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FRlPfíAVA PKCVADZKV BLOKOV JL

Ing. R. Hudcovič, log. K. Telgarský, Ing. J. Kmošena, E3Q Jasltvské Bohunice

Problematika prípravy prevádzky jadrových blokov, umiestnených v jednej lo-

kalite, je znána. V EBO sú v súčasnosti v trvalej prevádzke Z bloky JE V-l a

1 blok JE V-2, t.j. 3. blok EBO je od 14.11.19*34 v skúšobnej prevádzke, štvrtý

blok EBO bude spustený v r. 1985.

1. VSTUPNÉ ÚDAJf

Pri stanovení prtgramu činnosti blokov t.j. prevádzky, realizácie plánovaných

•práv a kontrol zariadení a výmeny paliva je nutné uvážiť rad vplyvov:

1./ Termín prvého prifázovania prvého generátora, fyzikálne charakteristiky základ-

ného zavezenía a kvalita prevádzky bitku počas 1. kampane určujú "štartovnú

čiaru" nasledujúcich kampaní.

2./ Technické podmienky jad ového paliva um»žňujú principiálne dve odlišné

skladby doplnkového paliva; s priemerným •bohatením 3,3 % U 235, resp. 3,5 %

U 235. Z obohatenia jadrového paliva vyplývajú krátke, resp. dlhé nasledujúce

kampane. Jadrové palivo sa objednáva s dvojročným predstihom.pred plánovaným ..

zavezením d« reakt«ra. Palivo je pre oba typy reakt»r§v V 213 a V 230 jednotné.

3./ Typové činnosti vykonávané počas geterálnych »práv prevažnej časti zariadenia

vykonáva personál centralizovanej údržby.

h«zsah, dĺžku a termín generálnych tpráv turbín, generátorov i ďalších základ-

ných technologických zariadení sekundárneho okruhu, je potrebné dohodnúť

s externými dodávateltoi prac taktie* s dvojročným predstihom.

4./ Počas doterajších šiestich rokov prevádzky sa stabilizoval normatív prevádzky

a údržby, t.j. neplánovaná výpadkovosť vyjadrená v % dosiahnuteľnóho výronu

a doba bežných, resp. generálnych opráv bloku. Ročná prevádzka počas kampane

je prerušená cca v polovici jednou bežnou opravou, ktorú si vyžaduje odstrá-

nenie nahromadených závad, jle hlavne periodicita predpísaných skúšok poistný*

zariadení okruhov JE a vykonanie predpísaných revízií na zariadeniach elektro-.

časti.
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5./ Z požiadaviek elektrizačnej sústavy najmä ČSED Praha vyplýva, aby generálne

opravy blokov boli mimo vybrané zimnú mesiace, t.j. /orientačne/ mimo

odbobie 15. novembra až 15. februára.

6./ Bloky tBO č. 3 a 4 sú určené pre centralizované zásobovanie teplom do Trna-

vy. Z určenia vyplýva, aby ich generálne opravy boli realizované v období

/orientačne/ 15. mája až 15. októbra.

7./ Z charakteru zariadení transportnej technológie a z personálneho obsadenia

profesií údržby vyplývajú požiadavky: generálne opravy blokov sa nesmú

prekrývať, doba medzi ukončením generálnej opravy na jednom bloku a začiatkom

generálnej opravy na dalsom bloku musí byť min. 1 týždeň.

8./ Výpočet neutrónovo-fyzi kalných charakteristík aktívnej zóny je závislý na his-

tórii prevádzky počas cc3 dvoch uplynulých kampaní. Vzhľadom na vzájomnú väz-

bu, výpočet musí byť vykonaný pre min. 2 po sebe nasledujúce kampane.

S./ Ostatné údaje, ktoré majú zásadný vplyv na dlhodobú prípravu prevádzky:

- časovo náročné opravárenské práce typu

"výmena rúrok, kondenzátorov turbín ..."

- objektívne požiadavky typu "periodická údrž-ba vodnej nádrže SÍňava"

- nové požiadavky na kontrolu tlakových komponentov primárneho okruhu, meno-

vite tlakovej nádoby reaktora

- rekonštrukcia niektorých technologických uzlov zariadenia

2. HARMONOGRAM PREVÁDZKY

Po zvážení všetkých vyššieuvedených základných vstupných údajov, je výs-

tupným produktom harmonogram BO, GO blokov na nasledujúce obdobia.V podniku musíme

mať neustále spracovaný harmonogram uO a 80 základného výrobného zariadenia

na najbližších päť rokov. Harmonogramy aktualizujeme podľa najnovších údajov reál-

nej prevádzky blokov.

Pre operatívne prispôsobenie sa dôsledku krátkodobých vplyvov /neplánované

poruchy/, resp. nepresnosti fyzikálnych výpočtov, sa s úspechom využíva na konci

kampaní teplotný a výkonový efekt, umožňujúci flexibilitu prevádzky v rozsahu

až 30 kalendárnych dní.



-3 -

Poznámka závěro

Je zrejmé, že v prípade poruchy typu "porucha tesnosti pokrytia paliva",

vyššieuvedenn schéma riešenia nevyhovuje. Pre takéto prípady je spracovaný náhradný

systém, ktorý vychádza z konkrétneho poruchového stavu.

V súčasnosti v príprave prevádzky blokov jadrovej elektrárne sa usilujeme pos-

tupovať nasledovne. Určíme dobu začiatku a konca kampaní blokov, pričom rešpek-

tujeme všetky okolnosti uvádzame v referáte ako vstupné údaje. Takto určíme potreb-

né dĺžky kampaní v efektívnych dňoch. Odborné útvary VÚJE Jaslovské Bohunice k tomu-

to vypočítajú sortiment kaziet jadrového paliva, potrebný pre zabezpečenie výmeny

paliva.

Výrobe elektrickej energie z jednotlivých blokov sa určí známou metodi kou,vktorej

základnou úlohou je cržanie priebehu pohotevého výkonu blokov v jednotlivých rokoch.


