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A b s t r a k t 

Ve Zprávi jsou shrnuty nejzávažnější vědecké, védecko-technlcké 
a Sáatecni i ekonomické výsledky, dosažené v roce 1984 Ústavem jader
ného výzkumu v Řeži. 

In the Report are presented the most important scientific re-
aulta aa well as production and economic issues of NRI Řež for the 
year 1984. 
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1 . UVCD 

S ' a v jsderr.ér.o výzkumu v Řeži Je podřízen Československé komisi pro atomovou energ i i 
a ie svý-i více než 10CC pracovníky pa t ř í к největším centrálně řízeným organizacím česko
slovenské výzkunr.ě-vývojové základny. Tře t ina pracovníků ústavu má vysokoškolské vzdělání 
a př ib l ižné 10 й byla udělena vědecká hodnost kandidáta č i doktore věd. flkoly úatavu lze 
:-.a základě jeho s t a t u t u a specifických pověření ЙЗКАЕ rozč len i t do č t y ř základních o b l a s t í : 

V ó d e c k o o r g a n i z a č n í č i n n o 3 t 

Vychází především z plnění funkce vedoucího pracoviště vědecko
technického rozvoje s meziodvětvovou působností v o b l a a t i jaderné 
en. "gie a techniky a byla zaměřena zejména na zpracování d í l č í ch kon
cepčních a prognostických s t u d i í i komplexních prognóz pro potřeby 
úatavu i cent rá ln ích orgánů a t á t n í správy, na plnění vědeckoorgani-
začních úkolů v o b l a a t i mnohostranné mezinárodní spolupráce, na 
koordinaci j t á t n í c h úkolů RVT a úkolů a t á t n í s tandardizace a ne r o z 
sáhlou vědeckotechnickou a popularizační informační č innos t . 

Ř e á e n í ú k o l ů r o z v o j e v ě d y 
a t e c h n i k y 

Př ib l ižně 73 % výzkumných kapaci t 6jV bylo v roce 1984 
zaměřeno na řešení aktuálních i perspektivních problémů roz
voje jaderně energetického Komplexu ČS3R (jaderná bezpečnost, 
reaktorové fysika, reaktorová technika , reaktorové mater iá ly , 
radiochemická technologie , normalizace); zbytek byl věnován 
problémům využ i t í ion izuj íc ího záření v da l š í ch odvětvích 
národního hospodářství ( radiační technologie, radiofamqka, 
analyt ické apl ikace) a problémům radiační bezpečnost i . 

V ý r o b a a s e r v i s 

Jako každoročně, tak i v roce 1584 využíval úetev svá špičková 
experimentální / .ařízení pro poskytování servisu mimoústavnín zájem
cům (ozařovaní na reaktoru WR-S a na kobaltovém zd ro j i , výpočetní 
prór.j, analytický s e r v i s ) . Náročné úkoly p l n i l i pracovníci ústavu 
i v ob las t i r ea l i zace některých vybraných výsledků v l a s tn í vývojové 
činnost i (výroba radíofarmak a polovodičových detektorů ionizuj íc ího 
zá řen i ) , šlo vesměs o výrobky, které z hlediska národohospodářského 
p.-iráscly r.atolik značný p ř ínos , že bylo z celospolečenského h l e -
dijka 'sdnozr.ačně účelné rozv í je t j e j i c h výrobu i ve výzkumné orga
n izac i . 

P l n ě n í j o c i á l n í h o p r o g r a m u 

Tato č innos t , předs tavuj íc í nedílnou aložku hospodářské 
č innos t i ústovu, j e zaměřena především ne zvyšování kva l i f ikace , 
na zlepšování kva l i ty bydlení a závodního s t ravování , na zlepšení 
к / e l i t y pracovního p r o s t ř e d í , bezpečnosti práce a závodní l éka ř 
ské péče e konečně i na za j i š t ěn í rekreace pracovníků úetevu e 
Jejicr» rodinných p ř í s lu šn íků . 

3 



vYZKL-'MNV UTVAR 

Г 'ЛЕК 
I |AUERNE _ _ 
| f .ERGE Г KY 

'.JSEK 
RiAř TOROVYO 

MATERIÁLU 

USEK 
' V Z U J . C i H O 

. . AHE.N; 

U5EK 
R E A * : C R C v E 

F ťZIKY 

ÚSEK. 
RADlOCHEf 

TECHNOLOG1 E 

PLAN 
A 

KONCEPCE 

REL~" Г ? . 

U ť- p P Ж ZAHRANIČNÍ j 

z и 
ORGANIZACE. 

KONTROLA 

EKONOMICKY U~"VAR 

OSEK 
EKONOM: С КО 

FINANČN; 

OSEK 
PROVOZNÍ 

ODBOR 
ÍNVE". H C N ' 

TECHNICKÝ ÚTVAR 

USEK 
TECHNICKO 
VÝROBNÍ 

ODBOR 
VY?.: UMNÉHO 

utAKTORU 

USEK 
RADIAČNÍ 

BEZPEČNOSTI 

ODBOR 
VÝPOČETNÍ 
TECHNIKY 

ODBOR 
TECHNICKÝCH 

INFORMACI 

^;-e::i ' ;v: !Qh-?:.p. L-: 4VU jaderného výzkumu 

Rozsahu úkolů, . . * . : ,;.JJ' 
. .'..vkiir-.r.a 'jin-i;'-:'., j::.''.lr.;í : 
•eiéna v hv!.;v; r.á-..'-.'-.ка ~r-\ 
. ' . скен : ' i : á l ' 4 t < ' ) V ' R ú t v e r y 

• a i i:: a r; '"• r. ě < t,; 
v;'ziíU:r.. íir.r... 
ť o:..'.ického :.-. 

, :-,"ir.:.-.vî;. i organizační struktura (oir. 1). 
•j::i vycrarivch výsledků této činnosti, je 
;t. <~'<or,cr.i cké а obslužné jsou podřízeny 
'ó•'*.ka zabezpečují činnosti technicKé, in-

•",'011 

3 1U i" :. У . í ( t í d i t f : i i j aO ' J p ."'.''HO pod 

•"••:-; uor.rjlní sviic: . 
.'r.ony útvary pro všeobecné řízenL a : .~-ггш ...j a ;••" 

• ' ,-p . р Г о j.;úri 

i'f-'аг i;ír.ésLi;a pro výzkum je čiener. onorav'1 r.a 5 výzkumných úseků - jaderné nnerpo-
' . ' - 7 . reaktorových ...etn^iďiů, radio-jhe-.ické • . i - d ro log i e , i on izu j í c ího zé:-cr.í a reaktorové 
fysiky - a i.y pak podle gpbcial inace r.a odďilor.í . (r.'Skter--: výzkurrmě vývojové úkoly řeš í 
CÚ./ ' , ' sve kapacity i gpeci^lní útvary technického náněgíkas odbor výzK.urrmého reaktoru a 
•'..jo к radiační bezpftčno.-j t i ) . Štúbní~i útvary па-;йзтка pro výzkurr. jaou oddělení prognóz a 
>!"iéi-'.-.í plánování výaku-ш. 

Koordinací re::er.i vvakuiTir.č-vývojových úkolů s t á t n ího piánu j e podřízena vedoucí-i 
ú.Kiků, za řeaení d í l č í c h úkolů gtátr.ího plár.u, jakox i úkolů r egor tn ích a ús tavních , ,;;ÍJOU 
•>-] povodni vedovcí oddělení . 

Závažnou úlohu v aysténu ."ízení úrnsv; - i s j / poradní orgány ř e d i t e l e (obr . 2) : 

- Porada vedení, ,-ejíniž členy jaou náměstci ř e d i t e l e , vedoucí útvaru kádrové a per
sonální práce , taje.-ir.ík ř e d i t e l e a předsedové CZV K3Č a ZV ROH. Je j i ch účagt í j e zabez
pečována informováno?)! i spoluúčast zágtupcú s t rany i odborů na všech dů lež i tých jednáních 
veden.' úatavu. Poradé vedení, tak jako ostatní"! poradní--, orgánům ř e d i t e l e , předsedá ř e d i t e l . 
Porada vedení se koná jednou /.a dva týdr.y a projednává závazné problémy ř í z e n í ústavu. 

- Čatavní rada, je j ímiž členy jgou kromé členů porady vedení j e š t ě vedoucí úaeků, odborů, 
átábních útvaru ř e d i t e l e a náměatke pro výzkum a předaede výboru ZO S3M. í e t a v n í rada pro
jednává nejzávažnějš í problémy ř ízení ús tavu , vyžadující ko lek t ivn í odborné poeouzení a 
zagedá obvykle jednou za nfisíc. 
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- Rjzaii'ena údt&vr.í rada, na jejíž zaaedání jsou krone členů ústavní rady sváni všichni 
členovv CZV KSČ a ZV ROH, předsedové výborů základních organizací KSČ a dílenských výborů 
HOH, Jakož i ̂ redgeda Č3VT3. Rozšířená ústavní rada tak představuje závažný politicko-eko-
r.o.-r.ický bktiv ústavu, zajištující efektivní účast pracujících na jeho řízení. Zasedá čtvrt
letně a projednává čtvrtletní i roční rozbory činnosti ústavu, roční i pětileté plány čin
nost i, jakož i dlouhodobí koncepce rozvoje ústavu. 

- Vid-ická rada ústavu, která zasedá jednou až dvakrát ročně. Projednává nejzávažnější 
ctíiiKy perspektivního charakteru, týkající se zaměření odborné činnosti ústavu jakožto 
vedouoíno pracoviště vědeckotechnického rozvoje v oblasti jaderné energie a techniky a zá
kladní vědecké a technické problémy rozvoje této oblaati. Vědecká rada ústavu tak představu
je vrcholný vědecký poradní orgán ředitele, zajištující vysokou úroveň posuzování odborných 
problémů, řešených ustaven. Jejími členy jsou kroraě pracovníků ústavu významní představitelé 
výzitunu i průmyslové praxe. Současné složení vědecké rady Ú*JV je uvedeno v obr. č. 2. 

ŘEDITEL 

P O R A D A V E D E N Í 

náměstkové ředitele, vedoucí ÚKPP 
tajemník ředitele 
předsedové CZV KSČ a ZV ROH 

U S T A V N R A D A 
členové porady vedení 
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ředitele a náměstka pro výskům 
předseča výboru ZO 33M 

ROZŠÍŘENA U S T A V N Í R A D A 

členové ústavní rady 
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z á a t . cen t rá ln ích orgánů 

V Ě D E C K Á R A D A 

Ing . V. K r e t t , CSc. ( ř e d i t e l ÚJV) -
- předseda Vědecké rady 
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Ing . J . Beránek, CSc. (3PK) 
Prof. Dr. J . Cabicar (PJPI ČVUT) 
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Ing. R. Pilip, CSc. (ředitel 0ZE3) 
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Obr. 2 Schéma poradních orgánů ředitele 
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Převážná část výzkumné kapacity ústavu je naplněna řešením státních úkolů vor >je 
vědy a techniky. Tyto práce jsou financovány hlavně ze státního rozpočtu, ovšem prostřed
nictvím organizací zabezpečujícícn převzetí a praktickou aplikaci realizačních výstupů. 
Tyto organizace se na financování nákladů, spojených s řešením úkolů podí le j í také ve 
s tá le větším rozsahu svými vlastními prostředky, což svědčí o rostoucím zájmu uplatňovat 
výsledky vědecko-technického rozvoje v průmyslové praxi. 

Odpovídající pozornost je věnována vlastní ekonomice ústavu. Základní ekonomické 
ukazatele poskytují účelné vodítko pro snahu dodržovat zásady hospodárnosti při řešení 
úkolů. Fo skončení každého měsíce jsou všem vedoucím oddělení к d ispoz ic i přehledy o sku
tečných nákladech jak na výzkumné úkoly, tak i na ostatní činnost ústavu. Tyto přehledy, 
zpracované na samočinném poč í tač i , zahrnují náklady od počátku roku do konce vykazovaného 
měsíce a j e j i c h porovnání s celoročním plánem podle položek kalkulačního vzorce. Tak mají 
odpovědní "pracovníci po ruce d03tatek aktuálních informací i o finančních výsledcích č i n 
nosti svých podřízených útvarů, umožňujících operativní zásahy na podporu hospodárného 
plnění úkolů. 

Stálým úkolem v hospodářsko-správní oblast i je průběžné zabezpečování materiálně-
technického zásobování. Náročnost zásobovací činnosti spočívá v tom, že jen určitou část 
potřebných materiálů lze v dostatečném předstihu nárokovat a specifikovat j i ž při tvorbě 
plánu, zatímco v ostatních případech se.potřeba projeví až v průběhu řešení úkolů. Je pro
to nutné udržovat na skladě poměrně široký sortiment materiálu, který je okamžitě dosaž i 
telný a jehož normovaná zásoba je průběžně doplňována. 

Nákladná a mnohdy unikátní zařízení vyžadují relat ivně značné náklady na opravy a 
údržbu. Zanedbatelné nejsou ani náklady na údržbu budov a celého areálu ústavu. Z ce lko
vého rozpočtu na vlastní činnost ústavu připadá ročně cca 15 % právě na opravy a údržbu. 
Celý komplex řízení a správy je přitom zaměřen к jedinému c í l i - zabezpečit efekt ivní 
splnění všech plánovaných úkolů v termínech. 
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2. VÉDECKOORQANIZACNÍ PRÁCE 

2 . 1 . K o n c e p c e a p r o g n ó z y 

V roce 1984 zpracoval i pracovníci ÚJV řadu koncepčních a prognostických s t u d i í , jak 
pro vni t roúatavní potřebu, tak i pro potřebu ČSKAE ( / 1 - 6 / ) • Z d í l č í c h s t u d i í to byla např . 
k r i t i c k á s tudie o atavu vývoje mater iá lů pro ak t ivn í zónu rychlého reaktoru / 2 / a s tud ie 
o problémech výroby palivových článků lehkovodních reaktorů / 6 / . Na základě připomínek 
Vědecké rady ĎJV a připomínek CáKAE byla rovněž zpracována upravená verze koncepce roz 
voje 6JV do r . 2000 a předběžný návrh s t á t n í c h úkolů rozvoje vědy a techniky, k t e r é by 
měly být řešeny v tfJV v období 8. PLP. Pro potřeby ČSKAE, jakožto garanta vědeckotechnic
kého obsahu s t á tn ího cílového programu 01 "Rozvoj jaderné energetiky do r . 2000", byly 
zpracovány některé d í l č í metodické i věcné podklady pro předběžný projekt programu. 

L i t e r a tu ra 

/ 1 / M. Pasek: Technické c h a r a k t e r i s t i k y energetických reaktorů a modelu soustavy ( r eak
tory lehkovodní PWR a rychlé LMPBB). Vni t řn í zpráva iJjV 6771 T, E, leder. 1984. 

/ 2 / G. I l i n č e v : Současný s tav a vývoj mater iá lů akt ivní zóny rychlých reaktorů chlazených 
aodíkem. Vnitřní zpráva tfjV 6965 T, M, duben 1984. 

/ j / V. Bartošek; S t r a t e g i e zavádění nové e lek t ro technolog ie s minimem dotace . Vni t řn í 
zpráva ÚJV 6860 E, březen 1984. 

/ 4 / P. Melichar, 3 . Havelka* Zkušenosti s řízením a koordinací s t á t n í c h úkolů RVT a jejich 
r e a l i z a c í v národním hospodářs tv í . 4 . seminář "Řízení výzkumných a vývojových o rgan i 
zac í " , 2 0 . - 2 2 . 3 . 1984, Vse t ín . Sborník, s . 66. 

/ 5 / M. Hron, S. Havelka: Úloha vědeckovýzkumné základny v rozvoj i jaderně-energet ického 
komplexu. "Den jaderné energet iky 198*" Praha, 1 3 . 1 1 . 1984. Sborník, s . 13 . 

/ 6 / L. Jakešová, S. Havelka; Problémy výroby pal iva LWR. Pracovní meter iá ly ÚISJP, v t i s k u . 

2 . 2 . K o o r d i n a c e s t á t n í c h ú k o l ů r o z v o j e v ě d y 
a t e c h n i k y 

Rozsah koordinační č innos t i ústavu Děhem jeho exis tence postupně v z r ů s t a l . V le tech 
1972-1975 koordinoval úscav 1 úkol s t á t n ího plánu., v l e t e c h 1976-1980 to j i ž bylo 5 úkolů 
a v roce 1984 koordinoval ústav celkem 8 úkolů s t á tn ího plánu, z toho 5 úkolů v ranc i s t á t 
ního cílového programu A 01 "Rozvoj jaderné energetického komplexu" a 3 úkoly v ranci pro
gramu P 09 "Rozvoj j aderné ene rge t iky" . 

Ve funkci koordinačního pracoviš tě za j i šťu je ústav řešení úkolů s t á tn ího plánu v ce 
lém j e j i c h rozaahu a to bez ohledu na organizační podřízenost pracoviš í zúčastněných na 
řešení a odpovídá za vědeckou a technicko-ekonomickou úroveň řešení úkolů. Ústav ř í d í a 
usměrňuje věcný a metodický postup řešen í v souladu s c í l i úkolů s t á tn ího plánu RVT. Zabez
pečuje projednání všech zásadních otázek spojených s řešením úkolu, souhrnně z a j i š í u j e 
spolupráci e řeš i te l skými p racov i š t i d í l č í c h úkolů, e t a p , r e s p . podetap a ve smyslu p l a t 
ných předpisů zabezpečuje financování úkolů s t á t n ího plánu RVT. 

Objektivnost výkonu funkce koordinačního pracoviš tě j e za j i š t ěna pravidelnými zase
dáními koordinačních komisí, k t e r é schva lu j í postup koordinačního pracoviš tě za uplynulé 
období, kvalifikovaně posuzují a vyjadřuj í se к závažným otázkám č i n n o s t i , schvaluj í návrhy 
prováděcích plánů na j edno t l ivá l é t a , vyjadřuj í зе к podkladovým materiálům, s l e d u j í rovno
měrnost čerpání nákladů, věcné plnění úkolů a plnění r ea l i začn ích výstupů. 

Velké pozornost j e věnována zabezpečení r ea l i z ace výiiledků řešení úkolů. V součin
nos t i s r e a l i z á t o r y jsou připravovány pro nadřízené orgány nezbytná podklady nutné к za
bezpečení t é t o r e a l i z a c e . 
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Zasedání koordinačních komisí ae konalo u úkclů většího rozsahu (r.ad 10 sil. Кбэ/гок) 
pravidelně jednou za čtvrt roku, u menších úkolů pololetně. Vedle těchto pravidelných zase
dání jsou podle potřeby organizovány kontrolní dny a účelové kontroly Jednotlivých úkolů 
státního plánu. V roce 1984 se v únoru a dubnu uskutečnily kontrolní dny v rámci úkolu 
"Průmyslové radiační technologie", v úkolu "Fluoridové přepracování vyhořelého U-Rj paliva" 
proběhle účelová Kontrola. Závěrečnými oponentními řízeními byly ukončeny dva útcoly: "Bez
pečnost jaderně energetických zařízení" a "Průmyslové radiační technologie" a uskutečnilo 
se vstupní oponentní řízení úkolu státního plánu "Bezpečnost jaderných elektráren s lenko-
vodními reaktory" a rezortního úkolu ",'yuiití ionizujícího záření v chemických a biologic
kých systémech". 

2.3. O r g a n i z a c e m e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e 
I v roce 1984 byl ČJV pověřen plněním řady vědecko-vrganizacních úkolů v mezinárodním 

měřítku. Velni aktivně se například zúčastňoval prací "Stálé komise RVHr- pro mírové vyuiití 
jaderné energie Atomenergo. Pracovníci ústavu zde pracovali jano členové sekce č. 1 pro reak
torovou vědu a techniku, sekce č. 2 pro přístroje jaderné techniicy, jako členové Vědecko
technické rady VTR-1 (Rychlé energetické reaktory) a VTR-3 (Jaderná bezpečnost), předsedali 
Vědeckotechnické radě VTR-2 (Zpracování raiioaktivnícn odpadů) a zúčastňovali зе práce vlast-
rí komise Atomenergo. Velký objen prací byl řešen v ranci Mezinárodního dočasného kolektivu 
pro fyziku lehkovodních reaktorů a ústav rovněž plnil funkci normalizačního 3t:-edlska v rámci 
mezinárodního hospodářského sdružení Ir.teratomenergo. 

Výsledky činnosti specialistů v pracovních orgánech RVKP se promítají do dalšího zkva
litnění mezinárodní dělby práce při řečení výzkumných úkolů a mají tedy цпаспу význam i pro 
via3tní práci ústavu. Pozitivním гулет této mnohostranné spolupráce je rostoucí tendence к 
uzavírání konkrétních dohod na jednotlivá témata. 

Experti ÍJV se podíleli aktivně na činnosti rady pracovních orgánů Mezinárodní agen
tury pro atomovou energii (MAAE) ve Ví ani. Slo zejména o stálou účast na zasedáních tech
nického redekčního výboru pro otázky zajišlování jakosti, technickéno redakčního výboru pro 
rezmijtování jaderných zařízení a stálé pracovní skupiny pro vlastnosti paliva lehkovodních 
reaktoru. Kinoto se pracovníci ústavu zúčastnili řady zasedání dalěích pracovních orgánů 
MAAE (poradní skupiny expertů MAAE, technické výbory, dočasné pracovní skupiny aj.). řro 
Í*AAE byly řešeny některé úkoly na základě kontraktů a dohod. Hlavní roli zde hrála Ústřední 
analytická kontrolní laboratoř ĎJV jvou účastí na kontrole dodržování dohody o nešířeni 
jaderných zbraní. Hlavní význam spolupráce s MAAE spočíval v možnosti získat nejnovější 
vědeckotechnické i ekonomické poznatky o mírovém využívání jaderné energie ve .jvětš. Znač
ným přínosem byla z tohoto hlediska i dlouhodobá stipendia MAAE a výcvikové kursy MAAE, 
umožňující mladým perspektivním pracovníkům ústavu získat zkušenosti na zahraničních špič
kových pracovištích. 

Rozsáhlá byla dvoustranná vědeckotechnická spolupráce se zeměmi RVHP, zvláště se SSSR. 
Těžiště spolupráce se SSSR bylo v realizaci výzkumných programů týkajících se rychlých reak
torů a redioehenické technologie, včetně RA odpadů. Velmi dobré výsledky byly dosaženy i v 
dalších oblastech spolupráce: lehkovodní reaktory, nauka o materiálech, radioaktivní izotopy 
a přístroje. Spolupráce se SSSR je velmi efektivní a její konečné výsledky i v letošním roce 
potvrdily správnost zásadní orientace CsKAE na spolupráci se 33SR. Ke řadu témat spolupráce 
byly již uzavřeny dohody vedoucí к jejímu dalšímu upřesnění, konkretizací a ke zvýšení efek
tivnosti výsledků. 

Spolupráce s NDR byla soustředěna především na ZfK Roesendorf a Zfí Lipsko. Pokufi jde 
o ZfK Rossendorf, pokračjvéla spolupráce v oblastech vývoje lehkovodních i rychlých reak
torů, vývoje a výroby radioizotopů a přístrojů jaderné techniky a výzkumu dalšího využití 
ionizujícího záření. Značný ekonomický význam měla důsledná realizace dohody o reciproč
ních ozařovacích praceeh, která oběma ústavům umožňuje plnit Jejích závazky na dodávky 
rediofarraak i v období oda-távek reaktoru. Spolupráce s Zfí Lipsko je zaměřena na ргоЗ^т 
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využit í ionizuj íc ího záření a na problémy informační a výpočetní techniky. I zde bylo do
saženo dobrých výsledků. 

Pokud Jde o ostatní zemi RVHP, má v poslední době vzestupnou tendenci spolupráce 
a ULR. Je zamířena na problematiku vodních režimů, materiálové problémy, na přístroje Je
deme techniky, na experimentální recL,ury a na využit í ionizujícího záření. 

2 .4 . V ě d e c k o p o p u l a r i z a č n í č i n n o s t ' 

Zavadit nový obor znamená, mimo Jiná, tento obor propagovat a vysvětlovat íeho před
n o s t i . Jedním z úkolů našeho ústavu Je proto próí let se na zvyšování úrovně informovanosti 
veřejnosti o možnostech a výhodách mírového využívání jaderná energie, odpovídat na otázky 
kladené v souvis los t i a výstavbou Jaderných elektráren, aplikací radioizotopů a pod. 

Uvedené úkoly plní náS ústav předevSím svou vádecko-popularizační č innost í , která 
vychází z aktuální problematiky našeho oboru. Roční plány činnosti vypracovává komise tfjV 
pro technioko-ckonomickou propagandu a schvaluje je porada vedení ústavu. Část plánovaných 
akcí je zařazena i do resortního plánu fiSKAE. Přehled vědecko-popularizační č innost i , usku
tečněná pracovníky ÚJV v roce 1964, je uveden v následující tabulce. Z tabulky vyplývá, že 
Ostav Jaderného výzkumu se podílí významnou měrou na popularizaci vědecké problematiky z 
oblaati mírového využívání jaderné energie. Této činnosti je věnována v ústavu soustavná 
pozornost, Je plánovitě řízena a koordinována a obdobnou činností ÍSKAE. 

Tabulka 1 
Vědeckopopularizační činnost pracovníků IÍJV v roce 1984 

Druh činnosti 

Publikace v popularizačních 
časopisech a denním tisku 
Rozhledové a televizní besedy 
Tiskové besedy 
Výstavy (a) 
Osvětová činnost a exkurze (b) 
Krátké Ш щ у (с) 
Různé 

Počet akcí 

plán 

13 
4 
0 
2 

22 
1 
2 

plnění 

17 
6 
1 
2 

34 
1 
2 

Foznámkyi (a) Spolupráce na přípravě výstavy Seského 6v sSsP "Atom pro mír" 
a účast na mezinárodním chemickém veletrhu "Incheba 1984". 

(b) Jsou zahrnuty 1 exkurze na pracoviit ích tÍJV, kterých se zúčast
n i lo celkem 34 skupin, z toho 7 zahraničních, počet účastníků 
byl 675, z toho 52 ciz inou. 

(c ) Spolupráce na krátkém filmu "RadioaKtivnl odpady". 
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Programy ALLCUT 2 a KADO jsou analytické programy pro kvalitativní a kvantitativní 
analýzu závislých stromů poruch pro opravitelné systémy. Prograqy určují množinu nininál-
nich kritických řezu stromů poruch a na jejich základě určují kvantitativní charakteris
tiky, přičemž ae a rozsáhlou množinou vyrovnávají různým způsoben. Program ALLCUT 2 umož
ňuje redukci jak podle řádu, tak podle pravděpodobnosti řezu a mimo obvyklé charakteris
tiky vyhodnocuje i pravděpodobnost první poruchy. Program КАЮ redukuje dle řúdu řezu a 
určuje odhady pohotovosti, intensitu poruch a Četnost poruch vybraných událostí. 

Byla zpracována studie věnovaná sběru a zpracování spolehlivostních údajů z provozu 
jaderné elektrárny a poukazující na některé nedostatky, vyplývající z potřeb apolehlivoat-
ních analýz /6/. Zakončily se práce na zpřesněné analýze barbotážního systému jaderné ele
ktrárny V-2 /4/. Byly specifikovány návrhy úprav tohoto systému pro zvýšení jeho spoleh
livosti. Provedená konstrukce stromu poruch umožnila zahrnout jak "interval pohotovosti", 
tak "Interval bezporuchovosti". К vyhodnocení byla použita přímá syntézní metoda, čímž 
došlo ke značné úspoře výpočetního času. Jako nejzávažnější událostí z hlediska kvanti
tativní i kvalitativní analýzy se ukázaly poruchy provzduiňovacích potrubí a netěsností 
hermetických dveří berbotážního systému. Doplňující analýza konečné konstrukce barbotáž
ního systému s následnou kvalitativní i kvantitativní analýzou ukázala, že konstrukční 
•měny nezahrnuté v původní projektové dokumentaci (vzduchotechnické potrubí v záchytných 
plynojemech) jsou závažné z hlediska spolehlivosti (obr.5 ) . 

К analýze havárií vyvolaných zrninou průtoku chladivá, byly na základě dostupných 
údajů zpracovány a odladěny podprogramy pro modelování práce ARM5-3 a ROM a regulace se
kundárního okruhu /7/. vypracované podprograngr jaou využívány v programech DYMO a DYNAMIKA 
pro ocenění procesů a výpadky hlavních cirkulačních čerpadel jaderné elektrárny V-2. Pro
gramem DYNAMIKA byly provedeny variantní výpočty přechodového proceau, vyvolaného výpad
kem hlavních cirkulačních čerpadel, přičemž byl sledován parametrický vliv r&zné hodnoty 
tepelného odporu mezery mezi palivem a povlakem na přípustnost procesů. Pomocí variant
ních výpočtů prováděných programy DYM0-VVE8 a DYNAMIKA byly sledovány vlivy práce kompo
nent jaderné elektrárny na bezpečnost aktivní zóny při výpadku hlavních cirkulačních čer
padel, zejména vlivi 

- velikosti setrvačníku hlavního cirkulačního čerpadla, 
- charakteristiky čerpadel, 
- regulace kompenzátoru objemu, 
- odezvy sekundárního okruhu. 

Pro účely zdůvodnění tabulky limitních provozních režimů JE V-l byly provedeny dopl
ňující práce a výpočty. Byly zformulovány bezpečnostní zásady pro stanovení dovolených 
výkonů za různých provozních režimů. Na základi různých fyzikálních aspektů a možných dů
sledků poruch в výpadky hlavních cirkulačních čerpadel, byly navrženy a výpočtově prově
řeny nové hodnoty dovolaných výkonů sedmi akupin režimů jaderné elektrárny V-l /6/. S vy
užitím výsledků spolehlivostního rozboru elektrického napájení hlavních cirkulačních čer
padel byla vyřeSena fyzikálně termu hydraulická část této rozsáhlé interdisciplinární pro
blematiky. Na základi dostupných údajů o VVER-1000 byl upraven program HYVO-10 a provedeny 
předběžné výpočty pro výpadky 1, 2 a 3 hlavních cirkulačních čerpadel ze 4 pracujících 
(obr. 6, obr. 7 ) . 

V rámci standardizace výpočtových ppogramů, používaných pro analýzu bezpečnosti ja
derných elektráren, byly hodnoceny daloí programy řešící problematiku neutronové fyziky, 
termohydrauliky, chování palivových tyčí, havárií ae ztrátou chladivá, dynamického zatí
ženi, iíření radioaktivních proauktů а spolehlivosti. V roce 1934 proběhlo standardizační 
řízení výpočtových programů MObY-DICK, BIPR-5AK, liIPR-fljV, VLHO, ./AT2R, RJ 006, RJ 009, 
PREP-KITT а Р2 /1/. 
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1геЧ- ez aktivní zóna 
2 к <r f vétev s fungujícím HCČ 
3 ze h v vétev s vypadlým HCČ 

Obr. 6 Průběh průtoků při výpadcích HCČ u WER-lOOO 

V ranci prací ne návrhu komplexního programu řízené spolehlivostí jaderné elektrár
ny íylv n ohledem na začlenění diagnostického a integrovaného informačního spolehlivoat-
r.ího 3"/.!tér.j zpracovány podklady pro konečný návrh, oeatavený návrh definuje podmínky 
zpracován::., zavedení a realizace komplexního programu řízení spolehlivojti. Je shrnuta 
celá 'iťéra existence činnosti jaderné elektrárny počínaje návrhem, projektem konstrukcí, 
v;;'r ,!;';:J , mortáží, ňpouštěním, dozoren, vlastním provozem, opraváři až po likvidecí jed. 
cieku siny. :;ávrh jmérnic vychází z doaavadní praxe a zkuáenoatí я JE V-l a zahrnuje všech-
í.y -inlůí oolaatJ .ipolehlivoati, které r.ejoou zatín uspokojivé zajiátény. V návrhu jaou 
tvedci-.-.y a v obaahu respektovány všechny dokumenty, platné v ČoSR a IttfHP /10/. Bjl zpraco
ván r/i.-rh r.a zavedení iritegrovaneho spolehlivostního informačního systému z hlediska jeho 
realizace v jaderné elektrárně a porovnán a doaud používaným uygtémom pro sběr a zpraco-
va: : ir.íor-.ticí . V.ávrh reopektuje vaecnny dosavadní ypolehlívogtní informační systémy a 
riirii.--: návrny. Vychází v-зак ze známé zkuňenogti dynamického charakteru těchto .liygtámů 
6 :.by,b-j':.jati aougtavného výzkumu a vývoje. Byl vypracován topologický diagnosticky model 
pí i.:\íii7.Í.-.G úť.íjr.; я vyuzitír. moaelú jednotlivých komponent e ayetéuú. Model zahrnuje pe-
i!i";t;y i-yaktoiLi, kor.penz-:: toru ob.jú-.u, parníno renerátoru, hlavního církulačtíího čerpadla 
:: ;..:>-vj.-.ý..i „yj v-j, iy a ř.Iivr.í ь... u v л i'ac J arT.etJry / 1 1 / . 
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V rámci zkoumání spolehlivosti systému kontroly a řízení byly navrženy parametry 
pro specifikaci spolehlivosti bezpečnostně významných zařízení ayjtému. Byly shrnuty 
důležité měřicí obvody, obvody ochrany, pasivní blokády, individuální dálkové ovládání 
akčního orgánu, obvody automatické regulace, automaty a další vybrané čistí systému. 
Byly stanoveny zásady členění systému kontroly a řízení na objekty spolenlivostního 
sledování a ukazatele spolehlivosti systému analogicky ke strojním komponentám Jaderné 
elektrárny. 

Obr. 7 Prúbíh otáček pří výpadcích НСЙ u VVER-1000 
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3.1.2, 3eaktorová_f2zika 

Počátkem roku 1984 bylo standardní boční vedení aktivní zónv reaktoru LR-0 demon
továno a byla zahájena montáž vnitrních a vnějších částí makety energetického reaktoru 
WER-440. Tím byl zahájen experiment pro upřesnění energetického apektra a dávky neutro
nu dopadajících na tlakovou nádobu energetického reaktoru. Byl připraven moderátor s 
požadovanou koncentrací řLBO,, takže aktivní zóna byla zcela zatopena a reaktor LR-0 
řízen experimentálním klastrem /1/. Byly založeny speciální palivové kazety simulující 
okraj aktivní zóny reaktoru WER-440. Zbytek zóny. byl osazen standardními palivovými 
kazetami zkráceného typu WER-1000, z nichž některé obsahovaly palivové elementy з růz
ným obohacením U 235. Ve vybraných pozicích kazet byly založeny aktivační detektory. 
Čidla ovládacího zařízení byla přemístěna ze svých standardních zásobníků do vertikál
ních suchých kanálů kolem nesymetrické aktivní zóny u stěny nádoby reaktoru a reaktor 
byl spouštěn za pomoci neutronového zdroje přitahovaného lankem к petici jedné z kazet. 
Pro apektrometrická neaktivační měření byl reaktor provozován nepřerušené po celý pra
covní týden. V závěru experimentu byla provedena aktivační měření a fóliemi a ověřeno 
radiální rozložení pomalých neutronu měřením zbytkové aktivity gama vybraných palivových 
elementů ne automatizovaném pracovišti s průmyslovým robotem PR-16 P. 

Fo demontáži speciálních konstrukčních prvků maketového experimentu a likvidaci 
zahořovaného moderátoru byle v září připravena aktivní zóna se 7 kazetami в obohacením 
2 % V 235 a byla ověřována identita pasportních údajů obohacení paliva. Tomu předcházely 
nezbytné důkladné proplachy hlavního okruhu moderátoru a vyčištění palivových elementů 
vybraných kazet od zbytků usazené kyseliny borité, aby byly zajiStěny podmínky odpoví
dající Již vyhodnocené etapě uvedeného experimentu, realizované v roce 1983. 
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4 
V závěru roku byla aktivní zona 

opět zirěněna, založena vložná zóna VZ-
-440 эе 7 palivovými kazetami zkráce
ného* "typu WER-440 a obohacením 3,6 % 
U 235, přechodové speciální kazety 
imitující strukturu zóny WER-440 a 
na periferii bylo 12 palivových stan
dardních kazet zkráceného typu WER-
-1000, z nichž některé obsahovaly spo
lu s přechodovými kazetami směa různě 
obohacených palivových elementů (obr.8). 
Znovu byl připraven roztok H,B0, v de-
mineralizované vodě jako moderátor з 
koncentrací podle požadavků experimen
tu. Díla* mimořádnému nasazení provozní
ho personálu v době maketového experi
mentu byly vytvořeny předpoklady к pře
kročení plánovaného rozsahu provozu 
reaktoru Lfi-0 asi o 25 %. 

Pro zvýšení ciHivoeti detektoru 
ovládacího zařízení byla navázána spo
lupráce ее ZE3 к.р. Škoda Plzeň, který 
vypracoval atudii nožného rozmístění 
detektoru /2/ a po vybrání optimální 
varianty byla vypracována technická 
dokumentace a sjednána hospodářská 
smlouva эе ZES k.p. škoda Plzeň na rea
lizaci úprav nosného systému a montáž 
suchých horizontálních kanálu pod nos
nou deskou aktivní zóny reaktoru LR-0 
/3,4/. Byly podrobně konzultovány návrhy 
projektu na úpravy nosného svatému pro 

experimenty s pre ěnnou roztečí kaiet a dodavatelem ZES k.p. škoda Plzeň a byle zahájena 
první etapa výroby. Jde o přípravu experimentu s tzv. zhuštěnými .sklady vyhořelých pali
vových kazet. Výstavba zhuštěných skladů vyhořelých kazet a užitím dostupných materiálů 
vykazuje značné finanční изрогу proti současnému typu skladu. 

Ve spolupráci se ZES škoda se uskutečnila v roce 1984 modelová měření radiační zátě
že tlakových nádob reaktoru VYER. Pracovníci odd. 253 zabezpečili spouštění aktivní zóny 
makety VVbR-440 včetně dosažení parametrů požadovaných pro experimentální provoz. Zároveň 
uskutečnili měření spektra neutronu v aktivní zóně. Spektrometrická měření vně aktivní 
zóny provedli pracovníci ZES Škoda. Cílem experimentu bylo zejména stanovení spektra ne
utronů dopadajících na evědečné vzorky a vnitřní stěnu nádoby, tj. upřesnění zpracování 
výsledků svídečnébo programu a předpovědí zbytkové životnosti tlakové nádoby. Současně 
я vyhodnocením výsledků měření probíhají 1 rozsáhlé výpočty /5/. 

V r. 1984 byla na reaktoru LR-0 provedena sada měření ke stanovení prostrovébo roz
ložení hustoty Štěpení v okolí částečně zasunuté HRK kazety reaktoru WEH-440. Cílem bylo 
přímé stanovení zatíženi jednotlivých palivových proutků v blízkosti HRK kazety a zpřes
nění hodnot veličin extrapolovaných délek do absorpční a přechodové části kazety HRK. 
Experiment bude ukončen v 1. pololetí 1985. 

V oblasti čumových měření a diagnostiky byla hlavní pozornost soustředěna na moni
torování vibrací vnitřní vestavby reaktoru. Byl připraven projekt měření těchto vibrací 

Obr. 8 Příprava aktivní zóny LR-0 pro experiment 
s vložnou zónou VZ-440 
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prvního bloku JE Dukovany pomocí neutronických šumu /6/. Pro reaktor LR-0 byl navržen pro
gram ověřování inforraačnít obsahu surových charakteristik signálů detektorů hustoty toku 
neutronů» Program předpokládá vestavbu příslušných simulátorů do LR-O, jakož i úpravu v 
uspořádání standardních kazet aktivní zóny LR-0 /7/. 

V rámci vývoje databanky knihoven grupových konstant a jaderných dat byl do programu 
FEDGROUP začlenin nový výpočetní blok pro výpočet účinných průřezů na základě rezonančních 
parametrů materiálů z knihovny ENBF/B-4. Byla napočtena a sestavena knihovna 26-tl grupo
vých konstant typu BNAB pro aktinidy z fajlu jaderných dat ENDL-78 /8,9/. Pro účely ana
lýzy grupových konstant v rezonanční oblasti byla integrace s váhou řermiho spektra pro
vedena analyticky s výsledkem v uzavřeném tvaru /1С/. Ve spolupráci se ZSS škoda Plzeň 
bylo dokončeno spojení kódů THESEUS, CELLPAR a BUKH v komplexní kód pro výpočet lokálního 
vyhoření MICR0BE-02 /11,12/. Program byl formálně odladěn, к jeho plnému ověření byla kni
ho vra typu BHAB doplněna konstantami pro aktinidy (včetně Cm) spočtenými programem FED
GROUP. Výsledky ověřovacích výpočtů /13/ však ukázaly velké odchy]4y ve srovnání s výsled
ky získanými pomocí původní knihovny BHAB. (viz tab. 2). Knihovna byla rovněž doplněna z 
japonských knihoven o účinné průřezy pro šáchyt některých štěpných produktů. Pro reaktor 
LR-0 byla provedena řada výpočtů čtyřgrupových konstant pro buňky a superbuňky (včetně 
konstant pro vložnou zónu WER-440). Výsledky byly mimo jiné použity pro bezpečnostní 
zprávy experimentů /14/. V oblasti mikrovýpočtů byl dále pomocí programu MOCA, BŘETISLAV 
a TRANS proveden podrobný výpočet úlohy na kritičnost pro vybranou kazetu WER-1O0O /15/. 
Úloha na kritičnost pro transportní rovnici byla také zkoumána teoreticky /16/. 

Tabulka 2 
Porovnání hodnot k.ff pro mříže kritického souboru ZR-6 (KFKI Budapest) 

Varianta 

12 .7 /3 .6 /0 

12 .7 /3 .6 /4 .0 

1 2 . 7 / 3 . 6 / 7 . 2 

11 .0 /3 .6 /0 

11 .0 /3 .6 /1 .41 

12 .7 /4 .4 /0 

12 .7 /4 .4 /0 .64 

12 .7 /4 .4 /7 .2 

В 

1.0005 

1.0056 

1.0026 

1.0068 

1.0172 

1.0057 
1.0081 

1.0023 

К 

.9965 

1.0027 

.9992 

.9996 

1.0096 

1.0024 

1.0056 

.9975 

E 

1.0136 

1.0160 

1,0112 

1.0156 

1.02552 

1.0195 

1.0214 

1.0123 

• K/B 

.9980 

£971 

.9966 

.9926 

.9927 

.9967 

.9965 

.9952 

E/B 

1.0131 

1.0103 

1.0086 

1.0087 

1.U079 

1.0137 

1.0132 

1.0100 

E/K 

1.0151 

1.0133 

1.0120 

1.0160 

1.0153 

1.0171 

1.0167 

1.0148 

В - knihovna BHAB, К - knihovna KEDAK, E - knihovna EHM. 
Označení variantyt krok mříže/obohacení/koncentrace kyseliny borlté g/l 

Pro makrovýpočty reaktoru (rozložení hustoty toku neutronů, kritičnost a koefi
cienty reaktivity) se převážně používá dvourozměrný aííový program BŘETISLAV, kterým 
Jsou čtyřgrueové dífuzní rovnice řešeny v trojúhelníkové geometrii з jedním sítovým 
bodem na elementární buňku. Byla provedena řade variantních výpočtu -ktivních zón LR-0 
užívaných pro realizaci experimentů ověřujících identlčnoat palivových kaaet /17/. Byly 
provedeny potřebné výpočty kritické výšky moderátoru pro experimenty s tzv. vložnou zó
nou typu VYKR-440, kdy aktivní zóna ÍR-0 je tvořena centrální Částí ze 7 kazet typu 
WBR-440 a hnací zónou a mříží typu WEP.-1000. V oblasti dlfuzních výpočtů в hrubou 
sítí, kdy dlfúzní konstanty jsou horaogenizovány pro jednotlivé kazety, byla dokončena 
statická část třírozměrného kódu 7LAIR a jednogrupovým diferenčním schématem. 
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Do tenatiky raakrovýpočtů patří i úloha nalezení aposteriorních korekcí teorie pomocí 
porovnání experimentálních a teoretických údajů. Pomocí výpočetního programu COĚÍPAR a s ním 
spolupracujících programů, bylo provedeno srovnání э experimentálními daty pře některé vy
brané konfigurace kritického souboru ZR-6 v Budapešti. Pro vybranou konfiguraci souboru 
ZR-6 bylo provedeno srovnání naměřených hodnot pro případ, kdy účinné průřezy použité pro 
nakrovýpočet jsou korigovány metodou spektrálního indexu /18/. Pro energetické reaktory 
byla odvozena metoda opravy jednogrupcvého popisu (je zpravidla použit v kódech pro simu
laci průběhu provozu) aktivní zóny využitím měření z provozu /19/. Byl vypracován Ideový 
projekt organizace a činnosti kódu, založeného ne této metodě /20,21/. 

V oblaati využití a adaptace sovětských kódů pro potřeby CSSR, byl к verzi programu 
BIPR-5/EC э rozšířenými výpočetními možnostmi, připojen teplofyzikální modul pro sledování 
teplofyzikálních charakteristik aktivní zóny a zkoumání nosnosti dosažení krize varu /22/. 
Programový komplex byl připraven /23,24/ ke standardizaci pro výpočet neutronických charak
teristik aktivních zón reaktorů WER-440. Program BIPR-6 byl oživen, byly provedeny některé 
testovací výpočty reaktoru WER-440 a byl proveden př> iběžný výpočet projektového způsobu 
provozu a výměn paliva reaktoru WER-1000 JE Temelín. 

Práce v oblasti fyziky aktivní zóny rychlého reaktoru a fyziky stínění jsou stejné 
jako v minulém období zaměřeny na problematiku sodíkem chlazených reaktorů typu BJ! a pro
váděny v úzké spolupráci se sovětským centrem rychlých reaktorů FBI Obninsk a take s ZfK 
Rossendorf v NOR. V teoreticko-výpcčtové problematice byly úa$iini zakončeny práce na im
plementaci nové verze mnohogrupových konstant BKAB včetně zpracovatelského programu ARAMAXO 
(PEI Obninsk). Na vybrané testovací úloze reaktoru typu BN-1600 bylo použití těchto konstant 
porovnáno 8 výsledky dosaženými ve PEI Obninsk a konstatována uspokojivá shoda /23/. Je roz-
precovén programový komplex pro popis chování energetického reaktoru v přechodovém stavu 
výměn paliva в uvážením reálné hexagonální struktury aktivní zóny a rozmístění regulačních 
orgánu. Metody stanovení spektra neutronu z aktivačních měření, jejich přesnost a nároč
nost, včetně experimentálních procedur, jsou zhodnoceny v /26/. Zároveň jsou připojena 
doporučení uživatelům metody. Pro rutinní, standardní užití je navržen komplex programu 
SAND-II-ťÍJV s knihovnou jaderných dat IRDP (International Reactor Dosimetry Pile) doporu-
čovaoou KDS IAEA. Připojené verze dat IRDP byla aktualizována v r. 1984. 

Sada výsledků dosažených v rámci experimentální fyziky rychlých reaktorů byla apli
kována i v jiných oblastech, v rámci vnitroreaktorové dozimetrie neutronu /27,28/. V ob
lastí fyziky stínění byl na reaktoru WR-S uskutečněn experiment ověřující průchod neutro
nů materiály vnitřního stínění, předevSím nerezovou ocelí. Tfcrly modelovány také varianty 
s borem a měřen vliv borovém ve vnitřních vrstvách. Pro integrální uspořádání bylo urov
náno výpočtové 8 experimentální řešení při průchodu neutronů čistým niklem /29/. Na zá-
kledi výpočtových a experimentálních výsledků pro čisté železo, nikl a chrom byl oceněn 
vliv těchto elementů pro transport neutronů ocelí (obr. 9). Byla vyd-'ла doporučení pro 
složení ocelí z hlediska průchodu neutronů /30/, závěry se uplatní . v dílčích úkolech 
lehkovodního programu. Pokračovaly práce na neutronických výpočtech blanketu hybridního 
reaktoru. V tomto roce byla největší pozcrnojt věnována zajištění výpočtu jadernými daty, 
zejména výpočtu faktoru pro podrobný výpočet výkonu v blanketu. 

V rámci vývo.ie číslicového reaktimetru bylo pro rutinně uživenou or.-line počíta
čovou verzi měření reaktivity zpracováno a vyzkoušeno programové zajištění pro omfzení 
vlivu jtatiatických fluktuací (návrh jednoduché efektivní číalicové filtrace dynamického 
vjtupního signálu). 

Ve spolupráci я VUT Brno byl řešen problén náhrady karbidu bóru v lerpentinitových 
betonech stínění jaderné elektrárny Dukovany. Výpočtově bylo srovnáváno 10 druhů betonů, 
experimentálně 6 vybraných druhů betonů (obr. 10). Výsledky prokázaly nahradí telnost do
váženého karbidu bóru tuzemským materiálem /31/. V rámci účasti pracovníku IÍJV na spouštění 
prvního bloku elektrárny V-2 byly řeSeny problémy kontroly a kalibrace neutronových detekč
ních tras a hledány postupy pro další zdokonalení metodik kontrolních e spouštěcích prací 
při současném zvyšování jaderné bezpečnosti /32/. 
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3=50 CM S12/P3 100 GR. EURLIB 4 
1-FE.2-CR.3-NI.4-NE18-8 
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ENERGT (EV) 

-Obr. 9 Spektra neutronu po průchodu železem, niklem, chromen a nerez ocelí 
(18 % Cr, 6 % Hi) - sférická geometrie, Ct 252 zdroj. 

Obr. 10 Boční pohled na betonová bloky umí«tíná na experimentálním vosíku 
před de-tím kanálu tepelná kolony reaktoru WB-S. 
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/15/ J. Kytici, J. Gejdzica, J. Čermák 1 Sravnenije rezultstov rasčetov nejtronnogo potoka 

v kassete vodovod.)enogo reaktora na osnově teorii perenoss 1 diffuzii. ÚJV 6988-R,1984. 
/16/ J. Kyncli The problem of crltlcslity and initial-value problem in neutron transport theo

ry, ÚJV 7117-H, 1984. 
/17/ J. Vaníčeki Výpočty kritičnosti a rozložení hustoty toku neutronů vybraných sktlvnícb 

zón LR-O pro spouětiní reaktoru a přípravu experimentů. Konference ke 125* výročí ŠKO
DA, 2.-4. 10. 1984, Plzeň. 

/18/ L. Korková, P. Bekheri Primer ersvnlnijs teorii i ekspsrimenta dlja kartogramy 187 
iborkl ZR-6 s pomoiču programmy COMPARj ocenka malogruppovych eečenij korrektirovan-
nych po metodu spektrolnogo indeksa. ÚJV 6930 R, 1984. 

/19/ V. Lelek, A. Miasnikovi Osnovnyje uravnínijs korrskcll odnogrupovogo oplsanijs aktlv-
noi zóny energetičeskogo reaktora, ÚJV 7030-R, 13. Sympozium HEK, RSR, 1984. 

/20/ V. Lelek, A. Miasnlkovi Zamečanlja po blokscheme program dlje poprevki porametrov 
uravněnij energetičeskogo reaktora, Materiál pro zasedání 6. TG MDK, Moskva, 1964. 

/21/ V. Lelek, A. Mlasnlkovi Využití provozních míření ke zpřesnSní předpovědi provozních 
charakteristik aktivní zóny energetického reaktoru. Konference ke 125. výročí založení 
ŠKODA, 2.-4.10, 1984, Plzeň. 
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grame BIPR-5/EC, OJV 7026 R, A, 13. Sympozium MDK, HSR, .1984. 

/23/ A. Mieanlkov: Zdokonalená verse programu BIPR-5/EC, Popia a manual. ÚJV 7083 R, A, 1984. 
/24/ A. Mieenikovs Abstrakt výpočtového programu BIPR-5/EC, 6jV 7085 R, A, 1984. 
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1980 to 1983, 5th ASTM/EURATOM Symposium on Reactor Dosimetry, Geetschacht, PRO, Sept. 
1984 (UJV 7010-T). 

/28/ B. Osmerá: Miření spektra neutronů v aktivní zóně a stínění reaktoru, disertační práce, 
1984. 

/29/ J. Burian, B. Janský, M. Marek, J. Rataj: Benchmark Experiment for Neutron Transport 
in Nickel, UJV 7011 R, ref. na 5. mazinár. symposiu A8TK, Hamburg, září 1984. 

/30/ J. Burian, В. Janaký, M. Marek, J. Rataji Průchod neutronů želeam, niklem, chromém, 
doporučení pro složení ocelí. Zpráva UJV. v tisku. 

/31/ A. Honig, J. Burian, J. Rataji Náhrada karbidu bóru v serpentlnitových betonech stíniní 
jaderná elektrárny Dukovany, VUT 84-D-20, Brno, září 1964. 

/32/ 5. Húeíava, f, Dráb, L. Vostrý, S. Svoboda: Kontrola a kalibrace neutronových detekč
ních tras před fyzikálním spouštěním bloku WER-440, bude publikováno na konferenci 
AUTOS 85, Plzeň, červen 1985. 

3.1.3. Re»ktoroyé_materiály 

Výzkumná práce byly zaměřeny na otázky vlivu radiace na vlastnosti ocelí pro reak
torové tlakové nádoby, na problematiku chování palivových elementů za provozu a na výzkum 
zirkoniových povlakových slitin. Pokračovala rovněž výstavba nová experimentální základny 
- polohorké mechanické linky, důležitého pracovlitě pro výzkum a vyhodnocování ozářených 
výzkumných a evědečných vzorku reaktorových materiálů a vývoj metodik, zařízení a čidel 
pro poradiační výzkum a řeěení některých otázek vnitroreaktorové diagnostiky. 

Výzkum radiační odolnosti vlivu neutronového záření na mechanická vlastnosti oceli 
byl orientován na ověření radiační odolnosti základního materiálu reaktorových tlakových 
nádob, tj. Cr-Ni-Ko-V oceli značky 15СЬ2МНР a taveb o hmotnosti 135 a 195 tun. Tavby s vět
ší hmotností mají umožnit výrobu větších výkovků pro reaktorovou tlakovou nádobu, a tím sní
žit celkovou délku svarů na nádobě. To by mělo vést ke zvýšené spolehlivosti a bezpečnosti 
provozu reaktorových nádob v jaderných elektrárnách. Z materiálu, vyrobeného a předepsaným 
způsobem zpracovaného v k.p. Škodí Plzeň, byly vyrobeny zkušební tyče, která byly ozářeny 
v reaktoru WR-S v UJV v inertní atmosféře při teplotě 288°C fluenceml rychlých neutronů 
3,3 e 9,9 i 10 n.m" (při Bfl větší než 0,3 Me V ) . Radiační zpevnění po expozici fluencí 
3,3 i 10 n.m" se pohybovalo v rozmezí 8 až 19 % původní maze kluzu v tahu • po expozici 
9,9 x 10 ^ n.m" v rozmezí 28 až 41 #• Tažnost A - neklesla u žádné tavby ani po maximální 
expozici pod 17 %, kontrakce Z neklesla pod 66 % a poměr R^> j/R^ se z původních 63 až 85 % 
v neozářeném stavu zvýšil na 91 až 94 *. Tyto výsledky naznačují, že 1 po maximálním ozá
ření má základní materiál reálnou schopnost odbourat výrazná lokální napětí plastickou de
formací. Radiační zkřehnutí pro všechny tři průmyslové tavby po maximální fluenci činilo 
v průměru 83°C Tato hodnota je rovněž nižší než maximální přípustné radiační zkřehnutí 
podle sovětských předpisů. Z těchto s zvýeledků uvedených v /1,2/ rovněž vyplývá, že neexis
tuje žádná prokazatelná závislost radiačního zpevnění a zkřehnutí na hmotnosti taveb. 

23 



Dále byla studována radiační odolnost základního materiálu opěrného rámu tlakové ná
doby reaktoru WER-1000 (ocel 11503.1). Opěrný rám je v místě, kde na něm spočívá reakto
rová nádoba, ohříván až na teplotu etěny nádoby a současr.ě exponován neutronovou fluenci 
procházející stěnou nádoby. Pro výzkum radiační odolnosti byly připraveny zkušební tyče 
z materiálu 11503.1, zpracovaného předepsaným způsobem, které byly ozářeny v reaktoru WR-3 
neutronovou fluenci 9,3 x 10 n.m" při teplotě 280 С /3/. -Po tomto ozáření došlo к radiač
nímu zpevnění o 23 Й, težnost poklesla i-e 32 na 27 % a kontrakce ze 78 na 75 '/«• Zůatává zde 
tedy dostatečná zásoba plasticity к vyrovnání vyjokých místních pnutí lokální deformací. 
Rovněž hodnota radiačního zkřehnutí (32 C) je dostatečně nízká a pokles vrubové houževna
tosti v oblasti houževnatosti je 7 /», takže není třeba nit obavy z porušení opěrného rámu 
při provozní teplotě v důsledku nízké energie separace ozářené oceli. 

V problematice chování ocelí RTH za parametrů provozního namáhání byla studována ki-
netíka rozvoje únavové trhliny a určeny konstanty Paris-Edoganovy rovnice pro ocel tlakové 
nádoby reaktoru WER-1000. S využitím těchto hodnot -byly určeny závislosti cyklické život
nosti, z kterých lze vyjádřit počet cyklů potřebných к tonu, aby se trhlina rozvinula z 
počátečního stavu do kritické velikosti /4/. Korozní účinek chladivá byl vyšetřován při 
300°C a 20 MPe v přehřáté vodě (0,24 . 103 mol.m"3 H-jBO,, 0,21 mol.m"3 KOH, pH = 6,5). 
Pro studium možnosti vzniku vodíkového křeonutí ocelí bylo připraveno zkušební zařízení 
pro odběr plynu a pro stanovení vodíku. V průběhu orientačního experimentu byla stanovena 
citlivost oceli tlakové nádoby reaktoru WER-440 na průnik vodíku a byl stanoven obaeh 
pohlceného vodíku v materiálu trubky, který činil 0,7 ppn /5/. Pro vyhodnocení křehkolomo-
vých charakteristik ocelí bylo kladivo TO 74 vybaveno doplňkovým zařízením typu Charpy pro 
zkoušky ozářených těles za předepsaných podmínek. Byla stanovena křivka teplotní závislos
ti dynamické lomové houževnatosti oceli československé provenience, používané pro výrobu 
tlakových nádob reaktoru WER-440 a porovnána s hodnotami oceli A 508 C1.3 japonské vý
roby /6/. 

Pro stanovení 3tatické lomové houževnatosti ozářených zkušebních těles COD, která 
jsou součástí svědečných programů W E R a pro která nejsou směrnice pro vyhodnocení, je 
vyvíjena metodika zkoušky v tříbodovém ohybu při kvazijtatickém zatěžování. Bylo ověřo
váno kryostatické zařízení při normálních a snízenýcn teplotách. Získané poznatky budou 
využity při návrhu nového zařízení pro zkoušky osáx-ených těles metodou poddajnosti, na
vrhovanou jako výhodnou к zařazení do souboru předepsaných zkoušek к charakterizaci mate
riálů reaktorových tlakových nádrží. Pro stanovení vyšší neutrcnové expozice avšdeoných 
těles ve srovnání se skutečnou expozicí vnitřního povrchu stěny nádoby reaktoru WKR-440 
byla určena hodnota faktoru urychlení 7,07 a byla sledována jeho zá-isloot na azimutálním 
úhlu a energii neutronu. Byla přibližně určena maximální hodnota radiačního poškození oce
lí na vnitřním povrchu nádoby za 30 let provozu /7/. Byl rovněž vyšetřován stav teplosměn-
ných trubek po jejich vyjmutí z provozovaných parogenerátorů WER během odstávky jaderné 
elektrárny. Bylo zjištěno, že na vnitřním povrchu trubek je kompaktní oxidická vrstva 
tvořená především magnetitem dosahující tloušíky 15 /um (obr. 11). Gama apektrometricka' 
analýza prokázala přítomnost izotopů Co a Mn, které jsou hlavními zdroji radiačního 
pole parogenei-átoru. Vrstvy na vnějším povrchu rovněž obsahují magnetit, jejich složení 
je více ovlivněno dodržováním parametrů vodního rsžimu sekundárního okruhu (obr. 12) /8/. 

Při výzkumu radiačních vlastností martenzitických vytvrdltelných ocelí byl vyhodnocen 
vliv neutronové fluence 1,3 - 0,86.10 n.m" (Er^ °i5 MeV, ozařovecí teplota 150 C) na 
mechanické vlastnosti perapektivních ocelí 03Crl0tlil0Mo2TiAl, HP 5-4-2 CrMo, 12-5-3 AI Ti 
a 02Crl°'Ii5MoNb /9-12/. Pokles vrubové houževnatosti horního plata na přechodové křivce 
vlivem rediace ae pohybuje od J.0-24 J.cm" в posun přechodové teploty nepřesáhl 93 С pro 

—2 kriterium 51 J.cm . Ocel 12-5^3 AlTi po navodíkování prokázala jak v ozářeném, tak neozó-
řeném stavu úplnou degradaci plastických vlastností, zatímco ocel 03CrlOKilOMo2TiAl vyka
zuje značnou odolnost vůči vodíkovému zkřehnutí i v oaářenén atevu, U tří sledovaných 
ocelí byl vyhodnocen vliv žíhání na regenerací radiačního poškození. Regenerační žíhání 
při ЗбО С po dobu 2 hodin odstraňuje snížení plastických charakteristik vlivera radiace./1 tifi/ 
Další ží^ací čas 350 hodin při regeneračním žíhání odstranil i zpevnéní u ocele 02Crl2Nflfoft>. 
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Obr. 11 Morfologie povrchové vrstvy ne Obr. 12 Vrstva oxidických produktu na 
vnitřní atžně parogenerátorové vnější stěně parogenerátorové 
trubky trubky - příčny řez 

Materiálový výzkum povlakových zirkonlových slitin pro lehkovodni reaktory byl 
zaměřen na dvě oblasti - na výzkum strukturních a mechanických vlastností trubek ze sli
tiny Zr-1 Kb a na zkoumání vlivu neutronová fluence e korozního prostředí na strukturu 
a vlastnosti zirkonlových slitin perspektivních pro použití za zvýšených provozních para
metrů jaderných reaktorů. Cílem prací v první oblasti bylo získat základní hodnoty mecha
nických vlastností trubek ze slitiny Zr-1 Hb ve statickém tahu za vysokých teplot v širo
kém rozsahu deformačních rychlostí. V rozsahu teplot 600-900 С a deformačních rychlostí —5 —1 —2 —1 1 0 - е až 10 s byly získány tahová křivky a byly vypočteny hodnoty smluvní meze 
kluzu, meze pevnosti, homogenní tažnosti, koeficientu deformačního zpevnění, koeficientu 
rychlostní citlivosti a maximálního skutečného napětí /17/. Byla zjištěna velmi dobrá 
abode mezi maximálním skutečným napětím při tahové zkoušce a aplikovaným napětím odpoví
dajícím minimální rychlosti creepu při téže teplotě. Výsledky měření budou použity pro 
zpřesnění stavové rovnice slitiny Zr-1 Kb v oblasti zvýšených teplot. Ve druhé oblasti 
byl sledován vliv neutronového záření na korozní odolnost vybraných zirkonlových slitin. 
Hodnocení bylo zaměřeno na poradlacní stanovení hmotnosti, posouzení metalografické struk
tury světelnou mikroskopií a na vakuovou extrakci. Bylo překázáno, že ve srovnání э neak
tivními experimenty urychluje radiace korozi přibližně 3krát /18/. Užitím transmisní é>kt-
ronové mikroskopie byla podrobně hodnocena struktura radičního poškození těchto slitin po 
jejich ozáření neutrony v inertním prostředí při teplotách nad 300°C a po regeneračním 
žíhání (obr. 13,14). Bylo zjištěno, že analogicky jako u ostatních známých a používaných 
zirkonlových slitin jsou dominantní složkou dlslokační smyčky s Burgeeovym vektorem (obr.14). 
Jejich velikost, rozložení i hustota závisí jak na fluenci neutronů, tak na teplotě ozařo
vání. Nebyly zjištěny žádné mikrostrukturní nestability vylučující možnost použití těchto 
slitin jako povlakových materiálů /19/. 

Zlepšování ekonomie výroby energie v jaderných elektrárnách se současným zajištěním 
bezpečnosti provozu vyžaduje v souladu se světovým vývojem a s konkrétními podmínkami v 
jaderných reaktorech WER zvyšovat hloubku vyhoření, ev. výkonové zatížení palivových 
elementů. Práce ve výzkumu palivových elementu reaktoru W E R se soustřeJují na stanovení 
kritických provozních podmínek pro porušení hermetičnosti palivových elementů, zejména 
na stanovení hodnoty přípustného lokálního výkonového skoku N. it kW.m , platné pro vy
soké vyhoření. Pro toto stanovení má základní význam kvantitativní popis mechanických 
vlastností povlakového materiálu formou mechanických stavových rovnic, umožňujících vyhod
notit podmínku nestability homogenní plastické deformace a vyšetřit rychlost rozvoje loka-
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lizované deformace. Vývoj mechanických stavových rovnic /20,21/ dospěl do stadia stanovení 
hodnot materiálových parametru ve speciálně modifikovaném typu konstitutivních rovnic pro 
neozářené slitiny Zr-l Nb a zircaloy a návrhu rovnic zahrnujících dúel4dky ozáření. Neozáře-
ný Zr-l Nb a zircaloy ее při stejných hodnotách ostatních materiálových parametru v konsti
tutivních rovnicích liší v hodnotě meze kluzu (obr. 15). Pokračovaly snahy o charakterizaci 
přednostní orientace krystalu v povlakových tru&acn Zr-l Nb a zircaloy /22/ a vývoj zaří
zení pro zkoušky sekcí povlakových trubek vnitřním přetlakem za působení korozního prost
ředí /23/. Experimentální výsledky v oblasti korozního praskání potvrzují názor, že vliv 
konfigurace namáhání při určité textuře je universální, nezávislý na chemickém složení. 
Analýza vlivu specifických vlastností palivových tablet na průběh mechanické interakce 
tableta-povlak je cílem vývoje speciálního výpočtového modelu CEP. Vývoj pokračoval zahr
nutím tření mezi palivem a povlakem /24/ a z hlediska numerických metod aplikací metod ko
nečných prvků /25/. 

Obr. 13 Struktura radiačního poškození 
zirkoniové slitiny po ozáření 
fluencí 1,2 x lO^n.m^íE^O.l MeV) 
při teplotě ozařování 300°C 
Z - 76 OOOx 

Obr. 14 Dislokační enyčky typu < a > po 
ozáření fluencí 1,9 x 10 n.ra" 
při teplotě 300°C a po regenerač
ním žíhání 480 С po dobu 1 hodiny 
Z m 62 OOOx 

Pokud Jde o vývoj metodik a experimentální základny, je nutno ae zmínit o řešení 
některých otázek vnitroreaktorové diagnostiky. Byl vyhodnocen vliv provozních podmínek 
na použité materiály a výrobní technologie některých čidel diagnostické kazety DK 1-2 po 
její exploataci v reaktoru WER-70 v NDR /26,27/. Pro ověřování funkce ozařovacích sond 
před Jejich vložením do reaktoru byl vybudován neaktivní etend. Na tomto atendu byla od
zkoušena funkce prototypu ozařovací sondy RÓZA, která pak byla vložena do aktivní zóny 
reaktoru WB-S. Dosavadní zkoušky prokazují vhodnost zvolené koncepce ozařovacího zaří
zení a možnost Jeho využití pro ozařovací experimenty a konstrukčními materiály reaktoro
vých komponent /28,29/» 

V sondě CHOUCA-T pokračovalo ověřování reaktorové varianty iontového čidla teploty 
/30,31/» při výkonech reaktoru WR-S 5, 7 a 10 MW po dobu dvou měsíců. Bylo ukončeno vy
hodnocení dřívějších výsledků reaktorových zkoušek čidel /32,33/ • konstrukčních materiálů 
/34/. Pro účely výpočetního vyhodnocení nových výsledků byly vypracovány nové programy za
ložené na metodě SPLAINE. Provedené zkoušky skel umožňují jejich širší aplikaci v reakto
rové technice. Ve spolupráci se sklárnami KAVALIER Železný Brod, bylo v rámci přípravy 
stláren na výrobu polotovarů čidel, vyrobeno 1000 ke pro účely zkoušek. Ve spolupráci e 
EGO Tanvald byla porovnána správnost etalonážní soupravy ovládané iontovými čidly s eta
lonem K.B.S. /35,36/. Byla dokončena modelová série tří panelových analyzátorů v plynech 
a jeden byl prodán do W Z Skoda Bolevec. 
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Obr.- 15 Poměr hodnot meze kluzu pro slitiny Zr-lNb a zircaloy v závislosti na teplotní 
kompenzované rychlosti deformace p • £/в [в I 
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energetických zařízení". Zpráva ÚJV 7099-T, 1984. 

/5/ H. Hamerská, K. Splíchalt Měření průniku vodíku Сг-Мо-V oceli v důsledku koroze v pře
hřátí vodě. Zpráva ÚJV - v tisku. 

/6/ B. Stočee, R. Haveli Měření dynamické lomové houževnatosti reaktorová tlakové nádoby 
WER-440. Zpráva ÚJV - v tlaku. 

/7/ J. Rataj, J. Bur i ani Radiační poškození tlakové nádoby reaktoru WER-440. Zpráva ÚJV 
6841-T, 1984. 

/8/ J. Burda, E. Keilová, K. šplíchali Povrchové a etrukturní vlastnosti dlouhodobě exploa
tované PG trubky. Zpráva ÚJV 6907-M, 1984. 

/9/ J. Hrubý, J. Zenkl, ?. Novoead, R. Axamitt Vyhodnocení vlivu radiace na MV oceli, ozá
řené při T o z - 1C50°C. Zpráva ÚJV 7126-М, 19В4. 

/10/ X. Květi Výzkum technologických vlastností MV ocelí při použití v podmínkách radiace. 
Průběžné zprávy VZÚ Poldi SONP Kladno, 1982, 1983. 

/11/ J. Kouteký, J. Hrubý j Struktura a radiační odolnost MV ocelí. Sborník X. celostátní 
konference TZ - 8.-10.10. 1S84, 2. díl, etr. 73-77, Brno. 

/12/ J. Hrubý, P. Novoead, R. Axamitt Vliv radiačního prostředí na různě vytavené oceli. 
Sborník III. celostátní konference "Výroba oceli o vysoké čistotě, 25.-27.4. 1984, 
atr. 64-70. 

/13/ J. Kouteký, J. Zenkl, P. Novoaad, J, Hrubý» Vlastnosti vybraných MV oceli. 3borník ze 
semináře "Nové fyzikální vlastnosti MV ocelí", 19.9. 1984 Řež, ÚI3JP Zbraslav. 
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/14/ J. Hrubý, P. Novosad, R. Axamit: Vliv vodíku na různě vytavenou ocel 03CrlON110Uo2. 
Sborník ze aeraináře "Nové fyAální vlastnosti MV ocelí" 19.9. 1984 Řež, ÍISJP Zbraslav. 

/15/ J. Hrubý, F. Novoaadi Vliv radiace na MV ocel 03CrlONilOMoTiAl. Tamtéž. 
/16/ H. Axaaiti Indukovaná aktivita MV ocelí. Tamtéž. 
/17/ T. Páv» Vysokoteplotn- deformace povlakových trubek Zr-Nb, Zpráva OJV 7069-M, 1984. 
/18/ Kolektiv! Zpráva ŮJF Zbraslav 576, 1984. 
/19/ J. Kočík, T. Páv, K. Kloc: Radiační výzkum perspektivních zirkoniových slitin. Referát 

na konferenci u příležitosti 30 let ÚJV (v tisku). 
/20/ J. Novák: Vývoj mechanických stavových rovnic pro Zr-1 Kb. I.- Návrh rovnic pro neopa

řeny "izotropní" materiál, správa ÚJV 6852 M (únor 1984). 
/21/ J. Kovák, A. Borakova: Vývoj mechanických stavových rovnic pro Zr-1 Kb. II.» Zahrnutí 

radiačních efektů a stanovení hodnot některých materiálových parametrů. Zorává ÚJV 712214. 
/22/ L. Kalvoda, S. Vratislav: Vyhodnocení textury trubek ze slitin Zr-lHb n zircaloy-4 meto

dou neutronová difrakce. Zpráva FJFI ČVUT, katedra inženýrství pevných i&ek (1984). 
/23/ V. Hamouz ej.: Vývoj metod zkoušek korozního praskání zirkoniových povlakových trubek 

palivových elementů. Zpráva tÍJP Zbraslav, 1984. 
/24/ J. Šmíd, J. Svoboda, J. Novák, J. Коfroň: A mathematical model of the fuel element 

section mechanical behaviour (v tisku). 
/25/ J. Šmíd, J. Sýkora, J. Svoboda: The variational solution of a boundary value problem 

for a general 3D cylinder under the assumption of generalized plane strain (ZAMM, v tisku). 
/26/ P. Šlancari Poradiační výzkum diagnostická kazety DK-1-2. Cáat I.. ÚJV 7092 M, 1984. 
/27/ J. Truchlý: Poradiační hodnocení součástí regulačního orgánu diagnostická kazety DK-1-2. 

Zpráva OJV - v tisku. 
/28/ B. Chamrád: Neaktivní zkoušky prototypu ozarovací sondy RÓZA. Zpráva OJV - v tisku. 
/29/ B. Chamrád, J. Pína: Zkoušky prototypu ozarovací sondy RÓZA v řktivní zóna reaktoru 

WR-S. Zpráva ÚVTV, v tisku. 
/30/ D. Jakeš, J. Rosenkranz, M. Strnad, J. Kott: Iontový teploměr A.O. č. 213 767, vydané 

7.9. 1984. 
/31/ J. Rosenkranz, V. Krett, D. Jakeš, II. Strnad: Kodifikovaný iontový teploměr pro jaderny 

reaktor (PV 7947-89 z 19.10. 1984). 
/32/ D. Jakeš, J. Rosenkranz, V. Krett: Influence of Reactor Pield on Kelting end Solid Ifike-

tion of Hglpi High Temperatures-High Pressures (v tisku). 
/33/ D. Jakeš, J. Rosenkranz, V. Krett, M. Strnad, J. Kott: In Reactor Testing of Ionic Ther-

mometre, Review of Scientific Instrument.» (v tisku). 
/34/ D. Jakeš, J. Rosenkranz, J. Král: Techr.icel Glasses: Electrical Properties and Behaviour 

in Nuclear Reactor WR-S. Silikáty č. 3 (1934), s. 195-202. 
/35/ J* Rosenkranz, D. Jakeš, И. Strnad, J. Kott: Iontová teploměry a souprava pro kslibreci 

termometrů v chemická laboratoři. Chemické listy (v tisku). 
/36/ I). Jakeš, J. Rosenkranz, V. Krett, И. Strnad: Ověřování teplotních nčíídel a regulace 

teploty iontovými termometrlckými senzory. Chemický průmysl (v tisku). 

3.1.4. gž*JŽŽ2S2YJ_ígž5SílžS 
Výzkumná práce v oboru reaktorová techniky byly motivovány potřebami československé

ho jsdernš-energetického programu a to jek současnými požadavky, tak 1 potřebami zabezpečení 
jeho perspektivy. Současná požadavky jsou spojeny s výstavbou, opouštěním a provozem jader
ných elektráren typu WER, perspektiva je zajišťována spoluúčastí při vývoji a osvojení so
díkem chlazených rychlých reaktorů v rámci mezinárodní spolupráce zení RVHP a především 
dvoustrannou spoluprací ae SSSR. 

V rámci účasti ŮJV na spouštění a provozu jaderných elekt.íren typu WER-440 jsou vý
zkumná a vývojová práce rozvíjeny v několika směrech metody diagnostiky jaderných reaktoru 
typu WBR. V oblasti sumo v é diagnostiky byla provedena specifikace podmínek a návrh měření 
vibrací vnitroreaktorová vestavby pomocí neutronových šumů. Byl navržen, vyvinut a odzkoušen 
blok optického oddělení signálů vnějších ionizačních komor systému AKNP-Sugan a realizována 
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přípravná fáze měření v podmínkách fyzikálního spouštění jaderné elektrárny Dukovany /1/. 
Potřeba zvýšení rozlišovací schopnosti v identifikaci aut. regresních modelu byla podnětem к 
vývoji tav. selektivní identifikace. Výsledky analýzy modelu a áumov^řch signálu mlkrokalo-
rimetrů experimentální diagnostické kazety ukazují na možné využití v identifikaci zpětno
vazebních efektu reaktoru. Na šumových signálech vnitroreaktorových saaonapájecích detek
torů neutronového toku byl zkoumán var chladivá v experimentální palivové kazetě reaktoru, 
ovlivňovaný atochastickými fluktuacemi průtoku. 7 průběhu 3. hydrozkouěky na 1. bloku ja
derné elektrárny Dukovany bylo provedeno ve spolupráci se ZSS Škoda Plzeň měření a vyhod
nocení tlakových pulzací v primárním okruhu reaktoru. 

V oblasti diagnostiky provozních stavů aktivní zóny byla zpracována studie, charakte
rizující přístupy oboru umělé inteligence při aplikacích na jaderných elektrárnách použitím 
tzv. expertních systémů. К realzaci tohoto záměru na jaderné elektrárně Dukovany byla navr
žena koncepce p~třebných technických prostředků, vycházející z využití stávajícího systému 
vnitroreaktorových měření a nového minipočítače ADT 4700 z nové čs. produkce. Je rovněž 
připravován projekt potřebných technických prostředků ÚJV, které v budoucnu umožní práci na 
softwaru expertních systémů. К zajištění uvedených prací v předstihu na stávajícím systému 
HP 960OE poslouží 1 systémový software pro připojení grafického displeje ÚJF к tomuto počí
tači /2/. fro ověření správné funkce neutronových čidel systému vnltroreaktorové kontroly 
po havarijním odstavení reaktoru 1. bloku jaderné elektrárny Dukovany byl vyvinut nestan-
dartní program havarijní registrace měřícího systému SVRK (Hindukuš), připojena zapisovací 
aparatura к tomuto systému.. Postup měření s tímto technickým zabezpečením byl vyzkoušen bě
hem energetického spouštění jaderné elektrárny V-2 v Jaslovskýcb Bohunicích. Připravuje se 
inovovaná verze měřícího a záznamového systému pro energetické spouštění 1. bloku jaderné 
elektrárny Dukovany. Byly alternativně řešeny technické problémy připojení spolu a návrhem 
programu řízení datových přenosů mezi sovětským počítačem SM-2 a Se. počítačem ADT 4700 /3/. 

Pro zajištění dozimetrle vnitroreaktorového záření v reaktorech VYER pokračovaly na 
reaktoru WR-S experimenty в měřící sondou SPND-6, při kterých bylo semonapájecími detek
tory a termickými čidly měřeno rozložení hustoty toku tepelných neutronů a štěpného příkonu 
po "ýšce ozařovacíbo kanálu během části kampaně reaktoru. Pro tato měření byly pro Číslicový 
informační systém CIS 3000 vytvořeny programy pro automatické měření a záznam hodnot slgaálů 
samonapájecích detektorů a termočlánků termických čidel jak v ustálených stavech, tak 1 při 
měření přechodových charakteristik detektoru. Na reaktoru WR-S byly dále experimentálně 
prověřovány charakteristiky samonapáJecích detektorů s emitory vyrobenými z vanadu, rhodia, 
kobaltu e platiny a na 1. bloku jaderné elektrárny V-2 v Jaslovských Bohunicích byla během 
energetického spouštění prověřena činnost samonapájecích detektoru a fónových kabelů systému 
vnltroreaktorové kontroly. Byl měřen a vyhodnocen průběh signálu těchto čidel po havarijním 
odstavení reaktoru. Výsledky měření byly zpracovány v ÚJV na počítači HP 2100 /4/. Na obr.16 
jsou znázorněny typické průběhy relativních signálů rhodiového samonapáJečího detektoru, u-
míetěného ve 4. vrstvě fónového kabelu, po havarijním odstavení reaktoru. Bylo ověřováno mě
ření hustot neutronových toků nízké úrovně samonapájecími detektory i na základě získaných 
výsledků byla navržena nová srovnávací měřicí sonda pro tepelnou kolonu reaktoru WR-S a za
hájena Její vý- oa. 

V roce 1984 probíhaly komplexní neaktivní zkoušky smyčky RVG-3, určené ke studil /oleích 
režimů Jaderných elektráren s reaktory WER . Byla seřízena a ocejchována měřící a regmiční 
technika a prověřen souběh všech okruhů smyčky včetně regulačních vazeb. Smyčka byla v r. 
1964 v provozu celkem 930 provozních hodin a bylo spolehlivě dosaženo maximálních provoz
ních parametrůi tlaku 15 MPa, teploty 300°C a průtoku 10 t/h. Na obr. 17 jo pohled do stro
jovny smyčky. V rámci řešení zakázky pro národní podnik Válcovny trub a železárny Chomutov, 
byly provedeny zkoušky stanovení přípustnosti vad na vnitřním povrchu trubek pro parogenerá-
tory JE WER-440 a WER-1000. Trubky byly exponovány při teplotě 300°C v korozním prostředí, 
jehož složení odpovídalo složení chladivá primárního okruhu, a při tlakových cyklech 11-14 KPa 
a 6-12,5 MPa. Tlakové cyklování bylo prováděno elektrickým ohřevem, ke generse. kontrolované
ho prostředí byla použita reaktorová vodní smyčka RVS-3* Experiment probíhal po dobu sedmi 
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Obr. 16 Typický relativní průběh signálu rhodiového samonapájecího detektoru a 
fonového kabelu SVRK po havarijním odstavení reaktoru. 

Obr. 17 
Pohled do strojovny reaktorové 
vodní amyíky RVS-3. V popředí 
jsou vidět vysokotlaké prutočné 
nádoby pro měřící techniku a 
vzorky materiálů 
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tvdnil a bylo desaženo přes 30 000 tlakových cyklu. Přípravy a vyhodnocení experimentálního 
progranu je účajtnil Státní výzkumný ústav pro stavbu atrojů Praha a Úatav aplikované aechá
ni k.y Brno. Schéma zkušebního zařízení je patrné na obr. 18 /5,6/. 

ftjpěšně byla zakončena II. etapa provozních zkoušek elektromagnetického filtru na JE 
Rheinaberg v NDR. Dvoukomorový elektromagnetický filtr, konstrukce a výroby fijV Řež, byl 
začleněn do sekundárního okruhu elektrárny (viz obr. 19). Bylo provedeno celkem 11 pracov
ních cyklů v úhrnné době 2 000 hodin. Při vatupni koncentraci železa 5-40 ,ug/l ae účinaoat 
filtrace pohybovala mezi 45-75 й pro směs ferromagnetických a paremagnetických oxidů. Pro 
feromagnetické oxidy byla vypočtena účinnost vyěší než 90 %. V průběhu celých zkoušek pra-
-ovel filtr naprosto spolehlivě. 

V rámci koordinovaného výzkumného programu KAAE "Investigation of fuel element clad
ding interaction with water coolant in power reactors", byl zpracován přehled technik, po
užívaných к měření obsahu korozních produktu v teplosměnných okruzích jaderných elektráren 
ve a větě /7/. 

' 5 6 1 7 a • • 
b-" r-> <-, rJ 

ш1ш 

10 

Obr. 18 Schéma zapojení experimentální sekce pro zkouiky parogaoarátorových trubek 
do reaktorové vodní smyčky RVS-3 

1 - zkušební trubky 
2 - horký okruh RVS-3 
3 - transformátor 
4 - regulační autotranaformátor 
5 - havarijní vypnutí při překročení 

max. tlaku 

6 - regulátor tlakových puljací 
7 - havarijní vypnutí při max.teplotě 
8 - manometr э vysílačem 
9 - kontrolní manometr 

10 - zapisovač 
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Obr. 19 
ochéma zapojeni elektromagne
tického filtru ÍJV v sekundár
ním okruhu JE Rheinaberg v NDR 

1 - primární okruh 
2 - turbina 
3 - kondenzátor 
4 - nízkotlaký ohřívák 
5 - elektromagnetický filtr 
6 - záaebník kondenzátu 
7 - zásobník napájecí vody 
8 - vysokotlaký ohřívák 

Pro výpočty rychlého energetického reaktoru typu HH byle odladěna a otestována 
druhá verze programu, jenž modeluje v aaobogrupovém dvourozměrném přiblížení převoz ener
getického rychlého- reaktoru /8/. К pragraau byla připojena nová knihovně jaderných dat 
ВПЛВ 78 a interpretačním eyetémea ЛИАМАКО, Zobecněné schéma výměny paliva múze využítat 
vnitroreaktorové úložiště nedohořelého paliva, což vede ke zvýiení vyhoření paliva vy
váženého z reaktoru /9/. Byl zpracován progran NEP/ 1 /10/, který řeéí reálnou a aáiuze^ 
nou mnohogrupovou difuzní úlohu v r.x geometrii. Ke základě teorie poruch 1. řádu urguje 
lokální a Integrální hodnoty koeficientů reaktivity jednotlivých izotopu (např. sodíkový 
dutinový koeficient) a základní charakteristiky kinetlky reaktoru. Na obr. 20 je radiální 
průběh změny reaktivity vyvolané zavedením některých izotopu do zóny energetického rych
lého reaktoru • heterogenní zónou. Ha okr. 21 je radiální průběh změny reaktivity vyvo
lené zavedením sodíku do ióny (sodíkový dutinový koeficient). 

Byla provedena optimalizace reaktoru a tradiční zónou a karbidovým palivem a ana
lýze optimálního návrhu na základě koeficientů citlivosti /11/. V rámci dvoustranné spo
lupráce a 7EI OLninek byla oteetována knihovně jaderných det BNAB 7в а interpretační 
eyetém ARAIUKO na modelu reaktoru typu BK-1600 /12/. Pokropovaly práce ne heterogenních 
aktivních zónách e kovovým plodívýra materiálem s dvojím obohacením paliva, jež umožní 
zvýíit objem vnitřních plodících zon a tím 1 celkové množení paliva reaktoru /13/. 
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Obr. 20 
Radiální průběh efektu r e a k t i v i t y sodíku 
pro HAZ v počátečním s tavu . Průběhy jsou 
stredovány přes z dd O do 25 cm. 

aodik, _ . _ U-235, Pu-239 

Obr. 21 
Radiální průběh efektu reaktivity sodíku 
pro HAZ v počátečním stavu. Průběhy jaoi: 
uvedeny pro několik axiálních vratev: 
— z=0 8Ž 7,5 cm (axiální plodivá vrutva) 
____ z»7,5 až 28,5 cm (aktivní páume) 
_. z=28,5 až 50 cm (aktivní páamo) 
_.._ z «50 až 70 cm (čelní plodívé pásmo) 

Program výzkumu hydrodynamických poraěru v palivových kazetách rychlých reaktoru typu 
3K ne zvětšených aerodynamických modelech pokračoval měřením tečných napětí na atěnách e 
rychlostních polí v periferní oblasti 9 geometrickou poruchou palivové mříže. Porucha byle 
modelována poauvem boční pe.iferní tyče ve směru к tyči rohové o polovinu mezery. Ha obr.22 
a 23 jsou uvedeny příklady změřeného rozložení tečného napatí podél povrchu boční a rohové 
tyče, a to pro nominální geometrii kazety a pro případ geometrické poruchy. Uvedené výsled
ky byly zíakánypří turbulentním proudění. Současně byly řešeny výpočtově analogické úlohy 
v laminárníir. pAlížení a na obrázcích 24 a 25 jdou pro srovnání uvedena jpočtená tečná 
napětí na stejných tyčích. Získané výsledky alouží ke zpřesnění popisu hydrodnymických 
poměrů v teplotně velmi silně exponované periferní oblasti kazety /14,15/. Pro vyhodnocení 
a zpracování termoanetwnetrických airení turbulentní mikioatruktury proudění ve svazcích 
tyčí byl rozšířen soubor výpočtových programu /16/. V obloati experimentální teplotechniky 
pro rychlé reaktory typu BN byly apoleóně a PEI Obninnk zpracovány výsledky měření vlivu 
geometrických poruch v kazetě ne teplotní nerovnoměrnosti podél obvodu palivových tyčí. 
2!ш obr. 26 jsou závisle9ti maximální bezrozměrné teplotní nerovnoměrnosti na Peclerové 
oíale pro periferní oblaat palivové kazety rychlého reaktoru. Výzkum byl proveden pro nomi
nální a porušenou geometrií. Ne sodíkovém okruhu S III byla provedena rovněž oérie měření 
vlivu částečné blokáže průtočného průřezu na termohydraulické poměry v modelu kazety typu 
BK-600 /14/. 

Závěrečnou kolaudací byla v r. 1964 úspěšně zakončena adaptace komplexu sodíkové 
měřicí tratě SHT-l pro plánovaný výzkumný program včetně problematiky blokáží. Ďstav ja
derného výzkumu ее tím vybavil velice potřebným a kvalitním experimentálním zařízením 
pro současný, ale i budoucí výzkum termohydraulíky a diagnostiky rychlých reaktorů, sodí
kové technologie a pro vývoj a poloprovozní odzkoušení měřicích metod a přístrojů pro so
díkové okruhy. 

Podle technického zadání PEI Obninsk byla v ĎJV provedena rozsáhlé série výpočtu 
efektivní tepelné vodivosti ve svazcích tyčí pro různé relativní rozteče tyčí a různé 
hodnoty tepelné vodivosti tyčí a průtočného kanálu /17/. Získané výsledky Jlouží jako 
vstupní hodnoty pro výpočty termohydraulických poměrů ve výměnících tepla a parních pa-
rogenerátorech tzv. metabu porovitého železa» 
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Obr. 22 Rozložení tečného napití na povrchu rohové tyče pro nonlnální a póruSenou geo
metrii palivové kasety 
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Obr. 26 
Závislost maximálních teplotních 
nerovnoměrností v periferií oblajti 
palivové kazety rychlého reaktoru 
v nominální a porušené geoaetrii 
na Pe-číale. 

V rámci práce na technických problémech .jaderných elektráren з rychlými reaktory 
byly prováděny ověřovací výpočty a modelem muzivýměníku a parogenerátoru. Model nezivýně-
níku byl teatován pro případ havarijního docUlazovéní reaktoru CRTBR a výsledky byly jrov -
nány .j výpočty programů COMMIX a DEMO. Model parogenerátoru byl ověřen na experimentech 
prováděných ne refcktoru BOR-60 při skokových změnách průtoku napájecí vody. Pro model 
mezívýměníku a parogenerátoru byla vypracována nová metodika aproximace tepelného toku, 
která byla ověřena shora uvedenými kontrolními výpočty. Upravené dílčí modely komponent 
JE byly včleněny do programu DYMO. S celkovým programem DYMO byly provedeny výpočty pro 
různé kombinace velikostí setrvačníku HC5 v případě přechodu na přirozenou cirkulaci. 
V průběhu roku 1984 pokračoval vývoj analyzátorů kyslíku з indiovou elektrodou. Byly 
instalovány к testům 4 pQ metry pro kapalný sodík, z toho 2 v 33SR. Rozptyl měření při 
úrovni 10 ppm kyslíku byl +_ 2 ppm, citlivoat indiové elektrody byle atenovena ne 4raV/ppmO 
/18/. Celkem bylo vyrobeno 9 кз pQ metrů. Pro účely výroby elektrolytu byla renovováne 
a plně automatizována pec Degussa V3L /19/. Ve variantě 4 byly uplatněny výsledky koroz
ních teetů /20,22/. Výsledky zkoušek kompatibility e smáčení materiálů uvnitř srovnávací 
elektrody umožnily optimalizaci 3kladby syatému /23/. 
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3.1.5. Chemie palivového cyklu 

Práce v oblasti chemie palivového cyklu byly v uplynulém roce зоиз i-ředěny na vý
voj technologie zpracování radioaktivních odpadů, především z provozu jaderných elektráren, 
a na další vývoj fluoridové metody přepracování vyhořelého paliva, V oboru r.ejaderných 
aplikací ae rozvíjely postupy založené ne íluoridových procesech. 

V obl83ti technologie jaderných odpadů se v roce 1984 práce zaměřily r.a зпозро-
dárnění zpúaobú čištění radioaktivních odpadních vod z prádelen v jaderných elektrárnách 
3 cílen zmenšit objem vznikajících kalů. К tonu byly ve spolupráci a Výzkumným Ú3t8ve->. 
tukového průmyslu v Rakovníku vybrány nové prací prostředky s velni dobrou dekontaminační 
účinností /l/, jež ae provozně ověřují v prádelně jaderné elektrárny V-i. Dosavadní kon
tinuální způsob čištění odpadních prádelenských vod byl zdokonalen tak, že z 1 ra vody 
vzniká pouze 30 dm kalu, obsahujícího průměrně 15 Ц sušiny /2/. Pro zdokonalení kontroly 
čistoty těchto vod byl vypracován způsob stanovení obaahu neionogenních tenzidů ze skupiny 
polyetylenglykolů. Při analýze ae ajociát tenzidu з barnatou solí dikarbolidu kobaltitého, 
značenou radionuklidem Ba, extrahuje směsí nitrobenzenu s tetrachlormetanem. Citlivost 
této metody je 100 ug/1 odpadní vody. Pro stanovení vysokých koncentrací tenziáů byle vy
vinuta metoda spolusrážení kyaelíny molybdatofoaforečné a barnatých io. vů /3,4/. 

Od prosince 1963 pracuje bez závad provozní filtr stanice čištění a regenerace kon
centrátu kyseliny borité v jaderné elektrárně V-l, plněny čs. ketexem Ostion КЗ - Special, 
vyrobený podnikem Spolek \.ro chemickou a hutní výrobu v áatí nad Labem. Ionex byl úspěšně 
regenerován 5 % kyselinou tusíčnou po průchodu 840 m roztoku kyseliny borité /5/. Podrob
né studium sorpčních vlastnoctí hydrogelu oxidu titaničitého při čištění vzorků chladivá 
primárního okruhu a chladivá bazénu transportu a skladování vyhořelého paliva v jaderné 
elektrárně V-l ukázalo, že tento aorbent zadržuje více než 99,9 í5 3troncia, kobalci a 
manganu. Stopové množství radíocesia за z odpadních vod з vysokým obsahem tenzidů, přečiš
těných suspenzí hydroxidu vápenatého, odstraňují lépe přírodním aorbenter.i nordenitem než 
dosud navrhovaným minerálem klinoptilolitem /6/. Mordenit, jehož složení odpovídá hmot
nostnímu poměru 3i j AI = 8,5, zachycuje 99,9 5í radioceaia 11/. 

К provoznímu ověření procesu úpravy kyselých vysoce radioaktivních odpadních roztoku 
před aolidifik'ci byle zajištěna výroba 150 kn selektivního extrakčního činidla, vyvinuté
ho ve spolupráci fijV a Ústavem anorganické chemie S^AV. Bylo rovněž upřesněno technologicko 
schéma extrakce a reextrekce cesia, atroncie, peladis, anericia a sloučenin prvků vzácných 
zemin. 

Jedním z hlavních cílů v oblasti aolidlfikace radioaktivních odpadu bylo úspěšná 
dokončení výroby mobilní ceraentační jednotky, určené pro zpevňování kapalných odpadu r.a 
jaderných elektrárnách. V r. 1984 byly vyrobeny dva moduly (viz obr. 27), určené pro pro
voz v režimu cementace koncentrátu. Provoz lze řídit ručně nebo automaticky з možností 
předvolby provozních parametrů. Po úspěšném fVnkřním ověření byly v tfJV realizovány pro
vozní zkoušky э modelo/ým koncentrátem a s vysoce solnými reálnými radioaktivníni odpady 
z ÓJV, ii kterých bylo navíc přídavkem boritanů, 3'Co a Co docíleno takových koncentra
cí *ěchto látek, které se vyskytují v koncentrátech z JE V-l. Dosáhlo se váoch předpoklá
daných parametrů, včetně plánovaného výkonu 0,6 r. /hod. Po dekontaminaci byla jednotka 
převezene a instalována v jaderné elektrárně Jaalovské Bohunice, kde bude v lednu 1985 
ověřována 3 reálnými koncentráty. Třetí modul, který umožní provoz v režimu cenentace kel-
clnátu, Je ve výrobě a bude zkompletován po dodání kalcínátoru z KPS Brno /8,5/. V této 
době představuje mobilní Kelcinačně-ccmenteční jednotka zařízení, které dovolí řešit okam
žité eituace na jaderných elektrárnách, vyžadující zpracování kapalných odpadu e současná 
může sloužit к odzkušování rázných technologií solidtfikece. Modulové uspořádání navíc 
umožňuje rozšiřování o další prvky, které vyplynou z vývoje jiných perspektivních tech
nologií. Byla vyhodnocena dynamika keloinátoru pro výběr optimální atratejjie plánovaného 
technologického experimentu solidifikace radioaktivních odpadů, který je připravován ne 
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Obr. 27 Mobilní experimentální solidifikační aparatuře MESA I pro zpracování 
nízkoaktivních kapalných odpadů z jaderných elektráren. 

tuto pětiletku. Ze spekter doby zdržení kalcinátu v kalcinátoru, změřených užitím radio
aktivního indikátoru Na vyplývá, že zařízení pracuje požadovaným způsobem /10/. 

Pro vitrifikaci nízko- a atředněaktivních odpadu z jaderných elektráren byla použita 
borosilikátová ekla /11,12/. Odzkoušení navrženého proceau na poloprovozním zařízení pro
kázalo perspektivnost uvažované technologie /13,14/. Jedná ae o způsob výhodně využívající 
chenické složení atředněaktivních odpadu z JE typu WER, ke kterým ae jako aditiv používá 
některých pevných přírodních materiálů (píeek, jíly). Výsledný produkt fixace má vysokou 
kvilv-'j •/. hlediska chemické odolnosti. Vysoká objeaová redukce umožňuje značně enížit pro-
•••-o:»í nákladný ns transport a ukládání. Pokračovaly práce na vývoji procesu solidifikace 
vysoce radioaktivních odpadů z odstavené jaderné elektrárny A-l. Podle nové získaných 
údajů o aložení odpadů byl upraven postup aolidifikace a navrženy dva nové systémy skel. 
Paralelně pokračovala výroba jednotlivých uzlů poloprovozního experimentálního zařízení 
(EXTAZA), sestávajícího z vakuové odparky, tavícího zařízení a indukčním ohřevem a dalSích 
pomocných dílů. Linka byla sestavena a v současné době probíhá její funkční odzkušovéní /15/» 

Byla otestována laboratorní aparatura pro odstraňování radioaktivních per 106 RuO, 
106„ 137r 90 aeronolú Eu, •''Cs, w C o , vznikajících při solidifikaci modelových radioaktivních odpadů. 

Aparatura sestává z více odlučovacích prvků, fungujících na principu absorpce, fyzikální 
ansorpce nebo chemisorpce a filtrace. Snížení koncentrace radionuklidů z odpadního plynu 
po průchodu testovanou aparaturou činilo 4-5 řádů při tlakové ztrátě 4 kPe. Na základě 
výsledků těchto zkoušek byla konstrukčně navržena poloprovozní aparatura na čištění odpad
ního plynu ze aolidifikace. Tato aparatura se nyní dílensky vyrábí /16-21/. 
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Ka základě vývoje fluoridové technologie zpracování vyhořelého paliva rychlých .reak
torů byla započata výroba a kompletace technologické linky Preget. Linka bude instalová
na v horké komoře v NIIAH Dimitrovgrad v SSSR. V listopadu 1984 byla odeslána první část 
zařízení, sestávající z 20 ks technologických desek з příslušenstvím, šablony na uchycení 
nosných dílu desek, 12 кэ stojanů ventilu pro rozvod a regulaci technologických medií 
(obr. 28), 22 ks jímek technologických aparátů, rozvaděče elektrosilnoproudu, pohonu šne
kového dávkovače včetně tyristorového regulátoru otáček 1TM 225, dvoudílného topného pláš
tě modelu aparátu tepelného rozkladu PuPg atd. V současné době ae pro druhou zási'.nu do
končuje výroba 9 ks niklových a nerezových sorpčních kolon, niklového kondenzátoru UPg, 
16 ks topných а б ks izolačních plášíú a náhonu šnekového dávkovače pro provoz v horkých 
komorách /22/. Paralelně s výrobou zařízení probíhaly zkoušky základních aparátů linky 
Preget. Pro tyto zkoušky byl vyroben zásobník UPg, sloužící jako náhradní zdroj UPg pro 
zkoušky uzlu kondenzace, kalorifery pro ohřev vzduchu a tři čerpadla na cirkulaci plyn
ného chladícího media. Byly uskutečněny základní zkoušky plamenného fluorátoru s dávkova
čem, a to: ověření systému ohřevu a výměny tepla, spalování uhlíku v kyslíku a fluorace 
U^Oo při různých dávkovačích rychlostech. Hovněž byl vyzkoušen uzel kondenzace, přičemž 
byla ověřena účinnost kondenzátorů při různých technologických režimech. Na uzlu rekti-
fikačního čištění UPg byly ukončeny laboratorní studie dělení emí.,i UPg a MbFg a v sou
časné době probíhají zkoušky dělení této směsi na rektifikační koloně linky. Kromě toho 
byly provedeny experimenty, v nichž byly propojeny uzly fluorace UoOg, kondenzace vznik» 
lého UPg, sorpce UPg a likvidace fluoru. Výsledky potvrzují nadějnoat vyvinuté technologie 
i aparaturního řešení procesu. Spolu s ověřováním funkceschopnosti aparátů probíhaly i 
zkoušky dálkové manipulace speciálních armatur a raeřícícíh a regulačních čidel (regulační 
ventil, tlaková čidla, průtokomšr, tlaková apojks) /23/. 

Technologie konverze UPg na U,0„ přes karbonát uranylo-amonný (AUC) byla zjedno
dušena tak, že AUC rfe sráží přímo z organické fáze bez předběžné reextrakce. V připra
vených práškových materiálech byly kontrolovány granulometrické parametry a stanoven 
obsah fluoru, který je nejkorozívnější nečistotou v palivu. Pro polypropylénový hydro
xy zéi s kapacitou řádově několika kg UPg/hod, bylo vyvinuto indukční hustoměrné čidlo, 
umožňující automatické nastavení požadované koncentrace uranu v hydrolyzátu /24/. 

V oblasti nejaderných aplikací fluoridové technologie byl schválen úvodní projekt 
linky EVA pro izolaci drahých kovů :; nekovových materiálů; tato linka by měla být vybu
dována v chemicko-inženýrské hale ÚJV během roku 1985. Fluorovodíkovou metodou byly 
upracovány popely z Pd/C katalyzátoru a získáno 128,71 kg palediového koncentrátu s 81 % 
palladia. Kombinovaným postupem byly zpracovány stery z konvertoru na výrobu НПО-, а vyz
dívky sklářských pecí, z nichž bylo získáno 2,459 kg Pt/Rh koncentrátu a stery n.p. Sa-
fina 3 obsahem Ag, Pd a Au, ze kterých byl izolován koncentrát Ag-Pd a Pd-Au. V malém 
laboratorním měřítku bylo ověřeno zprecování 3 typů katalyzátorů Pd/Al-O, k.p. Slovneft-
-Bratislava a zjištěno, že nevržená technologie je ekonomicky únosná pro koncentrace Pd 
vyšší než 0,03 %. Ьь diskontinuálním zařízení bylo vyrobeno 10 kg fluorografitu, který 
byl použit převážně pro zkoušky mazadel v rámci k.p. Chemopetrol. Pokračoval vývoj konti
nuálního fluorátoru a Chemoprojekt Praha připravuje projektovou studii kontinuální výroby 
fluorografitu. Bylo studováno hydrolytické štěpení celulozy bezvodým fluorovodíkem a 
dokončena studijní práce v oblasti fyzlkálně-chemických vlastností fluorografitu. 
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Obr. 28 Stojany ventilu pro rozvod technologických medií v lince řregat pro fluoridove 
přepracování paliva rychlých reaktorů. Stojany jsou již fixovány pro odeslání 
do SSSR. 
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j.l.ó. Когда11^ысе 

У rámci tvorby r.ormativiiá technické doku.-nentece Mezinárodního hospodářského sdružení 
lat era tô .energo bylo běhen roku vypracováno e odsouhlaseno delších 31 dokunentú. Jedná se 
o následující normy: 

a) Z oblasti všeobecných zásad bezpečnosti J£: 
- názvojloví e definice 

- všeobecné zásady a požadavky 

- hygienické předpisy 
- netoáy výpočtu síření radioaktivních látek s JE a ozáření okolního obyvatel

stva' 
b) Z, oblasti výpočtu pevno3ti zařízení a potrubí JE; 

- výpočet prvků namáhaných vnitřním a vnějším přetlakem 
- výpočet přírub, přítlačných prstenců a jpojovecích součástí 
- výpočet 3oučinitelú snížení pevnosti otvory a svarovými 3poji 
- vypočet odolnosti proti křehkému porušení 
- výpočet jtability 
- výpočet seianicke odolnosti» 

c) Z oblasti materiálů pro zařízení a potrubí JE; 
- všeobecné požadavky 
- atestace nových materiálů 
- stanovení kritické teploty křehkosti 
- vliv záření no poaun kritické teploty křehkosti 
- vliv precovního prostředí na mez únavy 
- vliv ozáření ne лег únavy svarových apojů a návarú. 

d) Z oblasti svařování; 
- stanovení množství feritické fáze v návaru 
- stanovení vlhkosti v obalu elektrod 
- metody a rozsah nedestruktivních kontrol 
- kontrola práškovou magnetickou metodou 
- kontrole těsnosti 
- požadavky na postupy svařování 
- tepelné zpracování svarových spojů з návarů 
- opravy vad svarových spojů a návarů 
- měření meze únavy 
- zkoušky na statický ohyb. 

e) Z oblasti metrologie г 
- noraenklature základních parametrů. 

f) Z obleeti předpisů pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení a potrubí JEt 
- požadavky na vybavení ermaturani, kontrolními, mSřícími přístroji a pojist
ným zařízením 

- provozní kontrola atavu materiálu zařízení a potrubí. 

43 



3.2 . V y u ž i t í I o n i z u j í c í h o z á ř e n í 

3 . 2 . 1 . Radiační technologie 

Při s tudiu v y u ž i t e l n o s t i radiačního a í tování p l a s tů pro kabelář3tv í byl sledován 
v l iv an t iox idants na účinnost radiačního j í tován í polyetylénu a na změnu jeho v l a s t n o s t í 
jak před s tárnut ím, tak po tepelném zes tá rnu t í p ř i různých tep lo tách / 2 / . Na základě z í s 
kaných poznatků byla navržena radiačně s í íova te lná i zo lačn í směs na bázi polyetylénu, 
která j e vhodná pro izo lace vodičů e t rvalou tepelnou odolnos t í do 120 C. Dále byl s l e 
dován v l iv pigmentů na barevnou s t á l o s t , účinnost radiačního s í í ován í a v l a s t n o s t i vy
vinuté izolační směsí . Bylo z j i š t ě n o , že pigmenty typu Sicolen od firmy BASF j e možno 
použít při radiačním s í íován í polyetylenové kompozice, aniž se naruš í barevná s t á l o s t 
a vysoká tepelná odolnost polyetylenové směsi /3/« účinnost radiačního s í í ován í j e možno 
avýáit přídavkem s e n z i b i l i z á t o r ů . Bylo ověřeno, že přídavkem al lylových j loučenin nebo 
vícefunkčních e l i goee t e rú kyseliny akrylové nebo metakrylové j e možno s n í ž i t potřebnou 
dávku záření až o 50 %. Řada zahraničních i zo l ac í ;.a bázi radiačně sííovaného polyetylénu 
зе vyrábí v eamozhášivé úpravě a proto byl sledován v l i v r e t a rdé rú hoření na v l a s t n o s t i 
vyvinuté radiačně s í í o v a t e l n é směsi. Bylo z j i š t ě n o , že přídavkem re ta rdé rú hoření na bázi 
brómovaných sloučenin v kombinaci a kysličníkem antimonitým, j e "->žno p ř i p r a v i t směs, k t e 
rá po zapálení nehoří déle než 2 v teř iny a neodkapává. Výsledky laboratorního výzkumu byly 
ověřeny na vodičích, k t e ré byly vyrobeny v závodě Kablo Vrchlabí a ozáře-iy na urychlovači 
elektronu ELV - 1 . Z vyvinuté izolační směsi bylo vyrobeno 11 kra vzorků vodičů, k t e ré budou 
použity pro průzkum t r h u . Výsledky řešení úkolu byly zpracovány ve formě závěrečné zprávy ' . 

Při studiu radiačně chemických procesů, anuviaej íc ích а provozem .jaderných e l e k t r á r e n , 
byly sledovány dva tématické okruhy. První z nich měl p ř i spě t к objasnění možnosti vzniku 
metyljodidu, který se objevuje ve vzduchu odčerpávaném z různých prostor jaderné e l ek t r á rny , 
druhý se týkal rad iačn í s t a b i l i t y barbotážního roztoku navrženého pro záchyt radíojodu v 
„aderné e lek t rá rně V-2. Ve dvoufázových systémech, kde kapalná fáze obsahující jodid dra-
jelný v boritanovém roztoku modelujícím chladivo reaktoru WER bylf ozařována ve styku a 
plynnou f áz í , obsahující metan, vodní páru a vzduch nebo argon, ae tvoř í ne ty l jod id , který 
ле při zvyšování absorbovaná dávky opět rozkládá. Největš í výtěžek byl nalezen v systému 
ohgahujícím vzduch, ozařovaném nízkým dávkovým příkonem. Zvýšení dávkového příkonu, p ř í 
davku vodíku a zejména náhrada vzduchu argonem, vedou к jeho poklesu. Dále byly 3ledovány 
podmínky vzniku metyljodidu v neozářených dvoufázových systémech a termální reakce jodu a 
rr.stanem v plynných eměeích p ř i t ep lo tě místnost i / 6 / . Pro získání informací o chování bar
botážního roztoku obsahujícího 12 g H,B0. + 1 g KpH. / dm h*20 byla aledována záv i s lo s t 
růstu jeho oxidace vzdušným kyslíkem na růstu t e p l o t y . Radiolýzou v pří tomnosti vzduchu 
ae tvoř í čpavek a vodík. Výtěžky -К?^л а *5% závis í na počáteční koncentraci hydrazinu, 
absorbované dávce, výšce sloupce ozařované kapalíny, dávkovém příkonu a t e p l o t ě oza řován í /7 / . 
Klnetika reakce hydrazinu s jodem v neutrálním roztoku byla sledována metodou pulsní r a d i o -
lýzy měřením absorbace komplexu JT / 8 / . 

Činnost konzultačního s t řed iska pro aplikace ion izu j í c ího záření spočívala ve vývoji 
a provozu ozařovacích zdrojů a rozví jen í experimentální metodiky, v ap l ikac i záření ve 
vodném hospodářství а j iných oblastech národního hospodářs tv í , ve vypracování exper t iz 
a poskytování konzultací a ozařovacích a lužeb. Do ru t inn ího užívání byl uveden urychlovač 
elektronů Tesla vtfVET pro technická ozařování včetně dopravníkového systému. Po úspěšném 
ukončení s tad ia funkčních zkoušek byl hlavním hygienikem Č3R povolen jeho t rva lý provoz. 
Byla zavedena r u t i n n í dozimetrie dávek a vyzkoušeny nové dozimetrícké systémy / 9 / . Kobal
tový ozařovač RÓZA byl technicky upravován a doplněna jeho a k t i v i t a na 460 TBq. Pro výpo
čet rozložení dávkových rych los t í v ozařovacím prostoru byl adaptován výpočetní program 
DOSKMP-1 z ZfI z Lipska a provedena početní analýza / 1 0 / . Pro metodiku pulaní radiolýzy 
byla řešena možnost zvýšení svě te lnos t i optické de tekce . Do ru t inn ího užíváni byl zaveden 
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stolní počítač EMG 666/B pro nějž byia vypracovuntt í&de výpočetních programu /11/. Pro me
todu £PR byl vypracován program pro dvojitou integraci spekter. Ve spolupráci з Výzkumným 
újtaven vodohospodářským v Praze byl vypracován projekt stanice pro radiační hygienizaci 
tekutých kalu v Trutnově a vysušených kalů v Ostravě-Mertinově /12/. Začal se řešit úkol 
radiační hygienizace kalu pro huausotvorné složky ornice /13/.Pokračovalo studium radio-
lýzy bituraenového produktu sledováním tvorby vodíku a alifatických uhlovodíků. Hadioly-
tickou metodou byla ověřené dobra homogenita bloku, vzniklého fixací 35 % ionexů do bitu-
menu 51 85/25. U produktu vzniklého odpařením bitumenové emulze Silembít S-60 a koncentiá-
tu solí modelujících odpady, byla zjištěna závislost radiolytické tvorby plynných produktu 
na složení koncentrátu a množství HKO, použité к jeho přípravě /14/. První pokusy se sta
novením radiolyticky vzniklých plynů v cementových produktech ее solemi ukázaly, že dobe 
vytvrzování vede ke snížení rychlosti tvorby vodíku /15/. V souvislosti s vývojem konti
nuálního analyzátoru plynů byl ověřován přepínač měrných míst v kombinaci a plynovým chro-
matografem MCH-100, zkonstruována a ověřena stripovací nádoba a měřící soustava byle úspěš
né odzkoušena v provozních podmínkách prvního bloku jaderné elektrárny V-l v Jaslovakých 
Bohunicích /16,17/. 

V rámci expertizní a konzultační činnosti byly vypracovány některé významnější studfe. 
Pro potřeby skrobárenského průmyslu byla vypracována technicko-ekonoaická studie techno
logie radiačního odbourání škrobu. Tato studie byla spojena s experimentálním ověřením 
technologických vlastností ozářeného škrobu /1/. Ve spolupráci se Státním veterinárním 
ústavem v Terezíně byla ukončena experimentální a technicko-ekonomická studie radiační 
devitalizace Selmonel v rybí moučce dovážené do Č3SR pro krmné účely. Navržený projekt ra
diační stanice s urychlovačem elektronu vykazuje velmi příznivé ekonomické parametry /18/. 
Podrobná rešeršní studie byla vypracovanik problematice radiačního vytvrzování leků. Jtudie 
poukazuje na neuepokojivou situaci ve výrobě esterů akrylové kyaeliny v C3SR, která je 
hlavní překážkou v zavedení této perspektivní radiační technologie /19/. V teorii účinků 
ior ii.uj ícího záření byle znovu uvážena fyzikální podstata auperexcitovaných molekul /20/ 
a pokračovaly úvahy o fyzikáhích základech mikroskopického radiobiologického účinku /21/. 
Ve spolupráci a n.p. Balírny a GŘ Čokoládovny ;ie započala experimentální práce na výběru 
druhá potravinářských výrobků vhodných pro radiační deaineekci a desinfekci. Na vyžádání 
oyly poskytovány konzultace různým podnikům a ústavům v elektrotechnice, zemědělství, 
strojírenství a pod..spojené s ozařovací službou. 
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j.2.2. Radiofarmaceutické preparáty 

Kejvětáí pozornost v problematice cyklotronových radionuklidů byle věnována vývo-
ji. technologie výroby chloridu thalného - TI /1/. Byl navržen a po ověření prototypu 
zkonstruován jpecialní držák terčů, dokončena konstrukce zařízení vakuové komory cyklo
tronu a zakladače terčů. Byla rekonstruována polohorká laboratoř a ve stíněném boxu umís-
^na aparatura umožňující zpracování laboratorních vzorků a ověřování navržené technologie. 

201 
Pro kelibraci přístrojů byl zhotoven vzorek TI zíakený během ověřování postupu separa
ce thalia od olova. Byla zpracována rešerše o možnostech přípravy In, experimentálně 
ověřovány možnosti jeho separace z ozářeného terče a shrnuty znalostí e metodách značení 
krevních částic. Pro zlepšení parametrů ozařování na cyklotronu byla zpracována studie 
o monitorování svazku protonu /2/. Podrobně bylo studováno biologické chování různých 
komplexních aloučenin galia /3/. 

V rámci vývoje generátorových radionuklidů byl nově instelován extrakční generátor 
technecia- nTc v OKM Plzeň. Po úspěšném klinickém zkoušení byl zahájen jeho trvalý pro
voz, čímž bude umožněno dále snížit dovoz geierátorů ze zahraničí. Pro vývoz tohoto typu 
nenerátoru do SSSR a Bangladéše byly prpváděny jeho úpravy, které uaožní vyhovět speci
fickým podmínkám pracovlší v těchto zemích. 3 cílem ověřit možnost vývoje nového typu 
f-enerátoru technecia - ^Tc byly provedeny základní experimenty se gilikagelem obsahu
jícím 60 % a 25 % vázaného molybdenu. Pro využití tohoto materiálu jako náplně kolon 
generátoru byl navržen eluční stavebnicový systém a způsob jeho výroby /4/. 
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V rámci vývoje nového hepatobiliárního diagnostika bylo dokončeno jeho předkliniché 
zkoušení a zpracována dokladová dokumentace к žádosti o klinické zkoušení tohoto prepará
tu typu KLDA /5/. btudijně byl sledován eystén 8 1 mHb - 81mKr /6/. 

Experimentální studie radiojodace bromaulfaleinu ukázaly, že čistý raonoderivát lze 
připravit jak přímou jodací broraaulfaleinu elementárním jodem, tak výměnnou reakcí mezi 
neradioaktivním monojodderivátém a radioaktivním jodidem za katalýzy solemi mědi /7,8,9/. 
Kinetika průběhu obou reakcí ukazuje, že ;je bude možné využívat pro technologii výroby 
tohoto preparátu. Byl vypracován podrobný přehled radiojodačních metod /10/ a studováno 
značení jodovaných tyroxinů a tynoninu /11/. Ke základě požadavku nuklearně-medicinských 
pracoviaí byly zahájeny experimentální práce na vývoji technologie výroby I a jím zna
čených sloučenin /12/. Byla vyzkoušena aparatura pro jeho izolaci z ozářeného obohaceného 

Те a realizovány ověřovací dodávky na pracoviště HH. Byly přepraveny jodované deriváty 
dvou vyšších maetnýúh kyselin původně obsahujících dvojnou vazbu v omega poloze. Obě zna
čené sloučeniny byly předány к biologickým pokusům na řramaceutickou fakultu UK. 
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3.2.3. Neutronová aktivační analýza aneutronografie 

V uplynulém období byla řešena problematika použití instrumentální aktivační ana
lýzy v různých oblastech, zejména v biochemii a lékařství, při kontrole životního a pra
covního prostředí, při přípravě referenčních materiálu, v geologii a v celé řadě delších 
odvětví národního hospodářství. Pro Ústřední laboratoř ČSUP byla vypracována metodika 
stanovení prvků, tvořících radionuklidy a poločasy rozpadu delšími než 30 з, využívající 
krátkodobého ozařování a byly provedeny analýzy vybraných typů geologických vzorků. Ve 
spolupráci s Ústavem radioekologie a využití jaderné techniky v Košicích byly provedeny 
orientační analýzy připravovaného referenčního materiálu ocelářského popílku o různé 
zrnitosti. Byl vyhodnocen rozptyl výsledků a proveden výběr prvků vhodných pro testy ho
mogenity mstodou INAAÍ^Tro ústřední ústav geologický byla vyvinuta metoda stanovení vy
braných lanthanidů, navrženy metodické postupy analýzy Eu20, a Y^3 e provedeny modelové 
experimenty a analýzy produktů separace vzácných zemin ionexovou chromátografií. 

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vzduchotechniky byla s využitím krátkodobé akti
vace odzkoušena metodika analýzy elektrárenského popiiku, tříděného podle velikosti částic 
a zjištovány rozdíly koncentrací prvků v různých frakcích /2/. Problematika stanovení sto
pových esenciálních a toxických stopových prvků v biologických materiálech byla řešena 
pro Institut hygieny a epidemiologie. Byly vyvinuty postupy pro stanovení Ca, Cl, Cu, I, 
lín a Na ve vzorcích žlučových kamenů metodou s krátkodobým ozařováním /3/ a stanovení C, 
Со, Сц, Fe, Mo a Zn v žluči metodou využívající dlouhodobé aktivace. Stanovení Cd a Zn 
v játrech, ledvinách, kravním séru a močí profesionálně exponovaných osob a stanovení lín 
v krvi bylo součástí výzkumného kontraktu a MAAE /4/. 

Pro Hydrometeorologický ústav byla odzkoušena metodika stanovení V, AI, Ca, Mn a 
stanovení Cu, li, U, Dy, Ba, In, I, Br, Cl, Sr v aerosolech a ověřena analýzou NBS SRM 
1648. Byl rovněž analyzován soubor požárových aerosolu /5/. Pro výzkum cytostatických 
preparátů na bázi platiny byla ve spolupráci s Ústavem makromolekulami chemie SsAV stu
dována seperece Pt/II- a Pt/TV- forem Pt-cytostatlk papírovou chromatografií a jejich 
stanovení neutronovou aktivační analýzou. 

Práce v neutronografii byly zaměřeny na diagnostiku jakosti palivových elementů 
jaderných reaktorů, na analýzu kinetiky vody a vodíkatých sloučenin v procesech technolo
gie a funkce minerálních stavebních materiálu a konečně na úlohu optimalizace netronové 
bilence izotoplckého zdroje neutronu pro neutronografii. Byl vypracován ideový návrh za
řízení к nedestruktivnímu stanovení fyzikální jakosti palivových sekcí jaderného reak
toru в tyčovými palivovými elementy. Výrazného pokroku v metodice neutronografie bylo 
dosaženo v oblasti analýzy stavebních materiálů, kde vedle zavedené aplikace při vývoji 
hydrofobních omítek /6/ byla vyvinuta metodika neutronografické termické analýzy /7,8/. 
К optimalizaci neutronové bilance izotopického zdroje byl navržen jednak integrální geo-
metricko-fyzikální model systému, popisující všechny procesy významné pro neutronovou 
bilanci /9/, jednak návrh ex erimentálního programu pro tento model a jeho technickou 
realizaci /10/. 
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3.3. R a d i a č n í b e z p e č n o s t 

Výsledkem prací na úkolu v oblasti hodnocení vlivu Jaderných zařízení na životní pro
středí byl eoubor počítačových programu pro výpočet dávek a koncentraci radioaktivních lá
tek uniknuvších z Jaderných zařízení do okolí ve formě plynných nebo kapalných výpustí. 
Programy mohou sloužit nejen pro vlastní hodnocení radiačních situací v okolí za provozu 
těchto zařízení, ale lze Jich využít i během schvalovacích řízení, Jak vzrůstají nároky 
schvalovacích orgánů na prúkaznost přikládané dokumentace a na znalosti lokality a zařízení. 

Pro popis šíření radioaktivních látek v atmosféře. Jsou v lÍJV к dispozici programy 
AIR a WOSDUCH /1/, ktert umožňují určit koncentraci radioaktivní látky, rozptýlené v ovzdu
ší, pomocí Gausaova modelu rozptylu. Do výpočtu Jsou zahrnuty korekce na ztráty ukazováním, 
vymýváním a rozpadem radioaktivních látek. Počítá dále celkovou kontaminaci terénu sedimen
tací a vymýváním radioaktivních látek eréžkami. V rámci konkretizace požadavků na hydrolo-
gické modely řešené v ÚJV, daných standardem INTERATOMENERGO, se ukázalo, že nejlépe vyho
vuje program WATER. Další práce byly proto zaměřeny na odstranění Jeho některých nedostatků, 
zejména na rychlost výpočtu a na volbu variant umožňujících aplikaci standardu INTERATOM
ENERGO /2/. Z celého souboru hydrogeologických modelu byly v tomto stadiu řešení vybrány 
relativně Jednoduché NRC modely, odvozené pro omezený případ transportu radionuklidů prost
řednictvím Jednorozměrného laminárního proudění podzemních vod E- třírozměrnou dispersí ve 
vodonoané formaci в homogenními fyzikálně mechanickými vlastnostmi /3/. Tyto modely vychá
zejí z rovnice vyjadřující zákon zachování hmoty v diferenciálním objemu. Pro model šíření 
radioaktivních látek z úložiště povrchového typu v podzemních vodách byly Jako lokalita 
vybrány Slavětica u Dukovan. К tomu se pře/zel mstemacic' ' model SOLUTE, pracující metodou 
konečných elementů uspořádaných v pravidel sítí. Model řeší proudovou sít v horizontální 
rovině, svislá složka proudění se považuje za nulovou, transportní rovnice uvažuje poize 
hydrodynamickou dispersi. Program se doplňuje o další členy charakterizující sorpci nutlldů 
a jejich rozpad /4/. 

V oblasti ukládání radioaktivních odpadů se práce soustředily na bezpečnostní doku
mentací úložiště Uochovce, v jejímž rámci byla atanovane projektová havárie a maximálními 
následky a provedeny analýzy delších možných poruch na úložišti /5/. Některé scénáře mimo
řádných situací byly detailně zpracovány pro potřeby instrukcí připaavováných v MAAE /6/. 
Situace v Jaslovských Bohunicích si vyžádala intensivní práci v oblasti provozních předpisu 
pro příjem radioaktivních odpadů ke konečnéiru uložení. Dokument, vypracovaný v této souvis
losti, obsahuje technické podklady a specifikaci 16 nejdůležitějších kritérií, které je 
třeba uvažovat z hlediska bezpečné manipulace, transportu a příjmu odpadů na regionální 
úložiště /7/. 

Předmětem další činnosti pak bylo podrobnější studium vlivu sedimentů na šíření radio
aktivních látek v povrchových vodotečích, vypracované v rámci kontraktu MAAE /8/, monitoro
vací systémy uložiší radioaktivních odpadů, návrh pravidel pro přepravu radioaktivních od
padů po pozemních komunikacích a technicko-ekonomlcká studie o Jejich transportu po silnici» 
Vývoj technických zařízení pro transport byl zairěřen na odlehčenou variantu přepravních 
kontejneru pro vyšší a střední úroveň aktivit a n%úpravy transportního prostředku pro je
jich převoz po silnici. 

Pro potřeby £GP oe rovněž ověřovaly alternativní způsoby ukládání radioaktivních od
padů v podzemních kavernách. V prvé fázi oyly shromážděny metodické podklady pro regionální 
hodnocení ČS3R, v druhé byla hodnocena jako modelový případ lokalita Dukovany. Ideový pro
jekt geologicko-průzkumných prací pro výběr lokalit různého typu byl výsledkem podrobněj
šího studie v této oblasti /9/. 

Na centrální atam^i pro zpracování radioaktivních odpadu ae kromě činnosti pro ústav 
i pro nimoúetavní zákazníky, prováděly práce, související г modernizací a inovací objektu. 
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Obr. 29 Homogenizátor směsi cementu e koncentrátu 

Byl ukončen vývoj 8 uveden do provozu novy homogenizátor na snes cenientu a koncentrátu 
{obr. 29). Současně э tím byly provedeny úpravy povrchů etěn a podlah v prostoru cementaě-
ní linky. Pro skladování koncentrátu před ceraentáží byla adaptována nevyužitá nádrž o ob-

3 
jemu 2 m , čímž bylo umožněno demontovat stávající monžíky bez přerušení provozu. Pozor
nost byla věnována i otázkám optimalizace procesů, spočívajících ve sběru, třídění, skle-
dováni a předběžného zpracování odpadů z různých činností IÍJV /10/, V rámci vývoje vyhod
nocovacího zařízení skloněných termoluminiscenčních detektorů československé výroby pro 
jaderné elektrárny byla optimalizována detekční část vyhodnocovacího zařízení. Pozornost 
byla zaměřena na fotonásoblče в potlačenou termoemíaí fotokatody э cílem dosáhnout opti-
nálního poměru signálu detektoru, odpovídajícího absorbované dávce, к pozadí. Pro reak
tor LR-0 by dokončen stacionární dozimetrický syatém STADOS, který byl doplněn o moder
nizované měřiče objemových aktivit v ovzduší. Tento systém umožňuje získávat přehlednou 
informaci o radiační situaci na pracovištích LR-0. Byl svně-2 zpracován návrh na ověřování 
a kalibraci přenosné dozimetrické techniky, používané v 6JV pro oblast fotonového, beta 
záření a neutronových polí (osobní dozimetry, přenosné dozimetrické přístroje a stacio
nární dozimetrické systémy) /11/. Pro zkvalitnění monitorování vnitřní kontaminace byla 
zpracována metodika měření a hodnocení kontaminace plic yPu pomocí plicního plutoniové-
ho monitoru /12/. 
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4. VÍROBA A SLUŽBY 

4 . 1 . V ý r o b a r a d i o f a r m a k 

d e t e k t o r ů 

p o l o v o d i č o v ý c h 

Ve vjrobě radiofarmak byly v roce 1984 zajišíovány dodávky 9 ne jdů lež i tě j š ích pre
parátů do 55 pracoviěí nukleární medicíny v celé ČSSR. Nově byl do r u t i n n í výroby zaveden 
preparát ci tronan ga l i tý - Ga, používaný v diagnostice nádorů. Jeho výroba mohla být 
v plném rozsahu zahájené až od květne 1984 vzhledem к plánované rekonstrukci cyklotronu. 
Zavedeno, jeho pravidelné výroby bylo mimořádně náročné, neboí не jedná o první r e d i o -
nuklid z cyklotronové produkce, dodávaný 6jV, a jeho příprava vyžaduje velmi těsnou spolu
práci a majitelem cyklotronu - tfjF, ČSAV. Syla také sahájene pravidelná výroba jodidu eoé-

125 
něho - I jako výchozí suroviny pro přípravu da l š ích organických l a t s k , značených r a d i o 
aktivním jodem. Ka rozdí l od jiných zahraničních výrobců tohoto preparátu , k t e ř í mají mož
nost ozařovat a zpracovávat terčový xenon v plynném atavu, bylo v našem případě nezbytné 
vyvinout novou technologii výroby, založenou na ozařování pevného XeF2 / 1 , 2 / . J o d i d - I 
aodný z v l a s tn í výroby byl v letošním roce využíván především pro přípravu 5-jod-5-deoiy-

12S ur id inu- I / 3 / , který byl zatím dovážen z Anglie. Dodávky tohoto preparátu odběratelům 
v r . 1984 znamenají úsporu 305.900,- Kčs v devizách. Průběžně byly také prováděny práce na 
inovacích výrobních postupů, zejména technecistanu- "тс / 4 , 5 / a zpracováno ekonomické hod
nocení výzkumu v návaznosti na výrobu / 6 / . Přehled pravidelně dodávaných radiofarmak v 
r . 1984 j e uveden v tabulce 3 . 

Tabulka 3 

Radiofarmake pravidelně dodávaná v r . 1984 

Preparát 

131 o-jodhippuran - I 
124 o-jodhippuran - Jl 

bengálské červeň - I 
technecistan - -,9mTc 

99 
molybdenen - Mo 
generátor india - ^mIn 

67 
citronan galitý - 'Ga 
m-jodhippuran - I 
jodid aodný - ^ I 

Celkem 

Množství 
aktivity 
(GBq) 

411 
6 
64 

9 085 
1 975 

62 
155 
0,444 
-

Finanční 
přínoa 

(tia.Kča) 

4 681 
125 
731 

2 753 
431 
506 

1 001 
20 
52 

10 300 

Intervaly 
dodávek 

čtrnáctidenně 
měsíčně 
čtrnáctidenně 
denně 
týdně 
6x ročně 
týdně 
měsíčně 
dle požadavků 

Kromě těchto preparátu byly v rámci t zv . jodačního servisu dodány d a l š í organic
ké sloučeniny podle okamžitých požadavků pracoviší nukleární medicíny. Tyto dodávky 
umožňují zdravotnickým pracovištím využívat pro výzkumné účely zcela nové původní zna
čené látky a usnadňují předběžný průzkum potřeby vývoje nových radiofarmek. V letožním 
roce byly takto dodényi m-jodhippuran - •'i (9 160,-Kčs) ,kysel ina jodfenyloctová 
(9 160 , - Kčs), Synadrom (4 580,- Kča) a ky.jeline jodbenzoová (13 740, - Kča), 
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Obr. 30 Vývoj dodávek radiofarmak,realizovaných 
v létech 1974 - 1984 

V roce 1984 uběhlo 10 let od zahájení výroby prvého radiofarmaceutického preparátu 
v tÍJV - o-jodhippuranu - ^ 1 . Postupně v průběhu let byly jako realizační výstupy jtát-
ního plánu výzkumu zařazovány do výroby další nové preparáty. Přehled tržeb za redio-
farmaka v průběhu uplynulých deseti let je uveden na obr. 30. 2 přehledu jednoznačně 
plyne, že zejména v posledních letech dochází к značnému nárůstu výroby radiofarmek, 
díky kterému se podařilo ve značné míře nahradit preparáty dosud dovážené z kapitalistic
kých států a již v listopadu 1984 eplnit finanční objem výroby plánovaný původně na celou 
pětiletku. 

Z vývi jových prací| zajištujících rozšíření a zkvalitnění y^robjr^DOlovodičov^ch^de-
tektorů, Je íutno se zmínit o vývoji, zaměřeném na tažení monokrystalů a velkým průměrem. 
Pro detektory e objemem 100 až 150 cm byla připravena série monokrystalů o průměru 55-
70 mm, тёхафт odporu 12 až 20 ohm.cm a o hustotě dislokací nižší než 4 000 cm . Výraz
ného pokroku bylo dosaženo v oblasti přípravy a realizace spektrometrických Ge/Li detek
torů. Byla připravena série detektorů s rozlišovací schopností 2,0 až 2,2 keV na energii 
1,332 MeV /7/. Pro proměřování germaniových detektoru a zjišíování nežádoucích mrtvých 
vrstev byla dohotovena aparatura pro зcanning»pomocí tohoto zařízení bylo provedeno mě
ření série Ge/Li detektorů /8/ (obr. 31 a 32). 0 výsledcích vývojových prací bylo refe
rováno na Sympoziu RVHP /9-11/. Plánovaná výroba polovodičových detektoru ve výši 6 mil. 
Kčs byla v r. 1984 překročena o více než 72 tis. Kčs. 

Za podílové účasti n.p. Geoindustrla byla v r. 1984 dokončena konstrukční část 
geosondy s průměrem 76 mm s chladící jednotkou, využívající plyny, Jež jsou pro účely 
měření zchlazovány kapalným dusíkem do pevné fáze. Geosonda byla doplněna detekční částí 
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Obr. 31 Schéma acannovacího měření Ge/Ы detektorů 

1 000 

1 2 3 
Pozice kollmátoru (cm) 

Obr. 32 Závislost počtu pulzů na pozici kollmátoru vůči jednomu 
z promířovaných Ge/Li detektorů 
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Obr. 34 Geoaonda з rtg systémem 

зе ai/Li detektorem včetně prvního 
stupně chlazeného předzesilovače a 
elektronickými jednotkami sestáva
jícími z nechlazené čájti předze-
silovače, z kabelového zesilovače 
a z násobného zdroje napětí. Bylo 
provedeno úplné základní proaěření 
systému v laboratorních podnínkách. 
Jako zdroj záření byl použit atan-

55 241 dard i'e а Am; r.e energii 5,9 
keV bylo dosaženo rozlišení lepší 
než 200 eV. Geosonda je určena pro 
prvkovou analýzu minerálů ve stěně 
geologického vrtu metodou rentgen-
fluorescenční analýzy (obr. 34). 
Sonda umožní měření až do hloubky 
1 km. 
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4.2. S l u ž b y Ú s t ř e d n í k o n t r o l n í l a b o r a t o ř e 

Pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii ae analyzovaly vzorky vstupních rozto
ků pro přepracování paliva, vzniklých rozpuštěním srovnávacích standardních materiálu typu 
(PuU)02 a tablety UOo. V jednotlivých vzorcích зе stanovoval obsah a izotopové aložení ura
nu, plutonia, případně emericia chemickými metodami, hmotnostně dpektrometricky a alfa spek-
trometricky. Laboratoř se dále podílela na analýzách srovnávacích vzorků UJ3 , ve kterých 
se v rámci mezinárodního experimentu stanovoval obsah uranu chemickými metodami. V rámci 
mezinárodního srovnávacího experimentu Safeguards Analytical Laboratory Evaluation /1/, 
byly analyzovány vzorky oxidu uraníčitého, dusičnanu uranylu a oxidu plutoničitého. Pravi
delné hodnocení výsledků přispělo к optimalizaci analytických postupů pro stanovení kon
centrace a izotopového složení uranu a plutonia. Dosažené výsledky svědčí o vysoké přes
nosti a správnosti prováděných analýz a vypracovaných postupů, neboí průměrné odchylky 
od referenční hodnoty činily 0,027 % rel. při stanovení urenu v roztoku U02(NO,)2,0,1 V 
rel. při stanovení obsahu plutonia v FuOp e do t 0,1 % rel. při stanovení zastoupení izo
topů uranu a plutonia u převažujících izotopu. Tyto odchylky snesou plné srovnání s výsledky 
předních zahraničních laboratoří. Prostřednictvím КАЛЕ se ÚKL dále zúčastnila dvou meziná
rodních srovnávacích experimentů "Analytical Quality Control Service" při analýzách moř
ského sedimentu a sušené píce. V prvním experimentu, již ukončeném, byly pomocí metody ato
mové absorpce stanovovány prvky Pe, Mn, Zn, Cu a Cr a dosažené výsledky byly na úrovni vět
šiny zúčastněných laboratoří; druhy experiment ještě probíhá. He vyžádání MAAE se ÚKL podí
lela na vypracování závěrečného dokumentu srovnávacího pokusu IDA-80. V ÚJV proběhly rovněž 
3 kladným výsledkem 4 inspekce MAAE, jejichž přípravu kontrolovala IÍKL. Pro celý ÚJV byla 
zavedena jednotné interní evidence jaderných materiálů v odděleních a bylo provedeno odbor
né školení všech pracovníků pověřených kontrolou a evidencí jaderných materiálu. 

V rámci spolupráce laboratoří zemí RVHP byly vypracovány podklady a program pro pro
vedení experimentu SR0K-4, Jehož cílen bude stanovení koncentrace emericia ve vyhořelém 
palivu alfa-spektrometrickou metodou izotopového zřeďování. Úspěšně se rozvíjela 1 dvou
stranná spolupráce s laboratořemi partnerských ústavu ZfI v Lipsku a ZfK v Rossendorfu a 
to jak v oblastí analýz jaderných /3/ a nejaderných materiálů, tak analýz radiofermaceutic-
kých preparátů /4/. Laboratoř se zúčastnila srovnávacího experimentu RVHP, věnovaného porov
nání metodik pro analýzu o-jodhippuranu a bylo dosaženo dobrých výsledků. 

Pro potřeby zprecování radioaktivních odpadů byla vypracována metoda pro stanovení 
makrokoncentrací H,B0, /5/, poskytující přesné a správné výsledky (aměrodatné odchylka 
< 0,1 %). Byly vypracovány postupy pro stanovení H,B&^ v přítomnosti slabých kyselin, 
chelatonů a hydrolyzujících prvků. Pro potřeby kontroly technologických postupu, které se 
zebývají zpracováním prádelenských vod byla vypracována radiometrická metoda otanovení ne-
ionogenních tenzidů polyethylenového typu /6/. 3yly studovány faktory ovlivňující otanovení 
(kyselost, konc. činidla, přítomnost anionektivních tenzidů etd.) a metoda byla ověřena na 
reálných vzorcích prádelenských vod. Metoda je velmi citlivá e dovoluje stanovit 1 4ig PEG-
-1000 v 10 ml. Pomocí infračervené spektroskopie pokračovalo řešení problematiky radiač
ního rozkladu provozních iontoměničových filtrů chladicí vody z reaktoru WRS /7,8/ a čio-
toty noderátoru z LR-0. 

Pro potřeby geologických ústavů, především ÚTÍG Praha, ÚN3 Kutná Hora, ÚÚG Brno a UD 
v Dolní Rozince se analyzovaly série geologických vzorků různého typu (bazalty, vápence, 
Fe-Uň konkrecie, živce, slídy, biotity, uranové minerály a rudniny) a určovalo jejich 
stáří metodami Rb-Sr, U-Pu e Sm-Nd /9,10/. Byly vypracovány další varianty postupu izo
lace stroncia a rubidia z geologických vzorků. Pro potřeby dalších čs.ústavů se určoval 
obsah a izotopové složení uranu v jeho vzorcích a obsah tenzidů ve vzorcích pracích vod. 
Pro potřeby jaderných elektráren byla vyvinuta metodika stanovení chloridů v technologic
kých vodách jaderných elektráren až do obsahu chloridů 1 ppb. Většina těchto prací se za
jišťovala formou hospodářských smluv nebo neplánovaných zakázek a Jejich finančuí přínos 
činil cca 600 tis. Kčs. 
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Byla provedena řada plánovaných i neplánovaných servisních prací pro vnitroúďtavní 
potřeby (analýzy vzorků z provozu regenerace drahých kovů, vzorků vod a uranových slouče-

235 nin, analýzy odpadních roztoků a úletů). Byl stanoven obsah U v souboru palivových 
článků reaktoru LR-0 relativní gama apextrometrickou metodou з cílem ověřit homogenitu 

235 obsahu U a platnost certifikátů palivových článku /11/. Byla vypracována metoda pro 
rychlé 3tanovení Pd v materiálech pro regeneraci vzácných kovů a elektrochemické postupy 
stanovení redox faktorů u Eu 1 1 1/^ 1 1, CuT1ICuJ, Sn^/Sn11 a U^/U"17. Pro analytiku radio-
farmaceutických preparátu byla a použitím elektrochemických metod vyvinuta univerzální 
analytická metoda pro stanovení atopových množství těžkých kovů v preparátech Ga, TI 
a In a dále extrakční metoda pro stanovení obsahu bengálaké červeně /12/. 
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4.3. O z a ř o v a c í , v ý p o č e t n í a i n f o r m a č n í s l u ž b y 

Základními zdroji zajištujícími v ÚJV °2eřovací_3lužby_ J30u výzkumný reaktor WR-S, 
experimentální reaktor nulového výkonu LR-0, tři kobaltové zdroje (124 - 444 - 507 TBq ^b) 
a dva lineární ozařovací urychlovače elektronů. Zatímco experimentální reaktor LR-0, kobal
tové zdroje a urychlovače elektronů jsou využívány v podstatě monotematicky a jejich čin
nost v r. 1984 je proto zachycena v kap. 3 (LR-0 v kap. 3.1.2, ostatní v kap. 3.2.1), je 
výzkumný reaktor WR-S používán jak pro výzkumy v oblaati jaderné energetiky, tak i pro 
práce zaměřené na neenergetické využití ionizujícího záření. К závažným úkolům odboru 
výzkumného reaktoru patřilo v r. 1984 také zabezpečení ozařovacích prací mimoÚ3tavním ex
perimentálním pracovištím. Plán provozu reaktoru WR-S byl v roce 1984 splněn. Celkové 
tržby byly překročeny o 493.000 Kčs. Pro ozařovací práce byl reaktor provzován na různých 
výkonových úrovních celkem 34 týdnů a odpracoval 14 659 MWhod. Struktura tržeb za rok 1984 
podle typu zákazníků a druhu prováděných prací je uvedena v tab. 4. 

Tabulka 4 
Tržby za ozařování na reaktoru WR-S v r. 1984 

ÍJV 

ÚJF-C3AV 

Oatatní 

Celkem 

mil. Kčs 

plán 

4,00 

1,20 

0,75 

5,41 

skutečnost 

4,504 

1,226 

0,683 • 

6,413 

plnění 

112 % 

102 % 

91 % 

108 % 

Rozhodující část tržeb tvoří experimentální práce pro ÚJV, především pro sondové a smyč
kové experimenty. V plném rozsahu byly splněny i požadavky na ozařování pro radiofarma-
ceutické potřeby, ozařování pro NDR a ostatní zákazníky. Úspěšně bylo v r. 1984 zabezpeče
no ozařování na tepelné koloně pro VLVDÚ Hradec Králové. Bylo také v plném rozsahu zabez
pečeno vyhodnocení svědečných a atestačních vzorků. Pro další období očekáváme zvýšení 
zájmu o ozařování křemíkových krystalů pro elektrotechnický průmysl. Při provozování reak
toru WR-3 byly trvale zajišťovány zásady jaderné bezpečnosti. Podle plánu byly prováděny 
servisní a revizní práce na technologických okruzích reaktoru a na systému řízení a och
rany reaktoru. Během provozu nedošlo к žádným mimořádným nekontrolovaným stavům reaktoru. 
Značná pozornost byle věnována vyškolení nových pracovníků odboru pro funkci vedoucího 
směny a operátora reaktoru. Byl realizován "Kurs reaktorové techniky" a na základě získa
ných zkušeností byl ve spolupráci ae specialisty precoviatě LR-0 vypracován komplexní do
kument o výcviku personálu pro funkci operátora a vedoucího aměny ústavních výzkumných 
raektorů. Značná pozornost byla věnována přípravě rekonstrukce reaktoru WR-S na reaktor 
LVR-15. Byl zpracován úvodní projekt této rekonstrukce a po oponentním řízení předložen 
ke schválení ČSKAE. 

Technika pro vý,£očetní_službj jev (JJV soustředěna jednak v odboru výpočetní techni
ky a jednak v útvaru náměstka pro výzkum, kde jsou instalovány počítače pro řízení a vy
hodnocování experimentů. Odbor výpočetní techniky je vybaven počítačem Gier 4 (vnitřní 
parně? 17 kelov, vnějěí disková 1600 kelov), který Je v provcau již dvacátý rok, a dále 
výpočetním systémem ЕС 1040 (vnitřní paraěí 1 Mbyte, vnější aieková 458 Mbyte), který je 
provozován od začátku roku 1977. Ha tento počítač je napojena lokální konveraační termi
nálová BÍÍ Mera 7900 в 10 terminály (operační systém 0S-MVT| TSO). Výsledky výpočtu je 
nožné získat i v grafické formě (Calcomp, Digigraf). 
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Příprava vstupních dat pro oba počítače je zajišťována centralizované v odboru vý
početní techniky. V uplynulém roce byla zahájena modernizace přípravy dat. Byl zakoupen 
e instalován záznamník na pružné disky EC 9112 a vstupní a výstupní jednotka EC 5075. 
Hlavní úkoly odboru výpočetní techniky lze formulovat takto: 

- provádět výpočetní práce pro vlastni ÚD lov 3 pro nškteré externí zákazníky, jde pře
vážně o výpočty vědecko-technického charakteru (85-90 % ) , v menší míře Jsou zpracovávány 
subsystémy ASfi| 

- poskytovat konzultace v oblasti programování a operačních systému; 
- vytvářet nové subsystémy ASŘ-6JV a zajišťovat rutinní provoz již zavedených; 
- zajišťovat hospodárný provoz, údržbu a modernizaci instalované výpočetní techniky. 
Přehled o finančním objemu výpočetních prací, provedených v roce 1984, vyplývá z 

tab. 5. 

Tabulka 5 
Finanční objem výpočetních prací v roce 1984 

- • • ' - • 

6JV 

С
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в 
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м
н
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VTV 

ASŘ 

Celkem 

ÚJP 

Ostatní 

Plán 

mil . Kčs 

5,64 

0,75 

6,39 

0,78 

0,12 

Celkem i 0,90 

OVT celkem I 7 , 2 9 

Skutečnost 

•nil. Kčs 

ó,54 
0,80 

7,34 

1,00 

0,25 

1,25 

8,59 

% 

116,0 

106,6 

114,9 

128,3 

205,5 

138,6 

117,9 

Poznámkat Ceny za výpočetní práce pro externí zákazníky 
jsou od 1.1. 1984 přibližně o 20 % nižií. 

Počítač Oier byl v provozu 3 413 hodin (koeficient eměnnoeti 1,56), počítač БС 1040 
3 593 hodin (1,65). Překročení plánu výpočetních prací bylo způsobeno převážní vyššími 
požadavky výzkumných útvarů tfjV. V I. čtvrtletí byly např. provedeny rozsáhlá, původně 
neplánované práce pro «pouštění Jaderné elektrárny V-2, v závěru roku neplánované práce 
pro ČEZ (JE Temelín). I někteří externí zákazníci přišli s neplánovanými požadavky, např. 
SsKAE в pracemi na programu KuaUS pro evidenci paliva v jaderných elektrárnách. 

V oblasti ASŘ-ÍJV byly, kromě úprav a doplnění řady agend a subsystémů, zahájeny 
práce na subsystému účetnictví. Rutinně bylo provozováno 11 agend a subsystémů pro ŮJV, 
3 pso tfJP-SSAV, 2 pro tfVWR Praha a 1 pro SsKAE. 
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Vědeckotechnická informační služby poskytované v 6JV byly i v roce 1984 velmi roz
sáhlé. Ústav vydával odborný časopis Nuklfin, plnil funkci Oborového informačního atře-
diaka pro jaderný výzkum a spravoval základní knihovnu ČSKAE. ?ond knihovny činí téměř 
200 000 svazku knih, výzkumných zpráv a oborově specializovaných časopisů» Bohatá mezi
národní výměna э více než 100 zahraničními institucemi významně doplňuje fond o unikátní 
druhy těžko dostupných publikací, zejména reportu. 

Dokumentační práce je ve studijní činnosti orientována na oblast jaderné techniky 
a energetiky a na využití ionizujícího záření. Přitom se široce využívá rešeršních magne
topáskových systému, predevSím mezinárodního informačního ayatému pro jaderné obory IHIS. 
V roce 1984 byl ověřován provoz terminálové stanice, která umožňuje přímý vstup do data
báze DJIS, umístěné v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídní. Její pomocí 
bylo provedeno 37 retrospektivních rešerší v dialogovém režimu. Kromě toho je úkolem od
boru technicko-ekonomických informací vydávání reportů a finální zpracování veškerých 
výzkumných zpráv. Odborný reprezentativní Časopis Hukleon, v němž jsou publikovány vý
znamné výsledky výzkumné činnosti ústavu, vychází čtyřikrát ročně. 

Obr. 35 .Studovna knihovny tJstavu jaderného výzkumu 
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5. PLNĚNÍ 50CIÍLNÍHD PROGRAMU 

5.1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e p r a c o v n í k ů 

К hlavním úkolům ústavu patří statutárně vědecká vychová odborných pracovníků v 
oborech stavba jaderných zařízení, fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů, jader
ná chemie, technologie jaderných paliv a aplikovaná fyzika. Naplnění tohoto poslání ae 
řídí v období 7. pětiletky rámcovým plánem vědecké výchovy projednaným ústavní radou 8 
schváleným ředitelem ústavu. K. 1. 1. 1984 bylo v různých formách vědecké výchovy zařa
zeno 48 pracovníků ÚJV. Z rozboru stavu vědecké výchovy vyplynulo, že u řady pracovníku 
dochází к průtahu vědecké výchovy přes povolené období, neplnění studijního plánu a tím 
i к propadání zkoušek s omezenou dobou platnosti. Tento vleklý problém byl v r. 1984 jed
noznačně vyřešen. Obhájili dva pracovníci, 6 pracovníků předložilo práci к obhajobě, u 
9 pracovníků byla ukončena vědecká výchove a jsou u nich reálné předpoklady к tomu, že 
předloží práci к obhajobě v r. 1985. Pět pracovníků však muselo být z vědecké výchovy 
vyřazeno. Ve vědecké výchově je tak ke dni 30.11. 1984 zařazeno 24 zaměstnanců Ústavu ja
derného výzkumu, kteří splňují všechny náležitosti, dané vyhláškou ČSAV, a plní experimen
tální a studijní plán výchovy. Od 1.1. 1985 bude pak do vědecké výchovy seřazeno dalších 
6 pracovníku, u nichž v r. 1984 proběhlo schvalovací a přijímač^' ~ízení. 

Součástí přípravy odborných pracovníků к případnému zařazení do vědecké výchovy 
jaou i studijní pobyty. Ke základě vypsaných studijních témat a přijímacího řízení absol
ventů vysokých škol bylo v roce 1984 na studijní pobyt do ÚJV přijato 15 pracovníku a 
celkem bylo v ústavu na studijním pobytu 39 pracovníku. Л"о všecjjiny tyto pracovníky byly 
zpracovány studijní plány, které jsou pravidelně kontrolovány a upřesňovány. 

V souladu s vyhláškou č. 55/77 3b. ČSAV o dalším zvyšování vědecké kvalifikace a 
o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníku, probíhala'v ústavu příprava podkladů 
pro atestace vědeckých pracovníku pro rok 1984. V dílčích komisích pro jednotlivé základ
ní vědecké obory bylo projednáno celkem 41 návrhů a 5 návrhů bylo projednáno přímo ústavní 
atestační komisí, která projednávala i výsledky jednání dílčích komisí. Ojtavní atestační 
komise po projednání všech návrhů rozhodla ve 28 případech ponechat dosavadní vědecký kva
lifikační stupeň, v 8.případech doporučila zvýšit vědecký kvalifikační stupeň. Vedle pe
riodických etestací vědeckých pracovníků, proběhlo atestační řízení u návrhů na zařazení 
inženýrských pracovníků do kategorie vědeckatechníckých pracovníku a na zvýšení kvalifikač
ního stupně v této kategorii. Ústavní atestační komise doporučila v 10 případech zařadit 
navrhované pracovníky do kategorie vědeckotechnických pracovníků, v 18 případech zvýšit 
kvalifikační stupeň vědeckotechnických pracovníku. Ustaven projednané a navržené návrhy 
potvrdila a schválila resortní atestační komise. 

Pozornost byla věnována i postgraduálnímu studiu a dlouhodobým zahraničním stážím. 
Postgraduální kursy navštěvovalo 11 pracovníků; z toho 7 jich 3tudium úspěšně ukončilo, 
4 precovnící v tomto studiu pokračují. Dlouhodobou stáž v NSR ukončil 1 pracovník, další 
pracovník abeol-oval krátký výcvikový kurs MAAE. 

V dálkovém studiu ne vysokých školách studovalo 6 pracovníků, delší pracovník slo
žil úspěšně zkoušky a byl přijat ke studiu, takže pokračuje 7 pracovníků. Ba středních 
školách studovalo večerně a dálkově 6 pracovníků; z toho 2 pracovnice studium úspěšně 
ukončily, jedna в vyznamenáním. 

Organizované výuky jazyků ее v loňském roce zúčastnilo celkem 57 pracovníků ústavu. 
Osm z nich navštěvovalo speciální jazykové kursy pro experty (JA3PEX). Dva jazykové kur
sy, které navštěvovalo 30 pracovníků ÚJV (angličtina pro pokročilé e konverzační kúra 
rušíny), probíhaly přímo v ústavu. 

Zvláštní péče byla věnována zvyšování kvelifikace řemeslníků. Uvářecím technologem 
ÚJP bylo proškoleno 77 svářečů ÚJV a pomocníků svářečů, byly provedeny periodické úrodní 
zkoušky 2 svářečů ее státní zkouškou, byli proškoleni lešenáři, bylo proškoleno a přezkou
šeno 66 elektrikářů z vyhl. 50/78, proškoleno 33 jeřábníků, vazečů a obgl.uhovatelů jeřá
bů a 21 řidičů motorových vozíku, 
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5.2. P é č e o b y d l e n í a s t r a v o v á n í 

Náležitou pozornost věnuje ústav péči o bydlení zaměstnanců. V souvislosti se zabez
pečením potřebných profesních pracovníků byl vypracován pořadník na přidělení 20 družstev
ních stabilizačních prioritních bytů v Kralupech nad Vit., které budou předány do užívání 
vybraným pracovníkům v I. čtvrtletí 1985. Poradou vedení byla schválena opatření к opera
tivnějšímu a účinnějšímu využívání bytů pro nábor nových pracovníků tak, aby mohla být 
řešena okamžitá potřeba stabilizace, zejména řemeslníků a ostatních profesních pracovníků. 
Jde o obsazení 25 družstevních stabilizačních bytů v Praze, Jejichž výstavba započne v le
tošním roce. Současně se sleduje již započatá stavba družstevních stabilizačních priorit
ních bytů v Praze, jejichž předáni do užívání je plánováno v r. 1985 a 1986. Svobodným 
pracovníkům ústavu je poskytováno komfortní ubytování na vysoké úrovni v nové moderní uby
tovně, která byla v minulém roce předána do užívání. 

S péčí o bydlení pracovníků ústavu souvisí i přidělování bezúročných půjček, které 
jaou poskytovány z fondu kulturních a sociálních potřeb na bytové účely. V letošním roce 
bylo z PKSP poskytnuto 32 půjček v celkové výši ^00 tis. Kčs. Z toho 3 půjčky v celkové 
výši 100 tis. Kčs byly poskytnuty na individuální výstavbu rodinných domků, na splacení 
členského podílu SBD bylo přiděleno 10 půjček v celkové výši 167 tis. Kčs, na modernizaci 
bytu bylo poskytnuto 6 půjček v celkové výěl 82 tis. Kčs a 13 půjček bylo přiděleno na za
koupení nábytku. 

Obr. 36 Společenské prostory nové ubytovny Jsou využívány 
1 pro významné odborné akce. 
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.Obr. 37 Modernizované závodní kantýna 

Trvale na velmi dobré úrovni udržuje vedení úetavu závodní stravování. Ka zlepšení 
stravy byla poskytnuté z PKSP dotace ve výši 131 700 Kčs. Podle plánu rekonstrukce závod
ní jídelny byla dokončena modernizace závodní kantýny a je připravován návrh г.в přestavbu 
závodní Jídelny. Tím bude dále zvýšena estetická úroveň prostředí závodní Jídelny a z lep
šeny pracovní podmínky zaměstnanců j íde lny . Závodní j ídelna dosahuje trvale velmi dobrého 
ocenění: v okresní soutěži závodních j íde len , organizované 00R Praha-východ, B3P závodní 
jídelny byla počátkem r . 1984 vyhodnocena ns 2. místě за uplynulý rok a v krajské 90Utěži 
kuchařů se naši kuchaři umíst i l i na třetím místě. 

5 .3 . P é č e o z d r a v í , p r a c o v n í p r o s t ř e d í 
a r e k r e a c i 

Ke vysoké úrovni byla v ÚJV v roce 1904 lékařská péče, zaměřená především ne pre
ventivní prohlídky. Tv probíhaly podle stanoveného plánu a soustřeSDvaly se především ns 
pracovníky z rizikových pracoviší . Lékařské prohlídky byly u všech pracovníků prováděny 
při nástupu i skončení pracovního poměru v ÚJV. Pravidelně měsíčně hodnotilo vedení ÚJV ve 
spolupráci s KUP ZV ROH a se závodním zdravotním střediskem vývoj nemocnosti pracovníků 
úetavu a anylzovalo příčiny pracovních úrazů a chorob z povolání. Průběžné byl kontrolo
ván a hodnocen stav a využívání ochranných pomůcek e byla provedena revize osobních och
ranných pomůcek. Tato soustavné péče o bezpečnost práce se trvale odráží v důsledcích. 
Počet pracovních úrazů a je j í ch následků jsou v ÚJV na velmi nízké úrovní.Bro pracovníky 
úetavu byla zabezpečena pravidelná zubní, oční a gynekologická ambulance. Nevíc v l e t o š 
ním roea zahájilo činnoot rehabi l i tační oddělení, které je umístěno v ubytovně ÚJV v 8ež i . 
Od dubna do konce měsíce listopadu bylo provedeno 2 557 fyzikálních terapií e 216 cvičení . 
V letošním roce bylo započato v rámci preventivních prohlídek pracovníků vyšetření EKG u 
pracovníku starších 40 l e t . Lázeňské ambulantní léčby v lázních Toušeň se v r. 1984 zú
častni lo 17 pracovníků úetavu. 
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Jou3tevnou péči věnuje ústav pracovníku prostředí z hlediska estetického, hygienic
kého a zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany -draví pracovníku. V průběhu topné 
aei.ony probíhá průběžní kontrola režiniu vytápění v5ech objektů э cílen dosažení tepelné 
pohody při současném dodržení platných přeopisú a dosažení maximální hospodárnosti. Pro 
::Iepšor.í prostředí areálu ústavu byla obnovena a rozšířena parková úprava dodavatelským 
р̂цэосе-п za 100 tis. Kčs. Pracovníci ústavu provádí údržbu parkových úprav na základě 
uzavřených docialiatických závazku. Jako každoročně, byla i v roce 1984 provedena veřej
ná prověrka bezpečnosti práce e ochrany zdraví pracovníků na všech pracovištích a prosto
rách ústavu. Kromě plánovaných namátkových kontrol se uskutečnila i mimoúatavní kontrola 
z Č3KA2 v měsíci listopadu. 

Obr. 36 Snímání EKG v rámci preventivních prohlídek 

lib vyjoké úrovni byla i v letošním roce zabezpečena rekreace zaměstnanců ústavu 
e jejich rodinných příslušníku. V rekreačním dtředioku ÍJV v Jáchymově trávilo svoji 
dovolenou více než 1 000 osob.(včetně dětí, pro které byly v tomto středisku zorganizo
vány 3 týdenní turnusy zimních pionýrských táborů). Ne Sázavě v chatkách tfjF ее zúčast
nilo rekreace 96 osob a zimní a letiní rekreace vchacó JZD Klečeny 68 osob. Bohatá byle 
i zahraniční rekreace. V kempu KTKI na Balatonu se jí zúčastnilo 223 ogoby, v BLR v Л1-
bonó trávilo dovolenou 86 pracovníků 6jV a jejich rodinných příslišníků a v NDR - ve 
it-i-ediacích ochwielochsee a Lubmin - užívalo dovolenou celkem 81 rekreantů z řad pra-

i covníků ÚJV a jejich rodinných příslušníků. Výběroví rekreace ROH tuzemské x zahraniční 
ле nevíc zúčastnilo 81 osob , v zimním a letním období зе v pionýrských táborech 
rekreovalo 300 dětí našich zaměstnanců 8 pro důchodce, bývalé pracovníky tfjV, byla zor-

, ranizována dovolená na chatě v Jáchymově ve dvou týdenních turnusech, které ae zúčast
nilo 46 důchodců. 
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6. ZÍVĚR 

Závěrem je nutno především konstatovat, že ťutev aplnil své úkoly v hlavní oblaati 
avé práce - ve výzkumné a vývojové činnosti. Z bohaté palety výsledků jmenujme alespoň 
některé, jejichž celospolečenský význam je zvláště výreznýt 

- byla vyrobena mobilní cementační linko, umožňující likvidaci kapalných radioaktiv
ních odpadů z provozu jaderné elektrárny, 

- v aouladu a harmonogramem byla zkompletována 1. dodávka do SSSR, obsahující základ
ní zařízení linky FREGAT na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 

- v předstihu oproti plánu byla ukončena přestavba polohorké kcmory pro výrobu the-
lia 2 1 0T1, 

- na reaktoru LR-0 byl proveden maketový experiment, který umožnil určit vliv dávky 
neutronu na životnost tlakové nádoby reektoru, 

- řídící a koordinační oborové normalizační sti-eaíako ÚJV organizačně zajistilo 6. za
sedání mezinárodní koordinační rady a 21 kozultaci specialistů MHS Interatomenergo. 

Zvýšený důraz na realizační fázi výzkumně-výrobního cyklu •-> projevil ve splnění 
předepsaných realizačních výstupu. Splněno bylo všech 14 nehmotných realizačních výstupu, 
r.a více než 100 % byl splněn i každý ze šesti hmotných realizačních výstupu. Celkový objem 
,;ejich plnění pak překročil plánovaný objem o 35 #• 

Zevšeobecnění závěru 10. zasedání ÚT KSČ pro podmínky ÚJV, se promítlo především do 
plnění výrobních úkolů, když by "Vy splněny a překročeny všechny položky technicko-výrobní 
činnopti a speciálními výrobky a službami byly uspokojeny požadavky tuz. aakých a zahranič
ních odběratelů v objemu i kvalitě. Úspěchem je v této oblasti předevaii.. pružné reagování 
na zvyšující se poptávku po rediofarmaceutických preparátech. Trvalé překračování plánu 
vedlo к tomu, že pětiletý plán výroby těchto preparátu byl pracovníky ústavu splněn již 
v listopadu 1984. Mimo plán byly přijaty zakázky PZO KOVO na prodej «generátorů technecie 
a postupu pro výrobu technecia a o-jodhíppuranu do SSSR a Bangladéše. Jako mimořádně efek
tivní příklad bezprostřední aplikace vědecko-výzkumných poznatku je možno dále uvést pokra
čující separaci drahých kovů z průmyslových odpadů. Eyly získány drahé kovy v hodnotě více 
než 20 mil. Kčs. Rovněž plán servisních služeb byl překročen ve všech položkách, celkově 
pal' o více než 20 %, 

0 dobrd a hospodárné práci ústavu v roce 1984 svědčí i celkové ekonomické ukazatele. 
Plánovaný zisk byl v r. 1984 překročen o 70 %, což umožnilo ústavu nejen splnit plánova
ný odvod do státního rozpočtu, ale dotovat i rezervní fond ÍJV a využít 2 mil. Kčs se zlep
šeného hospodářského výsledku pro zvýšení investičních prostředku věnovaných na obnovu, 
modernizaci a rozšíření přístrojového vybavení výzkumných pracoviší. Je přirozené, že byly 
průběžně plněný úkoly vládou vyhlášeného programu hospodárnosti, dosaženy úspory ve spo
třebě energií i dodrženy všechny nákladové limity (mzdové prostředky, cestovné, pohoštění 
a dary, propagace). 

Výrazný přínos pro splnění prováděcího plánu roku 1984 míla přitom vhodně usměrněná 
iniciativa pracujících. Celkový společenský přínos závazkového hnutí v IÍJV v roce 1984 byl 
vyčíslen na 4,811 mil. Kčs. Do dobrých výsledků iniciativy pracujících oe promítla i cíle
vědomá kádrová a politická práce a úspěšné plnění plánu kádrového, personálního a sociál
ního rozvoje ÚJV. Dobré pracovní výsledky a politická angažovanost ústavu, jeho jpolečen-
akých složek i jednotlivců ее v roce 1984 odrazila v udělení řady vyznamenání a uznání. 
Ústav Jaderného výzkumu obdržel Čestné uznání KV KSČ, Okresní výbor KSČ udělil Čestné uz
nání Závodní Jednotce LM a redakční raaě závodního časopisu Neutron. Česká mírová rada 
udělila Čaatné uznání ZV ROH, ZO SSM obdržel od OV S3M Čestné uznání za aktivní práci v 
letech 1982-1984, cenu Brontosaura a diplom za aktivní účast v mezinárodní soutěži Paměí. 
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Kolektiv pracovníku závodního stravování obdržel od Okresní odborové rady okresu řraha-
východ Čestné uznání II. stupně. Vedle kolektivních uznání byli vyznamenáni i nejlepší 
jednotlivci, jeden pracovník ÚJV obdržel státní vyznamenání, dva pracovníci ústavu titul 
"Průkopník socialistické práce" a jeden pracovník titul "Vzorný pracovník resortu". 

Hodnotíme-li tedy celkově výsledky, kterých Ústav jaderného výzkumu v roce 1984 do
sáhl, můžeme konstatovat, že prakticky ve všech oblastech činnosti ústavu byl tento rok 
úspěšný. Ústav jaderného výzkumu ge čestně vyrovnal s úkoly roku 1984, oplnil a v mnoha 
případech překročil rozhodující ukazatele prováděcího plánu a tím ae výrazně pi;iblížil 
ke splnění celé 7. pětiletky. Dosaženými výsledky ÚJV plně obhájil svoje postavení vedou
cího pracoviště rozvoje vědy a techniky v oblasti jaderné energie a techniky a přispěl 
výrazně к rozvoji a aplikaci vědeckotechnického pokroku v této oblasti. 
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