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Ing« Josef K t- h o r - riáměaiek ministra paliv a energetiky

ftn.SR a i-.moiirěnf-c! vlády ČfiSR pro výstavbu jaderných elektráren

v cťol̂ uf .1 ovtí-iakých podmínkách, při "úzké spolupráci se

; -i u' o tirkým Kvan-om a ostatními zeměmi RVHP, predstavuje jaderná

o.ntiŕ;*+i]\-n výcíhotUnko v zajišťování dlouiiodobých potřeb elek-

'.rif.íNt' eno:..:.ie pro průmysl i obyvatelstvo» I když první kroky

v oblasti jaderné energetiky byly v Československu provedeny

v prvá polcvine padesátých let, za historický mezník v oblasti

průmyslového využití jaderné energie je třeba považovat duben

1970, kdy byla podepsána mezivládní dohoda se Sovětským svazem,

i:a .ie;jímš základě byla u nás zahájena výstavba JE se sovětskými

Ir•hkovcd.rnrc.i reaktory typu W E R 440 MW» Prechod na jednotnou

řadu tlakovodních reaktoru má pro Československo celou řadu

výhod« Fodstetně efektivněji se dá využívat naše vědecko-výz-

kumná základna pro řešení společných úloh, současně jsou vytvo-

řeny podmínky pro čĽ. průmysl, aby na základě dohody o spolu-

práci a kooperaci ve výrobě technologického zařízení pro jader-

né elektrárny získal dloudobý výrobní program pro radu strojí-

renských, metalurgických a eletkrotechnických závodu, jako

např.VHJ Skoda ľlzeň, VŽKG Ostrava, ZEZ Tlmače, Sigma, VTŽ

Chomutov a daltuí,

V současné době probíhá u nás výstavba JE na 4 lokalitách.

V růdném stupni rozestavěnosti na staveništích v Ja.slovakých

Bohunicích, Pukovanech a Mcchovcíeh je 10 bloků WER 440, při-

iüS dva blcky jaderné elektrárny V-l jsou již v provozu.

Štvrté staveniště ~ Temelín v jižních Čechách bude osazeno

čtyřmi rfttiktory novo řady o jednotkovéin výkonu 1000 MWel»

1 kd;/;": se ypuňtoní 1» M o k u t'K ?»r:;oiín jiořítu nu prelomu

•''•VM'Í«-Í •' \ V O M l o t , ;5fOM rc;'prř:.rr o v á n y fi"*w i:ut:.»i-' {,r:'u;T: nti
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ún! ŕ'íeh potenciálních stavenišť jak v českých zemích, tak

nu :novoiuiku, v souladu n ucelenou dlouhodobou koncepcí vý-

atavby jaderne energetických zdrojů v OSíiR.

Zvláštní posorroct si zasluhuje možnost vytesnení ušlech-

tilých paliv využitím tepla z jaderne energetických zdrojů,

ať již elektráren či jaderných výtopen. Zvažují se možnosti

úpi'frv již vrovozo'vai-ych Lloků Či úpravy na rozfc«tavených blo-

cích tak, aby náklady na jednotku dodaného tep.'.a byly v rela-

ci p efektem, zvažuje se snížení elektrického výkonu zařízení,

náklady na tepelná napáječe, zvýšené zábory zemědělské půdy

o. I u. Ka, nuvj pvc j r=L 'v\'e.:ýc\\ blocích je již jejich využití pro

zdi. obovára teple"! samoarejmouti»

V tepelne deficitních oblastech je zvažovŕna i možnoot

využití jaderných výtopen AST 300, jejichž bezpečnostní para-

metry by mely umožnit přiblížit zdroj k místu odběru podstrt:t

více, ne?, u JF a tím sríížih invesiiční náklaay na přivaděče

a ani Sit ztráty v r1:"::1* r dreh»

i/ychár.íme-ll z p3-o/;j;re.mu rozvoje jaderne energetiky do

rolru 1990, jakož i z dal nich prognóz a získaných zkušeností

z přípravy a realizace jaderných elektráren ukazuje se, ze

zvládnuti tohoto technicky a investičně velmi náročného progr*.

mu je možné pouze při dusieclném uplatňování nových postupů,

technologií a výsledků vědeckotechnického rozvoje a při maxi-

málním využití poznatků a zkušeností z realizace jaderných

elektráren v ESSR,

Tato oblnat vedy a techniky je poznačena výrazným vývoje1:.

ovlivňujícím celou oblaci koncepce, reali.sice a provoau, zej-

ména i- pohleou zvýšeni spoi&hlivoati, ekonomJ e provoru, áa^c--

i zvýšení jadern«5 besp^nont::» Zpřísňující so kritéria, pro

jadernou a provozní bezpečnost vyvolávají radu nových technic-

kých řešení a seřazování nových kontrolních yyrtémů. a

i'í kvaljtu stavebně montážních prací.

Na núklarié uzavřených, mar,Lvi ndin'oh dohod a v rámci

:-.i "iiifntciiiO'-'jii^o" votouril O:J. strojírenský
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výrunriou měrou do aal>e:í peč ování jaderi'Jbo programu výrobou
aúkla(hi.ío») komponunt jtuiorré čáati elektráren typu WER 440
pro jednotlivé aemě v rámci RVHP, Jsou to zejména VHJ Škoda
(nádoby reaktoru, vnitřní části), SEZ Tlmače (separátory),
Vítkovice (parogenerátory, kompenzátory objemu), Sigma (pri-
mární potrubí a arinatury)apod. Tato skutečnost ovlivní v po-
sitivním smysli u plnení stanoveného programu výstavby v Č8SR.

Analýza problematiky dosavadní realizace jaderného progra-
mu v ČSSR poukázala na hlavní faktory, ovlivňující proces re-
alizace, rozpočtové náklady staveb i termíny uvádění kapacit
do provozu, které sa týkají zejmény oblastí projektové a inves-
torské přípravy stavby, dodavatelsko-odberatelských vztahu,
technických a kapacitních problému u dodavatelů, ať už ve vý-
robě anebo přímo v průběhu výstavby a v profesu spouštěcích
a nalaäovacích prácí. Zohlednění těchto poznatků & zkušeností,
zejména z výstavby JE V-l a přípravy JE V-2 v Jaalovských Bohu-
nicích a využití poznatku z realizace těchto elektráren v za-
hraničí muže výrazně přispět ke zkvalitnění a zrychlení procesu
realizace stanoveného náročného jaderného programu.

Výstavba jaderné elektrárny V-l Jaslovské Bohunice byla
završena uvedením 1.bloku do zkušebního provozu v březnu 1979
a 2. bloku v květnu 1980. V současné době je elektrárna provo-
zována s oběma bloky na nominálním výkonu. Je možno konstato-
vat, že významnou měrou přispívá pro vyrovnání bilance čs.
energetické soustavy. Do konce roku 1982 vyrobila jaderná elek-
trárna V-1 17.661 MWh a za 4 měsíce roku 1983 3.101 MWh.

Z průběhu výstavby JE V-1 a jejího uvádění do provozu je
možno poukázat na několik základních poznatků a problémů, kte-
ré měly zásadní vliv na postup výstavby a spouštění.

Jako první je potřeba uvést'oblast a problematiku investor-
ské a projektové přípravy. Účaat dvou projektových organizací
(finergoprojekt Praha a LOTEP Leningrad) s různými formami a
hloubkou upracování projektové dokumentace pri poučiti odliš-
ných norem a předpisů způsobila obtížnost a čajové aklusy pro
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ceieu etapu prípravy .M tav by, uzavírání clodavatftlpko-odberatel-

ských vst&hü a dodavatelskou prípravu.

Udelené výjimky % platných čs« predpisu pro oblast prí-

pravy stavby a v "J mtní realjzaoe J30U pouze náhradním a čás-

tečným řešením, umožňujícím poki-ačovat ve vy u lav be, avšak aa

riloáitejsíeh v~-tahový jh pcdrrínok. Čsofředripy d rľ?rn<y (r?30il-

ni) nezobledňují dosud v plném rozsahu, specific" ou problematiku

->- << \ -• ~r>c.c jaderného programuj což vyvolává doiattčne zařazování

]•_ tcin̂ k̂  orgáiiú státu íno dozoru v etape ukončování a spouštění

elektrárny« (ľapr, poäaňavl.-y na kirrtrc ] „ R. r.konfilr- ha:.onu vy-

norelého paliva, zl<oušky 7arí::e:rí5 zdvojení rerul ač'/ixcíi okruhů

)•

Pro dodavatele stavebních rrací vsniká úkol sabe^pečit

prípravu a vlastní realizaci podle sovětských prováděcích pro-

jektů a doplnením o čs. zvyklosti«, Po počátečních těžkostech

tiyl tento problém na Jh' V-1 ze strany Hyclrostavu Bratislava

svládnut«

Velmi aávažuým problémem projektové a dodavatelské prípra-

vy ;je nadmerná etapizace projektů stavební části a neúplné,

prípadiie nejasné a nezávazné technologické podklady pro zpra-

cuvání projektů, vydávané jeäte pred zpracováním technologic-

kých projektů. Je -potřeba uvést, že celý proces realizace vý-

stavby JE V-1 provázely trvalé zmeny a doplnky v projektové

dokumentaci, ať už ve stavební anul.o ter.hnelcgvické části, vy-

plývající s následného zpracování technologi:ike'r.o projektu,

jakož i ze snahy uplatnit uové poznatky, zejména z pohiedu zvý-

šení provozní spolehlivosti a jadornť be: j-eéi.ô  Li» I-,!ľohé z těch-

to dodatků byly i drďnév:o roz-ahu, ale je jic;: vliv r • poetup

výstavby, případně úpravu hotového zarírení v o tape r'}:ouľ'tecích

í, by', výrazný.

] ři v,.'r;lavbe a :'pcu:ľtf-.'n'

a i:, irii r:1* J . •.:ov.t \y'.- •.::.•:.• ny

v rrt-n." * i'i'i v !''"(M v v. • ; ••'.':

bLukr J !•' V-1 ::G

•*? jo r

•: t í. t. •:.
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Uvorii-nó problémy u nerioritutkv ev.l .j ,ľ)uj.í /.narínou morou roa-
pcnHovó Mák]ti,dy, tfcľiíny i\. v některých případuch L kvnJitu pro-
veiionýoh prucí,

Iro rlepňení situace v této obliti je nutr.é zvýšit účin-
nost práce gen«, projektanta a projekčních skupin dodavatelů
technologické části už ve stádiu zpracování úvodního projektu
s cílem zpracovat úplré a kvalitní prováděcí projekty. Pro rea-
lizaci JE V-2 se navrhlo zřídit sdružené projel'"1 ové pracoviště
prítno na stavbe, jehož úlohou je zabezpečit kooi'dinaci a vzá-
jemné vazby projektů a operativně zpracovat navržené změny a
dodatky projektové dokumentace.

Velmi zdlouhavě se při přípravě vystaví y JE V-1 zpracovával
a schvaloval projekt organizace výstavby«, Byl zpracován na zákla-
dě zkušeností a poznatků z výstavby atomových elektráren stej-
ného typu v zahraničí, avšak podirínky, za kterých se realizuje
výstavba v ostatních zemích RVHP se na výstavbě JE V-1 prakticky
nedosáhly a neuplatnily (mechanismy, počet pracovníků, výroba
zabudovaných částí, apod.).

Fro zabezpečení řízení průběhu výstavby se v rámci úvodního
projektu zpracoval síťový graf, avšak jeho použití v řídícím
procesu nebylo plne uplatněno zejména pro nedostatek vstupních
technických, termínových a organizačních informací pro celé ob-
dobí výstavby a též opožděným zabezpečením, připadne neplnením
podmínek a opatření, souvisejících s realizací» Síťový graf se
musel často přizpůsobovat daným možnostem, ať už v otázce počtu
pracovních sil, mechanismů, termínů dodávek, dokumentace apod.
V poslední etapě výstavby byl proto použit operativní systém
řízení a využitím dílčích síťových grafů pro vybrané uzly v
ohraničeném období.

Velmi zdlouhavě se řešilo při výstavbě JE V-1 uzavření do-
davatc-lEko-odběratelLkých vztahů, jakož i dodavatelské pokrytí
uěMr-írýc. ripeciálních výkonů a dodávek, souvisejících s výstav-
Lou, pn.> Které r.<r:.c2no pcu.lít obdobný rnodol z výntcvby jiných
i-: t r •<••. i <i,:ýi'.. ull a ::c-todikii aolcr.í nu ;:tuveLr.í a technologickou
••:':::•?* •'' ".o •iv<y'rj?n fc. ::.or.t.íž rpt-ciíílni kunali».:uoc', ;:abuácvanýoh
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tViotí a průchodek , wont«:;; nerezových a uhlíkatých oblicovek
upcid», jejiohis výroba a montáž má charakter odcorné strojíren-
sko výroby. Nejasnosti v začleňování těchto dodávek, Jakož i
opozdené uzavření úplrých DOV melo vliv na opoždění projektové
dokumentace, na kvalitu dodavatelské přípravy a tím na vytváře-
ní podpínek pro realizaci výstavby.

V oblanti vlastní realizace stavby možno poukázat na ně-
kolik svláštnoatí oproti postupu výstavby tepel.' 3b elektráren.
Koncepce jaderné části elektrárny vyžaduje funkční využívání
stavebních konstrukcí pro technologické účely. Tato skutečnost
vyvolává nutnost umístit ve stěnách a stropech, které plní rov-
něž těsnící funkci, značný rozsah technologických prvku, mají-
cích přímou návaznost na technologické zařízení (speciální vzdu-
ch oteohnika, speciální kanalizace, průchodky všech typu , stí-
nící desky apod«), Frovozní podmínky v aktivních prostorech vy-
žadují řešení povrchů stěn z nerezových a uhlíkatých plechů.

Nároky na kvalitu a přesnost v této oblasti převyšují
platné zásady, provádění stavebních prací» I malé zmeny v tech-
nologických zabudovaných prvcích (počty, přesnost, umístění)
mají velký vliv na průběh realizace» (Dodatečné náročné úpravy,
vyvrtávání otvorů apod„). Ještě náročnější je tato problematika
při realizaci JE V-2, při technickém řešení reaktorovny s herme-
tickou zónou za použití ocelových armobloků se zabudovanou tech-
nologií. Nároky na přesnost výroby a montáže vyvolávají v součas-
né době další požadavky ra prohloubení přípravy a realizace sta-
vebních prací.

Vysoká pracnost při realizaci těchto prací a nároky na ne-
dostatkové prcfeae ovlivňují průběžné lhůty výstavby a plnění
konečných termínů. Pri výstavbě JE V-l a JE V-2 byla t roto ze
í-tríir.y stavebního dodavatele Hydrostav snaha po uplatnění pro-
í*re.';ívních prvků c. technologických postupů, po náhrade trndič-
i.j'y!' r roc es? ů, n cílem zvýsSit produktivitu a kvalitu provitî -: .•*.?'

i řl v,':i.'-. v i T. ,1 i-, 7-1 «i. .!!•; Y-! byl;.
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l'i\'r','<•;• i vi'.í l " c l : i i o I o r l ( - :

- ;;;y :• ť'iriovt' o».*.« • 1»• v«' u v o ] k <••[' I n i t u ' bc-.dn'.Mjj ( ] ;!--Iíoi;)

- pou::Ll/í pri ľ.i 1 ovýoh p'i.«.";lifi jnku náhradu VJL b o d n e n í

- montované pri'.''k,y ;• bei'.umítkoveu povrchovou úpravou

- íiipíiovy pl'-ínl' :••,-> ."pirianýoh pórobetónových parelC

- ijpeoiální povrchová úprava betonovýcli stěn

- hloubkovi? i-i'i" Ľukíní na konatrukčníc}i stenách

- použití výsuvné podporné konstrukce fíílnebecl<

- použití automatických metod svařování oblicovek a vyuiilí

alutermickóho cvarování

- pouióití ocelových skruží namísto monolitických kanálů

(systém Turbosider).

Vysoká úroveň mechanizace, použití progresivních poatupů

a organizace práce umožnily v proběhu výstavby značně elimino-

vat nepříznivý vliv nedostatku pracovních kapacit stavebního

dodavatele«

V oblasti montážních prací byla zvláštní kapitolo'u pro-

blematika dopravy a osazování těžkých nadrozmerrýcb tecímolo-

gických zařízení, která mají vasbu na další postup výstavby

hlavního výrobního bloku (reaktor, parogenerátory) # Značná

část zařízení primární časti vyžaduje zvláštní podmínky pro

provádění montážních prací, tzv« zpřísněnou a čistou montáž,

zabezpečující čistotu vnitřních povrchů zařízení. Tyto podmínky

vyvolávají zvýšené nároky na rozsah stavebních pripraveností,

jakož i na zvláštní režim ponťupu montáže.

Ve značném rozsahu byla pri výstavbe JE V-1 uplatnená me-

toda sdružených stavebních a montážních prací a syatém predmon—

táže zařízení (potrubí) do bloků, v předrnontážních prostorech,

s cílem »krátit průběžné termíny výstavby.

Vycházejíce z požadavků na provozní spolehlivost a jadernou

bezpeč':.ort rc-níj':uje s:e v průběhu výstavby elektrárny proř-run:

;.vi :.t];í vutupní kontroly vybr(-.i»ýcl. juderných /.arí-.:c-uí. "kû ui.o.-s
1. i tx v ý ::1 >.<:.): i :: >}'<•' V-1 ;.'Otvr::\i,]í r:vi t r;o:.i t a oprávru-r-o.'í t-'to

s.c:: '•. : v 1 ; . , n\'ř(:": vy.'i'ľ.ív.'í v y t v o ř e ; . ! ' p i t v«. ;fiýci. t(.c! :;i c.'•;;.'o.•
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a vyirieuoní konkrétního ounovóho pruntoru v hiu monogra-
mu pro vyplnení těchto činností,

livlŕistní kapitolu při stavebních pracích, montážích a
u vodení elektrárny do provoau bylo es laS ování sovětských norem
a předpisu» podle; kterých byla zpracovávána projektová dokumen-
taoe a vyráběno technologické zařízení a platnými ca. normami
a předpisy. V některých případech, zejména u elektrocáot.1, kde
nebyly uděleny nadřízenými orgány potřebné výjinúcy, bylo nutno
provádět úpravu zařízení podle čs«, norem. Iíavíc, v závěrečné
etapě výstavby byly konkretizovány a rozšířeny požadavky a sta-
noviska státních dozorových orgánů z hlediska zvýšení provozní
spolehlivosti» Tato problematika vyžadovala v poslední expono~
vane etapě výstavby další nároky na odborné technické i dodava-
telské kapacity a ukazuje se proto nutné definovat ji a řeoit
už v rámci úvodního projektu.

Proces spouštěcích a nalaäovaoích prací JE V-1 si vyžádal
soustředění už v předstihu (2 roky) vyspelého technického kolek-
tivu, jednak pro prípravu vlastního spouštení a pro prípravu
provozního personálu0 V celé této činnosti se projevilo výrazné
působení skupiny sovětských odborníku, kteří řídili a přímo se
zúčastňovali na přípravných pracích a realizační činnosti celého
průběhu spouštění.

Základní etapy v oblasti spouštění byly tyto:
- vypracování programů individuálních a komplexních zkoušek a

realizačního projektu spouštění včetně programů experimentů
- realizování nalaciovacícb a spouštěcích prací včetně fyzikál-

ního a energetického spouštění
- realizování komplexních zkoušek prx nominálních parametrech
- vypracování dokladů a dokumentace pro schvalovací říjení

jednotlivých etap spouštění
- příprava provozního peatonálu a údržby
- provedení fiaraněníoii měření.

I'roct-2 rspouútecíc!. prucí u .iK V-1 si vy.-adfil t̂-jmórifi cd
počátku fy::ikál."íl o j:pcu:":te:;í úpln«" ukono-.-ni iituvt-Uucl. a mer-
+ áir.í(-:. p-fiCÍ v pi-i.'-.-'rr: '. '••':.sti ' - k k t r 1 ' ! 1 ! ^ .: :f.V(.HÍfl f k l i v t . í h o



IM\:\A;Í,U .". fjiľ • •.ľir'lí!' i">ľyt. vi n iilpíioí.iti v teohto proatorech. To

r; 3 V,V:;J'UÍM'1O v,y."ckó î iru!';; na. o ry M ľ; i /n. c i a úsilí pracovníků a

vysokou r)í FÍÍ ipllnu f. (jtwovni príkony do prostoru kontrolovaného

vstupu), zejména pri somiaoném prolínání jedmtlj v.ýeh einnor-ľtí

v záverečné

Flné využi tí. poznatkťi ze záverečné etapy stavebních mon-

tášních a spouštěcích prací umožňuje ukončit výntavbu 2.bloku

oproti 1.bloku v kratších termínech1 a ve vyšší ornpletnoĽti

zařízení ke komplexnímu vyzkoušení.

štěVeInd positivním prvkem pri výstavbě, spouštění a osvojová-

ní provoivu Jlí V-1 byla účast předních sovětských specialisto,

kteří mají bohaté skúsenosti z výstavby a uvádění do provozu

jaderných elektráren« Skupina sovětských specialistu, společně

a čs, odborníky řešila úkoly nejdůležitějších uzlu výstavby

a spouštění«

Zkušenosti z výstavby JE V-1 bylo snahou využít již v

přípravě jaderné elektrárny V-2 a Dukovany. Vzhledem ke změně

koncepce jaderných elektráren Y-2 a Dukovany oproti V-1 se

nepodařilo v přípravě tyto zkušenosti a poznatky v celém roz-

sahu využít» Při věcném porovnání zjišťujeme, že hlavní výrob-

ní blok JE V-2 je oproti HVB JE V-1 cca 2x rozsáhlejší. Pro

stavební část jsou charakteristická následující údaje:

věcný ukazatel zaokrouhlený

1.

?.

3.
4.

í>.

C.
7.

Cbestavený prostor 1

Plocha všech místností

Prostý beton

Železobeton.konstrukce

Těžký beton

Vnějoí ocel.konstrukce

Vnitřní ocel.konstr.

Oblicovka uhlíkatá

Cblicovkn z nere::oct-li

'..úiA i to-her:i!*-'t ické dvor

270

188

33
177
2

13
2

69

17

f

JE V-2

078

109

150

498
500

251
34 G

786

c197

m3

m

m 3

m3

m 3

t

t

m2

\/

JE

721

77
19

67
2

10

1

16

7

V-1

950

127

800

370

320

595
471
920

M.,

m'

m2

m 3

m3

m3

t
t

m2

)
XV."
k.-

koeficient
srovn.V2/V1

1,75

2,43

1,67

2,63

1,07

1,25

V39
4,1:2

•-', 1 q
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veon.ý ukazatel uuokrcuhlený JJi V-2 J B V-1 koeficient
srovn.V2/V1

2

1

1

1

2

,5

,36

,63

,70

,13

11» TlouStka zaklad.deeky
železobetonové

1?.* Tlouštka železobeton.stěn
boxu parogenerátorft

1.3• wpeo« kanalizace
v reaktcrovne

2 , 5 m 1 m

1,!3 m 0,8-1,2 m

75,36 t 46 t
14. Povrch,úpravy náterové v v

re&ktorovne (epoxy-nátery,
polyesterové lamináty, P p
plíijtbetony) 122 370 rŕ 71 810 nŕ

C e l k o v e z a o k r o u h l e n í

Poznatky z výstavby Jaderných elektráren V-1, V-2 a Duko-
vany jsou využívány rovněž při přípravě jaderné elektrárny
Mocnovce, i kdys je všechny nelze použít vzhledem k nutnosti
realizovat protiseismická opatření, a to jak ve stavební, tak
i v technologické Části*

Při výstavbe jaderných elektráren je nutno trvale zvyšovat
úroveň řídící a organizátorské práce na všech stupních řízení,
přitom je potřeba vycházet z pozitivních a ověřených zkušenos-
tí na výstavbě JE V-1, V-2 n Dukovany a na výstavbu nasazovat
zkušené pracovníky z předcházejících staveb a postupne 'zavádět
automatizované systémy řízení. Jedině společným úsilím projek-
tantu, investoru a dodavatelů, za účasti sovětských specialista
je možno tak složité dílo, jako je jaderná elektrárna realizovat
ve stanoveném čase a v potrebné kvali te#
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V!,1V VÝSTAVBY JADEKNtt MíiRGKTICKÉHO KOMPLílXU

NA ROZVOJ OJíuKOSLOVENSKÉ EKONOMIKY

Ing. Miroslav O i b u 1 a , CSc. - Státní plánovací komise

Energetická situace ČSSR je již v současnosti značně zá-

vislá na výsledcích dosahovaných ve využití jaderné energie.

Do budoucna se tato závislost ještě dále zesílí, protože kaž-

dé další upřesnění prognóz naší energetické bilance vede zpra-

vidla ke zjištění, že jak z bilančních, tak i ekonomických

hledisek je žádoucí urychlovat růst podílu jaderné energetiky

v krytí i minimalizovaných výhledových potřeb energie. I když

o správnosti poznatků tohoto druhu öe již pod tíhou argumentů

přestalo pochybovat, neznamená to ještě, že rozvoj výstavby

jaderně energetického komplexu se stal v ČSSR bezproblémovou

záležitostí. Naopak můžeme pozorovat prudký růst náročnosti

problémů spojených se zvládnutím naplánované výstavby jaderné

energetiky v technické i ekonomické oblasti. Lze ovšem opráv-

něně předpokládat, že zesilující se nezaměnitelnost jaderné

energetiky a její vysoká ekonomická efektivnost ve srovnání

s dováženými fosilními palivy, na které bychom se museli orien-

tovat z důvodu nedostatku vlastních paliv,budou vyvolávat stá-

le silnější tlak na realizaci rozvojových programů českosloven-

ské jaderné energetiky.

V současné době jsou v ČSSR v provozu pouze dva jaderně

energetické bloky s reaktory WER 440, dokončuje se nebo staví

dalších deset bloků s reaktory WER 440, byly zahájeny příprav-

né práce na výstavbě jaderné elektrárny se čtyřmi energetickými

bloky s reaktory WER 1000.Realizace programu výstavby těchto

bloků je rozhodujícím článkem řešení přírůstku potřeb energie

a československé energetické situace ve zbývajících letech

7. pětiletky v celé 8. a 9. pětiletce, tj. až do psloviny
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devadesátých let. Zpomalení výstavby by se v podstatě muselo

promítnout do tempa růstu tuzemské spotřeby prvotní «snergie

a elektrické energie, tím i do možného rozvoje průmyslové

výroby a růstu národního hospodářství.

Podle současných prognostických úvah přírůstek energe-

tického přínosu jaderné energetiky bude; do roku 1990 téměř

o polovinu vyšší než přírůstek celkové tuzemské; spotřeby ener-

gie» a to z důvodu očekávaného absolutního snížení dispo-

nibilního objemu nejen do\rážených palivr ale i domácího hně-

dého uhlí. Rozvojem jaderné energetiky by se měl do roku 1990

snížit podíl dovážených energetických zdrojů na tuzemské spo-

třebě energie ze zhruba 42 i dosažených v roce 1980 nejméně

o 5 až 8 % a podíl elektráren na fosilní paliva na výrobě

elektrické energie dokonce až o 30 í. Množství fosilních pa-

liv vytesnených jaderným palivem se má zvýšit ze 49,6 PJ

/IÍ7 mil. tmp/ dosažených v roce 1980 nejméně na 306,0 PJ

/1O,4 mil. tmp/ v roce 1990. Za těchto předpokladů by se

v roce 1990 podílely jaderně energetické výrobny na krytí

tuzemské spotřeby primární energie 9 - 10 % a na výrobě elek-

trické energie 30 - 35 %.

V prognózách pro rok 2000 se počítá v ČSSR s podstatně

větším podílem jaderné energetiky na krytí potřeb energie

než v celosvětovém měřítku a v evropských státech.

Tabulkami

Prognóza přínosu jaderné energetiky pro krytí potřeb energie

v roce 2000 /%/

Svět
celkem

Evropské
stóty

na krytí spotřeby prvotních
energetických zdrojů 9,5

na výrobě elektrické energie 45,0 43#O

Prameny: I1ASA. WPC, za ČSSR průmérné \5daje z prognóz

ČSSR

15,0

52,0
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Ani ve velmi úsporných variantách dalšího rozvoje

spotřeby energie v ČSSR opírajících se o realizaci nároč-

ných racionalizačních programů a o realizaci rozvoje

těžeb uhlí, výstavby hydroenergetiky a využití netradiö-

ních zdrojů podle variant blízkých maximálním neexistu-

je náhrada za případný oasový posun programu výstavby

jaderné energetiky. Kdybychom takový skluz chtěli nahra-

dit zvýšením dovozu paliv, bylo by to mnohonásobně dražší

a tudíž řešitelné pouze za cenu výrazného zhoršení výsled-

ků národního hospodářství. To není únosné ani na přechod-

nou dobu. Možno to ilustrovat porovnán/ui nákladů na dovoz

fosilních paliv.

Jestliže v letech 19 70 až 1985 v návaznosti na celo-

světový vývoj se očekává zvýšení cen dovážených paliv /5/

u černého uhlí s indexem 2,6, u ropy s indexem 6,3, u zem-

ního plynu s indexem 3,5 a u elektrické energie s iniexem

1,7, pak jo zcela oprávněné předpokládat, že i při znač-

ném zpomalení růstu světových cen do roku 1990 a 2000

nedojde k, výraznějšímu zlepšení podmínek dovozu fosilních

paliv a elektrické energie. Z provedených rozborů výhledo-

vých relací cen energetických zdrojů /6/ vyplývá, že

náklady na dovoz jednotky energie v jaderném palivu budou

na úrovni roku 2000 přibližně 9krát nižší» než průměrné

náklady na jednotku energie dováženou ve fosilních pali-

vech.

v CSSR jsou již vyčerpány možnosti růstu těžeb domá-

cího uhlí jako zdroje představujícího dosud jedinou domácí

palivovou základnu československé elektroenergetiky a je

tudíž opodstatněné při hodnocení ekonomické efektivnosti

jaderné energetiky porovnávat její palivovou složku nákladů
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s vysokými náklady na dovoz fosilních paliv, případně i elekt-

rické energie ze zahraničí.

Velmi nízké palivové náklady jaderné energetiky nemusí

být ještě dostatečným důvodem pro její ekonomickou konkurence-

schopnost s jinými alternativami řešení energetického problé-

mu, protože je nutno hodnotit i jiné složky nákladů. Při komp-

lexním hodnocení ekonomické efektivnosti, kupř. podle krité-

ria výrobních nákladů obsahujícího všechny složky nákladů

včetně činitele času a činitele omezenosti investičních pro-

středků, může nastet situace, že při enormním růstu měrných

investičních nákladů jaderných elektráren nemohly by tyto

konkurovat ani elektrárnám spalujícím několikanásobně dražší

fosilní paliva.

Prudký růst investičních nákladů československých ja-

derných elektráren, zaznamenaný v posledních letech, vyvolá-

vá potřebu podrobněji analyzovat vliv investiční složky ná-

kladů na ekonomiku jaderných elektráren a provést optimali-

zační výpočty ekonomické efektivnosti pro širší soubor mož-

ných a přípustných rozvojových variant československé elektro-

energetiky.

Přibližné orientační výpočty se prováděly v /7/ pro

soubor rozvojových variant elektrárenských kapacit do roku

2000, jenž obsahoval i varianty, ve kterých se alternativně

počítalo sa zvýšením investičních nákladů ve srovnání s před-

pokládaným trendem až o 100 % a se zvýšením meziročního růstu

cen jaderného paliva až na droveň 4 %. Výsledky potvrdily,

že výběr optimálního rozsahu výstavby jaderných elektráren

je velmi citlivý na úroveň měrných investičních nákladů. Zme-

ny meziročního růstu cen jaderného paliva v uvedeném rozpč-

t< v podstatě nevedou k redukci rozsahu výstavby jaderných



- 45 -

elektráren. Stejný závěr vyplývá i z obdobných optimalizač-

ních výpočtů provedených v práci /B/. Bylo prokázáno, Se va-

rianty s vyšším podílem jaderných elektráren vycházejí jako

optimální jen do určité tírovně jejich podílu na celkovém pří-

röstku výrobních kapacit československé elektrotenergetiky.

Od určit« hodnoty tohoto podílu se vlivem vySSÍ složky in-

vestičních nákladů strácí efekt plynoucí z jejich nízkých

palivových nákladu a jako optimální vychází podle kritéria

kumulovaných výrobních nákladů výrobního systému elektroener-

getiky varianty s menSím podílem jaderných elektráren.

Uvedené poznatky jsou důležité pro rozhodovací proces

na národohospodářské drovni v oblasti temp a struktury roz-

voje energetiky, při výboru lokalit, schvalování dokumentace

a rozpočtů staveb jaderných elektráren»

Vývoj průměrných hodnot měrných investičních nákladů

československých uhelných a jaderných elektráren je v tab. 2,

ze které vyplývají i dlouhodobé tendence růstu měrných inves-

tičních nákladů a vyšší investiční náročnost jaderných elekt-

ráren.

Tabulka_2

Vývoj měrných investičních nákladů čs. uhelných a jaderných

elektráren /KČs/kW inst./

bloky 110 Mí
bloky 200 IW

1965

1 600

bloky s WER 440
a/v dobé zahajování výstavby
b/ v době dokončování výstavby

bloky s WER 1000
v dobd zahajování výstavby

1970

1 850
3000

4 750

1975 1980 1983
/požadavek
dodavatelů/

4 0 0 0 5 8 0 0

5 600 9 000
6 200

16 000
14 000

17 000



- 46 -

Nepříznivý vývoj měrných investičních nákladu jaderných

elektráren je rozhodující příčinou růstu podílu investic

olektroenergetiky na předpokládaném celkovém objemu inves-

tic československého průmyslu, jenž byl stanoven jako výsle-

dek prognostických makroekonomických bilancí na národohospo-

dářské úrovni /9/. Z údajů tab. 3 vyplývá, že elektroenerge-

tika- orientovaná na výstavbu základních výrobních kapacit

v jaderných elektrárnách, může být investičně pokryta pouze

za předpokladu snížení podílu investic do jiných úseků prů-

myslu včetně odvětví paliv z 84,7 % v probíhající pětiletce

na 76,9 % v 1O. pětiletce /1996 - 2000/. I při tomto vývoji

uvažované investice elektroenergetiky pokrývají převážně pou-

ze vlastní výstavbu jaderných elektráren a je ohroženo za-

chování potřebné minimální úrovně investování do jiných úse-

ků elektroenergetiky /teplárenství, nadřazený a distribuční

elektrický rozvod, výstavba vodních elektráren atd./. Přitom

v podkladech použitých pro výpočet základních proporciálních

změn průmyslových investic /tab. 5, var. A/ se počítalo s vý-

vojem měrných investičních nákladů jaderných elektráren po-

dle úvahy centrálních orgánů. Promítnutím požadavků dodava-

telů stavebních prací a technologie do vývoje měrných inves-

tičních nákladů jaderných elektráren /tab. 5, var. B/ by se

zvýšil podíl elektroenergetiky na celkovém objemu investic

československého průmyslu natolik, že jeho pokrytí by bylo

možné pouze za předpokladu výrazného snížení podílu investic

do jiných úseků průmyslu včetně odvětví paliv, a to z 84,4 %

v probíhající pětiletce až na 71,2 % v 10. pětiletce /1996 -

2000/. Tak prudký pokles podílu investiční výstavby těchto

úseků průmyslu je nepřijatelný, protože by zřejmě vedl ke

zpomalení jejich technického rozvoje a mohl by ohrozit dokonce
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i rozvoj těch d seků průmyslu, kfcerr se podílejí na výrobě

určené pro výstavbu jaderných elektráren. Řešení tohoto prob-

lému přerozdělením zdrojů investic uvnitř energetického hos-

podářství ve prospěch jaderné elektrcenergetiky nad dosud

uvažovaný rozsah je ztíženo tím, za rozdhoduiíc< část těchto

investic je určena pro udržení dosažených úrovní těžeb hnědé-

ho i Černého uhlí pro zásobování již vybudovaných spotřebičů,

r!V/™.i kť:erýrni jsou objemově nejvýznamnější uhelné elektrárny.

Kromě toho jde též o narůstající rozsah racionalizačních

záměrů , nebe investice potřebné pro řešení strukturálních

změn probíhajících uvnitř energetického hospodářství. Mezi

takovéto investice je možno zařadit rekonstrukce kondenzač-

ních uhelných elektráren na kombinovanou výrobu elektrické

energie a tepla, tepelné přivaděče z těchto zdrojů a z budo-

vaných jaderných elektráren do canter spotřeby tepla, inves-

tice ppojené s uvažovaným rychlejším růstem podílu konečné

spotřeby elektrické energie v průmyslu a u obyvatelstva. Kro-

mě toho je vážným problémem i projevující se nárůst měrné in-

vestiční náročnosti na jednotku budovaných kapacit u tradič-

ních palivo-energetických investic zejména v uhelném průmys-

lu, jenž přechází do náročnějších těžebních podmínek u čer-

ného i hnědého uhlí.

Tabulka 3

Náročnost rozvoje československé jaderné energetiky do roku 1995

Měrná
jed-
notka

lá Kčs

is.os.
•1

1981

5,9
1,3

6,8

5,2

1985

6,0
2,0

10,3

4,2

1990

10,8
2,5

12,8

4,9

1995

12,2
3,2

15,9

7,7

Roční objem investic
z toho stavební práce
Počet stavebních pracovníků
Počot montážních pracovníků
Souvislé investice mimo rozpočet
jaderných c-lcktráren mld Kčs 4,3 4,1 4.4
/kurrulativne za 5 let/
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Zvýšení rozpočtových nákladů jedné s československých jaderných
elektráren /2x WER 440/ v průběhu výstavby

Hlava rozpočtu, soubor, zařízení

Rozpočtové náklady celkem
z toho: provozní soubory

v tom: jaderné
ostatní

stavební objekty
v ton: budova reaktoru

jaderně energetické objekty
celkem

vedlejší a ostatní náklady

Stavební práce celkem

Technologické dodávky celkem

Podíl
na celkových
rozpočtových
nákladech

/%/

100,0
64,0
42,4
21,6
26,1
10,5

13,8
9,9

32,6
67,4

Index
svýSení
rozpočt.
nákladů
v průběhu
výstavby

1,67
1,60
1,97
1,16
1,72
2,22

2,15
2,19
1,75
1,64

Tabulka 4b

Růst cen vybraných souborů a zařízení jaderné elektrárny

/2x WER 440/ v porovnání s předcházející elektrárnou stejného

výkonu z důvodů přechodu na vyšší stupen jaderné bezpečnosti,

změnou dodavatele, technického vybavení, cen materiálů

a dalšími vlivy

Zařízení primárního okruhu

Tlaková nádoba reaktoru

Hlavní cirkulační Čerpadlo

Parní generátory

Hlavní cirkulační potrubí

Kompenzátor objemu

Joŕdb v riMktorovne

Stavební objekty rol kom

Zvýšení cen
o %

137

92

98

122
343

65

ns
30

kilogra
ceny

•
2,20
2,12
2,12
3,68
1,95
2,11



Tabulka 5

Dlouhodobý výhled základních proporcí v investiční výstavbě

československého průmyslu ovlivněných vstupem investičně

náročné jaderné energetiky /v % z celkových inv»--:tlo cto

čs. průmyslu/

1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000

Investice čs. průmyslu
celkem /= 100 %/

z toho:

yarianta_A

investice elektro-
energetiky

investice ost.
průmyslových odvětví

varianta B

investice elektr-
energetücy

investice ost.
průnryslových odvětví

100,0

15,3

84,7

15,6

84,4

100,0

16,7

83,3

25,7

74,3

100,0

18,6

81,4

23,0

72,0

100,0

23,1

76,9

28,8

71,2

Rozbory příčin rychlém růstu měrných investičních ná-

kladů jaderných elektráren ukazují, že uspokojivé vysvětlení

tohoto jevu nelze hledat pouze ve zvyšování technické nároč-

nosti staveb jaderných elektráren z důvodu stále náročněj-

ších požadavků na provozní spolehlivost a jadernou bezpečnost

budovaných zařízení. Tím se dá vysvětlit hodně, ale zdaleka

ne vše. Příčin rychlého růstu investičních nákladů staveb

československých jaderných elektráren -jo celá řada. Mimo jiné

jo to i růst cen běžných dodávek materiálů a strojů, jenž

se v rudé případů nedá vysvftlit průměrným pohybem cenové

hladiny jiných analogických výrobků. Výstavba jaderné ener-

getiky vyžaduj»' od dodavatelů stviv^bnťch prací, technologie
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a montáží plnění o mnoho náročnějších materiálových i kva-

litativních požadavků. Mechanismus promítnutí vyšší kvali-

tativní úrovně dodávek do jejich cen není zatím jednoznač-

ně definován, což/ jak se ukazuje, poskytuje prostor pro

promítání do kalkulací cen dodávek i některých neodůvodně-

ných položek /rychlé odepisování nákladů na výzkum a vývoj,

nadhodnocené oceňování pracnosti atd./.Dalším problémem je

nedostatečný předstih projektové přípravy a rozpočtů budova-

ných objektů, velký počet změn a dodatků projektové doku-

mentace/ rozfiiřování počtu budovaných objektů, rozsahu vy-

volaných a doprovodných investic, řešení skluzů realizace

plnění úkolů státního plánu povolováním výjimek různého dru-

hu a zvyšováním hmotné zainteresovanosti dodavatelů. Tyto

problémy se zatím nepodařilo řešit dostatečně uspokojivě

a hlavně tak, aby nedošlo k jejich opakovanému projevu na

stavbách dalších jaderných elektráren. Pro zabránění uvedené

mu nepříznivému vývoji investiční náročnosti má zásadní vý-

znam i důsledné plnění úkolu vytyčeného pro oblast jaderné

energetiky XVI. sjezdu KSČ: "Zlepšit plánování, přípravu i

realizaci výstavby včetně vyvolaných investic, zjednodušit

způsob projektování. Zkoncentrovat projektové, stavební a

montážní kapacity, zintenzívnit postup prací na stavbách a

zdokonalit jejich řízení. Cílevědomě rozvíjet příslušnou

hutní, strojírenskou, přístrojovou a stavebně výrobní zá-

kladnu pro domácí výstavbu a vývoz."

Kdyby se měrné investiční náklady jaderných elektráren

zvýšily až na úroveň 22 O00 - 25 000 Kčs, na kterou se poža-

duje upravit rozpočtové náklady rozestavěných jaderných elekt-

ráren s bloky WER 440 /viz Hospodářské noviny č. 20/1983/,

vedlo by to ke zpomalení realizace záměrů ve výstavbě jaderných
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elektráren z důvodu nedostatku prostředků. Ukazuje se, že

dopad takového vývoje na ekonomiku by byl velmi nepříznivý

nejen z důvodu o mnoho nižších přírůstků zdrojů energie/

ale i v souvislosti se snížením využití specializovaných

kapacit jaderného strojírenství.

Rozsah investic vynakládaných na rozvoj hutních, strojí-

renských, elektrotechnických a stavebních oborů zahrnutých

do jaderně energetického komplexu /JEK/ a plánovaných v rám-

ci SCP 01 se postupně snižuje, protože rozhodující část těch-

to investic byla vynaložena v minulých pětiletkách. Podíl

investic těchto oborů na celkových rozvojových investicích

příslušných resortů je i tak vyšší než u tradičních výrob-

ních oborů t což souvisí i s růstem požadavků na kvalitu a pa-

rametry vyráběných zařízení i stavebních dodávek.

Efektivnost prostředků vynaložených do rozvoje hutní,

strojírenské a elektrotechnické výrobní základny JEK je nutno

hodnotit i podle výsledků v zahraničním obchodě v rámci ko-

operačních dohod se socialistickými státy v oblasti výroby a

dodávek jaderné techniky. V této pětiletce jen v rámci resor-

tu FMHTS bude realizovaný vývoz jaderné techniky ve výši okolo

5 mld Kčs, což představuje téměř čtvrtinu její celková výro-

by v resortu. Vývoz jaderné techniky se stal jednou z nejrych-

leji se rozvíjejících oblastí našeho zahraničního obchodu,

a to bez ohledu na to, že jeho dynamika je podmíněna realiza-

cí rozvojových záměrů ve výstavbě jaderné energetiky v part-

nerských státech. Ukazuje se, že ve vývozu jaderné techniky

existují značné rezervy pro růst efektivnosti zvyšováním lí-

rovně kompletace dodávek a i rozsahu souběžně poskytovaných

montážních prací a servizních služeb, včetně služeb spojených

s dokončováním, spouštěním a racionalizací provozu jaderných
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elektráren budovaných v Členských státech RVHP. VysSÍ úrovní

kompletace dodá".ik při vývozu materiálově velmi náročných

zařízení a provozních souborů jaderných elektráren, zejména

pokud jde o jejich vybavování kontrolní a ovládací techni-

kou, se může rozšířit prostor pro vývoz materiálově méně ná-

ročných strojírenských a elektrotechnických výrobků. V posled-

ních letech roste zájem některých států RVHP i o využití vý-

sledků československého výzkumu v oblasti řešení provozní prob-

lematiky jaderných elektráren kontraktní formou.

významným rysem realizace výstavby jaderných elektráren

v ČSSR je vysoký podíl dodávek tuzemské techniky, což je dá-

no existencí vlastního jaderného strojírenství. Pozitivní vý-

voj je možno pozorovat i v oblasti růstu dodávek eleictrotech-

nického průmyslu. Na druhé straně rostou trvale požadavky na

dovozy stavebních mechanismů, transportní a zvedací techniky.

Kupř. pro stavebního dodavatele jaderné elektrárny Temelín by

se měl zajistit dovoz technických prostředků za více než

300 mil. Kčs.

Na úkoly státniho-plánu rozvoje vědy a techniky v rámci

programu A 01 zajištujícího rozvoj výroby jaderné techniky,

výstavbu a provoz jaderných elektráren se má v této pětiletce

vynaložit 2,2 mld Kčs, u toho zhruba polovina připadá na roz-

voj výroby zařízení elektráren s lehkovodními reaktory WER

1000. V příští pětiletce by se mělo zavést do výroby přes 30

hmotných realizačních výstupů představujících převážně rozho-

dující komponenty jaderných elektráren s reaktory WER 1000,

speciální druhy ocelí, zařízení zneškodňování radioaktivních

odpadů, trenažerovou techniku pro výuku personálu a další.
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československý aplikovaný výzkum v oblasti racionalizace,

zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti jaderných elek-

tráren s reaktory WER 440 může výrazně přispět k urychlení

návratnosti prostředků vložených do rozvoje jaderné techniky

a energetiky. V roce 1982, kdy byly v provozu pouze dva bloky

WER 440, přinesla realizace výsledků jaderného výzkumu, ko-

ordinovaného VÚJS Jaslovské Bohunice, zvýšení dodávek elektric-

ké energie o 113 GWh. To představuje ťísporu 130 tis.t energe-

tického uhlí. Společenský přínos tohoto výzkumu ve všech oblas-

tech užití byl podle platných metodik oceněn na 446 mil.Kčs,

v rámci čeho bylo ušetřeno 29,5 mil.Kčs fco devizových pro-

středků.

Jaderná elektroenergetika bude dlouhodobě rozhodujícím

směrem rozšiřování zdrojů prvotní energie, elektrické energie

a tepla pro krytí potřeb československé ekonomiky. Projeví se

to nejen v zásadních a dynamických změnách tradičních struktur

zdrojové části československé energetické bilance a bilance

elektrické energie, ale též v jiné skladbě nákladů na opatřování

energetických zdrojů s výrazným zvýšením měrných nákladů na jed-

notku získané energie. Podle výsledků prognostických analýz,

prováděných v letech 1980 - 1982 s použitím již částečně překo-

nané vstupní informace, ve které se předpokládal jen pozvolný

růst investičních i palivových nákladů jaderných elektráren

vychází, že náklady na elektrickou energii dodávanou z jader-

ných elektráren budou o mnoho nižší než náklady na elektrickou

energii z elektráren na fosilní paliva. Rozdíl těchto nákladů

/tab. 6/ se v perspektivě do roku 2000 zvyšuje převážně z dů-

vodu velmi nepříznivého trendu palivových nákladů klasických

elektráren. Přitom za předpokladu, že v období 1985 - 2000

bude realizován přírůstek výroby elektrické energie v jaderných



elektrárnách ve výši okolo 50 TWh, vytvoří ae podmínky pro

postupné vytěsňování fosilních paliv z jejich spotřeby v

elektroenergetice. Výroba elektrické energie na bázi fosil-

ních paliv ve veiejných elektrárnách by se mohla v období

1986 - 2000 snížit až o 50 í, což by spolu se vstupem levnojší

elektrické energie z jaderných elektráren výrazně zpomalilo

nepříznivý vývoj nákladů na elektrickou energii. Průměrně

vlastní náklady na 1 kWh dodanou z veřejných tepelných elek-

tráren a jaderných elektráren by v období 1986 - 2000 vzrostly

pouze o 17 %. V tepelných elektrárnách na fosilní palivo i při

snížení jejich výroby o polovinu vychází zvýšení nákladů na

dodanou 1 kWh až o 66 %. Při nemožnosti realizovat odstavování

méně hospodárných uhelných elektráren a hlavně při zpomalení

převodu kondenzačních uhelných elektráren na kombinovanou vý-

robu elektrické energie a tepla by byl vývtíj jejich nákladů

o mnoho nepříznivější.

Tabulka_6

Vývoj výroby elektřiny a vlastních nákladů v jaderných

a klasických tepelných elektrárnách

Index
1985 1990 1995 2000 2000

1985

Výroba elektrické energie /TWh/:

- v jaderných elektrárnách 13,6 26,4 44,9 64,9 4,77

- v klasických tepelných
elektrárnách x/ 48,0 42,1 32,0 24,0 0,50

Vlastní náklady výroby elektricko
energie /Kčs/MWh dod./s

- v jaderných elektrárnách 199,0 209,3 217,5 228,0 1,15

v ton v %:

palivo 31,5 32,0 31,5 30,0 0,95

odpisy 48,8 50,0 51,0 53,0 1,09

ostatní 19,7 18,0 17,5 17,0 0,86
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v klasických tepelných
elektrárnách x/

v tom v %:

palivo

odpisy

ostatní

průměrné TE + JE*

'' jjOľ 2Üvodních elektráren

Index
1990 1995 2000 2222

l'J85

«,2 335,6 412,"> .l,c'6249,3

63,2 66,K 70,5 73,2 1,16
13,4 l i ,8 12,0 11,8 0,88
23,4 21,6 17,5 15,0 0,64

238.1 259,2 265,6 277,9 5.-17

Obdobnfŕ positivní ekonomicko výsledky mľ'že přinést i vy-

užiti budovaných jaderných elektráren pro zásobování teplem.

Všechny další československé jaderné elektrárny budou vybaveny

turbinami umožňujícími budoucí odběry tepla. První dodávky

tepla 2 jaderné elektrárny mime její areál se u nás uskuteční

i.tž v nejbližších letech vybudováním tepelného napáječe z ja-

derných elektráren v Jaslovských Bohunicích do Trnavy. V této

lokalitě se ověřují rovněž možnosti využití zdrojů nízkopoten-

ciáiního a odpadního tepla pro výrobu rychlené zeleniny a po-

třeby potravinářského průmyslu. Dodávky tepla pro zemědělství

a výrobu potravin by mohly být i určitou formou realizace no-

vých zásad a předpisů o povinnosti investorů kompenzovat tíbytky

produkce zemědělství vzniklé záberem půdy pro novou investiční

výstavbu. Přitom ve využití zdrojů nízkopotenciálního a odpad-

ního tepla existují i další, možnosti, leupř. zdroje tepla z kom-

presních stanic plynovodu, které jaou využity v minimálním

rozsahu.

Podle koncepčních záměrů FMPE jaderné elektrárny by mohly

na lirovni roku 2000 pokrýt tepelný příkon ve. výši 2400 MWt

s roční dodávkou tepla asi. 1:8 T.T, Tyto doriávky představují
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samozřejmě potenciální možnost, jejich realizace je značně

podmíněna i vývojem potřeb tepla v přísluSných aglomeracích

a výslednou ekonomickou efektivností těchto dodávek ve srov-

nání s jinými alternativami zásobování teplem. Není zanedba-

telné, že při vysokých odběrech tepla se snižuje investičně

velmi drahý elektrický výkon jaderných elektráren právě v ob-

dobí zimních maxim zatížení elektrizační soustavy. Tento úby-

tek může být ovšem nahrazen cílevědomým sezónnym provozem

části uhelných bloků, které by najížděly do provozu pouze

v zimním období a spalovaly zásoby paliva vytvořené v letních

měsících. Ukazuje se, že limitujícím faktorem pro vyšší dodávky

tepla z jaderných elektráren bude zejména jejich nevhodná loka-

lizace z hlediska územního rozmístění spotřeby a přírůstků po-

třeb tepla. Existence velkého počtu vylučujících kritérií při

výběru lokalit jaderných elektráren neumožňuje tento výběr před-

nostně podřizovat potřebám zásobování teplem. Bylo by rovněž

neefektivní ustupovat z tohoto důvodu od koncentrace výstavby

zhruba 4000 MW v jaderných blocích na jedné lokalitě a budo-

vat jaderné bloky na větším počtu lokalit lépe vyhovujících

z hlediska potenciálních možností odběrů tepla. Rozhodování

o těchto otázkách vyžaduje individuální posouzení a optimali-

zační výpočty ekonomické efektivnosti možných variant řešení

v konkrétních podmínkách. Bez toho se neobejdeme ani při rozho-

dování o vhodnosti výstavby jednoúčelových jaderných výtopen.

Mezi porovnávané varianty se musí zařadit i varianty, ve kterých

se disponibilní investiční prostředky orientují na urychlování

výstavby jaderných elektráren a takto získané doplňkové zdroje

elektrické energie se použijí pro další vytesnení fosilních pa-

liv z elektrárenství s tím, že tato paliva se pak použijí pro

výrobu tepla v jiných bilančně nepokrytých lokalitách. V tomto
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smeru by mohl by't atraktivní i posuzovaný návrh na získání

pro teplárenství dalších zdrojů zemního plynu tím, že část

kompresních stanic na tranzitních plynovodech se přebuduje

z plynového na elektrický pohon.

V souvislosti s rozvojem jaderné elektroenergetíky se

stalo naléhavým upřesnění dosavadních představ o rozvoji vý-

roby elektrotepla«. Rozsah výroby elektrotepla nelze určovat

jen podle zájmu o tento druh zásobování tepelnou energií, ale

podle výsledků ekonomické optimalizace možných variant struk-

tury konečné spotřeby energie ve vztahu k disponibilním prvot-

ním zdrojům, z hlediska podmínek krytí diagramu zatížení a

nutnosti budovat špičkové výkony v přečerpávacích vodních elek-

trárnách, též s přihlédnutím k podmínkám optimalizace provoz-

ních režimů jaderných elektráren a efektivního využití jader-

ného paliva.

Správné řešení naznačených problémů není jednoduché a

vyžaduje koncentraci tfsilí výzkumných, projektových, hospodář-

ských a centrálních organizací. Efekty, které moron z toho vy-

plynout nejsou zanedbatelné pro perspektivní rovnováhu mezi

zdroji a potřebou jednotlivých forem energie v perspektivním

období.

Výstavba jaderné energetiky a rozvoj navazujících oblastí

výroby jaderné techniky přináší novou kvalitu, složitost a ná-

roky na cílově programové pl'-.iování a řízení v součinnosti

všech zúčastněných resortů, Pro úspěšné plnění rozvojových pro-

9ramů v této oblasti by se měly všestrannej! využívat možnosti

koordinovaného řízení a plánování postupu výzkumných, vývojo-

vých, výrobních a výstavbových Činností v rámci státního cílo-

vého programu č OL "Rozvoj jaderně energetického komplexu ČSSR."
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ŘfZENf ROZVOJE A CHODU JADERNĚ ENERGETICKÉHO KOMPLEXU

- PROGNÓZA, PROGRAM, PLÍN

Ing. Miloš D r a h n \' , CZ c. - Československá korni.se

pro éterovou energii

Jaderně energetický kompJex /JEK/ má zásadní význam pro

národní hospodářství /NB/. Vyvol é. <~-í v né-rc strukturální zně-

ny d vo j í ho ü r uhu /1 - .3,/:

1, zabezpečuje využití nového a disponibilního prvotní-

ho zdroje energie, který umožní dal ši choc; Ô v:zvoj čs.

energetického hospodářství i celého Níl /tato změna je důvo-

dem existence JEK/j vyvolává přitom kvalitativní »meny v

energetické bilai.cir na straně zdrojů jí nuklearizuje a na

straně spotřeby přispívá k její elektrizaci a k centraliza-

ci zásobování teplem; dále zabezpečuje vývoz jaderně ener-

getických zařízení a přístrojů, čímž přispívá k plnění dkolů

čs. zahraničního obchoduj

2. pro sve" vytvoření však vyžaduje vynaložení nebývalých

objemů pracovních síl a výrobních prostředků, jež předsta-

vuje citelný zásah do NH jako celku a strukturální změny řa-

dy jeho odvětví přj vytváření kvaii catívně nových speciálně

jaderných obori.

JEK má výras-ný mnchocdvetvový charakter. Zahrnuje nejen

jadernou energetiku /t j . výstavbu a provoz jaderných výroben

elektřiny a t«pla a znb>.?zpoten£ waiivo pro ;\ě, cd tř'?.cy

rudy až po likvidaci KA-odpadů/, -ilv. l*ké jadoiT.f enerqe-

ticko strojírenství 3 jadc.rn^ enerjet. ické stavebnictví, kfce-

ró třeba spolu s jaderno1! entir«jotikv>u /přesněji řečenu v
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příslušném předstihu před ní/ budovat, provozovat i řídit.

Na zajišťování fungování JEK se podílejí zejména resorty

FMPE, FMHTS, FMEP, MSv ČSR a MSv SSR. Účinné řízení JEK je

možné pouze ?. nadresortních a celonárodohospodářských pozic,

v souvislosti s řízením celého palivoenergetického komplexu.

JEK má mezinárodní charakter. Čs. JEK ie součástí roz-

víjejícího se integrovaného JEK členských států RVHP.

Řadu jeho článků a činností /např. obohacování uranu

nebo výrobu všech hlavních komponent/ nelze v zemi, jako

je ČSSR, realizovat buä vůbec nebo alespoň ne ekonomicky,

čs. JEK je možno rozvíjet a provozovat pouze v rámci me-

zinárodní spolupráce - vědeckotechnické i výrobně hospo-

dářské - se Sovětským svazem a ostatními členskými státy

RVHP.

Z toho vyplývá, že i řízení čs. JEK je úzce svázáno

s řízením mezinárodní výrobně hospodářské a vědeckotechnic-

ké spolupráce.

Kromě oblasti hospodářské resp. výrobně hospodářské,

v níž dochází k vytváření hmotných statků, zahrnuje JEK

i oblast vědy a techniky /základní výzkum, ekonomický vý-

zkum, RVT/, ve které se vytvářejí podklady výzkumného a

vývojového charakteru pro činnost výrobně hospodářské ob-

lasti /pro rozhodování řídicích subjektů v technologické

i v sociálně ekonomické sféře/. Činnost ve výrobně hospo-

dářské oblasti a v oblasti vědy a techniky jsou vzájemně

podmíněny. Na jedné straně musí oblast vědy a techniky

svd iSkoly jednoznačně odvozovat z objektivních potřeb a

požadavků výrobně hospodářské oblasti, na druhd strano
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formulace budoucích tíkolu výrobně hospodářské oblasti vzni-

kají v oblasti vody a techniky.

Obr. 1 znázorňuje členění činností hospodářské oblas-

ti JEK podle subsystémů a hierarchických úrovní. Na obr, 2

jsou ve stejnčiv, členění problémové okruhy /hlavní směry

výzkumu/ oblasti vědy a techniky /4, 5/.

Fungování /rozvoj a chod/ JEK se vyznačuje nij. dlouhý-

mi časovými konstantami. Uvážíme-li např., že proces rea-

lizace, exploacace a likvidace /resp, rekonstrukce/ nej-

charakterističtějšího článku JEK - jaderné elektrárny -

trvá asi 50 let /15 lat fáze výzkumu, přípravy výstavby a

vlastní výstavby, 30 let provozu, 5 let likvidace resp.

přípravy pro znovuvyužití staveniště/ naznáme, že ani ří-

zení JEK /zejména rozhodování o jeho rozvoji/ nelze zaklá-

dat na momentální situaci a na podkladech jednorázového

charakteru resp. redukovat pouze na bezprostřední přípra-

vu pětiletého plánu a následné operativní řť̂ c-nf. a v jeho

rámci pak teprve řešit jednotlivá 2ávažné problémy, až sa-

my vyplynou na povrch a vynutí si okamžité řešení.

Provoz jaderně energetických výroben přináší riziko

vzniku havárií spojených J uvolněním radioaktivity a vyža-

duje proto vytvoření a uplatňování celého komplexu tech-

nických, organizačních, legislativních i inspekčních opat-

ření k zajištěni jaderné bezpečnosti včetno kontrolního

systému zastřešovaného státním dozorem nad jadernou bezpeč-

nosti .

JEK je objekt neobyčejně komplikovaný z technického a

technologického hlodiska. Neméně složitá jo jeho sociálno
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ekonomická část. která zasluhuje nemenší pozornost než část

technická a spolu s ní je i objektem a nad to také subjektem

řízení /6/.

Právě v řízení JEK narážíme na největší potíže a v je-

jich překonání spočívají také největší rezervy, které máme.

Proto stojí za to věnovat dostatečnou pozornost těmto

otázkám a vytvořit pro JEK efektivní formu řízení, kterou

si zasluhuje, takový" systém řízení J2iK, který je schopen

spolehlivého a hospodárného fungování /7-9/.

B. Stávající zajištování rozvoje a chodu čs. jaderně ener-

getického komplexu

Na úrovni resortů

Resortní ministerstva /FMPE, FMHTS, FřlEP, MS v ČSR,

MSv SSR/ zajištují především činnosti spojené s výstavbou a

provozem konkrétních jaderně energetických výroben a s vý-

robou jaderně energetických zařízení pro ně /na obr. 1

jsou tyto činnosti uvedeny ve dvou spodních řádcích tabul-

ky/. Při koordinaci meziresortních vazeb přitom dochází

k obtížím.

Méně pozornosti věnují resortní ministerstva komplex-

nímu řešení systémových otázek; jde o problematiku činnos-

tí uvedených ve 2. řádku tabulky na obr. 1 - strategické

a taktické řízení resortních subsystémů JEK jako celků

v časových průřezech přesahujících rámec pětiletky, jako

jsou např. :

- proporcionální rozvoj soustavy jaderno energetických

vyroben pro zásobovaní eloklŕinou a teplom jako součásti

celt'- pal i voonorifol. ioko* /Jk Kuiny,
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- proporcionální rozvoj ekonomicky efektivní hutní,

strojírenské a elektrotechnické výrobní, dodavatelské a

montážní základny pro čs. výstavbu i pro export,

- proporcionální rozvoj stavební a stavebně výrobní

základny schopné racionálně krýt požadavky čs. výstavby.

Spíše je snaha řešit konkrétní otázky odděleně, bez res-

pektování existujících podmínek a relevantních vazeb, a

teprve tehdy, až je řešení neodbytné - v rámci operativ-

ního řízení, za cenu vynaložení nadměrného úsilí i

prostředků.

Na nadresortní úrovni

Donedávna byl prakticky jediným činitelem celonárodo-

hospodářsky jednotícím činnosti resortů pouze pětiletý

plán. V současné době se na čs. národní i na úrovni RVHP

projevily snahy po cílově programovém přístupu; nebyly za-

tím dovedeny do důsledků. Různé stránky problematiky roz-

voje a chodu JEK jsou na čs. národní i na mezinárodní

úrovni zajišťovány řadou forem resp. akcí, jsou to zejména:

1. Státní cílový program 01 "Rozvoj jaderně energe-

tického komplexu" 'SCP 01/.

2. Zajištování výstavby jaderných elektráren prost-

řednictvím zmocněnce vlády.

3. Státní program RVT A01 "Rozvoj jaderně energetic-

kého komplexu".

4. "Program spolupráce mezi ČSSR a SSSR v oblasti roz-

voje jaderné energetiky v ČSSR do roku 1990" /čs.-sov.

program/.

5. "Dlouhodobý cílový program spolupráce na zabezpe-

čení ekonomicky zdivodnčných potřeb členských států RVHP
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v základních formách enerqio, paliv a surovin na období do

r. 1990" /DCPS/ - výrobně hospodářská spolupráce /zejména

při specializaci a kooperaci při výrobě zařízení pro jader-

né elektrárny, řízené mezivládn/ komisí na úrovni místopřed-

sedu vlád/ a věděckotoch nická spolupráce /osvojení bloku

WER-1000, JE 3 rychlými .reaktory,- jaderné teplo/.

6. "Program vědeckotechnické spolupráce členských států

KVHF n.i řešení páli voenargetických pro'-ilému", koordinovaný

Radou VTS v oblasti palivoenergetichých problémů,

7. "Vědeckotechnická prognóza řešení cčiiivcencrgetíc-

kych problému členských států RVHP na obdcbi do r. 2000 a

na další perspektivu" a v jejím rámci "Prognóza rozvoje

jaderné energetiky v zainteresovaných členských státech

RVHP na období do i. 200G a další perspektivu" spracová-

vané dle usnesení XXXIV. zar.edání RVHP /8/.

8. Mnohostranná VTS členských států RVKP po linii:

- Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti mírového

využití atomové energie /SKAE/

- Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti elektrické

enercie /SKLE/

- Mezinárodního hospodářského sdružení Interatomenergo

/MHS IAE/.

9. Dvojstranné spolupráce ČSSR s členskými státy RVHP

a s třetími zeměmi.

10. Spolupráce s Mezindiodní agenturou pro atomovou

energii /MAAE/ a ostat nimi vládními i nevládními mezinárod-

ními organizactiii.i .

Každá z uvedených esko í /výčet no n í dplný/ votší nebo

menší mórou pri sp/v.1 k z.i i i ijtov.íní rozvoje a chodu es .
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JEK. Akce jsou ovšem /z es. ütrany/ i ízeny různými řídicími

místy a různým způsobem; nejsou dostatečné provázány.

C. Vy_tyoření nadresortního systému řízení jaderně energe-

tického komplexu /SŔ JEK/

Je žádoucí takové racionální uspořádání nadresortní

úrovně 8Ř JEK /činnosti uvedené v nejvyšším iádku tabulky

na obr. I/, které by cílově programovým způsobem /7,9/r

1. plniio základní úkoly řízení, tj» vytýčení cílů,

stanovení, zajištění a rozdělení sil a prostředků, opera-

tivní tíženi realizace a využití}

2. zajišťovalo dlouhodobou kontinuitu řízení prostřed-

ni ct-víro posloupnost i:

- prognóza,

- program,

- plán a jeho realizace;

přičemž plán nadále zůstává hlavním závazným nástrojem

řízení, zatím co program, vytýčený po prognostickém vyěetře-

ní dlouhodobých perspektiv, slouží jednak jako podklad pro

sestavení pětiletéhc plánu i jeho ročních konkretizací s

ohledem na potřeby komplexu jako celku a jednak jako nástroj

nadresortního řízení realizace plánu z hleliska proporciona-

lity všech resortních subsystémů komplexu i jeho vnějších

relevantních vazeb;

3. účelně propojovalo hospodářskou linii řízení s linií

politického řízoní na jedné strané a s linií územního říze-

ní na strano druhé, a to jak v oblasti výrobní hospodářské

tak v oblasti včdy a techniky.

Tyto tři j>ozttd.ivky inou podrobněji rozvedeny níže.
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Objektem, který má být řízen /řízeným objekťom/ je čs.

JEK jako celek, včetně relevantních vazeb vnitrostátních i

mezinárodních? programové formy resp. akce, o kterých byla

řeč, jsou nástroji řízení různých stránek fungování tohoto

řízeného objektu; jejich žádoucí konzistenci lze v podmín-

kách socialistického hospodářství prakticky zajistit pouze

jejich sjednocením pod jediným řídicím místem s odstatečně

efektivní nadresortní působností.

Bude ííčelné sjednotit /integrovat/ v jediný komplexní

cílový program především tyto stávající programy:

- Státní cílový program 01 "Rozvoj jaderně energetické-

ho komplexu", který by měl zastřešovat veškerou hmotnou

realizaci, spojenou s rozvojem a chodem čs. JEK, který vSak

nebyl dopracován natolik, aby se stal závazným vládou schvá-

leným dokumentem, a pro který nebyl vytvořen řídicí subjekt

adekvátní danému účelu.

-"Program spolupráce mezi ČSSR a SSSR v oblasti roz-

voje j>aderné energetiky v ČSSR do r. 1990", který je nástro-

jem a současně i určující podmínkou zabezpečení rozvoje a

chodu čs. JEK; jedině tento program je řízen způsobem od-

povídajícím jeho významu.

- Státní program RVT A01 "Rozvoj jaderně energetické-

ho komplexu" jako vědeckotechnický nástroj k zabezpečová-

ní rozvoje a chodu čs. JEK; je záhodné jeho doplnění odpo-

vídajícím státním programem ekonomického výzkumu a přísluš-

ným základním výzkumem /vazba na státní program základní-

ho výzkumu v rámci ČSAV/.
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- jaderně energetická část DCPS v oblasti energie, pa-

liv a surovin /resp. čs. podíl na ní/ jako nejzávažnější

nástroj v oblasti mnohostranné výrobně hospodářské i vě-

deckotechnické spolupráce.

Pro organizační zajištění takto vzniklého integrované-

ho celku by bylo dčelné:

1. Vytvořit komisi vlády ČSSR pro celý program rozvoje

a chodu JEK na úrovni ministrů zainteresovaných resortů,

resp. v tomto smyslu rozšířit stávající komisi pro realiza-

ci Programu spolupráce mezi ČSSR a SSSR.

Výkonný aparát této vládní komise by zabezpečoval na

nadresortní úrovni zejména:

- informační systém pro řízení,

- opatřování a přípravu materiálů pro rozhodování,

- rozpracování přijatých rozhodnutí,

- sledování a kontrolu plnění opatření k programu JEK.

Funkci tohoto aparátu by mohla konat část stávajícího

aparátu ČSKAE /po příslušných organizačních úpravách/» úko-

ly vyplývající z jednání vládní komise by na ní přenášel

předseda ČSKAE.

2. Pro jednotlivé okruhy otázek tohoto programu vytvořit

jako pracovní orgány komise vlády výkonnou řídicí komisi

programu na úrovni náměstků ministrů a stálé pracovní komi-

se, které by z celonárodohospodářských pozic zabezpečovaly

všechny fázs řízení rozvoje a chodu čs. JEK:

- zpracování prognóz,

- vypracování návrhu programu včetně návrhu na rozdě-

lení prostředků.
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- po schválení vládou jeho rozpracování do podkladů

pro sestavení pětiletého plártu a jeho konkretizaci v roč-

ních plánech,

- řízení realizace pětiletého plánu a ročních plánů

2 hlediska mesiresortní proporcionality i určujících mezi-

národních vazeb. 1

Při vytváření komisí je záhodno respektovat/ využít a

provázat existující orgány s nadresortní působností, zejmé-

na ČSKAE včetně státního dozoru nad jadernou bezpečností a

poradních orgánů ČSKAE a dále Zmocněnce vlády ČSSR pro vý-

stavbu jaderných elektráren a jeho koordinačního sboru. Sou-
*

časně je účelné využít popř. zajistit napojení orgánů stát-

ních programů RVT, ekonomického výzkumu a základního výzku-

mu.

3. Vypracovat a ve vládní komisi projednat a schválit

jednotný soubor opatření, který by konkretizoval úkoly

programu JEK pro všechny zapojené resorty, Soubor opatření

periodicky vyhodnocovat a aktualizovat, průběžně sledovat

jeho plnění.

Ze strany ČSKAE v prvé řadě je zapotřebí iniciovat

účelné skloubení nadresortních vazeb a návaznost řídicích

/rozhodovacích/ procesů probíhajících po jednotlivých řídi-

cích liniích /především prostřednictvím koordinovaného vy-

tváření souborných podkladů a návrhů dokumentů ve fázích

strategického taktického i operativního řízení/ a zabezpe-

čovat činnosti nadresortní povahy specifické pro čs. JEK,

které nemohou zajistit ani resortní orgány /zajištující

v rámci svých resortů hmotnou realizaci/ ani vrcholové
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orgány /zajištující celonárodohospodářské funkce/, a součas-

ně nedublovat činnost a odpovědnost těchto orgánů.

ČSKAE tedy orientovat zejména na činnosti v těchto

oblastech:

a/ zpracovávání prognóz rozvoje JEK, koordinované

zapojení řešitelských pracovišt čs. W Z a usměrňování je-

jich kontinuální prognostické činnosti na konkrétní /věcné

i termínové/ potřeby uživatelů výsledků prognóz - orgánů

státní správy vrcholových i resortních /8/;

b/ vypracování komplexního návrhu státního cílového

programu rozvoje a chodu JEK /7,9/j program je přitom chá-

pán nejen jako souhrn cílů a opatření, nýbrž i jako sou-

borný jednotící a závazný dokument /po schválení vládou

ČSSR/, ve kterém je integrován zejména energetický sub-

program /výstavba a provoz jaderně energetických výroben/

pod gescí FMPE za součinnosti MSv ČSR a MSv SSR, a strojí-

renský subprogram /výroba, dodávka, montáž jaderně energe-

tických zařízení a přístrojů pro čs. výstavbu i pro vývoz/

pod gescí FMHTS za součinnosti FMPE, a který zabezpečuje

i vazby na mezinárodní spolupráci především dvojstrannou

se SSSR /Čs.-sov. program/ a mnohostrannou řízenou mezivlád-

ním výborem pro realizaci Dohody o specializaci a kooperaci;

c/ spolupráce s SPK a s resortními ministerstvy při

zapracování programu /dle bodu b/ do návrhu pětiletého

plánu;

d/ spolupráce s resortními ministerstvy při zabezpečo-

vání plnční pětiletého plánu /a ročních plánů z něj odvoze-

ných/ zejména z hlediska udržování proporcí resortních sub-

systémů JEK}
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e/ koordinace Účinného zapojení ce. W Z do ře&ení prob-

lematiky vyplývající z ú*kolů v bodech a/-d/, a toi

- v oblasti RVT - státní program A01 "Rozvoj JBK", zdo

jde o vytvoření rady programu pro efektivní řízení vazeb

mezi úkoly programuj

- v oblasti ekonomického výzkumu, zde jde o vytvoře-

ní uceleného státního programu ekonomického výzkumu rozvo-

je a chodu JEK a jeho zaměření na velmi aktuální problema-

tiku dosud neřešenou;

- v oblasti základního výzkumu, zde jde o vytvoření

vazeb na státní program základního výzkumu ČSAV a jejich

využití zejména k prognostickým účelům.

D. Program - prognóza - plán

/Řídicí činnosti na nadresortní úrovni systému řízení

jaderně energetického komplexu/

Úlohy řízení JEK na nadresortní úrovni

1, Stanovení cílu rozvoje a chodu JEK a jeho subsysté-

mu a současně stanovení a zabezpečení sil a prostředků pro

dosažení stanovených cílů

- v souladu e potřebami a možnostmi NHj odvozují se

z politických a ekonomických cílů Programu hospodářského

a sociálního rozvoje - XVI. sjezd KSČ»

- v souladu s možnostmi /možný dovoz apod./ a poladav-

ky /nutný vývoz apod./ mezinárodní spolupráce} odvozují

se zejména z Komplexního programu socialistické ekonomické

integrace a ze zasedání RVHP.
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2. i>t..-inovuní dkolů p r o jednotlivá resorty a současně

stanovení a zabezpečení sil a prostředků pro jejich plně-

ní, a to na základě stanovených cílů rozvoje a chodu JEK

a v souladu ao stávající soustavou řízení národního hospo-

dářství, a sice jak

- ve výrobne hospodářské oblasti /VHQ/ - vlastní SCP

01, tak

- v oblasti vědy a techniky /OVT/ - návazný státní

program A01 "Rozvoj jaderně energetického komplexu" a je-

ho doplněk ve státním programu ekonomického výzkumu.

To věc i na základě návrhů a /objektivních/ požadavků

- ze zapojených resortů a

- z mezinárodní spolupráce.

3. Organizování nadresortní drovně SŘ JEK

Rozmístění sil a prostředků mezi zdčastněné resorty

a uspořádání vztahů

- uvnitř SŘ JEK /vazby na resorty a mezi nimi/

- k okolí SŘ JEK

- vnitrostátnímu /vazby na ostatní části NH, územní

vazby/

- zahraničnímu /dvojstranné a mnohostranné spolupráce/.

Konkretizace a formalizace dkolů VHO i OVT.

To vše opět i na základě návrhů a požadavků z resortů

a ze zahraničí.

4. Operativní řízení, kontrola realizace, motivace

zdčastněných složek.

Zpracování a realizace opatření.

Sledování a koordinace plnění dkolü a čerpání /využívá-

ní/ sil a piostrodků.

Kontrola, rozbor a hodnocen f •.iosahuv.inýrh vý
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Časové horizonty /průřezy/ řízení rozvoje a chodu JEK

1. Prognóza /20 let a více/ - součást strategického ří-

zení.

Prošetřuje možné stavy JEK v dlouhodobém rozvoji, uva-

žuje řadu variant.

Vychází z technických i ekonomických možností a omeze-

ní pro dosažení ekonomických a politických c Clů.

Zpracovává se na národní i mezinárodní ürovni; obě

tfrovně musí být sladěny.

iJčelem Prognózy není vytýčit, stanovit rozvoj, nýbrž

vyšetřit možné varianty strategií včetně všech podstatných

souvislostí a předběžně je ocenit.

Je podkladem pro vypracování Programu a proto se sou-

borně zpracovává jednou za pět let na základě shrnutí

výsledků kontinuálně probíhajících prognostických prací.

2. Program /10 let/

Odvozuje se z Prognózy.

Rámcevě vytyčuje budoucí rozvoj.

Volí optimální variantu strategie resp. pásmo kvanti-

tativních ukazatelů.

Zpracová se každých pět let

- na národní ürovni /sem patří SCP 01/

- na ürovni RVHP /DCPS a návazné dlouhodobé dohody

dvojstranné i mnohostranné/.

Je podkladem pro přípravu PLP národních i mezinárod-

ních VHS a VTS. Zabezpečuje časovou kontinuitu pětiletých

plánů a věcnou návaznost ukolů resortních subsystémů JEK.

Tuto ülohu by měl plnit i při zajižtování realizace.
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3. Pětiletý plán /5 let/

Odvozuje se z Programu.

Je základním a rozhodujícím dokumentem, který závazní

a konkrétně určuje rozvoj na 5 let.

Má resortní členoní, tj. celonárodohospodářské úkoly

rozčleňuje do úkolů pro jednotlivé resorty.

Podle dosažených výsledků a podle změn 'nějších podmí-

nek koriguje Program.

4. Roční prováděcí plány /I rok/

Mají výlučně resortní charakter.

Odvozují se z PLP, který se jimi naplňuje a realizuje o

Pětileté a roční plány nemohou dostatečně dobře slou-

žit k průběžnému zajištování meziresortních vazeb /vystupu-

jících např. v rámci JEK/ během vlastní realizace - tuto

úlohu je však možno založit do Programu a způsobu jeho

řízení - tj. chápat program i jako nástroj řízení realizace

plánu.

Na obr. 3 je schéma možné varianty procesu řízení

rozvoje a chodu JEK zpracované volně podle materiálů Mezi-

národního výzkumného ústavu problémů řízení v Moskvě /7/.

Schéma znázorňuje čtyři hlavní stádia řídicího procesu,

genezi komplexní prognózy, komplexního programu, komplex-

ního perspektivního plánu /který předatavuje prvý stupeň

konkretizace programu/ a resortních pětiletých plánů a

ukazuje vzájemné vazby těchto materiálů; důležité jsou

zejména zpětné vazby při řízoní realizace pětiletých plá-

nů a při korokJÍ cílů programu podle výsledků realizace.
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Schéma sice znázorňuje genezi jednotlivých podkladů,

nevyjadřuje však skutečnost, že z vypracovaného návrhu

prognózy, programu, plánu se stane závazný" dokument teprve

rozhodnutím příslušného rozhodovacího místa a že tedy ta-

kové schéma musí být v souladu s rozhodovací strukturou

systému řízení JEK; resp. naopak SŘ JEK a jeho rozhodova-

cí struktura musí být přizpůsobena povaze ří lících pro-

cesů v JEK probíhajících.

Závěry

Jednotlivé články, složky a subsystémy JEK nelze ří-

dit autonomně, bez respektování jejich vazeb na JEK jako

celek.

Řízení JEK jako celku a jeho vztahů k relevantnímu

Okolí vnitrostátnímu i zahraničnímu je složitá iSloha vyža-

dující uplatnění adekvátních nástrojů a metod, k jejímuž

řešení nedostačují stávající zkušenosti a rutiny.

Proces strategického, taktického i operativního říze-

ní rozvoje a chodu JEK jako celku, jeho subsystémů, složek

i článků zasluhuje, aby se stal předmětem specificky za-

měřeného programu výzkumných prací, a to nejen v technic-

kém výzkumu, nýbrž i v ekonomickém a základním výzkumu.

Na základě výsledků soustavných výzkumných prací

bude moci být postupně se vytvářející a rozvíjející systém

řízení JEK dále zdokonalován a zefektivňován.
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JADERNA ENERGETIKA

Soustava jaderných elektráren | Soustava jaderných palív
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Jaderné energetické
strojírenství

j Jaderné energetické
í stavebnictví

siřeni jaderné energetického komplexu v dlouhodobé TI, střednědobém a krátkodobém průřezu
zahrnuje mj.:
- PrograíTi rozvoje a chodu jaderné energetického konipiexu (část hospodářská, cast rozvoje

a techniky)- dále Program
- Pětiletý plan rozvoje a chodu jaderne energetického komplexu (hospodářský píšn. plán

rozvoje véáy a techniky ) - dál»? PLP

12 iiení jaderné energetiky
Řízeni soustavy jaderných
elekiráren, mj.
-podklady pro Program
- PLP rozvoje a chodu sou-

stavy jaderných elekiráren

!3
Výstavba
jaderných elektráren
vč. ('řédprojektové a
projektové prípravy
a ;eji řízeni

14
Provoz jaderných elekt-
ráren a jeho řízeni
(výroba elektriny a
tepla)

22 Ŕizení soustavy jader-
ných paiiv, mj.:
- podklady pro Program
- PLP rozyoje a chodu sou-

stavy jaderných palív

f 32

| Ŕízení jaderně energetic-
I kého sírojírenství, nnj :
| - podklady pro Program
| - PLP ro? "oje a chodu jader-
| né energ. sírojírenss.ví

23
Výstavba závodu jaderných
paSiv vč. predprojekto'.é
a projektové prípravy
a její řízení

| 3 3
Výstavba výrobních i zku-
šebních kapactt jaderné
energetického strojíren-
ství a její řízeni

42

Řízení jaderné energelic-
kého stavebnictví, mj
- podklady pro Program
- PL? rozvoje a chodu jader- .

né energ. stavebnictví
•-j

24
Provoz závodů jaderných
paliv a jeho řízeni
( výroba jaderných
paliv)

43
s Zajišťování stavebních

kapacit, jejich vybaveni
stavebními mechanismy,
jejich řízení

34
Výrobní a dodavatelská
činnost a její řízení
(výroba, dotlávšca, montáž
zařízeni a přístrojů pro
jaderné eíektrárny a
závody jaderných paliv)

44
Stavební a dodavatelská
činnost a její řízeni
( stavební části jader-
ných elektráren a zá-
vodů jaderných paliv >
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Problematika jaderné energetického komplexu jako celku

a

Podklady (P) pro řízeni rozvoje a chodu jaderně energetického komplexu jako celku

nialci (U) - vrcholové orgány statní správy

Problematika jaderné energetiky jakú celku

ProMeinatika M»u>iavy j " ! Problematika soustavy
Mdcrnýih elektráreň jako c. i ] jaderných pahv jako celku

I <

ľ pn> ŕí/cni rn/voje a chodu jaderné energeliky
ľ

"í ľ při; tučni soustavy
S jaderných elektráren
»L- FMPE.CEZ. SEP

Pi- Mcmalika \><tjvby
t:loktrárcn

14,,

[J P pro projekty jader-
|| meh eiekirarcn
j ľ - investor, projektant.

i.iiik.i prôv o/u
i;h elektráren

P pro provoz jaderných
elektráren

U- provozovatel
(vvrofrre zařízení)

n ľ pro ti/.cní
jaderných

U-FMPŔ. C
^31

soustavy
paliv

.= . CSUP

a v vstavby
návodu jaderných pal Í v

24

P pro projekianly závodů
jaderných palív

U- investor, projekt jut.
(výrobce /jří/.oni)

PrtiMcntatika piov^vu
/.svodů jaderných paliv

P pro provoz zivodú
jaderných p-liv

U- provozovatel
(výrobce

Problematika jaderně
energetického strojíren-
ství jako ccSku

V pf«> íi/ení jaderně
energetického strojíren.

U- FMIITS, FMEP
J jejích VHJ

Prubteniatika \ i slav by
výrobních a zkušebních
kapacit jaderné ener-
getického strojírenství

P pru projekty výrob-
ních u zkuš. kapacit

l i- imesior. projektant

Problematika výroby
a dodá\ k> zařízení a
přístrojů

| P pro výrobu -i dodáv-
ku zařízeni a přístr.

i U- výro.ice .
(projektant)

Problematika jaderné
energetického staveb-
nictví jako celku

4 3 •

P pro řízeni jaderné
energ stavebnictví

U- MSV CSR. MSV SSR
a jejich podniky

Problematika vybaveni
stavebních závodů
mechanismy

44. rr

P pro rozvoj sta\ch-
nich závoiíú

U- vedení VHJ a
podnskú

i'roblcniatika piovadétii
staveb jaderných elekt-
ráren a íÁvoáix jader-
ných naltv

P pro prováděcí pro-
jekty stavební času

U- stavební podniky,
(projektant)
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I5LÜHY ČS. VÝSKUMU V OBLASTI ROZVOJA

JAUROVOENERGETICKĚHO KOMPLEXU

Ing. Tibor R a j c i - Výskumný ústav palivoenergetického

komplexu, pobočka Bratislava

Počiatky rozvoja čs. vedecko-výskumnej základne orientova-

nej na rozvoj jadrovej techniky sú datované asi od roku 1955

so zameraním na zaistenie realizácie prvej prototypovej če.

jadrovej elektrárne A-l s reaktorom KS-150. V období okolo TOKU

1970 sa táto orientácia podstatne /menila a bola nasmerovaná r.a

zvládnutie vedecko-výskumných technologických a prevádzkových

problémov rozvoja lahkovodných tlakových reaktorov typu WER

v spolupráci so Sovietskym zväzom.

Na zvládnutie tejto zložitej problematiky bolo treba vybu-

dovať rozsiahlu VVZ s vysoko špecis1izovanými, dobre vyškolený-

mi odborníkmi a s vyhovujúcou experimentálnou technikou, spína-

júcou velmi prísne požiadavky.

V počiatočnom období rozvoja jadrovej techniky boli jednor

livé VVZ pomerne roztrieštené a výskum v nich vykonávaný dosť

izolovane s lokálnym využitím.

Tento stav už nie je v období búrlivého rozvoja jadrovej

energetiky únosný a nastupuje nová táza integrácie a systémové-

ho prístupu k zabezpečeniu výskumné) činnosti, výrobnej a rea-

lizačnej sféry zaistenia rozvoja jadrovej energetiky.

Systémový prír.rup k ?ínstemu koordinácie a realizácie

celého súhrnu problematiky vyvolal v/nik nového systémového

pojmu jadrovo-enerqu t i ;.ky koniplt;*.. Tento «yt. témový pcje.v i.rj
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použitý aj pri tvorbe štátnych cieľových programov, kde bol

rozvoj jadrovo-energetického komplexu zaradený na prvé mies-

to.

Pojem jadrovo-energetického komplexu /ďalej JEK/ zahrňu-

je celú oblasť problematiky od prognostiky, cez plánovanie,

projektovanie, výrobu, výstavbu až po prevádzkovanie a likvi-

dáciu jadrovo-energetických zariadení /JEZ/.

Do plnenia štátneho cielového programu 01 boli koordino-

vane zapojené ústavy a podniky viacerých rezortov, predovšet-

kým FMPE, FMTIR, FMHTS, FMEP, MSv a ďalěie.

Na riešenie výskumnej problematiky bola vytvorená sústa-

va štátnych a rezortných úloh. V 7. 5RP predstavovala hodnote

neinvestičných prostriedkov na riešenie úloh RVT okolo

2,5 mld.Kčs. V ďalších päťročniciach bude táto hodnotaešte

mierne stúpať.

Rozvoj jadrovej energetiky je spojený s velmi náročným

investičným programom, kde môže výskum značne vplývať na všet-

ky spôsoby efektívnosti procesu rozvoja a predpoklady vysokej

návratnosti prostriedkov vložených do výskumu sú velmi reálne.

Doterajšie výsledky dosiahnuté pri riešení výskumných úloh

toto tvrdenie podporujú.

Vedecko-výskumná základňa zúčastnená na riešení problema-

tiky rozvoja jadrovej energetiky zakotvila pri spracovávaní

projektov úloh požiadavky VH3, rezortu, podnikov a riadiacej

sféry do formy realizačných výstupov, ktoré potom ďalej na

základe dodatočných požiadaviek ročne upresňovala. Trvalý
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kontakt s priamymi užívateľmi výsledkov výskumu, predovšetkým

s EBO a EDU zabezpečuje ich bezprostrednú aktuálnosť a rea-

lizovatelnost1.

Na konkretizáciu tohoto tvrdenia možno uviesť niekolko

príkladov:

- Na základe výsledkov výskumu bola zabezpečená realizácia

upresneného systému merania teplotného spádu na oboch

reaktoroch V-l, čim bolo možné zvýšiť výkon elektrárne

zhruba o 12 MWe.

- Analýza prevádzkových hodnôt rozloženia výkonu po aktív-

nej zóne naznačuje ďalšie možné cesty zdokonalovania zóny

a zefektivňovania palivového cyklu. Stredné špecifické

tepelné zaťaženie paliva a celkový tepelný výkon sú ovplyv-

nené rozmiestnením paliva v aktívnej zone. Znížením výko-

nu najviac tepelne zaťaženého článku je možné znížiť celko-

vý koeficient nerovnoměrnosti a zväčšiť stredné špecifické
•

tepelné zaťaženie paliva a tým i tepelný výkon reaktora

pri neprekročení limitných prevádzkových hodnôt ohrevu

chladivá v kanáloch. Tento spôsob zvýšenia výkonu reakto-

ra si nevyžaduje žiadne konštrukčné zmeny na zariadeniach.

- Vybudovaním vhodného matematického aparátu môže výskum

zabezpečiť potrebný zákrok pri úprave dĺžky kampane podlá

potrieb elektrizačnej sústavy bez toho, že sa zníži efek-

tívnosť využitia jadrového paliva. Vypracovaním vhodných

kartogramov zavážky paliva sa dosahuje dalšie zefektívne-

nie využitia jadrového paliva zrovnomernenim vyhorenia a

zvýšením strednej hfbky vyhort..r; i., #
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- Podstatné zvýšenie kvality sledovania prevádzky blokov

JE V-l bolo dosiahnuté využívaním počítačových systémov

čs. výroby.

• Realizáciou výskumu sa zvýšila kvalita a efektívnosť prác

pri opakovanom fyzikálnom a energetickom spúšťaní blokov

DE V-l po GO a po výmene paliva. Podstatné sú aj prínosy

skrátením kontrolných prác v systéme prevádzkových kon-

trol na blokoch JE.

Pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky je významné zdo-

nálenie funkcie ludského faktora prevádzky, čo sa dosiah-

lo prípravou personálu JE podlá jednotného systému vypra-

covaného vo VODE.

Aj v oblasti regulácie reaktora sa dosiahli značné pokro-

ky zmenou systému regulácie výkonu reaktorov v závislosti

na frekvencii siete na rozdiel od doterajšieho systému na

konštantný teplotný spád v reaktore. Z titulu tejto zmeny

je celkové zvýšenie výkonu" JE V-l o 8 MWe.

Vyriešili sa mnohé závažné teoretické ale i technologické

problémy pri vyvedení tepelného výkonu z jadrových elek-

trárni, čím sa vytvorli podmienky pre vytesňovanie znač-

ného množstva fosílnych paliv z energetickej sféry.

Nie menej dôležité, ako horeuvedené problémy, sú aj vyrie-

šené koncepčné otázky a prognostické materiály, technicko-

ekonomickó rozbory, rozbory možnej lokalizácie jadrových

zdrojov. Tieto materiály koncepčnej povahy pomáhajú jednak

centrálnym orgánom pri ich správnom rozhodovaní a umožňujú
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zefektívniť velmi náročný program rozvoja jadrovej energe-

tiky.

V centre pozornosti VVZ sú otázky komplexnej raciona-

lizácie prevádzky JEZ, zdokonaľovanie systémov bezpečnosti«

spoľahlivosti a riadenia DE, zneškodňovanie Ra-odpadov,

zefektívnenie výrobnej a výstavbovej sféry a všeobecné zdo-

konalenie personálu zúčastneného v ktorejkoľvek oblasti

jadrovo-energetického komplexu.

Pri analýze činnosti čs. VVZ JEKu popri kladoch a vý-

razných úspechoch musíme konštatovať, že v súčasnom stave

organizácie, zloženia a spracovávaných programov nie je VVZ

schopná plniť čoraz náročnejšie problémy, ktoré rozvinutá

sústava a prevádzka OEZ pred nu predkladá.

V súčasnej dobe sme v období prípravy programu budúce-

ho päťročného plánu a mimo toho sa venujeme aj problémom

výhľadu do budúceho prognostického obdobia. Pracovnici VVZ

musia byť pripravení vidieť problematiku komplexnejšie

v Širšej súvislosti. Otázka budúceho päťročného plánu je

už čistá operativa, kde môže VVZ čerpať iba z toho, čo vo

svojich doterajších výskumoch nahromadila. Na hlbšie výsku-

my pre toto obdobie niet času. Preto musia skúsení odborni-

ci mimo operatívneho riešenia súčasných problémov byť schop-

ní formulovať problémy, ktoré budú aktuálne až v ďalších

vývojových obdobiach,

Ôlohy, ktoré má naša VVZ zabezpečovať, možno rozdeliť

na oblasti v hrubom priblížení ku štruktúre jadrovoenerge-

tického komplexu. Sú to predovšetkým:
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1. Úlohy systémového pohladu na koncepčno-plánovaciu čaeť

inovačného cyklu DEK

2. Úlohy zamerané na zvýšenie technickej a ekonomickej

úrovne stávajúcich zdrojov a zdrojov nastupujúcich

v ďalších inovačných fázach

3. Úlohy zdokonaľovania výrobného a výstavbového cyklu 3EZ

4. Úlohy spočívajúce v zefektívnení využitia jadrového pa-

liva a zabezpečenia DEK jadrovým palivom

5. Úlohy súvisiace so zaistením bezpečnej prevádzky OEZ,

radiačnej ochrany životného prostredia a zneškodňovania

Ra-odpadov.

V jednotlivých skupirách úloh bude nutné zamerať pozor-

nosť vedecko-výskumnej základne na nasledujúcu problematiku.

ad 1/

V miere rastu priemyselného rozvoja jadrovej energetiky sa

postupne komplikuje štruktúra sústavy jadrových energetic-

kých zdrojov a jadrového palivového cyklu, bude sa postup-

ne zvýrazňovať potreba systémových a technicko-ekonomických

výskumno-vývojových prác. Organizačne sa táto oblasť pripra-

vila vznikom Výskumného ústavu palivoenergetického komplexu

/VÚPEK/, kde sa vytvorili kádrové predpoklady pre zabezpe-

čenie výskumu v tejto oblasti pri racionálnom využití a

skoordinovanosti výsledkov úloh programu RVT a SPEV pre

oblasť jadrovej techniky.

V úlohách systémového charakteru bude nutné podrobne

identifikovať subsystémy DEKu, ich štruktúru a vzájomné

väzby. Z celkového pohladu bude treba riešiť otázku riade-

nia rozvoja u chodu celého DEKu z hladiska organizačných
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metod a legislativy, pričom pri všetkých úvahách bude treba

venovať zvláštnu pozornosť ekonomickým rozborom, lebo táto

oblasť bude aj naďalej rozhodujúca.

Sem patri aj otázka zvýšenia pozornosti výchove kádrov

pre všetky oblasti CJEKu vo sfére teoretickej prípravy a tiež

dobrej materiálnej pripravenosti - budovanie trenažérov

a inej experimentálnej bázy. Táto oblasť sa musí postarať

aj o vhodnú publicitu a osvetovú činnosť, ktorá sa ukázala

často rozhodujúcou a kde máme ešte veľa podlžnosti.

Musím spomenúť v tejto súvislosti aj nový moment vo

vedecké H práci jadrovej VVZ. Na rozdiel od minulosti bude

nutné vybudovať užšie zväzky s ústavmi Akadémie vied. Práce

na dlhodobej perspektíve sú pririeknuté Akadémii vied a my

musíme uvítať snahy priblížiť výsledky základného výskumu

k praktickému využitiu. Mnohé ústavy energetiky budú musieť

nielen využívať výsledky základného výskumu ale aj samy sa

aktívne podielať na ich tvorbe. Otázky budúcnosti energeti-

ky krátko za prelomom tisícročí už nie sú pre nás abstrakt-

nými, velmi vzdialenými, zarüüieriyjni problémami, ale takými,

ktoré sa tesne prelínajú e na«, »mi terajšími problémami.

Musíme vidieť trochu z# hranjue terajšej reaktorovej tech-

niky a predvídať najbližšie inovačné cykly. Technická pro-

blematika fúznych a hybridných reaktorov nám už nesmie byť

neprípustnou problematikou. K ich zvládnutiu musíme už te-

raz vytvoriť v našich ústavoch vhodnú technickú priprave-

nosť. Nadväzujeme tesnejšie kontakty s ústavmi Akadémie

vied a vytvárame spolu s nimi možnosť formulovania nových

úloh, ktoré nám tieto ciele môžu priblížiť.
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V tejto prvej oblasti prác musí ešte VVZ ďalej zabez-

pečiť podklady pre centrálne riadiace a plánovacie orgány

z hladiska zaistenia ÜEK a jeho národohospodárskych a me-

dzinárodných vä-ieb.

Pre rezortné orgány sa ďalej musia poskytovať podkla-

dy pre plánovanie a riadenie rozvoja výrobnej a experimen-

tálnej základne nevyhnutnej pre zaistenie výstavby a pre-

vádzky jadrových zdrojov elektriny a tepla.

ad 2/

Pre stávajúce jadrové zdroje, ktoré sú buď v prevádzke

alebo vo výstavbe musí VVZ zabezpečovať podklady umožňujú-

ce ich bezpečné a ekonomické prevádzkovanie z hladiska po-

ť-ieb energetických sústav. Musí tiež zabezpečiť podklady

pre údržbu a racionalizáciu prevádzky k trvalému zabzpeče-

niu ich projektových, prevádzkových a bezpečnostných para-

metrov, prípadne k ich neustálemu zlepšovaniu.

Pre VVZ nastáva obdobie intenzívnych a konkrétnych

prác na najbližšom inovačnom stupni jadrových zdrojov -

na báze VVER-1OOO s cielom ich uvedenia do prevádzky na za-

čiatku 90-tych rokov. Tieto práce budú v ďalšej päťročnici

už pevne konkretizované a budú ústiť do realizačných výstu-

pov k priamej realizácii.

Ďalšia päťročnica musí zahájiť fázu vyriešenia niekto-

rých teoretických aj technologických problémov ďalších -

nie velmi vzdialených inovačných stupňov JEZ, a to rýchlych

reaktorov a vysokoteplotných reaktorov.
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Táto reaktorová technológia na rozdiel od inovačného

stupňna WER-440 - VVER-lOOO má celkom odlišnú koncepciu,

vyžaduje si celkom nový prístup k riešeniu základných otá-

zok ich realizácie. Vyžaduje to prácu s novým súborom ma-

teriálov a prevádzky pri podstatne zmenených parametroch.

Experimentálna aj výrobná základna pre túto technológiu je

zatial velmi málo pripravená a cielom VVZ bude predovšetkým

určiť oblasti výrobnej praxe, ktoré je nutné inovovat v naj-

väčšom predstihu. Pri zanedbaní tejto povinnosti môže na-

stať nedostihnutelný sklz a praktická nemožnosť aplikácie

v potrebných termínoch.

V ďalšom období bude potrebné urobiť záväzné rozhodnu-

tie v oblasti dodávky tepla z jadrových zdrojov a ponúknuť

riadiacim orgánom technológiu, ktorá zabezpečí najväčší roz-

sah krytia potrieb čs. národného hospodárstva tepelnou ener-

giou pri maximálnom využití čs. lokalít pre výstavbu jadro-

vých zdrojov pri zachovaní maximálnej efektívnosti využitia

jadrového paliva a maximálnom vytesnení ušľachtilých fosil-

ných palív. Musia sa pritom rešpektovať tiež otázky medziná-

rodnej integrácie, rozdelenia prác a možnosti čs. priemyslu.

ad 3/

Práce môžeme rozdeliť na sféru

- jadrovo-energetického strojárenstva spolu s elektrotechnic-

kým priemyslom a

- jadrovo-energetického stavebníctva.

V oblasti strojárenskej a elektrotechnickej sa jedná

o našu výrobnú angažovanosť, kde bude nutné predovšetkým na

základe seriózneho zváženia podmienok medzinárodnej delby
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práce a našich možnosti hlboko prepracovať stratégiu a kon-

cepciu rozvoja odvetvia. Táto práca bude potom podkladom

k úvahám o rozvoji nutnej experimentálnej základne ku zvlád-

nutiu zložitej technologie a aplikácie nových materiálov.

Krátko po zvládnuti programu WER a do tohoto obdobia

môžeme započitať aj predpokladané osvojenie výroby komponen-

tov jadrovej výhrevne vhodnej pre čs. podmienky, bude sa mu-

sieť orientácia priemyslu nasmerovať na inovačné stupne rých-

lych a vysokoteplotných reaktorov, aby naša ponuka v tomto

smere nebola oneskorenou.

Súčasne bude nutné v elektrotechnickom priemysle skon-

solidovať a zmodernizovať výrobnú bázu, zamerať sa na vývoj

modernej kontrolnej, regulačnej a automatizačnej techniky'

- spolu s tým na prístroje registračnej a informačnej tech-

niky. Tak isto je potrebné zmodernizovať prístrojovú techni-

ku radiačnej bezpečnosti.

Oblasť jadrovo-energetického stavebníctva má dva hlav-

né problémové okruhy:

- technologicko-výrobný a

- organizačný.

V prvej oblasti je potrebné zvládnuť náročnú stavebnú

technológiu, ako nový prvok pre naše stavebníctvo to bude

budova kontejnmentu, vybaviť organizácie podielajúce sa na

výstavbe jadrových zariadení novým strojovým parkom, aby ve-

deli v praxi uplatniť nové postupy a progresívnu stavebnú

technológiu, metódy prúdovej výstavby a práce na paralelných

lokalitách. Nové náročné požiadavky nu stavebníctvo kladú

í.K«le príi.nejäie bezpečnostné predpiyy n uplatnenie seumic-
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kej technológie výstavby. Treba zvládnuť efektívnu prípra-

vu lokality pri znížení nákladovosti prípravy a znížení zá-

beru polnohospodárskej pôdy.

Druhá problematika v tejto oblasti - organizačná - Je

nie menej náročná ako prvá,, De to otázka komplexná a netý-

ka sa iba stavebníctva. De to celková problematika systému

generálneho dodávateľa a jeho koncepcie. Táto zložité oblaeť

je však zdrojom možností širokej racionalizácie a úepor fi-

> nančných prostriedkov a pracovnej sily.

Zavedením moderných organizačných schém výstavby a za-

riadením vhodných dodávatelsko-odberatelských vzťahov

6 prísnym sankciovaním by bolo možné počet pracovníkov na

výstavbe našich jadrovo-energetických zariadení znížiť te-

mer na polovicu, čo nie je malý počet, pričom by to aj tak

ešte znamenalo vysoké prekročenie stavu, ktorý možno dosiah-

nuť podlá dokonalej organizačnej schémy. Toto by vytvorilo

jeden z predpokladov zahájenia výstavby na ďalšej lokalite,

čo je často limitované počtom pracovníkov.

Mimo oblasti zníženia poctu pracovníkov môže zdokona-

lená organizačná schéma prispieť k značným úsporám v dobe

výstavby, čo pri zvýšení efektívnosti využitia investícií

znamená skoršiu dodávku energie. Pre ilustráciu DE s WER-

440 dodá z každého bloku denne el. energiu za 4 mil.Kčs.

Z toho vidieť, že každý deň urýchlenia výstavby znamená

obrovský národohospodársky efekt.

ad 4/

Palivový cyklus je základom ekonomickej efektivnosti výrob-

ného procesu j.idrovych zdrojov Ü je tuk isto podmienkou
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zvýšenej stability ceny vyrobeného produktu. V období pre-

vádzkovej aktivity reaktorov typu WER je potrebné organi-

zácii využitia jadrového paliva venovať zvýšenú pozornosť.

Každá oblasť veľ ého palivového cyklu má svoje špecifikum.

Na niektoré oblasti môžeme vplývať priamo - je v našej kom-

petencii a niektoré oblasti môžeme ovplyvniť iba nepriamo«

môžeme skúmať závislosti vplývajúce na celkovú efektívnosť

využitia paliva a oceňovať medzné hodnot/ prípustných hra-

níc.

Oblasť, na ktorú môžeme bezprostredne vplývať a efek-

tívne ju usmerňovať je vnútrorekatorový palivový cyklus.

Správnou organizáciou tejto časti dokážeme využiť maximál-

ne uvolnenie energie z paliva, čo povoluje princip termál-

nych reaktorov a záruky na palivo. Oe nutná skúmať rôzne

spôsoby organizácie prevádzky reaktorov, dĺžky kampaní,

počet výmien paliva, aby bola splnená podmienka maximálnej

efektivnosti a požiadavky elektrizačnej sústavy.

V nových podmienkach palivového cyklu je nutné skúmať

otázku skladovania vyhořelého paliva, možnosti využitia

zbytkových produktov v tomto palive a politiku ďalšieho po-

stupu pri spracovaní vyhořelého paliva.

V súvislosti s otázkou využitia ochudobneného uránu

v jadrovej a mimojadrovej oblasti je potrebné urobiť tech-

nicko-ekonomický rozbor optimálneho zbytku pri obohacovaní,

analýzu hodnoty tohoto materiálu a stanovenia jeho nárastu

vo funkcii rozvoja čs. jadrového programu. Zvážiť otázku

skladovania ochudobneného uránu vo forme UF_ a vyjasniť
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p r (jf) r.KU využitia v ďaiéom inovačnom stupni v rýchlych reak-

t or oc;h.

J« potrubná nnn I yzovať cenové relácie každej oblasti

palivového cykl" a ich funkciu na celkovú cenu vyrobenej el„

iQ, celkové bilančné hodnoty potreby paliva, možnosť

tiť! «nergetického potenciálu uránu a predpokladané vy-

tesnenie fosílnych paliv v energetickom hospodárstve.

Pre ďalší inovačný cyklus sa objavujú v tejto oblasti

| mimoriadne možnosti vo výskume nových technológii vo výrobe

j a využití paliva. Zlepšovanie vlastnosti paliva vo funkcii

i s teplotou v reaktore, dĺžkou pobytu v AZ, hĺbkou vyhoremn
i

a možnosťou zúžitkovania nahromadených zbytkov z predchádza-

I júceho obdobia. Tejto otázke treba venovať zvýšenú pozornosť

lebo ekonomicky dostupné množstvo prírodného uránu meškaním

priemyselného nástupu rýchlych reaktorov rýchle klesá. Túto

tendenciu má možnosť ovplyvniť aj výskum nových typov pali-

!. vového cyklu, napr. urán-thóriový a urán-plutoniový.

ad 5/

V oblasti zaistenia jadrovej bezpečnosti je potrebné pristu-

povať systematicky k zaisteniu komplexnosti prístupu k celko-

vej problematike postupnou aplikáciou pravdepodobnostnej me-

'. tódy ocenenia rizika na 3E s W E R . Stanovením pravdepodob-

; nosti vzniku havarijných udalosti a veľkosti ich následkov

Je možné určiť riziko, ktoré je výrazom priority riešenia

j jednotlivých bezpečnostných problémov. Použitím stromov U^ČÍ-
Í

! losti a stromov porúch sa určujú dominantné havarijné uoalcn
1 ti. Najväčšia pozornosť sa venuje udalostiam spôsobujúcim
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tavenie aktívnej zóny. Podľa záverov zahraničných expertíz

je pravdepodobné, že tieto udalosti budú predstavovať niekto-

ré prechodové procesy, LOCA-havárie s prispením ľudského či-

niteľa. Kladie sa dôraz na dobrú funkciu systémov dochladzo-

vania aktívnej zóny.

Do popredia sa dostáva kvantitatívny prístup k berpeč-

rosri, ktorú treba pre reaktory s WER podrobne rozpracovať.

ienio poukáže na dobrú úroveň bezpečnost týchto reaktorov

v porovnaní so západnými reaktormi PWR.

Pre trvalé zvyšovanie bezpečnosti JE je prvoradou pod-

mienkou kontinuálne spracovávanie štatistiky porúch prevádz-

kovaných jadrových elektrární. Treba vyvinúť maximálne úsilie

na vytvorenie dokonalého systému evidencie, spracovania a vy-

hodnocovania bezpečnostné významných porúch.

Ôroveň spracovávaných bezpečnostných správ treba neustá-

le zvyšovať a poukazovať na okolnosti, ktoré môžu bezpečnú

prevádzku jadrového zariadenia ohrozovať, Treba zdokonaľovať

systém signalizácie havarijných porúch a technologickú sché-

mu výkonných orgánov likvidácie vzniklých havarijných situá-

cií.

Do tejto oblasti by som zahrnul a podčiarkol potrebu

prehĺbenia a zdokonalovania systému výchovy kádrov pre Jadro-

vú energetiku, predovšetkým prevádzkového personálu. Patrí

sem teoretické a praktická príprava, zameraná na typ zaria-

denia, kde má byť pracovník zadelený. Pre bezpečnú prevádzku

nariadenia má ľudsky faktor prioritnú funkciu.
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Problémy ochrany životného projit rodin pri prevádzke

jadrových zariadení majú mimoriadnu dôležitosť, nakolko

priaznivý vplyv zavádzania jadrovej energetiky oproti klasic-

kej energetike y a báze fosílnych palív Jo jednou v. oblasti,

ktoré zvýhodňujú jadrovú energetiku.

Pre ďalšie obdobie, predpokladá sa aspoň do prelomu

tisícročí , bude vládnuť značné pracovné vypätiu v oblasti

zneškodňovania Ra~odpadov a ich trvalého uložonia. Nevyj«P~

nenosť v tejto oblasti je trvalou brzdou v rozvoji jadrovej

energetiky niektorých krajín. Je to otázka celosvetovej dô-

ležitosti a bude nutné všemožne bojovať proti diletantským

metódam v tejto oblastí. Nesprávne uloženie vysokoaktívnych

látok môže zapríčiniť rádioaktívne zamorenie niektorých ob-

lasti na niekolko tisícročí, Nové metódy zneškodňovania Ra-

odpadov môžu mať celosvetový ohlas a môžu značne prispieť

k rozvoju jadrovej energetiky.

Diskusia uvedených problémov, ktorá je hrubým priblíže

nim problematiky činnosti VVZ pre budúce obdobie, nám môže

priblížiť značný rozsah problémov a zdôvodniť nie malé náro-

ky na personálne obsadenie a potrebu finančných prostriedkov

na experimentálne vybavenie. Nie všetky otázky boli v referá-

te rozobrané. Niektoré vzniknú v procesu ďalších inovácii a

nevieme ich vždy vopred presne určiť a ďalšie budú vyvolané

už dlhodobou prevádzkou jadrových zariadení. Zjavne sa ukáíe

potreba intenzívneho výskumu v oblasti likvidácie dožitých

zariadení. Tato problematika nebo I u zotmi ce.'kom pri ja :.-.-* .

spracovaná o preto jej bude treba vunovnť pozornosť uŕ pri
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projektovaní a výstavbe zariadení. Mimo vedeckej problemati-

ky likvidácie to predstavuje aj nezanedbatelné finančné ná-

roky dosahujúce vysoké percentuálne podiely na samotnej rea-

lizácii tohoto zariadenia.

Po priblížení širokej problematiky, ktorej riešenie má

byť úlohou vedecko-výskumnej základne jadrového komplexu možno

urobiť závery, že pri úspešnom zvládnutí väčšej časti disku-

tovaných problémov musí predstavovať prínos z riešenia mnoho-

násobne vyššie hodnoty než tie, ktoré sú vynaložené na finan-

covanie výskumu. Pracovníci, ktorí sú poverení riadením

vedecko-výskumnej základne, sú zodpovední za zabezpečenie ta-

kých podmienok, aby sa tento ciel mohol splniť. Toto je jedi-

ná zbraň, ktorú má VVZ v rukách, aby zdôvodnila svoju existen-

ciu a pre spoločnosť priniesla úžitok adekvátny jej poslaniu.
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IÍKOLY KONCJ'IKNU ľlKODA Vli VÍKOBľä U Ř Í Z E N Í

JAPKRNÝCH KLĽKTRÁREM A JEHO ZDOKONALOVÁNÍ

I n g . R a d i s l a v F i l i p

I n g . J o a e f D r a h ý , C S c . - ZES Š k o d a P l z e ň

I n g . J o s e f K r á l o v e c

Koncern Škoda na základě dohod o kooperaci a specializa-

ci ve výrobě a dodávkách zařízeni jaderných elektráren zajiš-

tuje výrobu 21 kompletů reaktorů VVER-440 včetně osoustroji

pro československé jaderné elektrárny a po osvojeni též výro-

bu reaktorů WER-1000, rovněž včetně osoustroji.

Uvedený plán výroby řadí koncern škoda n.ezi přední výrob-

ce jaderně-energetických zařízení ve světě.

V oblasti jaderných reaktorů byl rozběh tohoto náročného

programu založen jednak na využiti, zkušenosti z realizace ja-

derné elektrárny A 1 u nás, jednak na aplikaci poznatků získa-

ných z SSSR. Převzetí sovětského technického projektu a směr-

né technologie reaktorů WER sice usnadnilo zahájeni prací

v koncernu škoda, ale zdaleka neřešilo všechny problémy spo-

jené se zaváděním nového odvětvi výroby.

Hlavní problémy spočítaly v následujících oblastech:

- vybavení výrobní základny a zajištěni kvalifikovaných pra-

covníků,

- osvojeni a výroba nových materiálů,

- vývoj a osvojení technologie výroby vyhovující požadavkům

projektu a výrobním možnostem podniku,

- zavedeni obsáhlého programu zajištěni jakosti,

- spouštění a uváděni do provozu.
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S rostoucím stupněm osvojeni a zvyšováním výrobní jisto-

ty se vytváří prostor pro zdokonalováni a optimalizaci výrob-

ních technologii a konstrukci. Souběžně s tímto typem racio-

nalizaci probíhá inovace vyššího řádu, spočívající ve zdoko-

nalováni koncepčního řešeni reaktoru a celého jaderného sys-

tému na výrobu páry.

Zdokonalováni koncepce reaktoru a primárního okruhu není

samozřejmě záležitosti československých organizaci a podniků

a má svou historii v předchozím vývoji reaktorů WER v SSSR,

První reaktor WER o výkonu 210 MW byl v SSSR spuštěn

v r, 1964,

Do r, 1982 bylo v SSSR uvedeno do provozu 10 reaktorů

WER-440 a dalších 12 bloků bylo spuštěno v NDR, BLR« Finsku

a ČSSR,

Konstrukce reaktorů a zařízení primárního okruhu se zdo-

konalovala na základě zkušenosti z provozu jednotlivých bloků.

Předmětem úprav na reaktoru byly vnitřní části, palivové ka-

zety, pohony regulačních orgánů« vnitřní měřeni reaktoru i

vlastni tlaková nádoba, Např, 10 tlakových nádob reaktorů v

SSSR je provozováno bez antikorozního návaru, který byl zave-

den až od reaktoru Loviisa 1, Významným inovačním krokem bylo

zavedeni bórové regulace, což umožnilo zmenšeni počtu řídi-

cích tyčí ze 73 na 37. V poslední době je velká pozornost vě-

nována sníženi poškozeni materiálu tlakových nádob ozářením.

Při zdokonalováni však byly vždy zachovány základní prin-

cipy řešeni reaktorů WER:

- přupravitelnost tlakové nádoby po železnici.
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- použití uestihranných kazet, obsahujících válcovité p*i*vové

elementy z kysličníku uranu a s pokrytím ze slitiny zirkonu

a 1 % niobu,

- použiti vysokopevnostní Cr-Mo oceli pro výrobu tlakových ná-

dob,

- výroba syté páry v parogenerátorech horizontálního typu«

Ze zařízeni primárního okruhu byly předmětem zdokonaleni

hlavni cirkulační čerpadla, kompenzátory objemu, perogeneráto-

ry a sekčni armatury. Výrazné zlepšeni zaznamenaly bezpečnoet-

ni systémy«

Další etapou inovace reaktorů je přechod na typ WER -

- 1000.

V CSSR proěly dílčím zdokonalením reaktory VVEft-440 a zá-

sadní inovace se připravuje ve formi přechedu na WGR-IQOQ«

První Č8. jaderná elektrárna s reaktorem VVER-440 je vy-

bavena reaktorem typu V-230 sovétské výroby, který ja dimen-

zován voči projektové havárii v rozsahu prasknutí potrubí pri-

márního okruhu o svetlosti 100 mm« Reaktory WER-440 vyráběné

v k« p« škoda pro další 3E v ČSSR i v zahraničí jsou typu

V-213, který je vybaven účinnějšími technickými bezpečnostní-

mi prostředky 'Mvarijni chlazeni aktivní zóny, barbotážní

systém pro lil JCÍ havárie) dimenzovanými na projektovou

havárii v rozsahu prasknuti hlavního cirkulačního potrubí

3a 500« Dílčí úpravy byly provedeny i v konstrukci jednotli-

vých uzlo reaktoru •

Reaktory V-213 jsou v k.p. Skoda vyráběny dle vlát tni

výrobní konstrukční dokumentace vypracované na základe sovět-

ského technického projektu« Z toho dôvodu nsni prakticky možné
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provádět u nás změny konstrukce reaktorového zařízeni a ra-

cionalizační opatřeni mohou být zaměřena pouze na technologic-

ká a technicko-organizačni zlepšeni, která zvyšuji produkti-

vitu práce. Jistotu a kvalitu výroby a snižuji pracnost«

V k. p. Škoda Již v průběhu výroby 1. kompletu byly zís-

kány zkušenosti, které byly uplatněny u dalších kompletů a

umožnily sníženi pracnosti výroby a zejména zvýšeni kvality

a Jistoty výroby.

Hlavni záslunu na tomto trendu má zavedeni progresivních

technologii, zejména zvýšeni podílu automatového svařováni

a navařováni dilů reaktorového zařízeni« Např« na tlakové ná-

dobo a vnitřních částech reaktoru Je 100 % obvodových svarů

prováděno automaty a rovněž tak všechny antikorozní návary

vnitřních válcových i sférických povrchů tlakové nádoby« Znač-

ně se zvyšuje též podíl mechanizace broušeni velkých ploch na

tlakové nádobě«

Velkým přínosem Je zvýšení čistoty základního a svařova-

cího materiálu tlakové nádoby v oblasti aktivní zSny zmenše-

ním obsahu příměsí (Cu, S, P, Sn, As, Sb), čímž se značně zvy-

šuje odolnost materiálu tlakové nádoby vůči radiačnímu poško-

zeni a prodlužuje se životnost tlakové nádoby«

Pro kontrolní montáž po skončeni výroby byl v k. p. škoda

vypracován postup, který umožňuje expedici dodávkových celků

na OE dle potřeb výstavby (např. tlaková nádoba se dodává

s cca 12-ti měsíčním předstihem) a přitom zajištuje plné pro-

věřeni vzájemných vazeb Jednotlivých montážních celků reakto-

ru«
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Další etapou zdokonaleni reaktoru VVER-440 je přizpůsobe-

ni reaktorového zařízeni pro seismické podmínky« U nás bude

toto provedeni poprvé realizováno na DE Mochovce. Dílčími

úpravami konstrukce vlastního zařízení reaktoru a použitím

opěrných amortizačnich prvků je umožněno umístěni reaktoru

do lokalit se seismickou intenzitou do 6° MSK.

Zásadní kvalitativní i koncepční zdokonalení představuje

zavedeni reaktoru VVER-1OOG s elektrickým výkonem 1OOO MW,

Rovněž tento reaktor zachovává základni principy reaktorů

W E R uvedené v úvodu, ve srovnáni s VVER-440 je však podstat-

ně zmodernizován« Hlavni úpravy bloku a reaktoru ve srovnáni

s VVER-440 jsou následující:

na bloku

- zvýšeni jednotkového výkonu bloku,

- zmenšeni počtu chladicích smyček na 4, zvětšeni průměru

potrubí na Os 850,

- vypuštěni hlavních uzavíracích armatur,

- uložení primárního okruhu do železobetonové ochranné obálkyj

na reaktoru

- změna palivového článku, přechod na bezobálkové provedeni,

- zavedeni tzv. prstové regulace« které umožnilo zkráceni ce-

lého reaktoru a použiti lineárního krokového pohonu,

- použiti nového materiálu na výrobu tlakové nádoby,

- změna konstrukce vnitřních částí reaktoru«
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V tabulce 1 je uvedeno srovnáni technických parametrů

WER-440 a WER-1Q00.

Tabulka 1

Parametr

elektrický výkon (MWe)

tepelný výkon (MWt)

tlak v primárnim okruhu (MPa)

teplota vody na vstupu
do reaktoru ( C)

střední ohřev vody v reaktoru (°

průtok vody reaktorem (m /h)

vnitřní průměr nádoby (mm)

ekv. průměr aktivní zóny (mm)

výška aktivní zóny (mm)

počet kazet

počet regulačních kazet

vsázka paliva (UO2) (t)

střsdni hodnota vyhořeni paliva
(MWd/kg)

obohacení paliva (%)

WER 440

440

1375

12,5

269

C) 31

39,103

3560

2880

2420

349

37

42

28

3,5

WER 1000

1000

3000

15,7

289

33

80,103

4070

3120

3500

163

*
66,4

40

4,4

Z hlediska aktuálních celospolečenských úspor materiálu

a energie přináší zavedeni WER-1000:

- sníženi měrné spotřeby kovů

na reaktore 'é zařízeni o 37,2 %

- snížení měrného objemu betonu

a železobetonu o 34,1 %

- zlopCeni účinnosti o 3 %,
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V současné době probihaji v k. p. škoda v rámci přípravy

výroby WER-1000 osvojovaci práce, které společně se zkuše-

nostmi z výroby VVER-440 umožni zavést progresívni technolo-

gické postupy a po jejich potvrzeni ras 1. kompletu bude po»

kračovat další optimalizace směrem k sníženi pracnosti a zvy-

šováni výrobní jistoty a kvality, jako tomu bylo u reaktoro-

vého zařízeni VVER-440.

Parní turbiny pro jaderné elektrárny s reaktory typu

W E R mají několik charakteristických zvláštnosti:

- na vstupu do turbiny je téměř sytá pára o tlaku odpovídají-

címu tlaku páry před ST dílem turbin v konvenčních elektrár-

nách na fosilní paliva,

- izoentropický spád je u turbin na sytou páru prakticky po-

loviční, což má za následek asi dvojnásobnou hltnost u tur-

bin na sytou páru než u turbin stejného výkonu v konvenč-

ních elektrárnách, »

- na základě uvedených rozdílů lze jednoduše odvodit koncepci

parních turbin na sytou páru: odpovídá koncepci ST a NT čás-

ti turbiny dvojnásobrého výkonu pro fosilní elektrárnu«

Po rozhodnuti o vlastním vývoji turbin škoda pro jaderné

elektrárny s reaktory typu W E R byla zvolena jednotná koncepce

jednotek o výkonu 220 až 1000 MW. Na rozdíl od tehdy božné

zahraniční praxe byly zvoleny "plnootáčkové" turbiny s otáč-

kami 3000 min**1.

V době rozhodováni se toto řešeni zdálo technicky MÍ«O-

řádnč náročné, v současné dobč však staví nebo připravuji

plnootáčkové turbiny o výkonu 1000 MW též výrobci ze SSSR,
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NSR a švýcarská.

Mimořádnou přednosti plnootáčkových turbin je možnost

použiti shodných NT dílů u turbin pro konvenčni 1 pro Jader-

né elektrárny. Mezi VT a NT části turbin na sytou páru je

umístěn separator vlhkosti a přihřivák páry, což zajištuje,

ze parametry páry před NT Části obou skupin turbin jsou prak-

ticky shodné, pouze hmotový průtok je u turbin na sytou páru

prakticky dvojnásobný» Zkušenosti z provozu NT dílů turbin

v konvenčních elektrárnách lze tak využít u turbin v jader-

ných elektrárnách a naopak,

K reaktoru VVER-440 jsou přiřazeny dvě kondenzační parní

turbiny, každá o výkonu 220 MW. Při tlaku vstupní syté páry

4t32 MPa je jejich koncepce plně odvozena od parni turbiny

500 MW, provozované v kondenzační elektrárně Mělník III. Tur-

bina sestává z dvouproudového VT dílu a dvou dvouproudových

NT dílů, mezi VT a NT části jsou zařazeny saparátory vlhkbsti

a dvoustupňové přihříváky páry parou. Lopatka koncového NT

stupně s délkou listu 840 MM je provozně ověřena u 30 turbin

výkonové třídy 200 MW ve fosilních elektrárnách, stejně jako

skládaný NT rotor, sestávající z hřídele a za tepla nasaze-

ných olopatkovaných disků«

Zvláštnosti řešení turbiny se souatředily především na

regulační systén» a vysokotlakový díl, pracující převážně s

mokrou parou. Při hltnosti 1350 t/hod je použita škrtici re-

gulace se 4 bloky rychlozávěrných a regulačních ventilů, od

nichž ja pjra přiváděna k okružnímu kanálu pracujícímu s

plným ostřikem páry. škrtici regulace značnč zjednodušuje
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řešeni vstupní partie turbin a zlepšuje symetrii teplotního

pole VT dílu. De vhodná pro trvalý provoz při jmenovitém vý-

konu, bez větších změn a snižováni zatížení.

Odolnost VT dílu proti erozivnimu působeni mokré póry«

jejíž vlhkost na výstupu z VT dílu je na provni 11 %, je zvy-

šována použitím zvláštních konstrukčních a technologických

opatření, např. :

- použitím 12 % chromové nerezavějící oceli k výrobě nejen

oběžných lopatek, ale i kompletních rozváděčích kol,

- navařovánim pásků stelitu na těsnící plochy tělesa a rozvá-

děčích kol,

- využitím odvodnovaciho efektu rotujících oběžných lopatek«

Ačkoliv turbina 220 MW byla vyvinuta jako stroj pro čistě

kondenzační provoz, byl dodatečně vznesen požadavek na možnost

teplárenského provozu, tj. na neregulované odběry páry pro

ohřívání topné vody dálkového vytápěni (Trnava z Oaslovských

Bohunic, Brno z Dukovan). Studie ukázaly, že při respektováni

omezujících podmínek, jimiž jsou:

- rychlost páry v odběrovém potrubí pro regulaci,

- statické a dynamické ohybové namáhání oběžných lopatek stup-

ňů v místě odběrů,

- průhyb rozváděčích kol,

- objemový průtok páry koncovým NT stupněm (pro vyloučeni zpöt-

ného provedeni v koncovém stupni),

je možno při třístupňovém ohřevu topné vody ze 70°C na 145°C

odobrat z každé turbiny 220 MW tepelný výkon max. 85 MWt, při

coučacnóm unižuni elektrického výkonu o 11,9 MW. Pomór získa-

ného tepelného výkonu ku /. t ručenému elektrickému výkonu je
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roven 7,1 a je v něm zahrnuto nejen zlepšeni cyklu kombinova-

nou výrobou elektrické energie a tepla, ale i zlepšeni vakua

při odlehčeni koncového NT stupně.

Kombinovaná dodávka elektrické energie a tepla významně

zlepšuje využiti jaderného paliva v důsledku zlepšeni tepelné

účinnosti cyklu«

Pro jaderné elektrárny Mochovce a Nord (NDR) bude upraven

NT dil turbiny, aby bylo možno zvýšit odběr tepla pro teplá-

renstvi na hodnotu 120 MWt. Oprava se týká těles (vnitřního

a vnějšího) a lopatkováni posledních dvou stupňů.

Zatím bylo vyrobeno a dodáno 11 turbin 220 MW, podle sou-

časného stavu jednáni a kontraktů dosáhne celkový počet vyro-

bených turbin čisla 28.

Turbina 1000 MW je v pokročilém stadiu osvojovacich a vý-

vojových práci, prvni stroj pro elektrárnu Temelín bude vyroben

a dodán v roce 1968.

"Plnootáčková" turbina sestává z dvouproudového VT dílu

a ze tři dvouproudových NT dílů. Typické koncepční a konstrukč-

ní prvky turbiny jsou tyto:

- k výrobě tělesa VT dílu bude použita erozivzdorná 12 % chro-

mová ocel,

- každý z 5 stupňů dvouproudového VT dilu přenáší až 50 MW#

robustní lopatky proměnného profilu budou svařeny na ban-

dážich i v závěsech proudem elektronů do svazků a do oběž-

ných kol upevněny kolíkovaným vidličkovým zá-

věsem,

- pro eliminaci deformaci základu budou vždy dva rotory tur-
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biny uloženy ve 3 samonaklápěclch radiálních ložiskách

s nízkými ztrátami a vysokým útlumem,

- NT rotory s mezním rozměrem (max, průměr disků 1850"mm) bu-

dou vyrobeny svařováním navrstvených kotoučů a koncových

disků s čepy,

- lopatka koncového NT stupně s délkou listu lObJ mm je vyrobe-

na z nové, vysokopevnostni oceli, vyvinuté v k. p. škoda

Plzeň»

Ve shodě s požadavkem sektoru energetiky turbina 1000 MW

umožni odběr tepla ve výši do 900 MWt při třístupňovém ohřevu

topné vody ze 70°C na 150°C. Místa odběrů jsou shodná jako mís-

ta odběru páry pro regeneraci kondenzátu, s ohledem na velké

rozměry potrubí (až 900 mm) jsou odběry páry pro teplofikaci

vyvedeny z NT dílů horem.

Výzkumné a osvojovaci práce na turbině 1000 MW jsou ve

stadiu dokončováni, a to jak práce na svařovaném rotoru, tak

i na lopatce koncového stupně,VT tělese a ložiskovém stojanu.

Při řešeni některých části hydraulické regulace a radiál-

ního samonak.lápě< i^o ložxska budou využity zkušenosti sovětských

výrobců turbín.

Obdobně jako jednotky 220 MW bude i turbina 1000 MW vyba-

vena elektronicko-hydraulickým regulačním systémem. Elektronic-

ká část je předmětem vlastního vývoje v k. p. škoda Plzeň.
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MÍSTO A ÚLOHA. STAVEBNICTVÍ
V KKALIZACI JEK ÖöfSR

I n g « A d a m e c .
I n g . S v o b o d a " U R S P r a h a

Vážené soudružky a soudruzi, vážení kolegové!

Dovolte v následující přednášce obrátit vaši pozornost
na problematiku související se zajišťováním výstavby čs»
jaderných elektráren, především pak jejich stavebních částí»
Vycházíme z dosavadních řešení dílčí úlohy 06 státního úkolu
A 01-125-110 Rozvoj jaderně-energetického komplexu, která je
věnována 'otázkám souvisejícím s organizací a řízením v oboru
jaderně-enerfcetického stavitelství. Hlavním řešitelem této
úlohy je Ústav racionalizace ve stavebnictví, spolurešiteli
jsou stavební fakulta ČVUT, Energoprojekt, Hydrostav a Výzkum-
ný ústav pozemních staveb«

Všeobecně převládá názor, že rozhodujícím při zajišťování
výstavby jaderné elektrárny je dodavatel technologické části.
Hodnota technologie dnes představuje cca 47 % z celkových roz-
počtových nákladů, zatím co stavební část pouze 23 %•

Z rozborft, které jsme v našem Ústavu prováděli vyplynulo,
že uvedený závěr vztažený na celý proces výstavby je nes-právný
a vedl k podcenění úlohy stavařu na všech dosud realizovaných
stavbách jaderných elektráren.

Jestliže si při zajišťování výstavby položíme za cíl
zabezpečit uvedení daného výkonu do provozu do stanoveného t er-
rrínu, v požadované kvalitě s maximální ekonomickou efektivností
e takto lze podle načeho názoru definovat záklacní kriteriální
funkci plf.tncu pro hodnocení úrovně plánování, organizace a ří-
:.hí.í výat&vty, pot on; platí, ze základními dotemiinnnty ekonomické
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efektivnosti jsou:
- doaazená výše 'měrných inveatičních nákladů
- dosažené lhůty výstavby jednotlivých bloků,
Výřie měrných investičních nákladů je především závislá na tech-
nologii. Technologie je ta, která rozhoduje o celkovém technic-
kém řešení obsaženém v projektové dokumentaci, technologie ae
zcela jednoznačne musí přizpůsobit stavební části. Presto i ve
fázi projektového řešení umožňuje daná technologie variantní
řešení stavební části, cos považujeme za velmi důležité v sou-
vislosti s tím, co bude řečeno dále«

A nyní se soustředme na druhou etapu výstavby - etapu
vlastní realizace stavby« Z výše celkových rozpočtových nákla-
dů dnes budovaných jaderných elektráren vyplývá jeden důležitý
závěr - objem umrtvených prostředků v procesu výstavby je tak
vysoký, že veškerá ekonomie výstavby se vlastně redukuje do
ekonomie ča3U» Jinými slovy prakticky neexistvje takové rozumné
opatření v oblasti organizace výstavby, které by na jedné stra-
ně přineslo podstatné zkrácení výstavby a na druhé strane by
jeho ekonomická náročnost prevýšila ekonomické efekty ze zkrá-
cení plynoucí»

V této souvislosti lze jistě položit otázku co to je
"rozumné opatření" a co to je "podstatné zkrácení výstavby".

Dovolte ilustrovat tuto problematiku jediným číslem,
V případě JE Temelín umŕtvuje jeden blok v konečné fázi vý-
stavby cca 14,2 miliard Kčs, Jestliže vyjdeme ze současné meto-
diky FMTIR, obsažené ve smernici č, 17 z 13,11.1981 k hodnocení
efektivnosti investic, potom zkrácení či posun termínu uvedení
jednoho bloku do provozu o jediný měsíc predstavuje úoporu či
ntrátu ve výši cca <->u milionu Kčs!

] latí tedy - v okairžiku, kdy je jaderná elektríírna, prede-
V:"ÍJ:. ,}G,ÍÍ technologická ě-íst technicky vyřt-ňena n projektově-
připravena, výroba t»?cpiivio»*ického -uří-ení je '/.abespečovima

tak, ::e ao<y.vky ÍÍOILU.J tují »'arový poutup v.v.rtavby (nejdou oin-

r-Oí;t:-.i lfc.:ící;:..i i:u rriticic«' cc;-to) jo xkutecr:e do;:u.:en:í lhůtu
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výstavby jednotlivých bloků závislá rozhodujícím způsobem na
celkové staveniotní pracnosti. Podle sovětakých podkladů pro
JJ«; 4x1000 M\V s reaktory WER, pracnost stavební části předsta-
vuje 7lš> %, objem strojne montážních prací 14 % a elektromon-
tážních prací 11 % z celkové staveništní pracnosti.

Z uvedeného vyplýva, že pro zkrácení doby výstavby je
nezbytné:
- aapracovat do projektové dokumentace tu variantu řešení
technologické části JEt která umožňuje stavebnímu dodavateli
použít nejprogresivnějších metcd stavění. Znovu pro jistotu
opakuji - ctíme vedoucí roli technologie, ale vyžadujeme

v rámci reálnych variant technického řešení "uspořádání"
technologického zařízení vybrat tu, která nejlépe vyhovuje
požadavku rychlého stavění

- vybavit dodavatele kvalitní mechanizací především mechaniza-
cí pro vodorovný a svislý transport

- minimalizovat staveništní pracnost a to i na úkor "pracnosti
dílenské"

- podstatne zvýšit úroveň projektu organizace výstavby, vytvo-
řit již při zpracovávání projektové dokumentace nezbytné
podmínky pro zvýšení úrovně řízení vlastní stavby, využití
výpočetní techniky (systém jednotného značení prvků), fyzic-
kých modelů složitých objektů a především pro použití prou-
dové metody výstavby hlavních výrobních bloků

- maximálne omezit počet objektu i jejich rozsah cestou kumu-
lace objektů podle sovětských doporučení, tím zajistit i
zkrácení inženýrských síti

- důsledně dodržet požadavek časové posloupnosti činnosti:
hrubé terénní úpravy - výkon základových jam všech objektů
a tras podzemních sítí - položení sítí v prostoru I.bloku
a v prostoru příjezdových tras - zahájení betonáže základo-
vé desky hlavního výrobního bloku

- vytudovat sklady pro technologické zařízení a částečně
i dílny pro předmontáž poblíž areálu hlavních výrobců. Tím
zajistit využití těchto cbjektů i při výstavbě dalaích
jticerr.ýci' elektráren a decentralizaci nároků na ctavebrí
kapacity \prc vý:stavbu okli-.dů v prostoru Plzeň, C otrava
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Tlmače lze použít místní kapacity)
řídicím pracovníkům výstavby JK Temelín získat

« v.
potrebné znalosti a skúsenosti z výytavby identických JE
nejlépe formou několikaměsíční stáže na stavbě JE Zápo-
re z ská

"• vyur.ívat systémové organizované skupiny uložené z pracovníků
výslti'innych a projektových ústavu a dodavatelských organizací
k rychlému zavádění především zahraničních výsledku tech-
nického rOKvoj e do praxe našich stavenišť

- -iftslcune zkoordinovat vlastní investici jaderné elektrárny
:-e vßwri podmiňujícími investicemi cizích investorů (pitná

f voda, vodní dílo, vlečka, zdroj tepla td«,)
- ."̂ droatiíicne preferovat při hodnocení výsledků jednotlivých
dodávarelukýoh organizací věcné plnění plánu v podobě po-
stupových termínů. Objemové ukazatele hrubé výroby používat

i /rouče pro kapacitní bilancování a ne pro hmotnou zaintere-
;:ovaiiosU Plnení základních postupových termínů hmotne sti-
ruiovet v celé hierarchii funkcí všech partnerů výstavby.

Až potud výčet hlavni ;:h detemintů lhůty výstavby stavební
•jáot.i jaderné elektrárny Temelín, který l?,e podle našeho názo-
.-•" bez větních úprav generalizovat pro všechny čs« jaderné
oie*-" urárny budované v pří&tích letech.

íiyní mi dovolte říci aekolik slev k problematice "optima-
iiz&cp' programu výstavby čs» JřiK"« 0 optimalizaci se snadno
íT'luví až do okamžiku, Kdy *e třeba exaktně formulovat prísluš-
ne' kriteriální funkce a naplnit dané rovnice konkrétními daty.
Naše. pojetí optimalizace je toto:

u'árodní hospodářství pořebuje pro r.vou reprodukci uvést
do provozu v určitém okamžiku určitý instalovaný výkon. Oba
údaje ;:sou pro nás základním vstupem, přičemž informačním
::o?.-c;)e::: je dlouhodobý plán rozvoje národního hospodářství.
L.u'i.oírr, vstupeir je typ elektráren, který budeme do roku 2000
bvcjov&t. 1'ůjde ::cela evidentně o 1000 í.̂,7 bloky u reaktory
V. :•-., přicícir.i u Toiľ.ť'iína je počc-t bloků dán, u nesledujících
... ; r:c'.ázfr;'í v úvti.u dvě ::ákluui.í vv.i lunty - o puk c vat

u :.f.:c iU'iov^t .xV ; < .Vv.'. v j..-d.':.* lokulitě*....
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Za aákladní kriterielní funkci je obecne považováno -
dosažení zadaných cílů s minimálními zdroji - lidskými i
materiálními. Výši použitých zdrojů lze vyjádřit pomocí roz-
počtových nákladů stavby, které jaou aice zkreslené nepřes-
nostmi naší cenové soustavy, ale těžko je lze nahracJit jiným .
ukasatelem. Součástí celkových rozpočtových nákladu jsou i
úroky a umrtvených investičních prostředku - v případě JE
Temelín se jedná o 8,3 miliardy Kčs z hlavy XI souhrnného
rozpočtu«, Lze tedy tvrdit, že celkové rozpočtové náklady takto
vyčíslené jaou nejpřesnějším syntetickým ukazatelem, který
v sobe slučuje velikost vynaložené živé a mrtvé práce i faktor
času. Vynaloženými zdroji však nejsou pouze rozpočtové nákla-
dy vlastní jaderné elektrárny, ale i rozpočtové náklady věech
podmiňujících staveb cizích investorů« (Například v případě
JE Temelín se jedná o 5,2 miliard Kčs«) Na první pohled by ee
zdálo, že problém optimalizace je vyřešen - optimální varianta
je ta, která ai při splnení zadaného cíle vyžádá minima in-
vestičních nákladů.

ávěJestliže by právě řečené platilo, byl by proces optima-
lizace poměrně jednoduchý. Jaderné elektrárny jsou však tak
nákladné investice, že si vyžadují provádět optimalizaci na
úrovni národohospodářské« Přitom je nezbytné zohlednit:
- vedlejší efekty, kterými je především využití odpadního

tepla v průmyslu, komunálním hoapodářatví a zemědělství
- vedlejší efekty doprovodných a vyvolaných investic, jakými

jsou například dopravní stavby, vodní díla, občanská a by-
tová výstavba a podobně

- efekt z případného exportu elektrické energie v prípade
zkrácení kroku meai uváděním bloků do provozu nebo z vyu-
čiti této energie v národním hospodářatví v období, pred
původním termínem

a naopak na strane zdrojů:
- dodatkové nároky ne«, '/.drcje, které nejsou zahrnuty do roz-

počtových nákladu ?tavefc, především náklady na vybudování
apecial i.-.ovanýc!. kapacit u dodavatelů včetně jpjich vyba-
vení potrCíťriou .v.'-cO.aj i ::ricí
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- r.Uvi ty plynoucí a nerovnoměrného využití špecializovaných
kapacit.

Pro numerické vyčíslování uvedených efektů máme dueo
dostatečné propracovanou metodiku - metodiku výpočtu ekono-
mické efektivnos'i investic«, Nároky na zdroje jsou pro celý
•JEK souhrnné vyčíalovány ve státním cílovém programu 01.
Podle i aseho názoru ,)e tedy zcela reálné rozpracovat různé
varianty zabezpečení výstavby čs.JEK a provést výber varian-
ty optimální - rozumí ne optimální v rámci daného souboru«
Tyto práce by mely probíhat na samém počátku přípravy, tedy
•re fázi zpracovaní investičních záměrů a měly by být syató-
nově provázeny nejen na dodavatelské resorty, ale i na reoorty
odběratelů tepla a provozovatelů vyvolaných investic,

V této souvislosti, bych rád připomenul jeden z obecně
.••nárných momentů Invet-t i i-ní výstavby, ale i jakékoliv složité
výrobní činmn ti, který Lee obrazne vyjádřit takto: ve fázi
projektové /ríyravj d:l:.>v..u,)vn:e s rriniinem zdrojů maxima efektů
a ve fázi r^lizace o maximem zdrojů minima efektů«

Že se jedná o zákonitost objektivní nám dostatečně pro-
kázal i dos&vadní průběh výstavby čs» jaderných elektráren«

Ještě ir>- dovolte v tŕto souvislosti říci několik ailov
o rovnoměrném využití kapacit;« Je jisté nesprávná predstava,
že se výstavba jaderných elektráren podřídí požadavku na ply-
nulé' využití dodavatelf-^ý-Jh kapacit. Na druhé straně jaou
pro skutečně dosažené lhůty výstavby dodavatelnké kapacity
zcela evidentně rozhodující.

V minulosti právě snnlia po využití existujících, přede-
vňím stavebních kapacit vedla k podytatné zmene cď'i.o pro-
eramu výstavby čs. judfrnýr»h elektráren, T.s:e oprávnene pred-
poklfádat, že efekty plynoucí z rovnoměrného využívuní sitaveb-
ríci ku pac i t ji-ou po-íptuiuě nif.fjí ve .-rovnání ÍÍ c-fV-k t..v plynou-
cími a "fckor.orr.ie <.-a::u" vztažené íift cel<;u v.vMtuvbu C:J,.Í.'\'K»

Co z to) o vyplývá pro dlcuhodclý výiil<-'iV Tc-«n:líu iw .«ivýtni
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'*«:(!> r«:\V pr(,Mi;itrivujf n " honujíc./ •'•<;,!. ;t m i i.ii-Lovun íl m výkonu,
který lnul f uvádou de provof.u ', \H) li.'tvcho

i'ro t o t o období p ř i c h á z e j í v iívuhu uvo i.óklfidní v a r i a n t y
vvírtavLy JU, Prvú. k t e r á předpokládá výstavbu únl.áí obdobné
o E f; 1000 MW bloky, přičemž at prvo" b J. o Icy t o t o JE budou a t ř í «
dat s e 3 «i -1 tloiceir. J K Temelín« J d o t f- n .y o rofcl bych p a r a l e l -
n í v a r i a n t u vý n tavby, Pruh á možnoŕit j e ř a d i t u v dené JE clo
. f ! : ' r : e , tedy uvádět prvý bioJf JE riňsleúujíoj po 'j'ornolínu do pro-
\' . • a?, po dokončeni č t v r t é h o teinolíriijkého b

'/> výoe uv*-d :̂ié:-io pv^vd^uodobne vyplyuOj že ,ie pro
atví výhodnejší n^r-íovň' vari R ?I i a„ Wilrno uvodenýoh dvou

t doporučujeme zař ídi t n e K i soubor, v rámci kterého bude
prováděna optimalizace, ještě rft^né vurianty krokfi, mezi jedno-
tlivými bloky. Domníváme ae, ze, by řeřciJÍ mělo pokrýt interval
o o 12 do 24 mesícG« ?odlo našich dosavadních vyßlodl:ft DG pro
ír tavt bního dodavatele ,i^ví jaro rifíjvýhodiib.iň.f. v rámci j«dii(§ J K
•r̂ -oky 24, 18, IB měsíců, připadne 2/\} 12, 12 mě a í co.« CeJkovó
:-,'i>ou:-'t--ní těchto var Laťt je vrf.k ÍIU'ÍUO provt-'si vo spolupráci
f dodavatelem teohnulogie a luveQtořem«

J«?f?tliže bylo v předchozím řečeno, :f.e prakticky neexis-
tu j í rozumná opatření, kteř í by vedla ke zkrúoení výstavby a
pritom by je j ich ekonomická náročnost provýaila efekt z toho-
to zkrácení plynoucí, pak to samozrejme jeňte noanamená, že
jtdiným zdrojem zvyšování efektivnosti výatavly ;Je oceta ve-
doucí ke zkracování výstavbových lhůt.«

Dovolte uvést v této souvislosti pou^e dva příklady«
Frvym tie řeaení výrobní základriy - tedy objektů zařízení at&-
veniiHe. Sově í aký projektax'it nám několikrát doporučil použit
.1 #? J i a"'; řešení sařízer.í staveniště, které iJovětl běžné použí-
vají pri výstavbe vlastnic! ' -IK, 'ťodtrtfitou ,!o rozď.lcní ob.jcktfl
na oDJf-hty provi:iorr:ího cliorak + ei-u, kteió M o uiniíiťují v těc-
•.•-:.. D 0 u i < f < i : - t V i v l & n r i í h o :>to Vi-.r, i . " t ě - j i j<- f;T*' t J f V.M i"r?i O o t e v ř ť l n í

: : , t - f ; í i i : . i . : o v ! i ! ľ ' p l o c i y , !•• j n u t : i ě j : ' : í c u ' : i ; Í J . i i i : u v í ::*::> i t p r í : i t i v ň k y

í i : : r o u . - ' : ' k l ' " ' y - ' . o Lij <••!.". y "/..'.". k o r ."f r' •'••. í •< c .'• ; in. r v i . d ť r : t n e
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trvalého charakteru, která ae umísťují za lirttnioi 3 kilome-
trového bezpečnostního pánina s tím, že tie po dokončení vý-
atnvby núaleduě využívají,

V případe JE Temelín opracoval generální doduvatel
atavební čáati - oborový podnik Vodní atavby - studil ředění
ZS, ve Která se předpokládalo rozdělit veškeré objekty do
třech skupin:
1/ provizorní objekty, jejiohž životnost nepřesahuje celkovou

dobu výstavby
2/ objekty trvalého charakteru, které budou následne využívá-

ny a jejichž umístění se předpokládalo za hranicí bezpeč-
nostního pásma

3/ objekty, které budou vybudovány v areálech stávajících
výrobníoh základen dodavatelů«

Projektant a investor však tento návrh neakceptovali a tak ae
opět, s výjimkou několika objektů, kterými jsou rozšiřovány
stávající stavební dvory Vodních staveb a Pozemních staveb
Oeské Budějovice, bude celé ZS JE Temelín budovat v provizorr./
variantě« Jedná se o objekty v hodnotě 1,064 miliard Kčs.
Pritom řadu skladových objektů, ale i objektft pro předmontáž
sloužících především pro dodavatele technologie by bylo možn<?
vybudovat přímo u hlavních výrobcft, tedy v Plzni, Ostravě a
Tlmačích a používat i pro další JE» Navíc by ae snížil počet
pracovníků na stavbě, tedy nároky na ubytování, dopravu, šat"
nování, stravování atd«

Chybí nám potřebný makroekonomický, nadresortní pohled»
přičemž výstavba jaderných elektráren svým postavením v eko-
nomice celého státu právě nadresortní přístup nezbytně vyžadu.

Druhý případ - spíše jako perličku. Ve studii suuboru
staveb OK Temelín z listopadu 1982 se předpokládá vybudovat
trolejbusovou dopravu mezi Temelínem a Týnem nad Vltavou -
jde o vzdálenost cca 7 km# Roznah vdech objektů i počet tro-
lej buoů je uaniouřejrě nutno dimem'.ovtit na ranní a odpolední
doj'1-uvní «pir-ltu« V prfitěi.u dt:c pak l>udi vyuMití dopravy mini-
íií «Itrtilue posunujeme doiié rvřani ui\ úrovni celého ná-
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rodního hospodářství je aoelu evidentní» výhodně;) ňí invertovat
příoluřiné stovky milionů do trolejbusová dopravy vo ntatiní«-
covem meste a a tohoto mesta prenunout dnenní auiobutiovou do-
pravu na Temelín. Nehledě na to, ae trolejbuaovó doprava «acne

V V V

přepravovat pracovníky nejdříve v polovine výstavby prvého
bloku a navíc její výstavba jeste avýáí požadavky na množství
přesouvaných Jcupacit«,

t

A nyní několik slov k problematice proude 3 výstavby«
Pri gvé pr"ici jsme se setkali s velmi rozdílnými výklady poj-
mu "proudová výstavba" i názory na možnor;ti jejího využití
v souvislosti H výstavbou JE. Proto Re hned na začátku pokusí-
me definovat nasie pojetí proudové výstavby tak, jak jej chá-
peme v souvislosti s výstavbou jaderných elektráren.

Obecně je proudovou výstavbou rozuměno opakování stejných
činností stejnými kapacitami. Přitom činností může být dílčí
pracovní úkon - například armování, bednění, betonáž, část ob-
jektu - například zakládání, hrubá stavba nadzemná části, ře-
meslné práce, objekty jako celek - například chladící veže,
dálniční přemostění, trafostanice, nebo stavby jako celek -
například vodní díla, tepelné elektrárny, obilní sila, mateř-
ské školky. Proud muže být rytmický i nerytmický.

V případě jaderných elektráren rozumíme pod pojmem prou-
dová výstavba - opakovanou výstavbu identických objektu, pří-
padně částí objektft stejnými kapacitami« U JI-, Temelín se jedná
zejména o tyto objekty:

hlavní výrobní bloky
dieselgenerátorové stanice
čerpací stanice chladící vody
čerpací stanice pro havarijní dochlazování

chladící věže
chladící barsény.

Hlavr:í přínosy proudové výstavby u dodavatele stavební části

jsou tyto:
— ir.of:no.'it po:!tuprnM:o udokoiml cv>.'ní or-, 'u.j -MLCC pr-ícc vyiv.lt í m

z výutnvby prvól.o oljektu, co:: :;ni:-.u.]c počet
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fco|, i.:-..f, praonoři t K jifivunrio .i. dobu V.VJIl.nvh.v
- vyuiUt.í «kuřioncuiLÍ JSÍiikuných při . v l.n;t l.n řin prov>í<lt'h í

j e d n o U Lvyoli t l i l o ich p r a c o v n í c h uliuuft, co;/, IIIÍÍ v.U v nn <l<>bu
výnUivby a kv/i.litu prao:f

- moknout minimu ' i.zuce p o č t ů u a k l a d r i i moohun.U'.HOf}, předevoírn
Hluvebniol i jořúbfi«

obdobné r ď e k t j Ly mela p ř i n é s t proudu v.>'i un-.ityln i u
i t« c! m o lc f: i c ký cl i iiion t á i:.í •

'/> liledioka proudové výai.uvby Jiluvuřuli vyj-ubnícli Ulokft,
které jaou rozhodujícími objekty JE neboť bezezbytku leží nn
kritické ceste, je ideální rytmický krok inê i jednotlivými
Moky. Jestliže však začneme optimalizovat kroky v rámo i celé

1 výstavby JE, začne být výhodnost rytmického kroku problematic-

ká! Proč?

U JE Temelín předpokládáme dobu výytavby 1 bloku GO mě-
cícft, tedy dobu odpovídající nasycenosti pracovní fronty JIM
reaktorovně. Paralelně je nutno zabezpečit výstavbu vtíech fipo-
lečných objektft«, Tím je dána základní špičko počtu [iriAcjoviifkü.
Volba ?4 měsíčního kroku mezi prvým a druhým blokem mi příklad
umožní ve srovnání s 18 měsíčním krokem snížení této opičky o
cca 200 mil« Kčs ve stavební části, což předrstavuje 1COO pru-
covníkfu

Na druhé strane však výstavba 3« a 4» bloku probíhá po
dokončení atavťtrjích prací na 1*bloku a ;3polfcčnýcb objektoch
a vyřádá cd v období největšího souběhu stavebních piucí nn
těchto blocích pouze 1)0 % stavebních kapacit, které byly sou-
středěny v době maximální špičky, Foučaci.o platí, že «krácení
kroku u .'j, e 4, bloku z 24 na 18 měsícft predstavuje uüporu
cen '"O nilionCi o. i;a 12 iněsícu dokonce r(Oo rni.li utjfi ľ<;:. Tyto
cár;1ky ,".;. ou odvo:..rny r.u Bkrácmí doby ujnrtvt.ni i.uv<?:!tiŕui'ch
prt)r:"třodl:ft pou;-.it,ych na výuUvu upolečíi^ch o I > J < - k t ft..

i roblť-jK ,.'•€• Vi.iik j utJtjo, j u k J .i J. byli.» T%o<'i.-rn>, jn/^outíi I. L

olik'. i.^roi.A i>n n)i.i.''.-.!ií L v.yrci !:í k'i|'"i •' ty t H - i i u l i v f i

i f ľ k U J I l V . " l u ľ l i ;- t l * t i C . ' . . U í J V J 1 - u V O ľ . C V ' i * < ! ' • . I ' l l i ü ' J . 1 « :
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ner.bytné vzít i případné efekty, které by přinesla navíc
vyrobená energie. Proto ona nezbytnost interdisciplinárních
rcr.borů a makroekonomických kriterií.

A nyní k stěžejnímu problému naší činnosti k problemati-
ce organizace a o. a zení vlastní výstavby jaderných elektráren«
Obecně se dnes uznává, že:
- technicky .je problematika výstavby jaderrých elektráren

s reaktory W E R o výkonu 1000 MW v podstatě \/řešena,
- zvládnutí nových technologií, které dosud nenají v našem

stavebnictví obdoby - například výstavba 150 m chladících
veží a výstavba ochranné obálky - je zcela reálné, neboť
ve všech případech můžeme počítat s pomocí sovětských,
ale i bulharských stavařů, kteří nám poskytnou svá řešení
ověřená praxí,

- základní problém, který je podstatne více záviwlý na kon-
krétní struktuře naší ekonomiky oproti oblasti technické
a technologické, je problém organizace a řízení výstavby»

A nyní heslovitě výčet úkolťi z oblasti organizace a ří-
zení, jejichž řeaení považujeme za stěžejní:

1« Koordinace v projektové dokumentaci

Zde navrhujeme jako základní změnu dosavadního stavu použití
fyzického modelu pro koordinaci projektu a použití maticové
metody koordinace projektů. Základem této metcdy ,io zavedení
jednotného číslování stavebních prvků a technologického září ze«
ní jaderných elektráren do projektové dokumentace» Nedílnou
součástí číselného kódu bude i jednoznačný prostorový popis
umístění daného prvku či zařízení v rámci celé elektrárny.
ľapríklad a kódu pro dané čerpadle havarijního vutřikovení
boru bude zřejmé, že toto čerpadlo je umístěno v objektu reak-
torovny v mí-atnosti č, 12 3/1 na kótě 0,00 a že je součástí
provodního 3ouboru havarijního dochlazování /údaje dle JE
.'.úpvTQJ.zká/* Toppuný uynlóui kóuovúaí UJno Jiní pomocí výpočetní
tc-'; iriiky provvsi .Wf.oi.iy kol.'.'i»' ř'.'--.;.' V M H H Ĺ provo/.nímí noubory,
rřl«: •-•::..'•. ::.í:;ť,' V<J .:*i ,i''o.i kouk r«'», n í prostory. Tuto pomůcka pro
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prostorovou koordinaci at.avební části, která vlaatně »výml

konstrukcemi definuje tvary příslušných prostorů a technolo-

gické Části, která svými rozmery jednoznačne determinuje

rozměry tčchto prostoru byla s úspěchem použita při stavbě

pražského metrn, Paláce kultury a při reakontrukci Wárodní-

ho divadla,, Koordinace však byla prováděna "ručně" bez po-

užití jednotného číslování tedy i bez použití výpočetní

techniky. Pro jaderné elektrárny, které jsou řádově aloži-

tejší ve srovnání s vyjmenovanými stavbomi považujeme pou-

žití výpočetní techniky pro popsaný účel sa nezbytné.

Systém jednotného číslování však lze dále rozpracová-

vat a výhledové použít napríklad pro automatizováno zpraco-

vávání objednávek ve vazbě na postup výntavby príslušných

objektu a jejich částí, dále pro koordinaci, fcranspotrních

cest a otvoru a ve finále dokonce i pro automatizované sesta-

vování rozpočtů nebo jejich častí,

2„ Skladování

Z výsledků naší dosavadní práce vyplýva, že racionalizace

skladování je jeden ze základních úkolů celkové racionalizace

organizace výstavby. Považujeme za nezbytné maximálně cen-

tralizovat skladové hospodářství nejlépe systémem servisníoh

skladů dodávajících své služby všem účastníkům výstavby.

Vybavit sklady výpočetní technikou a moderním manipulačním a

úložným zařízením. Propojením skladové evidence se systémem

jednotného značení je třeba umožnit spolehlivou kontrolu kom-

pletnosti všech dodávek, které jaou součástí následujícího

výstavbového kroku. Toto propojení by molo být realizováno

pomocí centrálního počítače,, Na centrální akludování je mošné

navázat i Činnost centrální zásobovací základny hlavního sta-

vebního materiálu. To by umocnilo mimo jiné podstatně sj

dusit prosakování priorit v oblasti í.íTľ,.
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3« Považujeme za nutné v maximální míře centralizovat 1

výrobní zařízení staveniště a dopravu.

Za nejvhodnější považujeme vybudování servisních jednotek

zajišťujících - skladování

- vnitrostaveništní dopravu

- výrobu betonové směsi včetně její

dopravy

- výrobu ocelových konstrukcí

• - výrobu železobetonových prefabrikátů

- výrobu armatury

- výrobu dřevěných konstrukcí.

Tento organizační systém je nezbytné doplnit dispečerskou

jednotkou vybavenou potřebnou výpočetní technikou s odpo-

vídajícím programovým vybavením.

4« Jednou z mimořádně důležitých úloh je vyřešení nezbytné

centralizace řízení stavby v podmínkách dřou generálních

dodavatelů. Zde se nabízí použít systému s úspěchem apli-

kovaného ve fázi montáže technologického zařízení na praž-

ském metru. Celá stavba je rozdělena do samostatných celku

jejichž výstabu vede čtyřčlený kolektiv techniků složený

ze zástupců projektanta, investora a obou generálních doda-

vatelů.Tato skupina je zodpovedná.za plnení postupových

termínů na svěřeném úseku a podle toho také hmotně zainte-

resována. Struktura řízení potom vypadá následovně:

štáb vedení stavby složený z vedoucích pracovníků inves-

tora, projektanta a obou GD, jemu jsou podřízeny servisní

jednotky, dispečerská .jednotka a čtyřčlenné kolektivy ří-

dici jednotlivé úseky stavby,

5 # Za prioritní považujeme řídící a technické kádry,

V jejich případě jsou rozhodující jejich schopnosti a způ-

sob motivace. Je nezbytné, aby vedoucí pracovníoi staveb-

ního dodavatele měli základní znalosti o technologické

oásti JE, neboť i oni budou v rámoi řídíoíoh skupin účast-

ni při řízení montáže technologie a budou hodnoceni za

plnění postupových termínů, které syntetizují stavební
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i montážní práce» Potom poutači' n Iv du val; plnění plánu
podle věcního plnení a toprvG mi i!i rovu I výutavbového pod-
niku i podle všech ostatných ekonomických ukazatelů.
Vecne plnení automaticky znamená i plnění vňeoh OMtutníon
xikazatelů, ale naopak plnění vSecli on l.a triích ukazatelů
j ešte nezaručuje požadované vecné plnení! Dobrá znalost
stavare o technologickém zařízení a technologa o proble-
matice stavební části podstatne usnadní jejich opolupráol.

6, K důležitým přepokladům racionalizace organizace a řízení
velkých staveb patři:

- nástroje koordinace a časového plánování postupu prací

a bilancování disponibility hlavních výrobních faktorů

- fysický výstavbový model

- stálá racionalizační skupina

- radiové a telefonní spojení

- průmyslová televize

- výpočetní technika

Náplní stálé racionalizační skupiny je soustavné prová-

dění snímků pracovního'dno, vyhodnocování kolizních míst

a zpracovávání návrhů na způsob jejich odstraňování»

Na záver dovolte uvést predpoklady sovětských odborníků,
které se váží k novému reúení organizační výatavby JE s bloky
W E R 1000:

Celkové zvýšení produk+ivity práce stavební cli a montážních
pracovníků ve srovnání s produktivitou dosahovanou pri vý-
stavbe* JE s bloky WER 440 bude činit ?.O - 25 %
Na tomto zvýšení se bude podílet:
- použití technologie prefamonolitu, díLoňsko

předmontáže a superarmabloků • 3 0 %

- zavedení proudové výstavby HVB • • • Vb %
- zavedení technologická specialUiurjo • • • • • • 10 ̂
- zdokonalení organizační struktury,

využívání servisních jednotek • • . . . . • • • 10 '/?•
- i - . u o K u n u l « : : ! fiyct^.v.u . " . H *•.«•• r i ' í l ! i * ' - ť <".•"'.• M i '*•)'<'' ••'

; H ! *-.: p e-'*-*! Í , •/.avi.-'l'-ju c nt H L»: T • ̂ * .•!:l<ľi^
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a aáaobovaoíoh základen . „ . . •

- sv.y'ťiení mechanizace prací a lepäí

využití této mechanizace . • . .

13 %

20 %

2e se nejedná' pouze o přání, ale o reálné cíle u tom

ae anovu a znova přesvědčují českoslovenští specialisté na

3tavbě JE Záporožskáo

Věříme, že v možnostech československých teciinikft,

dělníků a pracovníků z oblasti řízení je dosáhnout společ-

ným úsilím .všech partnerů pri stavbe JE Temelín výsledky

srovnatelné s výsledky sovětskými»
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VÍ:U.K])KY KAUIONALJ 2ÁCÍK PhKVÁDZKY
JAMKOVEJ KWÍKTIÍÄRNE V-1

I n g . M i l a n K > :•; á k - Atomové e l e k t r á r n e Bohunice

1 . 0 V O D

Jadrová elektráreň V-1 v Jaslovských Bohuniciach bola vy-

budovaná v spolupráci a za pomoci výrobných, projekčných, irion~

tážných a prevádzkových organizácií Sovietskeho zväzu na zákla-

de "Dohody" uzatvorenej medzi vládami ČSSR a ZSSR v roku 1970.

Predstavujú ju dva bloky, každý s projektovaným výkonom 413 MWe

pri teplote chladiacej vody 20°C a frekvencii 50 cyklov za se-

kundu. Blok je zložený z jedného reaktora typu WER - V23O,šies-

tich cirkulačných slučiek, v ktorých sa nachcklza jedno hlavné

cirkulačné čerpadlo, parogenerátor a dva hlavné uzatváracie ar-

ma Iry. V sekundárnom okruhu bloku sü dva turbogenerátory s in-

štalovaným výkonom 220 MW. Výkon bloku je vyvedený linkou 220

kV do rozvodne Křižovaný»

Prípravná fáza výstavby tejto prvej československej prie-

myselnej jadrovej elektrárne začala v roku 1972 a o rok neskor-

šie začala vlastná výstavba výrobných objektov. Priebežná doba

výstavby 68 mesiacov je zrovnateľná s celosvetovým priemerom.

Z dodávatelsko-odberateľských vzťahov vyplynulo nasledovné prin-



cipiálne členenie dodávok; zariadenie do primárneho okruhu bolo

dodané zo Sovietskeho zväzu, montovali ho československá orga-

nizácie pod šéfmontážou sovietskych špecialistov, zariadenie se-

kundárnej častí je československou dodávkou včítane montáže, Na-

ladbvacie a spúšťacie práce realizovali pracovníci provddskov©;}

organizácie; na primárnom okruhu za technickej pomoci sovietskych

odborníkov a na sekundárnom okruhu výraznou technickou pomocou

pre dodávateľov.

Jadrová a radiačná bezpečnosť kladie vysoké nároky na kva-

litu zariadení i celého komplexu technológie jadrovej elektrár-

ne o Kvalitu ovplyvňuje projekt, výroba i montáž zariadení. Skôr

ako sa jadrové zariadenie uvedie do tzv. "aktívnej" prevádzky je

potrebné dokonale overiť a vyskúšať všetky systémy, ich funkčnú1

spôsobilosť a ubezpečiť sa, že odpovedá ju* požadovaným kritériám.

Preto proces uvádzania jadrového bloku do prevádzky je v porov-

naní s konvenčným blokom dlhší, rozdelený do väčšieho počtu zá-

sadných etáp. Popri dokonalej funkčnej spôsobilosti, vyhovujúcej

pevnosti a tesnosti vyžaduje na vysoká čistota vnútorných povrchov«

Všetko je cielované k tomu, aby sa zabránilo akémukoľvek poškode-

niu jadrového paliva, ktoré pri nezachovaní celistvosti môže byt

zdrojom vysokých aktivít»

Mnohí "klasickí energetici" chápu dlhodobý proces uvádzania

do prevádzky ako akúsi neúčelnú doleží tor. ť., NiMivtMlomujú si vöak

skutočnosť, že v jadrovej elektrárni niet možnouti návratu napra-
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viť chybu. Každá chyba môže mať rozhodujúci osudný koniec.

Vychádzajúc z uvedeného bola každému bloku jadrovej elekt-

rárne v-1 vanovaná zo strany všetkých účastníkov výstavby, ale

i zo strany Štátnych dozorných orgánov mimoriadna pozornosť.

Prvý blok bol úspešne pripojený k energetickej sieti v

decembri 1978 a druhý v marci 1980. Komplexné skúšky preukáza-

li schopnosť blokov dosahovať projektované parametre, aviak ná-

sledne skúšobná prevádzka odhalila nedostatky, ktorých dôsled-

kom bol systematicky hlboký pokles výkonu a tiež jeho časté vý-

padky. Požiadavky na stabilizáciu a efektívnosť prevádzky vyvo-

lali realizáciu celého radu racionalizačných opatrení a technic-

kých riešení. Proces stabilizácie by mal vyvrcholili v r. 1983,

závisí však od toho, aké vlastnosti kvality preukáže technolo-

gické zariadenie.

2. PROBLÉMY A NEDOSTATKY POČIATOČNEJ PREVÄDZKY

Aj keď v skúšobnej previdzke prvého bloku sa ukázalo aké

nedostatky sa budú vyskytovať, jednoznačné ohodnotenie a návrh

riešenia u mnohých bolo možné prijať až po uvedení do skúšobnej

prevádzky druhého bloku. Základné problémy a nedostatky počia-

točnej prevádzky oboch blokov jadrovej elektrárne V-1 možno cha-

rakterizovať t
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a/ nedostatkami projekčného a konštrukčného riešenia niekto-

rých uzlov a zariadení,

b/ nekvalitou niektorých výrobných a montážnych pr»Jc,

c/ krátkou životnosťou niektorých zariadení,

d/ počiatočnou neskúsenosťou prevádzkového personálu.

Ich dôsledok sa prejavil zvýšeným vypadávaním blokov z pre-

vádzky ?« nedosahováním projektových parametrov. Markantne B» to

prejavovalo predovšetkým na sekundárnom okruhu. Okruh chladiacej

vody sa ukázal ako poddimenzovaný a nedosahovala sa projektovaná

hodnota teploty ochladenej vody. Prejavil sa značný vplyv vetra

na chladiaci efekt a vynášanie chladiacej vody z chladiacich ve-

ží.

Chladiace veže vykazovali nechladenie 2°C, čím sa strácal

na bloku výkon cca 5 MW.

Zanášaním teplovýmenných plôch kondenzátorov turbín 20 stra-

ny chladiacej vody dochádzalo k značnému poklesu výkonu na oboch

blokoch. Napr. v čase od septembra do decmbra 1979 dosiahol prie-

merný pokles až 0,58 MW/deií.

Na znižovanie výkonu mala vplyv aj nízka frekvencia, pri

ktorej je naša elektrizačná sústava prakticky stále prevádzková-



n<1. Frekvencia znížená o 1 % znamenala znrženie elektrického

výkonu bloku o 4 MW.

. Výsledky I. kampane prvého a druhého bloku JE V-1 ukáza»

li veľa rezerv vo väzbe na dosahovanie projektovaných paramet-

rov, na zlepšenie stability a efektívnosti prevádzky a na zvý**

šenie technologickej disciplíny obslužného personálu. Preto v»P"

lynulé roky prevádzky boli poznamenané vysokým itsllím na odstrá-

nenie zistených nedostatkov.

3. OPATRENIA NA ZVÝŠENIE STABILITY A EFEKTÍVNOSTI PREVÄDZKY

Roky 1979 až 1982 boli v prevádzke JE V-l charakterizované

rozvojom tvorivého prístupu k zabezpečovaniu podnikových dloh

v jednote vedúcich pracovníkov, robotníkov a technikov. Boli

sme si vedomí, že od našej práce bude závisieť, ako bude nový

zdroj elektrickej energie v národnom hospodárstve hodnotený a

aký džitok bude prinášať.

Problematika bola velmi široká a jej riešenie vyžadovalo

otvoriť paralelne všetky fronty postupu tak, aby proces prebie-

hal racionálne a rýchlo.

V uvedených rokoch bolo realizovaných 297 technických rie-

šení navrhnutých v pracovnom poriadku. Robotníci a technici
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koncernového podniku Atomové elektr;iino Wohunice podali celkom

906 zlepšovacích návrhov a z nich bolo prijatých k realizácii

383 ZN.

Bolo potrebné realizovat aj niektoré doplňujdce inveptí-

cle a z nich najväčší efekt prinieslo kontinuálna Čistení© ttU"

biek kondenzátorov, eliminátory chladiacich veží a Oötrek chla-

diacich veží. Öalej boli realizované výmeny - inovácie niekto-

rých prvkov a zariadení predovšetkým v meraní a elektro.

Pre podchytenie iniciatívy pracujúcich ustanovili sme 8

nadriadenými orgánmi normatívy prestojov, od ktorých sa odví-

ja uplatňovanie niektorých základných zásad "Stfboru opatrení".

Významne sa rozšírila spolupráca s Výskumným lietavom jadro-

vých elektrární <arealizačné výstupy tohoto ústavu si5 bezprostred-

ne realizované v praxi.

Realizované opatrenia na zvýšenie stability a efektívnos-

ti prevádzky jadrovej elektrárne V-l boli zamerané na nasledov-

né oblasti :

- zlepšenie technologickej schémy elektrárne,

- inováciu zariadenia,

- zlepšenie technologických režimov v prevádzke.



- zavedenie progresívnych uitJt<5<1 v

- zvýfienie pracovnej a technologickej disciplíny,

- rozvoj iniciatívy pracujitcich s cieľom dosahovať ne-

ustále lepšie výsledky váetkej práca.

4. VfSLEDKY PREVÄDZKY JE V-l

Od pripojenia 1. bloku k energetickému systému do 31.12.1982

vyrobila JE V-l sumárne 17 659 222 MWh. Prehlad o výrobe elekt-

rickej energie je uvedený v nasledujúcej tabuľke i

Období

1978

1979

1980

1981

1982

e

2

3

4

5

Základný
plán výro-
by el. en.

MWh

100 000

000 000

300 000

820 000

040 000

Zvýšenie
základného
plánu for-
mou tfstr.
plánu

MWh

0

0

0

180 000

310 000

2

3

5

5

Vykonávací
plán výro-
by el. en.

MWh

100 000

000 000

300 000

000 000

350 000

2

4

5

5

Dosiahnutá
výroby el.

MM)

19 007

144 820

522 370

132 861

P40 164

skutočnosť
energie

% pi.

19,0

107,2

137,0

102,7

109,2

Obrazom postupného skvalitňovania prevádzky sú" výsledky do-

siahnuté v niektorých technickoekonomických ukazovateľoch prevádz-

ky 1, a 2. bloku JE V-l uvedené v nasledovných tabuľkách :
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Roznu •• 1978 1979 1980 1981 1982

Výroba el.
energie

Dodávka el.
energie

Podiel vi.
spbtr» el,
en. na výr.

Hrubá
účinnosť

Čistá účinnosť

Doba prevo

Disponibilita

MWh

MWh

%

%

%

hod.

%

19 007

9 724

48,840

. 23,45

12,00

—

-

2 144 820

1 943 577

9,383

28,09

25,45

6 938

79,2

2 478 761

2 278 351

8,085

29,45

27,07

6 670

75,9

2 396 346

2 206 599

7,918

30,41

28,00

6 446

73,6

2 984 666

2 756 910

7,631

30,39

28,07

7 514

85,8

2. blok

Výroba el.
energie

Dodávka el. energ

Podiel vi.
spotr. el.en.
na výrobu

Hrubá iSčinnosť

Čistá vSčinnosť

Doba prevádzky

Disponibilita

Rozmer

MWh

. MWh

%

%

%

hod.

%

1980

2 043 609

1 866 312

8,676

29,57

27,01

5 891

87,4

1981

2 736 515

2 524 958

7,731

31,02

28,62

7 325

83,6

1962

2 855 498

2 657 277

6,942

31,32

29,15

6 878

78,5



Projektové ročné hodnoty niektorých ukazovateľov aú na-

sledovné :

Podiel vlastnej spotreby el. energie na výrobe 8,29 %

Hrubá účinnosť bloku 30,02 %

Čistá účinnosť bloku 27,Ii3 %

Nominálny výkon bloku na svorkách generátora 413 MW

Z predchádzajúcich tabuliek je vidieť, že rok od roka

boli ukazovatele prevádzky skvalitňovaní a od roku 1981 boli

dosahované hodnoty lepšie ako sú projektové hodnoty.

V roku 1982 sa ročným využitím projektovaného výkonu

79,5 % dostala JE V-l medzi popredné elektrárne sveta. Za ce-

losvetový priemer sa považuje ročné využitie 70 %.

Doterajšia výroba elektrickej energie na JE V-l prebieha-

la pri vysokej jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Dôslednou sta-

rostlivosťou o základné prostrie" y bolo zabezpečené, že v pre-

vádzke nevznikli žiadne závažné udalosti.

Dodržiavaním predpísanej organizácie a hyglony práce do-

sahuje sa i nízka priemerná osobná dávka na pracovníka,

Vplyv na životné prostredie vonkajšieho okolia sa nepreja-

vuje. Merané hodnoty sú" na úrovni prírodného pozneila. Dodržia-
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vaním technologickej disciplíny sa udržuje i celistvost pokry-

tia palivových článkov, 6im sú* i vypúšťané aktivity nízke. Do-

sahujú u vzácnych plynov jednotky, u aerosólov» Sr a J len de-

satiny a stotiny t povolených hodnôt. Dávkový ekvivalent na naj-

viac ožiareného jedinca v okolí predstavuje len 0,023 t dávkové-

ho ekvivalentu z prírodného pozadia.

Realizácia racionalizačných opatrení priniesla popri tech-

nických a stabilizačných zlepšeniach i velký ekonomický efekt.

Cena dodanej kWh je v porovnaní s tepelnými konvenčnými elektrár-

ňami až o 50 % niSšia. Prínos z toho pre národného hospodárstvo

v roku 1982 činí vyše pol miliardy Kčs.

V roku 1983 očakávame ďalšie výrazné zlepšenie technicko-

-ekonomických parametrov JE V-l. Doterajší tohtoročný priebeh

prevádzky nasvedčuje, že výroba elektrickej energie môže dosiah-

nuť maximálnu hodnotu okolo 6 mld kWh.

Bude to len ďalší dôkaz o rýchlej aplikácii vědeckotechnic-

kých poznatkov vo výrobnom procese a o dobrej spolupráci prevádz-

ková tela s výskumnými ústavmi, predovšetkým s Výskumným tis t a vom

jadrových elektrární a ďalšími dodavatelskými organizáciami podie-

ľajúcimi sa na zabezpečovaní prevádzky našej prvej priemyslovej

jadrovej elektrárne V-l.
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P0IJ1EL VÍSKUMNEHO ÚSTAVU JADROVÝCH ULĽÍ ''R/̂ RNT NA REALIZÁCII

ČESKOSLOVENSKÉHO JADROVO-ENURGETICKCHO KOMPMIXU V OBLASTI

SPÜSTANIA A PREVÁDZKY JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ

Ing. Eduard METKĽ, CSc, riadite! Výskumného vistavu jadrových

elektrární, Jaslovské Bohunice

Ak jedným z hlavných cieľov jadrovo-energetického

komplexu /JEK/ je:

- vyrábať elektrinu a teplo z jadrových zdrojov a zabezpečo-

vať tak dobrý chod československého energetického a celého

národného hospodárstva,

potom Výskumný ustav jadrových elektrární /VOJE/, ako neoddě-

litelná súčasť tohto zložitého komplexu, sa bezprostredne po-

dieľa na plnení vytýčeného cieľa celého JEK-u, a to svojim

základným poslaním:

- zabezpečuje vedecko-výskumné podklady pre dlhodobí! bezpečnú ,

spoľahlivú a efektívnu prevádzku jadrových elektrární /JE/

v podmienkach ČSSR, vrátane realizácie svojich výsledkov

výskumu vo vybraných oblastiach.

VÜJE je výskumno-vývojová, centrálne riadená, štátna,

hospodárska organizácia s celoštátnou pôsobnosťou /riadená

priamo Federálnym ministerstvom palív a energetiky - FMPE/.

Predmetom jeho hlavnej výskumnej činnosti je aplikovaný a

experimentálny výskum, ktorý zabezpečuje užšie spojenie vedy

a výskumu s výrobou. Nosným výskumným proqrarnom ústavu je

závažná úloha štátneho plánu rozvoja vedy a techniky:
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" R a c i o n a l i z á c i a , z v ý š e n i e b e z p e č -

n o s t i a p r e v á d z k o v e j s p o ľ a h l i -

v o s t i j a d r o v ý c h e l e k t r á r n í t y p u

V V E R" /A 01-;25-107/. /Schéma č. 1/

VOJE v súlade s hlavnými smermi hospodárskeho a sociál-

neho rozvoja ČSSR, schválenými XVI. zjazdom KSČ, sústreďuje

svoju pozornosť na účinnejšiu realizáciu výsledkov výskumných

prác tým, že okrem riešenia OŠP RVT a ďalších výskumov, za-

bezpečuje ešte celý rad odborných a realizačný h činností,

úzko súvisiacich s prípravou a bezpečnou prevádzkou JE.

Na základe objektívnych potrieb riešiť závažné otázky

rozvoja JEK-u bol k 1.1.1977 vytvorený Výskumný ústav jadro-

vých elektrární. Už vo svojicb začiatkoch bol zodpovedným rie-

šiteľom OSP RVT " S p ú š ť a n i e a p r e v á d z k a

e l e k t r á r n í t y p u V V E R " , pričom riešil aj

rezortné úlohy a vykonával dalšie odborné a realizačné čin-

nosti.

V predchádzajúcej päťročnici orientoval svoju činnosť

predovšetkým na zvládnutie úloh spojených s uvedením JE V-l

do prevádzky na projektovaných parametroch a na vyriešenie

problémov bezpečnosti, spoľahlivosti a stabilizácie tejto

prevádzky.

Tak zabezpečil, že jeho výskumná činnosť bola bezprostred-

ne uplatnená v praxi a plne sa osvedčila. Dokazujú to aj

výsledky, ktorých kvalitatívnu stránku a vysokú odbornú
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Úroveň potvrdila a preverila prax a dosiahnuté prínosy

z realizovaných Úloh.

Napríklad len v roku 1982 využívanie výsledkov z rie-

šenia štátnej úlohy "Spúšťanie a prevádzka elektrární typu

WER" znanu-.Malo spoločenský prínos 35,9 mil. KČB, úsporu

paliva vyš* 21 tis. tmp a naviac dodanú elektrickú energiu

takmer 53 tis. MWh. Z nich najvýznamnejšie prínosy, z hla-

diska ekonomickej efektívnosti priniesla realizácia výsled-

kov riešenia dielčej úlohy /DO/ "Spúšťanie elektrární typu

WER", predstavujúca výrobu vyše 39 tis. MWh elektrickej ener-

gie naviac. Obdobne, v systéme prevádzkových kontrol na blo-

koch JE V-l,,sa dosiahli časové prínosy, skrátením kontrolných

prác v porovnaní s harmonogramom.

Aplikácia počítačových systémov vrátane programového

vybavenia, pri spúšťaní a prevádzke JE V-l, mimoriadne urých-

lila vyhodnocovanie jednotlivých fáz spúšťania. Systémy sa

osvedčili natolko, že sa používajú aj počas prevádzky oboch

blokov JE V-l.

Je potrebné zdôrazniť aj nemalé devízové prínosy, ktoré

sa dosiahli aplikáciou podkladov z realizačných výstupov

v oblasti přípravy personálu pre JE, podľa Jednotného sys-

tému prípravy. Ich využívanie len v roku 1982, predstavuje

devízovú úsporu zo školenia personálu JE v Rezortnom školia-

com a výcvikovom stredisku VÜJE /dalej RSVS-VÖJE/, až

29,5 mil. Kčs fco.

- 148 -
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Konkrétne výsledky riešenia úloh boli a svS bezprostred-

ne využívané v prevádzke JE V-l a v príprave prevádzky JE

V-2 a JE Dukovany.

Mrjhé prác , vykonané nad rámec plánovaných úloh VÜJE,

sa urobili na základe naliehavej spoločenskej objednávky.

Boli to napríklad:

- kontrola a vyhodnotenie radiačnej situácie v okolí JE

- podklady a výpočty pre "Predbežnú bezpečnostnú správu JE

V-2"

- defektoskopické kontroly pre JE Dukovany, ale aj pre elek-

tráreň Čierny Váh

- metodiky výpočtu a experimentálneho zisťovania množstva

plutónia vo vyhoretom palive JE s prírodným uránom na zák-

lade kontraktu s MAAE

- a ďalšie práce v oblasti metrológie pre RVHP.

Bezprostredný podiel VÜJE na využívaní výsledkov výsku-

mu v praxi dokumentuje skutočnosť, že niektoré ciele úlohy

orientované na využitie pre JE V-2 boli urýchlené tak, aby loh

bolo možné využiť už pri. spúšťaní a príprave prevádzky JE V-I.

Pritom VOJE splnil za celú 6. päťročnicu všetky plánova-

né ciele výskumných úloh, ako aj všetky ekonomické ukazova-

tele rozpísané štátnym plánom.

Pracovníci ústavu si uvedomujú význam spoľahlivej a

efektívnej prevádzky JE pre naše národné hospodárstvo a

- 149 -
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dôležitosť riešenia' úloh, vyplývajúcich zo Štátneho cieľové-

ho programu 01. Preto po starostlivej príprave a schválení

návrhu úvodnou oponentúrou, sa v roku 1981 pristúpilo vo VOJE

k riešeniu závä aej úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a tech-

niky: " R a c i o n a l i z á c i a , z v ý š e n i e b e z -

p e č n o s t i a p r e v á d z k o v e j s p o I a h -

l i v o s t i J E t y p u V V E R " /A 01-125-107/. Tá-

to vecne nadväzuje na závažné úlohy riešené v rámci spomína-

nej OSP RVT "Spúšťanie a prevádzka elektrární typu VVER".

Okrem toho sa VOJE podiela aj na riešení ďalších úloh

štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, koordinovaných inými

organizáciami a zabezpečuje tak výskumno-vývojové práce v ob-

lastiach:

- dekontaminácia, spracovanie a ukladanie rádioaktívnych od-

padov z JE A-l /A 01-125-109/

- koncepčné problémy jadrovej bezpečnosti /A 01-125-110/

- vývoj postupov dekontaminácie zariadení, čistenia, spevÄo-

vania, redukcie a bitumenácie rádioaktívnych odpadov

/A 01-159-104/

- vývoj systému radiačnej kontroly /A 01-123-101/. '

Priebežne sa pokračuje aj v riešení Rezortnej úlohy plá-

nu rozvoja vedy a techniky " A u t o m a t i z o v a n ý

s y s t é m r i a d e n i a JE", ktorej počiatky rieše-

nia spadajú do 6. päťročnice a plánované ukončenie je v roku

1985. Ide tu predovšetkým o racionalizáciu systému riadenia

JE, o použitie ekonomicko-matematických metód a modelových

prostriedkov výpočtovej a automatizačnej techniky.
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V rámci úlohy plánu Štandardizácie /RVHP - INTERATOM-

ENKRGO/, jo ústav zodpovedným riešiteľom časti úlohy za Čs,

stranu. V nej sa riešia otázky metrologického zabezpečenia

prevádzky jadr" ých elektrární.

VOJE spolupracuje aj pri riešení ďalšej úlohy RVHP a to

pri tvorbe všeobecných zásad bezpečnosti JE, 7, hľadiska šíre-

nia rádioaktívnych látok z JE a metód výpočtov radiačnej zá-

ťaže okolitého obyvateľstva.

Formou ostatnej zákazkovej činnosti rieši ustav úlohy

objednané inými organizáciami. Sú to predovšetkým práce pre

potreby bezpečnej a spoľahlivej prevádzky JE V-l a daläie čin-

nosti vyplývajúce z potrieb prípravy spúšťania a prevádzky JE

V-2 a JE Dukovany, prieskum rádioaktivity pre JE Mochovce.

Teda všetky práce súvisiace s prípravou a racionálnou prevádz-

kou jadrových elektrární, resp. ďalšie práce, pre ktoré je

ústav špecializovaný a ich realizáciou poverený.

Je všeobecne známe, že racionalizácia je súhrnom opatre-

ní k najúčinnejšiemu využitiu pracovnej sily a techniky na zá-

klade vedeckých poznatkov. Preto, v súčasných náročných pod-

mienkach ekonomiky, je to najschodnejšia cesta urýchľovania

využitia najnovších poznatkov vedy a techniky v praxi, neho-

voriac o tom, že je aj efektívna a najpotrebnejšia.

Nosným výskumným programom ústavu je práve "Racionalizá-

cia, zvýšenie bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti jadro-

vých elektrární typu WER". V jej rámci, pracovníci ústavu v

roku 1981 riešili deväť /9/ dielčích úloh. Pri vstupe do svoj-

ho druhého roku riešenia bola rozšírená o ďalšie dve dielčie
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úlohy. Plánované realizačné výstupy pru realizátorov, predo-

všetkým GR CEZ a GR SEP sú vytvárané z podkladov, ktoré sú

postupne overované priamo v prevádzke JE.

V prvom ro'-u riešenia, Úspešnou záverečnou oponenturou

sa ukončili všetky plánované pracovné etapy. Niektoré Čiast-

kové výsledky riešenia boli už v tom roku realizované, a to

pri výmene paliva, pri zvýšení výkonu reaktora 2. bloku JE

V-l, pri realizácii kontrol jadrovo-energetických zariadení,

aj v príprave personálu pre JE.

V roku 1982 bolo riešenie úlohy po vecnej stránke splne-

né, pričom oproti plánu ústav navyše splnil aj niektoré požia-

davky na výskumno-vývojové riešenia problémov, vyplývajúcich

z potrieb už prevádzkovanej JE V-l. VÜJE každoročne zahŕňa do

svojich ročných cielov dielčich úloh nielen tieto požiadavky,

ale aj ďalšie, prameniace z aktuálnych potrieb prevádzky a

prípravy JE na spúšťanie. Výsledky záverečných externých opo-

nentúr jednotlivých etáp a dielčich úloh dokladajú prínosy

pre národné hospodárstvo, ktoré ústav zabezpečuje plnením plá-

novaných cielov v požadovanom rozsahu a kvalite.

Konkrétnou odpoveďou na výzvu - Uplatňovať vedecko-tech-

nický rozvoj prostredníctvom stredných a malých inovácií /7.

zasadnutie ÜV KSC/ - sú vo VOJE navrhnuté, vyvinuté a vyrobe-

né prototypy zariadení pre kontrolné operácie, ako výsledky

riešenia DO 01 "Kontrola, diagnostika a spoľahlivosť JEZ".

Okrem skôr vyvinutého a osvedčeného TELEKARu, sú to ďalšie

manipulátory pre diaľkovú vizuálnu kontrolu vybraných zariade-

ní a to TEI.EKOP a TKLESKOT /Foto č. 1/.
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Foto č, 1: TELESKOT - manipulátor pre diaľkoví vizuálnu kon-

trolu vnútorného povrchu tlakovej nádo-

by kompenzátora objemu

Rezortná skúšobňa pri VÜJE v spomínanej oblasti vykonáva-

la defektoskopické kontroly zariadení počas výmeny paliva na

JE V-l a ďalšie kontroly pre potreby investora v rámci svojej

činnosti /aj ako- gestora/ pri kontrole zariadení v JE V-2 a

JE Dukovany.

V oblasti diagnostiky to boli práce na 1. aj 2. bloku JE

V-l fii už na reaktorovéj nádobe, systéme ochrán riadenia reak-

tora, alebo na hlavnom cirkulačnom čerpadle. Realizáciou týchto
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činností, aplikáciou výsledkov riešenia problematiky nedeš-

truktívnych kontrol a mechanizáciou kontrolných operácií

prispel ústav ku skráteniu plánovaných termínov, určných zá-

väzným harmonogramom prác pre odstávky blokov.

Exponenciálne rastú požiadavky praxe aj na riešenie sys-

témových problémov údžby JE. S týmto trendom s* počítalo, a

vo výskume sa riešia teoretické aj praktické otázky:

- štruktúry systému údržby JE

- technického zabezpečenia a vybavenia

- prístupov k radiačnej ochrane údržbárskeho personálu, či

-systematizácie starostlivosti o základné prostriedky.

V rámci tohto sa vyvinuli, vyrobili, laboratórne odskú-

šali a priamo v prevádzke JE prakticky overili funkčné vzorky

zariadení, z ktorých spomeniem aspoň "ZOTEP-H", ZOTEP-E" /Fo-

to č. 2/, ktoré slúžia k trieskovému opracovaniu tesniacich

plôch /prírub parogenerátora, kompenzátora objemu, hlavnej

uzatváracej armatúry a vane hlavných cirkulačných čerpadiel/

na mieste zabudovania.

Ďalšia funkčná vzorka zariadenia "DEKOZ-PG",na dekontami-

náciu vnútorných povrchov parogenerátora, bola nasadená pri GO

JE V-l /na 1. a 2. bloku/ a to v predstihu oproti plánu jeho

výroby. Praktický prínos spočíva v znížení, resp. odstránení

časových strát pri dekontaminácii. Vlastne umožňuje údržbe vy-

konávať požadované opravy a kontroly, ktoré by inak nebolo

možné urobiť, alebo len s velkými ťažkosťami, či rizikom. Zá-

roveň zabezpečuje ochranu údržbárskeho personálu pred žiare-

ním. O tieto zariadenia, prostredníctvom podniku zahraničného

obchodu prejavujú veľký záujem aj v NDR.
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Ä

Foto č. 2:"ZOTEP-EH - zariadenie pre opracovanie tesniacej va-

ne hlavných cirkulačných Čerpadiel

Aj pri zdokonalovaní sledovania a kontroly chemických re-

žimov, okrem výskumu otázok ich optimalizácie, automatizácie

a sledovania korózneho stavu materiálov JE, vyvinuli* vyrobi-

li a overujú" sa prístroje na zdokonalenie sledovania m kontro-

ly chemických režimov JE.

Nový, netradičný smer v inštrumentácii spektrometrických

meraní sa otvoril automatizáciou týchto meraní « vyuiltía mik-

ropočítača. ZvýSenie spolehlivosti kontroly znamenalo aj odo»

vzdanie "Monitora jódu" prevádzkovatelovl JB V-l.



V oblasti radiačnej bezpečnosti prevádzky jadrových

elektrární a minimal izácie ich vplyvu na okolie, darí sa v

spolupráci s prevádzkovateľom /JE V-l/ realizovať čiastkové

výsledky už v pi Lebohu riešenia. VoIký význam tu zohráva aj

mnohostranná medzinárodná vědecko-technická spolupráca, kde

ppi riešení úlohy RVHP "Klasifikácia havarijných situácií na

JE s WER", za ČSSR je koordinátorom práve VÜJE.

V tomto období - v súlade so zámermi hospodárskej poli-

tiky nášho štátu - musí byť charakteristické aj pre JEK, uplat-

ňovanie automatizovaných riadiacich systémov, pre exaktné ria-

denie vlastných výrobných pochodov. V rámci riešenia otázok

uplatnenia výpočtovej techniky pri riadení technologických

procesov JE, znamená vyriešenie trojpočítačového systému /ako

postupnej náhrady za doteraz užívaný systém "IV 500 MA"/ ušet-

renie dovozu a inštalácie iných dvoch systémov.

Využívaním doterajších výsledkov výskumu v oblasti meto-

diky a prístrojového vyba^onia pre spúšťanie JE, vypracovali

sa vo VÜJE nové pracovné programy testov fyzikálneho a energe-

tického spúšťania blokov W E R 440, ktoré predstavujú kvalita-

tívne zvýšenie ich bezpečnosti a spoľahlivosti. Je to vďaka

presnejšiemu určeniu charakteristík a úplnejšej identifikácii

vlastností jednotlivých komponentov bloku. Pri opakovanom

spúšťaní JE V-l po GO a výmene paliva v roku 1982 bol - s vy-

užitím neštandardnej aparatúry /skonštruovanej a vyrobenej vo

VOJE/ - centralizovaný zbor dát a v nepretržitej prevád2ke,

po dobu dvoch týždňov, sa tým uŕietrilo cca 10 kvalifikovaných

pracovníkov.
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Činnost spúšťacej skupiny - okrem riešenia OSP RVT -

je zameraná v súčasnosti predovšetkým na odborné špeciali-

zované práce pre spúšťanie JE V-2 a JE Dukovany, ktorých

vSčšina je vykonávaná pre generálneho dodávateľa technológie.

V rámci zákazky s EBO - na výmenu paliva 1. a 2. bloku

JE V-l boli vypracované nielen /už spomínané/ Programy nie

aj harmonogramy testov opakovaného spúšťania. Ich realizácia

bola v rámci Združeného socialistického záväzku úspešne ukon-

čená v skrátených termínoch a v dohovorenom rozsahu. Zároveň

bol úspešne odskúšaný merací systém, určený pre realizáciu

spúšťacích prác na JE V-2.

Riešenie otázok optimalizácie prevádzkových režimov vy-

ústilo do realizácie návrhu zvyšovania teplotného spádu na

reaktore pri poklese frekvencie ciete tak, aby sa udržiaval

konštantný tepelný výkon reaktora. Touto reguláciou reaktora

podlá frekvencie / -a f/ sme prispeli /v r. 1982/ k celkovému

zvýšeniu dodávky elektrickej energie o 17 733 MWh, čo pred-

stavuje ročný prínos /ak počítame 130 KČs/MWh/ 2,3 mil. Kčs.

Z využívania tohto výs.iedku riešenia možno vyčísliť aj úspo-

ru investičných nákladov, ktoré by bolo potrebné jednorázovo

vynaložiť na vybudovanie naviac získaných 8,3 MWe výkonu na

dvojbloku. Tieto predstavujú úsporu 158,5 mil. Kčs /pri ná-

kladoch 19,1 mil. Kčs/MWe/. Po uvedení do prevádzky všetkých

12 blokov JE typu WER 440 v ČSSR znamená využívanie A f v

prevádzke JE naviac výrobu elektriny cca 50 MW.

V spolupráci s prevádzkovateľmi JE V-l sa uskutočnili aj

ďalšie činností, úzko súvisiace so spomínaným út, pričom ide
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aj o dosiahnutie zjednotenia a upresnenia spôsobu sledovania

a vyhodnocovania technicko-ekonomických parametrov prevádzky

JE V-l pre dodržanie maximálnej efektívnosti výroby. Pre ;

skvalitnenie be pečnostných analýz, v rámci medzinárodnej ve-

decko-technickej spolupráce s NDR, sa ukončili a vyhodnotili

výpočtové varianty pre jednotnú" metodiku analý7 chovania ak- j

tívnej zóny. j

Teoreticko-experimentálne sledovanie prevádzky a zdoko- '

nalenie fyzikálnych programov pre využitie paliva, sú ďalSie '

okruhy, ktoré rieši VÜJE. Ostav aj k tejto problematike pri- ,:

stupuje z hladiska splnenia požiadaviek praxe. Práve z tohto !

aspektu sa ešte v roku 1980 overili a v ďalšom inštalovali :

na JE V-l "Kombinované teplotné snímače" vyvinuté a výrobe- '

né vo VOJE. Inštalácia snímačov znamenala zlepšenie presnosti

merania At /teplotného spádu na reaktore/ a tým umožnila

zvýšenie elektrického výkonu bloku. Na oboch blokoch JE V-l j

bolo tým možné zvýšiť výkon v priemere o 12,6 MW. Spolu s re- l

guláciou reaktorov v závislosti na frekvencii siete / af/ bo- i
i

li vytvorené podmienky pre zvýšenie výkonu sumárne o 21 MW. i

Uplatnenie týchto výsledkov výskumu ústavu len na JE V-l

predstavuje úsporu investičných nákladov 400 mil. Kčs, a v

ročnom meradle zvýšenie dodávky elektriny do siete približne

o 60 000 MWh, čo nahradí 24 000 trap deficitných fosílnych pa-

lív. i

Je samozrejmé, že tieto vysokoefektívne výsledky výskumu

VOJK budú postupne realizované na všetkých ďalších 10 blokoch

WER 440 a uvedené prínosy sa úmorné zvýňia. .
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Ak aj spomínam využívanie techniky v prevádzke JE, nija-

ko tým nechcem zmenšovat význam ludskej práce. Cim vyspelej-

šiu techniku chceme presadzovať v prevádzke jadrových elektrár-

ní, tým zložitejšími a náročnejšími sa stávajú povinnosti a

Činnosti ludí.

Realizáciou "Systému prípravy personálu pre JE" a meto-

dickým riadením koncernových stredísk, plní ústav v plnom ros-

sahu požiadavky praxe v tejto oblasti, ako vo včasnosti, tak

kvalite, či v ekonomických prínosoch.

S ohladom na rozsiahlu a bohatú vedecko-výskumnú činnost

VOJE, môžem v tomto príspevku len okrajovo spomenúť, žo do

riešenia úloh sa - podlá potrieb - významne zapájajú aj koope-

rujúce organizácie, ako EBO ÜJV Rež, SVŠT, CVUT, ČSAV, SAV

a ďalšie.

Od roku 1978 rieši VÜJE aj dlhodobú úlohu rezortného plá-

nu RVT "Automatizovaný systém riadenia jadrových elektrární".

Práve v záverečnej fáze jej riešenia si ceníme vynaložené úsi-

lie nášho rezortu, ktoré vyústilo v potvrdení dodávky systému

EC 1055 z NDR pre lokalitu Jaslovské Bohunice. Napriek tejto

skutočnosti zostáva problémom komplexné riešenie "ASR JE" v

rezorte, resp. požiadavka iného programového vybavenia pre ne-

súrodé výpočtové systémy plánované v ďalších lokalitách JE.

Vykonávaním činnosti Vedúceho pracoviska VTR pre oblast

prevádzky jadrových elektrární s medziwdvětvovou pôsobnosťou«

ústav okrem riešenia a koordinácie úloh štátneho a rezortného

plánu, plní na svojej úrovni úlohy Štátneho delového programu
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01 "Rozvoj čs. jadrovo-energetického komplexu". Samozrejme,

so zreteľom na praktické a urýchlené využívanie dosiahnutých

výsledkov v tak dôležitej oblasti, akou je bezpečná, spolah-

livá a efektívna prevádzka jadrových elektrární.

Pre riešenie iSloh Štátneho plánu RVT, koordinovaných

inými organizáciami, poskytuje ústav výskumné, vedecké a pro-

fesionálne kapacity svojich pracovníkov, s možnostou využitia

ich odborných skúseností z riešenia, či realizácie viacerých

oblastí jadrovej energetiky.

Pracovníci ústavu sa výraznou mierou - riešením celých

dielčích úloh - podieľajú na výskume "Zneškodňovania rádioak-

tívnych odpadov"/OJV Rež/. Významné a pozitívne výsledky sa

tu dosiahli hlavne v riešení ekologických otázok v oblasti

kontroly vplyvu JE na okolie.

V OSP RVT "Rozvoj jadrovo-energetického komplexu" /VÜPEK/

celistvo riešime "Koncepčné problémy jadrovej bezpečnosti".

Podieľame sa aj na ďalších úlohách, ktorých predmetom rieše-

nia je problematika jadrovo-energetických zariadení s reaktor-

mi WER /Skoda Plzeň/, aj otázky spojené s ukončením prevádz-

ky jadrovej elektrárne A-l /GR SEP/.

V rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce pre-

sadzujeme uplatnenie vyšších foriem programovej spolupráce,

na základe zmlúv, či utváraním spoločných riešltelských kolek-

tívov a to v rámci riešenia spomínanej štátnej, či rezortnej

úlohy RVT /ktorých koordinátora vykonávame/ či v rámci RVHP.
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Urýchľovanie riešenia niektorých problémov a zvySovanie

efektívnosti medzinárodnej spolupráce chceme zabezpečiť aj

prostredníctvom kontraktu so ZSSR. Konkrétne ide o spoločné

riešenie potenciálneho zvýšenia výkonu bloku WER 440, koefi-
- •

cientu jeho ročného využitia a racionalizácie prevádzky.

V rámci 5. sekcie SKE RVHP, je VOJE zodpovedným za rie-

šenie piatich tém a na riešení ďalších sa podieľa. Sú to otáz-

ky osvojovania energetických blokov s vodovodnými reaktormi o

výkone 1000 MW a ďalšie zdokonaľovanie reaktorov tohto typu,

aj otázky metrológie, či klasifikácie havárií na JE, alebo

fyziky reaktora typu WER.

• • •

Z predostretého je zrejmé, že VOJE svojou výskumnou a

realizačnou činnosťou získal dôveru v oblasti riešenia prob-

lémov a realizácie vybraných činností, ktorými napomáha pri

zabezpečovaní zvyšovania efektívnosti a racionalizácie spúS-

tania, či prevádzky jadrových elektrární.

Vychádzajúc z úspešných výsledkov riešenia v prvých ro-

koch 7.päťročnice, chce v nasledujúcich rokoch na riešení

záväznej úlohy štátneho plánu RVT "Racionalizácia, zvýšenie

bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti JE typu WERÍpokra-

čovať. Pritom sa zameriame najmä na:

- materializáciu výsledkov dosiahnutých v prvých rokoch rie-

šenia, ako aj na

- dovŕšenie teoreticko-experimentálnych prác k splneniu sta-

novených cieľov.
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V súčasnej etape a najbližších rokoch sa preto sústredí-

me na:

- riešenie systému programov výpočtovej techniky, s cielom

využiť ich pru zvýšenie výkonov bloku s WER 440, dosiah-

nuť ďalšie znižovanie vlastnej spotreby a napomáhať dodržia-

vaniu kritérií bezpečnosti

- zvýšenie bezpečnosti, životnosti a spoľahlivosti JE, kde

nielen dokončíme príslušný výskum, ale bude potrebné dorie-

šiť aj problémy spojené s výrobou zariadení pre zdokonale-

nie a urýchlenie údržbárskych operácií, prevádzkových kon-

trol a zníženie radiačnej záťaže personálu

- komplexné prehodnotenie súčasných chemických režimov na JE,

skúžiace k ich zdokonaleniu v smere kontinuálneho sledovania

a automatizácie ich kontroly tak, aby sa zvýšila korózna

stálosť materiálov primárneho a sekundárneho okruhu

- spracovanie komplexu programov pre výpočty fyzikálnych ve-

ličín aktívnej zóny včítane korelácií na prevádzkové mera-

nia, kde napríklad rátame aj s realizáciou meraní smerujú-

cich k lepšiemu ekonomickému využitiu jadrového paliva.

Vo výskume zneškodňovania Ra-odpadov budeme v najbližšej

dobe využívať všetky možnosti, ktoré nám dáva súčinnosť s pre-

vádzkovateľom JE. Výsledky tohto výskumu v najbližšom odbobí

povedú k celému radu materiálnych výstupov, súvisiacich s op-

timalizáciou prevádzky vybraných komponentov jadrovej elektrár-

ne a overovaním poloprevádzkovej bitumenačnej linky v areáli

EBO.

Realizácia týchto prác je spojená s vyššou zložitosťou

procesov, ktor<5 bude treba riadiť. Bude to vyžadovať aktívny.
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tvoriví prístup celého pracovného kolektívu ústavu.

Snažíme sa o zabezpečenie využívania a uplatnenia poznat-

kov a výsledkov výskum« nielen v spolupráci 0 prevádzkovateľmi

JE, ale aj s projektantom, ktorému sme predložili konkrétne

návrhy. Tento ich môže s pozitívnymi výsledkami premietnuť do

ďalších projektov nielen pre JE W E R 440, ale ČI j pre JE W E R

1000.

V oblasti realizačných činností ústavu sa v najbližšom

období zameriame predovšetkým na závažné

- zabezpečenie úloh súvisiacich so spúšťaním JE V-2 a ED'J

- a na prípravu personálu pre budované jadrové elektrárne.

Tieto úlohy ústav plní v súvislosti s Opatrením ministra

FMPE ä. 2 a 3, z roku 1980.

Okrem spomínaných hlavných úloh, ústav aj naďalej bude vy-

konávať mnohé nezastupitelné činnosti, predovšetkým pri gene-

rálnych opravách a pri výmene paliva na JE. Doterajšia prax

a mnohé vysoko špecializované pracovné skúsenosti dovolujú a

oprávňujú - považovať VOJE -za nenahraditelného vykonávatela

týchto prác.

Ako som už sporní1 al, významnú úlohu v činnosti VÜJE bude

aj v budúcnosti zohrávať medzinárodná vedecko-technická spolu-

práca. Možnosti, ktoré sa otvorili dohodou na úrovni podpred-

sedov vlád ČSSR a ZSSR, chceme využiť prostredníctvom spolu-

práce v oblasti "Racionalizácie prevádzky JE s reaktormi W E R

440.

Náš návrh /ako koordinátora za FMPE a ČSSR/ spolupráce

so ZSSR smeruje k získaniu takých podkladov
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ktorých realizáciou sa zabezpečí postupné zvyšovania výkonu

blokov JE s WER 440 v niekoľkých etapách

prostredníctvom ktorých sa zabezpečí racionalizácia a opti-

malizácia údržbárskych a opravárenských zásahov, kontrolných

operácií vybraných zariadení primárneho okruhu /znižovanie

časovej náročnosti a radiačného zaťaženia personálu/ a to

všetko vyúsťuje vo zvýšení súčinitelov prevádzky pohotovosti

blokov JE s WER 440.

Obsah spolupráce je ďalej zameraný na

získanie a doplnenie vstupných údajov a na spracovanie no-

vých metodík, pre hodnotenie poškodenia mechanicky namáha-

ných komponentov primárneho okruhu JE WER 440, sledovanie

živostnosti uzlov a zariadení, pre určenie možnosti predĺže-

nia ich prevádzky

spoločné rozpracovanie riešenia problémov, výmenu informácií

a výsledkov, ktorých vecná náplň bola už odsúhlasená soviet-

skym partnerom a bude znamenať vypracovanie záverečných od-

porúčaní na zvýšenie úrovne kvality prevádzky JE 8 WER 440.

Záverom by som rád zdôraznil, že VOJE sa bude aj v budúc-

nosti opierať predovšetkým o nové, tvorivé prístupy svojich

vedeckých a výskumných pracovníkov a konštruktérov. Ešte na

vyššej úrovni chceme využiť možnosti, ktoré poskytujú jestvu-

júce jadrové elektrárne u nás, ale aj prednosti medzinárodnej

vedccko-technickej spolupráce.
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Ze splnenie náročných cielov, ktoré pred VÜJE stavia §po»

ločnosť, je reálne, to dôkazujü doterajšie výsledky práce ú»

stavu, ktoré dokumentujú* aktívnu ťifiasC VOJE na budovaní a roc-

voji československého jadrovo*°energetického kompleKU.
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K í;:i i;;Vliľ K ]<Á<} I.ONAĽt ľ.AO 1. VÍHuliY
ZAŘÍZENÍ W I M

l u / i . . ' H a n i s l a v " t ě p á n e k , C S c , - k . p . Š k o d a , ZES

Reaktory W E R 440, V-213.Č jsou v k. p. Škoda vyráběny

dle vlastni výrobní konstrukční dokumentace na základě sovět-

tk^ho technického projektu. Konstrukce a výroba reaktorového

nařízeni jako nejdůležitějšího uzlu jaderné elektrárny z hle-

diska spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrárny podléhá

přísným kontrolán a organizačním pravidlom« Každá změna kon-

strukce i výrobní technologie tnusi být technicky podrobně zdů-

vodněna a schválena představiteli hlavních konstruktérů reakto-

ru, Zkušenosti ukazuji, že jsou především schvalovány ty změny,

které prokazatelně vedou ke zvýšeni spolehlivosti a bezpečnos-

ti provozu příslušného zařízeni. Změny, které jsou jakkoliv

ekonomicky pro výrobní závod výhodné a u kterých nelze proká-

zat také jejich přinos ke zvýšeni spolehlivosti a bezpečnosti

provozu jaderné elektrárny, nejsou ve většině případů přijímány.

K. p. Škoda Plzeň je si vědom vysoké zodpovědnosti vyplý-

vající z výroby reaktorových zařízeni a proto již v průběhu

výroby prvních kompletů zavedl některá zdokonaleni a studium

nových oborů, které zvyšuji bezpečnost a životnost provozu

vyráběných jaderných zařízeni.

Před zahájením vlastni výroby reaktoru byly provedeny oo-

vojovaci práce prakticky v rozsahu celé výrobní technologie.

Po té u tlakové nádoby reaktoru byly provedeny atestační zkouš-

ky zukladního materiálu i svarových spojů, které dokumentuji

I
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vhodnó krátkodobé i dlouhodobé vlastnosti použitého materiálu

a svarových spojů. Tento program zkoušek představuje několik

tisic zkušebních těles, které musely být odebrány z různých

části rozměrných polotovarů a svařenců tlakové nádoby.

Zkoušky jsou zaměřeny na stanoveni:

- fyzikálně technických vlastnosti materiálu,

- statických krátkodobých a dlouhodobých vlastnosti materiálu,

- odolnosti proti křehkému porušení,

- odolnosti proti únavovému porušeni,

- odolnosti proti korozi« radiačnímu poškozeni a teplotnímu

stárnuti,

- homogenity mechanických vlastnosti a chemického složeni,

- celistvosti materiálu.

Kromě uvedených zkoušek na zkušebních tělesech malých roz-

měrů byly provedeny zkoušky velkých těles (průřez 150 mm x

600 mm) s povrchovými poloeliptickými vadami na zkušebním za-

řízeni s maximálni silou 80 MN. Experimentální výsledky byly

porovnány s výpočtem podle lineární lomové mechaniky, při použi-

tí hodnot lomové houževnatosti K-.c, zjištěných na standardních

tělesech, Z porovnáni vyplývá, že výpočet poskytuje konzerva- >

tivnějěi hodnoty iniciačního napětí podkritického růstu trhliny

i lomového napěti.

Zkoušky odolnosti proti radiačnímu poškozeni základního

materiálu i svarových spojů tlakové nádoby reaktoru provedené

v experimentálních reaktorech v ÖOV Řež a nezávisle v IAE

Moskva potvrdily, že výpočet radiačního zkřehnutí (charakte-

rizovaný posunem kritické teploty křehkosti 4 ^ ) , provedený

podle covčekých norem pevnostních výpočtů jaderných zařízeni.
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je rovněž pro materiály a svarové spoje k. p. Škoda na strano

bezpečnosti výpočtu životnosti tlakové nádoby jaderného reakto-

ru .

Významný pudil československých práci v oblasti svařováni

a navařováni byl motivován poměrně malým počtem mechanizace

svářečských prací v předaném sovětském technickém projektu«

Zavedením vhodných a dobře propracovaných automatizovaných pos-

tupů ve svařováni a navařováni se nejen sniži pracnost výroby,

ale podstatně se sniži výskyt defektů ve svarových spojích a

návarech.

Původní technický projekt předpokládal provedeni na těle-

se tlakové nádoby pouze hlavnich obvodových svarů a navarô na

vnitřním válcovém a kuželovém povrchu automatovým svařováním

(navarováním) pod tavidlem. Na viku tlakové nádoby byl uvažován

automatový elektrostruskový svar pouze u hlavního obvodového

svaru. Obdobná situace byla i u nástavby horního bloku, vnitř-

ních části a pohonů regulačních orgánů. Kromě několika obvodo-

vých svarů na šachtě reaktoru, které se předpokládaly provést

automatem pod tavidlem, byla většina svařováni a navařováni

řešena bud ručně obalenou elektrodou, nebo ručně WIG.

V první fázi byly mechanizovány nejpracnější svářečské

práce jako bylo navařováni vlka a dna tlakové nádoby« Bylo to

umožněno použitím stolového naklápěciho polohovadla« Rovněž se

podařilo úpravou kladkových polohovadel navařovat automatově

i čelo přírubového prstence. U vnitřních části byly vSechny

ruční obvodové svary na šachtě, dnu šachty a koěi aktivní zóny

nahrazeny automatovými svary pod tavidlem.
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Dalěi konstrukčně-technologická inovace na tělese a vlku

tlakové nádoby reaktoru byla zaměřena zejména na:

- automatové přivarováni nástavců hrdel Dú 500,

- automatové navařováni čel hrdel tělesa tlakové nádoby,

- náhradu elektrostruskového svaru vlka automatovým svarem

pod tavidlem,

- automatizaci navařováni vnějšiho povrchu vika,

- zavedeni svarových úkosů úzkomezerového typu na tělese

tlakové nádoby,

- sniženi výšky antikorozního návaru na vnitřním povrchu tla-

kové nádoby reaktoru,

- zavedeni dvoupáskového navařováni antikorozních návarů.

U vnitřních části reaktoru, horního bloku a pohonů regu-

lačních mechanismů byla konstrukčně technologická inovace za-

měřena na:

- automatové WIG svařováni austenitických trubek,

- přivařováni trub k deskám,

- racionalizaci výroby spodní příruby pouzdra ARK.

Uvedenými pracemi byl snížen výskyt defektů při svařová-

ni a navařováni a bylo* dosaženo ekonomicky zdůvodněného vyso-

kého stupně mechanizace svařováni a navařováni zejména u tě-

lesa a vika tlakové nádoby reaktoru. Stupeň mechanizace podle

objemu kovu svarů a návarů dosahuje 90 % u tělesa a 80 % u vlka

tlakové nádoby reaktoru, U vnitřních části, nástavby horního

bloku a pohonů regulačních mechanismů je stupeň automatizace

nižší vlivem charakteru konstrukce jednotlivých uzlů.

Práce na úkolech sníženi výšky antikorozního návaru na

vnitřním povrchu tlakové nádoby reaktoru a na úkolu zavedeni
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dvoupáokového navařováni antikorozních návaru ještě pokračuji

a nebyly zatím výrobně zavedeny.

Při výrobě tlakových nádob jaderných reaktorů v k, p.

Škoda je věnována též velká pozornost pracem vedoucím ke sní-

ženi rizika výskytu podnávarových trhlin v těchto nádobách,

Podnávarové trhliny se prakticky vyskytly u všech výrobco tla-

kových nádob jaderných reaktorů. Tyto trhliny nacházející se

bezprostředně v tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu

pod austenitickým antikorozním navarem na vnitřním povrchu

tlakové nádoby dosahuji délky až 20 mm a hloubky až 6 mm.

Trhlinky se vyskytuji jednotlivě i ve shlucích a jsou soustře-

děny v pásech souběžných se směrem navařováni, nacházejících

se pod místem styku prvního průchodu druhé vrstvy návaru reali-

zovaného automaticky pod tavidlem páskovou elektrodou větěi

šířky.

Byl vypracován program experimentálně teoretických prací

související s možností výskytu podnávarových trhlin u tlako*

vých nádob reaktoru WER, jenž je řešen ve spolupráci s výz-

kumnými ústavy ČSSR. V rámci tohoto úkolu se řeší následující;

- optimalizace technologického režimu navařováni pro plné od-

stranění možnosti vzniku podnávarových trhlin,

- výzkum příčin a podmínek eliminace podnávarových trhlin

s rozšířením poznatků o fyzikálně metalurgických podmínkách

vzniku těchto trhlin a vyvinuti metodiky ke stanoveni náchyl-

nosti ocelí k jejich vzniku,

- zjištěni stavu napjatosti v oblasti návaru při navařováni

a po navařeni včetně vlivu tepelného zpracováni.
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- výzkum a vývoj technologie oprav podnávarových defektů ruč-

ním obloukovým svařováním bez následného tepelného zpragp«

váni,

- zjištováni podnávarových trhlin ultrazvukem, především vy-"

pracování metodiky spolehlivého zjištováni trhlin při výro-

bě a provozu,

- studium vlivu návaru s případnými defekty na životnost tla-

kové nádoby včetně započteni vlivu oprav návarů#

Kromě toto zvolená technologie výroby hrdlových preteneů

tlakové nádoby reaktoru W E R 440 nám umožňuje po provedeni

antikorozního návaru automatem odebrat z otvorů hrdel kruhové

desky (12 kusů průměru 410 mm), které mohou být destruktivně

zkoumány a jsou průkazným dokladem o struktuře a celistvosti

materiálu pod návarem«

Součásti dodávek zařízeni reaktoru W E R podle technického

projektu je i zařízeni pro ultrazvukaou kontrolu materiálu

a svarových spojů tlakové nádoby z vnějšího povrchu. Kromě

toho může k. p. škoda pro provozovatele jaderné elektrárny

provádět servisní periodické prohlídky ultrazvukem a vizuálně

(televizní kamerou)z vnitřního povrchu tlakové nádoby a dalöi

kontroly reaktorového zařízeni« Pro tyto účely je vybaven

transportovatelným zařízením (manipulátorem) vyrobeným švéd-

skou firmou TRC. Zařízeni je určeno především ke zkoušeni zá-

kladního materiálu, svarů a návaru tlakových nádob reaktorů

WER 440 ultrazvukem pod vodou.

Základními částmi zkušebního zařízeni jsou manipulátor,

zkušební hlavice, čidla, měřici a napájecí obvody a přístroje
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pro sbor, zpracováni a zobrazeni dat. Měřicí stanoviště může

! být umístěno do 10 m od osy reaktoru. Pohyb zkušebních hlavic

je řizen z měřícího stanoviště. Rychlost pohybu je plynule

! nastavitelná od O do 150 mm/s. Celkové uspořádáni umožňuje

opakované nastaveni čidel do téhož místa s přesnosti - 3 mm.

Zkušební zařízeni je vybaveno následujícími ultrazvukový-

mi sondami;

A - úhlová sonda příčných vín 45°, frekvence 1,5 MHz, kryt

40x40x34, výroba RTD (Röntgen Technische Dienst BV Rotter-
i

dam),

B - úhlová sonda příčných vln 55°, frekvence 1,5 MHz, kryt

40x40x34, výroba RTD,

C - úhlová dvojsonda podélných vln 70°, frekvence 2 MHz,

ohnisko 33 mm, kryt 40x40x34, výroba RTD,

D - úhlová dvojsonda podélných vln 70°, frekvence 2 MHz,

ohnisko 15 mm, kryt 25x25x25, výroba RTD,

E - přímá irnerzní sonda, měnič $ 20, frekvence 2 MHz, kryt

0 25x25, výroba TRC,

F - přímá dvojsonda, měniče 2x1/2 jrf 20, frekvence 2 MHz, kryt

40x40x32, výroba Škoda,

G - přímá dvojsonda, měniče 2x1/2 0 15, frekvence 2 MHz, kryt

25x25x25, výroba Škoda.

Sondami A a B se zjištují necelistvosti ve svarových spo-

jích po celé jejich tlouětce mimo počáteční mrtvou zónu, která

nepřesahuje 25 mm. Frekvence 1,5 MHz je zvolena pro potlačeni

nepříznivého vlivu austenitického antikorozního návaru na cit-

livost kontroly.
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Sondy C a O jsou určeny především pro zj1stováni podnáva-

rových trhlin, lze jimi však zjištovat i jiné necelistvosti do

hloubky 20 - 25 mm a to i v austenitických svarech« Sondami C

se zkouši válcové povrchy tělesa nádoby, válcové povrchy hrdel

a povrch dna. Sondami O, které jsou menši, se zkouši rádiusové

přechody hrdel.

Sonda E se v základní sestavě používá jako kontaktní. De

vložena do pouzdra o rozměrech 40x40x20 mm tak, že mezi kon-

taktní plochou a povrchem je mezera 0,2 mm. Jako imerzní se

používá ve zkušebních hlavicích, které zde nejsou popisovány«

Sondou E se zjištuji laminárni necelistvosti po celé tlouštce

od hloubky 30 - 35 mm.

Sondy F a G jsou určeny ke zj letování necelistvosti. na

rozhraní mezi návarem a základním materiálem, orientovaných

rovnoběžně s povrchem. Lze jimi zjiš t ovát ovšem i laminárni

necelistvosti do hloubky 35 - 40 mm. Sondy F jsou používány

ke zkoušení stejných míst jako sondy C, sondy G jsou používá-

ny tam, kde sondy O,

Zkušební zařízeni REACTORTEST SKODA je vybaveno úplnou

automatizaci všech funkci, tj• pohybu sond, snímáni polohy,

záznamu naměřených hodnot, jejich zpracováni a zobrazeni.

Příslušné činnosti jsou řízeny soustavou mikroprocesů, kon-

strukčně uspořádaných do dvou skupin - motorový procesor a

centrální procesor.

Prvotní záznam měřených veličin je analogový a provádí se

videomagnetofonem. Zaznamenávají se úplné průběhy oscilogramů

na všech čtyřech obrazovkách.
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Další zpracováni ultrazvukového signálu je číslicové.

V každém pracovním taktu se v případě výskytu echa digitalizuje

jeho výška a vzdálenost od počátečního bodu. Tyto dva údaje se

ukládají do paměti mikropočítače, ve kterém se pak dále zpra-

covávají. Výsledkem zpracováni jsou tři druhy záznamu: grafic-

ký, číslicový a analogový.

Vedle popsaného zkušebního zařízení REACTORTEST SKODA je

pracoviště provozních prohlídek k. p. škoda vybaveno i dalií

zkušebni technikou pro kontrolu reaktorů. Svorníky a matice

hlavního šroubového spojeni tlakové nádoby se kontroluji porno«

ci zkušebního zařízeni dodaného laboratoři UKAEA v Risley.

Svorníky a matice se kontroluji ultrazvukem a vířivými proudy*

Vizuální prohlídka vnitřního povrchu pouzder pohonů řidičích

tyči se provádí zařízením TELETUBE vlastní konstrukce. Praco-

viště provozních prohlídek je také vybaveno televizní techni-

kou, umožňující vizuální prohlídky různých míst vnitřní ves-

tavby reaktoru« dále zařízením pro kontrolu závitů v přírubě

vířivými proudy a přístroji pro doplňkovou ruční kontrolu

reaktoru běžnými defektoskopickými metodami.

Kromě klasických metod defektoskopie, které zjištuji

statické charakteristiky necelistvosti, tj. velikost a polo-

hu necelistvosti, je v k.p. škoda věnována velká pozornost

metodě akustické emise, která využívá nejnovějších poznatků

teorie procesu poškozováni materiálu.Bylo prokázáno, že Čelo

jakéhokoliv i sebenepatrnějšího poškozeni materiálu se v kaž-

dé etapě šiří materiálem ve velmi rychlých krocích, které

měni lokálni tuhost doné oblasti a tody porušuji rovnováhu
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lokálních napěti v daném miste. Mechanická rovnováha se ob-

noví šířením a rozpadem takto generovaných napětových vln«

Z hlediska technické diagnostiky je tedy příznakem procesu

poškozováni materiálu v jeho všech etapách výskyt energetic-

kých pulsů různé intenzity. Metoda akustické emise pomoci de-

tekce napětových impulsů získává informaci o poškozováni ma-

teriálu konstrukce a s určitou přesnosti i polohu» kde k to-

muto poškozováni dochází.

V. k. p. škoda jsou v této oblasti vedeny práce ve dvou

směrech. Oednak byly studovány podmínky iniciace porušeni

materiálu u oceli typu Cr-Mo-V a Ni-Cr-Mo-V, které se použí-

vají pro tlakové nádoby jaderných reaktorů WER. Zkoušky byly

prováděny na tělesech velkých rozměrů s povrchovou vadou. Mě-

řeni akustické emise během zatěžováni zkušebního tělesa byl?

provedeno dvoukanálovým přenosným systémem SIMS firmy Trodyna.

Tento systém je vybaven diskriminačními funkcemi pro potlačen-'

rušivých signálů. Zaměřené parametry byly zvoleny suma ampli-

tud £ v emisních signálů, jako nejlepší obraz energie napšio-

vých pulsů a zatěžovaci sila působící na zkušební těleso F.

Ukázalo se, že experimentální výsledky lze dobře popsat vý-

razem J v • ( t P)m» kde m je konstantní pro' jednotlivé

suboblasti stupně poškozeni materiálu a C je konstantní pro

obě oblasti. Konkrétně pro proces plastické deformace v okolí

trhliny byla zjištěna nerovnost itij í 3 a pro lomové procesy

počínaje vznikem mikrotrhlin a konče podkritickým růstem trhli-

ny m 2 > 7. Okamžik zmčny n^ v m,, je okamžik vzniku prvnich
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mikrotrhlin pro libovolnou kombinaci stavu napjatosti a ve-

likosti necelistvosti v daném materiálu tlakových nádob ja-

derných reaktorů.

Druhý směr využiti akustické emise vedl k Jeji aplikaci

při hydraulických tlakových zkouškách nádob vyráběných v k.p.

škoda Plzeň. K tomuto účelu je využíváno systému MSCD firmy

Ttodyne, který je zabudován do skriňového auta typu Avie jako

mobilní laboratoř akustické emise. Systém umožňuje pracovat

současně s 24 snímači a je řízen mikropočítačem Hawlet-Packard

typ 21 MX (obsah paměti 16 k), se kterým je operátor ve spojeni

přes komunikační jednotku s obrazovkou. Uspořádáni snímačů mů-

že být voleno podle geometrie určeného objektu a nejčastěji

se používá rozloženi do rovnostranných trojúhelníků. Při prv-

ních hydraulických zkouškách tlakových nádob jaderných reakto-

rů se ukázalo, že maximální chyba lokalizace simulovaných zdro-

jů akustické emise je cca 3G cm. Průměrná njchlost ěiřeni simu-

lovaných napětových pulsů je 3040 m/s. Vyhodnocením zkoušky

je lokalizace zdrojů akustické emise a jejich klasifikace na

zdroje aktivní, intenzivní a kriticky intenzivní.

Prováděni a výsledky zkoušek akustické emise při hydraulic-

kých tlakových zkouškách tlakových nádob jaderných reaktorů

slouží jednak k vlastnímu řízeni tlakové zkoušky, k shromažďo-

vání údajů o integritě tlakové nádoby a získáni podkladů a

zkušenosti pro budoucí použiti akustické emise v provozu ja-

derné elektrárny jako diagnostického systému.
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ľiíľ.KNl ÚKOLŮ RVT V 0BLAÍ1TI JEK

I n g . V. K r e t t , CSc, _ Ústav jaderného výskumu,
I n g . S. H a v • 1 k a , CSc. Ř e ž

tfvod

Jedním z typických projevů nástupu vědeckotechnické

revoluce je vytváření rozsáhlých, dynamicky se rozvíjejí-

cích národohospodářských komplexů, které se právě svou

vysokou inovační aktivitou stávají hlavními články rozvoje

národního hospodářství'1' '. Objektivní charakter tohoto

jevu našel svůj odrax i v plánovací metodice vznikem

státních cílových programů. K nejzávažnějším těmto progra-

mům patří i SCP 01, s;ajiš£ující rozvoj čs. jaderně energe-

tického komplexu.

Zkušenosti ukazují, že rozvoj těchto progresivních

hospodářských komplexů není možný, nezájistíme-li současně

rozsáhlé, v národním i mezinárodním měřítku cílevědomě

koordinované, výzkumně-vývojové práce'" . Tento jev je

ostatně praktickým potvrzením obecné téze, že v období

vědeckotechnické revoluce se věda stává výrobní silou. Pro-

to byly v plánu technického rozvoje vyčleněny speciální

A-programy, jejichž cílem je výzkumně-vývojové zajištění

příslušných SCP. Na druhé straně zabezpečení odpovídajících

programů technického rozvoje by se mělo stát jedním ze

základních rikolů každého SCP.

ftízení tfkolů RVT v oblasti JEK se tak stává nedílnou

součástí řízení rozvoje samotného JEK. Na některá závažná
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specifika, které z tohoto faktu vyplývají, bych chtěl

upozornit.

Mult idisciplinarnost a cílovost výzkumnč-yývojových prací

Typickým znakem inovací nejvyššího řádu, k nímž

využití jaderné energie bezesporu patříř je, ŽP pro jejich

průmyslové osvojení je třeba zvládnout řadu závažných díl-

čích inovací prakticky ve všech oblastech národního hospo-

dářství. Z referátu s. Drahného' ' vyplývá, že zavedení

jaderné energetiky vyžaduje splnit náročný inovační program

nejen v resortech paliv a energetiky, hutí a těžkého stro-

jírenství, technického a investičního rozvoje, elektro-

technického průmyslu a stavebnictví, ale i v resortech do-

pravy, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, zdra-

votnictví a školství a své specifické požadavky klade i na

oblast práce a sociálních věcí, financí, zahraničního ob-

chodu a plánování. tJkoly, které je nutno pro zvládnutí těch-

to inovačních cílů řešit, zasahují přitom do celé řady

vědních oborů, počínaje matematikou, přes fyziku jadernou

i klasickou, nauku o materiálech, chemii, vědy o zemi, bio-

logii, ekologii, až po lékařství, sociologii, pedagogiku

a ekonomické vědy.

Síře vSkolů si vynutila v minulých 30 letech vybudová-

ní rozsáhlé experimentální základny' '. Výzkumně- vývojo-

vé organizace, jejichž experimentální 2ákladna i kádrová

struktura je ve větší míře specificky orientována na výzkum

v oblasti jaderně energetického komplexu, jsou soustředěny

v resortech ČSKAE /CÍJV ftež, IÍRVJT Košice/, FMPE /VlJjE Jas-

lovské Bohunice, EG tf Praha, KG P Praha, IÍJP Zbraslav/ a

FMTHS /ZES Skoda Plzeň, Sigma vJ Olomouc, VťJCHZ Brno, VOHZ

Dobrá, SVÖSS Běchovice, VtfV Praha, Vítkovice Ostrava, VTŽ

Chomutov, VtfKZ Brno, SVUOM Bóchovice, SONP Kladno/. Kromft
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toho ústav fyziky plasmatu ČSAV se vönuje problematice

fúan/ch reaktorů, a řešením některých dílčích výzkumných

probJtimů se zabývají i další pracoviště ČSAV a vysokých

Skol. Rovněž na vývojových pracích materiálového, strojně

technického a přístrojového charakteru pracuje řada dalších

výskumných a vývojových pracovišť /např. Výskumný ustav

zváračský Bratislava, ČKD Blansko, SES Tlmače, VVZ re-

sortu FMEP aj./ r jejichž experimentální základna je vgak

obecně využitelná, a není tedy specificky zaměřena na ře-

šení problému z oblasti jaderné energetiky. Totéž platí pro

otázky ochrany životního prostředí, jimž se věnují tístavy

zdravotnického a hygienického zaměření, pro oblast staveb-

nictví, kde na úkolech z oblasti jaderné energetiky pracuje

řada organizací resortů MSv ČSR i MSv SSR /napr. Výzkumný

ústav pozemních staveb Praha, Hydrostav Bratislava, W Z

Inženýrské stavitelství Gft Bratislava, Průmyslové stavby

Brno, VV3 Průmyslového stavitelství GŘ Brno, o. p. Vodní

stavby Praha, TAZUS Praha/, a pro oblasti systémových a

ekonomických problémů /TES Praha, URS Praha, VCÍPEK Praha,

IR" Praha/.

O rozsáhlosti W Z , pracující v oblasti JEK a komplex-

nosti řešení tikolů svědčí, že v této oblasti pracují čtyři

vedoucí pracoviště vědeckotechnického rozvoje s meziodvět-

vovou působností /ÖJV Rež, VlJjE Jaslovské Bohunice, EGťT

Praha a ZES Skoda/, a lze předpokládat. Se přibude páté -

VtfPEK Praha.

Pres rozsáhlost VVZ, zúčastňující se na řešení úkolu

z oblasti JEK, a přes velikost prostledků, věnovaných na

tyto práce, je třeba jednoznačně konstatovat, že čs. VVZ

noní schopna zajistit komplexní řešení úkolů bez rozsáhlé

a účinné koordinované spolupráce s SSSR a ostatními zeměmi

KVHP. /Vzhlodern ke strategickému významu rozvoje jaderné

energetiky pro čs. národní hospodářství a z toho vyplýva-
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jícím politickým aspektům, zůstává totiž spolupráce se

Kláty, ktoré nejsou Cleny RVHP, nutně pouze okrajovou

záležitostí/.

V dialektické jednotě s tématickou různorodostí

rosených úkolů stojí požadavek soustředit všechny tyto

Úkoly na jediný základní cíl - předat hospodářské sféře

v potřebném čase a v potřebné kvalitě všechny informace

nutné pro zajištění dlouhodobého rozvoje a chodu JEK.
*

Řízení výzkumně vývojových prací by mělo proto

zajistit:

1. Aby celý program byl řešen komplexně. Nekomplexní

informace vedou totiž v každém případě ke zvýšení

nákladu při realizaci inovace v hospodářské sféře,

v některých případech mohou realizaci inovace prakticky

znemožnit.

2. Aby časové rozvržení prací na ú"kolech bylo v časovém

souladu s potřebami realizační sféry. Pozdě dodaný

dílčí výsledek výzkumu a vývoje zdrží a tím i zdraží

celý postup realizace a v podstatě snižuje hodnotu

ostatních dílčích výsledků, které byly dodány včas,

protože výsledky řešení rychle zastarávají a ztrácejí

na hodnotě. Z řečeného ovšem vyplývá, že i předčasné

řešení dílčího »Školu vede k ekonomickým ztrátám.

Je nutno konstatovat, že zajištění účinného centrali-

zovaného řízení tak rozsáhlých programů mez iresortního,

meziodborového a v podstatě i mezinárodního charakteru»

jakým je program A 01, není z metodického hlediska v sou-

časné době dostatečně propracováno. Těmto otázkám by měla

být věnována patřičná pozornost jak ve výzkumné sféře, tak

i ve sféře řídící /SPK, FI-ST1R/. Vývoj metodiky plánování,

ří̂ f-ní a kontroly komplexních programů by měl řešit tři

nejzávažnější okruhy problémů:
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1. Metodické zabezpečení účinného centrálního řízení
programu. V této souvislosti by bylo třeba zvážit dvd
zásadní opatření:

a/ obnovení jednotné gesce ČSKAE nad programem A 01
b/ zřízení rady programu A 01 jakožto pomocného odbor-

ného orgánu gestora programu.

2. tfčinnou koordinaci všech tří základních věcných složek
plánu rozvoje vědy a techniky /tj. plánu technického
rozvoje» plánu základního výzkumu a plánu ekonomického
výzkumu/ v částech, zaměřených na rozvoj JEK. Situace
se sice v poslední době poněkud zlepšila zřízením VtfPEK
Praha, který bude řešit jak systémové úkoly PTR, tak
ükoly PEV, avšak celková účinná koordinace PRVT v ob-
lasti JEK i nadále chybí.

3. Větší zaměření řídící činnosti na jeji poznávací fázi.
Je nutno si totiž uvědomit, že JEK je živým průřezovým
národohospodářským komplexem a jako takový mění neustále
svou topologii a strukturu. Proto, je nutno věnovat v
předplánovacích etapách potřebnou pozornost takovým
otázkám, jako jé identifikace JEK, stanovení stromu
cílů výzkumně-vývojových prací a jejich priorit, přípra-
va integračních záměro apod. Vzhledem k rozlehlosti JEK
a jeho dynamice nabývají tyto práce charakteru výzkumné-
ho úkolu systémového charakteru a bude zřejmě užitečné
je tímto způsobem zajišťovat' . Je třeba ovšem upozor-
nit na to, že současná metodika FMTIR pro hodnocení
efektivnosti úkolů RVT silně preferuje hmotné realizační
výstupy, a působí tedy proti zařazování úkolů systémové-
ho charakteru.
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pramenící ve vysoké inovační aktivitě JEK

Při inovacích nejvyššího řádu musí výzkumně-vývojová
záklndna poskyt vat podklady nejen pro výrobce nové tech-
niky /l.j. podklady pro projektanty, výrobce 2ařízení a
Ktavobní a montážní organizace/, ale i pro uživatele, t j ,
oro provozovatele jaderně energetických zdrojů a v
riíři- 1 podklady pro centrální a plánovací orgány, potřební?

fi •'pro zvi.ídrsutí' koncepčně-plánovací fáze inovačního záměru' ' .
Vezmeme-J i přitom v tfvahu vysokou inovační aktivitu ja- |

čiet^é 3n<?j.getiky, kdy jednotlivé generace reaktorů nástupu- '
j í po 20 - 25 letech /a jednotlivé typy prakticky po 2 - 5 )

letech/, vyplývá 2 toho jasný závěr, že výzkumně-vývojová
2 «-Ski a dna musí v období plného průmyslového rozvoje řešit
souběžně několik inovačních záměru, jejichž řešení by
v dřívějších dobách postupovalo sériově za sebou. Tak napr
"• př í š t í pěti letce zůstane zájem provozovatele soustředěn ;

"iü reaktory typu WER-440, zatím co výrobci nové techniky
presunov; těžiště své pozornosti na reaktory typu WER-1000
a koncem období případně i na otázky výroby zařízení pro
jaderné zdroje tepla malých výkonů. Současně však bude
nutno věnovat dostatečnou pozornost rychlým reaktorům
typ« HN-8OO, případně BN-1600, k jejichž průmyslovému roz-
šíření by mělo v zemích RVHP dojít kolem r. 2000, pokud
toiviu nezabrání makroekonomické důvody. Ovšem udržovat
vysokd tempo vývoje rychlých reaktorů představuje základní
2ájmn pro rozvoj jaderné energetiky, zpoždění by mohlo ve
vážném rozsahu omezit perspektivní tilohu, která je od ja-
děrných zdrojů všeobecně očekávána . V tomto směru je
přikladenu cílevědomý postup SSSR, o který se opírají i
naše práce v rámci splečného programu RVHP. Účast ČSSR na
vývoji rychlých reaktorů je oroto z hlediska perspektiv
rozvoje JE v současné době i př í š t í pětiletce nezbytná,
V?tlyf technická zralost sodíkem chlazených rychlých reakto-
rů byla potvrzena realizací a tfspčšným provozem bloku
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12OO MW ve Francii. Na provozovaných jednotkách byla

d ojnonst.ro v dna vysoká bezpečnost těchto reaktorů /zejména

rozsáhlými experimenty na PFR a BN-600/, jejich nnadná

ovladatelnost a vysoká pohotovost. (TspcSne byl demonstro-

ván rovnčž uzavřený palivový cyklus. Uvědomíme-11 si přitom,

že rychle" reaktory využívají 50 až lOOkrát lépe uranovou

nurovínu než reaktory lehkovodní a že přes 50 % radiační

zátěže obyvatelstva, pocházející z jaderného palivového

oy klu, j de na iíčet těžby uranu, zatím co příspěvek jader-

ných elektráren je menší než 0,1 %, pak vyvstane jasně,

jakým příspěvkem pro ČSSR bude zavedení KR nejen z hlediska

tíspory uranové rudy, ale i z hlediska hygienického a ekolo-

gického.

Je však nutno konstatovat, že současná metodika spíSe

brzdí snahy po komplexnosti výzkumně-vývojových prací, než

aby je podporovala. Jednoznačná preference ilkolů, které

mají realizaci v dané pětiletce, je snad z krátkodobého

hlediska ekonomicky výhodná, značně však brzdí snahy po

zakládání žádoucích inovačních záměru nejvyššího řádu,

jejichž realizační cyklus je v energetice obvykle delší

než 10 let. Metodický výzkum by se měl zamyslet nad možnos-

tí odstranění tohoto rozporu. Komplexnosti a vzájemné sla-

děnosti tíkolů zaměřených na různé inovační cíle a Účelnému

rozložení kapacit na tyto vSkoly by zřejmě prospělo zpraco-

vání komplexního harmonogramu programu A 01, odvozeného od

kvalitativní prognózy rozvoje JEK. I zde však chybí potřeb-

ná metodická pravidla.

Problémy vyvolané náročností technického zabezpečení

výzkumně-vývojových prací __" '

Aby bylo možno ekonomicky zvládnout očekávanou vyso-

kou inovační aktivitu jaderné energetiky a techniky v příS-

tích 20 - 30 letech, je nutno i nadále věnovat mimořádnou

pozornost adekvátnímu rozvoji a vybavenost i experimentální

základny. Ta je totiž v rychlém vývoji a obecne lze říci,

tv trní stále nukompl ctnost ř a pozdnfin uvá«l«y>ním jrdnotli-
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vých zatížení do provozu. Navíc u organizací vzniká problém
rychlého morálního i fyzického zastarávání současného ex-
perimentálního zařízení, zvláště pak výpočetní techniky a
ozařovacích kopacit. Při tom je obecně známo, že experi-
mentální technika pro základní inovace je velmi nákladná a
investiční náklady na její oořízení neustále prudce rostou.
Uvážíme-li současnou potřebu snížit celkovon míru investic
do ČB. národního hospodářství, nebude zajiStění potřebných
investic do W Z v oblasti JEK snadné.

Současné koncepční o* vany vedou tot i S k závěru, že
investiční prostředky, vkládané do příslušné WZ, by mely
do roku 2000 r Ast přibližně o 5 t ročně /v pevných cenách/,
tj. prakticky stejným tempem, jako by měla rüst výroba ja*
derně energetických zařízení v tomto období.

Zajifitění ekonomického a účelného využití nedostatkových
investičních prostředků je ovšem velmi obtížné bez zpraco-
vání vědecky podložené koncepce rozvoje experimentální zá-
kladny. Zvláště dôležitý je v této oblasti činitel času,
neboť při opožděné realizaci inovací experimentální základ-
ny jejich ekonomický efekt prudce klesá. Vzhledem ke lhfl-
tám investiční výstavby a inerčnímu efektu kádrové struk-
tury je proto žádoucí odhadnout základní požadavky na výz-
kum minimálně na 3 pětiletky dopředu. Pro zpracování takové
prognózy však chybí potřebné metodické nástroje. Proto také
pokus, který v tomto směru v loňském roce IÍJV ve spolupráci
s CSKAE uskutečnil, zAstal nutně v pflli cesty.

V rámci zpracování koncepce rozvoje čs. W Z pracující
v oblasti JEK by zřejmě měly být zpracovány také koncepce
rozvoje jednotlivých výzkumných organizací, pracujících
v oblasti JEK. V ÖJV končí letos práce na zpracování kon-
cepce činnosti na léta 1986-2000, jejichž výsledkem bude
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verbální model časového rozvoje systému výzkumně-vývojových

prací v ústavu, charakterizovaný zdůvodněnou soustavou

hlavních srno r ů výzkumu a výzkumných oborů maticového cha-

rakteru. /V kr<>čepci se tedy prolíná inovační princip čle-

nění s metodickým/.

Práce na koncepci měly charakter dlouhodobého výzkumné-

ho úkolu řešeného metodou postupných aproximací a koncepce

obsahuje všechny základní okruhy údajů, které má obsahovat

popis systému, tj. cílovou funkci, relevantní okolí, dekom-

pozici systému, rozvoj systému a prognózu zdrojů. I řada

jiných organizací zpracovává vlastní koncepce rozvoje,

protože cítí jejich potřebu jakožto základního podkladu

pro zpracování pětiletých plánů hlavně v investiční oblasti.

Bohužel metodická různorodost těchto prací znemožňuje je-

jich využití pro zpracování celkové koncepce rozvoje čs.

W Z , pracující v oblasti JEK.

Závěr

Ve svém příspěvku jsem chtěl upozornit na některé

specifické vlastnosti výzkumně-vývojových prací, zaměře-

ných na rozvoj JEK, které vyvolávají kvalitativně nové

požadavky na metodiku řízení těchto prací. Jde zejména o:

- široký rozsah úkolů meziresortního, mezioborového

a mezinárodního charakteru, směřujících k jednotné-

mu cíli}

- vysokou inovační aktivitu JEK;

- investiční náročnost modernizace VVZ, pracující

v oblasti JEK.

Má-li se metodika řízení vyrovnat s těmito úkoly je

třeba, aby byl její rozvoj orientován na:

- centralizaci řízení programu A Ol včetně otázek

zpracování jeho komplexního harmonogramu a případného
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zřízení rady programu;

- iSčinnou koordinací tíkolů PTR, PEV a PZV;

- rozvoj poznávací fáze řídícího procesu;

- podporu \lkolu zaměřených na koncepčně-plánovací
fá2i inovačních cyklu a tím zajištěn komplexnosti
zabezpečení inovačního cyklu;

- zpracování dlouhodobých koncepcí rozvoje čs. WZr

zahrnující i jednotnou metodiku zpracování dlouho-
dobých koncepcí rozvoje jednotlivých organizací.

Je patrno, že vyřešení uvedených problému si vyžádá
dlouhodobé d s i l í , jak teoretické fronty, tak i řídících
orgánů a měla by mu být proto věnována patřičná pozornost.
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CENTRALIZOVANÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM V Ü3SR A JEHO ROZVOJ
/VC. PŘEVODU KONDENZAČNÍCH ELEKTRÁREN NA TEPLÁRENSKÝ
PROVOZ/.

Ing. Jan B o M š k a - Federálni ministerstvo paliv
a energetiky

Zásobováni teplem, t.j. uspokojováni potřeb tepla pro
vytápěni, přípravu teplé užitkové vody, větráni, chlazeni,
klimatizaci a technologické procesy, je velmi významnou slož«
kou energetického hospodářství a oblasti s mimořádným tech-
nickohospodářským i politickým dopadem. Výrazně se podlil
na spotřebě prvotních energetických zdrojů, jak vyplývá
z následující tabulky.

Sootřeba prvotních energetických zdrojů

m.U.tmp 1970 1975 1980

Spotřeba prvotních energetických
zdrojů celkem 79,5 92,0 102,9

Spotřeba prvotních energetických
zdrojů na výrobu centralizovaného
tepla 17,0 19,7 22.0

Spotřeba prvotních energetických
zdrojů na výrobu decentralizova-
ného tepla 12,4 13,8 16,4

Spotřeba prvotních energetických
zdrojů na výrobu tepla celkem 29,4 33,5 38,4

t.j, % z celkové spotřeby prvot-
ních energetických zdrojů 37,0 36,4 37,3
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vzhledem k omezeným zásobám vhodných paliv a Jejich
progresivně rostoucím cenám na svetových trzích Je uvedený
vysoký podíl tapla na spotřebě primárních energetických zdro-
jí) nejdůležitějším faktorem pro posuzováni úeeku zásobováni
teplem. Mezi další charakteristické rysy lze pak radit ros*
sah základních výrobních fondů, počet pracovníků a pr*edevilm
objem základních investičních prostředků vynakládaných na
rozvoj tohoto úseku.

Zásobováni teplem se uskutečňuje centralizovaným zpOsobe*
z tepláren a výtopen a decentralizovaným způsobem z místních
zdrojů, t.J. objektových /domovních/ kotelen a individuálních
topidel. «

Centralizované zásobováni teplem /CZT/ a v užiim slov«
smyslu teplárenství je charakterizováno velkými ústředními
zdroji tepla a kombinovanou výrobou elektřiny e tepla. Ve
srovnáni 8 decentralizovaným způsobem výroby tepla a oddele-
nou výrobou elektřiny přináší značné úspory paliv/až kolem
30 %/, úspory pracovních sil a zlepšuje životni prostredí«

Teplárenství v ČSSR má dlouhou tradici a bylo v nSkte«
rých obdobích v čele svetového technického vývoje. Počátky
našeho teplárenství spadají do dvacátých let tohoto století.
velký rozvoj teplárenství započal až po 2. světové válce, kdy
vznikla řada soustav na bázi mestských tepláren. Rozmach tep-
lárenství, využívající převážně domáci ménehodnotná uhli»
byl však značně omezen v období optimistického očekáváni
dostatku topných olejô a zemního plynu. Tím ae stalo, že
stávající teplárenské soustavy nebyly dále dostatečné rozvi«
jeny potřebným tempem a nebyla zabezpečována ani obnov« do*
žívajících zdrojů.

V období 1970 - 1980 však přesto rostlo centralizované
zásobováni teplem vyšším tempem než decentralizované , jak
vyplýva z následující tabulky:
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Dosavadní vyvol výroby tepla /mil.GO/r/
^ * ^ ^ ^™ ^ * ^ * • • ^ * ^ * ^ * ^ ^ • • ^ * ^ * ^ ^™ Ŵ ^ * ^» • * • * ^» •• * * ••• 9* •» •• ••* ^ * %» •* " * •• • • •• •» W> • * ^ ^

1970 1980 '1980/1970

výroba tepla ceJkem 615,7 854,3 1,39

z toho: centralizované

zásobováni

decentralizované

zásobování

368,3
60 %

247,4
40 %

526,9
62 %

327,4

38 %

1,43

1,32

Spotřeba paliv se vyvíjela takto:

Dosavadní spotřeba paliv na výrobu tepla

Spotřeba

tepla

z toho:

paliv na výrobu

centralizované

zásobováni

decentralizované

zásobováni

1970

28,9
100 %

17,0

59 %

11.9
41 %

1980

37,0
100 %

22,1
60 %

14,9
40 %

1980/1970

1,28

1,30

1,25

V letech 1970 až 1980 však v rámci celkové spotřeby

paliv na výrobu tepla stoupala především spotřeba ťěžkého

topného olej© /TTO/, lehkého topného oleje /LTO/, zemního

plynu a svítiplynu, a to i v CZT, tedy paliv, která v dalším

výhledu jsou pro ČSSR deficitní. To vyplývá z následující

tabulky :
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Struktura dosavadní spotřeby paliv

1970

celkem z toho
CZT

1960

celkem z toho
C2T

černé uhlí
hnědé uhlí
TTO
LTO
zemni plyn
svítiplyn
ost. paliva

5,4
17,8

1,9
0,2
0,7
0,6
2,8

4,1
9.7
1.8
0.1
0,5

0,1
0,7

celkem 28,9 17,0

5,1

18,3
5,2

1.3
3.5
0,8
2,8

3,9

9,8

4,8

0,5

1,8

0,1

1.2

37,0 22,1

Na základě těchto hodnot lze konstatovat, že v uplynu-

lém desetiletí se přírůstky dodávek tepla zabezpečovaly

převážné na bázi tekutých a plynných paliv. Touto cestou

však nadále nelze v ČSSR pokračovat, neboť by znamenala

nepřijatelné zatěžováni národního hospodářství za dovoz těch«

to paliv. Proto je nutné uplatnit při zásobování teplem

v největší možné míře takové způsoby, které jednak dovoluji

nahradit dovážená paliva jinými zdroji, jednak se vyznačuji

vyšší energetickou účinnosti. Při pokrýváni rostoucích náro-

ků na teplo je nutno spoléhat se na domácí hnědé uhlí, jader-

nou energii a na racionalizaci výroby i spotřeby energie.

Decentralizovaná výroba tepla vyžaduje kvalitnější

palivo-nedostatkové tříděn* uhlí, dovážená kapalná paliva

a plyn nebo širší použiti elektřiny k tepelným účelům, což

by ovšem dále zvětšovalo spotřebu prvotních zdrojů energie.

Se změnou ve struktuře primárních palivových zdrojů

souvisí zásadní požadavek doby, t.j. sníženi spotřeby top-

ných olejů a zemního plynu a Jejich náhrada domácím uhlím.
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Hnedé uhli, jehož kvalita s rostoucí těžbou a ubývají-
cími zásobami klesá a vyznačuje se také velkou nerovnoměr-
nosti, nelze využit jinak než formou centralizovaného záso-
bováni. Pro jadernou energii, bez které se nelze v budouc-
nosti obejit i v zásobováni teplem a s jejímž využitím se
u náa již prakticky začiné, ani jiné než centralizované zá-
sobováni nepřichází v úvahu.

Zhoršená palivová bilance a nezbytnost zlepšovat ener-
getickou efektivnost začala proto spolu s obtížnou ekologic-
kou situaci a potřebou úspor pracovních sil vést k vitěímu
rozvoji CZT. Dôsledky tohoto obratu by se měly v širél míre
projevit až v dalších letech. Objektivní okolnosti poskytu-
ji velký prostor k dalšímu zesilováni této nastoupené ten-
dence a záleží jen na prostředcích, které bude možno pro
tyto účely uvolnit a které rozhodnou o tom, do jaké míry
budou využity potenciálni možnosti rozvoje CZT a přínosu
dosažitelného touto cestou, zejména pak kombinovanou výro-
bou tepla a elektřiny.

Budováni systémô s klasickými teplárnami je, zejména
v československých podmínkách, stále vlče limitováno nedo-
statkem paliv vhodných ke spalováni ve velkých městských
aglomeracích. Řešeni této situace vidíme v dalším rozvoji
centralizovaného zásobování teplem, kde základními zdroji
tepla budou systémové elektrárny, nejprve uhelné a později
jaderné. Podstatnou komponentu budou tvořit tranzitní teplo-
vody, schpné přenášet tepelnou energii na vetší vzdálenosti.
Předpokládá to však realizaci oblastních teplofikačnich
systémů, jejichž podetatou je postupná integrace lokálních
eouetav centralizovaného záeobovánl teplem.

Základním koncepčním směrem při zabezpečováni centrali-
zovaného záeobovánl teplem se tedy stává převod kondenzačních
elektráren na teplárenský provoz. Tato cesta již byla nastou-
pena ne základe usneseni předsednictva vlády ČSSR č. 147/81.

Realizací převodu kondenzačních elektráren na tepláren-
ské využití se sleduje řešení zásobování teplem v přísluš-
ných lokalitách při zv^i^ni dodávky tepla v roce 1990-95
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proti roku 198Ü téme? o 52 000 TO/rok. Získaný tepelný výkon

bude 3 813 MWt, jeho využití 3 800 hod/rok. Kombinovanou vý-

robou tepla a elektřiny a vytěsnením fosilního paliva pali-

vem jaderným e,ti dosáhne roční úspory v. r. 1990, resp. 1995

až 1000 tis. run merného paliva, z toho přibližné 50 % paliv

tekutých a plynných. Dále se uspoří cca 2 000 pracovníků.

Klasické /meet«Ké/ teplárny a výjimečné výtopny budeme

nadále stavět pouze tam, kde není možno zajistit zásobováni

teplem z kondenzačních elektráren. Zásadne je nutno dávat

přednost kombinovane teplárenské výrobe tepla i elektřiny,

proto také neztráceli v odůvodněných případech svůj význam

ani malé teplárny, wteré jsou energeticky nejefektivnějším

řešením tam, kde nelze počítat: s integraci do větších sou-

stav a kde jsou i jinak vhodné podmínky.

Oblastní soustavy zásobované z kondenzačních elektrá-

ren jsou nutným předstupněm pozdějšího postupného nasazováni

jaderných zdrojů.

Oadernými zdroji použitelnými k zásobováni teplem budou

jaderné elektrárny, oro niž platí stejná zásada jako u kon-

denzačních elektráren, že totiž každá jaderná elektrárna

musí být využita současně i k dodávce tepla. K tomu je třeba

zaměřit i budoucí lokalizaci nových jaderných elektráren.

Výstavba speciálních jaderných tepláren, vyznačujících

se použitím teplárenských typu turbin, se jeví v našich pod-

mínkách jako méně vhcdná než použiti neregulovaných odběrů

kondenzačních turbin jaderných elektráren, které mohou dát

velký tepelný výkon, postačující i pro největší oblastní

SCZT. Blok 440 MW VVEF může ze dvou turbin 220 MW dát tepel-

ný výkon až 465 MW, u bloku 1 000 MW pak z turbiny 1000 MW

max. tepelný výkon 990 MW.

Druhým typem jaderných zdrojů jsou jaderné výtopny se

speciálními nízkoteplotními jadernými reaktory, jejichž bez-

pečnost může být vzhledem k nižším parametrům v primárním
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okruhu mnohem vŘtšl než u reaktorů jaderných elektráren,

pracujících s podstatné vyššími tlaky a teplotami. Tyto Ja-

derné zdroje tepla je možno uplatnit v dostatečně velkých

SCZT, kde nelze-i iným způsobsm ekonomicky v budoucnu zabez-

pečit výrobu tep-'Ja. Budou pracovat, v základním pásmu zatíže-

ni, aby jejich využití bylo přes 4 500 h/rok. Proto pro ve-

likost našich výhledových soustav CZT je nutný co nejnižší

jednotkový výkon bloku jaderné výtopny, který by se mel po-

hybovat na úrovni 150 až max. 300 hWt.

První orientační úvahy v tomto směru ukazuji na možnost

v 7 lokalitách v ČSSR k roku 2000 zajistit dodávky tepla

z jaderných zdrojů ve výší cca 66,1 tis. T3/rok, z toho

v 6 lokalitách by šlo o dodávky tepla z jaderných elektráren

a v jednom případě o použiti jadf-.rnó výtopny. Dosáhlo by se

tím vytesnení fosilních poliv ve výši až 2,7 mil. tun měrné-

ho paliva.

Všechna uvedená koncepční hlediska a tendence byla pro-

mítnuta do prognóz dalšího rozvoje centralizovaného zásobová-

ní teplem.

V období do reku 2000 se předpokládá následující vývoj :

3 980 1990 2000 1990/80 2000/90
Výroba tepla celkem 854"3 984,T 1135,0 1,15 1,15

Výroba centralizo-
vaného tepla 526,8 608,8 715,1 1,16 1,17

v tom_:

Teplárny na fosilní
palivo 318,2 372,8 412,0 1,17 1,11
výtopny na fosilní

palivo 172,0 168,2 183,3 0,98 1,09

Jaderné zdroje 0,1 2,1 41,0 21,0 19,5

Odpadní teplo 36,5 65,7 78,8 1,8 1.2
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Započítaný nižší trend růstu výroby centralizovaného

tepla celkem proti desetiletí mezi léty 1970 až 1980 odpovídá

celkovému sníženi výroby tepla k roku 2000. Celková výroba

tepla by k tomuto datu měla dosáhnout hodnot 1 135 mil.GJ/r.

Z uvedených hodnot vyplývá i další rozvoj kombinované

výroby tepla a elektřiny v teplárnách, nástup jaderných zdro-

jů, především jaderných elektráren s odběrem tpla v létech

1990-2000 a zvýšené využívání i odpadního tepla.

Pokud jde o decentralizované zásobováni teplem, jeho po-

díl na celkové výrobě tepla by mel dále klesat a v této oblasti

by se měly uplatnit nové a obnovitelné zdroje a i elektrické

teplo, které bude mít svoje místo v historických jádrech mest,

na okrajích mest s nízkou koncentraci spotřeby tepla a částeč-

ně na venkově.

Spotřeba paliv na výrobu t«pla se bude vyvíjet následov-

1980 1990 2000

ceikem * z *
o h o celkem z

c * ° h o celkem 2

c * ° h o

celkem 37,0 22,1 40,6 24,5 44,4

černé uhlí 5,1 3,9 4,9 4,3 4,9 4,4

hnedé uhlí 18,3 9,8 22,7 14,2 26,2 17,3

těžký topný olej 5.2 4,8 2,7 2,4 1,6 1,4

lehký topný olej 1,3 0,5 0,6 0,2 0,4 0,1

zemni plyn 3,5 1,8 6,1 2,1 7,9 2,7

svítiplyn 0,8 00,1 0,5 - 0,2

ost. paliva 2,8 1,2 3,1 1,3 3,2 1,4

27,3

Tyto údaje ukazuji na rychlý vzrůst spotřeby hnědého uhlí

a na prakticky minimalizaci až vytesnení topných olejů a svíti

plynu z výroby centralizovaného tepla. Z uvedených čísel dál«
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vyplývá, že decentralizované teplo bude rozvíjeno především

na bázi zemního plynu.

Takto navržený rozvoj zásobováni teplem je podmíněn

především invest i čnirni prostředky, které je třeba poskytnout

na rozvoj centralizovaného zásobování. Pritom předpokládaný

rozvoj CZT nepředstavuje optimální využití všech možnosti na

rozšíření s.entraiizovaného zásobováni teplem, ale jsou

vzhledem k investiční náročnosti rozšiřovány stávající systé-

my a především nejvýhodnější možnosti v ekonomickém dosahu

kondenzačních klasických i jaderných elektráren včetně nespor-

ných ostatních lokalit, kde se uvažuje s centrálními tepláren-

skými nebo výtopenskými zdroji. Přitom budou do velkých oblast-

ních SCZT napojovány i oblasti zásobované dosud lokálními

systémy a i decentralizovane. To ovšem vyvolá zvýšenou inves-

tiční nároŕnost u resortu paliv a energetiky. To je nutno ře-

šit formou sdružování investic ostatních resortů podle smer-

nice federálního ministerstva paliv a energetiky a federální-

ho ministerstva financí č. yfo/J981 a především investičních

limitů a ostatních prostředků na budoucího investora a při-

padne provozovatele z úrovně Státní plánovací komise.

Ceii oblast zásobováni teplem přestala být záležitosti,

kterou mohou řešit mierni orgány a organizace. Vystupuje zde

výrazni nu^tnost řešat tuto oblast v souladu s celoštátni

palivoenergetickou po!•akou. koncepčně správně a se silným

důrazem na všeobecnou užitečnost dodávek tepla.

Centralizované zásobováni teplem musi hrát v budoucnu

aktivní roli při oblastním plánováni a při celkovém územním

řešeni. Není nadále možné, aby zásobování teplem se pasivně

přizpůsobovalo daným podmínkám, nýbrž je nutné volit taková

řešení, která vyhovuji i možnostem zásobováni teplem, ktaré

se stava limitujícím článkem dalšího rozvoje oblasti. Cílem

musí být vytvoření pásem urbanizace a oblasti s účelně kon-

centrovanou potřebou tepla tam, kde je možno ekonomicky

umístit zdroje tepla na nám dostupná paliva. K tomu musi

sloužit i řízeni celkového rozvoje zásobováni teplem ve
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smyslu usneseni vlády ČSSR č. 130/79, č. 384/1980 a konečne

i pripravovaný návrh zákona o výrobe, rozvodu a spotrebe

tepla«

Nutno kons'atovat, že nedostatek vhodných paliv a nároč-

nost na investiční výstavbu na jedné straně a na druhé stra-

ně rostoucí nároky na dodávky tepla způsobuji, že zásobováni

teplem predstavuje jednu z nejsložitějších a ejnáročnějšich

úloh, před kterou energetika ČSSR dnes stojí,

V 7. pětiletce se počítá na teplofikačnl akce charakte-

ru závazných úkolů a centralizovaných staveb celkem:

Celkové rozpočtové
náklady v mil.Kčs

Federální ministerstvo

paliv a energetiky 2 976,3

Ostatní resorty a KNV 2 202,3

Celkem 5 178,6

V dôsledku nedostatku investičních prostředků v 7.5LP

zůstala řada lokalit otevřena a to jak z hlediska náhrady

za dožívající zdroje a rozvody tepla, tak z hlediska narůstají'

cl potřeby tepla a náhrady za snižující se limity topných

olejů. Přitom ani údržba zdrojů tepla a především rozvodů tep-

la není dodavatelsky zabezpečována v souladu s usnesením před-

sednictva vlády ČSSR č. 191/80, což dále snižuje zabezpečenost

plynulé dodávky.

Sedmá pětiletka v teplárenství představuje přechodné ob-

dobí mezi výstavbou menších zdrojů tepla převážně na ušlech-

tilá paliva nobo kvalitní uhlí /některé tyto stavby jsou do-

končovány nebo byly v pokročilém stádiu přípravy/ a mezi kon-

cepci zaměřenou na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny při

využiti méněhodnotných hnědých uhli a jaderných zdrojů.
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Je však zahajován program převodu kondenzačních elektrá-

ren na teplárenský provoz, jsou v plánu zahrnuty a připravová-

ny prvé dálkové napáječe a zásobováni teplem je ředěno koncep-

čne již v celých rozhodujících oblastech státu. Oe zahajován

i program využiti jaderných elektráren pro dodávky tepla. Roz-

hodující pro prosazení tohoto pro ČSSR Jedině možného koncep-

čního směru bude všsk 8. pětiletka, která by měla v těchto

krocích dále cílevědomě pokračovat.

Rozhodující pro další rozvoj CZT budou investiční pro-

středky, které bude možno a nutno pro tyto účely uvolnit

v 8. pětiletce. Pritom půjde o dvě protichůdné tendence -

nutnost omezovat novou investiční výstavbu jako celek a potře-

bu rofcv-oje CZT jako základní možnosti získat pro průmysl a

obyvatelstvo ve velkých aglomeracích teplo.

Již základní proporce ukazují, že půjde o několikanásob-

ně vyšší hodnoty, než tomu bylo v minulých pětiletkách, kdy

získáváni tepls bylo založeno v podstatě na ušlechtilých pa-

livech, v žádném případe nelze dodržet orientační proporce

založené v návrhu 6. PLP a výhledu do r. 2000. Tím by došlo

k založení vážnych disproporci v zabezpečováni národního

hospodářství a obyvatelstva teplem se všemi z toho vyplýva-

jícími důsledky. Nié</rh teplofikačnich akcí na 8. PLP přesahu-

je orientační úvahy o vyčleněni investičných prostředků na

tuto oblast přo FMPE zhruba o 5,5 mld. Kčs. Tuto situaci Je

možné řešit pouze sdružením investičních prostředků, max.

možnosta na SIV jsou zatím odhadnuty na cca 4,1 mld. Kčs.

přitom bude nutno důsledně prosadit sdružování investic

/dále SIV/ i ostatních prostředků k výstavbe a provozu zdrojů

i rozvodů tepla tak, aby se zabránilo roztříštěné decentrali-

zované výstavbě teplofikačnich akci, kde pak zdroje tepla

jsou většinou navrhovány a stavěny na tekutá paliva, plyn

nebo kvalitní tuhá paliva.

Musí být obecně přijata zásada, že kdo se nechce sdružit

k výstavbě zdrojů a rozvodů tepla, pak teplo nepotřebuje a

nebude mu povolena výstavba samostatných malých zdrojů, pokud

ovšem nepůjde o případy zvláštního zřetele.
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Neméně vážnou otázkou bude dodavatelské zabezpečeni

akci dalšího rozvoje CZT. Tento problém však bude možno spe-

cifikovat až v rámci dalších práci na základe předprojektové

a projektové přípravy staveb.

Dalším důležitým problémem zůstává včasné vybudováni

odberných zařízení ve všech lokalitách, kam energetika při-

vede teplo. Tato zařízeni musi vybudovat organizace národních

výborů a průmyslových resortů. Resort paliv a energetiky na-

pomáhá těmto organizacím při přípravě akci navazujících na

tepelné napáječe odvětví energetiky.

, Osmá pětiletka v odvětví energetiky v oblasti CZT je

charakterizována následujícími hodnotami rozpočtových nákla-

dů nove zahajovaných staveb:

Stavby charakteru ztf a CS mil. Kčs

1. Blokovaný limit etapizovanými

stavbami ze 7e 5LP 5 454.-

2. Nezařazené stavby do 7. 5LP, které jsou *

navrhovány k zahájení ještě v 7. 5LP,

pokud některá zařazená stavba bude od-

sunuta 530.-

3. Akce převodu kondenzačních elektráren

na teplárenský provoz dle usnesení

vlády CSSR č. 147/1981

4. Nové akce převodu kondenzačních

elektráren na teplárenský provoz

5. Nové mestské teplárny a rozvody tepla

C e l k e m

z toho SIV /předpoklad/

z limitů FMPE

1

3

12

4
8

750.-

998.-

430.-

162.-

162.-
000.-
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8. pětiletka bude rozhodující z hlediska prosazeni

celkové koncepce C2T. Musí být do ni zahrnuta rada dlouho-

době odsouvaných staveb, které nutno urýchlene realizovat

pro nové nárůstky potřeb tepla dosud z části kryté dočasnými

mobilními zdroji -ia ušlechtilá paliva a pro náhradu dnes již

fyzicky dožitých starých zdrojů tepla, které hrozi tím, že

budou muset být odstaveny. Z tohoto hlediska již existuje

rada úzkých míst v zásobování teplem, a to zej.néna v Severo-

českém kraji, na Ostravsku, v Praze, v některých místech

Středočeského kraje, v jižních Čechách a v některých lokali-

tách na Slovensku. Pritom jde o některé stavby, které máji

být zahájeny prvními etapami ježte v 7. pětiletce, nebo se

do 7. pětiletky vůbec nedostaly a dále stavby, které musi

být nutně zahájeny počátkem 8. pětiletky.

2 uvedeného je vidět, že je nutno dořešit zásobováni

teplem v hlavních průmyslových a politických centrech našeho

státu. To si již uvědomuji i územní orgány.

Nelze opakovat situaci, že se provede redukce investič-

ních programů v oblasti tepla, nebo se dlouhodobě zpozdi

jejich příprava a výstavba zdrojů i rozvodů tepla se odsune

nebo vypustí z plánu, aniž by se našlo náhradní řešeni. Tento

postup pak logicky vede k provizornímu řešeni na báze ušlech-

tilých paliv. Dlouhodobá podceněni celé této oblasti nás do-

vedlo již však k vyčerpání všech rezerv a stojíme před sku-

tečnosti, že v oblasti tepla musíme nahrazovat především

stávající dožívající zdroje na ušlechtilá paliva a pouze

v menši míře krýt nové nárůstky tepla.

Návrh 8. 5LP v oblasti teplofikačnich staveb je založen'

na využiti kombinované výroby tepla a elektřiny především

převodem kondenzačních elektráren na teplárenský provoz a

dále na výstavbě městských tepláren všude tam, kde nelze do-

dávky tepla zabezpečit ekonomicky z elektráren. Zároveň je

řešena dlouhodobě narůstající napjatost v zabezpečováni tepla

aspoň v hlavnicu a nejvíce disparitnich soustavách. Z návrhu

vyplývá i důsleoné zaměřeni na využiti jaderných elektráren



- 188 -

na odběr teple. Návrh má i výrazný racionalizační charakter

daný vytěsňováním především ušlechtilých paliv a kvalitních

uhlí a úsporami plynoucími z kombinované výroby tepla a elek-

triny.

Pro řešení celé této problematiky FMPE předložilo vládě

ČSSR zprávu o realizaci rozvoje CZT, ke které vláda přijala

své usnesení č. 8 ze dne 13.ledna í983. Zpráva byla též pro-

jednána v predsedníctvu ÚV KSČ dne 6. května 1983, které

navrženému rozvoji CZT vyslovilo svoji podporu.

Vláda ČSSR zjistila, že centralizované zásobováni teplem

bude vzhledem k současné i výhledové situaci v primárních pa-

livových zdrojích rozhodující při zabezpečování tepla pro oby-

vatelstvo a promysl a umožni maximální využíváni tuzemských

paliv a jaderné energie i pro tuto oblast. Dále uložila řešit

ještě v ročních plánech nejdůležitější teplofikačné akce,

které nebyly zahrnuty do 7. 5LP, zabezpečit včasné vybudováni

návazných odberných zařízeni všemi organizacemi a národními

výbory, kam bude přivedeno teplo ze zdrojů FMPE, řešit sdružo-

váni investiční výstavby teplofikačnich akci a nepřipustit je-

jich roztříštěné:.» výstavbu a dopracovat návrh programu pro

8. 5LP v€ spolupráci se všemi státními plánovacími orgány a

rozhodnout již do 30. září 1983 o zařazeni akci předpokládaných

k zahájení v letech 1986 a 1987 s konečnou platnosti do 8. 5LP.

P'o období do r. 2000 musí již jit o cílevědomou realizaci

výstavby nových kspacit pro kombinovanou výrobu tepla a elektři-

ny z jaderných, re^p. fosilních elektráren a tepláren. Na úrovni

roku 2000 již nebudeme mit jinou alternativu, než plně rozvi-

nout tento smer zásobování teplem, nebot jiná paliva, a to i

tuzemská uhli na ó&iéí rozvoj teplárenství již nebudou k dispo-

zici, nemluvě o pal;.věch ušlechtilých.

V tomto období půjde především o dokončeni etapizovaných

akci z 8. 5LP, dále o stavby městských tepláren a rozvodů tepla,

které byly odsunuty na toto období a konečně o nové stavby slou-

žící k využiti jaderných zdrojů pro dodávky tepla.
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Pro ČSSR je nezbytnosti využívat Jaderné zdroje i pro

dodávky tepla a nové Jaderné elektrárny lokalizovat Již i

z tohoto hlediska. Je samozřejmé, že všechny akce budou po-

drobně ekonomicky analyzovány. 2 jaderných elektráren pak

budou zásobována teplem všechna místa s dostatečnou koncen-

traci spotřeby tepla v horké vodě až do vzdálenosti cca

60 km. V některých lokalitách však bude nutno využit i Ja-

derné výtopny.

Bilance paliv ukazuje, že bude nutno řešit výhledový

nedostatek i tuhých paliv, nebo? při současném tempu vyuhlo-

vánl zásob, napr, hnědého uhli ve výši cca 3,5 % ročne,

dojde k rychlému vyčerpáni i tohoto paliva. To samo mluví

pro to, abychom co nejrychleji začali rozvíjet i jaderné

zdroje pro dodávku tepla.

Zajištováni výr.oby tepla pouze disponibilními zdroji

fosilních paliv /t.j. neuvažováni dodávek tepla z jaderných

zdrojů/ by vedlo již v 10. 5LP k prudkému poklesu meziročních

trendů vvroby centralizovaného tepla a k poklesu i výroby

tepla celkem podle následujících hodnot :

% 1990/85 1995/90 2000/95

teplo

v tom

v tom

celkem

centralizované

energetika

1
1
3

.3

.3

.1

1
1
3

.3

.4

.4

1.
o.
1.

2
7
8

Rychlému využiti jaderných zdrojů pro dodávky tepla dosud

brání některé nedořešené problémy« Jde především o:

- lokalizaci dalších jaderných elektráren tak, aby jejich

umístěni vyhovovalo i možnostem jejich využití pro význam-

nější dodávky tepla,

- odsouhlaseni řešeni vyvedení tepla v horké vodě /případně

v péŕe/ z československých jaderných elektráren se sovětskou

stranou.
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- rozhodnuti, zda v ČSSR budou využívány i jaderno výtopny

a v souvislosti s tím o zajištění technického projektu

na sovětsky typ AST 300 MWt,

- projednáni možností dodávek jaderného paliva pro výtopny

ze SSSR, případně zabezpečeni výroby palivových souborů

v ČSSR,

- zajištění technologických a kapacitních možností tuzemské

výroby jaderných výtopen dle navrhovaného programu,

- vydání dodatku k výnosu ČSKAE č. 2/1979 o obecných krité-

riích jaderné bezpečnosti při umísťováni staveb 8 Jaderne-

energetickým zařízením, který by stanovil podmínky lokali-

zace jaderných výtopen v československých podmínkách.

Problematik© využití jaderných zdrojů pro dodávky tepla

představuje zásadní výhledové koncepční rozhodnuti. Umožni

řešit závažné problémy zásobování teplem ve vztahu k předpo-

kládanému výhledu naší palivo-energetické situace. Problema-

tika jaderných vytopen bude proto projednána na úrovni místo-

předsedů vlád ČSSR a SSSR a bude určen další postup spoluprá-

ce v této oblasti.

Závěrem k programu rozvoja CZT je nutno konstatovat, že

zásobování teplem přestalo být oblastí, kterou lze řešit

místně bez ohledu na celostátní palivoenergetickou politiku.

Musí být nyní kladen silný důraz na všeužitečnost dodávek

tepla a na sdružováni investic především průmyslových resortů

ke společné výstavbě centrálních zdrojů a rozvodů tepla. Nelze

dále připustit, aby každý budoval pro svou potřebu malé zdroje

tepla na ušlechtilá paliva. Na druhé straně i nové spotřeby

tepla, a to i bytovou výstavbu musíme lokalizovat tam. kde je

možno teplo ekonomicky zajistit. Oinak se zásobováni teplem

stane limitujícím prvkem dalšího rozvoje územních oblasti.

Tímto směrem je třeba zaměřit řízeni rozvoje zásobováni teplem

ve smyslu usnesení vlády ČSSR š. 130/1979, č. 384/1980 a

urychlené předložit návrh zásad zákona o výrobě, rozvodu a

spotřebě tepla, který je již připraven.
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EFEKTÍVNE SPÔSOB? VYVEDENIA TEPELNÉHO

VÍKONU Z JZ V NADVÄZNOSTI NA POTREBY

SPOTREBITEĽSKÉHO SYSTÉMU

Ing« Jozef 5 e 1 1 e j , CSe. •» Výskumný ústav energetický,
pobočka Bratialava

Referát podáva prehľad rozličných spôsobov vyradenia
tepelného výkonu v horúcej vode a pare z jadrových zdrojov.
Poukazuje na potrebu technicky riešití dodávku tepla oaobit-
ne pre každú apotrebiteľakú aúatavu v nadväznosti na sdroje
tepla«

tf v o d

NaSe súčasné obdobie je charakterizované atále aa zvyšujú«
cou apotrebou energie» Očakávané apotreba energie vzraatie
koncom storočia viacej ako dvojnáaobne oproti terajšej i na-
priek rozličným racionalizačným opatreniam umožňujúci» jej
zníženie« Ide predovšetkým o jej najušľachtilejšie foray,
t«j» elektrickú energiu a teplo vyrábané ako s obnoviteľných,
tak i n«obnovitelných zdrojov« S Poraz väSšími ťažkoaťami je
8pojené i získavanie foeilných, predovšetkým ušľachtilých
druhov palív» To viedlo k nevyhnutnej orientácii na jadrové
energetické zdroje a to nielen pre výrobu elektrickej ener-
gie» ale i pre zásobovanie teplom« Technické a ekonomické
možnoati realizácie jadrových zdrojov aú v našom Štáte obmedze-
né« Je teda zrejmé» že nórořnoať na celoapolotenaké prostried-
ky na výrobu a dopravu elektrickej energie a tepla bude neu*
atále narastať»

L IV OKBUH
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Z hľadia Ice efektívneho využívania primárnych zdrojov
Q z ekologického hľadiska má osobitný význam kombinovaná vý-
roba elektriny a tepla» Preto «a etala sdružená výroba a do«
dávka centralizovaného tepla a elektriny dôležitým esterom
energetickej politiky, racionalizácie a úřeIného letrenia entr«
gie vo vář Sine Štátov e veta«,

V priemyselne vyapelych štátoch ta spotrebováva okolo 40
až 50% paliva na výrobu a dodávku tepla pre technológiu a vyku»
r o vani eu V SSSJR dosahuje v 8;'*aanoati podiel spotreby palív na
výrobu tepla aai 40%. Pritom spotreba tepla má trval« stúpajúcu
tendenciu napriek tomu, že sa v budúcnosti ráta s menlími medzi*
ročnými prírastkami ako v uplynulých 10» až 1?« rokoch« Táto
skutočnosť tákonite viedla k tomu, že sa stala pre terajfti« a
budúce obdobie otáska využitia jadrových energetických sdrojov
pre účely zásobovania teplom i v USSR nutnosťou»

Dodávka tepla aa môže uskutoSniť z jadrovej elektrárne
s odberom tepla /JEOT/, alebo jadrovej výhrevne /JV/.

Pri dodávke tepla z jadrového zdroja vlastné technické
rieSenie vyvedenia tepelného výkonu mueí vyhovovať nasledovným
tákladným podmienkam:

- v prvom rade je to radiačná bezpečnoať, ktorá musí zaistiť,
aby teplonosná látka dodávaná spotrebiteľovi bola s tohoto
hľadiska naprosto nezávadná,

- v druhom rade musí riedenie zabezpečiť minimálnu degradáciu
energie v dôsledku dodávky a dopravy tepla,

- od technického riešenia sa požaduje, aby bolo jednoduché
a malo dobffé dynamické vlastnosti v súlade s požiadavkami
spotrebiteľskej sústavy a aby

- ekonomická efektívnosť riešenia vyvedenia dodávky a dopravy
tepla bola konkurencie schopné a inými formami zabezpečova-
nia zásobovania teplom»

Skladba tepelného konzumu no strednej a nízkej potenciál-
nej úrovni vyžaduje dodávky tepla predovšetkým v horúcoj vodo
a pare. Možno konštatovať, 2e otázka dodávky tepla z jadrových
sdrojov v horúcej vode je zasedne zvládnutá« Vo at«to i dom*
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sú známe prípady existujúcich riešení a celý rad návrhov
na dodávku tepla v horúcej vode z JEÜT i rôzne návrhy do«
dávky tepla z JV. I keď tieto riedenia a návrhy splňujú
základbú podmienku zachovania radiaSnej bezpečnosti, nie sú
vždy aplnené požiadavky na optimálne energetické* technické
i ekonomické riedeniee

Dôležitou a zatiaľ nedoriešenou otáxkou T plnom rozaa-
hu je dodávka tepla v pare z jadrových zdrojov ako prt tech-
nologické, tak i pre vykurovacie úSely» V tomto emere id«
o prekonanie rosporov vyplývajúcich t to?« platných bospeč-
noetných predpisov a možnosti reálnych a efektívnych teoh-
niekoekonomických riedení.

Ak z hľadiska racionálneho rieäenia vyvedenia t«palného
výkonu z jadrových zdrojov ide u horúcej vody predovšetkým
o otázku optimálneho energetického a ekonomického riedenia
vo väzbe na požiadavky spotrebiteľskej sústavy vyvedeniu te-
pelného výkonu v pare sa tento problém rozširuje i na bezp«£«
nostnú otázkuo

V a r i a n t n é m o ž n o s t i r i e ä e n i a d o -
d á v k y t e p l a v h o r ú c e j a t e p l e j
v o d e z j a d r o v ý c h z d r o j o v

Pri dodávke tepla v horúcej vode ireba okrem typu reak-
torového bloku /WER 440, resp« W E B 1000/ a požadovaných
parametrov horúcej vody /v privádzaeom a vrcttnom potrubí/
rozliáovať, ?i ide o odber tepla z jadrovej elektrArne ktorá
je už v prevádzke, resp« je jej realizácia v pokročilom štá-
diu, alebo ide o požadovanú dodávku z plánovaného zdroja, kto««
rého projekcia a výroba komponentov ešte nezačala.

U reaktorových blokov typu W E R 440 s turbítuaii aystéwu
SKODA 220 KW, ktoré sú UŽ V prevádzke, resp» vo výstavbe a ne-
majú úpr*vy pre teplofikaPné odbery, je možné z každého r«ek~
torového bloku odobrať 120 W»% /z každej turbíny 220 MV po
60 MV^/ pri ohrev» vody zo 70° na 150°C* Dodatočnou rekon-
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ôtrukciou turbíny je možné docieliť odberu JDBX« 85 ^

z turbíny« U tíovokonštruovaných turbín 220 MW eyaténro ÔCODA

je možné uvažovat? pri ohreve vody to 60° na 150°C s odberom

vo výške až 200 MV^ z turbíny« Pri nároSnoj rekonštrukcii

existujúcich turbín a zásahov do strojovne je reálne poPÍ»

tať ao získaním tepelného výkonu z turbíny cca 150 MWt«

Vyvedenie tepelného výkonu ea uakutoSftuje cez ohrievoky

sieťovej vody výmenníkovej stanice^ situovanej mimo atrojov-

Au hlavného výrobného bloku /HVE/.

V prípade prepracovania terajších projektov bolo by mož-

no ohrievak.y sieťovej vody u nových elektrárni a reaktormi

WER 440 umiestni* i v atrojovni HVBo

U reaktorových blokov typu W E R 1000 a turbínami 1000 MW

syatéuu ŠKODA aa uvažuje a odberoju tepla max» 650 MW^ pri

dvojstupňovom ohreve vrdy zo 60° na 120°C a max« 950 MW^ pri

ohreve vody «o 60° UJ 150°C pri trojatupňovoo ohreve« Ohrie»

vaky sieťovej vody ea predpokladajú umiestniť v strojovni HVB»

U vyššie uvedených riešení je vyvedenie tepelného výkonu

bezprostredne viazané na reaktorový blok a oeobitne na turbo*

agregáty, Ohri«vaky sieťovej vody aú paralelne radené k re-

generačným ohrievakom turbín* Tieto akutoSnoati aú vážnym ne-

ďoatetkoro z hľadiaka ukonřenia životnoeti príalušného bloku

/ktorá sa odhaduje na 25 až 30 rokov/ a nutnoati dodávky tepla

z mikrolokality jadrového zdroja najmenej 100 až 150 rokov«

Túto nevýhodu môže odstrániť riešenie vyvedenia tepelného

výkonu z jadrovej elektrárne pomocou satelitnej ohrievacej

turbíny, ktorá by bola a reaktorovým blokom apojená na strane

ostrej pary, t*j« admisná para by aa privádzala pre túto tur-

bínu z hlavného parného kolektoru /HPK/ reaktorového bloku

/vicT obr. 1 /«
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ZMOJf

Obr. 4 ZÁSADNÁ SCMMA ZAPOJCHiA

A spomôtrcfá&j súsrAvy

Ohrievacou turbinou v tomto prípad« rozumieme protitla»
kovy turboagregát na aýtu paru o ratupitfch parametroch rov-
najúeich aa parametrom admiancj pary pre základné turbíny JE,
taenéenými o tlakové straty v spojovacom potrubí« Separácia
vlhkotti expandujucej pary v turtlne ea predpoklade proatred-
níctvom vnútornej aeparácie 8 len výnimoíne vonkajšou aepará«
ciou. Turbína môže byť riešená na 2 až 4 ohrievacie «tupna
aieťovej vody podľa požiadaviek na jej parametre« Protitlak

rbíny je vždy napojený na prvjř /najnižSí/ sákladn^ ohrievači
tupefl turbíny. finlSie ohrievacie atupne eú napojené na vydéie
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neregulované odbery turbíny, vid obr« 2e

AŘ&A I HPK _

Obr. 2 T£P£LNA sSCHZMA r£PLOnUAČN£HQ
W#BOAGP£GÁW

Pryý návrh tar.ejto turbíny bol r.a požiadavku í tf spra-

covaný Závodom turbin kope SXODA pr« blok W E R 440 < dodáv-

kou tepla v rotpřití 240 až 300 MW t v horúcej vode i'e tepel-
nú sieť s parametr-íiai 150/70 C v rámci toplofikeFnej súotevy
s maximálnym príkonom 450 MW^.

Urobený ro*bor vplyvu odberu oetrej pary z MPF reaktoro-
vého bloku W E R 44C v množstvo 139 kg»«*1 pr« sarir ieaie na
dodávku tepla prostredníctvom ohrievacej turbíny n-i dynamici; •'•
vlnatnosti primárni* j *aati reaktorového bloku nnzn«řil reál-
nosť takéhoto riešenia«
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ißaldou prednosťou tohoto rieäenin je vyfidia energetic*
ké účinnost?, osobitne pri n«výpo*to*ých /nenávrhovýoh/
stavoch dodávky tepla.

Ohrievacia turbína môže plynul« sledovať t«plctovü
a výkonovú charakteristiku odberateľského teplofikaSného
systému CZT a nedochádza k energetickým stratám s titul« n«»
vratnosti v dôsledku nutného Škrtenia ohrievacej pary vo
výmenníkovej stanici pri nešportových prevádzkových stavoch«

Napr. pri dodávke t«pi« 240 MWt v sákladnom zaťažení
prostredníctvom takejto turbíny z JJt 2xWBB 440 pre teplo-
fika*nú sústavu B príkonom 450 MW^ pri 0C"h • 0,536 a flCr » 0,9

je energetický efekt doddvity tepla cez výmenníkovú stanicu
vykurovanú perou z neregulovaných odbtrov základných turbín
220 lfW bes rekonštrukcie rovný zisku 69 tis. MWh elektrickej
energie ročne, "o pri orientačnej priemernej mernej spotrebe
paliva 400 gr a m c p./kWh""

1/ predstavuje ročnú úsporu
27,6 tist»pr""

Z obr»3 je zrejmá charakteristika citovanej teplofikařnej
sústavy /roFný diagram trvania dodávky tepla a parametr«
siete/ a z obre4 ro*né výroba elektrickej energie pri rovna«
koj veľkosti dodaného tepla z JX prostredníctvom ohrievacej
turbíny, resp«, výmenníkovej stanici priradenej k základnému
turboagregátu«

Z energetického hľacUeka je u JE s dodávkou tepla ddl«Žitý
ukazovatol úbytku elektrického výkonu s titulu dodávky tepla«
Tento aúrinit«! j« priaznivejší u dodávok tepla na nižftíeh po*
tenciálnych úrovniach a rovnako je priaznivejší v prípade vy»
vedenia tepelného výkonu prostredníctvom ohrievacej turbíny«

Osobitnú pozornost treba venovať požiadavkám na dodávku
nízkopotenciálnaho tepla s menšími príkonmi, napr, do 50
/100/ IIWt o teplote vody od 35° do 80°, krajne 100°C, napr.
pre poTnohoapodarako-potravinérske komplexy «rtuované v biís*
kosti jadrových zdrojov» Pre takúto dodávku t*plc* sa rovnako
javí ako veľmi výhodné riešenie použitie ohrievacích, resp«
ohrievacej turbíny«
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Pre veľmi blízkych odberateľov tepla, prípadne i pre
spomínané pOdohoapodárskovpatr&vinárake komplexy treba v bu»
dúcnoati reálne svážiV i možnosť využitia odpádného konden-
zaSného tepla v chladiacej vode, ktorého parametre by bolo
možné upraviť na požadovanú úroveň pomocou tepelných Čer-
padiel /v tomto prípade absorbčných s tepelnom faktorom nad
1,5/ pre vhodnú dodávku tepla do vzdialenosti 5, krajne 6 km*

Rozbory vykonané n né<* i informácie z realizovanej do-
dávky upraveného nískopotesisiélneho tepla pomocou tepelných
Čerpadiel naznačujú i k«? v obmedzenej miere techničku reál-
nosť takéhoto riaôeni« i u jadrových zdrojov v ČSSR.

Záverom k otázke *y*«ö«nia tepelného výkonu a dodávke
tepla z JEOT.T horúcej a Úpie j vode treba dodať, že podmienky
každej lokality treba osobitne akúmať a navrhovať také rieSe*
nie, ktoré aplňuje ako ba*».«čnostné kritériá, tak i energe-
tické a technicko efcor-ví • oodmienky efektívnoati* Vzhľadom
k rozdielnym požiftdav)Ká»f ^ podmienkam každej lokality a JSOT
nebude reálne vSa3« p̂'î tni** jednotné unifikované riedenie«
0 to viacej, že pojde o renajenie dodávky tepla v rosliSoyoh
Caaových obdobiach.

Pri dodávke t«pi* v horúcej vode z jadrových výhrevní /JV/
treba vychádzať ako z vlaotnoatí JV ako energetického sdroja,
tak i vlaatnoatí a požiadaviek apotrebiteľakej aúetavy. Tieto
otázky aa u néa v aúřasnodti akúmajú a riešia« Treba mať nm
zreteli, že i keď v ob»th prípadoch energetického adroja • JXOT
1 JV pôjde o dodávku tepla v péame základného zaťaženia, bud«
mať rieSenie dodávok z JBOT vzhľadom na avoj kondensaSný výkon
iaté výhody opretí JV z hladieka dynamických vlaatnoatí a
noeti.
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V a r i a n t n é m o ž n o s t i r i e S e n i a
d o d á v k y t e p l a v p a r e c j a d r o -
v ý c h t d r o j o v

Pre podmienky ÖSSR «a skUmali rÔtne možnosti vyvedenia
parného tepelného výkonu z JEQT e reaktorovými blokmi W E R 1000»
reap» W E R 44O zviazanými a turbínami systému &CODA $00 a
1000 MW, resp, 320 MW.

Pri návrhoch rftsnyeh riešení aa vy«hád«a s prásnyeh hla-
dí ak radiačnej ochranyř kd« treba vylúSit možností preniknutia
rádioaktívnych látok ku konzumentovi« Táto požiadavka núti in»
štaloveť medsi primárny okruh jadrového zdroja a spotrebiteľa
minimálne dve spoľahlivé bariéry« Každá bariéra představuji vý-
menník tepla buď vo forme parného ohrievaBa, meniga pary, alebo
sekundárneho parogenerátora«,

Najjednoduehiim technickým riešením je dodávka pávy z JSOT
prostredníctvom meniSa pery « obr<.5, reap» kaskády meniSov pary,
tsv. parny vloženy okruh *•• obr«6«

# OtJPUH KOMPU»

Odr Ä
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Dodávka pary z JE prostredníctvom meničov pary techno«»
logickému konzumentovi je už v zahraníPí realizovaná« Vo
Švajčiarsku aa od r« 1979 z JS Gosgen dodáva technologická
para do papierne KÁNI vzdialenej oca 1,5 km od JBo V meniči
pary sa vyrába maximálne 80 t»h pary o tlaku 1,4 MPa porno«
cou ostrej pary 6,6 MPa, 282,5°C po redukcii tlaku na 4 MPa.
Pera vyrobená v meniči sa prehrieva o 25°C. Maximálny tepelný
výkon meniče je 52 MWt [l]«

$alším príkladom je dodávka pary pre prípravu ťažkej vo-
dy z J E Douglas Point a Brace v Kanade» Z týohto JS sa pro-
stredníctvom 2 meničov pary dodáva sumárne max« 1500 MV^ •
V meničoch vykurovaných ostrou parou 4§2 MPa a 254°C s« vyrába
para s parametrami 1,24 MFa a 193°C [2]»

V USA sa pripravuje z JE Midland sáaobovanie SOV Chemical
Company vysokotlakovou parou 4»2 MPa a nízkotlakovou parou
1,2 MPa v celkovom množstve max« 1837 t«h « Para bude vyrába-
ná v systéme 13 meničov pary» Hranica SOV leží asi 294 km od
hlavného výrobného bloku JS [3]«

Pri takomto riešení len s jedným meničom pary • obr»? tlak
pary klesá od sekundárneho okruhu ku apotrebitelovi, Čo pri
eventuálnej havárii v II«okruhu a súčasnej havárii výhrevnej
plochy meniča umožňuje preniknutiu Ra-produktov až ku odbera-
teľovi pary o

V anahe zaistiť maximálnu radiačnú bezpečnosť Českosloven-
ská atomová komiaia pri PMTIR sa prikláňa k bezpečnostným opa-
trenia», stanoveným v Sovietskom zväze v doplňku ku Všeobecným
predpisom na zaistenie bezpečnosti JS pri ich projektovaní,
výstavbe a prevádzke [4]» ktorý vydali v r« 1978 Ministerstvo
energetiky a elektrifikácie ZSSR« štátny výbor pre využiti«
atómovej energie ZSSR a Ministerstvo zdravotníctva ZSSR«

Podľa týchto predpisov teplo z chladivá primárneho okruhu
sa musí odovzdávať ees hermetické teplovýmenné plochy vloženému
ohrievaciemu médiu, ktoré opäť cez teplovýmenné plochy ohrieva
teplonosnú látku pre spotrebiteľské tepelné siete.

Uvedeným požiadavkám vyhovujú riešenia 6 tzv. vloženým
okruhom* Skúmali sa varianty e vloženým okrvhon
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• t l»)co vodnom,
• parným a
- ao syntetickými teplonoanými látkami.

Varianty tlakoTodného vloženého okruhu aú principiálna «ná-
sorntné na obr« 7*

i.fifi

éL

íOKMUM MŮUJHM/ mmtmw

Ú»r. 7
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Otázka zaistenia radiačnej bezpečnosti je riešená vloža~
ným terciálním okruhom, v ktorom cirkuluje vode pod vyÖSim
tlakom ako je tlak sekundárneho média0 Toto riedenie ai vyža-
duj© ohrev veľkého množstva vody cirkulujúcej vo vloženom
okruhu pod tlakome Ohrev sa uskutočňuje vo vysokotlakovom
ohrievači vody VTOo Para pre konzumenta sa vyrába v sekundár«
nom parogenerátore IIo PG« Množstvo vody vo vloženom okruhu
je závislé na zvolenom teplotovou» rozdiele vo VTO» Ako opti-
málne ea javí rozmedzie medzi 15 až 25 K,kde sa pri ohreve
vloženého okruhu ostrou parou doaiehne tlak vyrobenej pary
PjY s 2;?9 až 3,5 MPe© Pri ohreve vloženého okruhu odberovou
parou z turbíny je dosiahnuteľný tlak vyrobenej pary len
Pj V ~ l?0 až 1,3 MPa« Cirkulujúce množstvo vody vo vloženom
okruhu predstavuje pri teplotovom rozdiele 15°C viac ako 24-
náaobok množstva vyrobenej tzv« kvártémej pary a pri ohrev«
vloženého okruhu odberovou parou dosahuje až 30-násobok množ»
atva pary «ískanej v II«PG. Poster množstva vyrobenej pary ku
potrebnému anozstw» pary so sekundárneho okruhu je 0,82 až
0,8?» Tlakovodný vloženy okruh kladie veľké nároky na cirku-
lačné čerpadlá vloženého okruhu /veľké množstvá, vysoké tlaky
i teploty/ ako aj značné požiadavky na dimenzie a po£et pře-
pojovacích potrubí medzi VTO a XI«FG<> Rozbor týchto problémov
je zrejmý z [3] a výskumných apráv SGÚ [5, 6, 7 a &]•

Regeneratívny systém ohrevu napájačej vody pre II«PO
aožno rieäiť buď výlučne výmenníkmi vode-voda /usporiadanie a/
alebo s uvcslňova^mi pary, zaradenými do III*okruhu /usporia»
danie W obr«7* RíeSenie s uvoľňoveSmi pary vedie k podstatnému
zníženiu nárokov na teplovýmenné plochy ohrievačov /o viac
ako 50%/ ako ©4 ku zníženiu nárokov na príkon cirkulačných
Perpadifl v III»okruhu /tiež o viac ako 50%/«

V rámci skúmania problematiky vloženého okruhu bol vypra-
covaný a posudzovaný aj návrh výroby pary v II.PG umiestnenom
v mieste konzumu - obr*8.

II«PQ bol vj-kurovaný horúcou vodou 17O/15O°C vloženého
okruhuo Ochladená 150°C teplá voda sa využívala ako teplonosné
aédiun v horúcovodnom taplofikePno» eyatéme, Tzhľadom na nízky
tlak vyrobenej pary /cca 0,4 llPa/ by ¥olo nutné paru akom-
prinovat' na požftdévanú tlakovd úrovtň v pnrnom turbokompresore«



IPS
3X7 "-

/. OKBUU M ÚMfiUH

Obr. é.
Napriak vysokej radiaSnej bespeSnosti má takéto ritAeni«
cel^ rad nevýhod» ako napr« priama vasba parného a horüoovod«
neho konzumu, použitie parnýoh turbokompresorovt r«olitácia
IloPO, kompresorov a celej chemickej a teptlntj úpravy vody
v mieste spotreby vzdialenom od vlastného tdroja a iné*

V sú5aďno£ti OB analyzuj« obdobná schéma - obr.9 • kde
jß TI«PG nnřiradeir̂  uvoľňovacom«,

/K OtlCUM

.•• (H i'IJt.'

Obr 9
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V tomto prípade z hľadiska Fistoty vyrobená para v kvartér-
nom okruhu odpovedá sieťovej vode*

K obom schémam na obr«6 i 9 treba uvi«»ť, že ide o ich
veľmi zjednodušené /len ftásadné/ znázornenie0 Režim pre-
vádzky celého takéhoto systému zo statického a dynamického
hľadiska a jednotlivých rozhodujúcich zariadení, ako čerpadlá,
turbokompresory a uvoľfloveSe sa z technického a energetického
hľadiska v súčasnosti analyzujú*

Snaha vylúSiť hlavnú nevýhodu tlakovodného vloženého
okruhu* veľké množstvo cirkulujúceho stádia pri vysokých tla-
koch i teplotách a snaha zlepšiť radiaSnú.bespeSnosť riešenia
s jedným meničom pary postavením ďalšej ochrannej bariéry medsi
sekundárny okruh a konzumenta viedla k návrhu parného vloženého
okruhu s dvoma meničmi v sérii /kaskáda maniSov/*

Zásadné usporiadanie je zrejmé, sto schémy na obr«6o

Riešenie tepelnej schémy je analogické s riešením pre tla-
kovodný vložený okruho Podľa požadovaného tlaku dodávanej pary
je opäť možné zvoliť ohrev ostrou, alebo odberovou parou z tur*»
blnyo Tlak vyrobenej pary je vfiak závislý aj na zvolenom teplo-
tovom /tlakovom/ spáde meniSao Optimum sa pohybuje okolo 15°C.
Ak volíme pre oba meniče rovnaký »pád* získame pri ohreve vlo-
ženého okruhu ostrou parou kvartórnu sýtu paru s tlakom
PIV * 3»-> M P a 8 P r* o n r e v e odberovou parou s tlakom p J V =
* 1,28 MPao Množstvo média vo vloženom okruhu je 1,05 až l»07
násobkom množstva vyrobenej peryo Pomer množstva vyrobenej pary
ku potrebnému množstvu pary » líc okruhu je 0,83 až 0,87o
Nepriaznivejšie hodnoty patria riešeniu n ohrevom odberovou
parnuo

Pri riedení H dvom& meničmi pary v e^rii OR ako nevýhoda
javí tc, íe ti ti k média klesá od sekundárneho okruhu smerom ku
epotrebiteľovi, ?o umožňujú rreniknuÄie rádioektívnych látok
do lcv«rtérnoho okruhu pri sx'.̂ n.nnej havéxňi oboch aer.i^ov«
U iíslších prvkov schémy pri usporiadaní a uvoľňovo^nii p*»ry jo
prenikaniu :ie!rundňrn«hr. m̂ r'.ir. -Jn> íflSieho oknihii /.obranen^ týai,
i*? tl^V pr-ry 7. íolfii)"J v i!foľr. >. v*>Kcch je vÄdy ni*3f ako tlnk

rtj-ncej vcx'y.
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Naproti tomu možno v porovnaní s tlakovodnýu vloženým
okruhom uviesť tieto výhody:
« približná 22-krót meniSie množstvo médi o cirkulujúceho
vo vloženom okruhu,

- nižší tlak vo vloženom okruhu o 4 MP»,
* zníženie energetických nárokov na Perpaeiu prácu o viac

ako 80%,
* nižšia celková potreba teployýnumných plôch,
- menšie dimeneie a počet přepojovacích potrubí aeázi mn-
ni&ni pary v porovnaní s prepojením VTO a II«PG«

Sledovala sa aj možnosť použitia beztlakového, resp«níz~
kotlakového vloženého okruhu so aynteticVou teplonoanou látkou«

L.JZ1 J2O..J

T
_J«Ja

.t-

! 1

Ař erft/u i /// OJffiLW

Obr 10
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principiálne achéiny aú na 0bro10o V schéme a/ je
nosičom tepla kvapalina, u ktorej nedochádza V; fáaovej zmene.
Podľa schémy b/ sa kvapalná fáza aosiča tepla po redukcii mení
na plynnú© U schém c/ a d/ sa predpokladá využitie nosila tep-
la v plynnej ŕá«e0 Vo všetkých štyroch schémach sa aplikujú
prvky ananje a predchádzajúcich dvoch riešení vloženého okruhu
/VTO, II«PG, meniče pary/o

Pre prípadnú aplikáciu vo väzbe na bloky VYER 1000 by
vyhovovali štyri teplonosné látky, dostupné na domácom trhu:
v.i^snyi, difenyiová zmes, moncizopropyldiřenyl a Delo therm DH»
U prvých dvoch by prichádzalo do úvahy riešenie podľa schém c/
a d/ a pre ostatné dve latky riešenie podľa schémy a/0

Z bilančných prepoštov vychádza, že v prípade syntetic-
kých látok by za rovnakých zadávacích podmienok vo vloženom
okruhu cirkulovalo väčšie množstvo média, a to až 1,8 až 3,2
krát v£*sie ako množstvo vody v tlakovodnom vloženom okruhu«
Rovnako nepriaznivo vzrastá aj potrebný príkon obehových čer-
padiel» /V porovnaní s vodou majú syntetické látky pri teplo-
tách okolo 260°C merné teple asi polovičné a výparné teplo 5
a2 10 násobne menšie/o

Získané poznatky vedú k názoru» že vložený okruh so syn-
tetickými létkaai je nepriaznivý čo do množstva média i čerpa-
cej práce e 5&lej treba prihliadnuť na špeciálne požiadavky na
ssjsotnú konštrukcii?, a vybavenie systémov pre výmenu teple, nut-
noeť vybudovať špeciálne aamestftt/ie hospodárstvo v JEOT na
skladovanie týchto letok, manipuláciu^ dopravu a ich regeneráciu,
prípadne likvidáciu«. Z toho plynie vzrast investičných a pre-
vádzkových nákladovo Už samotné saobstarávacia cena pracovnej
látky je prvým ukazovateľom Bvýäených nákladov. Pôvodná rosho-
áujúce výhod« zn.žonéhu tlaku vo vloženom okruhu je satienaná
radom nevýhod, preto nfioožno v blízkej budúcnosti očekávat uplat-
nenie takéhoto rieíeni.*©

V rrf.oci uvnh c vjuiiti JV pre teplofikéciu v ?SSR boli
spr»íc:ov«r.ŕ úvodné ät-íijné ^isteriály, v ktorých sa uvažuje a JV
kcr.ĉ p*p.'? o.ivdenou »o ?cviotsi:<ího typu výhrevná AST-500. Nnvr-

JV ?xjf;f. yw by «j dodávku pary s tlakom 0,7
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lahkovodný verný reaktor a prirodzenou cirkuláciou primárneho
chlad i v» /tlak chladivá 2,5 liPa/ je integrálneho preradenia«
V obdobe reaktora sú umiestnené výmenníky slúžiace k prenosu
tepla do tlakovodného vloženého okruhu /tlak 3 MPe/. Para
0,7 KP» i« vyrábaná v IIoPG vykurovanom horúcou vodou vložené-
ho okruhu« Na vložený okruh nadväzuj« aj horúcovodná výmenníko-
vá stanice, ktorá môže byť radené s II»P0 sériové, alebo para-
lelne o Pri sériovom zapojení sa vyrobí maximálne množstvo pary
[9, 10, Ujo

Podľa údajov z literatúry [l2] možno očakávať, že v ZSSR
bude vyriešené také koncepcia ľahkovodného varného reaktora,
ktoré umožní dodávku technologickej pary s tlakmi od 0,7 KPa
až do 1,9 MPo.

V súvislosti s možnosťou využitia jadrových výhrevní
v SCZT pre dodávku tepla T horúcej vode a pare je treba vychá-
dzať z rozboru technickoekononiických vlastností a požiadaviek
tftplofika^ných sústav a vlastností disponibilních JV pre SCZT
CSSR [l3]o
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Z á T e r

V ČSSR sa počíta a dodávkou tepla z jadrových energetických
zdrojov už od roku 1967» kedy sa predpokladá zahájenie dodávky
tepla v horúcej vode z JE J »Bohunice pre mesto Trnavu«

Už teraz je spracovaný rad návrhov, dtúdii i projektov pre
dodávku tepla z ďalších budovaných a de výstavby pripravovaných
jadrových zdrojov« Z vykonaných 'rozborov možno konstatovat
nasledovná:

- dodávku tepla z JZ v horúcej vode možno pokladať zásadne
technicky za vyriešenú»

- pre dodávku tepla z JZ v pare sa z hl ad i ale a bezpečnosti,
technického riedenia a ekonomickej efektívnosti neurobilo
koneSné rozhodnutia«

• koncepčné riedenie vyvedenia tepelného výkonu z JZ sa búda
v jednotlivých prípadoch líšiť v dôsledku rešpektovania
miestnych podmienok zdroja, požiadaviek spotrebiteľskej
sústavy a rasového horizontu ku ktorému aa zaháji dodávka
tepla«

Snahou autora referátu bolo poukázať predovšetkým na roz-
ličné hľadiská technických, bezpečnostných a ekonomických mož-
ností dodávky tepla z jadrových zdrojov pre potreby sústav CZT,
ako aj na skutočnosť, že je nereálne pokladať jeden spôsob vy«
vedenia tepelného výkonu sa vhodný pre všetky jadrové zdroje
a sústavy CZT*
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P o u £ i t é p r t o i n « :

[ij Schutt 1« - Groaatechniache Lieferung von Proseaadampf
auB dea Kernkraftwerk GÔsgen - Däniken
/Schweiz/;
Sieraena-Energietechnik 3 /I981/ Heft 7

[i] - Materiály so symposia SVA /Schweizerische
Vereinigung für Atomenergie/ v Berne
16. a 17«novembra 1981

[3] 5«Ílej J« - Možnoati technických riedení dodávky tepla
Murinová O« v pare s jadrových zdrojov pre technológiu

a vykurovanie;
Referát na teplárenskej konferencii v M&R
Miškovec, 196?

[4] •• Trebovanij.t ' . . . : '<:-.'"\ titonnych <»tnncij
teplosnobženij« i Htümnych teplo«l*»ktrocen-
trelej po úslovíjam radiacionnoj besopasnosti;
Atoounsja energija, T,49, vypo29 auguat 1980

[5] Sellej J« • V^akun riešenia aehómy sekundárneho a ter«
• kol« ciélneho okruhu JEOT Bratislava pre vybraná

lokality jadrového sdroja;
Výskumná apráva EOÜ, Bratislava 1978

[é] Sellej J* - Výakua komponent sekundárneho a tereiálneho
• kol. okruhu študijného projektu typovej J10T

2xWER 1000 pre dodávku tepla • para a horú-
cej vode« Časť !•

oprava EOď, Bratislava 1979

[7] Murínovi O« - V^skua komponet sekundárneho a teroiálneho
• kel» okruhu študijného projektu typovej J10T

2xVVSR 1000 pra dodávku tepla • para m horu»
etj voda« 6a«ť II«
Tyakuaná «práva to59 Bratislava 1900
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Návrh technologickej «chémy a zariadení
pre vyvedeni« tepelného výkonu v pare s JEZ;
Výskumné apráva EGtf, Bratislava 1983

• Koncepce jaderné výtopny z hlediska uspořá-
dání funkčního schématu; referát na celoštát-
nom seminári Jaderné výtopny, Gottwaldov 1961

• Principiální návrh schématu zapojení jedno*
tlivých komponent jaderné výtopny 2x300 Jít
a tepelný výpočet cyklu výroby horké vody
a technologické páry; referát na celoštátnom
seminári Jaderné výtopny» Gottwaldov 1981

• Výmenníky tepla pre jadrové výhrevne;
referát na celoštátnom semirári Jaderné
výtopnyf Gottwaldov 1981

[l2J Kovyljánskij, - Centralizovannoje teplosnabženij« s ispoľ-
Sviřar zovanijem jaderných istoúnikov;

Teploenergetika 3/1961

[lij Seileg J* - Rozbor možností využitia jadrových výhrevní
a kolo v 5CZT USSR;

Výskumná správa EGÚ, Bratislava 1983

•


