhu /při malých výkonech/ 

a na konstantní střední teplotu chladivá primárního okruhu /při velkých výkonech/. 

Použití, řízení na konstantní střední teplotu chladivá primárního okruhu má velmi pří
znivý dopad na namáhání primárního okruhu /konst. teplota znamená ustálený režim z hle
diska mechanického namáhání/, na činnost řídících mechanizmů /četnost zásahů v ustále
ném stavu je malá v důsledku záporného teplotního koeficientu reaktivity/ a na rozměr 
kompenzátoru objemu /je minimální v důsledku konst. teploty a tím i objemu chladivá/. 
Nevýhodou tohoto režimu je však značná proměnnost tlaku páry sekundárního okruhu v 
celém rozsahu výkonů. Při použití řízení na konstantní tlak páry je tomu právě naopak, 
t.j. příznivé poměry v sekundárním okruhu, avšak velké změny reaktivity a objemu chla
divá /velký kompenzátor/ v důsledku změn střední teploty chladivá. 

Principy kompensace reaktivity a řízení prostorového rozložení výkonu 

Kompensací reaktivity u jaderného reaktoru rozumíme trvalé vyrovnávání relativně velkých, 
avšak pomalých změn reaktivity reaktoru vyvolaných provozem reaktoru, na př. vlivem 
ohřevu aktivní zóny, otravy a vyhoření paliva. 

Řízení prostorového rozložení výkonu je činnost směřující k dosažení - v rámci daných 
technických a fyzikálních možností - optimálního rozložení štěpného výkonu při provozu. 
Jak uvidíme, oba procesy spolu Úzce souvisí a podmiňují se. 



Na rozdíl od grafitových nebo těžkovodních reaktorů je z fyzikálních důvodů palivová 
mříž lehkovodního reaktoru členěna na velké množství tenkých palivových elementů, vel
mi těsně uspořádaných. Použití malého počtu velkých regulačních tyčí je proto z fyzikál
ního i teplotechnického hlediska nevýhodné. Proto se již před lety přesunula větší část 
kompensace LVR na absorbátory rozpuštěné v moderátoru /H.BOj/ /což je způsob původně 
uvažovaný pro havarijní ochranu/ a ta část kompensované reaktivity, kterou je nutno 
ponechat z provozních důvodů v tyčích, se zavádí též kvasihomogenním způsobem ve formě 
svazku tenkých absorbátorů /klaotr/. 

Přirozený průběh neutronového toku, a tím ve většině případů i štěpného výkonu, je u 
reaktorů s válcovou geometrií dán kosinusovkou po výšce a Besselovou funkcí po poloměru, 
což není z hlediska výkonu ani vyhoření optimální, a navíc to bývá dále zhoršeno regu
lačními zásahy. Snahou je dosáhnout co největšího radiálního a pokud možno i axiálního 
vyrovnání rozložení štěpného výkonu, eventuelně teplot pokrytí. Děje se to jak prostřed
ky projekčními /různé článk-- v centru a na periferii aktivní zóny u A-1/, tak provozními 
/transposice paliva po třetinách celkové kampaně u WER-440, režimem vytahování tyčí 
od periferie A„/ a také pomocí systému řídících orgánů /krátké tyče u A-1, u řady 
reaktorů PWR/. 

Systém pro účinné řízení prostorového řízení rozložení výkonu na tři hlavní části : 
a/ systém vnitroreaktorových čidel /neutr, toku, teplot, průtoků, event, štěpného 

vývinu tepla/, 
b/ systém pro vyhodnocení údajů vnitroreaktorových čidel s využitím znalosti teplo-

fyzikálního modelu A„ reaktoru, realizovatelný prakticky jen na bázi číslicového 
počítače, 

c/ systém řídících tyčí /převážně tyčí kompenzačních/ uspořádaných tak, aby mohly jak 
radiální, tak axiální rozložení ovlivnit účinně a spolehlivě, t.j. bez rizika ne
žádoucího zvýšení reaktivity. 

Principy ochrany u LVR 

Základním prostředkem provozní ochrany každého reaktoru je t.zv. havarijní zastavení. 
Jde o rychlé zastavení v případě takových poruch technologického zařízení - reaktoru 
a primárního okruhu nebo jeho řídícího systému, přiněmž by se dále tyto poruchy šířily, 
resp. pokračoval by únik radioaktivních látek do okolí. Je to ochranné opatření krajní, 
provozně velmi nákladné, přijímané v případě nejtěžších poruch a nebo po vyčerpání 
méně drastických zákroků. 

Za nejnebezpečnější provozní poruchy jaderné elektrárny je považována : 
a/ poruchc-. kontrolních a řídících funkcí, 
b/ porucha odvodu tepla z aktivní zóny. 

U lehkovodních reaktorů s jejich vysokou vnitřní stabilitou a autoregulačními vlastnost
mi nepředstavují pasivní poruchy řídícího systému samotného reaktoru bezprostřední a rych
lé ohrožení jaderné bezpečnosti elektrárny, avšak potřeba trvalé a nepřerušované kontroly 
stavu zejména aktivní zóny zůstává. 

Naproti tomu právě LVR provozované z ekonomických důvodů stále blíže mezním materiálo
vým a teplotechnickým hodnotám vyžadují uspořádat systém odvodu tepla z aktivní zóny 
maximálně spolehlivým způsobem, a to jak při provozu, tak i pro období po odstavení 
reaktoru. 

Riziko vzniku obou těchto poruch - kromě vlastní spolehlivostí systémů měření a řízení 
na jedné straně a spolehlivostí technologického zařízení primárního okruhu na druhé 
straně - je výrazně ovlivněno stavem a pohotovostí systému napájení. Proto se návrhu, 
provedení i systémové spolehlivosti napájecích systémů v jaderných elektrárnách věnuje 
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mimořádná pozornost a v ČSSR jejich základní provozní a spolehlivostní parametry definu
jí t.zv. "Bezpečnostní kritéria pro projektování jaderně-energetických zařízení", vydá
vaná ČSKAE. 

Tato kritéria např. stanovují stupeň a způsob zálohování zdrojů, rychlost uvedeni do 
chodu vlastních nouzových zdrojů a jejich výkon, přípustnou dobu přerušení atd. U spo
třebičů, t.zv. I. kategorie / např. právě havarijní ochrana/ se přerušení dodávky prou
du vůbec vylučuje. Pro překlenutí doby rozběhu vlastních dieselagregátů v prvních de
sítkách vteřin po havarijním odstavení reaktoru, spojeném s rozpadem elektrovodné sítě, 
kdy potřebný výkon na vychlazení zbytkového tepla aktivní zóny je ještě vysoký, používá 
se často doběhu vlastních turbosoustrojí. 

Maximální spolehlivost v jaderných elektrárnách se vyžaduje od vlastní havarijní ochra
ny. Dosahuje se jak prostředky inženýrsko konstruktivními, tak i systémovými. Z nich 
hlavní je vícenásobné zálohování s důslednou nezávislostí jednotlivých kanálů, a to 
i co do způsobu napájení, použitých principů, umístění čidel, vedení kabelových tras 
a provedení havarijních orgánů. Řídící dozorny musí být disponovány a vybaveny tak, 
aby umožnily odstavení reaktoru a jeho vychlazení za libovolných havarijních podmínek, 
např. i když se hlavní dozorna stane funkčně neprovozovatelnou. Velký vliv na spo
lehlivost kontrolních a ochranných zařízení má dále jejich trvalá kontrola při pro
vozu a zajištění možnosti opravy /výměny/ jednotlivých komponent bez přerušení provozu. 

3. Systém kontroly a řízeni reaktoru V-l 

3.1. Systém měřeni na reaktoru a elektrárně V-l 

Pro sběr a zpracování údajů z reaktoru /elektrárny/ V-l a k informaci operátora 
reaktoru je použit sovětský informační systém /informacionno-vyčislitělnaja mašina/ 
typu IV - 500. Na informační systém je připojeno několik stovek veličin "jaderných" 
i "technologických", jejichž hodnoty průběžně měřené v čase slouží operátorovi k těm
to činnostem : 
- spouštění reaktoru a "vyvedení" na 10 % výkonu jmenovitého, 
- automatická regulace výkonu od 3 do 110 % výkonu jmenovitého, 
- kompenzace změn reaktivity, 
- ochrana reaktoru. 
Měří se tyto hlavní skupiny veličin : 
1. Neutronový tok /6 míst, čidlo : proudová ionizační komora, 

6 míst, čidlo : citlivější proudová ionizační komora/, 
2. neutronový výkon /in-core měření ve 12kanálech, systém "Volna"/, 
3. poloha řídící kazety /37 míst, měření hrubé diskrétním ukazatelem polohy po 25 cm, 

čidlo: indukční snímače polohy/, 
4. poloha řídící kazety /3 místa, měření jemné s přesností + 2 mm, snímače polohy, 

selsyn připojený na PNČ/, 
5. teplota /na př. vody na výstupu z kanálů palivových kazet, 

vody na vstupu smyčky do reaktoru, 
vody na výstupu smyčky z reaktoru, 
vody v kompenzátoru, 
parního kolektoru sekundáru, atd. 
čidla: termočlánky, odporové teploměry, několik stovek míst, 



6. tlak / např. vody v primárním okruhu, vody v kompenzátoru objemu, v parním 
kolektoru sekundáru, tlak páry před turbinou, atd./ 

čidlo: tlakové snímače s odporovým nebo indukčním vysílačem, 
počet míst :/desítky/, 

7. elektrická napětí /desítky signálů/, 
8. dvouhodnotové signály /na př. koncové polohy řídících tyčí, stavy technologického 

zařízení, 
počet míst: několik stovek/. 

Systém IV - 500, který je instalován na elektrárně V-l, vykonává tyto činnosti : 
- sběr, prvotní zpracování a presentování výsledků zpracování informace získané 

ze všech skupin snímačů, 
- sledování odchylek všech nebo části skupin parametrů /s automatickou světelnou ne
bo zvukovou signalizací/ od předem nastavených varovných nebo havarijních iSrovní a 
výstup signálů do vnějších obvodů; 

- výpočet koeficientů a technicko-ekonomlckých ukazatelů potřebných pro operativní 
řízení provozuj 

- matematické zpracování naměřených tfdajů a předání důležitých parametrů o chodu 
technologického procesu operátorovi; 

- periodickou registraci parametrů měřených a vypočítávaných; 
- kontrolu libovolného parametru a jeho nastavení; 
- automatickou kontrolu a signalizaci nesrpávnosti chodu zařízení měřícího systému. 
Blokové schema systému IV-500 je na obr. 4. 

3.2. Systém automatické regulace výkonu reaktoru V-l 

Tlakovodní reaktory mají obvykle dostatečnou vnitřní stabilitu, zejména vůči poruchám 
reaktivity, a to v důsledku velkého záporného teplotního koeficientu reaktivity, což 
umožňuje zjednodušit regulátor celkového výkonu reaktoru. U reaktoru V-l je však přes
to zařazen klasický regulační obvod neutronového výkonu reaktoru. 
Na obr. 2 je blokové schema automatické regulace jednoho bloku WER-440 v provedení 
pro V-l : Každý blok má reaktor /R/ o tepelném výkonu 1 375 MW., teplo je odváděno 
vedou pod tlakem 12,5 MPa o teplotě 300/270°C šesti smyčkami /na obr. 2 je kreslena 
jedna/. Suchá sytá pára o tlaku 4,7 MPa z šesti parogenerátorů /PG/ je vedena na dvě 
turbosoustrojí /TBG/ po 220 MWe. Automatický regulátor se skládá ze dvou nezávislých 
kanálů /na obr. 2 je nakreslen jen jeden kanál/. V režimu automatické regulace jsou v 
činnosti oba kanály a výstupní signál na mechanismy řídících tyčí se vytváří na principu 
koincidence. 

Každý kanál obsahuje : 
a/ regulátor tlaku páry /3/, který zpracovává tídaje čísel tlaku páry a vytváří řídící 

signál buá pro regulátor výkonu /2/ nebo pro regulační ventil turbiny. Při odpojení 
jedné ze dvou turbin tento regulátor přepouští přebytek páry přes specielní ventily 
do kondensátorů turbiny; 

b/ regulátor výkonu reaktoru /2/, který vytváří řídící signál pro mechanismy řídících 
tyčí /l/. 

c/ bloky napájení, bloky kontroly vlastní správnosti, bloky výběru režimu práce, 
signalizaci. 

Automatický regulátor dle obr. 2 může pracovat ve dvcu režimech: 
a/ režim "R" - t.j. automatická regulace výkonu reaktoru dle zátěže turbosoustrojí 

ze sítě /regulace "od turbiny"/. Tlak páry v sekundárním okruhu se udržuje na kon-



stantní hodnotě výkonem reaktoru a teplem, předávaným v parogenerátorech; 
b/ režim "SR" - regulace turbosoustrojí dle výkonu zadaného /ručně/ reaktoru /regulace 

"od reaktoru"/. Tlak páry se udržuje na konstantní hodnotě pomocí regulačních venti
lů turbiny. 

V obou režimech je tedy regulace elektrárny prováděna na konstantní tlak páry, který 
je udržován s přesností + 0,05 MPa. V režimu "SR" je kromě toho udržován zadaný výkon s 
přesností + 1 % N., a to v rozsahu 3 % - 110 % N.. 

Způsoby kompenzace reaktivity a prostorového rozloženi výkonu reaktoru V-l 

Kampaňovitý režim provozu jaderných elektráren s reaktorry typu W E R je charakterizován 
vysokým přebytkem reaktivity /t.j. nadkriticností reaktoru/ na počátku kampaně. Počáteční 
přebytek reaktivity činí na př. u reaktoru W E R 440 cca 0,18. Tento přebytek reaktivity 
je však nutné Účinně vázat pomocí absorbátorů /většinou akční orgány reaktoru/ a podle 
potřeby provozu uvolňovat. 

Původní řešení kompenzace reaktivity reaktoru W E R 440 bylo založeno jen na mechanických 
absorbátorech /73 akčních orgánů - řídících tyčí rovnoměrně rozdělených po poloměru 
aktivní zóny/ více či méně specializovaných dle funkce /regulační tyče, kompenzační 
tyče, havarijní tyče/. Vysoký koeficient nerovnoměrnosti rozdělení výkonu /v nejlepším 
případě 1,6/ a malá bezpečnost při výměně paliva si postupně vynucovala kombinovaného 
využití mechanických absorbátorů /řídicí tyče/ s rozpustnými absorbátory v chladivu 
/"borová regulace"/. Současné pojetí kompenzace reaktivity reaktoru WER-440 je založeno 
na principu vázání hlavní zásoby reaktivity /zásoba na vyhořívání paliva/ prostřednictvím 
rozpustného absorbátorů v chladivu /borová regulace/. Na mechanické prostředky kompen
zace reaktivity /většina z 37 unifikovaných řídících tyčí/ je pak vložena iSloha kompen
zovat ostatní rychlé změny reaktivity /teplotní a výkonový koeficient, otrava/. Unifika
ce řídicích tyčí sjednotila výrobně řídící tyče a umožnila, aby každá řídící tyč mohla 
být používána pro regulaci, kompenzaci nebo havarijní ochranu reaktoru. Havarijní ochra
na /havarijní pád tyče do aktivní zóny/ je u unifikované řídící tyče zajištěn z každé 
mezilehlé polohy. Řídící tyče jsou rozděleny do 6 skupin. Tyto skupiny se za provozu 
podle předem zadané posloupnosti zasouvají či vysouvají z aktivní zóny. Po najetí na 
ustálený výkon zůstane v aktivní zóně pouze jedna skupina /v režimu aut. regulace/ s 
vhodnou Účinností, která zajlšEuje při pohybu v aktivní zóně minimální deformace neutro
nového pole. Ostatní skupiny poměrně volně formované jsou z aktivní zóny vysunuty. 

Při ťomto pojetí kompenzace je doba kampaně určena maximálně možnou koncentrací boru 
v chladivu a hlavním faktorem, který omezuje hodnotu této zásoby reaktivity je udrže
ní autoregulačních vlastností reaktoru při všech provozních režimech. Prakticky je mož
né vázat pomocí borové regulace zásobu reaktivity na cca 7000 hodin, aniž reaktor 
ztratí autoregulační vlastnosti. 

Současné manévrovací schopnosti reaktoru W E R 440 dané výše uvedeným, systémem kompen
zace umožňují pc dobu kampaně bez omezení jakékoliv změny výkonu v intervalu zatížení 
/70 - 100/ %. Prakticky v první polovině kampaně jsou možné libovolné změny výkonu, 
omezení nastává jen v 2. polovině kampaně při změnách výkonu pod 70 %. To umožňuje 
používat reaktory W E R 440 nejen v režimu základního zatížení, nýbrž částečně i pro 
vyrovnání denních a týdenních změn zatížení elektrizační soustavy. 

Závěrem lze říci, že takto navržený a dlouhodobě ověřený způsob kompenzace reaktivity, 
se ukázal být nejvhodnějším z hlediska ekonomiky, techniky a jaderné bezpečnosti. 

Použití borové regulace má však jeden závažný nedostatek, a to znečištění chladivá 
tritiem, které vzniká pohlcením neutronů borem - 10. Tritium jako chemický analog vo
díku, /poločas rozpadu 12,26 roku/ se nezachytí v systémech speciálního čistění vody 
a dostává se do okolního prostředí /řeky, oceány/. 



Rozvoj jaderná energetiky vyžaduje, aby byly vyvinuty ekonomické metody čištění vody 
primárního okruhu od tritia. 

3.4. Systém ochrany reaktorů WER-4 40 

Systém ochrany reaktorů WER-440 je specifický v tom, že ne každá porucha v reaktoru 
vede na automatické "shození" řídících kazet do aktivní zóny, t.j. na havarijní zasta
vení. Je vytvořen systém čtyř úrovní ochrany reaktoru /podle závažnosti poruch reak
toru/, který v případě vážných poruch odstavuje reaktor, v případě méně závažných ne
bo pomíjivých poruch pouze snižuje nebo zamezuje zvyšování výkonu. Tento systém 
ochrany reaktoru je tedy systémem velice ekonomickým. Dále jsou popsány jednotlivé 
úrovně ochrany reaktoru. 

Havarijní ochrana 1. úrovně 

Při podání havarijního signálu 1. řádu dojdek přerušení pohybu skupin řídících kazet 
směrem nahoru a k pohyhu všech skupin řídících kazet dolů rychlostí 0,2 až 0,3 m/s. 
Na podání havarijního signálu 1. řádu vedou tyto příčiny : 
- zvýšení rychlosti narůstání výkonu /periody/ na úroveň stanovenou provozními předpi

sy elektrárny, 
- zvýšení úrovně výkonu na úroveň stanovenou provozními předpisy elektrárny, 
- velká netěsnost primárního okruhu, t.j. snížení tlaku na 12 MPa nebo snížení hladiny 
v kompenzátoru na 2,7 m, 

- přerušení činnosti /chodu/ více než 2 cirkulačních čerpadel /signál se podává bez 
časové prodlevy/. Dojde-li k přerušení chodu více jak 2 čerpadel za provozního režimu 
2 turbogenerátorů, z nichž 1 pracuje do sítě vlastní spotřeby, pak se povoluje časová 
prodleva 0,6 s. Signál o přerušení chodu čerpadla se odvozuje od zmenšení tlakového 
spádu na čerpadle, 

- odpojení 2 turbogenerátorů od sítě za přítomnosti signálu o zavření rychlouzávěrů 
obou turbin. Při provozu jednoho turbogenerátoru je havarijní signál dán odpojením 
1 generátoru od sítě a zavřením rychlouzávěrů 1 turbiny, 

- ztráta napájení 220 V ss /signál podán bez časové prodlevy/, 
- ztráta napájení na 4 přívodech 380 V pro štít SUZ po dobu 3s, 
- stisk tlačítka havarijní ochrany 1. řádu. 

Havarijní ochrana 2. úrovně 

Při podání havarijního signálu 2. řádu dojde ke spouštění skupin řídících kazet rychlos
tí 0,2 až 0,3 m/s do té doby než je signál havárie 2. řádu zrušen. 
Havarijní signál 2. řádu je podán když: 
- je přítomen havarijní signál 3. řádu po dobu 10 - 20 s, 
- dojde k zvýšení úrovně výkonu na úroveň danou provozními předpisy elektrárny, 
- dojde v kobce čerpadel a parogenerátorů ke zvýšení tlaku o 0,13 MPa a ke zvýšení te

ploty na 100°C, 
- se sníží tlak v primárním okruhu na 11,5 MPa, 
- se stiskne tlačítko havarijní ochrany 2. řádu. 

Havarijní ochrana 3. úrovně 

Při podání havarijního signálu 3. řádu začne se právě pracující skupina řídících kazet 
pohybovat dolů rychlostí 0,02 m/s až do okamžiku, kdy bude signál zrušen. 

Havarijní signál 3. řádu je podán, když: 
- dojde ke zvýšení rychlosti narůstání výkonu'/periody/ na varovnou hodnotu danou pro
vozními předpisy elektrárny, 

- dojde ke zvýšení úrovně výkonu na varovnou hodnotu danou provozními předpisy elektrár
ny, 
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- dojde ke zvýšení tlaku nad aktivní zónou na 14 MPa, 
- se sníží průtok vody v meziokruhu u 3 hlavních cirkulačních čerpadel v provozu 
na 41,6.10~ m /s po dobu 20 s, 
- se zvýší teplota chladivá na výstupu z aktivní zóny na hladinu 310 C, 
- se ztratí napájení obou kompletů automatiky hlavních cirkulačních čerpadel, 
- se stiskne tlačítko havarijní ochrany 3. řádu. 

Havarijní ochrana 4. úrovně 

Při podání havarijního signálu 4. řádu zastaví se pohybující se skupiny řídících 
kazet a zamezí se pohyb všech řídících kazet směrem vzhůru /přemístění skupin řídí
cích kazet dolů je dovoleno/. 
Havarijní signál 4. řádu se podá, když: 
- dojde k nepředpokládanému spuštění jedné z řídících kazet, 
- dojde ke zvýšení úrovně výkonu na varovnou úroveň danou provozními předpisy elektrár

ny, dojde ke zvýšení teploty chladivá výstupu aktivní zóny na hodnotu 305°C, 
- dojde ke zvýšení tlaku v primárním okruhu na 13,5 MPa. 

Systém logických obvodů a automatů /základní automatizované funkce, použitá technika/ 

Hlavní směry automatizace přijaté na prvních jaderných elektrárnách byly prakticky 
zachovány i u nyní sériově vyráběných JE s WER-440. Ryly využity 2 základní prvky 
automatizace : 
- autonomní automatické regulátory, 
- přímé ovládání jednotlivých agregátů a technologických zařízení. 

Stejný přístup byl uplatněn i u vlastního reaktoru, příkladem autonomního regulátoru 
je automatický regulátor výkonu, příkladem ovládání je pak ovládání řídících tyčí, spo
jených do skupin, které jsou zařazeny do jednoznačné posloupnosti s automatickým pře
nosem pohybu od jedné skupiny k další. 

Dále byJy automatizovány některé jednoznačné procesy, například ochrana reaktoru /auto
mat havarijní ochrany reaktoru/ nebo dochlazování reaktoru /automat havarijního dochla
zování/, které pracují podle předem zadaného pevného programu. Dále byly zkoumány mož
nosti automatizovat i složitější procesy, ale byly z různých důvodů zamítnuty. 

Například již u první generace reaktorů VVER se uvažovalo uskutečnit automatické vyve
dení do kritického stavu a stabilizaci na nízké hladině výkonu. Tato myšlenka byla za
mítnuta, neboE ve většině případů probíhá spouštění z nekontrolovaného stavu, pochod 
je dostatečně jednoduchý, ale mění se podle stupně přiblížení k očekávanému kritickému 
stavu. Vlastní proces je jaderně nebezpečný. Automatické spouštění zbaví operátora vel
mi prostých operací, ale samo automatizační zařízení musí míti adaptivní vlastnosti a 
vysokou spolehlivost. Současně však svěření prosté, ale důležité operace automatu sni
žuje pozornost a bdělost operátora, což může mít nebezpečné následky. 

Toto jsou příklady filosofie sovětských projektantů při úvahách a stupni automatizace 
na jaderné elektrárně. 

Z rozboru projekčních podkladů el-ny V-l a V-2 vyplývá, že jeden blok JE zahrnuje'cca 
1500 pohonů, z nichž cca 10 % je ovládáno přímo ovladačem z blokové dozorny, ostatní 
pohony jsíou také ovládány z blokové dozorny "na volbu" pomocí speciálních voličů /l vo
lič na 100 pohonů/. Kromě toho většinu pohonů je možné vládat přímo z"místa. 

Z hlediska třídění automatizace použitého u klasických elektráren lze číci, že na ja
derné elektrárně V-l je bohatě dimenzována nejnižší základní ovládací úroveň s celou 
řadou přímých vazeb mezi jednotlivými technologickými celky /blokování a půd./ a řadou 
vysoce spolehlivých autonomních ochran, jako je např. výše uvedený automat ochrany 



reaktoru nebo havarijního dochlazování. Automaty na vyšších úrovních prakticky nejsou. 
Pokud se týče použité techniky, jedná se o klasickou reléovou techniku s t.zv. přímým 
ovládáním na úrovni 220 Vstř nebo 220 Vss-

Vysoká spolehlivost automatizačního zařízení je dosahována jednak výběrem kvalitních 
součástek a zejména pak strukturálními řešeními obvodů /redundance a pod/. 

Další zvyšování úrovně automatizace JE nebo záměna zastaralých technických prostředků 
se provádí postupně, při čemž nové řešení musí být prokazatelně dokonalejší a spolehli
vější. 

Systém napájeni vlastni spotřeby 

0 jaderné elektrárny V-1 jsou uplatněna všechna nejpřísnější opatření pro zajištění vlast
ní spotřeby, uvedená v odstavci 2.4. 
Na obr. 3 je zjednodušené schema napájení vlastní spotřeby jednoho bloku. Vlastní rozvod 
nízkého napětí se skládá ze tří systémů: 
a/ nezajištěné napájení 380/220 V i*f /23 rozvaděčů/, 
b/ zajištěné napájeni 380/220 V rJ /3 rozvaděče/, 
c/ zajištěné napájení 220 V ss /2 rozvaděče/. 

Napájení těchto rozvaděčů nízkého napětí je řešeno přes transformátory ze systému 
9 rozvaděčů vlastní spotřeby 6 kV, jež mohou být téměř libovolně propojeny a jež jsou na
pájeny z těchto typů zdrojů : 
a/ linky venkovní sítě: 220 kv Křižovaný, 

110 kU Madunice, 
110 kV Malženice, 
220 kV spojka do A-l. 

b/ dvě pomocná turbosoustrojí G 11, G 12, 
c/ tři dieselagregáty DG 1, DG 2, DG IR. 

Důležité kontrolní a ochranné obvody /jako např. havarijní řetězec/'jsou řešeny pro 
napájení stejnosměrným proudem a napájeny přímo z akumulátorových baterií, jež jsou 
v provozu trvale dobíjeny. Pro zvýšení spolehlivosti jsou nezávislé obvody napájeny 
ze samostatných baterií, jež mají společnou baterii rezervní připojovanou přes diodovou 
výhybku a tedy bez sebekratšího přerušení. 

Další důležité spotřebiče I. kategorie, jež nelze napájet stejnosměrným proudem 
/na př. selsyny ukazatelů polohy regulačních orgánů/, jsou napájeny ze zajištěného 
napájení 380/220 V, jež je vytvářeno motorgenerátory, napájenými z akumulátorových 
baterií. 

Také u elektrárny V-1 je využit doběh turbosoustrojí, avšak pro zvýšení spolehlivosti 
se nevyužívají hlavní turbogenerátory, ale menší pomocné o výkonu 7,5 MVA na společném 
hřídeli s hlavním turbosoustrojím, které pracují přímo do sítě vlastní spotřeby 6 kV. 
Po skončení doběhu /cca 100 s/ se motory hlavních cirkulačních čerpadel odpojí vůbec 
a další odvádění zbytkového tepla se u elektrárny V-1 zajišťuje termosyfonovým oběhem. 
Mezitím spuštěné dieselagregáty napájejí ostatní spotřebiče II. kategorie. 
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4. Vývojové tendence systémů kontroly a řízeni jaderných elektráren, zejména s lehkovodními 
reaktory 

i 
Vývoj systémů kontroly a řízsní /SKŘ/ jaderných elektráren bude v budoucnu ovlivněn 
hlavně těir.í to faktory: 
a/ vývoj samotných reaktorů a elektráren, 
b/ vývoj automatizačních prostředků, zejména číslicových počítačů. 

Ve vývoji lehkovodních reaktorů lze očekávat tyto tendence, ovlivňující přímo SKŘ: 
a/ Vzrůst podílu jaderných elektráren v síti, což způsobí, že JE nebudou moci bez 

líjmy pohotovosti a pružnosti celé elektrárenské sítě uplatňovat pro sebe určitá 
privilegia, jako např. malý rozsah změn zátěže, malá rychlost zatěžování a pod., 
ale budou muset podílet se na sledování zátěže. To bude mít své dopady jak na ří
dící systémy, tak zejména na vlastní technologické zařízení i palivové články. 

b/ Vzrůst jednotkového výkonu reaktoru l 
Tento faktor ovlivní kontrolní a řídící systém hned v několika ohledech : 
- větší aktivní zóna je náchylnější k nestabilitě xenonové otravy, 
- u velkého reaktoru budou větší nároky na hloubku regulace a tím bude častější 

narušování ustáleného rovnovážného stavu aktivní zóny, 
- nároky na bezpečnost i spolehlivost provozu velkého reaktoru jsou podstatně vyšší. 

c/ Zvyšování teplotechnických i fyzikálních parametrů aktivní zóny směřující k vyšší 
ekonomii provozu bude snižovat rezervy do krize varu, rezervu životnosti paliva, 
atd. a toto vše bude vyžadovat přesnější a úplnější obraz o stavu aktivní zóny i 
dalších komponent a automatizaci většiny řídících Úkonů. 

d/ Zvyšování počtu JE a jejich přibližování k osídleným centrům bude zvyšovat jak 
nároky na inženýrskou bezpečnost, tak i na spolehlivost SKŘ. 

Vývoj samotných automatizačních prostředků je charakterizován těmito jevy: 
a/ Postupné vytlačování vakuových elektronek a kontaktních relé polovodiči má tendenci 

k t.zv. velké integraci, která dále posuzuje miňiaturaci, ekonomii i spolehlivost 
polovodičových zařízení. 

b/ Pokrok v technických i ekonomických parametrech řídících počítačů a vznik mini a 
mikroprocesorů, umožňujících pronikat počítačům do nejsložitějších, ale i nejzá
kladnějších řídících funkcí. 

c/ Používání obrazovek se stalo všeobecně uznávanou a nejrozšířenější formou displaye 
počítačových informačních a řídících systémů. 

Ze shrnutí uvedených požadavků na SKŘ a možností automatizačních prostředků vyplývá, 
že dosavadní trend vývoje SKŘ potrvá i v blízké budoucnosti. 
Informační systémy budou výlučně sestavovány na bázi řídících počítačů s rozsáhlými 
vstupními a výstupními periferiemi a budou standardně opatřovány obrazovkami displayi, 
postupně barevnými. Řídící funkce budou v nejbližší době převážně řešeny autonomními 
analogovými regulátory a pevně programovatelnými automaty. 
Postupně budou počítačům svěřovány další funkce- analytické i řídící, zejména ty, u 
nichž bude využívána aritmetická, logická a paměEová část počítačů. Tento vývoj souvi
sí s novým pojetím kontroly a řízení reaktoru a elektrárny, které kromě měření a regu
lace výkonu a parametrů s ním bezprostředně souvisejících /teploty a tlaky v primárním 
a sekundárním okruhu/ se orientuje na trvalé sledování celé škály jevů a stavů jaderné
ho zařízení metodami technické diagnostiky a získaných iJdajů využívá k formulování 
vektoru řízení. 
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iMezi tyto analyticko-diagnostické funkce patří například: 
a/ Vyhodnocování údajů vnitroreaktorových čidel a poskytování údajů pro řízení pro

storového rozložení výkonu v aktivní zóně a řízení vyhoření a výměny paliva. 
b/ Analýza neutronových šumů a zvukových hluků s cílem odhalit nenormální stavy 

aktivní zóny /krizi varu/ i dalších vnitroreaktorových částí. 
c/ Analýza signálů akustické emise z •Jněřená na kontrolu celistvosti tlakové nádoby 

a krizi varu chladivá. 
d/ Analýza havrijních stavů s cílem komplexního hodnocení nenormální situace a odvrá-_ 

cení zbytečných zásahů havarijní ochrany. 
Vysoká vnitřní stabilita lohkovodních reaktorů umožňuje řídit elektrárnu bez regulátoru 
neutronového výkonu, t.j. ovládat akční orgány reaktoru /řídící tyče/ na základě údajů 
o tlaku páry, zátěži sítě a pod. Odtud je ovšem jen malý krok k přímému číslicovému 
řízení, jež je v současném hodnocení nejvyšší fí̂ raou řízení. 

Vývoj kontrolních a řídících prostředků však probíhá i v oblasti čidel a akčních orgá
nů: 
a/ Již víceméně osvojené betaemisní detektory neutronového toku pro vnitroreaktorová 

měření se opatřují vyhodnocovacími obvody, jež potlačují časové zpoždění jejich 
údaje. 

b/ Jsou zdokonalovány , ale také zjednodušovány systémy vnitroreaktorových měření 
/na př. německý systém "Aerobal", náhrada desítek vnitroreaktorových neutronových 
čidel měřením poměru toku v horní a v dolní části aktivní zóny dvěma vnitroreakto-
rovými detektory u amerických reaktorů/. 

c/ Zavádějí a zjednodušují se lineární krokové pohony řídících orgánů. 
d/ Pro axiální vyrovnání výkonu se používají krátké absorpční tyče. 
e/ Ke kompensaci malých a rychlých změn výkonu se používá změn teploty moderátoru 

/chladivá/. 
Většina naznačených tendencí se postupně uplatňuje i u reaktorů WER. 
Všechny elektrárny typu WKR u nás po V-l budou mít v informačních systémech skuteč
né číslicové počítače s programovatelnými algoritmy. Vývoj typu počítačů na JE bude 
v budoucnu ovšem podřízen integračním procesům RVHP v oblasti výpočtní techniky, 
takže lze předpokládat, že základem SKŘ budou počítače řady SMEP /SMI až SM4 vychá
zející se sov. typů M6000, M7000 a Ss. typu ADT/. 

Dále lze předpokládat, že jednotlivé subsystémy /v počtu asi 6 až 8/ budou osazeny 
samostatnými počítači, eventuelně zálohovanými a v hierarchickém uspořádáni. 
Systém vnitroreaktorových měření bude zahrnovat desítky čidel neutronového toku, 
teplot, tlaků a průtoků a bude vyhodnocován počítačem. 
Budou používány barevné obrazovky jako displaye. 
Pohonným elementem řídících orgánů reaktoru - klastrů - budou lineární krokové 
motory. 
Studují se prostředky pro zlepšení axiálního rozložení výkonu s cílem zvýšit součas
nou hloubku vyhořeni o 15 - 20 %. Reaktory W E R třetí generace a jejich řídící systémy 
se projektují tak, aby mohly sledovat změny zátěže ze strany sítě. 



. Závěr 

Z toho, co bylo řečeno o reaktorech WER-440 v provedení V-l a o směrech vývoje 
reaktorů typu WER, nad slunce jasněji vysvítá, že ještě několik reaktorů výkonového 
stupně W E R - 440 bude alespoň v oblasti systému kontroly a řízení prodělávat rychlý 
rozvoj a že kromě samotných motorů řídících tyčí bude postupně celý systém kontroly 
a řízení modernizován. Vyvíjet se budou také názory na řešení ochrany reaktoru. 

Přechod na výkonový stupeň V-1000 bude znamenat další krok i v oblasti motorů, čidel 
atd. 

Z tohoto hlediska nutno také zaměřit výzkumné a vývojové práce v oblasti řízení a mě
ření jaderných reaktorů. 
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13. PARNÍ TURBÍNY PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 
VVER 440 
Drahý J., Humr J., Slouf J. - SKODA 

Lektor: Špatný M. 

Úvod 

Současná etapa rozvoje jaderné energetiky v ČSSR je založena na použití lehkovodních 
reaktorů chlazených tlakovou vodou, vyvinutých pod označením W E R v SSSR. Před léty byla 
zpracována řada studií parních turbín velkého výkonu pro jaderné elektrárny s těmito reak
tory. 

Při použití tlakové vody, jejíž teplota na výstupu z reaktoru je blízká 300°C, dodáva
jí parogenerátory pro sekundární oběh sytou vstupní páru o relativně nízkém tlaku 4,3 .... 
... 6,3 MPa. V důsledku toho vznikají dva závažné faktory, významné pro koncepci a konstruk
ci parních turbín na sytou páru : 
a/ isoentropicky spád v parní turbíně na sytou páru je přibližně poloviční v porovnání s tur

bínami pro konvenční elektrárny, pracujícími se vstupní parou např. 16,2 MPa, 535/535 C. 
V důsledku toho hmotnost vstupní páry do turbíny je prakticky dvojnásobná než u turbíny shod
ného výkonu v konvenční elektrárně. 
b/ expanze vstupní syté páry se děje v oblasti mokré páry a pokud by nebyly použity prostřed

ky pro snížení její vlhkosti, dosáhlo by se v oblasti nízkých tlaků nepřípustně vysoké 
vlhkosti z hlediska životnosti oběžných lopatek a snížení termodynamické účinnosti turbí
ny. Proto se za VT díl turbíny umísEuje odlučovač vlhkosti a jedno-či dvoustupňový při-
hřívák páry ostrou, resp. odběrovou parou, viz obr. 8. 

V obr. 1 je sestaven průběh tlaků a teplot ve VT, ST a NT části turbíny s přihříváním 
páry pro konvenční elektrárnu a turbíny na sytou páru pro jadernou elektrárnu. Ukazuje na 
prakticky shodné parametry páry v NT dílu obou typů turbín. Je z něho též patrné, že VT díl 
turbíny na sytou páru se z hlediska průběhu tlaku značně podobá ST dílu turbíny pro konven
ční elektrárnu, zatímco z hlediska teploty páry pracuje turbína na sytou páru na podstatně 
nižší teplotní hladině. 

?J uvedeného rozhoru vyplývá logicky navazující koncepce turbín na sytou páru, odvozená 
od koncepce turbín s přihříváním páry pro konvenční elektrárny: 
- VT díl turbiny na sytou páru 'odvodit od ST dílu turbíny pro konvenční elektrárnu o dvojná

sobném výkonu /současně volit pro turbínu na sytou páru materiály a ochrany, vzdorující 
vlivu vlhkosti z hlediska eroze a koroze/ 

- použít shodné NT díly turbín obou typů, přičemž u turbíny na sytou páru je počet NT dílů 
dvojnásobný než u turbíny pro konvenční elektrárnu. 

Takto volená koncepce umožňuje v maximální možné míře využít provozně osvědčených částí 
a dílů turbín z klasických elektráren u turbín pro jaderné elektrárny a zajistit tak požado
vanou provozní spolehlivost turbín s příslušenstvím. 



Vývoj ve stavbě turbín na sytou páru však byl zpočátku veden jinou cestou. S ohledem 
na vpředu uvedené problémy vlhkosti a velké objemy vystupující páry a též na obavy z hle
diska funkce regulace se začaly stavět turbíny na sytou páru na poloviční otáčky, t.j. 
1800 l/min v sítích s 60 cykly a 1500 l/min v sítích s 50 cykly. Problémy z hlediska regula
ce turbíny souvisí se skutečností, že ve VT dílu turbíny je mokrá pára, vytvářející vodní 
filmy na vnitřním povrchu tělesa, v rozváděčích kolech atd. Značný objem mokré páry je též 
v separátoru vlhkosti. Při náhlém výpadku stroje ze sítě dochází k prudkému snížení tlaku v 
celé turbíně i v separátoru - přihříváku, vodní filmy se rychle odpařují a takto vzniklá pá
ra může způsobit zvýšení otáček turbosoustrojí nad přípustnou mez i po zásahu pojistného 
regulátoru a po uzavření přívodu páry do turbíny. Turbínu na poloviční otáčky lze mnohem 
snáze dimenzovat na takto zvýšené otáčky z hlediska pevnosti rotorů než turbínu na "plné" 
otáčky. 

V o.p. Skoda jsme zpracovali studie řešení turbín na poloviční otáčky. Vzhledem' k vněj
šímu průměru olopatkovaných NT rotorů cca 5000 mm představuje výroba, doprava i montáž tako
vé turbíny velmi náročné problémy. Váha NT rotorů dosahuje až 200 tun, pro zajištění výroby 
by bylo nutno instalovat nová výrobní zařízení, odstředovací tunely i zvedací zařízení, tj. 
budovat nové těžké haly, zatímco pro výrobu výkovku rotoru turboalternátoru by bylo nutno 
náročné modernizovat celou metalurgickou základnu v ČSSR. Složité problémy představuje též 
doprava NT rotorů a těles - rotory je nutno transportovat bez oběžných lopatek dvou konco
vých stupňů v každém proudu, které se montují až v elektrárně. Stejně tak i NT těleso dopra
vované v transportovatelných dílech se dokončuje až na místé montáže. 

Výstavba metalurgické a výrobní základny pro výrobu turbosoustrojí na poloviční otáčky 
by si vyžádala velké investice s využitím po omezené období, tj. do doby přechodu na jiný po
krokovější typ reaktoru, který umožní návrat k parametrům vstupní páry prakticky shodným jako 
u dnešních konvenčních elektráren. Současně prováděné studie studeného konce turbíny ukázaly, 
že 
- nutno brát v úvahu určitý nedostatek chladicí vody pro budoucí jaderné elektrárny, optimál

ní tlak v kondenzátorech velkých turbín se může pohybovat v rozmezí 7 .... 10 kPa, resp. 
i výše 

- vývoj materiálů lopatek koncového NT stupně a prohloubení znalostí z oborů aerodynamiky a 
dynamiky umožňují již nyní vyvinout a vyrábět lopatky pro koncový stupeň turbín na otáčky 
3000 l/min 

- s délkou listu 1000 .... 1100 mm při použití vysokopevnostní oceli 
- s délkou listu 1200 .... 1300 mm při použití titanové slitiny 

Bylo rozhodnuto již v roce 1971 používat otáčky 3000 l/min u turbín na sytou páru až do 
jmenovitého výkonu 1000 MW a koncentrovat úsilí na vyřešení příslušných technických problémů, 
především dlouhých lopatek koncových NT stupňů, regulace a ochran proti vírové korozi - erozi 
ve VT dílu těchto turbín. 

Poslední informace o vývoji v Evropě ukazují na správnost tohoto rozhodnutí, nebol; jak 
K.W. U., tak i Brown Boveri uvedou v blízké době do provozu turbíny výkonové třídy 1000 MW na 
sytou páru, s otáčkami 3000 l/min. 

Stavebnicová koncepce turbin na sytou páru, otáčky 3000 l/min 

Při uvažovaných výkonech reaktorů typu VVER : 
4 40 MW, 1000 MW 
byla rozpracována výkonová řada turbín na sytou páru s jednotkovým výkonem : 220 - 4 40 -
1000 MW. 

Pro zjednodušení stavebnicové koncepce těchto turbín byl již u stroje 220 MW uvažován 
dvouproudový VT díl /někteří výrobci jej řeší jako jednoproudový/. Potom všechny uvažované 
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typy sestávají - viz obr. 2 
- z dvouproudového VT dílu a 
- dvou nebo čtyř dvouproudových NT dílů s lopatkou kcncového stupně 8-«0 mm u turbíny 220 MW/, 

1050 mm / u ostatních typů při chladící vodě pod 15 C/. 

Koncový stupeň s lopatkou 840 mm je provozně ověřen u velkého počtu turbín 200 MW v tu
zemských i zahraničních elektrárnách. Koncový stupeň s lopatkou 1050 mm je ve stadiu výroby 
pokusného kola pro měření spektra vibrací v měřítku 1 : 1 , lopatka o délce 1200 .... 1300 mm 
je vyvíjena. 

V obr. 3 je snímek koncového stupně s lopatkou 840 mm, v obr. 4 model svazku lopatek 
o délce listu 1050 mm. 

V úvodní kapitole uvedená podobnost mezi turbínou na sytou páru a turbínou prakticky dvoj
násobného výkonu pro konvenční elektrárnu je patrná z řezů turbín : 
- 220 MW na sytou páru, obr. 5 
- 500 MW pro konvenční elektrárnu, obr. 5. 

Menší počet stupňů dvouproudového VT dílu turbíny 220 MW v porovnání s ST dílem turbíny 
500 MW je dán menším isoentropickým spádem u turbíny na sytou páru. NT díly obou turbín jsou 
velmi podobné, jejich předposlední a poslední stupeň je zcela shodný. 

Parní turbina 220 MTV na sytou páru 

Prvním typem ze zvolené typové řady, jenž byl realizován ve výrobě je parní turbína o 
výkonu 220 MW na vstupní sytou páru o tlaku 4,32 MPa /teplota 256°C/, s hltností 377 kg/s. 
Jmenovitá teplota chladicí vody je 20 C. 

Podélný řez turbínou'je v obr. 5. V obr. 7 je zjednodušené tepelné schema turbosoustrojí. 
Pára z VT dílu se odvádí ve dvou větvích k vertikálním separátorům vlhkosti, kde se odluču
je vlhkost z-vyexpandované mokré páry na 0,5 % vlhkosti a k dvoustupňovému přihříváku páry. 
První stupeň přihříváku je zásobován odběrovou parou z VT dílu turbíny, druhý stupeň vstoupí 
ostrou parou. Vertikální separator - přihřívák je konstrukčně řešen v jediném tělese. /I/. 
Z přihříváku vstupuje pára do NT dílů turbíny při stavu 0,46 MPa, 216°C, tedy obdobném para
metrům páry do NT dílů turbín s přihříváním páry pro konvenční elektrárny. 

Kondenzát je ohříván v 8 regeneračních stupních, sestávajících z pěti NT ohříváků, od-
plyňováku a dvou VT ohříváků na teplotu 222°C. 

Oba kondenzátory jsou na straně chladicí vody zapojeny v sérii. Při jmenovité teplotě 
chladicí vody 20°C je v prvním kondenzátoru tlak 5,35 kPa, ve druhém 6,84 kPa. 

Turbína je vybavena elektronicko-hydraulickým regulačním systémem. Čidlem otáček je 
impeler, umístěný v předním ložiskovém stojanu. Změny tlaku oleje jsou zesilovány v transfor
mátoru a takto získaným regulačním olejem je řízen rozvod jednotlivých servomotorů regulačních 
ventilů. Regulační olej ovládá přes další člen záchytné klapky. 

Do vybavení turbíny patří elektrohydraulický převodník a v sekundární elektronické části 
regulátor výkonu. Vazba na reaktor je vedena od signálu žádané hodnoty výkonu, je však též 
možno upravit strukturu regulačního schema tak, že regulační ventily jsou řízeny regulátorem 
předtlaku. Elektronicko-hydraulický regulační systém umožňuje zapojení obou uvedených struktur 
regulace a současně bezrázový přechod z jedné struktury na druhou. 

Ochrana turbosoustrojí proti překročení otáček je odvozena od dvou hydraulických pojist
ných zařízení, jejichž zásahem je dáván impuls k uzavření rychlozávěrných ventilů a klapek. 
Impuls je veden rovněž k odběrovým klapkám. Do olejového systému je zapojen elektrický ry-
chlouzávěr, který dostává impuls od všech dalších ochran turbosoustrojí, jež mají za úkol 
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odpojit je ze sítě. Pro vyloučení nebezpečí požáru oleje nalézá se převážná část regulačního 
systému v předním ložiskovém stojanu, kde není vedeno žádné parní potrubí. Přívod tlakového 
oleje k rychlozávěrným a regulačním ventilům je veden dvojitým potrubím, kdy vnější beztlako-
vá trubka brání rozstřiku oleje při poruše tlakové trubky a odvádí jej do nádrže. 

Vlastní regulace turbíny je škrtící. Po obou stranách VT dílu jsou umístěny bloky, se
stávající z jednoho rychlozávěrného a dvou regulačních ventilů. Od regulačních ventilů je 
pára vedena k VT dílu čtyřmi větvemi potrubí. 

Vysokotlaký díl turbíny je řešen jako dvouproudový, se šesti stupni v každém proudu. Dvou-
proudová konstrukce - v porovnání s jednoproudovou - je výhodnější jak z hlediska symetric
kého odvodu páry do separátorů z obou výstupů VT dílu, tak i s ohledem na jednotnost koncep
ce u vybrané typové řady turbín na sytou páru s jednotkami do výkonu 1000 MW. 

Pro první stupeň v každém proudu je vloženým vnitřním tělesem vytvořen okružní vstupní 
kanál, který umožňuje plný ostřik při škrtící regulaci. 

Z VT dílu jsou vyvedeny 3 neregulované odběry páry pro regenerativní systém ohřívání 
kondenzátu, resp. pro přihřívák páry. 

Na vstupu do VT dílu je prakticky sytá pára, na konci expanze ve VT dílu je při jmeno
vitém výkonu tlak 0,49 MPa a vlhkost páry 12 % - viz expanzní čára turbíny v obr. 2. VT díl 
je vystaven půsr! ̂ ní vysokotlaké vlhké páry a vzniká nebezpečí tzv. vírové eroze v těsnících 
plochách průtočné části. Je proto použita řada ochran proti vzniku eroze : 

a/ dělící roviny VT těles, dělící roviny rozváděčích kol a čelní těsnící plochy rozváděčích 
kol jsou opatřeny austenitickýrai nerezovými návary 

b/ rozváděči kola jsou vyrobena z nerezavějící oceli a pokud je to možné z hlediska umístění 
odběrů páry, jsou sešroubována do dvojic pro zvětšení specifického tlaku v čelní dosedací 
ploše 

c/ plochy na .rozváděčích kolech a na tělese, kam dopadá odstříknutá voda z oběžných lopatek, 
jsou chráněny nástřiky práškových tvrdokovů, nanesených plazmovou technikou 

d/ oběžné lopatky všech stupňů jsou povrchově zakaleny v horní části v partii vstupní hrany 
a stejně jako labyrintové kroužky vyrobeny z nerezavějící 13 % - chromové oceli. 

Těleso je vyrobeno z lité oceli GS 17 Cr Mo 55, rotor z nízkolegované oceli typu Cr Ni 
Mo V. Oběžné lopatky jsou v rotoru uloženy prostřednictvím zazubených T-závěsů a spojeny do 
svazku přinýtovanou bandáží s podloženým těsnícím korýtkem. 

Z každého proudu VT dílu vystupuje pára dvěma větvemi potrubí 0 1200 mm do jednoho sepa
rátorů. Tím je zajištěno rovnoměrné zatížení obou separátorů a neprojeví se rozdíl ve vlhkos
ti páry v každém separátorů v důsledku rotační složky rychlosti vystupující páry. 

Při jmenovitém výkonu 220 MW vstupuje do obou separátorů cca 73 % množství vstupní páry. 

Potrubí ze separátorů - přihříváku se rozděluje na 2 větve před jednotli ými vstupy do 
NT dílů. Před oběma NT díly je v každé ze 4 větví potrubí umístěna skupina "motýlových" rychlo-
závěrných a záchytných klapek, jež při náhlém výpadku zatížení znemožňují expanzi páry, akumu
lované v separátorech, potrubí a ve VT dílu a tím nadměrnému zvyšování otáček turbosoustrojí. 

Dva dvouproudové nízkotlakové díly jsou řešeny jako dvoupláštové. Vnitřní NT tělesa jsou 
vyrobena z kombinace ocelových odlitků a plechových částí, jež jsou vzájemné svařovány. Vněj
ší NT tělesa jsou celosvařovaná. Jejich spodní část je složena ze 3 příčných "mostových" nos
níků s rozpětím cca 10 metrů a výškou 3700 mm, na nichž jsou uložena radiální ložiska rotorů 
turbíny. Vnější strany mostů jsou usazeny na zabetonované litinové kozlíky. Jednotlivé mosto
vé nosníky jsou navzájem spojeny bočními stěnami. Boční stěny jsou opatřeny konzolami 
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pro uložení vniřních NT těles, v nichž jsou též otvory pro boční vstup páry do NT dílů. 

Horní části vnějších NT těles jsou svařované a pro každé těleso z dopravních důvodů 
rozdělené na dvě části. 

NT rotory jsou skládané, sestávající z hřídele a u nasazených disků za tepla po induk
čním ohřevu. Každý ze 4 proudů NT dílů sestává z 5 stupňů. Oběžné lopatky prvních 4 stup
ňů jsou upevněny v disku prostřednictvím vidličkových kolíkovaných závěsů, lopatka koncové
ho stupně o délce listu 840 mm prostřednictvím přímého stromečkového závěsu, šikmo zasou
vaného do drážek v disku. Tato lopatka je provozně ověřena u celé řady turbín 200 MW v kon
venčních elektrárnách a je použita též v koncovém stupni turbíny 500 MW. Ochrana proti vibra
cím je řešena dvěma řadami navzájem přesazených tlumících drátů z titanové slitiny, které 
uzavírají všechny lopatky v kole "na kruh" a vylučují vznik nebezpečných tangenciálních 
kmitů lopatek. /2/. Proti erozi jsou lopatky chráněny elektrojiskrově naneseným tvrdým ko
vem. Provedení lopatek je patrné z obr. 3, snímek NT rotoru v obr. 9. 

Ve svařovaném rozváděcím kole koncového NT stupně jsou použity lisované, duté rozváděči 
lopatky, obr. 11, jež mají na vyduté i vypuklé straně profilu úzké štěrbinky pro odsávání 
vlhkosti před vstupem páry do oběžného kola. Dutina rozváděčích lopatek je spojena s prosto
rem za posledním stupněm, odsávání směsi vody a páry je zajištěno tlakovým spádem, odpovída
jícím stupni reakce v koncovém stupni. 

Pro umožnění dlouhodobého provozu turbosoustrojí při nulovém nebo malém výkonu je výstup
ní část NT těles vybavena chlazením. Jednou variantou je použití syté páry, jež se vyrábí 
seškrcením a vstřikovým chlazením ostré páry. Použití syté páry má výhodu v tom, že nedochází 
k erozi výstupních hran lopatek. Také při zpětném proudění stupněm bude erozivní působení 
syté páry podstatně menší než při použití vodních kapiček. Reduktory a směšovače jsou zabudo
vány v rozích výstupních částí NT těles, potřebné množství páry pro chlazení je cca 200 t/hod 
a vstřikovaného kondenzátoru cca 35 t/hod. Pokud není toto množství páry k dispozici, je řeše
no duplicitně chlazení přímým rozprašováním kondenzátu do výstupního prostoru NT tělesa. 
Oba způsoby jsou instalovány v elektrárně Bohunice. 

Každý rotor turbosoustrojí je uložen ve dvou ložiskách, všechny rotory jsou spojeny pev
nými spojkami. Axiální síla je zachycena ve dvoustranném axiálním ložisku, umístěném mezi VT 
dílem a prvním NT dílem. Všechna radiální ložiska jsou upravena pro nadzvedávání rotorů tlako
vým olejem s tlakem 9,8 MPa při roztáčení turbosoustrojí z klidu. 

Systém zásobování olejem je převzat ze strojů 200 MW pro konvenční elektrárny. Odstředi
vé hlavní olejové čerpadlo je umístěno na hřídeli turbosoustrojí. Dodává olej pro regulaci 
a pracovní olej pro podávači injektor, který zajišEuje spolehlivost sání a pro mazací injektor, 
který dodává veškerý mazací olej pro ložiska turbosoustrojí. 

Ve schématu zapojení turbíny jsou použity přepouštěcí stanice, které přepouštějí páru do 
kondenzátoru při všech provozních stavech, kdy v parogenerátoru vyrobené množství páry je 
větší než množství páry, potřebné pro provoz turbíny s příslušenstvím. Jsou to všechny najíždě-
cí provozní režimy a též provoz po výpadku generátoru ze sítě. Jsou uspořádány ve dvou větvích, 
každá větev je dimenzována pro množství páry 440 t/hod. Přepouštěcí stanice vstupují v činnost 
při stoupnutí tlaku v parní sběrné ostré páry a to u obou paralelně napojených turbosoustrojí. 
Tlak je seškrcen ve škrtícím ventilu a dále ve dvoustupňovém clonkovém reduktoru. Před vstupem 
do kondenzátoru je pára zchlazována vstřikováním kondenzátu. Uzavření přepouštěcích stanic se 
děje automaticky od ochran kondenzátoru a to jednak při stoupnutí teploty by-passové páry, 
jednak při stoupnutí tlaku v konderfNtoru. 

Pára z obou přepouštěcích stanic je zavedena symetricky do obou kondenzátorů. 
Po dokončení výroby jsou jednotlivé rotory vždy podrobeny zkoušce pevnosti při zvýšených 

otáčkách /tzv. "odstřeáovací zkouška"/ 3450 l/min, vyzkoušeny jednotlivé důležité části a 
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funkční celky regulace turbíny na zkušebně regulace a turbína plně smontována na závodní 
zkušebně. Snímky z montáže turbíny jsou v obr. 11 a 12. Turbína je připojena k ^ "-.abilnímu 
kondenzátoru zkušebny. 

Další vývoj - turbiny o výkonu 440 MW na sytou páru 

Ve světové praxi stavby jaderných elektráren s lehkovodními reaktory představuje použití 
dvou turbosoustrojí k jednomu reaktoru zcela mimořádnou výjimku. Tzv. blokové uspořádání s 
jednotlivým turbosoustrojím k reaktoru je použito ve více než 95 % případů. 

Pro blokové řešení k reaktoru W E R 440 je v pokročilém stadiu vývoje jednotka 440 MW, 
nabízíme její použití počínaje elektrárnami Dukovany a Mochovce. Obdobně k reaktoru W E R 1000 
je připravována turbína 1000 MW na vstupní sytou páru o tlaku 6,3 MPa /278,5 C/. U obou těchto 
typů je použit NT díl - dva u turbíny 440 MW, čtyři u turbíny 1000 MW - shodné koncepce, s lo
patkou koncového NT stupně o délce 1050 mm. 

Podélný řez turbínou 4 40 MW je v obr. 15. 

Dvouproudový VT díl má v každém proudu 4 stupně. K výrobě VT tělesa chceme použít 12 % 
chromovou ocel, jejíž vzH'-'-nost proti erozi a korozi v mokré páře o vysokém tlaku dovoluje 
provedení bez jakýchkoliv ochran, což značně zjednodušuje technologii výroby tělesa. 

Dvouproudový NT díl je proveden se svařovaným NT rotorem, neboE s ohledem na velké od
středivé síly lopatek koncového stupně /225 tun na jednu lopatku při jmenovitých otáčkách/ 
již nelze použít skládaný rotor s vrtanými, za tepla nasazenými disky. Namáhání v jeho vývrtu 
překračuje dovolené hodnoty, zatímco namáhání nevrtaných disků svařovaného rotoru je podstat
ně menší. Tuhost svařovaného NT rotoru dovoluje zvětšit jeho ložiskovou vzdálenost a posunout 
tlak před NT částí na 0,7 .... 0,8 MPa, v jednom proudu je potom použito 6 stupňů s velkým 
roztečným průměrem a robustními oběžnými lopatkami. 

V obr. 13 je varianta řešení stroje s rotory, uloženými vždy ve dvou radiálních ložis
kách. Výhodnější se jeví další, v současné době řešená varianta, u které jsou vždy dva roto
ry uloženy ve 3 radiálních ložiskách a to především s ohledem na rozložení reakcí na jedno
tlivá ložiska v provozních podmínkách. Budou použita segmentová radiální ložiska s velkou 
nosností. 

Jsme schopni vyrobit první turbínu v roce 1981/82 

V 
LITERATURA 

/l/ Drahoš K. : Separator - přihřívák páry pro turbíny v jaderných elektrárnách. Českoslo
venský těžký průmysl, 1-977, č. 2, 5. 36 - 40. 

/2/ Drahý J.: Betriebszuverlassigkeit und dynamische Beanspruchung der Laufschaufeln von 
Dampfturbinen. - Energietechnik, 27. Jg., H.4., April 1977, s. 155 - 160. 
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Obr. 1. Průběh tlaků a teplot v turbíně 
A - turbína pro konvenční elektrárnu 
B - turbína na sytou páru pro jadernou elektrárnu 
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220MW 

Obr. 2. Stavebnicová koncepce turbín na sytou páru, výkon 220 .... 1000 MW 



liy^WKIIWiyfJT.111 UJUjMIMMI.iiJI 

m&vs&FTA 
:&*m 

>>> 

Obr. 3. Koncový NT stupeň s lopatkou o délce listu 840 mra. 

Obr. 4. Model svazku lopatek o délce listu 1050 mm. 
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Obr. 5. Podélný řez kondenzační turbínou 220 MW na sytou páru 
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Obr. 6. Podélný řez kondenzační turbínou 500 MW pro elektrárnu Mělník III. 
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Obr. 7. Principiální tepelné schema turbosoustrojí 220 MW. 
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Obr. 8. Expanzní čára turbíny 220 MW 
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Obr.10. Montáž rozváděcího kola posledního stupně NT dílu s dutými lopatkami a 
drážkami pro odsávání vodního filmu z povrchu lopatek. 

139 



3 
T3 
O > 

VB 

O 
X 
Ví 

c 
£1 
O 
u 
> 

XI) 

c 
J3 
01 

xn 
3 a 
N 
<B 
C 

>1 
C 

ví 

3 

0) 
E 

NH 
C 
tn 

o 

^••^?m\ 

140 



3 
•O 
O 

> 

o 

XI 
o 
u 

>0 
c 

XI 
0) 

w> 
3 
N 

ni 
c 

> 1 

c 
VI 
XI 
3 

Jí 
0) 
E 

VI 

c 

1-1 
XI 
o 

141 



o 
o 
o 

> 1 . 

>o 
vo 
4J 
O 

3 u 
NO 
P< 

3 
O 
4J >. 
CO 

a c 

3 o c 
VI 
XI 

u 
3 
4J 
N 
Ol 

O 

u 
X2 
o 

142 



14. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY 
SEPARÁTORU PÁRY PRO VVER 440 
Drahoš I. - SES 

Lektor: Špatrtý M. 

Ovod 

Významné miesto v stavbě jádrových elektrární zaujímají! parné turbíny, u ktorých sa 
siístavne zvyšujiS jednotkové výkony. Před niekolkými rokmi převládal názor, že stavba par
ných turbín pre jádrové elektrárně sa poměrné rýchlo prenesie cez obdobie stavby turbín 
na sýtu páru k turbínám s klasickými parametrami. Vývoj ukázal, že použitie parných turbín 
velkých výkonov na sýtu páru z hfadiska technických a ekonomických problémov jádrových 
elektrární je ličelnějšie a lahšie zvládnutelné, ako přechod na typy reaktorov produkujií-
cich prehriatu páru. 

Sýta para vyvolává specifické problémy priidenia prietočnými časEami parných turbín. 
Ako základné opatrenie proti tíčinkom vlhkosti páry je zavedená vmítorná a vonkajšia sepa-
rácia vlhkosti. 

Pre vonkajšiu separáciu sií podstatné tri typy : separátory šitové, cyklónové a žalu
ziové. Nejširšie uplatnenie zodpovedá separátorm žaluziovým, ktorých hraničnou podmienkou 
je kritická rychlost páry, pri ktorej sa začne vodný film na žaluzlach trhat a obsah vody 
vo výstupnej pare začne stiípaE. 

V jádrových elektrárnách pracujiícich so sytou parou sa používajií turbíny so separátor-
mi spojenými s prihrievačmi páry. Umiestnenie žaluziových separátorov dává ešte dosE volné
ho miesta, čo sa vhodné využívá k umiestneniu prihrievača páry. 

Vačšina konštrukcií je umiestnená v spoločnom tělese válcového tvaru, ktoré móžu byt 
vertikálneho alebo horizontálneho prevedenia. Pre lahkovodné tlakové reaktory typu VVER 
stí vyvinuté vertikálně, žaluziové separátory v spojení s prihrievačom. Tie isté typy sepa-
rátorov-prihrievačov sil použité i pre reaktory typu RBMK. 

Vzhíadom k rozsahu výroby separátorov-prihrievačov v SES Tlmače a vzhladom na skrise-
nosti z prevádzky separátorov-prihrievačov SPP 220 bolo přikročené k vypracovaniu výpočto-
vej metodiky k overovaniu konštrukčných charakteristik žaluziového separátora 

a tiež k modelovým skxSškam separátorov-prihrievačov. Riešili sme 
odvodenie a numerický výpočet pohybových rovnic kvapočiek mokrej páry za líčelom určenia 
ich trajektorií v žaluziovom separátore SPP 220 a prihrievačov SPP-220 M. Ďalej sme riešili 
výskumnú lílohu týkajiícu sa modelového overenia vhodnosti použitia žaluziového separačného 
zvazku, ktorý je súčasEou separátorov-prihrievačov SPP-220 a SPP-220 M a tiež výskummí 
Úlohu týkajúcu sa vstupu mokrej páry do separačných zvazkov, pričom bolo nutné hladaE 
konstrukčně usporiadanie vstupu také, aby nerovnoměrnost; na straně vstupu do separačných 
zvazkov bola čo nejmenšia a celková tlaková strata v separátore, aby týmito úpravami nesttipla. 
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Výpočet prddových poli a trajektorii vodných kvapiek v odlučovači vlhkosti na počítači 
HP 9830 A 

žaluziový separator SPP-220 M je tvořený sestavou vertikálně orientovaných plechov 
takzvaných žaluzií. 

Vždy dve a dve susedné žaluzie tvoria zakřivený kanál, v ktorora prúdi vlhká para. 
Kvapky vody, které sú v pare obsiahnuté, v dosledku vačšej špecifickej váhy mají! vačšiu 
zotrvaEnost, takže dochádza ku zitiene rychlosti kvapiek vody voči rychlosti páry. Trajek
torie jednotlivých kvapiek vody sii potom obecné odlišné od trajektorii páry. 

Kvapky, ktoré sa dotknu alebo narazia v niektorom mieste na ohraničujUcu stenu, ste-
kajú po nej do zberačov a považujeme ich za odl\Sčené. 

V Tubovolnom mieste žaluziového kanála je rychlost kvapky menšia ako rychlost páry. 
Potom na jednotlivií kvapku posobí sila v zmysle Newtonovho zákona, ktorej absolutná hodnota 
je: 

_d_Wrel_ J-N] F = m 
d 77 /!/ 

"rel 
V 

- hmota kvapky vody /kg_7 
- relativná rychlost kvapky vody voči pare [jn.s J 
- čas [s] 

Absolutna silu možeme vyjádřit vztahom [Li] 
F = 6.JZ. rk.Vk. <p . W r e l . /1+0,17 Rek 

2/3 M ni 
ru - poloměr kvapky [li nil r 2 -ln Vk - kinetická viskozita kvapky vody Lm .s J 
Pp - měrná hmota páry [kg.m J 
Re - Reynoldsove číslo kvapky vody [-] 

Žlučením rovnic /l/ a /2/ a postupnou integáciou takto obdržanej rovnice dostaneme 
pohybové rovnice kvapky vody v tvare: 

i -kT i ) u . + i = u ± + (u i - u , ) 

V 1 + 1 = V i + ( V i - v ^ e ( " k r i ) 

fm.s" ] 

[m.s ] 
/ 3 / 

U. u, 
1 + 1 1 1 1 k v k t ; 

v i = v i + vi 4 + Vi - ^C1 - 3V-) 
g . V k .(Op . A.+0,17 Re 3 - M 

2 . r k<pk 

[m] 

C-] 

• U i V i 

° i + l , V i+1 

- zložky rychlosti kvapky vody v směre osi x a y 
v i-tom bode [jn.s J 

- zložky rychlosti kvapky vody v směre osi x a y 
v i+1 bode [m.s J 

- zložky rychlosti páry v směre osi x a y v i-tom 
bode [m.s J 
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x., y. - súradnice trajektorie kvapky vody v i-tom bode [m] 
x.+, y< + x ~ siiradnice trajektorie kvapky v i+1 bode [ni] 
g - gravitačně zrýchlenie [m.s J 
(0 , O - měrná hmotnost parnej a kvapalnej fázy Qcg.m J 

Pre vyčíslenie rovnic /3/ je potřebné okrem fyzikálnych veličin páry a vody na raedzi 
sytosti, poznat i- hodnoty rychlosti páry v lubovolnom bode kanála. 

Pre výpočet zložiek rychlosti páry v směre osi x a y bola autorom použitá rovnica 
kontinuity v parciálnom diferenciálnom tvare /takzv. Laplaceová rovnica/ £L2] • 

^ T ^ + 2y* ° ["J / 4 / 
kde funkcia /prúdová funkcia/ je funkciou súradnic x a y, a je definovaná pomocou vztahov : 

Vy 2^ 
Pre numerický výpočet rovnice /4/ je potřebné definovat počiatočné a okrajové podmienky. 
Pri určení počiatočných podmienok platí předpoklad, že rychlost vo všetkých bodoch vstupného 
a výstupného prierezu kanála sú rovnaké a že sví zhodné s hodnotou rychlosti vlhkej páry 
na vstupe do separačného zvazku. Pri určení okrajových podmienok platí, že jednotlivé částice 
média nemožu prejst cez ohraničujíce steny žaluziového kanála, t.j. že normálová zložka 
rychlosti v ohraničujúcich bodoch steny musí byt nulová. Riešenie parciálnej diferenciál-
nej rovnice /4/ pri definovaní počiatočných a okrajových podmienok je takzv. okrajovou 
úlohou.Pre numerické riešenie okrajových úloh sa používá viacero metod. V tomto případe 
sme použili približnú dlferenčmí metodu /L3_7. Podstatou tejto metody je, že namiesto diferen
ciálně^ rovnice riešime zodpovědajúcu diferenčnú rovnicu, ktorú dostaneme ak vyjádříme 
drivácle pomocou diferencií. Přitom je potřebné podotknut, že pri nahradení rovnice /4/, 
rovnicou diferenčnou prechádzame k rovnici určujúcej hodnoty híadanej funkcle y /x,y/ 
len v izolovaných bodoch, ktoré dostaneme tak, že celý priercz kanála rozdělíme pomocou 
pravouhlej siéte na určitý počet bodov a hodnoty funkcie \p budeme vyčíslovaf len v 
jednotlivých priesečíkoch tejto siete nachádzajvlcich sa vo vnútri kanála. 

Pre každý vnútorný bod siete možeme napísat diferenční! rovnicu, čím dostaneme sústavu n 
lineárnych rovnic o n neznámých, tieto neznáme sú hodnotami funkcie \y vo vyšetřovaných bo
doch a n je celkový počet vnútorných bodov siete. Riešenie týchto rovnic je možné previest 
niektorou z iteračných metod, pričom z praktického híadiska je nevyhnutelné, aby iteračný 
proces konvergoval. 

K praktickému riešeniu tejto úlohy bol vypracovaný program pozostávajúci z 8 programo
vacích súborov a 1 súbor dát, do ktorého sa vkladajú výsledné hodnoty funkcie y , ktoré 
dostáváme ako riešenie sústavy lineárnych rovnic. 

Program umožňuje zadávat lubovolné hodnoty geometrie separačných žaluzií ako i lubo-
volné parametre vlhkoej páry na vstupe do separačného zvazku. Výstup výsledkov je možný 
bud v číselnéj forme v tvare tabuliek, resp. v grafickej forme. Klučový problém spracovania 
programu je naprogramovanie riešenia diferenciálněj rovnice /4/. Hustota siete priamo ovliv-
ňaje přesnost riešenia tejto rovnice. Čím je siet hustějšia, tým je riešenie presnejšle, 
fivšak zároveň vzrastajú nároky na kapacitu operačněj pamate počítača a na strojový čas. 
Program je prispSsobený tak, že hustotu siete ako aj hodnotu dovolenéj nepřesnosti iterácie 
si može uživatel zadat sám, čím može priamo ovlivňovat přesnost výpočtu a spotřebu strojo
vého času. 

Na obrázkoch č. 1 a č. 2 sú graficky znázorněné priebehy rychlostí v po prúdniciach 
1 a 2. Na obrázkoch č. 3 a č. 4 sú graficky^znázorněné priebehy rychlostí u po prúdniciach 
2 a 3. Na obr. č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sú graficky znázorněné trajektorie kvapiek s rozmer-
mi 10,14m; 15 ̂ m; 30 ,JUm; 50 Um; 75 flm; 100 lim; 150 um. Ako vyplývá z týchto obrazkov, 



kvapky o rozmeroch väčších ako 100 iim sa separujú úplné a kvapky s rozmermi pod 10 ^ m sa 
neodlúčia vôbec. Kvapky v rozmedzí na 10 ILLm a pod 100 U-m sa odlučujú iba čiastočne. 

Z híadiska praktickej použitelnosti uvádzaných konkrétnych výsledkov je potrebné zdoraz-
nit, že tieto sú dosiahnuté na podklade zjednodušených počiatočných podmienok á nemôžu v plnej 
miere vystihovat skutočné pomery a fyzikálne podmienky pri prúdení pary v separátore. 
Z tohoto faktu vyplýva nutnost äalej zlepšovat metodiku výpočtu a jednak prevádzat modelové 
skúšky prúdenia pary a separácie kvapiek za účelom možnosti porovnávania vypočítaných hod
not s experimentálnymi výsledkami. 

Overovanie technických parametrov separačnei časti separátorov-prihrievačov SPP-220 M 
pomocou mdelovej techniky 

V prevej časti experimentu sme skúmali vhodnost geometrie žaluziového separátora, ktorý 
je použitý na separátore-prihrievači SPP-220 M, ktorého konštrukčné riešenie sa mieni pou
žit i u separátora-prihrievača SPP-1000. Separačný zväzok je zobrazený na obr. č. 12. Pre 
skúšky separačného zvätku bolo použité zmesi vody a vzduchu. Schéma skúšobného zaradenia je 
na obr. č. 13. 

Skúšky zachycovali dej v jednom separačnom zväzku /bloku/. Skúšky ukázali veími dobrú 
funkciu separačného bloku. To však neznamená, že po stránke dosiahnutej odlučivosti musí byt 
konečným vývojovým stupňom. Ako ukázali výsledky modelových skúšok i výsledky matematického 
výpočtu u kvapiek menších rozmerov dochádza k ich koncentrácii v jadre nosného prúdu. A u 
väčších kvapiek dochádza k odlúčeniu v počiatočnej fáze separácie. 
Pri zabezpečení spájania malých kvapiek vody vo väčšie, pred vlastným odlučovacím pochodom 
/aglomerácia/, bolo by možné zvýšit odlučovací účinok a tiež zmenšit dĺžku žaluziových sepa-
račných kanálov a tým v značnom množstve uspořit nerezovú ocel, z ktorej sú tieto separačné 
žaluzie vyrábané. 

Cenné poznatky boli získané i o možnostiach zdokonalenia maracej metodiky a skúšobného 
zariadenia pre äalšie experimentálne práce v tomto smere. 

Prp.tože výsledky z prevádzky signalizovali na nerovnomerné rozdelenie parovodnej zmesi 
do jednotlivých blokov separátora, v druhej časti experimentu sme sa zamerali na zistenie 
tejto nerovnoměrnosti a äalej na nájdenie riešenia na odstránenie nerovnomerného rozdelenia 
parovodnej zmesi do separačných blokov. 

Model predstavuje vstupnú čast separátora-prihrievača SPP-220M a je zobrazený na obr. 
č. 14. 

Schéma zariadenia na modelové skúšky vstupnej časti separátora-prihrieva-ä je na oLr, 
č. 15. 

Celkove bolo navrhnutých a premeraných 19 alternatív konštrukčného riešenia vstupnej 
časti separátora-prihrievača. 

Alternatíva AO predstavuje pôvodné konštrukčné riešenie, které je prevedené na diele. 
SkúŠki ukázali, že toto riešenie vyvoláva značné pulzácie, vírenie parovodnej zmesi ako i 
nerovnomerné rozdelenie parovodnej zmesi do separačných blokov. P.iešenle AO je schématicky 
zobrazené na obr. č. 16. Na tomto obrázku je súčasne vyznačené, namerané na skúškach, roz
loženie množstva zmesi do jednotlivých separačných blokov. Na obr. č. 17 je rozloženie 
rýchlostí vo vstupnej časti separátora v alternative AO. 

Ako je vyššie spomínané, počas skúšok sa prejavili i značné pulzácie takže bolo nutné 
zamerat sa na riešenie týchto požiadavok : 
- rovnoměrnost rozdelenia zmesi do jednotlivých blokov 
- čo nejnižšia hydraulická strata 
- odstránenie pulzácií prietočného množstva v blokoch 
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- vyplnenie prietočných prierezov vstupného priestoru prúdom zmesi bez víru a spatného 
prúdenia. 

Pre zlepšenie funkcie vstupnej časti separátora-priehrievača sa javí ako nejvhodnějšia 
alternatíva A17, A18 a A19, ktorý doporučíme k zavedeniu do výroby a k äalšiemu overeniu 
v prevádzkových podmienkach. 

Konštrukčné riešenie alternatív A17, A18 a A19 spoku s nameraním na skúškach, množstva 
vo vstupoch do jednotlivých separačných blokov je zobrazené na obr. č. 18, 19 a 20. 

Alternatíva A17 ma oproti predchádzajúcim, pre zvýšenie množstva v blokoch 1, 2, 15, 
16 upravenú krabicu, ktorá končí štvrtinami valcových plástov za blokmi 2 a 15. Táto alter
natíva sa osvedčila, malý hydraulický odpor zostal zachovaný, je lepšie vyplnenie prierezu 
prúdom vzduchu /pary/, pulzácie sú podstatne menšie ako u A0. 

Alternatíva A18 má ešte naviac nátokové telesá a to za blokmi 3 a 14. Alternatíva A19 
má štyri väčšie nátokové telesá za blokmi 3, 4, 14 a 13 a naviac dva tangenciálně obdĺžnikové 
plechy vedené od blokov 2 a 15 k valcovej časti vstupnej krabice. Tieto úpravy však už s podstatne nezlepšili rozdelenie ani neznížili tlakovú stratu a preto sa javí ako nejvhodnějšia 
alternatíva A17. 

Záver 

Z práce vyplývajú nasledujúce hlavné poznatky a závery: 

1. Vo výskume sme sa zaoberali i otázkami disperzie kvapiek v prívodnom potrubí do separáto-
ra. Výpočtový postup disperzie kvapiek v prívodnom potrubí do separátora spolu s patrič
nými diagramami je dôležitým podkladem pre posúdenie funkcie separátora, lebo dráhy 
kvapiek závisia od ich velkosti. 
Pri nových návrhoch potrubí k prívodu parovodnej zmesi do separátora-priehrievača je 
potrebné pri použití spracovaných podkladov, vyšetřit disperziu kvapiek vody na vstupe do 
separačnej 'časti separátora-priehrievača. 

2. Výpočtový postup separácie v žaluziovom separátore dovoíuje do určitej miery posúdit vliv 
geometrie separátora na jeho separačnú spôsobilosť. Z prevedených výpočtov dráh kvapiek 
plynie, že daný typ separátora má snahu koncentrovat malé častice vody v jadre nosného 
prúdu pary, čím sa značne znižuje jeho separačná sposobilost pre tieto častice vody. 
Je potrebné riešit zariadenie na spájanie malých kvapiek vody vo väčšie pred odlučovacím 
pochodom /aglomerácia/, za účelom zvýšenia odlučovacieho účinku žaluziového separátora. 

3. Za účelom možnosti jednoznačnejšieho posúdenia žaluziového separátora pomocou matematic
kého výpočtu je potrebné rozpracovat výpočtový program, ktorý zohladňuje skutočné hodnoty 
rýchlostí prúdového poía, ako i ostatných vlivov, ako je stabilita vznikajúcich kvapalino
vých filmov, zabezpečenie rovnomerného prívodu parovodnej zmesi do separačného bloku a 
podobne. 

4. Experimentálne meranie so separačným zväzkom ukázalo, že i cez nedostatky v rozdelení 
mokrej pary na jednotlivé separačná zväzky je doterajšie riešenie žaluziového separátora 
uspokojivé. A pri vyriešení rovnomerného rozloženia parovodnej zmesi do jednotlivých 
blokov ako i vhodnej disperzie kvapiek bude možné množstvo separačných blokov zmenšit. 

5. Experimentálne meranie vstupnej časti separátora, ukázalo, že táto čast si vyžaduje 
äalšie konštrukčné úpravy, ktoré môžu znamenat zlepšenie funkcie separátora a po overení 
v prevádzke i možné zmenšenie separátora. Podlá výsledkov merania je možné doporučit k 
prevedeniu na vybraných separátoroch : 
- zabudovanie zvislej radiálnej prepážky na opačnej strane ako je prívodné potrubie do 
vstupnej komory ; 



- umistenie zvislých lopatiek v hornej časti vstupnej komory v ústi prívodného 
potrubia; 

- prevedenie krabice, ktorá vedie paru do blokov najbližších k prívodnému potrubiu. 

Týmto dosial na modeli overenými opatreniami je možné zlepšit rozdelenie pary do jed
notlivých separačnych blokov, podstatne znížiE pulzácie množstva v separčných blokoch, 
znížiE maximá rychlostí vo vstupnej komore roztiahnutím prúdu pary rovnomernejšie na celý 
prietocný prierez vstupnej komory bez spätného prúdenia a vírov a podstatne znížiE hydrau
lický odpor zariadenia. 

Na základe týchto hlavných poznatkov a záverov, bude nutné v prvom rade previesE vhodnú 
úpravu vstupnej časti separátora-prihrievača najvhodnejšie sa jevia alternatívy A17, A18 
a A19. V äalšom riešiE aglomeráciu menších kvapiek. Paralelne s týmto je nutné vyriešiE i 
teoretické metódy na skúmanie geometrie žaluziového separátora, ako i dobudovanie vhodného 
experimentálneho pracoviska. 
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JRBdEKTDRlE KLVRPIEK IQ M.IKRDNDV x []mnf] 

0 2 4 fi B 10 12 14 IG IB 20 22 24 2B 2B 30 32 34 35. 

Obr. č. 5 - Trajektorie kvapiek o priemere lOym 

IRflJEKTDRIE KVRPIEK lS MIKRDNDV 

Obr. č. 6 - Trajektorie kvapiek o priemere 1 5 ^ 



IRRdEKTPRlE KVRPřEK 30 MI KŘENOVÁ 

Obr. č. 7 Trajektorie kvapiek o priemere 3 0 ^ 

TRRcJEKTDRlE KVRPIEK £0 MIKRDNDV 

Obr. 2 . 8 - Tra jek tor ie kvapiek o prieraere 50um 
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Obr. č. 9 - T ra j ek to r i e kvapiek o priemere 75,0m 

JRHtJEKTDRlE KVRPIEK 100 MIKRDNQV 

Obr. č. 10 - Trajektorie kvapiek o priemere lOÔ zm 
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Obr. č. 11 - Trajektorie kvapiek o priemere 150xm\ 
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REZ B-B REZ A - A 

DETAIL-E REZ C - C 

1 LOPATKY 

2 ŽALUZIE 

3 DIEROVANÝ PLECH 

4 NÁDOBKA ODLUC. VODY 

Z LOPATIEK 

5 NÁDOBKA ODLUČ.VODY 

ZO ŽALUZIÍ 

6 KRYT VSTUPU 

7 KRYT VÝSTUPU 

Obr. č . 12 - Separačný zvazok 
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Obr. č . 13 - Schéma za r i aden ia na modelové skiíšky separacného zvazku 
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2 PŘÍVODNĚ POTRUBIE Js311mm 
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í. SPOJOVACIE POTRUBIE * 183 
5 MODEL SEPARATORU SPP 220 M 

Obr. č . 15 - Schéma za r iaden ia na modelové skiíšky vstupnej č a s t i parosepará tora 



ALTERNATIVA AO 100% 
M 1:5 

ROZLOŽENIE MNOŽSTVA VO VSTUPOCH DO 16 SEPARAČNÝCH BLOKOV 

MER. MNOŽSTVA 

Obr. č. 16 - Rozloženie množstva vo vstupoch do 16 separačných blokov pri alternative AO. 

159 



REZ-A5- REZ-90' REZ-135* 

ALTERNATIVA AO ioov, 

ROZLOŽENIE TANGENCIALNYCH ZLOZIEK RYCHLOSTI 
V RADIALNYCH PRIEREZOCH 

70' 
r̂  

ROZLOŽENIE ZVISLYCH ZLOŽIEK RYCHLOSTI' V 5-»ich RADIÁL.PRIEREZOCH 

REZ-270* 

Obr. č. 17 - Rozloženie tangenciálních a zvislych zložiek rychlosti v radialnych prierezoch 



ALTERNATIVA A T7 ROZ LOZENÉ MNOŽSTVA VO VSTUPOCH DO 16 SEPARACNYCH BLOKOV 

M1:5 
MER. MNOŽSTVA ™-i1 

Mstr 

Obr. č. 18 - Rozlozenie množstva vo vstupoch do 16 separačných blokov pri alternative A17 



ALTERNATIVA A18 
M1-5 

ROZLOŽ ENIE MNOŽSTVA. VO VSTUPOCH DO 16 SEPARAČNÝCH BLOKOV 

MER. MNOŽSTVA i i i = 1 
M6 t r 

Obr. £. 19 - Rozloženie množstva vo vstupoch do 16 separačných blckov p r i a l t e r n a t i v e A18 



ALTERNATIVA A19 
M1:5 

PQHCAD P 

ROZLOŽENÉ MNOŽSTVA VO VSTUPOCH DO 16 SEPARAČNÝCH BLOKOV 

MER. MNOŽSTVA M Í . 1 
Mstr 

Obr. č . 20 - Rozloženie množstva vo vstupoch do 16 separačných blokov p r i a l t e r n a t i v e A19 



15. KONSTRUKČNÍ RESENÍ, FUNKČNÍ A PROTO
TYPOVĚ ZKOUŠKY POTRUBÍ PRO VVER 440 
Šlach J. - Modřanské strojírny 

Lektor: Jelínek E. 

1. tívod 

Vývoj potrubí Js 500 byl zahájen v roce 1971 na základě neúplného technického zadání, 
obsahujícího jen základní dispoziční uspořádání, hlavní rozměry dílců a přibližné chemické 
složení oceli. Po provedení základních pevnostních výpočtů byl zadán iSkol Výzkumnému Ústavu 
Vítkovických železáren vyvinout technologii výroby oceli, kování tlustostěnných výkovků, 
obrábění trub, výrobu bezešvých kolen a tepelného zpracování na několika prvních prototypech. 
Dosažené výsledky prokazovaly reálnost navržené technologie a byly pak v letech 1973 až 
1975 postupně se sovětskými specialisty upřesňovány a na dalších vývojových kusech prověřo
vány. Potíž byla v tom, že vývoj požadavků na kvalitativní ukazatele materiálu rostl rychle
ji, než možnost jejich ověření - tak se stávalo, že výsledky dosažené dle posledního zadání 
z minulého roku byly již v následujícím roce překonány dalším zpřísněním technických podmí
nek. V roce 197 5 však byly v hrubých rysech technické podmínky schváleny, při čemž bylo pro
kázáno, že s jistým zmetkovým rizikem je možno přistoupit na ověřovací výrobu. Po překonání 
značných cenových potíží /primární potrubí a armatury Js 500 byly prvou kontrahovanou po
ložkou z austenitické oceli v rámci mezivládní dohody/ byl v roce 1977 podepsán kontrakt 
na dodávku prvého kompletu potrubí do SSSR a tato výroba se v letošním roce v Modřanských 
strojírnách plně rozběhla. K dnešnímu dni jsou již prvé svařené bloky dodány zákazníkovi 
a náš podnik měl tak možnost získat prvé zkušenosti z jejich výroby. 

2. Charakteristika materiálu 

Potrubí, svařené do montážních bloků z přímých trubek, bezešvých kolen, ohybů a rozdělo
vačů, je vesměs z materiálu OX18H12T. 

Mechanické hodnoty materiálu jsou : 
při 20 C min. 20 kp/mm min. 37 % R /Charpy/ min. 10 kgm/mm 

2 
min. 50 kp/mm min. 55 % 

při 325°C min. 18 kp/mm 
2 

min. 3 6 kp/mm 
min. 45 % 
min. 23 % 

Velikost zrna ne větší než 3 bally při stoprocentní prozvučivosti dle speciálních tech
nických podmínek na ultrazvuk. 

Obsah nekovových vměstků je stanoven: 
- u sulfidů max.2 bally 
- u oxydů a silykátů max. 3 bally 
- u nitridů a karbonitridů titanu max. 3,5 ballu. 

Obsah O - ferritu byl předmětem dlouhého vývoje a byl v prvních fázích vývoje zadán 
pouze horní hranicí 2,5 %, a to z hlediska nebezpečí vlivu MKK. Později bylo zadání pro 

164 



ocel doplněno i spodní hranicí 1 %. Tento požadavek nelze u ocele s 12 % Ni spolehlivě 
zaručit - byl proto dohodnut obsah alespoň nenulový s tím, že bude stanovován v litém sta
vu magnetickou objemovou metodou nebo metalograficky. Odolnost proti mezikrystalické koro
zi je dalším samozřejmým požadavkem na základní materiál. 

Vzorky pro zkoušky mechanických hodnot se odebírají z každé trubky, kolena a tyče pro 
hrdla, a to z konce, odpovídajícího hlavě ingotu. Vzorky pro zkoušky MKK se odebírají 
z obou konců. 

K dnešnímu dni bylo do našeho podniku z n.p. Vítkovice dodáno trubek, kolen a tyčí té
měř na tři kompletní soupravy potrubí a na základě dosažených výsledků možno konstatovat, 
že výroba těchto polotovarů byla ve Vítkovicích osvojena. 

3. Výpočet potrubí 

Vzhledem k tomu, že potrubí z hlediska dispozičního uspořádání bylo řešeno sovětskou 
projekční organizací LOTEP a konstrukční řešení detailů je dle našich návrhů a výkresů, by
lo zajištění úplných výpočtů dle výpočtových norem poměrně složitou organizační záležitostí. 

Výpočet statický od vnitřního přetlaku byl proveden československou stranou a výsled
ky včetně dílenských výkresů detailů předány sovětské projekční organizaci. Ta zpracovala 
výpočet na dilataci potrubí a výsledky předala spolu s provozními režimy další sovětské 
organizaci, která provedla výpočet napětí od tepelných změn na nízkocyklovou únavu /výpo
čet životnostní/. 

2 Dovolené namáhání pro membránová napětí činí u našeho materiálu 12 kp/mm . Napětí této 
2 2 

kategorie dosahuje u přímých trubek a kolen 11 kp/mm , u tvarovek kolem 10 kp/mm , což 
svědčí o dobrém využití materiálu a správně volených hlavních rozměrech. Rovněž další kate
gorie napětí splňují příslušné pevnostní podmínky a drobné úpravy /zesílení/ byly provedeny 
jen na několika tvarovkách. 

Výpočty od vnitřního přetlaku hlavních komponent potrubí jsou dnes již zprogramovány 
pro příruční malý počítač Packard, takže konstruktér potrubí má možnost konfrontovat svůj 
návrh s exaktním výpočtem a provést případné úpravy. Tyto výpočtové programy se velmi osvěd
čily např. u bezešvých kolen, kde v několika případech nebyly v určitých místech dodrženy 
úchylky nekruhovosti a tlouštky stěny, přičemž odchylkové řízení bylo usnadněno právě uve
denou možnosti rychlého výpočtu. 

4. Charakteristiky jednotlivých komponent 

Přímé trubky jsou vyráběny volným kováním na trnu s dodatečným oboustranným obráběním. 
Vnitřní průměr trubek je 0 496-1, tloušťka stěny u trubek pro roviny je min. 34,5 /po 
přeúkosování v místě svaru 34/, u trubek pro ohyby min. 36,5. Drsnost vnitřního povrchu 6,3 , 
vnějšího povrchu 12,6. Trubky jsou přezkoušeny 100 %ně ultrazvukem, a to přímou, šikmou 
a sdruženou sondou, a to v obou směrech po obvodě i podél površek. Citlivost UZ aparatury se 

2 nastavuje na etalonu ze stejného materiálu tak, aby vady 5 mm /pro sdruženou sondu/ a 2 12,5 mm /pro šikmou sondu/ byly spolehlivě registrovány. Nepřípustné vady jsou pak nad 
2 2 

7 mm /pro sdruženou sondu/ a nad 15 mm /pro šikmou sondu/. Kromě toho se trubky kontrolují 
kapilární metodou na trhlinky v pásmech širokých 400 mm od obou konců. Všechny trubky se 
pohybují po dílnách ve speciálních přípravcích, které zabraňují jejich poškození a umožňují 
zavěšení na jeřáb. 

Kolena jsou vyráběna jako bezešvá lisováním v zápustkách speciální technologií, paten
tovanou n.p. Vítkovice. Poloměr křivosti kolen činí 620 mm, tlouštka stěny 45 mm, ovalita 
max 20 %. Zatím jsou veškerá kolena dodávána jako 90 , zápustky pro kolena 70 /6 kusů na 
blok/ se ve Vítkovicích dokončují. Defektoskopické a jiné zkoušky kolen jsou podobné, jako 
u přímých trubek. 



Tvarovky, tj. odbočnice představují celou škálu hrdel od Js 25 až po Js 250. Hrdla větších 
rozměrů /od Js 100/ jsou vsazována do tlouštky základní stěny tvarovky, největší hrdla 
jsou provedena jako eliptická pro snížení špičky napětí v napětově nejhorším řezu. Některá 
hrdla jsou opatřena dýzou pro omezení průtoku v případě prasknutí potrubí za hrdlem. Hrdla 
malých rozměrů jsou konstruována tak, aby dodatečným obrobením bylo možno odstranit koře
novou partii. 

5. Výroba prototypů tvarovek a jejich odzkoušeni 

Konstrukčnímu řešení, výrobnímu ověření a experimentálnímu ověření tvarovek byla věno
vána největší pozornost a to zejména tvarovce nejvíce namáhané - t. zn. trojníku, propojují
címu potrubí Js 500 s kompenzátorem objemu /Js 500/2x0245x18/. Především byla prověřena tech
nologie obrábění eliptických hrdel, výroba prostorové pronikové křivky na tělese a konečně 
svařování prostorového svaru. Přitom byly získány cenné zkušenosti zejména z hlediska deforma
ce materiálu při svařování a defektoskopie. Hotová tvarovka byla podrobena tenzometrickému 
měření. Ve dvou řezech procházejících osou hrdla vzájemně pootočených o 90 , bylo instalová
no přes 100 aktivních tenzometrů na vnitřním a vnějším povrchu, převážně v okolí proniku. By
ly použity foliové tenzometry Hottinger-Baldwin s aktivní délkou mřížky 6 mm. Instalaci a 
měření prováděl Výzkumný ústav Sigma, pražské pracoviště, pomocí měřící ústředny Peekel, vy
hodnocení pak pomocí počítače Eliott 803B. Měření vykázalo uspokojivou shodu s výsledky vý
počtovými i s výsledky fotoelastických měření. Nejvíce namáhaným místem je vnitřní povrch 
tvarovky v okolí proniku vnitřních válců hrdel /viz obr. 1/. Celá tvarovka byla pak uschová
na k dalším zkouškám. 

6. Výroba ohybů Js 500 

Ohyby se vyrábějí z tepelně zpracovaných trubek na konečné hodnoty o výchozí tloušEce 
stěny 36,5 až 38,5 mm, ploměr ohybu 2500 mm. Ohýbání se provádí na indukčním ohýbacím stroji 
EOS 720 při místním ohřevu 1030 až 1050°C. Doba setrvání na této teplotě je asi 10 minut, 
pak následuje volné chladnutí na vzduchu. Deformace nejdelšího vlákna /protažení/ činí 10 %. 
Vývoj technologie ohýbání byl prověřován na několika zkušebních trubkách s různou Úrovní 
výchozích mechanických hodnot. Ohyby byly rozřezány, proměřeny, a vyhodnoceny z hlediska zm5n 
krátkodobých mechanických hodnot a únavových vlastností. 

Z provedených zkoušek vyplývají tyto hlavní závěry : 
- během ohýbání dochází k zesílení tlouštky stěny na nekratším vlákně o 10 % a zeslabení 

na nejdelším vlákně o 6 %. 
V žádném případě nedošlo k podkročení min. tlouštky 34 mm, 

- ovalita ohybu činí 6 %, 
- ohnutím nedochází /při dodržení teploty max. 1080°C/ ke zhrubnutí zrna ani ke zcitlivění 

na MKK, 
- u ohybů, vyrobených z trubek s relativně nižší úrovní meze kluzu, dochází v neutrální ose 

/to jest v oblasti bez deformace/ k poklesu této hodnoty asi o 10 MP , u trubek s vyšší 
výchozí úrovní meze kluzu k poklesu asi o 20 MP . Naproti tomu v oblasti nejdelšího a 
nejkratšího vláká /oblast minimální deformace/ dochází ke zvýšení meze kluzu asi o 15 MP , 

- následným tepelným zpracováním typu "stabilizace" /850°C/ je možno bez kluzu opět zvýšit, 
ovšem opět pouze v oblasti maximální deformace, 

- následným úplným tepelným zpracováním typu "rozpouštěcí žíhání + stabilizace" dochází k po
klesu mechanických hodnot v obou oblastech, 

- z hlediska únavových vlastností se jeví jako nejvýhodnější ponechat materiál ohybu v "pří
rodním stavu", t.j. bez jakéhokoliv tepelného zpracování. 
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„. m 
Na základě L .;,.nto zkušeností bylo rozhodnuto ohyby po ohnutí tepelně nezpracovávat. 

7. Svařování 

Kruhové a pronikavé svary na potrubí představují stěžejní technologickou záležitost 
výroby. Tvaru úkosů, volbě přídavných materiálů, režimu svařování, povrchové úpravě a de
fektoskopii byla věnována několikaletá price svařovacích.technologů podniku za pomoci 
Výzkumného dstavu Sigma a VÚZu Bratislava. Výsledkem této usilovné práce je technologie 
svařování, která se ověřuje ve výrobe na prvních svařencích a je třeba přiznat, že není 
bez problémů. 

Největší potíže činí svařování kořenové partie. Materiál OX18H12T totiž obsahuje 
pouze stopy 5 -ferritu, takže již v základním materiálu je uložena náchylnost k tvoření 
horkých trhlin při svařování. Proto se potřebný ferrit do kořenové partie přidává formou 
vloženého kroužku z drátu se zvýšeným obsahem ferritu, který se rozvařuje netavící se 
wolframovou elektrodou pod argonem. Argon je přiváděn rovněž do vnitřku svařence. Po zava
ření kořene se pokračuje ve vaření spodní částí výplňového svaru elektrodou EA-400/10T, 
vyráběnou ŽAZ Vamberk dle sovětské dokumentace až do výše 30 % celkové výšky svaru. Pak 
je svar vybroušen z vnitřního a vnějšího povrchu na drsnost 3,2 - 6,3(it , je provedena 
kapilární zkouška trhlinky a prozáření. Svary, které je možno vařit na automatu /24 z 
celkového počtu 36 dílenských svarů/ jsou pak dovařeny automatovým drátem UTP-A-68N 
pod tavidlem. Automatový drát má směrné chemické složení : 

C max 0,08 
Cr 19,0 
Ni 8,5 
stabilizováno niobem. 

Jako tavidlo je používáno VUZ-2P a VUZ-3P, vyráběné v ŽAZu Vamberk. Obsah delta-
ferritu je kontrolován : v kořenové partii svaru činí 2,5 %, ve střední partii 3,5 %, 
v horní části 3-4 %. Po dokončení svaru je povrch opět obroušen na drsnost 3,2, provedena 
kapilární zkouška na trhlinky a prozáření celého svaru. 

Menší část svarů /na prostorových svařencích, které není možno otáčet na polohovad-
lech/, se dovařují ručně výše zmíněnou elektrodou. 

Drát UTP byl pro svařování potrubí povolen sovětským odběratelem na základě náročné
ho a zdlouhavého atestačního řízení, při kterém byla provedena řada zkoušek svarových spo
jů po expozicích 1500 a 3000 h. při provozních teplotách. 

Alternativně je možno automatové svary vařit rovněž drátem Sv-04X19H11M3, který však 
zatím žAZ Vamberk v potřebném množství nedodává. 

Veliké -zkušenosti získal náš podnik svařováním potrubí Js 500 na montáži elektrárny 
V 1, která byla provedena po pečlivé přípravě v průběhu dvou měsíců. 

8. Další výhled výroby potrubí Js 500 pro W E R 440 

Ihned po skončení výroby prvého bloku potrubí by měl v roce 1979 následovat druhý blok s 
určením pro SSSR. Další soupravy do roku 1980 jsou již určeny pro naši elektrárnu V 2, 
přičemž výchozí materiál je již zajišEován v n.p. Vítkovice. 

Po roce 1980 po technologickém dovybavení podniku a přerozdělení části výrobního pro
gramu potrubí je připravována cílová kapacita podniku na čtyři komplety potrubí ročně. 
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16. PROVOZNÍ KONTROLA CELISTVOSTI 
TLAKOVÉ NÁDOBY VVER 440 
Přepechal J., Štěpánek S., Urban A. - SKODA 

Lektor: Hrbek Z. 

Úvod 

Technická diagnostika zařízení jaderných elektráren je v současné době považována za je
den ze základních předpokladů bezporuchového a bezpečného provozu, během jejich celé, pláno
vané životnosti. Je zřejmé, že při technické diagnostice je hlavní pozornost soustředěna na 
ty technologické celky, jejichž případná havárie by měl.i nejtěžší následky pro elektrárnu 
a její okolí. K takovým celkům patří bezesporu reaktor, na jehož tlakovou nádobu jsou klade
ny z hlediska spolehlivosti provozu nejvyšší nároky. Technická diagnostika zahrnuje obecně 
široký okruh činností, jejichž konečným cílem je periodická predikce životnosti zařízení, na 
základě informací o celistvosti materiálu a o změnách jeho vlastností, v důsledku provozních 
namáhání. Predikce životnosti se získá aplikací poznatků z vědních oborů, zabývajících se 
mezními stavy materiálů a napjatosti, na získané informace. 

Cílem provozních prohlídek je tedy získání lídajů o celistvosti materiálu a o dynamice 
jejich změn. Praktická realizace spočívá v periodickém zkoušení vybraných částí zařízení vhod
nými metodami nedestruktivního zkoušení, v provedení přizpůsobeném podmínkám na jaderné elek
trárně /prostorová přístupnost, radiace, teplota, doba odstavení apod./. Nejméně příznivé pod
mínky pro provozní prohlídky existují na jaderném reaktoru, což vyvolává největší rozsah po
třeby speciální techniky, metod a pracovních postupů. Provozními prohlídkami reaktorů čs. ja
derných elektráren, konkrétně 1. a 2. bloku elektrárny V 1, se zabývá Výzkumně-vývojová zá
kladna ZVJE oborového podniku ŠKODA Plzeň. , 

Československé předpisy pro provozní prohlídky jaderných reaktorů 

Povinnost, zajistit bezpečnost provozu jaderné elektrárny, m.j. také provozními prohlíd
kami, je obecně zakotvena v "Bezpečnostních kriteriích pro projektování jaderných energetic
kých zařízení", vydaných ČSKAE v roce 1975. Kriteria předpisují, že provozní prohlídky musí 
být založeny již v projektu jaderné elektrárny a vymezují prohlížené komponenty, kterými jsou 
hlavně zařízení primárního okruhu a dále pomocného chladícího okruhu. Tato kriteria se však 
nevztahují na elektrárnu V 1, jejíž projekt byl v SSSR vypracován před jejich vydáním. Pro 
provádění provozních prohlídek V 1 byla proto vydána opatření předsednictva vlády ČSSR č.7/7 6 
a č. 150/77, která stanoví i způsob jejich zajištění. Na základě uvedených dokumentů byl ve 
Výzkumném ilstavu jaderných elektráren Jislovské Bohunice, ve spolupráci s řadou dalších čs. 
organizací a podniků, vypracován projekt vstupních, předprovozních a provozních prohlídek. 
Tento projekt vymezuje prohlížená místa, zkušební metody, rozsah prohlídek a zásady jejich vy
hodnocení. 

Program provozních prohlídek, v projektu VÚJE, vychází z dostupných zahraničních materiá
lů, předpisů a návrhů států RVHP i západních. Byla přijata zásada předepsat prohlídky v maxi
málním, technicky zdůvodněném rozsahu s tím, že tento rozsah bude realizován postupně, tak jak 
budou získávány potřebné technické prostředky. Pro nastavení citlivosti a vyhodnocení jednotli
vých zkoušek svarových spojů a návarů při provozních prohlídkách, platí známý sovětský předpis 
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PK 1514-72, pro základní materiál jsou potřebné hodnoty uvedeny přímo v projektu. Projekt 
VtfjE byl konsultován a odsouhlasen v SSSR a byl v ČSSR schválen. Vzhledem k postupnímu 
získávání potřebných zkušebních zařízení se předpokládá, že pro každou provozní prohlídku 
/a také předprovozní/ bude vypracován individuální program. 

Předpis pro provozní prohlídky elektrárny V 2 a dalších vypracován není. Elektrárna 
V 2 bude vybavena reaktory typu V 213, se kterými se dodává zkušební zařízení pro zkoušení 
tlakové nádoby z vnějšího povrchu, což předpis pro provozní prohlídky podstatně ovlivní, 
stejně tak jako zkušenosti, které budou postupně získávány na elektrárně V 1. 

Konstrukční řešeni reaktorů a koncepce provozních prohlídek 

Možnosti použití zkušební techniky pro provozní prohlídky jsou v rozhodující míře urče
ny celkovým uspořádáním reaktoru, reaktorové šachty a tepelné izolace tlakové nádoby. Exis
tují celkem tři způsoby zajištění prostorové přístupnosti zkoušených míst. První, uplatňo
vaná hlavně u dříve postavených elektráren, spočívá ve vývoji manipulátorů vhodných pro dané 
uspořádání reaktoru. Je zřejmé, že rozsah zkoušení bude v takovém případě omezený, a to jed
nak tím, že některá místa nejsou přístupná vůbec a jednak tím, že do stísněných prostorů lze 
umístit jen manipulátory s omezenými možnostmi zkoušení. Druhý způsob spočívá v dodatečných 
Úpravách okolí zkoušených míst, jsou-li možné. Úpravy se týkají hlavně tepelné izolace, kte
rou lze v některých případech překonstruovat na částečně, nebo úplně snímatelnou. Třetí způ
sob je nejvýhodnější - vyprojektovat reaktor a jeho okolí tak, aby mohla být pro provozní pro
hlídky použita technika, umožňující provedení všech zkoušek v předem naplánovaném rozsahu. 

Reaktory VVER 440, budované v ČSSR, zahrnují všechny tři uvedené případy. Typ V 230 
/obr. 1/, kterým je vybavena elektrárna V-l nebyl projektován s ohledem na provozní prohlídky, 
což má za důsledek hlavně omezení možností použití manipulátorů pro zkoušení z vnějšího 
povrchu u tělesa tlakové nádoby. Vnější povrch v oblasti vodní biologické ochrany není přístup
ný vůbec /mezera mezi stěnou nádoby a izolaci je 20 až 50 mm/, povrch dna a spodního hladkého 
prstence a povrch v oblasti vstupních a výstupních hrdel jsou přístupní z velmi stísněného 
prostoru šířky asi 600 mm. V těchto prostorách by bylo zásadně možné provádět zkoušky pomocí 
jednoúčelových manipulátorů, které by však bylo nutno montovat a po zkoušce demontovat ručně. 
Takové operace by vyžadovaly poměrně dlouhý pobyt lidí v radiačně a teplotně exponovaném 
prostředí. V případě nepřístupnosti příslušných prostor by byla vyví-nuta technika nepoužitel
ná. Zkoušky a prohlídky v těchto oblastech tělesa reaktoru se budou provádět bučí ručně, 
umožní-li radiace a teplota pobyt pracovníků potřebnou dobu, nebo se nebudou provádět vůbec. 
Výjimku tvoří svary nástavce hrdla /k potrubí a nádobě/, jejichž povrchy budou zkoušny dál
kově barevnou kapilární metodou s použitím jednoho ze zařízení, dováženého pro provozní pro
hlídky z USA. Samozřejmě i zde platí podmínka příznivé situace pro ustavení a demontáž zaří
zení. 

Omezené možnosti zkoušení tělesa tlakové nádoby reaktoru V 230 z vnějšího povrchu vedou 
jednoznačně k využití vnitřního povrchu. Všechny vnitřní části lze z reaktoru vyjmout a bez
pečně odložit a zpřístupnit tak celý vnitřní povrch. V SSSR a NDR se prohlídka vnitřního 
povrchu reaktorů tohoto typu provádí pomocí -stíněné kabiny, kterou lze využit také pro pro
vedení drobnějších oprav. Pro reaktory-V 1 bude zakoupeno v USA zařízení, umožňující prová
dět ultrazvukové zkoušky a vizuální prohlídku pomocí televizní kamery prakticky celého vnitř
ního povrchu včetně hrdel a dosedací plochy příruby. 

Reaktor typu V 213 /obr.2/, kterým budou vybaveny další čs. elektrárny, byl již projekto
ván s ohledem na provozní prohlídky a má zabezpečený přístup z vnějšího povrchu téměř k celé 
válcové části a dnu a také k oblasti hrdel. Projekt reaktoru současně počítá s příslušnými 
manipulátory : teleskopický sloup na otočném podvozku pro zkoušení válcové části a dna, umí
stěný v dostatečném prostoru pod nádobou a kolejnice podél obvodových svarů hrdlových prsten
ců, pro zavěšení vozíku s ultrazvukovými sondami. Uspořádání prostoru v oblasti hrdel umožňu
je také snadnější použití manipulátoru pro dálkovou zkoušku kapilární metodou i ultrazvukem 
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na svarech nástavců hrdel. Přístupnost vnitřního povrchu pro provozní prohlídky je u reakto
ru V 213 stejná, jako u reaktoru V 230. 

Oba popsané způsoby zkoušení tělesa tlakové nádoby, t.zn. z vnitřního, nebo z vnějšího 
povrchu, mají své výhody i nevýhody, pro které nelze dát jednoznačně přednost jednomu z nich. 
Vyloučit, anebo alespoň silně potlačit jejich nedostatky, lze jejich kombinací. Výhoda mož
nosti kombinace pbou způsobů zkoušení se zvášt výrazně projeví tehdy, bude-li nalezena jed
ním z nich vada, která by mohla ohrozit další provozuschopnost reaktoru. Kombinaci obou 
způsobů zkoušení lze považovat za současný směr vývoje v této oblasti. Koncepce reaktoru 
V 213 je z tohoto hlediska velmi výhodná. 

Kromě tělesa tlakové nádoby se provozním prohlídkám podrobují další části reaktoru, t.j. 
víko, šroubové spojení a vnitřní části. Oba typy reaktorů W E R 440, budované v ČSSR, jsou z 
tohoto hledisja shodné. Na víku je přístupný obvodový svar z vnějšího povrchu, pro jehož zkou
šení se vyvíjí manipulátor a mnohokanálový ultrazvukový přístroj DIUS-PP /navržený ve SVÚSS 
Běchovice/, doplněný soupravou pro vyhodnocení, záznam a presentaci dat, sestavenou z pří
strojů vyráběných v zemích RVHP. Zkoušení šroubů a matic ultrazvukem a vířivými proudy se 
předpokládá provádět se zařízením, nakoupeným z Velké Britanie. Ve SVtíťl Běchovice se vyvíjí 
přístroj na zjištování vad v kořeni závitu magnetickou metodou. 

Program provozních prohlídek 

Program provozních prohlídek reaktorů W E R 440 je v současné době zpracován pro první 
a druhý blok V 1. V první fázi byl program sestaven pouze na základě výběru kontrolovaných 
míst a volby optimálních zkušebnícli metod. Z takto sestaveného programu vyplynuly požadavky 
na zajištění zkušebních zařízení, která budou postupně získávána nákupem v zahraničí, nebo 
vývojem v ČSSR. Do doby, než bude všechna potřebná technika k dispozici, bude program pro
vozních prohlídek upravován podle okamžitého stavu. Zkušební zařízení budou pak postupně 
nasazovaná na provozované reaktory, vesměs po předchozím ověření na některém reaktoru, před 
jeho uvedením do provozu. Konkrétně na prvním bloku bude možné použít od samého počátku, 
tj. již při předprovozních prohlídkách, jen zkušební zařízení pro dálkovou zkoušku kapilární 
metodou vnějšího povrchu vstupních a výstupních hrdel. Ostatní zkoušky a prohlídky podle 
programu budou provedeny ručním způsobem /hlavně ultrazvuk/ nebo budou nahrazeny rovnocennou 
metodou /např. vizuální prohlídka přímá místo prohlídky pomocí televizní kamery/. Na druhém 
bloku V 1 bude až při předprovozních prohlídkách použita všechna technika získaná nákupem 
ze zahraničí a část zařízení, získaných vlastním vývojem. 

Nedestruktivní metody, používané při provozních prohlídkách, se obvykle dělí do tří sku
pin : metody vizuální, povrchové a objemové. Do programu provozních prohlídek byly zařazeny 
následující metody : 
1. V - vizuální metody 

a/ VL - vizuální prohlídka přímá /event, s lupou max, 5x zvětšující/ 
b/ TV - vizuální prohlídka pomocí uzavřeného televizního okruhu 
c/ KO - vizuální prohlídka pomocí optického zařízení /periskop, introskop apod/. 

2. P - povrchové metody 
a/ MG - zkouška magnetickou metodou práškovou nebo pomocí čidla na měření rozptylového po

le 
b/ KP - zkouška kapilární metodou 
c/ VP - zkouška vířivými proudy 

3. 0 - objemové metody 
a/ UZ - zkouška ultrazvukem 
b/ RI - zkouška prozářením 

171 



Z vypracovaného programu a zvolených nedestruktivních metod vyplývá, že pro provozní 
prohlídky je nutno zabezpečit následující zkušební zařízení: 
MA - zařízení pro UZ a TV z vniřního povrchu tělesa včetně hrdel a dosedací plochy příruby 
MV - zařízení pro UZ víka z vnějšího povrchu 
MK - zařízení pro KP hrdel z vnějšího povrchu 
MH - zařízení pro UZ hrdel z vnějšího povrchu 
RP - zařízení pro RI svarů hrdel 
MZ - zařízení pro VP a MG závitů v přírubě 
MM - zařízení pro UZ, VP a MG matic 
Mš - zařízení pro UZ, VP a MG šroubů 
MT - zařízení pro TV vnitřního povrchu víka 
PV - introskop pro KO vnitřního povrchu obalových trub SUZ 
PT - zařízení pro TV vnitřního povrchu obalových trub SUZ 
TM - zařízení pro TV vnitřních částí 

Rámcový konečný program provozních prohlídek reaktorů V 1 je uveden v tab. 1, kde je také 
vyznačeno použití jednotlivých zkušebních zařízení. Zkoušky, u kterých nejsou uvedena zkušobní 
zařízení, se provádí ručně běžnou defektoskopickou technikou, event, pomocí jednoduchých pří
pravků a pomůcek. 

Vyhodnocení provozních prohlídek V 1 

Protože v ČSSR, ani v zemích RVHP, neexistují zatím předpisy pro vyhodnocování prohlídek 
tlakových nádob jaderných reaktorů, předpokládáme, že vyhodnocování prohlídek tlakové nádoby 
reaktoru V 1 bude provedeno komisí, s přihlédnutím na sovětské předpisy pro jaderné elektrárny. 
Konkrétně o.p. ŠKODA, na základě objednávky provozovatele jaderné elektrárny, provede prohlíd
ku tlakové nádoby reaktoru a zaznamená všechny indikace, zjištěné při nastavení max. citlivosti 
přístrojů pro provozní prohlídky /ne však s větší citlivostí než-li byla použita u výrobních 
kontrol/. Na základě zkušeností z výroby tlakových nádob jaderných reaktorů, jejich výrobní 
kontroly a významu defektoskopie, přiřadí k jednotlivým indikacím předpokládané typy a veli
kosti vad. Pro místa s event, nalezenými vadami se vypočte, nebo experimentálně určí stav na
pjatosti pro všechny, v projektu, nebo sov. normách pevnosti, předpokládané režimy provozu 
reaktoru. Z výsledků pevnostního výzkumu, který se v současné době provádí ve W Z ZVJE o.p. 
ŠKODA, ve spolupráci s výzkumnými organizacemi v SSSR a ČSSR a z předpokládaného dalšího pro
vozního režimu jaderné elektrárny /určí provozovatel/, se stanoví kriteria nestability event, 
nalezených vad. Všechny uvedené podklady se předloží komisi, jmenované provozovatelem jaderné 
elektrárny /podle sov. pravidel pro obsluhu a provoz/, která doporučí provozovateli další pos
tup. V případě nalezené vady, u níž je velká pravděpodobnost jejího růstu ve vadu kritickou, 
může být tento stav ještě nedestruktivně, experimentálně ověřen, použitím metody akustické 
emise, při přetlakové zkoušce tlakové nádoby. Ve VVZ-ZVJE o.p. ŠKODA' jsou v současné době pro
váděny experimenty na typu materiálu, z kterého je vyrobena tlaková nádoba V-l, pro stanovení 
parametrů emisního signálu, při zahájení růstu podkřitické trhliny. 

Závěr 

První projekty a stavby jaderných elektráren ve světě nepředpokládaly provádění provoz
ních prohlídek tlakových zařízení primárního okruhu. Růst jednotlivého výkonu a hustoty výstav
by jaderných elektráren si však postupně vyžaduje stále přísnější provozní kontrolu těch za
řízení, jež tvoří barieru proti rozšíření štěpných produktů z aktivní zóny jaderného reakto
ru. Tlaková nádoba jaderného reaktoru je nejdůležitější z těchto barier, protože účinky její 
eventuální katastrofální poruchy již nelze žádnou další barierou zachytit. Oprávněně lze tedy 
očekávat, že budou stále růst požadavky na větší spolehlivost a bezpečnost provozu tlakových 
nádob jaderných reaktorů. Předpokládáme, že v nejbližší době budou u nově projektovaných tla
kových nádob jaderných reaktorů vyžadovány periodické prohlídky z vnějšího i vnitřního povrchu 
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a v budoucnu, ze budou tyto nádoby vybaveny kontinuálně pracujícím diagnostickým systémem, 
zapojeným na řídící systém jaderného reaktoru. 

Usnesení předsednictva vlády £. 7 z roku 1976 a č. 150/1977 nám uložilo zvýšit bezpeč
nost provozu jaderných elektráren V 1, V 2 a dalších, mimo jiné, též prostřednictvím provoz
ních kontrol. Provozní prohlídky reaktorů V 1, uvedené stručně v tomto příspěvku, jsou prvním 
krokem ke splnění uloženého úkolu. Navržený systém periodických prohlídek je založen předev
ším na přístupu ke stěnám tlakové nádoby reaktoru z vnitřního povrchu, protože jiný přístup 
zde nebyl možný. 

Předpokládáme, že v případě, že se tento systém na V 1 osvědčí, spojíme jej u tlakových 
nádob reaktorů V 2 a dalších se systémem kontrol z vnějšího povrchu a s metodou akustické 
emise. Předpokládáme při tom, že zařízení pro kontrolu z vnitřního povrchu tlakové nádoby a 
pro zjištování akustických emisí bude převozitelné, tudíž jedno použitelné pro více jaderných 
elektráren, kdežto zařízení pro kontrolu z vnějšího povrchu bude stabilně zabudováno na elek
trárně, Toto řešení umožňuje ekonomicky využít maximum, dnes ve světě dostupné, techniky pro 
provádění provozních kontrol u dalších elektráren s reaktory VVER. 
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OBR. 2. TLAKOVÁ NÁDOBA A &CHTA REAKTORU V 213. 



Tab. 1 Rámcový program provozních prohlídek reaktorů V 1 

Zkoušené místo 

Obvodové svary tělesa a víka 

Svary hrdla 

Návar (vybraná místa) 

Závit v přírubě tělesa 
a matice 

Šroub 

Svary nátrubků víka 

Svary obalových trub SUZ 

Svary a vybrané plochy zákl. 
materiálů vnitřních částí 

V 
metoda 

VL (e) 
TV (i) 
VL (e) . 
TV (i) 

TV (i) 
VL (i) 

VL (e) 

TV (i) 
KO (i) 
TV (i) 
VL (e) 
TV (i, e) 

zařízení 

MA 

MA 

MA 
*• 

-

MT 
PV 
PT 

TM 

P 
metoda 

MG (e) 

KP (e) 

VP (i) 
KP (i) 
MG (i) 
VP (e) 
MG (e) 

zařízení 
*» 

MZ, MM 
MZ, MM 
MŠ 
MŠ 

0 
metoda zařízení 

UZ (i) UZ (e) 
UZ (i) 
UZ (e) 
HI (i) 
uz (Í; 
UZ (e) 

UZ (i) 

MA MV 
MA 
MH 
RP 
MA 
MM 

MŠ 

Pozn.: (i) nebo (e) - prohlídka nebo zkouška z vnitřního nebo vnějšího povrchu; 
ostatní označení viz text 



17. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KOMPENZÁTORU 
OBJEMU PRO VVER 440 
Bednórek L. - VÍTKOVICE 

Lektor: Hrbek Z. 

1/ Charakteristika, základní iždaje 

Kompenzátor objemu je základním článkem systému kompenzace teplotních změn teplonos-
ného média primárního okruhu jaderné elektrárny. Je určen k vytváření tlaku při spuštění blo
ku, k udržování stálého tlaku při stacionárních režimech a k omezení odchylek tlaku při reži
mech přechodových. 

V pracovních podmínkách se nachází nad vodní hladinou pára. Potřebný tlak je udržován 
pomocí elektroohřívačů, které automatickou regulací udržují odpovídající teplotu. Při nad
měrném růstu tlaku je přiváděna přes sprchové zařízení do parního prostoru studená voda. 
V případě, že tento systém není schopen zastavit růst tlaku, dochází k otevření pojišťova
cích ventilů, kterými je potřebné množství páry odvedeno do barbotážní nádoby. 

Základní parametry: 

pracovní tlak 12,3 MPa 
pracovní teplota 325 C 
výpočtová teplota 335°C 
výpočtový tlak 13,7 MPa 
zkušební tlak 20,1 MPa 
objem páry /za normálního režimu/ 18 m 3 objem vody /za normálního režimu/ 26 m 
celkový výkon elektroohřívačů 1620 kw 
výkon jednoho elektroohřívače 15 kw 
napětí ohřívačů 380 V 
výpočtová životnost při 7000 
pracovních hod. za rok 30 let 
gabaritní rozměry : výška 12C00 mm 

průměr 3800 mm 
celková hmotnost kompenzátoru 132 t 

Spolehlivost provozu a požadovaná životnost je zaručena za předpokladu, že budou během 
i.'.cvozu dodrženy tyto podmínky: 
- počet normálních spuštění z chladného stavu max. 300 
- počet spuštění po volných dnech z polohorkého stavu max. 700 
- počet spuštění z horkého stavu po havarijních odstaveních max. 600 
- počet normálních odstavení max. 1000 
- počet havarijních odstavení max. 600 
- počet změn teploty od 325 C do 300 C v připojovacím nátrubku spodního dna tělesa -
max. 4 krát za hod. 

- počet zkoušek těsnosti a pevnosti max. 3 20 
- počet vypnutí proudu hlavních cirkulačních čerpadel max. 20 



- počet snížení zatížení na liroveň vlastních potřeb max. 150 
- počet přechodových režimů při odpojení vysokotlakého ohříváku max. 200 
- rychlost ohřevu při spouštění max. 30°C/hod. 
- rychlost ochlazování při odstavení 30 C/hod. 

2/ Konstrukční řešení /obr, č. 1/ 

Konstrukční řešení kompenzátoru objemu je zpracováno podle sovětského zadání s respek
továním sov. předpisů "Pravidla pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení jaderných elektrá
ren, experimentálních a výzkumných reaktorů", základních předpisů pro svařování OP 1513-72, 
předpisů pro kontrolu svařování OP 1514-72 a "Norem pevnostních výpočtů částí reaktorů, 
parogenerátorů, nádob a potrubí jaderných elektráren". 

Těleso kompenzátoru objemu představuje konstrukčně vertikální tlakovou nádobu s 
vnitřním průměrem 2400 mm a délky 10530 mm. Vlastní těleso je svařeno ze tří kroužků ti. 
145 mm a spodního kroužku ti. 160 mm. Kroužky jsou kované, z děrovaných ingotů pod lisem 
10000 t. Dna ti. 160 mm jsou eliptického tvaru a jsou lisována z celokovaných kruhovek. 

Vzhledem k tomu, že kompenzátor objemu je součástí primárního okruhu, musí splňovat 
vysoké požadavky na odolnost proti korozi. Proto je na celý pláš£ z vnitřní strany navaře
na nerezová vrstva ti. 9mm. Vrstva je navarována v několika průchodech automatem pod tavid-
lem speciální páskovou elektrodou. Pro přechodovou vrstvu ti. 2-4 mm je používáno pásky 
značky SV07CH25N13, pro druhou vrstvu pásky SV08CH19N10G2B. Přechodové návary mezi tělesem 
a nátrubky jsou prováděny ručně. 

Náročným konstrukčním uzlem, jak z hlediska výrobního, tak i z hlediska přísných poža
davků na kontrolu, je připojení 108 elektroohřívačů a všech výstupních potrubí k těleseu 
kompenzátoru objemu /viz obr.2/. Všechny tyto připojovací elementy jsou z nerezové oceli. 
Na základní nátrubky z uhlíkaté oceli 22K musí být navařena přechodová nerezová vrstva, 
která tvoří svařovací hranu pro připojení vlastního austenitického nástavce. Vnitřní prů
měry jsou osazeny nerezovou košilkou, připojenou těsnícím svárem k výstelce tělesa z jedné 
strany a k austenitickému nástavci ze strany druhé. Všechny základní nátrubky jsou opatře
ny otvory pro kontrolu těchto svárů na heliovou těsnost. Tyto otvory jsou pak po provedení 
zkoušek zavařeny. 

Ke spodnímu kroužku je připojeno ve čtyřech řadách 108 bloků elektroohřívačů. Tyto 
bloky jsou tvořeny třemi nerezovými hady tvaru u, délky asi 850 mm. Bloky jsou volně zasu
nuty do vnitřní vestavby, zamezující jejich rozkmitání. Elektroohřívače jsou zapojeny pa
ralelně, elektroinstalace běžného provedení je vyvedena na panely, umístěné na podstavci 
komp. objemu. Výroba těchto elektroohřívačů není zatím v Československu zajištěna a jsou 
dodávány se Sovětského svazu. 

Na vrchním dně je kompenzátor objemu opatřen průlezem Js 450. Deskové víko průlezu 
je odklápěcí, z vnitřní strany je navařena nerezová vrstva. Héliové těsnosti je dosaženo 
dvojím niklovým těsněním 0 6 mm. Těsnění je svařeno v argonu z kalibrovaného drátu a je 
uloženo v přesně opracovaných austenitických drážkách. Dvacet šroubů M 48x3 je utahováno 
momentovými klíči. Pro přesnou kontrolu utahovací síly jsou všechny šrouby po celé délce 
provrtány a opatřeny kontrolní tyčinkou, umožňující měření deformace šroubů. Z prostoru 
mezi jednotlivými niklovými kroužky je vyvedeno do řídícího centra kontrolní potrubí, 
zaručující včasnou registraci netěsnosti vnitřního těsnění. 

Vnitřní vestavbu tvoří, kromě již uvedené košilky pro uchycení elektroohřívačů, 
revizní žebřík a v parním prostoru umístěné sprchovací zařízení. Chladící voda je přivádě
na ze studené věže potrubím Js 100, přes nátrubek ve vrchním dně, do děrované trubky, tvo
řící sprchu. Proti náhlému ochlazení je stěna pláště v oblasti sprchy chráněna tenkým 
mezipláštěm. 
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Kompenzátor objemu je připojen k primárnímu potrubí potrubím Js 300, nátrubkem ve 
spodním dnu. Potrubí není zatím v ČSSR vyráběno a je dodáváno ze Sovětského svazu. 

Podstavec ze zkruženého plechu ti. 14 mm je přivařen ke spodnímu dnu. Pro zajištění 
dokonalé kolmosti je dosedací příruba opracována až po přivaření podstavce. Na vnější 
straně podstavce jsou uchyceny panely pro elektroinstalaci. 

Kompenzátor objonu je opatřen jedním nátrubkem Js 100, pro připojení pojišEovacích 
ventilů, jedním nátrubkem Js 25 pro odběr tlaku a 16 nátrubky pro hladinoznaky. Příslušné 
armatury nejsou dodávkou Vítkovic. 

Výrobně náročným prvkem jsou pouzdra pro 4 termočlánky, sloužící k měření teploty 
média ve vodním i parním prostoru. Tato pouzdra délky asi 700 mm jsou provrtána na 0 10 mm 
a u koncové části na 0 4 mm. Zvláště vrtání hlubokých otvorů 0 4 mm v austenitických oce
lích, s přísnými požadavky na souosost, tolerance a kvalitu povrchu, nebylo dosud v čsl. 
strojírenství zvládnuto a vyžádalo si řadu osvojovacích prací. 

Pro zvedání kompenzátoru do vertiální polohy jsou přivařeny v horní části tělesa dva 
tuhé závěsy. 

Tepelná izolace na bázi skleněného vlákna ti. 150 mm je pevně uchycena po celém povr
chu tělesa a části podstavce a zajistuje při normálním provozním režimu teplotu okolního 
prostředí 60 C. Izolace není součástí dodávky Vítkovic. 

3/ Přehled základních materiálů 

Vzhledem k náročným požadavkům na atestaci materiálů pro výrobu zařízení jaderných 
elektráren je použito zásadně ocelí, vyráběných podle sovětských standardů. 

Základním materiálem pro výrobu vlastního pláště, podstavce a základních nátrubků je 
feritickoperlitická ocel 22K s mech. vlastnostmi: 

mez kluzu při 20°C 216 MPa 
mez pevnosti 431 MPa 
tažnost 05 min- 20 % 
kontrakce p min. 50 2 vrubová houž. R„ 78 J/cm o mez kluzu při 325 C 179 MPa pro plechy 

186 MPa pro výkovky 

Ocel je vyráběna v zásaditých martinských, nebo elektrických obloukových pecích, 
příp. u ingotů nad 60 t jejich kombinací. S ohledem na vysoké požadavky na celistvost 
a přesné dodržení chem. složení, se při výrobě zásadně používá technologie dvojího vakuo
vání. 

Vnitřní vestavba a austenitické nástavce jsou navrženy z chromniklové austenitické 
oceli zn. 08CH18N10T s chem. složením dle GOST 5362-72. 

šrouby průlezu jsou navrženy z chrommolybdenvanadové oceli zn. 25CH1MF, matice z 
chrommolybdenvanadové oceli zn. 25CH2MFA a podložky pod matice z chromové oceli zn.40CH, 
s chemickým složením a mech. vlastnostmi podle příslušných sovětských standardů. Techno
logie výroby těchto ocelí byla ve Vítkovicích již líspěšně zvládnuta. 

4/ Požadavky na kontrolu jakosti 

Rozsah kontroly jakosti, jak základního materiálu, tak i kontroly v průběhu výroby, 
je v zásadě obdobný jako u parogenerátoru. 

Specifickým prvkem kompenzátoru objemu je požadavek na vysokou korozivzdornost celého 



vnitřního povrchu. Velký rozsah navařovacích prací vyvolává i vysoké nároky na jejich 
kontrolu. Před navařováním je požadována 100 % kontrola povrchových nehomogenit magnetickou 
práškovou metodou, při požadované drsnosti povrchu 6,3 li . Po navaření austenitické vrstvy 
je prováděna 100 % kontrola kapilární metodou. Tato metoda vyžaduje opracování s max. 
drsností povrchu 3,2fc, což vyvolává značné nároky na strojní i ruční broušení. Přitom 
kapilární zkoušku je nutno v plném rozsahu opakovat po tepelném zpracování i po tlakové 
zkoušce. 

Za účelem dodržení- tlouštky návaru v rozsahu 7-11 mm je prováděno v průběhu navařováná 
měření tloušEky ultrazvukem. 

Podobným procesem procházejí návarové plochy svarových hran všech nátrubků. Kromě 
kontroly základních výkovků ultrazvukem, jsou podnávarové plochy kontrolovány magnetickoprá-
škovou metodou. Po navaření a opracování se provádí kontrola kapilární metodou a konečně 
rentgenem. 

Vlastnímu navařování předchází rovněž celá řada zkušebních svědků, dokumentujících poža
dované mechanické vlastnosti a korozivzdornost. 

Náročnou zkouškou je kontrola těsnosti vnitřních košilek. nátrubku, s návarovou vrstvou 
a austenitickým nástavcem. Zkouška se provádí metodou vakuovou, pomocí heliové atmosféry, 
případně ofukováním heliem. Zkušební metoda musí zaregistrovat pronikání helia 10 fí l/sec. 
Zkouška se provádí před tlakovou zkouškou a po dokonalém vysušení vakuováním se opakuje. 

Dosavadní zkušenosti z výroby prvních kompenzátorů objemu ukazují, že navržený program 
kontroly jakosti svým rozsahem představuje téměř 30 % celkového výrobního času a plně zaruču
je požadovanou kvalitu výrobku. 

5. Závěr 

Konstrukční řešení kompenzátoru objemu a vysoké požadavky na provozní spolehlivost a 
bezpečnost zařízení si vyžádaly před zahájením výroby i během výroby celou řadu výzkumných a 
osvojovacích prací. V oblasti metalurgie bylo nutno vyřešit a osvojit technologii výroby 
jednotlivých ocelí. Náročným úkolem bylo vyřešení technologie svařování a především navařo
vání kroužků a den. Přesto, že technologie navařování se použilo ve Vítkovicích poprvé a 
navíc v tak velikém rozsahu, docílilo se ve spolupráci s výzkumnými Ústavy a VŠB velmi 
dobrých výsledků. 

Při přivařování nátrubků se ukázalo,že v porovnání s klasickou enerqetikou, je nároč
nost několikanásobně vyšší a že ani volbou různých technologií, ani výběrem nejlepších 
speciálně školených svářečů není možno vždy splnit veškeré požadavky na kvalitu a je nutno 
provádět opravy. 

Novým prvkem v běžné kotlárenské technologii je i zkoušení heliem. Bylo nutno vybudovat 
heliové pracoviště, osvojit metodiku zkoušení, vyrobit a vyzkoušet řadu přípravků. 

Přes veškeré problémy je možno říci, že výroba prvního finálního výrobku Vítkovic pro 
jadernou energetiku se Úspěšně blíží ke konci. V současné době jsou všechny kroužky i dna 
navařeny nerezovou vrstvou. Zároveň jsou provedeny všechny čtyři obvodové svarové spoje 
na obou polovinách kompenzátoru objemu a to ve vysoké kvalitě, bez jediné opravy. Jsou již 
přivařeny všechny uhlíkaté nátrubky i podstavec, obě poloviny jsou tepelně zpracovány a 
podrobeny všem kontrolám. 

Velmi dobré výsledky provedených kontrolních operací dávají předpoklady, že v průběhu 
května t.r. bude první kompenzátor objemu Úspěšně a v termínu dokončen a odeslán do 
Sovětského svazu. 

180 



KOMPENZÁTOR OBJEMU VVER U O 

OBR. č.1 
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AUST. NÁSTAVCE 

TĚLESO KO 

obr. č.2 
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18. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PAROGENERÁTORU 
PRO VVER 440 
Bednárek L - VÍTKOVICE 

Lektor: Hrbek Z. 

1/ Charakteristika, základní parametry 

Parogenerátor W E R 440, typu V 213, vyráběný ve Vítkovicích-zel. a stroj. K.G. , je 
výměník tepla pro výrobu suché, nasycené páry. Těleso parogenerátoru je horizontálního 
typu s těplosměnnou plochou, vytvořenou austenitickými trubkami, které jsou napojeny na 
válcové austenitické kolektory, tvořící komory vstupu a výstupu primární tlakové vody. 

Pára sekundárního okruhu prochází žaluziovým separátorem páry, umístěným v horní 
části parogenerátoru a shromažďuje se v parním sběrači, odkud je odváděna výstupním 
potrubím k turbinám. Sekundární voda je přiváděna do tělesa PG systémem rozváděčích 
trubek. 

Základní parametry: 
Parní výkon 4 50 t/hod 
tepelný výkon 210 MWfc 
absolutní tlak páry na výstupu 4,61 MPa 
teplota páry na výstupu 259°C 
tlak primární vody na vstupu 12,3 MPa 
teplota primární vody na vstupu 295°C 
teplota primární vody na výstupu 267°C 
teplota napájecí vody 223°C 3 průtočné množství prim. vody 7150 m 
odpor primárního okruhu 78500 Pa 
odpor sekundárního okruhu 11800 Pa 
vlhkost páry na výstupu 0,25 % 

Výpočtové hodnoty : 
Výpočtový tlak sec. okruhu 5,49 MPa 
výpočtová teplota sec. okruhu 270°C 
výpočtový tlak prim. okruhu 13,73 MPa 
výpočtová teplota prim. okruhu 325°C 
zkus. tlak prim. okruhu 19,13 MPa 
zkus. tlak sec. okruhu 7,65 MPa 
výpočtová životnost 30 let při 

7000 prac. hod/ rok 

Váhové údaje: 
Ceiková hmotnost tělesa 
v suchém stavu /bez závěsů/ 167 t 
hmotnost PG zaplněného vodou 270 t 
hmotnost závěsů 15 t 



Základní parametry a životnost parogenerátoru jsou zaručeny za těchto základních před
pokladů : 
- budou dodrženy požadavky na systémy regulce, blokování a systémy udržování tlaků v obou o-
kruzích 

- 300 normálních spuštění z chladného stavu 
- 700 spuštění po volných dnech z polohorkého stavu 
- 1000 normálních odstavení s ochlazováním - z toho 300 do chladného stavu a 700 do 

polohorkého 
- 90 snížení nominálního zatížení na úroveň vlastních potřeb 
- 90 spuštění z úrovně vlastních potřeb do 100 % zatížení 
- 200 snížení nominálního zatížení na 50 % výkon 
- 20 000 stupňovitých snížení a zvýšení zatížení v rozmezí 95 - 105 % zatížení 
- 600 havarijních odstavení 
- 50 odpojení hlavního cirkulačního čerpadla 
- 200 přechodových režimů při odpojení vysokotlakého ohříváku 
- 50 odpojení větve 
- 50 zapojení větve 
- 20 hydraulických zkoušek I okruhu 
- 20 hydraulických zkoušek II okruhu 
- 90 utažení šroubů těsnění 

2 2 
- 70 zatížení parogenerátoru tlakem p I T - 56 kp/cm a pT = 14o kp/cm po utažení těsnění 

na zkoušku těsnosti 

Hodnota vlhkosti páry max. 0,25 % se zaručuje: 
- při stanovené spotřebě páry do 100 % včetně 
- při zvýšení nebo snížení zatížení při rychlosti 5 až 10 % za minutu v rozsahu od 10 % do 

100 % spotřeby páry při plném zatížení 
- při 10 % stupňovitém zvýšení nebo snížení zatížení parogenerátoru v rozsahu od 10 % do 

100 % spotřeby páry při plném zatížení 
- při udržování úrovně hladiny v rozmezí + 50 mm od nominální hladiny /t.j. 150 mm nad 

trubkovým svazkem/ 

2/ Konstrukční řešení /obr, č. 1/ 

Konstrukční řešení parogenerátoru V-213 je zpracováno podle sovětského technického pro
jektu v souladu se sovětskými předpisy "Pravidla pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení 
jaderných elektráren, experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů", zákl. předpisy pro 
svařování OP 15 13-72, předpisy pro kontrolu svarových spojů PK 1514-72 a sovětskou výp. 
normou. 

Těleso PG představuje konstrukčně tlakovou nádobu s vnitřním průměrem 3210 mm, délky 
11800 mm. Těleso je svařeno ze 4 kroužků ti. 75 mm a dvou středních kroužků ti.135 mm. 
Kroužky ti. .75 mm jsou zkruženy za studena ze dvou plechů. Po svaření jsou za účelem za
jištění min. ovality kalibrovaný. Střední kroužky ti. 135 mm jsou zatím celokované, po in
stalování nového zkružovacího stroje budou rovněž zkružovány. Dna ti. 184 mm jsou eliptic
kého tvaru a jsou vylisována ze dvou el. struskově svařených plechů. Dna jsou přivařována 
k plášti v konečné fázi výroby, kdy je dokončena montáž vnitřní vestavby. Tyto závěrné sva
ry jsou pak tepelně znracovány indukčním ohřevem. Výrobně náročným konstrukčním uzlem jsou 
nátrubky pro přiDojení kolektoru primárního okruhu, a to jak z hlediska náročného opraco
vání prostorových svarových hran, tak z hlediska přísných požadavků na dodržení vzájemné 
souososti při montáži kolektorů. Ke spodním nátrubkům Js 1100 jsou privarená tělesa kolek
torů, vrchní nátrubky Js 720 jsou uzavřeny víky. Nádoba je opatřena ve dně průlezem Js 470, 
umožňujícím vstup do sekundárního prostoru za účelem kontroly, resp. opravy. 
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Vstupní a výstupní kolektor primárního okruhu /obr.2/ je svařen ze tří celokovaných 
částí. Ve střední části ti. 136 mm a hmotnosti 8 t je vrtáno 5536 otvorů o průměru 16,25 'mm 
pro upevnění teplosměnných trubek. Pro velkou náročnost na jakost materiálu, kapacitu a poža
dovanou přesnost strojního obrábění představuje výrobně nejnáročnější uzel. Kolektory jsou 
ve spodní části přivařeny k nátrubkům tělesa PG, vichní část je uzavřena víkem,umožňujícím 
vstup do prostoru kolektoru pro kontrolu a opravy spojů trubka-kolektor. 

Teplosměnná plocha je tvořena trubkami 0 16x1,4 mm, ohnutých do tvaru u. Trubky jsou z 
důvodů' odtoku vody po tlak. zkouškách, resp. provozních revizích navrženy s mírným spádem 

2 
ke kolektoru. Navržená plochy 2510 m dává podle sovětského projektu 25 % rezervu pro zajiště
ní požadovaného výkonu. Pro spoj trubka-kolektor je použito sovětské technologie. Trubky, po 
přesném usazení a předběžném ukotvení proti posunutí, jsou do kolektoru přivařeny z vnitřní 
strany metodou netavící se elektrody v argonu. Po přivaření všech trubek budou ve speciál
ním bunkru rozválcovány po celé tloušEce kolektoru technologii tváření výbuchem. Teplosměnná 
plocha je tvořena 88 typy ohnutých trubek o rozvinuté délce max. 13 mm. Rovné trubky jsou do
dávány VTŽ Chomutov, ohýbání bude prováděno ve Vítkovicích, v nově vybudované ohýbárně. 

Distanční systém udržuje rozteč trubek 23 mm příčně a 19 mm podélně. Distančním elemen
tem je tvarovaná, plochá nerezová ocel o rozměru 30x1,5 mm, kotvená svárem v každé páté řadě 
na opěrnou konstrukci. Uložením ve vzdálenostech max. 700 mm a přísnými požadavky na zajiště
ní rovinnosti jednotlivých řad systém zaručuje dostatečnou schopnost teplotní dilatace tru
bek, při zamezení možnosti vibrací. Konstrukce je schopna bez poškození snést pětinásobné 
průtočné množství. 

Napájecí voda je přivedena trubkou Js 250 mm. Rozvod vody je řešen v souladu s tepelnými 
příkony v jednotlivých zónách a je umístěn ve spodní polovině trubkového svazku. 

Separator páry, s ohledem na nízkou rychlost páry z výparné hladiny, je žaluziového typu 
a dostatečně zabezpečuje požadavky na vlhkost páry pod 0,25 %. Separační plocha je tvořena 
soustavou nerezových plechů ti. 0,8 mm z oceli 08CH18N10T, nosná konstrukce je navržena z běž
né uhlíkaté oceli. Konstrukční řešení umožňuje jednoduchou montáž i demontáž. 

Výstupní parní sběrač je tvořen trubkou 0 457x26 z uhlíkaté oceli sov. značky 20. Pára 
z prostoru separace je přiváděna pěti hrdly Js 250. Z transportních důvodů je parní sběrač 
přivařen na těleso parogenerátoru až na montáži. 

Uložení parognerátoru je řešeno zavěšením, což umožňuje jeho volný pohyb v horizontální 
rovině vlivem tepelných dilatací primárního potrubí i případného jeho roztržení. Konstrukčně 
jsou závěsy řešeny šroubovými táhly, umožňujícími přesné uložení parogenerátoru v horizon
tální rovině. 

Náročným konstrukčním problémem je utěsnění víka kolektoru primárního okruhu i víka prů
lezu a nátrubků kolektorů. Dokonalé těsnosti je dosaženo šroubovými spoji, s dvojím niklovým 
těsněním 0 6 nan. Těsnění je svařeno v argonu z kalibrovaného drátu a je uloženo v přesně 
opracovaných drážkách. Těsnící plochy jsou opatřeny antikorozními návary. šrouby M 48x5 jsou 
utahovány zásadně momentovými klíči. Kromě toho jsou všechny šrouby po celé délce provrtány 
0 10 a opatřeny kontrolní tyčinkou,-umožňující přesnou kontrolu utahovací síly. Z prostoru 
mezi jednotlivými niklovými kroužky je vyvedeno do řídícího centra kontrolní potrubí Js 15, 
což zaručuje včasnou registraci netěsnosti vnitřních těsnících kroužků. 

Odvodnění sekundárního okruhu je řešeno jedním nátrubkem Js 80 ve spodní části pláště 
tělesa a čtyřmi nátrubky Js 25 pro odvodnění sekundárních částí kolektorů. 

Odkalování je řešeno jedním nátrubkem Js 80 pro nepřetržité odkalování a 2 nátrubky Js 
50 pro periodické odkalování. 

Parogenerátor je opatřen pěti hladinoznaky a pěti povrchovými termočlánky. 



Tepelná izolace parogenerátoru je snímatelná a není dodávkou Vítkovic. 

3/ Přehled základních materiálů 

Pro výrobu tělesa parogenerátoru je použito sovětské feritickoperlitické oceli 22K s 
chemickým složením : 

c 
0,19 - 0,26 

Si 
0,2 - 0,4 

Mn 
0,75 - 1,0 

Ni 
max.0,3 

S 
max.0,03 

Cu 
max.0,3 

P 
max.0,03 

Cr 
max.0,3 

Mechanické vlastnosti: 
při 20°C - mez kluzu 0^. - 216 MPa 

mez pevnosti0Zt - 431 MPa 
tažnost &s - min.20 % 
kontrakce V' " min.45 % 2 vrub.houž.R - 69 J/cm 

při 270°C - mez kluzu S~ict - 196 MPa 

Ocel je vyráběno v zásaditých martinských nebo elektrických obloukových pecích, 
příp. u ingotů nad 60 t jejich kombinací. S ohledem na vysoké požadavky na ultrazvukovou 
čistotu i přesného dodržení chem. složení se při výrobě zásadně používá technologie dvojího 
vakuování. 

Pro výrobu kolektorů primárního okruhu, teplosměnných trubek a řady uzlů vnitřní ve
stavby je použito austenitické oceli 08CH18N10T s chemickým složením: 

max. 
C 
0,08 

Si 
max.0,8 

Mn 
1,0 - 2,0 

S 
max.0,02 

P 
max.0,035 

Cr 
17,0 -• 19,0 

Ni 
9,0 - 11,0 

Mechanické vlastnosti: 
při 20°C - mez pevnosti Ô J. - 432 MPa 

mez kluzu Gj,. 
tažnost O j 
kontrakce "\{/ 

- 196 MPa 
- 38 % 
- 55 % 

Mez kluzu (5^. při 325°C min. 117 MPa 

Výroba této oceli je velmi náročná a vyžádala si řadu výzkumných prací v oblasti metalur
gie i technologie. Zvláště při výrobě kolektorů, které jsou vyráběny z dutých těles z 50 t 
ingotů i přísné požadavky na vysokou ultrazvukovou čistotu a dokonalou prozvučnost, danou 
jemným austenitickým zrnem, vyžádaly zvládnutí nové technologie výroby oceli i technologie 
kování. 

4/ Požadavky na kontrolu jakosti: 
Pro posouzení náročnosti konstrukčního řešení každého výrobku hrají rozhodující úlohu 

požadavky na kvalitu a tomu odpovídající rozsah kontroly základních materiálů, rozsah kon
troly v procesu výroby i kontrola jakosti konečného výrobku. 

Požadavky na provozní bezpečnost parogenerátoru si vyžadují vnesení všech dostupných 
metod kontrol jakosti, bez ohledu na čas i techniku. V souladu s platnými předpisy pro výrobu 
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zařízení jaderných elektráren byl vypracován program kontroly jakosti, který je možno rozdě
lit do tří níže uvedených částí: 
a/ Kontrola základního materiálu. 

Této kontrole podléhají veškeré použité materiály. Program kontrol obsahuje značení 
materiálu, chemický rozbor, zkoušky tahem při normální i zvýšené teplotě, zkoušky vrubové 
houževnatosti, zkoušky lámavosti, resp. zkoušky zmáčknutím u trubek, kontroly makrostruktu-
ry a zkoušky odolnosti proti mezlkrystalické korozi u austenitických materiálů. 

Z nedestruktivních kontrol podléhají všechny nosné části 100 % kontrole ultrazvukem 
kolmou sondou a výkovky i sondou úhlovou. Opracované výkovky /kroužky pláště, nátrubky, 
kolektory apod./, šrouby, matice jsou kontrolovány po celém povrchu magnetickopráškovou 
nebo kapilární metodou. U nosných prvků z austenitických ocelí je prováděna kontrola obsahu 
feritu. Závažnou operací, které podléhají prakticky veškeré detaily, je kontrola tepelného 
zpracování včetně dokumentování všech tepelných režimů. 

b/ Kontrola v procesu výroby. 

Sem patří především kontrola svarových spojů a austenitických návarů. Každé svářečské 
operaci předchází kontrola značení, kontrola kvalifikace svářeče a kontrola sestavení 
svařovaných dílů. Pro dosažení dokonalé kvality svárů je požadováno u všech nosných svárů 
provedení kontrolních svarových spojů na zkušebních deskách, vyrobených ze stejných mate
riálů a stejnou technologií a podléhajících stejnému rozsahu kontrol, jako svařované části. 

Pro zajímavost, u prvního parogenerátoru představují tyto zkušební desky téměř 11 t 
materiálu. 

Teprve po vyhodnocení zkušebních svarových spojů je možno přistoupit ke svařování. Pro
vedené svarové spoje podléhají kontrole tvrdosti, 100 % kontrole prozařováním a 100 % kontro
le ultrazvukem přímou i šikmou sondou. Veškeré sváry jsou kontrolovány na povrchové trhliny 
magneticko-práškovou nebo kapilární metodou. 

c/ Kontrola konečného výrobku. 

Ke konečným kontrolám, kromě kontroly dokumentace předchozích kontrolních operací, 
rozměrové kontroly a kontroly čistoty, patří především tlaková zkouška a zkouška těsnosti 
héliem. 

Zkouška vodním tlakem se provádí samostatně pro primární a sekundární okruh. Doba prodlevy 
na zkušebním přetlaku musí být min. 30 minut. Po snížení zkušebního přetlaku na výpočtový, 
se provádí pečlivá kontrola všech svarových spojů a přilehlých oblastí. Po provedení tlakové 
zkoušky je znovu provedena kontrola svárů a přilehlých oblastí na povrchové trhliny magne
ticko-práškovou, nebo kapilární metodou. 

Tlakové zkoušce vodou podléhají veškeré teplosměnné trubky u výrobce, jakož i po prove
dení ohybů ve Vítkovicích. 

Zkouška těsnosti héliem se provádí metodou vakuovou a v případě výskytu nepřípustných 
netěsností také metodou přetlakovou, s indikací hélia. Metodika zkoušky těsnosti primárního 
okruhu musí zjistit celkovou netěsnost s citlivostí 10~ ,U l/sec. Hodnota tlaku v prostoru 
primárního okruhu musí být při vakuové zkoušce těsnosti menší než 6,66 Pa. 
Tato zkouška se provádí před tlakovou zkouškou i po tlakové zkoušce, po předcházejícím doko
nalém vysušení. 

; 
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5/ Závěr 

Z uvedených požadavků na konstrukci parogenerátoru je zřejmé, že zvládnutí tak náročné 
výroby není možné bez vyřešení celé řady výzkumných úkolů a osvojovacích prací, jakož i 
bez dokončení rozsáhlé výstavby a modernizace výrobní základny. Modernizace se týká surovi
nové základny, doplnění kováren, lisoven, válcovny plechů, těžké mechaniky a především 
nových hal, navazujících na stávající kotlárnu. 

Nové výrobní haly budou vybaveny nejmodernějším strojním parkem, výkonnými agregáty, 
kontrolním zařízením a přístrojovou technikou, která umožní splnění náročných požadavků 
na kvalitu výrobků pro JE. 

K unikátním zařízením patří zejména zkružovací stroj fy Schies-Froriep, umožňující 
zkružovat plechy za studena do ti. 150 mm a za tepla do 300 mm, při šířce válců 3600 mm. 
Frézka na opracování svařovaných hran plechů fy Hugh Smith je strojem s nejmodernější 
konstrukcí, s vysokým řezným výkonem a s možností frézování rovných plechů do ti. 300 mm 
a délky 14 m. 

K náročným zařízením bude patřit i žíhací pec o rozměrech 6 x 6 x 20 m, s možností 
vsázky až do 300 t, která bude splňovat požadavky na teplotní režim s tolerancí + 10 C. 

Zaválcování trubek výbuchem se bude provádět ve speciálním bunkru, pod úrovní podlahy. 
Pro nedestruktivní zkoušení bude instalován nový lineární urychlovač, kterým bude 

možno, v ekonomicky únosných časech, prozařovat materiály do ti. 400 mm. Moderně bude vy
baveno i pracoviště héliového zkoušení těsnosti svarových spojů. 

V halách budou speciální pracoviště pro ohýbání teplosměnných trubek, pracoviště pro 
proplachování po utěsnění trubek výbuchem a pracoviště tlakové zkoušky. 

Dosavadní výsledky, kterých jsme dosáhli při výrobě dílů tlakové nádoby, kroužků 
vnitřní vestavby, primárního potrubí a armatur a především při výrobě prvního kompenzáto
ru objemu, dávají předpoklady, že náročná výroba parogenerátoru bude ve Vítkovicích úspěš
ně zvládnuta. 
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19. VÝPOČTOVÉ ASPEKTY PAROGENERATORU 
A KOMPENZÁTORU OBJEMU PRO VVER 440 
Vejvoda S. - VÍTKOVICE 

Lektor: Hrbek Z. 

Úvod 

Vítkovice - Ústav aplikované mechaniky v Brně, se na jaderném programu podílí řešením 
úkolu P-09-123-005-44/6 "Výpočet pevnosti a životnosti komponent jaderných elektráren", 
který je rozdělen na dvanáct dílčích částí. V rámci tohoto ilkolu jsou zejména: 
1/ sestavovány programy pro řešení skořepin, ťotačně symetrického a obecného tělesa na 

počítači ICL 2960 a stolním kalkulátoru Hewlett-Packard, 
2/ sestavovány programy pro vyhodnocení napětí podle sovětské normy /l/, 
3/ zpracovány výpočty pevnosti a životnosti kompenzátoru objemu a parogenerátoru pro 

W E R 4 40, 
4/ zjišťovány cyklické mechanické charakteristiky ocelí 22K, 10GN2MFA a oblasti svarů obou 

ocelí, 
5/ provádí se zkoušky spoje trubka kolektor, 
6/ na modelech jsou ověřovány součinitele koncentrace napětí v místě připojení hrdel, 
7/ jsou připravovány zkoušky modelů a důležitých uzlů opakovaně namáhaných vnitřním pře

tlakem. 

V našem příspěvku se zaměříme na výpočet pevnosti a životnosti kompenzátoru objemu 
a parogenerátoru pro W E R 440. 

Důvody pro vypracování výpočtů ve výrobním závodě 

V našem Ústavu jsme vypracovali podrobný výpočet pevnosti a životnosti kompenzátoru 
objemu a u parogenerátoru pouze nejdůležitějších detailů. Sovětský partner však požaduje, 
abychom vypracovali také podrobný výpočet pevnosti a životnosti parogenerátoru, přestože 
jsme obdrželi jeho technický projekt. Požaduje, aby dokumentace, doprovázející výrobek na 
staveniště, obsahovala výběr základních rozměrů a výpočet pevnosti a životnosti, vypracova
ný ve vývobním závodě. Výhody tohoto požadavku se projevují již nyní, v průběhu výroby 
zařízení, kdy sovětská,strana vyžaduje, k vyjádření o malých výrobních změnách,předložení 
našeho výpočtu. Lze předpokládat, že také během provozu zařízení, bude vyžadováno vyjádře
ní výpočtáře k různým otázkám. Nejzodpovědněji sevýpočtář může vyjádřit na základě svého 
podrobného výpočtu a podkladů k němu /tisk od počítače a pod./, které se běžně ke zprávě 
o výpočtu nepřikládají. 

Při zahájení práce na výpočtech pevnosti a životnosti, vznikly v našem závodě diskuze 
kolem použití metod výpočtu namáhání. Byli jsme zrazováni od použití metody konečných prvků, 
protože sovětská norma /l/ o ní nemluví a v příloze obsahuje analytické metody výpočtu. 
Přesto jsme při výpočtu kompenzátoru objemu metodou konečných prvků použili, což velice klad
ně ocenili nejen sovětští specialisté výpočtáři, ale také spolutvůrci sovětské normy 
V.N. Filatov a M.I. Jegorov. Soudruzi Filatov a Jegorov nám potvrdili, že normou je pouze 
první část knižní publikace /!/, obsahující hodnocení vypočtených napětí. Výpočtová sche-
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mata a vzorce pro výpočet a deformací, obsazeně v přílohách normy /l/, slouží pro potřebu 
těm, kteří nemají k dispozici přesnější metody výpočtu. V současné době, při doplňujících 
výpočtech kompenzátoru objemu a parogenerátoru, už po nás sovětští odborníci požadují vý
počet metodou konečných prvků. Sovětská norma však neobsahuje postup hodnocení napětí, 
vypočtených touto metodou. Proto jsme užili postup, se kterým pak sovětští odborníci souhla
sili. V předloženém příspěvku tento postup demonstrujeme. 

Vliv rozloženi deformaci na tříděni napětí do kategorii 

Pro výpočet napětí a deformací jsou nejvíce propracovány programy, předpokládající 
elastické chování materiálu. Obdrží se napětí, která zejména v místě koncentrací překro
čí mez kluzu Oi/a. , případně i její násobek. Za předpokladu platnosti Hookova zákona v 
celém rozsahu výpočtu to ještě nemusí být na závadu. Po překročení meze klutu takto obdržíme 
neskutečná napětí. Kdybychom je omezili stejně, jako prostá membránová napětí, která jsou 
vyvolána vnějším silovým zatížením, byli bychom neoprávněně přísní. Proti tvůrci ASME Code 
zavedli kategorie napětí, aby umožnili použít metody výpočtu, předpokládající elastické 
chování materiálu a přitom vypočtená napětí správně hodnotili. Zařazení napětí do jednotlivých 
kategorií závisí na jejich původu a na rozložení deformací po průřezu nádoby a tlouštce 
stěny. Napětí silového původu mají nepříznivější vliv na pevnost nádoby, než původu defor
mačního. 

Význačným kriteriem pro posouzení pevnosti jpádoby je rozložení deformací po průřezu 
nádoby a po její tlouštce. Celková deformace &t , vznikající v zatížené konstrukci, má 
elastickou složku £ a plastickou složku £n . Při namáhání pod mezí kluzu je óp vůči £-t za
nedbatelné, ale nad ní začíná růst a po průřezu se poměr £e/ £p mění. Kategorizace napětí 
podle ASME Code /2/ i sovětské normy /l/ je všeobecně známa, proto se zde zaměříme na čle
nění napětí, s přihlédnutím k jimi vyvolaným deformacím. Nejnebezpečnější jsou napětí silo
vého původu, konstantní po průřezu, to je prostá membránová napětí, obr. 1. Při opakovaném 
namáhání nad mezí kluzu by jimi způsobené plastické deformace mohly postupně narůstat. 
Tato napětí se proto omezují nejpřísněji, obvykle 0^ = min { 2(5^/3, 6fí/n}, velikost n 
si volí jednotlivé normy různě. V oblasti diskontinuit tvaru dochází ke vzniku lokálních 
vnitřních sil /druhotných sil/, které sami splňují podmínky statické rovnováhy a mohou 
vyvolat lokální plastické deformace, obr. 1. Při opakovaném zatížení se v oblasti těchto 
vnitřních sil vytvoří vhodná zbytková napětí, která značně sníží podíl plastické deforma
ce Sp na celkové deformaci &t . V prvém cyklu zatížení však od těchto sil může vzniknout 
trvalá zbytková deformace, která může ovlivnit životnost konstrukce /vliv asymetrie/ a ne
přípustnou změnu jejího tvaru. Proto např. sovětská norma /l/ v či. 1.1.7 uvádí " ... Pro 
vyloučení napětí a napětí vznikající od okrajových sil a deformací". Dle sovětské normy 
/l/ se tudíž rozkmit napětí C&j^ ohraničuje hodnotu 2,5 (5jj pouze pro zabránění vzniku 
nepřípustné změny tvaru, která by znemožnila správnou funkci zařízení, např. vznik netěs
nosti. Pro zabránění netěsnosti však tato podmínka nemůže být postačující. Takto nám smysl 
podmínky (@~)D ^ 2,5(5^ při osobním jednání zdůrazňovali tvůrci sovětské normy /l/. V 
každém případě však musí být splněna podmínka životnosti, která je podmínkou pro rozkmit 
napětí (Cy)né: 2,5(5^ druhotně ovlivněna. Splněním podmínky (6~)R^:2,5 0£ se zmenší v oblasti 
I /obr. 1/ podíl plastických deformací €p na celkové deformaci^a tím se zvýší životnost 

konstrukce. ASME Code omezuje rozkmit napětí podmínkou fO)^4 3 OJ ,ale tím, že vymezuje 
postup výpočtu životnosti při (G~)„ > 3 Č5J , připouští také její nesplnění. 

Druhotná napětí lze rozložit na membránová a ohybová. Druhotná membránová napětí ome
zují normy /l/ a /2/ přísněji než druhotná ohybová napětí, pravděpodobně pro rozdílný prů
běh deformací po tlouštce stěny. Od druhotných membránových napětí jsou deformace konstantní 
po průřezu, mají tudíž obdobný charakter jako od prostých membránových napětí. Mohou podstat
něji ovlivnit změnu tvaru konstrukce než deformace od druhotných ohybových napětí. 

Plastické deformace od špičkových napětí v místě koncentrace /oblast II na obr. 1/ vzni
kají v oblasti, která je menší než tlouštka stěny tělesa, nemohou způsobit nepřípustnou změ
nu tvaru. Proto se ani špičková napětí neomezují velikostí, ale posuzují se na nízkocyklo-
vou vínavu. 
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Vypočet napětí metodou konečných prvků 

Řešíme-li konstrukci jako tenkostěnnou skořepinu, obdržíme napětí s lineárním průběhem 
po tlouštce její stěny. Pro výpočet napětí v oblasti koncentrací musíme znát velikost sou
činitele koncentrace napětí OC . Metodou konečných prvků obdržíme v místě koncentrací /např. 
v místě připojení nátrubku ke dnu/ nelineární průběh napětí. Přesnost výpočtu závisí na jem
nosti dělení na prvky a proto je nutné mít s programem zkušenosti. Protože napětí vypočtená 
metodou konečných prvků obsahují vliv součinitele koncentrace, můžeme je přímo posoudit na 
únavu. Vyvstává však otázka, jak získat ostatní kategorie napětí, jejichž posouzení sovětská 
norma /l/ a americký ASME Code /2/ požadují. Postup, který jsme k tomu použili ve výpočtu 
kompenzátoru objemu a parogenerátoru demonstrujeme v další části příspěvku. 

V zadání pro výpočet jsme obdrželi průběh vnitřního tlaku a teploty prostředí v čase 
a změny jednotlivých zatížení během normálních pracovních podmínek,narušení normálních pra
covních podmínek včetně jejich počtu a informace o havarijní situaci. 

Pro urychlení výpočtu jsme převážně použili programy metodou konečných prvků, sestave
né na stolní kalkulátor Hewlett-Packard 9820 A. Programem HP 6 pro výpočet tenkostěnné 
skořepiny lze řešit konstrukci o 208 prvcích a programech ROSNÁ pro výpočet rotačně sy
metrického tělesa konstrukci o 264 prvcích při šířce pásu 7. S programem ROSNÁ souvisí 
program TEPL pro výpočet stacionárního teplotního pole. Abychom získali co nejpřesnější 
výsledky v oblasti koncentrace, řešíme konstrukci nejprve jako tenkostěnnou programem 
HP 6 a potom vybrané oblasti programem ROSNÁ. Oddělené části konstrukce při tom nahradíme 
vnitřními silami, vypočtenými programem HP 6. Reálnost tohoto postupu ukážeme na příkladě. 

Nejprve však naznačíme postup členění napětí na kategorie, který jsme užili při výpoč
tu metodou konečných prvků. Užijeme při tom označení dle sovětské normy /l/. 

a/ Kategorie prostých membránových napětí 

Prostá membránová napětí jsou vypočtena samostatně ze známých vztahů membránové teorie. 
Návrhové vzorce v sovětské normě /l/ pro výběr základních rozměru a tlouštěk jsou odvozeny 
z teorie tenkostěnných skořepin. Proto při výpočtu redukovaných membránových napětí ze 
vzorce , 

<% = mm {/er-oílje;- eji, / q - ^ í ) A/ 
kde _ 

/2/ 
musí být vzato napětí ve směru normály stěny rovno nule (57 = O. Pokud bychom vzali 
G^ = -p/2, nevyhověl by dokonce ani hladký válcový plást bez otvoru, navržený podle návr
hových vzorců. 

b/ Kategorie napětí (<5~)z , ((T)R 

Kategorie napětí (G*Jz obashuje místní membránová C£ř/ a prostá ohybová ó^ napětí. 
Místní membránová napětí jsou dána součtem prostých a druhotných membránových napětí. Roz
kmit napětí CC")^ se vypočte z napětí, která mají po tlouštce stěny lineární průběh. 
Nezahrnuje se vliv koncentrace napětí a jistá teplotní napětí, která nemohou způsobit ne
přípustnou změnu tvaru konstrukce. Protože u tlustostěnného tělesa obdržíme metodou koneč
ných prvků nelineární průběh napětí, musíme z nich dodatečně linearizovaná napětí vypočí
tat a potom u nich posoudti kategorie (6~\ a (@*~)e' 

Pro výpočet linearizovaných napětí a jejich posouzení jsme užili následující postup 
/program HP 18, [3j /: 



1/ Programem založeným na metodě konečných prvků s lineární aproximací funkce posuvu obdr
žíme napětí (5T , 0~ip , G^ , ťTZ v těžištích prvků. V kontrolovaném řezu je například 
n = 7 vnitřních bodů, obr. 2b. 

2/ Ve vnitřních bodech kontrolovaného ře;u promítneme napětí ČjT, (5̂  , Trz do souřadného 
systému J , 77 , osa ř leží v rovině řezu, obr. 2b. Obdržíme 67 , 6 ^ , í̂ ig . 

U rotačně symetrické lilohy je obvodové napětí Gcp hlavním napětím a není nutné ho promí
tat do jiné roviny. 
3/ Proložíme-li křivky hodnotami napětí ve vnitřních bodech kontrolovaného řezu, obdržíme 

jejich hodnoty na vnitřním a vnějším povrchu stěny /body 0,8 na obr. 2b/. Při výpočtech 
se ukázalo, že není vhodné uvažovat tyto křivky jako polynomy vyššího stupně, protože jsme 
v některých případech na povrchu stěny obdrželi nereálné hodnoty napětí. Proto jsme 
přistoupili k výpočtu povrchových napětí z hodnot ve třech vnitřních bodech nejbližších 
povrchu, tedy proložením polynomu stupně n = 2 . 
Napětí (2T ve směru kolmém k povrchu stěny známe. Na nezatíženém povrchu je rovno nule 
a na zatíženém je rovno záporné hodnotě tlaku. 

4/ Linearizujeme napětí (% , Otp , která mají po délce kontrolovaného řezu L nelineární 
průběh. Výpočty ukázaly, že při dostatečně jemném dělení na prvky lze proložit hodnoty 
napětí (5Z , 6q> polygonem. Linearizované napětí musí být ve statické rovnováze s napětím, 
vypočteným metodou konečných prvků. Má-li napětí vypočtené metodou konečných prvků vý
slednice M, N /obr.2a/, je linearizované napětí na povrchu stěny dáno vztahy: 

(5^ = c - d G[v = c + D /3/ 
kde 

c = d = r - 3c /4/ 
L L 

Linearizová napětí .jsou označena indexem L . 

5/ Na vnějším i vnitřním povrchu v kontrolovaném řezu vypočteme hlavní napětí O!, , Č3]> , 
67 jak z napětí vypočtených metodou konečných prvků pro posouzení na Únavu, tak z 
napětí linearizovaných pro posouzení (Í5~.)2 a(60n- Hlavní napětí 6£ = í5^ . Hlavní 

napětí (5T známe přesně, na zatíženém povrchu je (5̂  = -p a na nezatíženém povrchu 
Gj = 0. U napětí 6$ je součinitel koncentrace oC = 1. zbývá vypočítat hlavní napětí Č>T, 
které leží v tečné rovině k povrchu, směr O^j svírá s rovinou řezu úhel 0C2 , obr. 2b. 
Potom 

/ 5 / 

Ol = — f<5}+<5^- -^—(Of-6^) c o s 2 C C 2 - ^ s i n 2 0C2 

Pro známé 63 lze v e l i k o s t 6í up řesn i t ze vztahu 

Or = i [ 2<X - SX (l-cos 2CC, ) -2 %-n sin 2 OL„ ] 
* 1+cos 2C0Z

 J *• 2 S /6/ 
Pro OCí= o, kdy rovina kontrolovaného řezu je kolmá na povrch stěny, je 

67 = 0^ m 
6/ Vypočteme průměrné /místní membránové/ napětí OčmM po délce kontrolovaného řezu L. 

Je-li řez kolmý na povrch stěny, je 6$mtf = &rmY\ , lze vzít 6jmj^ = -p/2. 

7/ Kategorie napětíftS^ se vypočte ze součtu místního mebránového &mn a prostého ohybového 
0~ napětí silového původu. 

( n = ma* {I 610 - <T2o + (5^-<^M /, /<£ + <^« " <%„«/, 
> ' ® r . + ®ímM - <%mMl} ± 1,3 6^ / 8 / 

kde Ó1mH - <~j j OzmM 2 / 9 / 
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Při tlakové zkoušce tuto kategorii omezujeme zvýšenou dovolenou hodnotou předepsanou 
normou /l/. 
Není-li kontrolovaný řez kolmý na povrch stěny, Cf^ý- 0, pracujeme při posouzení katego
rie člS^s napětními Č ^ , (5^ = Ofz , 6^mh . 

8/ Kategorie napětí (6~)R s e vypočte ze součtu místního membránového napětí G^M • pros
tého ohybového <3^ a místního ohybového napětí 6^ a hlavního teplotního napětí 6*£ . 

Jedná se o linearizovaná napětí. Pro celý cracovní režim nalezneme (0^1 ~^Ví.)max' 
C®-0iL) min' «% ~ <T3 ) max, ' CV, - 0% ) min, f <£ - <ft ) 
C^íl 'Git) min. Napětí^ = C5T 

max, 

P l a t í , že C@u~0ťpraax 2 0, C^íi, ~ í ? / ) m i n ^ °- Rozkmit napě t í C<5̂ R je maximální hodno
ta ze 

&f " ^ m a x " ($1 - ^ m i n 

/ 1 0 / 

0 nutnosti splnění podmínky jsme diskutovali již v předchozí části 
příspěvku. 

c/ Kategorie napěti / / - posouzeni odolnosti proti cyklickému namáháni 

Do této kategorie zahrneme napětí jako v předešlém případě zvětšená o přírůstky 
napětí v místě koncentrací a podružná teplotní napětí G^p . Jsou to napětí vypočtená MKP 
pro tlustostěnné těleso. Vyhodnocení provedeme v kontrolovaném řezu na vnitřním i vnějším 
povrchu. Pro každý zatězovaci blok vybereme časové okamžiky, které do daného bloku patří. 
Např.: první zatězovaci blok: počáteční stav - utažení šroubů - hydraulická zkouška - utaže
ní šroubů - počáteční stav je tvořen časovými okamžiky T^ , ̂  , ^ , ft , % . V každém 
časovém okamžiku určíme hlavní napětí *uj , í^ , í^ a nalezneme časový okamžik s největším 
napětím. V tomto okamžiku seřadíme napětí dle velikosti a přiřadíme jim nové indexy tak, 
že (57" ̂  ®i > O j , tyto indexy pak platí pro všechny časové okamžiky v bloku. Pro všech
ny okamžiky určíme redukované napětí 0J " ^ > ̂  ""^5 > ^í ' @W a sestavíme jejich 
průběhy. 

Např. v bloku 1 rozhoduje průběh redukovaného napětí ©3 ~ ©./ na vnitřním povrchu, 
obr. 3. 
Tento průběh napětí analyzujeme metodou "stékajícího deště" a dostaneme dva cykly s těmito 
hodnotami: 

6~v = 0 CT = 2,16 MPa max a 

6^ax= 242,4 MPA ^a= 123,36 MPa /li/ 

Pro každý cykl v bloku určíme dovolený počet cyklů N. a určíme kumulaci poškození bloku 

První cykl: 

Druhý cykl: 

0- = 
min 

<^in " 

-4,32 MPa 

-4,32 MPa 

kB L 
^ N i /12/ 

V daném bloku rozhoduje to redukované napětí, pro které je maximální kumulace poškození 
bloku a tuto kumulaci započteme do celkové kumulace poškození k a provedeme posouzení : 

k = £k B L « 1 /13/ 



Posouzení pevnosti a životnosti průlezu parogenerátoru W E R 440 

Tento uzel je zatížen vnitřním přetlakem/ silami ve šroubech a těsnění a teplotním 
polem. Hlavní pracovní režimy, které mají vliv na napětí a životnost jsou utažení šroubů, 
hydraulická zkouška II. okruhu,rozehřev, nominální režim a ochlazování. 

V ostatních pracovních režimech se parametry druhého okruhu prakticky nemění a proto 
není nutné je uvažovat. 

Pro posouzení životnosti jsou sestaveny následující zatěžovací bloky: 
Blok 1 : Počáteční stav - utažení šroubů - hydraulická zkouška - utažení šroubů -

počáteční stav. 
Těchto zatěžovacích bloků je n =90. 

Blok 2: utažení šroubů - rozehřev - nominální režim - ochlazování - utažení šroubů. 
Těchto zatěžovacích bloků je n= 400. 

Zatížení uzlu v jednotlivých pracovních režimech je následující : 
- počáteční stav - časový okamžik "E| - na uzel nepůsobí žádné zatížení, napětí jsou nulová; 
- utažení šroubů - časový okamžiky- na uzel působí síla od počátečního utažení šroubů 

Qšr = 3 3 3° 0 0° N? 
- hydraulická zkouška - časový okamžik % - uzel je rovnoměrně prohřát na teplotu 130 C -
- zatížení tvoří síla ve šroubech a vnitřní přetlak 7,8 MPaj 
- nominální režim - časový okamžiky- uzel je rovnoměrně prohřát na teplotu 270°C, zatí
žení tvoří síla ve šroubech a vnitřní přetlak 5,6 MPa; 
- režim rozehřevu - časové okamžiky í^ až'íj', - tyto okamžiky vyplynuly z analýzy teplotního 
pole a byly vybrány s ohledem na teplotní spády; 
- režim ochlazování - časové okamžiky í ^ až 1^B - stejně jako u režimu rozehřevu. 

V každém časovém okamžiku určíme velikost vnitřního tlaku, síly ve šroubech a těsnění, 
které se vlivem různých teplot šroubového spoje mění, a teplotní pole řešené oblasti. 

Pevnostní výpočet je proveden pro tři silové zatěžovací stavy: 
- od jednotkového přetlaku p = 1 MPa 
- od jednotkové síly ve šroubech Q ž r

 = 1 000 000 N 
- od jednotkové síly v těsnění Q. = 1 000 000 N 

Dále je nutné vyřešit napětí od teplotních polí. Celkové napětí v časovém okamžiku je 
pak dáno kombinaci jednotkových zatěžovacích stavů a násobků vystihujících skutečné zatížení 
v časovém okamžiku. 

Řešení je provedeno metodou konečných prvků /MKP/. V první fázi výpočtu provedeme 
řešení pro tenkostěnnou skořepinu /viz obr. 5/. Horní příruba a styk skořepin jsou nahraze
ny prstenci. Tímto výpočtem získáme průběh membránové síly a momentu ve směru meridiánu 
N. a M. a v obvodovém směru N, a M-. Těmto vnitřním silám odpovídá lineární průběh napětí 
po tlouštce stěny. Napětí s koncentrací v oblasti styku skořepin určíme MKP pro tlustosiěn-
né těleso, v našem případě trojúhelníkový prvek s lineární násadou. Řešíme pouze část kon
strukce /viz obr. 6/. Řez je proveden na počátku prvku 9 obr. 5. Volný okraj zatížíme vnitř
ními silami N,, Mjy které jsme určili MKP pro tenkostěnné skořepiny a posouvající silou T, 
kterou určíme z podmínky rovnováhy vnitřních sil N., M. a T s vnějším zatížením. Například 
pro zatížení jednotkovým přetlakem určíme posouvající sílu takto : / obr. 4 / 

Ve směru osy z musí být splněna podmínka rovnováhy, z této podmínky rovnováhy 
určíme posouvající sílu T 

T.cosOC -t Nj^.sinOC - p . ^ C r* - r|)= 0 
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Po zavedení této posouvající síly jsme obdrželi velmi dobrou shodu mezi napětími 
vypočtenými MKP pro tenkostěnné skořepiny a MKP pro tlustostěnna tělesa. Porovnávání napětí 
v řezu E-E obr. 6, který vede těžišti prvků 190, 188, 186, 184 a 182 a kterému odpovídá 
střed prvku 6 na obr. 5 v časovém okamžiku 0^ - nominální - je provedeno na obr. 7. 

Tímto způsobem jsou určena napětí pro p, Q~ a Q . 

Závěr 

Vypracováním výpočtů pevnosti a životnosti kompenzátoru objemu a parogenerátoru pro 
W E R 440 jsme získali cenné zkušenosti. Postup hodnocení napětí, vypočtených metodou koneč
ných prvků, který jsme vypracovali, se nám osvědčil, lze jej však ještě upřesnit. Napětí, 
vypočtená metodou konečných prvků, budeme ověřovat s experimentálními výsledky, ziruířenými 
u kompenzátoru objemu a parogenerátoru pro W E R 440 při hydraulické zkoušce ve Vítkovicích 
v Ostravě a při chladné a horké zkoušce v atomové elektrárně V 1 v Jaslovských Bohunicích. 

L i t e r a t u r a 

/l/ Normy rasčota na pročnosE elemntov reaktorov, parogeneratorov, sosudov i truboprovo-
dov atomnych elektrostancij, opytnych i issledovatělskich jaderných reaktorov i usta-
novok. Metallurgia, Moskva 1973. 

/2/ ASME Boiler and Pressure Vessel Code, an American Nacionál Standard, Section III, 
Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components, New York, 1974. 

/3/ Moulis R.: Program k hodnocení pevnosti a životnosti rotačně symetrických těles na 
kalkulátoru Hewlett-Packard 9820 A, výzkumná zpráva Vítkovi-tfAM Brno 854/78. 

• 
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20. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, FUNKČNÍ 
A PROTOTYPOVĚ ZKOUŠKY UZAVÍRACÍCH 
ARMATUR PRO VVER 440 
Dohnal V. - Modřanské strojírny 

Lektor: Hotěk V. 

Konstrukční řešení 
Vývoj a konstrukce speciálních armatur pro elektrárny typu W E R 440 vycházely přímo ze zkuše
ností a praxe z vývoje, výroby, dodávek, komplexních zkoušek a z provozu armatur, dodávaných 
n. p. Modřanské strojírny pro elektrárnu A 1. Základem tichto prací však byly konstrukce ar
matur pro klasickou energetiku, které v době vývoje a i dnes jsou na vysoké technické iSrovni 
a ve svých jednotlivých konstrukčních prvcích dlouhodobě funkčně ověřeny. 

Konstrukční návrhy byly zpracovány v sortimentu odpovídajícímu základnímu výrobnímu programu 
našeho n. p., a to z toho důvodu, abychom v maximální míře využili všech stávajících výrob
ních zařízení, tj . zápustek v kovárnách, strojového parku, přípravků, nářadí atd. Je možné 
konstatovat, že tento velmi náročný záměr se podařilo uskutečnit. Stručný popis konstrukcí 
jednotlivých typů armatur nyní uvádíme. 

Ventily uzavírací a škrtící vlnovcové Js 6 - 40 /obr. č. 1/ 
Uzavírací ventil je třmenový, v přivařovacím provedení. Těleso, zápustkový výkovek s kuželo
vou těsnící plochou. Spojení tělesa se třmenem provedeno podle čs. patentu. Kuželka navleče
na na netočivém stoupajícím vřetenu, které se pohybuje ve vřetenové matici a je proti otoče
ní zajištěno vedením, majícím též funkci ukazatele otevření. Vřeteno je utěsněno víceplášEo-
vým vlnovcem. Pro případ porušení vlnovce je ventil opatřen ještě měkkou havarijní ucpávkou. 
Utěsnění tělesa proti vnějšímu okolí provedeno těsnícím svarem. Směr proudění pracovní látky 
je pod kuželku. 

Ventily regulační jsou přímo odvozeny od ventilů uzavíracích. Liší se pouze v kuželce, která 
je ve své spodní části upravena pro regulaci. Problematika regulačních částí armatur byla ře
šena ve Vtí Sigma, kde na základě Údajů o rozměrech v tělesech a zdvizích vlnovců bylo zpraco
váno zadání na počítači a navrženy základní tvary kuželek. 

Ventily uzavírací a škrticí vlnovcové Js 50 - 150 /obr. č. 2/ 
Uzavírací ventil je s víkovou přírubou, v přivařovacím provedení. Těleso, zápustkový výkovek 
s kuželovou těsnící plochou. Kuželka navlečena na netočivém, stoupajícím vřetenu, které se po
hybuje ve vřetenové matici, uložené na kuličkových ložiskách. Vřeteno je proti otočení zajiš
těno vedením, majícím též funkci ukazatele otevření a je utěsněno vícepláStovým vlnovcem. Pro 
případ porušení vlnovce je ventil opatřen ještě měkkou, havarijní ucpávkou. Utěsnění tělesa 
proti vnějšímu okolí - primární utěsnění, tvoří pouzdro vlnovce. Sekundární utěsnění tělesa je 
provedeno víkovou přírubou. Směr proudění pracovní látky je nad kuželku. 

Regulační ventily Js 50 - 150 byly řešeny obdobným způsobem jako ventily Js 10 - 40. Směr 
proudění u regulačních ventilů je vždy pod kuželku. 
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Ventily zpětné Js 6 - 40 /obr. č. 3/ 
Zpětný ventil je s víkovým čepem, v přivařovacím provedení. Těleso, zápustkový výkovek s kuže
lovou těsnící plochou. Kuželka je vedena v tělese. Těleso je proti vnějšímu okolí utěsněno 
těsnícím svarem. Tlak pracovní látky na víkový čep zachycuje převlečná víková matice. Směr 
proudění je pod kuželku. 

Ventily zpětné Js 50 - 150 /obr. č. 4/ 
Zpětný ventil je s vikovou přírubou, v přivařovacím provedení. Těleso, zápustkový výkovek s 
kuželovou těsnící plochou. Kuželka je vedena na víkovém čepu, jehož horní část vytváří primár
ní utěsnění tělesa proti vnějšímu okolí. Sekundární utěsnění je provedeno vikovou přírubou. 
Směr proudění pracovní látky je pod kuželku. 

Zpětné klapky Js 65 - 300 /obr. č. 5/ 
Zpětná klapka je s vikovou přírubou, v přivařovacím provedení. Těleso, kované s hrdly z jednoho 
kusu, má sedlo vložené s přesahem, které je zavařeno těsnícím svarem. Talíř klapky je kyvně u-
ložen na rameny, otáčejícím se na čepu ve speciálním závěsu podle čs. patentu. Víkový spoj má 
zabroušené těsnící plochy bez vloženého těsnění. Směr proudění pracovní látky je pod talíř. 

Soupátka Js 65 - 300 /obr. č. 6/ 
šoupátko je s vikovou přírubou, v přivařovacím provedení. Těleso, kované s hrdly z jednoho kusu, 
má sedlo vložené s přesahem, které je zavařeno těsnícím svarem. Dělený klín podle čs. patentu 
dovoluje sledování úkosu sedel a umožňuje snadnou záměnu klínů bez zdlouhavého lícování. Klín 
je navlečen na netočivém stoupajícím vřetenu, utěsněném proti vnějšímu okolí měkkou, dvoudíl
nou, odsávanou ucpávkou. Víkový spoj má zabroušené těsnící plochy bez vloženého těsnění. Vře
tenová matice se pohybuje na dvou axiálních ložiskách. Soupátka lze provozovat bez obtoku při 
nejvyšším tlakovém spádu pro 200 C do 12,5 MPa a při 300 C do 10 MPa. Směr proudění pracovní 
látky je možný z obou stran. 

Šoupátko Js 500 /obr. č. 7/ 
Šoupátko je s tlakotěsnícím víkem, vyráběné v přivařovacím provedení. Těleso, svařené z kova
ných dílců, má sedla vložená s přesahem, která jsou zavařena těsnícím svarem. Dělený klín, 
podle čs. patentu, dovoluje sledování úkosů sedel a umožňuje snadnou opravu klínu bez zdlouha
vého lícování. Klín je navlečen na netočivém, stoupajícím vřetenu, utěsněném proti vnějšímu 
okolí měkkou, dvoudílnou, pojistnou ucpávkou se speciální náplní. Tlak pracovní látky působící 
na tlakotěsnící víko, zachycuje dělený kroužek. Utěsnění je dosahováno stlačováním těsnícího 
kroužku. Pro případ jeho porušení je do prostoru nad těsnící a dělený kroužek umístěna membrá
na podle Čs. patentu, která zajišEuje 100 % těsnost vůči vnějšímu okolí. Tento meziprostor je 
napojen stej..d jako odsávání ucpávky vřetene na systém organizovaných tfniků. Vřetenová matice 
se pohybuje na jednom axiálním kuličkovém ložisku a jednom kuželíkovém ložisku. 

šoupátkem možno běžně manipulovat při nejvyšším tlakovém spádu 1,96 MPa. V zavřeném stavu se 
dovoluje na šoupátko jednostranný tlak 14 MPa. Směr proudění pracovní látky je z jedné strany, 
označený na tělese šipkou, šoupátko se dodává s elektrickým servomotorem umístěným na čelním 
převodu soupátka. Závěrná doba 36 s. 

Průchodky a dálkové ovládáni /obr. č. 8 a 9/ 
Průchodky a součásti dálkového ovládání byly prakticky ponechány v konstrukčním provedení 
jako u elektrárny A 1. Některé menší technologicko-výrobní změny byly provedeny především 
z důvodu převedení výroby do Jihomoravské armaturky Hodonín. 

Jedinou a poměrně dosti náročnou změnou byla realizace sovětského požadavku, aby průchodky byly 
těsné i v havarijním případě, tj. při parametrech 0,5 MPa a 150°C - vzduch a později byla 
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jejich použitelnost rozšířena pro teplotu do 300 C. 

Domníváme se, že je zde vhodné připomenout, že u jednotlivých prvků dálkového ovládání byly 
měřením zjištěny skutečné ztráty na kroutícím momentu, což má rozhodující význam pro projek
tanta při volbě velikosti elektrického servomotoru k ovládání armatury prostřednictvím dálko
vého ovládání. 

Prototypy 
Ve smyslu závěrů oponentního řízení vývojového ilko.'.u byly vyrobeny tyto prototypy: 
- ventily uzavírací vlnovcové Js 10, 40, 50, 100 + Regulační kuželky 
- ventily zpětné Js 40 a 100 
- zpětné klapky Js 100 a 200 
- šoupátka Js 100, 200 a 500. 

Prototypy byly vyrobeny z tehdy používaných materiálů, a to uhlíkové oceli ČSN 411416, legova
né oceli ČSN 415123 a austenitické oceli ČSN 417246. Šoupátko Js 500 pak již z oceli sovětské 
OX 18H 12T. 

Prototypy byly podrobeny následujícím zkouškám: 
a/ Zkoušky základního materiálu 

byly prováděny v rozsahu materiálového listu podle ČSN při 20°C 
b/ Mezioperační zkoušky 

- kontrola svarů prozářením 
- kapilární nebo magnetické zkoušky důležitých součástí jako např. těsnících ploch sedel 

a klínů šoupátek 
- kontrola vlnovců v podsestavách na pevnost a těsnost 
- další výrobní zkoušky a kontroly, zajištující kvalitu vyráběné armatury. 

c/ Zkoušky hotové armatury 
- zkouška pevnosti, nepropustnosti, funkce a těsnosti za studena a za tepla /jen materiál 

15123/ 
- zkouška těsnosti vůči vnějšímu okolí freonem nebo heliem 

d/ Zkoušky doplňující 
- kontrola provedení čistoty vnitřních povrchů 
- kontrola způsobu pasivace uhlíkových armatur 
- kontrola provedení dočasné ochrany armatur proti korozi 
- kontrola balení a expedice 

V průběhu vývoje a dále pak po vyrobení prototypů a podle dodatečných požadavků SSSR bylo ře
šení úkolu vedeno za úzké spolupráce s VÚ Sigma, ČVUT, VIJ VŽKG, VÚHŽ a daších podniků, kde 
byly řešeny zejména tyto výzkumně vývojové dílčí úkoly: 
- výpočtová metodika důležitých uzlů armatur 
- otázka použitých materiálů a osvojení jejich výroby 
- výzkum a vývoj vlnovců a ověření kvality vlnovců z dovozu 
- výzkum a vývoj tvrdé bezkobaltové návarové slitiny 
- rekonstrukce a měření průchodek 
- měření ztrátových součinitelů armatur 
- výzkum a měření regulačních částí vlnovcových ventilů 
- tenzometrická měření 
- výzkum ovládání šoupátka Js 500 dvěma elektrickými servomotory 
•• teoretický výpočet partie děleného kroužku pro Js 500 
- ověření tohoto výpočtu metodou fotoelasticimetrie 



- dynamika zpětných klapek 
- další zkoušky, měření a výzkum 

Všechny tyto uvedené výzkumně-vývojové práce byly nezbytným článkem pro zajištění vysoké kva
lity vyvíjených armatur a dálkového ovládání a pro získání nezbytných údajů, potřebných pro 
konstrukční a projekční práce. 

Je pochopitelné, že při výrobě prototypů byly kromě potřeb konstrukčních ověřovány i úkoly 
technologicko-výrobní, které byly zpracovávány souběžně a po jejich ověření zahrnuty do tech
nologických postupů. 

Funkční zkoušky 
Kromě zkoušek předepsaných pro ověření kvality prototypů při jejich výrobě byly jednotlivé 
prvky i kompletní armatury ověřovány dlouhodobě v provozních podmínkách experimentálního reak
toru v tJJV Řež, v různých provozních podmínkách elektrárny A 1 a v provozu experimentální smyč
ky Škoda v Bolevci. 

Řada poznatků z práce armatur z těchto provozů byla uplatněna již do nových konstrukcí. K těm
to poznatkům pak přibyly i výsledky dlouhodobě ověřených jednotlivých konstrukčních uzlů z kla
sické energetiky, které byly téměř beze změny přeneseny do konstrukcí jaderných. 

Vcelku možno říci, že v konstrukcích speciálních armatur pro W E R 440 není prakticky žádný 
konstrukční prvek, který by nebyl funkčně dlouhodobě ověřen. 

Sovětské požadavky na jadernou armaturu 
Celý vývoj speciálních armatur pro jaderné elektrárny typu VVER 4 40, výroba prototypů, měření 
a zkoušky byly vedeny v souladu se zkušenostmi a zvyklostmi z vývoje a výroby armatur pro el. 
A l a podle norem a metodiky platných v ČSSR. 

Prakticky po ukončení výroby prototypů jsme předali návrh technických podmínek vyvinutých ar
matur k posouzení do SSSR. Sovětská strana přijala tyto TP a vyslovila požadavek, aby tato ar
matura byla dodávána také pro výstavbu jejich jaderných zařízení. 

Od té doby - rok 1972 a 1973 - můžeme datovat postupně se zvyšující požadavky sovětské strany 
na kontrolu kvality jak hotových armatur, tak zejména základního materiálu a mezioperačních 
zkoušek včetně zásadního požadavku, že těsnící plochy musí být navařeny tvrdou, bezkobaltovou 
návarovou slitinou. 

Tato vzrůstající tendence sovětských požadavků, probíhající v letech 1974 až 1977 a zvýšená 
ještě příchodem sovětského přejímače v roce 1977 do Modřanských strojíren, vy^plynula v poža
davek, že jaderné armatury řady W E R 440 /sovětské elektrárny typu RBMK/, vyráběné v podni
cích VHJ Sigma od roku 1975, budou počínaje rokem.1979 dodávány v kvalitě, která musí být pro
věřována podle schema kontrolních operací, uvedeného na obrázku čís. 10. 

Výpočty 

Vyvinuté armatury byly dimenzovány a výpočtově kontrolovány podle čs. výpočtové metodiky na 
základě zákonů o pružnosti a pevnosti, které kromě toho jsou pro potřeby konstrukce armatury 
tenzometricky i jinak ověřovány a upravovány. 

Celý princip pevnostního výpočtu je pak dlouhodobě ověřen armaturou v provozních podmínkách 
za nejrůznějších provozních stavů. 

Abychom mohli dodávat jaderné armatury na export do SSSR, musíme plnit nejrůznější podmínky a 
předpisy, mezi nimi pak hlavně "Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení jaderných 
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elektráren, experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů" /Metalurgija 1973/. 

Z těchto pravidel pak vyplývá a technickými podmínkami armatur je upřesněno, že hlavní dílce 
armatur musí být kontrolovány kromě zavedené a v ČSSR ověřené výpočtové metodiky jeStě podle 
"Norem pevnostních výpočtů částí reaktorů, parogenerátorů, nádob a potrubí jaderných elektrá
ren" z roku 1973. 

V této části referátu považujeme za nutné zmínit se o jedné poměrně závažné otázce, a to pev
nostním dimenzování konců hrdel armatur pro přivaření k potrubí. 

Výrobce armatury upravuje zmíněný konec tělesa podle přání zákazníka a pevnostně jej nekontro
luje. Tento způsob je v ČSSR vžitý. Nenastávají žádné komplikace, pokud mechanické hodnoty 
hrdla /tělesa/ armatury nejsou nižší, než mechanické hodnoty materiálu potrubí. Nepříznivý 
stav se však vyskytuje právě v případě, kdy používáme armatur z českoslovsnských ocelí a při-
vařujeme je do potrubí z ocelí sovětských. 

Byli jsme nuceni zabývat se tímto problémem p*:o dodávky do SSSR a bude nutné zabývat se touto 
situací pravděpodobně i u elektráren typu W E R 440, budovaných v ČSSR, konkrétně u světlostí 
Js 200 a vyšších, kde je potrubí právě ze sovětských ocelí. 

V tabulce na obrázku čís. 11 je provedeno porovnání mechanických hodnot používaných ocelí. Roz
hodující výpočtová hodnota materiálu 6~o,2 při 350° je u československých ocelí podstatně niž
ší, než u ocelí sovětských, takže správně dimenzovaná armatura by byla parametrově omezena prá
vě z důvodu připojovacího rozměru. 

Abychom tyto nepříznivé vlivy československého materiálu vyloučili, provedli jsme v souladu se 
"Základními předpisy pro svařování a havarování uzlů a konstrukcí jaderných elektráren, expe
rimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů - OP 1513-72" článek 6.3 zvětšení vněj
ších průměrů hrdel armatur. Tato změna respektuje zásadu uvedeného článku a je znázorněna na 
obrázku čís. 12, kde v připojené tabulce je uvedena změna rozměrů. 

Konečné nízké mechanické hodnoty československých materiálů uvedené na obrázku čís. 11 mají 
nepříznivý vliv na stanovení velikosti zkušebního tlaku při hydraulické zkoušce za studena, 
který se určuje podle vzorce uvedeného na obrázku čís. 13. 

Z tohoto vzorce je patrné, že nízké mechanické hodnoty československých materiálů, zejména za 
vyšších teplot způsobují, že zmíněný zkušební tlak vychází zbytečně vysoký, což má nepříznivý 
vliv na dimenzování dalších prvků armatur i nároky na zkušební zařízení. 

Proto by do budoucna měly být vytypovaný materiály pro používání v jaderné energetice, obdobně 
jako je tomu v ČSN 420090 pro energetiku klasickou a dále by měly být provedeny maximální vý
zkumné práce za účelem zvýšení jak mechanických hodnot jaderných materiálů, tak i ostatních 
náležitostí, vyžadovaných jadernou jakostí. 

Problém s připojovacími hrdly armatur se netýká hlavní sekční armatury Js 500, která se vyrábí 
shodně jako potrubí ze sovětské austenitické oceli OX 18H 12T. 

Závěr 
Vyvinuté speciální armatury byly zpracovány se zahrnutím všech dosavadních poznatků z konstruk
ce a provozu armatur, dodávaných jak pro jadernou, tak i pro klasickou energetiku. 

Ověření prototypů a výroba ověřovacích sérií v maximální možné míře prověřily technologičnost 
těchto konstrukcí a byly dobrým podkladem pro zahájení sériové výroby, která započala v roce 
1975 se zaměřením zejména na export do SSSR, kde roční obrat dodávek již činí 600 mil. Kčs a 
poté také pro elektrárnu V I . 
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O kvalitě vyvinutých armatur svědčí také ta skutečnost, že jim podle Výnosu federálního mini
sterstva pro technický a investiční rozvoj bylo dne 8. 3. 1976 vydáno osvědčení "Technický po
krokový výrobek" . 

Abychom však mohli učinit další krok nezbytný pro stoupající nároky na kvalitu zařízení, vy
plývající z dodržování bezpečnosti provozu jaderných elektráren, je potřebné zabývat se zej
ména otázkou materiálovou v rozsahu "Atestace" požadovanou sovětskými předpisy, kde je např. 
víplnou novinkou provádění zkoušek vrubové houževnatosti uhlíkových ocelí při kritické teplotě 
křehkosti zvýšené min. o 30°C /t. + 30 C/ typ Charpy, dále problémem odzkoušení používaných 
materiálů ve všech vyskytujících se pracovních látkách a desaktivačních roztocích a konečně 
otázkou vývoje elektrických servomotorů, umístěných v kobkách s možným výskytem malé a velké 
havárie tak, jak to určují technické požadavky na elektrárny W E R 4 40 s reaktorem V 213. 
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obr. č.4 

VENTILY ZPĚTNÉ Js 50-150 
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obr. č. 5 
ZPĚTNÉ KUPKY Js 65-300 
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obr. č.? 
ŠOUPATKO Js 500 
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obr. č.8 

PRŮCHODKY 

obr. č. 9 

SCHEMA. DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNI* 



SCHKEA KONTROLNÍCH OPERACÍ 

KONTROLNÍ ZKOUŠKY MATERIÁLU 

AUSTEHlTICKt UHLÍKOVÍ AUSTEN1TICK1 UHLÍKOVÍ 

1) CHEMICKÉ SLOŽENI 

2) ÚPLNÁ ZKOUSKA TAHEM 
PRl 20°C 

3) ÚPLNÁ ZKOUŠKA TAHEM 
PffI 350°C 

4 ) XONTROLA MKK 

5) KONTROU VELIKOSTI 
AUSThNITICKÉHO ZRJU 

6 ) KONTROU MIKROCISTOTY 

7 ) KONTROU OBSAHU 
DELTA-PERITU 

8 ) ULTRAZVUKOVÁ KONTROU 

1) CHEMICKÉ SLOŽENÍ 

2 ) UPLNA ZKOUŠKA TAHEM 
Pill 20 C 

3) VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST 
PR! t. * 30 O TYPU 
CHARPl" 

4 ) TVHDOST HB 

5) OPLNA ZKOUSKA TAHEM 
PRI 350 C 

6 ) ULTRAZVUKOVX KONTROU« 

1) CHEMICKÉ SLOŽENI 

2) KONTROU MKK 

3) KONTROU OBSAHU 
DELTA-PERITU 

4) KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY 
SVAHSCO 

1) CHEMICKÉ SLOŽENI 

2) KVALIPIKACNÍ ZKOUŠKY SVA-
RBcfi 

MEZIOPEHAČNÍ ZKOUŠKY 

ZKUŠEBNÍ SVARY SVARY HA VlROBCÍCH . OSTATNÍ ZKOUŠKY 

11 VIZUELNÍ KONTROU 

2) ZKOUŠKA PROZÁŘENÍM 

3) ULTRAZVUKOVÁ KONTROU 

4) KAPILÁRNÍ NEBO MAGNET.ZKOUSKA 
POVRCHU SVARU A NAVARB 

5) UPLNX ZKOUŠKA TAHEM PRI 20°C 

6) VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST UHLÍK. 
SVARU PRI t. + 30 C TYP CHARPY 

7) OPLNA ZKOUŠKA TAHEM PRI 350 C 
8 ) ZKOUSKA OHYBEM 

9 ) ZKOUSKA MAKROSTRUKTURY 

10) KONTROU NA MKK 

11) KONTROU OBSAHU DELTA-řERITU 

1) KONTROU DlLcB PODLE YÍKREsB 

2 ) OVEflENÍ KVALIFIKACE SVAflECfl 

3 ) VIZUELNÍ KONTROU SVAR.PLOCH 

4 ) VIZUELNÍ KONTROU SVARB A NAVARFL 

5 ) KONTROLA SVAR& PROZÁŘENÍM 

6 ) MAGNETICKÁ NEBO KAPILÁRNÍ 
ZKOUSKA SVARB A NXVARB 

7) KONTROU TVRDOSTI NXVARB 

1) VIZUELNÍ KONTROLA VáECH TES.PLOCH 
2) KAPILÁRNÍ ZKOUSKA TES.PLOCH 

UZXVERU 
3) KAPILÁRNÍ NEBO MAGNET.ZKOUSKA 

VYBRÁNÍCH PRÍRUBOVÍCH SROUBB 
4) KONTROU VLNOVCB 

5) KONTROU NASTAVENI ZDVIHB 
ARMATUR 

6) KONTROU DRSNOSTI VNITRNťCH 
A VNĚJŠÍCH POVRCHB 

7) KONTROU VSECU HOZMEHB 

KONTROLNÍ ZKOUŠKY HOTOVÍCH ARMATUR 

1) ZKOUŠKA PEVNOSTI 
A NEPROFUSTNOSTI 

2) ZKOUŠKA rumccE A 
ZADÍRANÍ 

3) ZKOUSKA TÍSN0STI 
UZAVÍRU A ZKOUŠKA 
TOCI VJttJSÍHU OKOLÍ 

4) KONTROU. ROZMER& 
HOTOVÍCH ARMATUR 

5) KONTROU ČISTOTY 
VSITRNÍCH POVRCHB 

6) KONTROU OCHRANY 
ARMATUR (PA3IVACE,KATERY) 

7 ) KONTROU ZNAfiENÍ VÍR0BKD 

8) KONTROU BALENÍ 
A EIPEDICB ARMATUR 

9) KONTROU PR&VODRÍ 
DOKUMENTACE 

Obr. č. 10' 
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POROVNANÍ MECHANICKÝCH HODNOT 
ČESKOSLOVENSKÝCH A SOVĚTSKÝCH OCELf 
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ÚPRAVA KONCŮ HRDEL ARMATUR SE ZŘETELEM 
K ROZDÍLNÝM MECHANICKÝM HODNOTÁM ČESKO
SLOVENSKÝCH A SOVĚTSKÝCH OCELÍ 

Js 
200 
250 
300 

D trubky 

219 
273 
325 

D| armatury 

223 
280 
332 

rozdi'lvtl. 
stěnv 

2 
3,5 
3.5 

obr. č. 12 

VZOREC PRO STANOVENI ZKUŠEBNÍHO TLAKU PRI HYDRAULICKÉ 

ZKOUŠCE ZA STUDENA 

P7 = 1.25 D »02 / 20°C 
PraC ' Go,2 / prac.tep. 

obr. 6.13 



21. ZÁVĚRY Z VÝZKUMU A VÝVOJE ARMATUR 
PRIMÁRNÍCH OKRUHŮ S VVER 440 
Mrkos J., Lobl P. - SIGMA 

Lektor: Jelínek E. 

Řešení výzkumných úkolů pro jadernou energetiku má v Sigma - Výzkumném ústavu již desetile
tou tradici. V roce 1967 byly na pražské^pracovišti tohoto ústavu zahájeny výzkumně-vývojové 
práce k problematice primárního okruhu jaderné elektráreny A 1. 

Po úspěšném ukončení těchto prací a v návaznosti na změnu koncepce jaderné energetiky v ČSSR, 
orientovalo se toto pracoviště na výzkum pro potrubní okruhy jaderných elektráren W E R 440 a 
1O00. Rovněž byly rozpracovány úkoly pro perspektivní jaderný program, konkrétně výzkum arma
tur pro tekutý sodík. 

V průběhu citovaného desetiletí byly vytvářeny kádrové, organizační a materiální předpoklady 
pro komplexní řešení problematiky s cílem zabezpečit požadovanou spolehlivost a životnost kom
ponent ve speciálních podmínkách jaderného provozu. 

Výstavba jaderných elektráren v ČSSR v podmínkách velké hustoty osídlení se zcela jednoznačně 
promítá v dá se říci extrémních požadavcích na zajištění spolehlivosti, životnosti a bezpečnos
ti dodávaných výrobků. Poznatky posledního období z přejímek výrobků sovětským odběratelům 
tento trend potvrzují. Výrobní podniky VHJ Sigma pod tímto tlakem požadují hlubší a ucelená 
řešení experimentální a teoretická. 

Armatury a potrubí pro primární a sekundární okruhy jaderných elektráren s reaktory typu V 1000 
a V 213 tvoří tedy technicky i ekonomicky závažnou součást dlouhodobého koncepčního programu 
VHJ Sigma. 

Technická a ekonomická náročnost tohoto programu je dnes již stále zřejmější a lze již poměrně 
přesně definovat i kvalitativní rozdíly od dosavadní výroby průmyslových armatur. Nejedná se 
o výjimečnost ve volbě pracovních parametrů /teploty i tlaky v technologických procesech v che
mii a v energetice jsou i vyšší/, ale zejména o následující kvalitativní charakteristiky: 
1. Velikost a hmotnost armatur až Js 850 pro pracovní tlak 20 MPa. 
2. Druhy materiálů - velký podíl austenitických ocelí a speciálních ocelí na odlitky a výkovky. 
3. Druhy pohonů - speciální elektropohony a pneupohony. 
4. Vysoká bezpečnost - technicky absolutní těsnost proti okolí a bezpečnost v zachování inte

grity tlakové obálky okruhu s definovanou životností a předepsanou provozní kontrolou. 
5. Vysoká funkční spolehlivost - s definovanými omezenými možnostmi údržby, dlouhou funkční 

životností dílů i celé armatury s předepsanou provozní kontrolou. 

Skutečnost, že pro provoz v jaderné elektrárně je komponenta přípustná tehdy a jen tehdy, jestli
že zcela splňuje všechny stanovené parametry po celou dobu provozu, vytváří zcela nová hledis
ka i pro systém posuzování jakosti, který je v podstatě jen dvoupolohový: vyhovuje - nevyhovuje. 
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Splnění výše uvedených kvalitativních charakteristik přináší ve vývoji a výrobě konkrétních 
typů armatur specifické problémy, mezi které patří zejména: 
- vysoká přesnost obrábění velkých a hmotných dílů 
- svařování a navařování austenitických ocelí a kombinované svary austenitických a feriticko-
perlitických ocelí 

- navařování bezkobaltových materiálů na kontaktní těsnící a vodící plochy 
- těsnící materiály ucpávek a přírubových spojů s vysokou stálostí mechanických a chemických 
vlastností 

- vlnovce pro vysokotlaké ventily s vysokou spolehlivostí 
- speciální, chemicky, radiačně a časově odolné materiály, především mazadla, pryže, spojova
cí a pružící elementy 

- speciální pohony a rychlopohony - elektrické a pneumatické - pro činnost pod obálkou primár
ního okruhu, chemicky a radiačně odolné s vysokou spolehlivostí 

- speciální části, jako: dálkové ovládání s průchodkami, elektrické signalizační prvky a čidla 
a zařízení, umožňující dálkovou nebo místní kontrolu za provozu nebo v provozních přestáv
kách. 

Požadavky odběratele, kterým je v současné době pouze SSSR, jsou velmi přesně vyjádřeny soubo
rem speciálních i všeobecných norem, pravidel, kontrolních předpisů a ve speciálních případech 
i technickými podmínkami a požadavky. Výsledky rozboru těchto materiálů zdůvodňují technickou 
a ekonomickou /a investiční/ náročnost programu a ukazuje se, že stupni požadavků, které jsou 
v souladu s ostatními zahraničními standardy /ASME, USAS, DTN, TRD/ uznávanými v rámci RVHP 
i MAAE, není adekvátní úroveň ČSN, dosud vžitá a osvojená v praxi vývoje a výroby armatur 
v ČSSR. 

Splnění požadavků projektu armatur a potrubí pro systémy s W E R klade proto i dosud neobvyklé 
požadavky na výzkumně vývojové řešení, vstupující do všech etap celého cyklu a ukazuje se, že 
jen při zcela komplexním řešení je možné v tomto vývojovém trendu uspět technicky, ale i eko
nomicky. 

Výzkumně-vývojové řešení musí vycházet z komplexní analýzy úkolu a vzhledem k vysoké kooperač
ní dělbě práce v subdodávkách pro výrobu armatur, musí těsně vázat na koordinaci těchto vý-
zkumně-vývojových prací i u subdodavatele. Mezi hlavní výzkumně-vývojová řešení zabezpečovaná 
vlastní W Z při VHJ Sigma patří zejména: 
a/ Komplexní pevnostní řešení těles a funkčních částí armatur a potrubí jako teoretický průkaz 

způsobilosti pro zadané podmínky. Tento atestační ověřovací výpočet je uzavřen životnostní-
mi předpoklady, 
- vyžaduje metodiky výpočtů, programy, výpočetní techniku a úplný soubor vstupních dat vč. 

četnosti a druhu předpokládaných provozních stavů. V průběhu provozu elektrárny po získá
ní histogramů reálných provozních stavů je třeba původní výpočty zpřesnit. 

b/ Experimentální ověření napjatosti a pevnosti částí tlakové obálky a hlavních funkčních čás
tí v podmínkách provozního způsobu zatěžování 
- vyžaduje stendy pro simulaci kombinovaného statického zatížení a stend pro simulaci pro
vozního zatížení se změnami průtoku, teploty a tlaku vody, speciální soubory čidel a mě
řící ústřednu s automatickým sběrem a vyhodnocováním dat. 

i 

c/ Experimentální ověření bezpečnosti a funkční spolehlivosti při provozním způsobu zatěžování 
- vyžaduje zařízení a experimentální možnosti jako ad b/ a dále speciální měřící zařízení 
pro výzkum a ověření těsnosti pohybových a nepohybových spojů, svarů a materiálů tlako- -
vých stěn. 

d/ Experimentální ověření hydraulických vlastností 
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- vyžaduje stendy pro ověření ztrátových součinitelů, silového působení proudu, funkce sa
močinných armatur, regulačních charakteristik, akustických vlastností, odolnosti proti 
vibracím a kavitaci. 

e/ Experimentální ověření mechanických hodnot a materiálových vlastností ovlivněných vlastním 
technologickým procesem ve výrobě armatur nebo takových charakteristik, které nezjistuje 
a nedodává subdodavatel 
- vyžaduje stendy a zařízení pro ověření odolnosti materiálů a svarů a částí proti malocyk-
lové únavě, pro metalografické analýzy, pro identifikaci vad, pro analýzu frikčních vlast
ností apod. Rovněž je třeba připravit se na doplnění souboru materiálových údajů 
o vlastnosti z oblasti lomové mechaniky. 

f/ Experimentální ověření funkční odolnosti sestav nebo funkčních částí při vibracích a kmi
tání od vnějších sil včetně seismicity. 
- vyžaduje stendy a speciální zařízení pro ověření dálkových ovládacích systémů s průchod

kami, elektropohonů, převodovek, vřetenových matic, spojek polohových ukazatelů, sníma
čů, vypínačů, spínačů a některých částí pohybových mechanismů, závěsů a částí pracovních 
orgánů. 

Dosavadní vývoj ukazuje, že při současném vybavení VVZ jsou řešitelné jen některé výzkumně-vý-
vojové úkoly. Rychlé dosažení potřebné úrovně možností práce W Z si vyžádá velké úsilí v or
ganizační přípravě i relativně velké nároky na zdroje v porovnání se současnou praxí. 

Přesto, že současné možnosti W Z nejsou adekvátní požadavkům, jsou k dispozici již dobré vý
sledky činnosti W Z , zejména ve spojení s vývojem konstrukcí a přípravou podkladů pro realiza
ci prvních dodávek armatur a potrubních komponent pro bloky s W E R 440. Je třeba zdůraznit, 
že náročnost požadavků ve vztahu k těmto dodávkám však byla podstatně nižší, než jejich úro
veň současná, platná zejména pro budoucí vývoj. Výše uvedené úkoly související s programem 
očekávaným ve W Z VHJ Sigma, je pro úplnost nutné doplnit souborem kontrolních operací ve vý
robě samé, tj. při vstupní a mezioperacní kontrole vlastností materiálů, vstupní kontrole sub
dodávek částí, zejména pohonů, ucpávek, vlnovců aj., výstupní kontrole jakosti a při přejíma
cí kontrole výrobků. Požadavky na úplnost a organizační začlenění prostředků metrologie do 
procesu výroby se projevují v nárocích na projekty probíhající investiční výstavby podniků 
VHJ Sigma a rovněž v tomto směru je nutné teprve dosáhnout potřebné komplexní úrovně. Přitom 
komplexnost zabezpečení prostředků pro činnost celé W Z VHJ je nutným předpokladem vyváže
nosti a úplnosti výsledků a ve svém důsledku i úspěšné obchodní realizace výroby. Stejně tak 
je nezbytné dosáhnout vyváženosti v řešení vývojových a výrobních úkolů u subdodavatelů, aby 
vlastní úsilí nebylo limitováno negativními vlivy z nutných kooperací. Platí to zejména pro 
stav ve vývoji á přípravě dodávek odpovídajících ucpávek, vlnovců, elektropohonů, pneupohonů, 
snímačů, mazadel, ale i některých základních materiálů, zejména speciálních elektroocelí na 
odlitky. V některých případech jsou subdodávky zajišEovány dovozem nebo nákupem licence z KS, 
přičemž daná situace může být i výsledkem nevyužití možností včasného vývoje v ČSSR nebo mož
ností kooperace v rámci RVHP a nemusí se vždy jednat o ekonomicky výhodné řešení. Oprávněnost 
tohoto názoru se opírá jednak o dosud nerealizované výsledky, které jsou např. dosaženy ve 
VÚ Sigma /nikoliv však u výrobců mimo VHJ/ při výzkumu vlnovců a ucpávek nebo o skutečnost, 
že velký počet armatur z výrobního programu VHJ Sigma pro bloky s V 1000 a V 213 má být dodá
ván s elektropohonem i pneupohonem nebo jen s pneupohony, které však dosud nejsou zajištěny 
vůbec. 

Přesto, že krátká informace nemůže podat úplný přehled o problematice začlenění a tím i význa
mu a adekvátních potřebách činnosti W Z v cyklu výzkum - vývoj - výroba - užití v oboru arma
tur pro jaderné elektrárny s WER, je zřejmé, že zejména v období 6. pětiletého plánu tvoří 
řídící a koordinační činnost vedle konkrétních řešení hlavní článek řetězu při zabezpečení 
úspěšnosti výsledků další, realizační etapy. 
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V této souvislosti je dále nezbytné dosáhnout i potřebného urychlení v přípravě odpovídají
cích vlastních československých norem, případně těsnější napojení na normy RVHP. Je nezbytné 
upevnit a zpřehlednit i spolupráci se zadavatelem vývoje a výroby, tj. SSSR, IAE, případně GD, 
pro výstavbu v ČSSR v 7. a 8. pětiletém plánu. Více pozornosti je třeba věnovat i způsobu za
bezpečení spolupráce v technické a realizační oblasti u nadřízených i obchodních organizací 
včetně sjednocení linií pro oboustranné předávání informací i požadavků. Je žádoucí urychleně 
předávat potřebné informace na ta místa, odkud byly vyžadovány. Nezbytnost těchto organizač
ních cílů vyplývá z potřeby minimalizovat ekonomické ztráty z opakování náročných prací při 
nutném respektování potřeb rychle se vyvíjejících projektů jaderných elektráren a tepláren 
s WER. ' 
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22. PROVOZNÍ KONTROLA JADERNÉ 
ELEKTRÁRNY S REAKTORY VVER 440 
Metke E., Kačmdry S., Dugát J. - VOJE 

Lektor: Šlechta G. 

Rešenie otázok kvality a prevádzkovej spolahlivosti jádrových energetických zariadení vytvára 
dnes rozsiahly odbor védy a techniky. Povodně používané principy pre výběr materiálov a dimen-
zovanie tlakových nádob sa postupné stali nevyhovuj líce. Rozvoj jádrových elektrární vyžaduje 
nové hodnotenie podlá kritérií prevádzkovej spolahlivosti. Nemóžu sa zanedbat také dSležité 
skutočnosti, ako je vznik a šírenie poriSch celistvosti v prevádzke, existencia počiatocných 
defektov vzniknutých pri výrobe a montáži, efekty rozného typu starnutia materiálov, vplyv pra-
covného prostredia a pracovných podmienok na vlastnosti konštrukčných materiálov atá. Skiíse-
nosti ukazaujii, že dnes sa už významné pri poruchách energetických zariadení uplatňuje podkri-
tický rast vád a prevádzkové starnutie materiálu. Overovanie zbytkovej životnosti sa prevádza 
nedešktruktivními metodami skiíšania materiálov, ktoré nadobiídajiS v prevádzkovej spolahlivosti 
jádrových energetických zariadení stále dSležitejšiu a dfiležitejšiu lílohu. 

Pri výběre zariadení JE, na ktorých budil provedené vstupné, predprevádzkové a prevádzkové pe
riodické kontroly, je nutné vychádzaE z hladiska zabezpečenia dostatočnej jadrovej bezpečnosti 
a spolahlivosti jádrových elektrární. 

Vplyvy, ktoré p8sobia na zariadenia JE počas prevádzky, je možné rozdělit do troch skupin: 

1. N a m á h a n i e 
- vniítorným pretlakom 
- teplotnými napatiami od nestacionárnych prevádzkových režimov, nízkocyklická ilnava, 

teplotné rázy, dilatačné pnutia atá. 
- rázmi pri změnách prevádzkového režimu 
- vibráciami budenými HCČ a pruděním chladivá 
- vniltornými pnutiami 
- koncentráciami napStia 
- vlastnou váhou konštrukcie atfl. 

2. K o r ó z i a 
Medzikryštalická korózia, trhlinky vznikajiíce v důsledku korózie pod napStím at3. 

3. N e u t r o n o v é ž i a r e n i e 
- krehnutia materiálu v oblasti aktivněj zóny vplyvom neutronového žiarenia. 

Rozborom možných prevádzkových a havarijních prípadov s prihliadnutím na existujilce předpisy 
a doporučenia v zahraničí, boli v "Projekte kontroly vybraných zariadení jadrovej elektrárně 
V 1" stanovené nasledujiSce zariadenia, na ktorých budií převedené vstupné, predprevádzkové a 
prevádzkové kontroly: 
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1. Nádoba reaktora s vekom 
2. NajdSležitějšie vnútroreaktorové zariadenie 
3. HCP Js 500 
4. Potrubie kompenzátora objemu 
5. Kompenzátor objemu 
6. Parogenerátor 
7. HCC 
8. HUA 

Tieto zariadenia budeme v 3alšom volat "vybrané zariadenia jadrovej elektrárně". 

Ochrana okolia jadrovej elektrár před havarijním uvolněním radioaktivity spočívá v konštruk-
cii sérií bariér zabraňujúcich radioaktivity z jádrového paliva a tým zabezpečujících jadrovú 
bezpečnost. Jádrová bezpečnost spočívá v prvom radě na spolahlivej funkcii každéj bariéry pri 
normálnych a neprevádzkových stavoch. 

Prvou bariérou zabraňujúcou prenikanie aktivity do okolia je povlak palivových elementov. Po
vlak palivových elementov má počas celej kampaně zabraňovat unikanie Stiepnych produktov do 
chladiaceho média a tým aj do okolia. Funkcia obalu palivových elementov nekončí vytiahnutím 
palivových článkov z reaktora. Produkty štiepenia se nesmí dostat do okolia ani v 3alších fá-
zách manipulácie s vyhořelým palivom. Požiadavka na těsnost povlaku počas celej kampaně je 
zřejmá, splnenie tejto požiadavky je však značné náročné a praktické zabezpečenie nemožné. Vol
ba materiálov pokrytia a jeho hri5bka je ovplyvnená hlavně fyzikou aktívnej zóny. Pri prevadzke 
jádrových reaktorov sa preto porušenie těsnosti povlaku palivových elementov do určitého limi
tovaného rozsahu nepovažuje za neúnosnú závadu. Ochranu okolia proti uvolneniu radioaktivity 
musia preto v plnej miere zabezpečovat jednotlivé zariadenia jadrovej elektrárně, hlavně zaria
denia primárného okruhu. 

Výběr materiálov, technológia výroby, konštrukcia, kontrola a prevádzkový režim týchto zaria-
dení musí byt realizovaný tak, aby sa riziko možného poškodenia znížilo na únosné minimum, 
ke3 absolutnu spolahlivost teoreticky ani prakticky dosiahnut nemSžeme. Táto druhá bariéra je 
prakticky najdoležitejšia súčast ochrany okolia před havarijním uvolněním radioaktivity do 
okolia. Pozornost celého systému zabezpečenia kvality jádrových energetických zariadení je 
v prevažnejmiere orientovaná na zabezpečenie spolahlivosti a bezporuchovej prevádzky tejto ba
riéry počas celej životnosti jadrovej elektrárně, Hoci projekt pripúšta určité .limitované po
škodenia primárného okruhu a počítá sa s organizovanými únikmi rádioaktívneho chladivá, totál
ně poskodenie primárného okruhu projekty jádrových elektrární obecné nepředpokládají!. 

Tretou bariérou chrániacou okolie před únikom radioaktivity je kontajment. Kontajraenty jádro
vých elektrární sú stávané výlučné z bezpečnostného hladiska a majú zabránit uniknutiu radio
aktivity do okolia pri akomkolvek poškodení primárného okruhu. V podstatě sa jedná o přídavné 
zariadenie, ktoré zvyšuje jadrovií bezpečnost, ale v žladnom případe neznižuje požiadavky na 
zabezpečenie spolahlivosti a kvality zariadení primárného okruhu. Kontajmentami nie sií vyba
vené všetky existujUce jádrové elektrárně. Jádrová elektráren V 1 podobné nebude realizovaná 
s kontajmentom. U takýchto elektrární je zabezpečenie kvality vybraných zariadení ešte dóle-
žitejšiaa vážnejšia úloha. 

pkrem týchto základných troch bariér existuje mnoho Salších systémov a sposobov, ktoré majú 
zabránit uvolnovaniu aktivity do okolia. Vzhladom na roznorodost a početnost týchto systémov 
sa s nimi nebudeme na tomto mieste podrobnéjšie zaoberat. 

Zaistenie bezpečnosti prevádzky jádrových elektrární je v celosvetovom meradle jedným zo zá
kladných kritérií, ktoré určuje rozvoj jadrovej energetiky. Tento faktor vystupuje tým viacej 
do popredia, čím sa projektuji! vačšie jádrové energetické centra a čím sú tieto bližšie 
k husto obývaným oblastiam. 
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Bezpečnost prevádzky jádrovéj elektrárně je dosahovaná celým radom opatření, ktoré znemožňuje 
Uniky aktivit a tým ohrozenie prevadzkového personálu a širšieho okolia elektrárně so všetkými 
krátko i dlhodobými následkami pri sUčasnom vysokom prevádzkovom využití diela. 

SUčastou Uvodného projektu elektrární typu W E R 440 budovaných v ČSSR je projekt zaistenia 
kvality. Tento postihuje všetky oblasti, ktoré v priebehu životnosti jádrovéj elektrárně vy-
plývajU na jednu z n'ejd6ležitějších podmienok zaistenia jádrovéj bezpečnosti diela, na inte
gritu komponent jádrovéj časti elektrárně. 

Realizáciou PZK sa dosiahne stavu, kedy v každom období výstavby a prevádzky elektrárně bude 
k dispozícii sUbor informácií o stave sledovaných zariadení s možnostou tvorby prognóz o 3al-
šej prevádzkyschopnosti diela. 

Jednou z nejdůležitějších častí PZK je zaistenie kvality v prevádzke JE prostredníctvom systé
mu predprevádzkových a prevádzkových kontrol stavu základného materiálu a zvarov vybraných za
riadení. 

Nosným cielcm systému prevádzkových kontrol na JE je príspevok k zaisteniu integrity vybraných 
komponent jádrovéj časti elektrárně. 

Z rozboru pravděpodobnosti vzniku porUch jadrovej časti elektrární bolo dokázané, že zavedením 
periodických kontrol sa četnost výskytu porUch zmenšila o 1 - 4 riady a tým sa samozřejmé zvý
šil sUčinitel spolahlivosti bezporuchovéj prevádzky. Poruchy zariadení i tak nie je možné ab
solutné vylUčit, preto je nutné věnovat zvýšenU pozornost ich prevencii formou kontrol. 

Predprevádzkové a prevádzkové kontroly sU tak sUčastou procesu, ktorého výsledkom je zabezpe-
čenie celistvosti materiálu vybraných zariadení. V priebehu tohoto procesu musia byt identifi
kované vady materiálu včetně popisov ich polohy, velkosti, tvaru a orientácie a určené změny 
kvalitatívnych charakteristik použitých materialov vplyvom absorbovaných dávok žiarenia a nízko-
cyklickej Únavy. 

Uvedené poznatky sU v závěre využívané v procese hodnotenia a vytvárania už spomínaných pro
gnóz. 

Ciele predprevádzkových a prevádzkových kontrol sU realizované: 
a/ převedením nedeštruktívnych a deštruktívnych defektoskopickych kontrol na vybraných sniestach 

v rozsahu a metodami doporučenými v nasledujUcom a 
b/ programom ověřovacích vzoriek. 

Výběr miest, metod a rozsahu predprevádzkových a prevádzkových kontrol vybraných zariadení je 
na následujUcich tabulkách. 

Zoznam použitých skratiek: 
V vizuálna kontrola 
UZ ultrazvuková kontrola 
RK rozměrová kontrola 
RI prežarovanie izotopom 
MP magneticko-prášková kontrola 
KP kapilárna kontrola 
VP '. kontrola vířivými prUdmi 
M .' metalografické skUšky 
MZ stanovenie velkosti zrna 
T meranie tvrdosti 
TL tesnostná skUška luminiscenčnou metodou 
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CH chemický rozbor 
MT mechanické a technologické skvišky /na paralelných vzorkoch/ 
MKK skiiška odolnosti proti medzikryšt. korózii 
OV program ověřovacích vzoriek 
NDiv nedestruktivně defektoskopické kontroly 
DK destruktivně kontroly 

Tabulka 5. 1 

Návrh miest, metod a rozsahu predprevádzkových a prevádzkových kontrol vybraných zariadeni 

Poz. 
1 

I. 

1. 

2. 

3. 

Zariadenie 
2 

REAKTOR 

Tlaková nádoba 

Veko nádoby 

Skrutkové 
spoje veka 
a nádoby 
reaktora 

Kontrolované miesto 
3 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

4 

Válcová část a 
dno nádoby 

Cast hrdlel 

Korozivzdorná 
výstelka 

Vrchlík, příru
ba, nátrubky 

Korozivzdorná 
výstelka 

5 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

•1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

6 

všetky obvodové zva-
ry 
základný materiál 

zvary hrdlo-nástavec-
hl.cirk.potrubie 
rádiusová část a 
vndtorný povrch hrdla-
základ. mat. 
obvodové zvary nádoby 
v oblasti hrdiel 

tesniace plochy a 
drážky příruby, 
závěsy vniítorných 
častí reaktora 

vrchlík dna 
prstence 

-obvodové zvary 

zvary nátrubkov na 
vnvítornom a vonkaj-
šom povrchu vrchlíka 
zvary veko-havarijné 
tesnenle 
základný materiál 
vrchlíka, příruby 

tesniace plochy 
příruby 
vniítorný povrch 
vrchlíka 

svorníky 

matice 

otvory so závitom 
v přírubě tlak. 
nádoby 

Metoda kontr 
7 

OV 

UZ,V,T,MT 

MP,UŽ,V,T 
MT,M,CH 
V,RI,KP,UZ 
T,MT,M 
V,KP 
T 
V,UZ,MP 
T,M 

V,UZ,KP 

V,UZ 

V,MP.UZ 

V 

V,KP 

V 
CH 

V, KP 

V 

V,KP,UZ,VP, 
RK, T, MT 

V,VP.KP.UZ, 
T 
V,VP,KP 

Rozsah 
8 

určí projekt 

NDK: 100% 
DK: 10% 

NDK: výběrové 
DK: 10% 

NDK: 100% 
DK: 20% 

NDK: 50% 
DK: 5 miest 
NDK: 100% 
DK: 10% 

NDK: 20% 

NDK: 10% 

NDK: 100% 

NDK: 100% 

NDK: 20% 

NDK: 100% 
DK: 1 rozbor 

NDK: 30% 

NDK: výběr. 

NDK: 20% 
DK: 10% 

NDK: 20% 
DK: 10% 
NDK: 20% 
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1 

4. 

5. 

II. 

III. 

IV. 

2 

Obalové trubky SUZ 

Vnútroreaktorové 
zariadenia 

HLAVNĚ" CIRKULAČ. 
POTRUBIE 

POTROBIE 
KOMPENZÁTORA 
03JEMU 

KOMPENZÁTOR 
OBJEMU 

3 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4 

nosný válec ak
tívnej zóny 

koš aktívnej 
zóny 

dno aktívnej zóny 

zvary potrubia 

základný materiál 
potrubia 

zvary potrubia 

základ.materiál 
potrubia 

zvary 

základný materiál 

korozivzdorná 

5 

1. 

1. 
2. 

1. 
2. 
1. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

6 

Zvary obalových 
trubiek 
obvodové zvary 
zvary vedenia 
dna 
obvodové zvary 
zvary mreže kosa 
zvary 

obvodové zvary 
potrubia 

pozdížne zvary 
kolien potrubia 
zvarové spoje 
odbočiek a ko-
lektorov 
základ.materiál 
priamych iSsekov 
základ.materiál 
ohybov a obliikov 

obvodové zvary 
potrubia 

pozdížne zvary 
kolien 

základný mater, 
kolien 

obvodové a 
pozdížne zvary 
nádoby 

zvary nátrubkov 
a ohrievacích 
článkov 
zvary prielezu 

nádoba kompenz. 
válcová časE a 
dná 

veko prielezu 

tesniace plochy 
prielezu 

vmítorný povrch 
nádoby 

7 

V 

V 
V 

V 
V 
V 

V,KP,RI 
T,MT 

V,KP,RI 

V, KP 

V 

V,KP,UZ, 
T,MT,M, 
CH 

V,KP 

V,KP 

V, 
T,M 

V,UZ 

V,MP,UZ 

V,MP,UZ 

V,KP,UZ,MI 

V,MP,KP 

V,KP 

V 

8 

NDK: 100% 

NDK: 100% 
NDK: 100% 

NDK: 100% 
NDK: 100% 
NDK: 100% 

NDK: 50% 
10% 

DK: 10% 
NDK: 100% 

10% RI 
NDK: 100% 

NDK: 100% 

NDK: 1 miesto 
každej sluč-
ky 
DK: 1 kriižok 
na reaktor 

NDK: 100% 

NDK: 100% 

NDK: 100% 
DK: na návar. 
plochách 

NDK: 100% u 
dna a veka 

NDK: 100% 

NDK: 100% 

> NDK: 100% 
plochy okolo 
nátrubka 

NDK: 25% 

NDK: 100% 

NDK: výběr. 
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4. spoje veka prielezu svorníky 

matice 

V,MP,UZ,RK, 
T,MT 

V,KP T 

NDK: 100% 
OK: 10* 

NDK: 100% 
OK: 10% 

PAROGENERSTOR 1. kolektor primárného 
okruhu s výmenníkom 

obvodové zvary 
kolektora 

V,KP 
MKK 

spoje trubiek 
výmenníka 
s kolektorom 

V,TL 

výmenník V,KP 

4. základ.materiál 
kolektora a ve
ka kolektora 

V, KP 

svorníky a ma
tice kolektora 

V,KP,UZ, 
RK 

2. tlaková nádoba pa-
rogenerátora s vniS-
tornou vostavbou 

1. obvodové a 
pozdížne zvary 
krúžkov a dien 
tlakovej nádoby 

V, UZ 

2. prlpojovacie 
zvary přírub 
prlelezov, 
nátrubkov 

V, MP 

3. 

parný kolektor 

základný ma
teriál tlak. 
nádoby, vík 

V,MP,KP 
T,MT,MKK 

svorníky a 
matice 

V,RK 
T,MT 

2. 

vmítorná vo-
stavba tlak. 
nádoby /pod
pory separá-
tov/ 

zvary hrdiel 
parného ko
lektora 

základ.nater. 
hrdiel parné
ho kolektora 

V,MP,UZ 

NDK: 100% 
u 1 PG 
DK: zvar 
na rozhra
ní 
para-voda 

NDK: 100% 
u 1 PG 

NDK: 100% 
50 ohybov 

NDK: výbě
rové na 
tesniac. 
plochách 
DK: 1 rozb. 

NDK: 100% 

NDK: výbě
rové 

NDK: 20% 

NDK: výběr. 
DK: na 3 
vzorkách 

NDK: 100% 
DK: 10% 

NDK: 100% 

NDK: 100% 

NDK: 100% 

VI. HLAVNÉ 
CIRKULACNÉ 
ČERPADLO 

1 zvary tělesa čer
padla /hydraulic
ká Sast/ 

1. obvodové zva
ry tělesa 

V,KP NDK: 100% 



1 

VII. 

2 

HLAVNÁ UZATVÁ-
RACIA ARMATURA 

3 

1 

1. 

2. 

3. 

4 

základný materiál 

těleso armatury 
/tlaková část/ 

tyče, taniere, 
sedlá 

veko tělesa 

5 

2. 

1. 

' 2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

1. 

2. 

6 

obvodové a pozdlž-
ne zvary hrdiel 

základný materiál 
tělesa a hrdiel 

svorníky a matice 

obvodové zvary 
tělesa 

obvodové zvary 
hrdiel 

základný materiál 
tělesa a hrdiel 

svorníky a matice 
tělesa 

základný materiál 
tesnlace plochy 

základ.materiál 
veka 
obvodové zvary 
veka 

7 

V,KP 

V,KP, 
T,KP, 
MKK 

V,KP, 
UZ,RK, 
T,MT 

V,KP 

V,KP 

V,KP 
T,MT, 
MKK 

V,KP, 
OZ,RK 
T,MT 

V,UZ, 
KP 

V 

V,KP 

8 

NDK: 100% 

NDK: výběrové 
DK: na 3 vzor

kách 

NDK: 10% 
DK: 10% 

NDK: 100% 
pre 2 armatury 

NDK: 100% pre 
2 armattiry 

NDK: výběrové 
DK: na 3 vzor

kách 

NDK: 100% UZ 
svor. 10% 

DK: 10% 

NDK: 100% UZ 
tyče výběrové 

NDK: 100% 

NDK: 100% u 
2 armatur 

Pozn.: 1. Rozsah kontroly vizuálnej je pre všetky miesta 100%, lídaje o rozsahu sií doporučením 
pro zostávajUce typy kontrol 

2. Destruktivně skťišky sa robia na jednom zariadení z 1. bloku elektrárně iba v prlebe-
hu predprevádzkových kontrol. 

Obecné je nutné vyžadovat 100% rozsah kontroly na miestach najvačšieho namáhania alebo na mies
tach ovplyvnovanych neutronovým tokom, teplotnymi cyklami, mechanickými pulzaciami a na miestach 
technologicky zložitých. 

Na rozdiel a doporučení niektorých predpisov považujeme za nerentabilně realizovat kontrolu 
napr. obvodových zvarov reaktorovéj nádoby v rozsahu 5 - 10% za jeden inSpekčny cyklus. Příprava 
kontrolných zariadení a miesta kontroly představuje časové v porovnání s vlastným kontrolným 
výkonpm značný podiel a je preto neekonomické tieto pomocné výkony nevyužit pre 100% rozsah kon
troly vybraných miest. 

Vychádzajtíc z predchádzajxSceho sii spracované doporučenia, ktoré sú uvedené v tabulce č. 1. 

Ke3 stí pri kontrole akoukolvek metodou v rozsahu menšom ako 100% zistené nepřípustné vady, pre-
vádza sa 100% kontrola vadného a všetkých obdobných miest kontroly. 

Periodicita prevádzkových kontrol 
Prvá periodická prevádzková kontrola sa musí previest najneskoršie po 20 tisícoch hodinách pre-
vádzky. Další cyklus kontroly sa musí previest pri odstávkách určených pre výměnu paliva, nie 
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však neskoršle ako po 30 tisícoch hodinách prevádzky po predchádzajiícom kontrolnom cykle 
u elementov tlakových nádob vybraných zariadení a po 45 tisíc hodinách u ostatných zariadení. 

Rozpis náplně jednotlivých cyklov kontroly pri zohladnení rozsahu kontrolných práč bude spra-
covávaný v spolupráci s prevádzkovatelom vybraných zariadení. 

Predprevádzková kontrola patří do siSboru prevádzkových kontrol tým, že představuje určenie 
0-tého, východzieho stavu základného materiálu a zvarov vybraných zariadení. Z uvedeného d5-
vodu musí byt převedené rovnakými metodami ako prevádzková kontrola v termíne do fyzikálneho 
spustenia blokov JE. 

Kontrolné mienta a rozsah kontroly je v podstatě totožný s prevádzkovými kontrolami. Rozdiely 
vznikaje iba v případe, keá okrem iSčelu stanovenia východzieho stavu je nutné overit kvalitu 
montáže i na miestach, ktoré v prevádzke kontrolované nebudií, popr. doplnit základné údaje o 
vybraných zariadeniach v případe, ke3 tieto neboli siíčastou sprievodnej dokumentácie alebo 
neboli určené v priebehu vstupných kontrol. Tieto skutočnosti je nutné zohladnit v individuál-
nych programoch zaistenia kvality jednotlivých elektrární. 

Predchádzajúce doporučenia sa dotýkali periodičnosti nedeštruktívneho programu kontrol základ
ného materiálu a zvarov. 

Časové rozvrhy sledovania vplyvu žiarenia na vlastnosti použitých materiálov vybraných zaria
dení v programe ověřovacích vzoriek sií súčasfou individuálnych postupov na jednotlivých JE. 
V zásadě stí sady ověřovacích vzoriek hodnotené v období predprevádzkových kontrol /určenie 
východzieho, 0-tého stavu/ a potom pri uplynutí každéj štvrtiny předpokládanéj doby život
nosti zariadení /so zvláštnym zretelom kladeným na tlakovií nádobu reaktora/. 

Návrh metod predprevádzkových a prevádzkových kontrol 
V podstatě je možné metody kontrol aplikované v popisovanom systéme rozdělit na tri oblasti: 
- oblast nedeštruktívnych kontrol 
- oblast deštruktívnych kontrol 
- program ověřovacích vzoriek. 

Nedestruktivně metody kontrol v procese ich aplikácie musia zabezpečit splnenie nasledujúcich 
požiadaviek: 
a/ umožnit overenie zhody skompletovaných technologických celkov s technickou dokumentáciou 
b/ umožnit spolahlivé určenie tvaru, rozměru a polohy defektov, ktoré by v priebehu životnosti 

zariadení mali nepriaznivý vplyv na bezpečnost, bez porušenia kontrolovaných zariadení. 

Všetky aplikované metody musia zaistit reprodukovatelnost vyhodnotenia defektov tak, aby bola 
zaistená kvalifikovaná zrovnatelnost s Jda jmi predchádza jiícich kontrol. 

Výběr aplikovaných metod kontroly je třeba volit tak, aby sa jednotlivé kontroly vzájomne do
plňovali. 

Týmto požiadavkám vyhovuji! nasledujilce metody: 
a/ vizuálně kontroly spojené s rozměrovou kontrolou 
b/ ultrazvuková defektoskopia 
c/ prežarovanie prenikavým žiarením 
d/ magneto-prášková defektoskopia 
e/ farebná defektoskopia kapilárna 
f/ metoda vířivých prúdov 
g/ skúšky těsnosti 
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Metody a, d, e, f/ sú charakterizované ako metody povrchové, metody b, c/ ako metody objemové. 
Povrchové metody je nutné aplikovat v miestach s najvačšou náchylnosEou ku tvorbě trhlin. 

U feromagnetických materiálov má povrchová magnetická metoda kontroly výhodu oproti farebnej 
defektoskopii. Farebná defektoskopia sa používá u austenitických materiálov. U feromagnetic
kých materiálov sa používá len v případe, keS magnetická metoda je technicky obtiažne reali
zovatelná . 

VmStorné vady zvarov a základného materiálu /trhliny, dutiny, struskové vmestky, nedovarky 
apod./ sa určujví aplikáciou objemových metod kontroly. Hoci prežarovanie naáalej zostáva d6-
ležitou metodou objemovej kontroly. Základ prevádzkových kontrol tvoří ultrazvuková defekto
skopia. 

SkiSšky těsnosti představuji! integrálně sledovanie stavu tlakových zariadení. 

Specifikum v aplikácii nedeštruktívnych metod kontrol v oblasti vybraných zariadení JE spočí
vá v ich dialkovom, mechanizovanom popr. automechanizovanom převedení alebo v ich ručnom pře
vedení v specifických pracovných podmienkach, daných obmedzenou radiačnou a priestorovou prí-
stupnosEou. 

I 
Aplikácia uvedených nedeštruktívnych metod kontroly musí zaručit následujíce minimálně rozli-
šovacie schopnosti vád a defektov: 
- farebná defektoskopia: trhliny o šírke 1 - 2 um 
- magneto-prášková defektoskopia: povrchové trhliny o dlžke 3 mm 

hlbke 0,5 mm /intenzita magnet, póla 2,4 kA/m/ 
- vizuálně kontroly: 

- televízna technika: povrchové trhliny o šírke 0,1 mm 
- periskop : povrchové trhliny o šírke 25 um 

- ultrazvuková defektoskopia: kruhové defekty 0 10 mm pre tlstostenné komponenty 
- metoda vířivých priidov: trhliny o hlbke 0,5 mm v základnom materiáli 
-^-defektoskopia a rentgen: 1,5% hrůbky prežarovaného materiálu 

Použité metody kontrol musia byE v sillade s platnými čs. statnými normami a áalšími siívisiacimi 
predpismi. 

StíčasEou tabulky č. 1 stí taktiež doporučenia na aplikáciu povrchových popr. objemových metod 
nedeštruktívnych kontrol. 

Destruktivně metody kontroly představuji! skiíšky materiálov, ktoré vyžadujií jeho narušenie 
alebo porušenia. Obsahuji!: 
- chemický rozbor 
- mechanické a technologické skiíšky 
- skijšky odolnosti korozivzdorných ocelí proti medzikryštalickej korozii 
- niektoré metody posiídenia štruktiírnych vlastností a 
- meranie tvrdosti. 

Tieto skiíšky sa prevádzajil na ski5šobných telieskach vyrobených zo svědeckých vzoriek, ktoré 
boli odobraté zo základného materiálu z kontrolných zvarových spojov vybraných zariadenía 
popr. priamo na kontrolovaných zariadeniach /zrno, 0-ferit, tvrdosE/. 

Výsledkora kontrol musí byt zhodnotenie stavu základného materiálu a zvarov vybraných zariade
ní a rozhodnutie o dalšej prevádzkyschopnosti kontrolovaných zariadení z hladiska zachovania 
integrity základných komponent. 
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V ČSSR v sličasnosti neexistuje všeobecné platný předpis popr. doporucenie riešiace uvedenií 
problematiku. VÚJE spracováva návrh kritérií hodnotenia stavu základného materiálu a zvarov 
vybr?.ných zariadení JE zvlášt pre predprevádzkovií kontrolu a prevádzkovii kontrolu. Kritéria 
hodnotenia zariadení pri predprevádzkovej kontrole vychádzajú z predpisov pre konštrukciu a 
výrobu zariadení. 

V členských štátoch RVHP v siíčasnosti neexistuje předpis popr. doporucenie riešiace proble
matiku hodnotenia výsledkov prevádzkových kontrol. Posudzovanie vád zistených pri prevádzko-
vých kontrolách robí komisia menovaná v závislosti od charakteru a rozsahu objavených poško-
dení. 

Kritérium pre základné hodnotenie stavu materiálu pri prevádzkových kontrolách je totožné 
s kritériami pre predprevádzkowí kontrolu. V případe, že velkost defektov přesahuje doporu
čené velkosti, áalšie rozhodnutia a posiídenia vykonává už spomínaná komisia. 

Z á v ě r 
Napriek pozitívnym výsledkom dosiahnutým pri zabezpečování kvality zariadení jádrových elek-
trární, ktoré boli dosiahnuté v poslednom období, je potřebné, aby sa v čalšom dbalo na za
bezpečení nasledujilcich práč: 

1. Urychlené vypracovat a vydat příslušné normy, předpisy a směrnice týkajiSce sa kvality jádro
vých energetických zariadení. 

2. Dbát, aby na všetkých stupňoch realizácie jadrovej elektrárně boli dosledne dodržiavané 
platné normy, předpisy a směrnice. Pri projektoch a konštrukcii vychádzat z posledných 
poznatkov védy a techniky v oblasti zabezpečovanie kvality. 

3. Pri návrhu zariadenia parnatat na nevyhnutné vybavenie a tfpravy pre prevedenie kontrol /pří
stupnost k zariadeniam, snímatelné izolácie na kontrolných miestach atfl./. 

4. Zabezpečit líčast prevádzkovatela pri kontrole vybraných zariadení jadrovej elektrárně po-
čas výroby. 

5. Materiálně a priestorove vybavit rezortné kontrolné středisko, ktoré má odbormí gesciu 
nad kontrolou u prevádzkovatela. 

6. NaSalej intenzívně pracovat na riešení automatizácie a mechanizacie kontroly vybraných za
riadení. 

7. Zaviest metody kontinuálneho sledovania stavu zariadení počas prevádzky. 

8. Dosledne trvat jia realizácii programu sledovania stavu materiálu pomocou ověřovacích vzo-
riek pre každý budovaný reaktor. 

230 



L i t e r a t u r a 

/ Ll / Předpisy pre výstavbu a bezpečnu prevadzku zariadení JE, experimentalnych a výskum-
ných jádrových reaktorov a sviborov 
Moskva 1973 

/ L2 / Předpisy pre prevádzkovií kontrolu chladiacich systémov jádrových reaktorov. Kód 
ASME pre kotle a tlakové nádoby 
Sekcia XI 

/ L3/ Projekt kontroly vybraných zariadení elektrárně V 1 Jaslovské Bohunice 
August 1976 i 

/ L4 / Návrh koncepcie programu ověřovacích sktfšok pre kontrolu vplyvu žiarenia na ma
teriály tlakových nádob jádrových reaktorov 
Správa VÚZ Bratislava, December 1976 

/ L5 / Předpisy pre kontrolu zvarovych spojov, návarov uzlov a konštrukcií JE, experimen
talnych a výskumných jádrových reaktorov a silborov. PK 1514-72 
Moskva 1974 

/ L6 / Návrh směrnice pre zabezpečenie kontroly kvality zariadení JE v období preu montá-
žou a počas montáže pre elektrárně typu W E R 
ORGREZ 1976 

/ L7 / Program kontroly materiálu zariadení 1. okruhu JE s W E R 1000 v období predspiíšta-
cích práč 
Moskva, VTI 1975, arch. číslo 10258 

/ L8 / - švy švarných soedinenij, metody ultrazvukovoj defektoskopii 
GOST 14782-69 

/ L9 / Metody vyjavlenia u opredelenija veličiny žerna. 
GOST 6539-65 

/ LlO / Rozbor vád zistených pri vstupnéj kontrole vybraných zariadení 1. bloku jadrovej 
elektrárně V 1 
VÚJE 1977. 

231 



23. DISKUSE 

V diskusi k předneseným referátům a k problematice jaderných elektráren s reaktory W E R 440 
vystoupila řada účastníků konference. 

S. Nekolný zodpověděl dotaz na řešení chladících věží, zejména o zařazení ventilátorové věže 
o 4 - 5 článcích do každého okruhu, o spolehlivosti systému dimenzovaného i na havarijní do-
chlazování. Dále hovořil o způsobu postupné výstavby jaderné elektrárny, o řešení elektráren 
s reaktory typu 230 a 231, o řešení provozních budov, strojovny atd. a o výhodách zařazení 
turbiny 440 MW. 

O blokovém uspořádání reaktoru W E R 440 s turbinou 440 MW hovořil z hlediska FMPE s.Maurer. 
Přes nesporné výhody tohoto uspořádání, které by mimo jiné umožnilo osvojit celou řadu prvků 
pro blok 500 MW, který přichází v úVahu pro elektrárny s reaktory W E R 1000, nehodlá FMPE po
užít turbiny 440 MW v Dukovanech, protože by to znamenalo pozdější uvedení do provozu pláno
vaných' elektrických výkonů. Záležitost není ještě zcela uzavřena, přesouvá se do oblasti 
FMTIR. 

Na dotaz s. Kindla, zda se i u bloků 500 a 1000 MW předpokládá chlazení nízkotlakého stupně 
turbiny kondenzátoru, odpověděl s. Drahý: 

Ano, předpokládáme to i u velkých bloků. Původní myšlenka vyvinout zařízení, které by znemožni
lo erozi výstupních hran větším nastavením přístupu vlhké páry do turbiny se nakonec ukázala 
poměrně složitá, právě ohromným požadavkem na zdroj. Zkušenosti z poslední doby ukazují, že i 
u velmi dlouhých lopatek bude možno v důsledku dobrého profilování výstupního průřezu, hlavně 
difuzoru za lopatkami, ale i jinými opatřeními, potlačit do značné míry zpětná proudění a že 
provoz z rozprašování kondenzátu za koncový stupeň bude řešen pro ty nejdelší lopatky. Máme 
dnes už také v provozu pokusnou modelovou turbinu v Běchovicích, která v měřítku 1 : 4,5 mo
deluje přesně nízkotlaký díl turbiny a dokonce umožňuje měřit zvlášt koncový stupeň. Turbina 
má tedy 2 brzdy, přičemž koncový díl je oddělen. Předpokládáme, že až tam budeme mít stupeň 
s lopatkou 1050 mm, což by mělo být asi za 1 1/2 roku, budeme moci udělat celou řadu zkoušek 
a tím dát i odpověS na položenou otázku. 

0 problematice barbotázního systému hovořil s. Koryčánek: 

Otázka tzv. "třetí bariéry je jak známo u reaktorů W E R 440 první generace řešena do jisté mí
ry pouze hermetickými boxy. U reaktorů typu 500, resp. 1000 bude zřsjmě řešena dnes už klasic
ky, tj. kontejnmentem. Nicméně mezi těmito 2 alternativami je přechodné období s řadou reakto
rů, které by měly být řešeny pomocí barbotázního systému, o kterém se zmiňoval s. ing. Nekolný. 

Odtud plyne dotaz - jakým způsobem jsou zajištěny funkční parametry tohoto systému experimen
tálními výsledky a pokud zajištěny nejsou, jak se s tím budeme vyrovnávat. Domnívám se, že máme 
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v ČSSR dostatečně fundované W Z /o čemž svědčí např. program experimentální kazety v o. p. 
škoda/, aby dokázaly vyřešit i tuto otázku. 

Na dotaz s. Koryčánka odpověděl s. Nekolny: 
Úplná dokumentace v ČSSR zatím není. V SSSR jsou experimenty prováděny, jsou tam k dispozici 
poloprovozní zkoušky a měření s jedním barbotážním žlabem, avšak kompletní dokumentace zatím 
získána nebyla. Z výsledků, které se dosud podařilo získat, se ukazuje, že funkce barbotáž-
ních žlabů je dobrá, nejsou zatím ověřeny oblasti vstupních partií, protože žlaby jsou asi 
ve 12 patrech po čtyřech 4 m výškách, takže ještě není hlavně ověřeno rozdělení proudu do 
jednotlivých žlabů ve vstupní části apod. 

S. Němec informoval o záměrech VŠSE v Plzni uspořádat ve spolupráci s o . p. škoda a dalšími 
instituacemi speciální doškolení pracovníků - odborníků z praxe v oblasti řízení jaderného 
reaktoru. Cílem tohoto doškolení by bylo prohloubení znalostí z teoretické e experimentální 
fyziky, zejména v oblasti kinetiky, dynamiky, měření a bezpečnosti provozu jaderných reakto
rů. Kurs bude doplněn praktickými cvičeními na školním reaktoru ŠR-0 v o. p. Škoda Plzeň a , 
ukončen závěrečnou zkouškou před státní komisí a vydáním vysvědčení. 

S. Haubelt hovořil o potřebě zařízení pro periodické prohlídky jednotlivých komponent, která 
by měla být součástí dodávky dané komponenty. Jak se k naplnění tohoto požadavku připravují 
jednotliví dodavatelé? 

S. Hrbek odpověděl za koordinační pracoviště ÚSP, že pokud se týká všech ostatních komponent 
mimo tlakovou nádobu reaktoru, se zatím periodickými prohlídkami ani vývojem zařízení žádný 
výrobce nezabývá. Dovezené zařízení k periodickým prohlídkám reaktoru bude obsluhovat zhruba 
2o elektráren a nebylo by ekonomické dodávat takové zařízení ke každé elektrárně. 

S. Sklenička zdůraznil, že pokud se má řešit kontrola zařízení během provozu, musí být tyto 
podmínky založeny v koncepci elektrárny. Otázky systémového zajišťování jakosti, radiační 
bezpečnosti musí být sledovány již od samého počátku. Vyslovil názor, že CSKAE by měla v tomto 
smyslu vytvořit podmínky pro jednotné zpracování směrnic, kritérií a norem pro zajištění kva
litních dodávek všech výrobců jaderných zařízení v Československu. 

S. Hrbek v odpovědi souhlasil s příspěvkem s. Skleničky a vyzval odstatní výrobce, kteří mohou 
situaci doplnit. 

S. Mrkos řekl, že jejich finanční možnosti na dovoz zařízení pro periodické prohlídky jsou mi
nimální. Nesouhlasí s názorem s. Haubelta, aby výrobci dodávali se zařízením i defektoskopic-
ké přístroje. Centrální orgány by měly o celkové koncepci periodických prohlídek rozhodnout. 

S. Bednárek vysvětlil, že pro zkouškv parogenerátorů vyrobí zkušební těleso pro kontrolu na
pjatosti v jednotlivých uzlech a jiné zkoušky provádět nebudou. 

S. Vejvoda se zabýval problematikou spojení trubky a kolektorů zkouškami ve studeném stavu, 
vytrháváním trubek z desek upevněných různými technologickými způsoby. Připravuje se model za
řízení pro opakované zatížení za vysokých teplot s ověřením životnosti spoje. 0 otázce spojů 
kolektor - trubka je věnována ve Vítkovicích veliká pozornost. Svary se provádějí automaty do
vezenými z Francie. Podle vyjádření sovětských odborníků jsou velice kvalitní. 

S. Nekolný se vrátil k problému kontroly jakosti. Považuje za nutné vypracování technických 
dodacích podmínek pro jednotlivá zařízení s celkovým přístupem k systému programu jakosti. 
Tyto nároky pak akceptovat v technické dokumentaci projektu. 
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S. Hrbek vyslovil názor, že centrální orgány ne zcela dostatečně doceniky tuto otázku bezpeč
nosti a spolehlivosti. Systémový přístup k tomuto problému vytvoří nezbytné předpoklady pro 
výrobce jaderných zařízení v Československu. 

Kromě uvedených diskusních příspěvků zodpověděli autoři referátů řadu dílčích dotazů, týkají
cích se zejména výpočtových a experimentálních metodik, projekčních a konstrukčních řešení a 
funkce jednotlivých uzlů reaktorů W E R 440. 
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24. ZÁVĚRY 

Cílem konference bylo v rámci pomoci urychlené realizace jaderného programu v ČSSR informo
vat přímo širší veřejnost čs. odborníků o některých aspektech konstrukce, projekce, výpočtů 
a experimentálního výzkumu vybraných zařízení jaderné elektrárny s reaktory typu W E R 440. 
Celkově 20 technických informací vyslechlo 156 Účastníků konference z významných čs. průmys
lových, projekčních, výzkumných, koordinačních a školských institucí, kteří spolu se závěry 
z referátů a diskuse přijali tato závěrečná stanoviska a doporučení: 

1. Konference ve zprávách a diskusi projednala řadu koncepčních, výrobních a výzkumně-vývojo-
vých otázek, které jsou nezbytné pro Úspěšné pokračování v zajištování výstavby jaderných 
elektráren v ČSSR a zabezpečení v ČSSR vyráběných komponent pro ostatní státy RVHP v rámci 
mezinárodních integračních opatření. V souvislosti s tím konference vyzdvihla dosavadní 
organizátorskou a technickou činnost resortních Útvarů, zejména ČSKAE, FMTIR, FMPE a FMHTS. 

2. Konference byla informována o konstrukčně-výpočtové přípravě výroby kompletu reaktoru WER-
440 a doporučuje: 
a/ věnovat zvýšenou pozornost výpočetním metodám v oblasti statické, dynamické a vibrační 

pevnosti ve smyslu zajištění vysoké spolehlivosti provedení reaktorových tlakových ná
dob a ostatních komponent v Úzké návaznosti na teplofyzikální a fyzikální parametry 
energetických reaktorů přímo ve výrobních závodech, 

b/ pro aplikaci současných výpočetních metod a stanovení faktorů ovlivňujících integritu 
tlakové nádoby i správný odhad její životnosti využívat numerické výpočtové metody spo
jené s rozbory napětí. Plné uplatnění moderních výpočetních metod je nemožné bez výkon
né a kompatibilní výpočetní techniky - Jednotného systému elektronických počítačů RVHP, 

3. Konference vyslechla informaci o současném stavu vývoje a přípravy diagnostických kazet 
reaktoru W E R 440 zajišťovaných ve spolupráci s SSSR, NDR, PLR a MLR v rámci MDK RVHP a 
tématické skupiny pro šumovou diagnostiku. Pokládá za nezbytné pokračovat v těchto pracech 
s cílem uskutečnit na JE Rheinsberg ověření funkční schopnosti diagnostické kazety pro 
aplikaci na čs. jaderných elektrárnách. 

4. Konference doporučuje v oblasti kontroly a řízení reaktoru W E R 440 počítat s inovacemi a 
vývojovými pracemi v oblasti technických a automatizačních prostředků, v postupném nahra
zení přímého ovládání nepříi.iým a nahrazení dosavadního informačního systému dokonalejším, 
využívajícím jednotnou řadu řídících počítačů socialistických států /SMEP/, zvláštní po
zornost je nutno věnovat vývoji a výrobě čidel a detektorů pro měření a kontrolu parametrů 
elektrárny. 
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5. Konference konstatuje, že osvojení výroby parogenerátorů a kompenzátoru objemu ve Vítko
vicích bylo zvládnuto a Joporučuje věnovat zvýšenou pozornost otázkám kontroly provozní 
spolehlivosti těchto komponent. 

Výrobce separátoru páry ZES Tlmače informoval konferenci o propracování konstrukce a reali
zaci výroby separátoru včetně zajištění kontroly spolehlivosti za provozu. 

Byla také zvládnuta výroba potrubních tras a armatur primárního okruhu reaktoru W E R 440, 
v n. p. Sigma a MS Praha. 

6. Konference navrhuje vytvořit podmínky pro zabezpečení komplexu prací v problematice jaderné 
spolehlivosti a bezpečnosti PZJ a PK pro jaderné elektrárny provozované v ČSSR. V souvis
losti s tím konference doporučuje ČSKAE, aby mimo vydávaných kritérií ovlivnila propojení 
poznatků a výsledků dosavadních řešení jednotlivých VHJ a výzkumných středisek. Pro rozví
jení prací v oblasti PZJ a PK at již od počátku projekčních činností je nutné zabezpečit 
plynulé poskytování údajů z oblasti technických požadavků na kvalitu vybraných zařízení 
vyráběných v československých závodech. 

7. Konference doporučuje zabezpečit prostřednictvím resortních útvarů ČSSR urychleně inovaci 
přístrojů a zařízení W Z z oblasti jaderné energetiky, aby náročné úkoly výzkumu a vývoje 
mohly být zabezpečeny na požadované technické úrovni. 

8. Konference doporučuje prošetřovat možnost použití jediného turbosoustrojí 440 MW k reakto
ru W E R 440 s ohledem na budoucí realizaci jediného turbosoustrojí pro W E R 1000. 

9. Konference vyslovila souhlas s prohlubujícím se trendem technických, vývojových a výzkum
ných prací pro plynulé zabezpečení čs. závazků v rámci MIO. 

10. Konfr. <=nce souhlasí s technickým a organizačním záměrem ČVTS o. p. škoda realizovat odbor
né ke . rence s komplexní technickou jaderně-energetickou problematikou, zaměřenou na 
další v_: >chlený rozvoj čs. jaderné energetiky a spolupráce s ostatními zeměmi RVHP. 



25. ZÁVĚREČNÝ PROSLOV PŘEDSEDY 
ZP CSVTS V. KRETTA 

Vyslechli jsme celkem 20 referátů a jak bylo řečeno v závěrech, zúčastnilo se konference cel
kem 156 tičastníků a náš organizační výbor spočítal, že je zde zastoupeno celkem 32 organizací 
z ČSSR, tzn. dostatečně reprezentativní odborný kolektiv. Znamená to i reprezentativní přijetí 
závěrů a doporučení, které hodláme předat jednak vedení našeho podniku a jednak je uveřejníme 
ve Sborníku. PV ČSVTS našeho podniku již několik let konstatoval, že v posledním období VTS 
nedala a nedoporučila vedení žádné závěry ze svých konferencí, čili pokládali to za značný ne
dostatek. Proto si myslím, že ze všech dalších konferencí, které budeme organizovat, budeme se 
snažit udělat závěry a předložit je vedoucím pracovníkům a vedení závodu a podniku. Průběh a 
obsah naší konference ukázal, Se problematika vývoje, osvojení a realizace zařízení pro jader
né elektrárny je pro československé podniky a instituce nová, velice náročná a v celé řadě 
případů vyžaduje další prohloubení. Přes tuto novost a obtížnost problematiky bylo dosaženo 
v celé řadě oblastí značných úspěchů. V oblasti zajišEování reaktorů se přistoupilo bezprostřed
ně k realizaci výroby. V podstatě jsou vyřešeny konstrukční problémy reaktorů, které jsou rám
cově dány sovětskou projektovou dokumentací. Pro zdokladování jednotlivých komponent reaktorů 
budou prováděny podrobné pevnostní výpočty doprovázené teplotechnickými a fyzikálními výpočty. 
Je to velice náročný úkol, zejména proto, že existuje nedostatečná zajištěnost u jednotlivých 
řešitelů v oblasti výpočetní techniky. To také bylo konstatováno v celé řadě referátů a v dis
kusi. V současné době jsou k dispozici významné výpočtové programy pro fyzikální, teplotechnic-
ké a pevnostní výpočty, zejména pro nestacionární a havarijní režimy, které je obtížné řešit 
z hlediska nedostatečné kapacity výpočetní techniky. 

V oblasti experimentálních prací se ve spolupráci se SSSR provádí náročné experimenty, uskuteč
ňuje se výstavba experimentálních stendů v ČSSR. Měli jsme možnost seznámit se s některými vý
sledky, zejména v oblasti experimentálního' výzkumu chlazení aktivní zóny. Nemluvili jsme zde 
o experimentech v oblasti fyziky aktivní zóny, jelikož tato problematika není pro reaktory 
W E R 440 v ČSSR řešena. Ovšem jsou tyto práce zaměřeny na reaktory W E R 1000 a z tohoto hle
diska v současné době začínají práce na rekonstrukci reaktorů TR-0 na LR-0, který je instalo
ván v ÚJV Řež. Čili bude i zde v této oblasti možnost řešit problém fyziky. 

Byl zde přednesen jeden referát v oblasti řízení a kontroly jaderného reaktoru. Ukazuje se ne
zbytnost zaměřit se na využití řídících počítačů a pro kontrolu a měření parametrů jak chladi
vá, tak i konstrukčních částí, vyvinout nebo zakoupit licenci pro výrobu čidel. Podle našeho 
názoru je velký nedostatek zejména v této oblasti. Nemáme k dispozici dostatečná čidla jak pro 
měření parametrů chladivá, tak i reaktoru. 

Poprvé zazněl příspěvek z oblasti vývoje a ověření speciálních měřících kazet. Je to úkol veli
ce náročný a důležitý, nebot v současné době nejsou k dispozici spolehlivé prostředky operativ
ní kontroly aktivní zóny. Tento úkol se řeší ve spolupráci se SSSR, dále s NDR a částečně 
s ostatními zeměmi RVHP. Na tomto úkolu se podílí celá řada pracovníků z československých 
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institucí, převážně z o. p. 3koda, ZVJE a můžeme konstatovat, že za posledních dvaapůl roku 
řešení tohoto úkolu bylo dosaženo značných úspěchů, zejména v technickém přístupu, koncepčním 
zvládnutí, v konstrukčním vyřešení celé řady problémů a rovněž byly dosaženy významné úspěchy 
v dohodách se SSSR v otázkách dodávek speciálních měřících kazet pro tento úkol tak, aby je
jich kompletace a ověření na zařízení v ČSSR mohlo proběhnout a aby mohla proběhnout dodávka-
do NDR pro ověření na reaktoru Rheinsberg. Cílem těchto prací je vyvinout operativní syste'm 
kontroly aktivní zóny pro reaktory 440, které budou velkým přínosem z hlediska poznání průbě
hu těchto parametrů i v přechodových režimech, z hledisTca bezpečnosti provozu a rovněž vyvi
nout i pro další řadu.těchto reaktorů, zejména reaktorů W E R 1000, podobnou instrumentovanou 
kazetou. Dále jsme se seznámili se stavem prací v technickém řešení všech hlavních komponent 
jaderné elektrárny, turbiny, potrubí, parogenerátorů, kompenzátorů objemu, separátorů páry 
aj. 

V oblasti turbin se rovněž rozvinula hned v zahájení naší konference bohatá diskuse ohledně 
výroby parních turbin 500 MW, ovšem je to problém velice obtížný, který je spojen s koncepcí 
celé elektrárny a znamená to, že tento problém ani Československo nemůže řešit samostatně bez 
generálního projektanta, kterým je sovětská strana. 

Vyslechli jsme velice zajímavé příspěvky s. Šlacha, podařilo se vyvinout a vyrobit i prototypy 
celokovaných. kolen, což je velký úspěch a je to velice žádoucí z hlediska bezpečnosti provozu 
elektrárny. Rovněž v oblasti parogenerátorů, kompenzátorů objemu a separátorů páry přístup ře
šitelů je podle mého názoru zcela správný, že se snažili pochopit celou fyziku a fyzikální 
podstatu dějů v těchto komponentech, že nepřistupovali k řešení těchto úkolů způsobem výrobců, 
že převezmem dokumentaci a vyrobíme a dodáme. Myslím si, že u všech těchto komponent, které vy
rábíme podle dokumentace ze SSSR, je velice účelné, abychom též studovali fyzikální podstatu 
dějů, které se odehrávají při provozu v těchto komponentech. Ukázalo se rovněž, že je nezbytné 
dokumentaci pro vyráběné komponenty doplnit nutnými výpočty a experimenty. 

My jámě na této konferenci nehovořili o velice rozsáhlých atestačních zkouškách. Myslím si, že 
to bude náplní konference, která proběhne na podzim. Ukazuje se, že všechny výrobky, které 
naše podniky zajišEují, musí být doloženy požadovanou dokumentací a atestačními zkouškami. 

Zajímavé a myslím, že velice užitečné pro každého'účastníka konference byly referáty o periodic
kých prohlídkách jak reaktoru, tak celé elektrárny. Viděli jste, že zde nastala určitá dělba 
práce, protože zástupce o. p. Škoda přednesl referát o periodických kontrolách reaktoru, zej
ména tlakové nádoby a zástupce VÚJE Bohunice přednesl referát o kontrolách celé elektrárny. 
Čili, tyto úkoly se rovněž řeší, jsou prakticky v začátcích a bude nutno vynaložit ještě značné 
úsilí, aby byly použity a aby i metody vyvíjené v této oblssti byly použity v jaderných elek
trárnách. 

Velice náročným a myslím i velice důležitým úkolem je zajištění kontroly jakosti. Tato otázka 
zde zazněla několikrát. Celým naším jednáním se táhla nit o nutnosti zajištění kontroly jakosti. 
Tak, jak zde vystupoval s. Sklenička, myslím, že měl úplnou pravdu, že budeme muset hodně udě-
lat__y této věci, zejména z tohoto hlediska, že v Československu zatím nemáme atomový zákon, že 
nemáme celou řadu norem a materiálů pro tuto oblast, a že tato normotvorná činnost skutečně je 
ještě před námi. Myslím si, že lze úplně souhlasit s tím, že tato věc skutečně nebyla doceněna 
kompetentními orgány, i když jsme je na začátku našich závěrů pochválili, tak zde je musíme kri
tizovat, že ještě zůstávají v této věci značně dlužni. Bude skutečně nutno tuto věc podpořit a 
mít k tomu určitý systémový přístup. Otázkám jakosti a zajištění kvality výrobků bude nutno vě
novat mimořádnou pozornost, protože tyto věci mají bezprostřední vliv na bezpečnost provozu 
elektrárny. Vyslechli jste zde zajímavý referát s. ing. Mladého, který popisoval fyzikální pod
statu a možné procesy v průběhu maximální projektové havárie. Všichni víte, že elektrárna V 1 
z tohoto hlediska není řešena. Je známo, že v SSSR asi před 1 rokem nebo 1 a 1/2 rokem proběhla 
diskuse vědeckých pracovníků, na základě které bylo doporučeno stavět typ elektrárny V 213 
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jako jediné dosud existující alternativy, která vyhovuje z hlediska'bezpečnosti provozu a 
z hlediska řešení maximální projektové havárie. 

Myslím si, že otázky kvality se dotýkají v první řadě i všech výrobců jaderných zařízení jednak 
proto, že jednoznačně zazněla i na XV. sjezdu KSČ a také na XXV. sjezdu KSSS a dokonce i pě
tiletky, které dnes plníme, jsou v těchto materiálech vyhlášeny jako pětiletky kvality, čili 
bylo by i velice nedobré, kdyby výrobci jaderných zařízení nedodávali a nevyráběli zařízení 
podle těchto prohlášení. 

Ještě malou poznámku. Myslím si, že naše konference měla dobrý průběh, ale viděli jsme také 
určité nedostatky, které by se daly odstranit, zejména v ilustracích jednotlivých příspěvků a 
obrázků. Myslím si, že několik referátů se četlo bez ilustrací a ztrácely tak svůj půvab, že 
asi do budoucna bude lepší si tyto ilustrace připravit na mikrofilraech nebo na diapozitivech 
a my se budeme snažit, abychom lépe vybavili naše technické možnosti, které jsou rovněž ne
dostatečné. 

Celá řada autorů a diskutujících skutečně ukázala, jak by asi referáty měly vypadat, např. re
feráty s. Šlacha, Vejvody a Mladého'. 

Konference splnila svoje poslání, přispěla k prohloubení znalostí o zařízení elektráren typu 
VVER 440, myslím, že každý účastník si odnáší určité poznatky pro svoji další práci. Stručné 
poznatky z konference jsou uvedeny v závěrech dnešní konference. Myslím, že touto akcí VTS 
přispívá k plnění svého poslání v oblasti pomoci při stavbě a realizaci jaderného programu 
v ČSSR. Proto dovolte, abych nakonec jménem organizátorů konference poděkoval za prvé všem 
autorům referátů a přednášejícím, za druhé všem předsedům sekcí a tajemníkům sekcí, kteří leh
ce zvládli průběh této konference, za třetí všem diskutujícím, kteří přispěli svými znalostmi 
k obohacení naší konference, za čtvrté všem účastníkům konference z Čech, Moravy a Slovenska, 
za páté a v neposlední řadě organizačnímu výboru, zejména s. Vostřákové z ORS o. p. škoda, 
která nám zajistila toto prostředí a další úkoly, které jsou velice náročné, s. ing. Doleža
lovi ze ZVJE, který jako organizační tajemník měl s Vámi kontakt a zajišťoval tyto referáty a 
též s. Melkové a Fenclové, které také přispěly ke zdárnému průběhu naší konference. Děkuji Vám 
všem ještě jednou a věřím, že s většinou z Vás se setkáme na podzim t. r. na konferenci o ma-• 
teriálových'a technologických otázkách reaktorů VVER 440. 
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26. JMENNÝ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE 

ANDRAŠOVSKY Stefan, ing., Atomová elektrárna Jaslovské Bohunice 
ANDRLfK Václav, o. p. Škoda Plzeň 
BARCHÁNEK Ondřej, ing., o. p. Škoda Plzeň 
BEČVÁŘ Josef, ing., o. p. škoda Plzeň 
BEDNÁREK Ladislav, ing., Vítkovice 
BLÁHA Václav, ing., o. p. škoda Plzeň 
BLAŽEK Bohumil, ing., o. p. Škoda Plzeň 
BARTLÍK Jiří, ing., CSc, VÚE Praha 
BR8HA Josef, ing., o. p. škoda Plzeň 
BRUMOVSKÝ Milan, RNDr., CSc, o. p. Škoda Plzeň 
ČAMEK Josef, ing., CSc, SVÚSS Běchovice 
ČILLÍK Ivan, ing., VÚE Praha 
ČUDA František, ing., Vítkovice 
DACH Karel, ing., o. p. škoda 
DOHNAL Václav, Modřanské strojírny 
DOLEŽAL Alexandr, ing., o. p. škoda Plzeň 
DOSKOČIL Ladislav, Modřanské strojírny 
DRÁB František, ing., CSc, o. p. škoda Plzeň 
DRAHOŠ Ivan, ing., SES Tlmače 
DRAHÝ Josef, ing., CSc, o. p. Škoda Plzeň 
DUGÁT Ján, ing., VÚJE Jaslovské Bohunice 
DUŠEK Josef, ing., ÚJV Řež u Prahy 
DVOŘÁK Josef, DOC. ing. DrSc, SVÚSS Běchovice 
ELLINGER Jiří, ing., o. p. Škoda Plzeň 
FARKAš Bohumil, ing., SVŠT Bratislava 
FILIP Radislav, ing., o. p. Škoda Plzeň 
GROF Vladimír, ing., o. p. škoda Plzeň 
HAGARA Ladislav, ing., Atomová elektrárna Jaslovské Bohunice 
HAJKO Ján, ing., SES Tlmače 
HAJŠMAN Vojtěch, o. p. Škoda Plzeň 
HARGOŠ Vladimír, ing., SVŠT Bratislava 
HAUBELT Ivan, ing., ČEZ Praha 
HANCL Jaroslav, ing., o. p. Škoda Plzeň 
HAVELKA Zdeněk, ing., SVÚSS Běchovice 
HEJDA Miroslav, ing., o. p. Škoda Plzeň 
HEZOUČKÝ František, ing., Atomová elektrárna Jaslovské Bohunice 
HLAVÁČIK Oldřich, ing., SES Tlmače 
HLAVATÝ Josef, ing., o. p. Škoda Plzeň 
HOLAN Josef, ČEZ Praha 
HOLOUš Vojtěch, ing., o. p. Škoda Plzeň 
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HRBEK Zdeněk, ing., o. p. Škoda Plzeň 
HRUBÝ Josef, ing., ÚJV Řež 
HRSTKA Vladimír, ing., o. p. škoda Plzeň 
HUDEC Zdeno, ing., SEP Bratislava 
HULMAN Augustin, ing., ČSKAE Praha 
HUMR Jiří, ing., o. p. škoda Plzeň 
CHOTT Jindřich, ing., o. p. Škoda Plzeň 
JANČA Pavel, ing., o. p. Škoda Plzeň 
JANDA Václav, ing., o. p. škoda Plzeň 
JANEBA Břetislav, DOc. ing. CSc, ČVUT Praha 
JANKU* Ladislav, ing., Sigma Olomouc 
JÍLEK Ladislav, ing. CSc, VŽKG Ostrava 
JÍLEK Václav, ing., o. p. škoda Plzeň 
JIROUš František, ing. CSc, ČVUT Praha 
JUNEK Václav, Energoinvest Praha 
KABÁT Viktor, ing., SVŠT Bratislava 
KAČMÁRIf Štefan, ing., VÚJE Jaslovské Bohunice 
KADRNOŽKA JAroslav, Doc. ing. CSc, VUT Brno 
KAISLER Ladislav, ing. CSc, ÚJV Řež 
KARFAS Martin, ing., VÚHŽ Praha 
KARPETA Česlav, ing., CSc, VÚE Praha 
KARTÁK Jan, Doc. ing. CSc, ČVUT Praha 
KINDL Václav, ing., Energoprojekt Praha 
KOPEČNÍ Jaroslav, ing., JME Brno 
KORYČÁNEK Jaroslav, ing. CSc, ČVUT Praha 
KOTRNOCH Josef, ing., o. p. škoda Plzeň 
KOTT Josef, Doc. ing. CSc, o. p. škoda Plzeň 
KRÁLOVEC Josef, ing., o. p. škoda Plzeň 
KRATINA Jiří, ing., SVÚSS Běchovice 
KRČEK Vlastimír, ing., Orgres Brno 
KRETT Vasil, ing. CSc, o. p. Škoda Plzeň 
KUHN Ludvík, ing. CSc, SVÚSS Běchovice 
KULOVANÝ František, ing., SVÚSS Běchovice 
KUNT Jiří, ing., ÚJV Řež 
KUPKA Ivan, ing., o. p. škoda Plzeň 
KUSÁK Vladimír, ing., VŽKG Ostrava 
KUŽELKA Václav, ing., SVÚSS Běchovice 
LVECH Josef, ing., o. p. škoda Plzeň 
KVÉTÁN Rudolf, ing., IVES Bratislava 
LAVIČKA Jaroslav, o. p. škoda Plzeň 
LÉBL Pavel, ing., Sigma Praha 
LEICMAN Jiří, ing., ČEZ Praha 
LIPTÁKOVÁ Marie, ing., EGÚ Jaslovské Bohunice 
LUKEŠ Emanuel, ing., o. p. Škoda Plzeň 
MACKA Jiří, ing., VŠf.E Plzeň 
MALIČKÝ Vladimír, ing. CSc, SVÚSS Běchovice 
MALÝ Josef, ing., Sigma Praha 
MARKVART Jaroslav, ing. CSc, VÚE Praha 
MAŠEK Václav, ing., VÚZES Brno 
MAURER Adolf, ing. CSc, FMPE Praha 
MEDONOS Václav, ing., VÚE Praha 
MLADÝ Zdeněk, ing., o. p. Škoda Plzeň 
MOULIS Rudolf, ing., VŽKG Brno 
MRÁZEK Jaroslav, ing., Sigma Lutín 



MRKOS Jan, ing., Sigma Praha 
MOLLER Viktor, ing., o. p. škoda Plzeň 
NAŇO Ján, Atomová elektrárna Jaslovské Bohunice 
NEKOLNÝ Josef, ing., Energoprojekt Praha 
NĚMEC Jan, ing., VŠSE plzen 
NĚMEČEK Karel, ing., Energoprojekt Praha 
NOVÁK Josef, ing., škoda Plzeň 
PACÁK Jan, ing., VTŽ Chomutov 
PAKÁN Milan, ing., IVES Bratislava 
PEČÍNKA Ladislav, ing. CSc, o. p. škoda Plzeň 
PELČÍK Emil, ing., ÚJV Řež 
PERNICA Rostislav, ing. CSc, ÚJV^ Řež 
PEŠEK Jaroslav, o. p. škoda Plzeň 
PIKART Václav, o. p. Škoda Plzeň 
PIKMAN Miroslav, Doc. ing. CSc, ČVUT Praha 
PLANĚK Vladimír, ing., o. p. škoda Plzeň 
PLÁVKA Ivan, ing. CSc, SEP Bratislava 
POHOŘELICKÍ Antonín, ing., o. p. Škoda Plzeň 
POUZAR Josef, ing., Jánka Praha 
PŘEPECHAL Jiří, ing., o. p. škoda Plzeň 
ROUŠEK Jan, ing. CSc, VÚE Bratislava 
SADÍLEK Jaroslav, ing., o. p. Škoda Plzeň 
SIKA Jiří, ing., o. p. škoda Plzeň 
SILBERNÁGL Stanislav, Jánka Praha 
SKLENÁŘ Ivan, ing., Atomová elektrárna Jaslovské Bohunice 
SKLENIČKA Čestmír, ing., Energoprojekt Praha 
ŠLACH Jiří, ing., Modřanské strojírny 
SMÍŠEK Zdeněk, ing., o. p. škoda Plzeň 
STAŠEK Ladislav, ing., Energoinvesti Dukovany 
STUCHLÍKOVÁ Maria, ing., Atomová elektrárna Jaslovské Bohunice 
SVOBODA Jiří, ing., Energoprojekt Praha 
SÍKORA Dalibor, ing., Energoprojekt Praha 
šlBRA Jan, ing., o. p. škoda Plzeň 
ŠKVARKA Peter, ing., VÚE Bratislava 
ŠLOUF Josef, ing., o. p. škoda Plzeň 
ŠTĚPÁNEK Karel, ing., o. p. škoda Plzeň 
ŠTĚPÁNEK Stanislav, ing. CSc, o. p. škoda Plzeň 
ŠUBA Stanislav, ing., Sigma Lutín 
ŠULC Josef, ing., o. p. škoda Plzeň 
ŠVARC Milan, ing., Energoinvest Dukovany 
TEŤAL Ladislav, ing., o. p. škoda Plzeň 
TKADLEC Vladimír, ing., SONP Kladno 
UBRÁ Olga, ing. CSc, ČVUT Praha 
URBAN Antonín, ing., o. p. škoda Plzeň 
VANĚK Zdeněk, o. p. Škoda Plzeň 
VEJVODA Stanislav, ing. VŽKG Brno 
VELECHOVSKÝ Václav, o. p. Škoda Plzeň 
VLČEK Jiří, ing., o. p. škoda Plzeň 
VODÁČEK Stanislav, ing., JME Brno 
VOSTŘÁKOVÁ Irena, o. p. Škoda Plzeň 
VRTĚL Jaroslav, ing. DrSC, ŠVŮM Praha 
VŘEŠTÁL Zdeněk, o. p. škoda Plzeň 
VYLETA Jiří, ing., o. p. škoda Plzeň 
VSKOČIL Václav, ing., o. p. škoda Plzeň 
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WAGNER Karel, ing. CSc, o. p. Škoda Plzeň 
ZAJÍC Antonín, ing., EGÚ Jaslovské Bohunice 
SAJÍC Vladimír, ing. Dr. CSc, ÚJV Řež 
ZBYTOVSKÍ Adolf, ing., o. p. Škoda Plzeň 
ZBOŘIL Jaroslav, ing., Sigma Olomouc 
ZDEBOR Jiří, ing., o. p. škoda Plzeň 
2Á"ČEK Jan, Energoinvest Dukovany 
ŽILNAY Eduard, j.ng., Atomová elektrárna Jaslovské Bohunice 
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