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L-iOŽHOSTI ZVÍŠEKIA SPOĽAHLIVOSTI iIO-1 IliJA T̂ORA V23O

I n g . Zol tán KOVÁCS, Výskumný ústav p d i v o e n e r g e t i c k é h o
komplexu, pobočka B r a t i s l a v a

1. ÚVOD

Vo viacerých krajinách sveta, kde sú v prevádzke jadro-

vá elektrárne» systémy ochrán energetických reaktorov sa

podrobujú analýzam spoľahlivosti. Výsledky týchto analýu po-

tom slúžia hlavne na s

- odstránenie "slabých" oiiest ochrán,

- vypracov nie vhodnej stratégie údržby a testovania,

- hodno tenie'spoločenského rizika z prevádzky jadrových,

elektrární a

- vzájomné porovnanie systémov ochrán rôznych typov

reaktorov.

Tie isté ciele sa sledovali aj na našom pracovisku pri

analýze spoľahlivosti havarijných ochrŕ.n I. druhu ,'líO-l/

reaktora V230 z typového rárlu VVLR 440. Referát informuje

o niektorých výsledkoch tejto analýzy.

Najprv sa vysvetľujú základné pojmy nevyhnutné pre po-

pis výsledkov, popisuje sa systé-n HO-1 V230, metóda analýzy

spoľahlivosti a napokon sa uvádzajú dosiahnuté výsledky.

2- ZÁKLADNĚ POJMY

Havarijná ochrana I. druhu /IÍQ-1/ je ochrana, ktorá

zavedením zápornej reaktivity - súčasným pádom všetkých ria-

diacich tyčí - do aktívnej zóny odstavuje reaktor» Skladá

ar. z celého súboru prvkov od snímroov po prívodné svorky

akčných orgánov, ktoré sa členia no kontrolné a logické ka-

nály a koncový kanál. Kontrolný kanál sa používa na sledova-

nie parametrov reaktore. i«-eá iiieraná íiodnota sledovaného para-

metra dosiahne havarijnú hladinu, vydávr. havarijný signál
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logickému kanálu. Logici£JĹ.iSiiái prijí^in signály z viacerých

kontrolných kanálov, vykonáva s nimi logickú operáciu a vy-

dáva havarijný signál koncovému kanálu. Fgnoojý kanál prijíma

signály zo všetkých logických kanálov a priamo oviád- bez-

pečnostný zásah.

ľebezpečná porucha prvku II0-1 je porucha, ktorá znižuje

pravdepodobnosť bezpečnostného zásahu, n,k vznikne na reaktore

abnormálny stav. Ako dôsledok nebezpečnej poruchy jedného ale-

bo viacerých prvkov vsniká oj nebezpečná porucha celej HO-1,

t. j. poruchový stavs v ktorom v prípade potreby nie je hava-

rijná ochrana schopná realizovať bezpečnostný zásah.

Bezpečná porucha prvku HO-1 je porucha, ktorá zvyšuje

pravdepodobnosť bezpečnostného zásahu, ak vznikne na reakto-

re abnormálny stav.

Falošné odstavenie, J.eakjtora je bezpečnostné odstavenie

vyvolané bez t >ho, aby vznikol na reaktore abnormálny stav.

Môže byť dôsledkom bespeSnej ooruchy už jedného alebo viace-

rých prvkov.

Testovanie systému ochrán je jeho preskúšanie za účelom

zistertia skrytých bezpečných a nebezpečných porúch.

Testovací Interval je doba med si dvomi za sebou nasledu-

júcimi preskúšaniami systému ochrín. Dĺžka testovacieho inter-

valu je určujúcim faktorom spoľahlivosti.

Pojmy spoľahlivosť a prav dep o dobnpať_ por uc ny sa používajú

podľa ČSB 010102M.

3. POPIS 110-1 V2.3O

HO-1 V230 patrí do skupín reléových ochrán, charakteris-

tických pre vť.čäinu súčasných tlakovodných reaktorov. Bezpeč-

nostný zásah sa vyvoláva havarijný/a, signálmi, ktoré sa formujú

v bezpečnostných kanáloch ochrán od sledovaných nukleárnych

a technologických parametrov reaktora. Ochrana sa delí na dva

rovnaké komplety, ktoré môžu i sr-aostatne odstaviť reaktor.

Poskytuje sa tak možnosť testovania aj za prevádzky; naraz sa
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testuje len jeden komplet, druhý plní ochrannú funkciu.

Počas energetickej prevádzky v systéme HO-1 sa havarijný

sig;-- 1 od nukleárnych parametrov tvorí pri dosiahnutí havarij-

ného výkonu n hav rijnej periody. V oboch prípadoch je použitá

jednoparametrová konfigurácia (konfigurácia c. 1), ktorá sle-

duje parameter reaktora šiestimi kontrolnými kanálmi, zápoje- .

nými do dvoch logických kanálov s výberovou logikou 2 z 3. Tá-

to logika je realizovaná reléovými kontaktami podľa zapojenia

obr. ". 1 (zapojenie typu 1). Po prepnutí binárneho signálu,

aspoň u dvoch z troch kontrolných kanálov patriacich k tomu

istému logickému kanálu - do nenormálneho stavu, dôjde aj na

výstupe logického kanálu k prepnutiu do tohto stavu. Kontakty

obidvoch výstupných relé sa rozpoja r. koncový kanál s n aktivi-

zuje. Funkčná schéma tejto jediioparnmetrovej konfigurácie je

na obr. r. 3a.

9d technologických parametrov sa formuje havarijný sig-

nál v nasledujúcich prípadoch:

1. Súčasné havarijné zníženie tlaku v primárnom okruhu c. ha-

varijný pokles hladiny v kompenzátore objemu. Použitá dvoj-

parametrová konfigurácia, /funkčná schéme je na obr. č, 3c/

je vybavená len tromi kontrolným, kanálmi na parameter.

Logický kanál má dve výberové logiky 2 z 3 v zapojení typu

2 ,'vicí obr. č. 2/ a jedno relé na výstupe. K odstaveniu

reaktore dôjde po prepnutí aspoň dvoch z troch kontrolných

kanálov do nenormálneho stavu od obidvoch sledovaných para-

metrov.

2. Havarijné zvýšenie tlakového spádu na reaktore.

Havarijný signál sa tvorí od troch kontrolných kanálov,

ktoré sú spoločné pre obidva logické kanály podľa jedno-

parametrovej konfigurácie S. 2, ktorej funkčná schéma je

na obr. <". 3b. Výberová logika je v zapojení typu 2. Vstup

logických kanálov má len jedno relé. Prepnutie ospoň dvoch

z troch kontrolných kanálov do nenormálneho stavu aktivizu-

je logické kanály. Rozpojením kontaktov výstupného role

aspoň jedného logického kanálu sa koncový kanál uvádza

do '.'innosti.
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3. Str-ta striedavého napájania kontrolných kanálov.

4. Výpadok viac ale o 2 HCÔ /schéma zapojenia pre jeden

komplet ó e na obr. č'. 4/.

5. Uzavretie rýchlouzáveru poslednej pracujúcej turbíny.

6. Str-ta vlastnej spotreby.

7. Strata napájania štítu SQííJU

8. Ručné odstavenie rtaictora.

Koncový kanál HO-1 reaktora V23O po prijatí havarijného

signálu odpája napájanie pohonov a elektromagnetov všetkých

riadiacich tyčí. ^apatie sa odpája v dvoch uzloch; v uzle pre

spoločné napájanie pohonov a v uzle pre spoločné napájanie

elektromagnetov. Podľa prevádzkového predpisu pre S OKR reak-

tora I. a II. bloku JIV V-l k pádu tyčí je postačujúca strata

naprtia aspoň v jednom z dvoch uzlov. Funkčná schéma je na

obr. c . 4.

Obr. c. 1 Výberová logika 2 ?. 3 v zapojení typu 1

1

Obr. 5. 2 Výberová logika 2 z 3 v zapojení typu 2
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n.

n/ Jednopnraraetrová iconfigu- b/ Jednoparaiiietrová konfigu-

rácia c. 1 rácia č. 2

c/ Dvoj parametrová konfigurácie

Obr. č. 3 Konfigurácie kontrolných a logických kanálov HC-1

V23O

KK-kontrolný knnál, R-predrc>.dný odpor, C-roleová

cievka j K-kontnkty
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+22CV
,I.kompl.-220V, +220V

1RPP2C
I-kempletj i

nHp1

II.komplet2Rpps _j

y

1RPP29

2RjPP2^_ji -
1RP 3̂O "

2RPP3q_H
1RPP31

2RPP3ÍLr

Obr. č. 4 Schém- z-pojeni r. pre jeden komplet h.-, v. signálu

výpadok vi-c r>.:;o dvoch HCČ
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Obr. c. 5 Funkčná schémn koncového kr.nálu II0-1 V23O

R-pred.radený odpor, C-reléová (styko.čová) cievka,

K-reléové (stykytové) kontakty

4• METODA ANALÝZY SPOĽAHLIVOSTI

Spoľahlivosť havarijných ocJtrán sr. anr.lyzovaln z hľa-

diska bezpečnej a nebezpečnej poruchy. Z hlo.diskn bezpečnej

poruchy systém 110-1 predstavuje n prvkový sériový poruchový

model s pravdepodobnosťou poruchy:

n
FT

°-oBP = i f Q B P . ( t > =
-oBP ' Q B P o

( t )

2 n
(D

ícde

QT>T> (t) je príspevok k pravdepodobnosti bezpečnej poruchy

systému od jednotlivých havarijných signálov

n - je počet xnožn.;ch havarijných signálov obidvoch kompletov

HO-1.
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Pravdepodobnosť nebezpečnej poruchy systému HO-1 sa

počíta vždy pre danú havarijnú udalosť.

Spoľahlivosť sa hodnotí okrem systému HO-1 zvlášť

aj pre:

- konfigurácie kontrolných a logických kanálov

- koncový kanál.

Bol použitý programový komplex CAT-PEEP-KITT-1,2 na

automatickú korštrukciu a analýzu stromu porúch. Program CAT

zostavuje na základe poruchových modelov prvkov /rozhodovacích

tabuliek/ a štruktúry systému stromy porúch pre bezpečné a ne-

bezpečné poruchy konfigurácií kontroných a logických kanálov

a zapojení koncových kanálov; program PRĽP vykonáva kvalita-

tívnu analýzu stromu porúch a program KITT-1 na základe kine-

tickej teórie stromu porúch vyčísľuje pravdepodobnosti porúch

v závislosti od dĺžky testovacieho intervalu.

.. Podrobné informácie o programov ora komplexe poskytuje

5- PREDPOKLADY AHALÝZY

Pri analýze spoľahlivosti systému HO-1 sa vychádzalo z

nasledovných predpokladov;

1. Poruchy prvkov systému sú nezávislé náhodné udalosti

s konštantným p-rámetrom prúdu porúch. Vi ä tab. č. 1, kde

sa uvádza aj možnes ť a spôsob vplyvu prvku na spoľahlivosť

II0-1. /kontrolné kanály sa prezentujú len ako prvky 3 /.

S poruchami na káblových trasách sa nepočíta. Pre nedosta-

tok štatistických údajov sa tnktieií poruchy pohonov riadia-

cich tyčí neuvažujú.

2. Na ochranách sa počas prevádzky vykonáva periodická údrž-

ba a testovanie, po ktorých sa ochrana správa ako 1!nová;!

/vlastne je lepšia ako nová, lebo predpoklad konstantního

parametra prúdu porúch vylučuje poruchy zábehu/.

3. Medzi dvomi testovaniami je systém neopravovajiý, a preto
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poruchy prvkov, ktoré sa vyskytli počas prevádzky reakto-

ra sú identifikované a odstránené až pri najbližšom perio-

dickom testovaní.

4. Doba na vykonanie údržby a testov je nulová, l'áto podmien-

ka nie je príliš nereálna, lebo doba testov je oveľa ,aen-

;"ia ako doba prevádzky reaktora, iie.-'lnosť podmienky

približuje zabudovanie modulového systému na samokontrolu

ochrán, čo u viacerých bezpečnostných a ochranných systé-

mov na rôznych reaktoroch vo svete už existuje.

5. Vplyv porúch vyvolaných spoločnou príčinou /strata napája-

nia/' a vplyv ľudského činiteľa sa neuvažuje.

6. Spolahlivostný výpočet sa vzťahuje na energetickú pre-

vádzku reaktora s dvomi pracujúcimi turbínami, počas kto-

rej môže ľubovoľný ochranou sledovanjŕ parameter dosiahnuť

havarijnú medzu alebo môže ochrana vyvolať ŕaloäné odsta-

venie reaktora.

Tabuľka č. 1 Možnosť a spôsob v;?lyvu poruchy prvku na spo-

ľahlivo ť HO-1

Prvok
iTůoznbsť a sposôT5~"Vp!yvu~' poruchy prvíču^n-aTärcmeT;eŕ

nebezpečnú poruchu i falošné odstavenie j 1
! l j }IIO-l reaktora

-1

řelévoé J áno
/stykačové/ /zlepenie, oxidá-
kontajctj__ j pia kontaktov/
r'eleóva * \ ( a n o f
/stykačová/ /prerušená cievka/
cievka '

x 10
ano

/zlepenie, oxidáci
kontaktov/

predradný ano
£d£or j /prerušený odpor/
dióda j nie

Kontrolný
kanál tech.

ano
/nebezpečná poru-

pa.rajnetrov j cha kanálu/^
kontrolný ; áno
kanál nukl.j /nebezpečná poru-
parametrov i cha kanálu/

ano
/preruř.ená cievka/ .

""""anô r
.» /prerušený odpor/ '•

ang "" í"
/skrat diódy/

ano
/bezpečná porucha
kanálu/

/bezpečná porucha
kanálu/

1

1

1

15,5

11,9
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Typická pílkovitá závislosť pravdepodobnosti poruch

ochrán ze platnosti uvedených predpokladov je ne obr. č. 6.

Interval <. 0,t > je testovacím intervalom ochrany. Jej dĺž-

ka je určujúcim faktorom spoľahlivosti.

Doba prevádzky reaktora

Obr. č. 6 Závislosť pravdepodobnosti poruchy ochrany
od doby prevádzky reaktora

6. VÝSLEDKY

Výsledkami počítačovej analýzy spoľahlivosti sú pravdepo-

dobnosti vzniku bezpečných c nebezpečných porúch v závislosti

od dĺžky testovacieho intervalu pre pôvodne n upravené zapojenie

konfigurácií kontrolných c logických kanálov, koncový kanál c

celý systém HO-1 reaktora V23O. Výsledky sú vynesené do grafov.

Ha obr. Z. 7 a 8 sú priebehy jednoparametrových konfigu-

rácií. Ako to aj z popisu ochrán vyplýva, konfigurácia č. 1
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Obr. Č. 7

10-"
Testovací

M i
intervcl —

Porovnanie pravdepodobností nebezpečných
porúch konfigurácií c. 1 r. 2

t

• koníigurácir. č.2
konfigurácie, c. 2 po úprave c.'. 2

- - konfiguraci-, č. 1 pre nukleárny parameter
• konfigurácia č. 2 po úprave č. 1

Obr. c

10'
Testovací interval

10'

8 Porovnanie pravdepodobnosti bezpečných
porúch konfigurácií Z. 1 a 2

— . — . -iconfigurácia ŕ. 2
konfiguraci' č. 2 po úprave č. 2

— — — —konfigurácia č. 1 pre ̂ nukleárny parameter
konfigurácia c. 2 po úpcave č. 1
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sc používa na sledovanie nukleárnych parametrov, konfigurá-

ciou č. 2 sa sledujú technologické parametre.Pre značný roz-

diel v ich spoľahlivosti sa doporučuje úprave nn zvýSenie

spoľahlivosti konfigurácie č. 2.

Zvýšiť počet kontrolných kanálov z pôvodných troch na

šesť kanálov na parameter a paralelným zapojením änlšieho re-

lé zdvojiť výstupné relé logického kanálu v obidvoch komple-

toch /úpr&va č. 1/.

Je tretá poznamenať, že iba zvýšením počtu kontrolných

kanálov konfigirácie č. 2 by sn znížila pravdepodobnosť ne-

bezpečnej poruchy za ..súčasného zvýšenia pravdepodobnosti

bezpečnej poruchy. Samotné zdvojenie výstupného relé logic-

kých kanálov by prinieslo opačný efekt: zvýšenie spoľahlivos-

ti z hľadiska bezpečnej poruchy a zníženie z hľadiska nebez-

pečnej poruchy. Ako to vyplýva aj z priebehov, súčasná reali-

zaci? obidvoch týchto uprav v rámci úpravy č. 1 súčasne zni-

žuje pravdepodobnosť bezpečnej aj nebezpečnej poruchy.

Realizáciou úpravy c, 1 a použitím výberovej logiky

v zapojení typu 1 /úprrr-a <% 2/ by sa dalej znížila pravde-

podobnosť nebezpečnej poruchy ale zvýšila by sa pravdepodob-

nosť bezpečnej poruchy.

U dvojparametrovej konfigurácie sa tiež doporučuje

realizovať úpravu č. 1 alebo úprr.vu č. 2. I'o úprave č. 1

dvojpara/netrová konfigurácia by mala mať 6 kontrolných kaná-

lov na parameter a zdvojené relé na výstupe logických kaná-

lov; po úprave č. 2 by boli použité aj výberové logiky 2 z 3

v zapojení typu 1. Priebehy pre dvojparametrovu konfigurá-

ciu sú na obr. c. 9 a 10.

Konfigurácia havarijného signálu "v.pndok viac ako dvoch

HCC" z hľadiska bezpečnej poruchy má razy prvého rádu, t. j.

poruchou jediného prvku môže dôjsť k falošnému odstaveniu reak-

tora. Na ich odstránenie navrhujeme úpravu /úprava č. 3/

vynechať: výstupný obvod logického kanálu s prvkami 1RB,

CD14 a 1RP - reléové kontakty, predradený odpor a releovú

cievku - a na ovládanie výstupných reléových kontaktov logic-
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10

Testovací interval
Obr. č. 9 Pravdepodobnosť nebezpečnej poruchy dvojpara-

metrovej konfigurácie

— • — • —konfigurácií1, v pôvodnom stave
——-—• -konfigurácia po úprave č. 2

konfigurácia po úprave č. 1

Testovací interval —•*

Obr. č. 10 Pravdepodobnosť bezpečnej poruchy dvojpsrcunetro-
vej konfigurácie
— . — —konfigurácia v pôvodnom stave

—konfigurácia po úprave ŕ. 2
konfigurácia po úprave c. 1
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kého kanálu použiť cievku 1RB; ďalej zdvojiť výstupné relé-

ové kontakty logického kanálu; súčasne zapojiť za relé'3RO2,

1RT a 7RT ďalšie relé tak, aby relé zapojené do série mali

spoločné ovládanie /viď obr. č. 11/.

1KB

1RB

1RB

Obr. č. 11 Výstup logického kanálu po úprave č. 3

Vi.lyv úpravy č. 3 na pravdepodobnosť bezpečnej a ne-

bezpečnej poruchy dobre vidieť z obr. č. 12 a 13«

Z hľadiska nebezpečnej poruchy úprava č. 3 neprináša

velký zisk na spoľahlivosti, pravdepodobnosť bezp-čnej po-

ruchy však významne poklesne - viac ako o tri rády.

Ďalšiu úpravu doporučujeme u havarijných signálov ''Uzavre-

tie rýchlo-uzáveru poslednej pracujúcej turbíny" a "Strata

vlastnej spotreby": paralelným pripojením ďalšieho relé zdvo-

jiť výstupné relé logických kanálov a relé z obvodu skúša-

nia ochrán /úprava č. 4/. Po úprave pravdepodobnosť bezpeč-

nej poruchy značne poklesne.

Koncový kanál systému HO-1 z hradiska nebezpečnej porucy

má len minimálne kritické rezy 4. rádu, t. j. len pri súčas-

nej poruche štyroch prvkov môže dôjsť k jeho poruche. Pravde-

podobnosť nebezpečnej poruciy koncového kanálu je preto zaned-

bateľné malá. í.hľadiska bezpečnej poruchy má rezy druhého

a tretieho rádu, ktoré však nevyžadujú úpravu.

Pravdepodobnosť bezpečnej poruchy systému HO-1 sa hodno-

tí s uvažovaním príspevkov od všetkých havarijných signá-

lov, t. j. od všetkých konfigurácií kontrolných a logických
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kanálov a od koncového kanálu podľa vzťahu (1). Priebehy
pre systém HO-1 pred a po doporučenými úpravami sú na obr,
č. 14.

10-" h 10

Testovací interval

Obr. c. 14 Závislosti pravdepodobnosti bezpečnej poruchy
od testovacieho intervalu preHO-1 V230

HO-1 V23O
«... HO-1 V23O po úpravách konfigurácií

Pravdepodobnosť nebezpečnej poruchy systému HO-1 sa udá-
va pre danú havarijnú udalosť. Keďže koncový kanál systéfnu
HO-1 má len rezy Štvrtého rádu, pravdepodobnosť nebezpečnej
poruchy je daná pravdepodobnosťou poruchy konfigurácií kon-
trolných a logických kanálov.

Podľa doporučení IEC /Medzinárodná elektrotechnická
komisia/ pravdepodobnosť nebezpečnej poruchy časti systému
ochrán slúžiacej na havarijné odstavenie reaktora od sledo-
vaných reaktorových parametrov v okamihu potreby zásahu nemá
byť väčšia ako 10~ 5. Splnenie tejto požiadavky je závislé
od voľby dĺžky testov.-.cieho intervalu. Pri stanovení dĺžky
testovacieho intervalu systému IÍO-1 je určujúca jeho spoľahli-
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vostné naj slabci c. Eložka. U HO-1 V2 3O je to dvoj parametrová

konfigurácia kontrolných a logických kanálov. U tejto konfi-

gurácie požadovaná ťíjroveň spoľahlivosti je dosažitelná pri

testovaní raz za 80 h, c'o je v prcxi sotva realizovateľné.

Po Ty&ctftaní navrhovaných úprav sa testovací interval predĺži

na 720 h.

7. ZÁVER

V referáte stí uvedené výsledky spoľahlivostnej analýzy

II—1 reaktora V2 3O, Navrhujú sa štyri úpravy na zvýšenie spo-

ľahlivosti z hľadiska nebezpečnej poruchy a Plošného odsta-

venia reaktora, doporučuje sa vhodný testovací interval, kto-

rý zaručuje spoľahlivosť ochrán, požadovanú Medzinárodnou

elektrotechnickou komisiou.
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Ing. Štefan Čepček, EBO Jaslovské Bohunice

Výsledky kontrol zoriadení elektrárne V-1

Cielom prevádzkových periodických kontrol zariadení je

overovanie technického stavu zariadení, posúdenie vhodnešii pre

ich prevádzkovanie a tým vytvorenie predpokladov pre bezpečnú

a ekonomickú prevádzku jadrovej elektrárne ako celku.

Ich realizácia si vyžaduje vytvorenie takého systému, ktorý

sledované ciele umožní dosiahnuť.

V podmienkach Atómových elektrární Bohunice je využívaný nss-

ledovný postup, ktorý zahrňuje:

- plánovanie kontroly

- prípravu kontroly

- realizáciu kontroly

- vyhodnotenie-výsledkov kontroly

- celková zhodnotenie prevádzkovej kontroly

V krátkosti sa zmienim o spôsobe zabezpečovania jednotlivých

činností.

Plánovanie kontroly

Pri plánovaní kontroly sa využívajú u. uplatňujú tieto vstupy:

- Shernica GR SSP c. 24/83, ktorá je základným programom kon-

troly vybraných zariadení JE V-1. Táto stanovuje pre jednotli-

vé zariadenie kontrolované uzly (miesta), metódy kontroly, per-

centuálny rozsah kontroly daného uzla. .? interval kontroly. Z to-

hoto základného programu sa plánujú prevádzkové kontroly na blok

a príslušný rok tak, aby tento bol splnený v rámci stanoveného

štvorročného cyklu.

- Technické riešenia, ktoré so spracovávajú v etape vyhodnoco-

vania výsledkov kontroly a môžu stanovovať opakovanie kontroly.
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určitého uzla v termíne kratšom ako je kontrolný cyklus,ale-

bo stanovia inú metódu kontroly a pod.

- Doporučenie a nariadenia predstaviteľa hlavného konštruktéra

na rozšírenie objemu kontroly, skrátenie intervalov kontrol?/ a

pod.

- Nariadenia dozorných orgánov, t»j» SÍBP Břetislava a SSKAE.

Príprava kontroly

Pre umožnenie realizácie kontroly je nutné zabezpečiť príprav-

né práce, ktoré v podstate spočívajú v sprístupnení plánovaných

kontrolných uzlov a i cla príprave pre kontrolu, t, j. stavba le-

šenia, sňatie izolácií, dekoiiteainácio, čistenie. Požiadavky

ne prípravné práce uplotiiuje majiteľ zariadenia no útvare úcř ''-

by pod Is planu kontroly a v rozsahu programu prípravných prac,

ktorý stanovuje samotný spôsob prípravy.

Realizácia kontroly

Kontroly zariadení sú realizované podľa koordinačných harmonog-

ramov prác no primárnom a sekundárnom okruhu G SÚ riadené Štá-

bom pre riadenie generálnych opráv a pracovnými skupinami, člen-

mi ktorých sú taktiež zástupcovia odboru reaktorovej bezpečnos-

ti s riadení," akosti. Kontroly r e olizuj erne ako vlastnými pracov-

níkmi, tak i dodávateľsky, pričom koordinácia prác dodávateľov

je aabespecovaná pracovníkmi útvaru kontroly a priamou účasťou

dodávateľov na činnosti pracovnej skupiny.

Vyhodnotenie výsledkov kontroly

Bezprostredne po vykonaní kontroly se spracováva dokumentácie1- vo

forne protokolov s uvedením výsledku kontroly , V prípade nevyho-

vujúceho výsledku kontroly je potrebné rozhodnúť o Salšom pos«-

tupe riešenia zistených závod, a to:

- či je možné zistenú zavedu ponechať bez opravy

- či je nutné pristúpiť k oprave
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V oboch prípodoch sa spracováva technické riedenie, ktoré sta-

noví buď podmienky pro možnosť prevádzkovania zariadenia bez

opráv, alebo stanoví postup opravy c. rozsah a metódy opakova-

nej kontroly po oprave.

Technické rieäenie spracovávajú spoločne odbor r.indenia o kos-

ti, útvar prípravy údržby, utvor prevádzkovateľa zo účanti zás-

tupcu hlavného konstruktem. V závažnej5ích prípadoch úzko spo-

lupmčujeme s vyskúšanými ústavmi, najmä s VTÍZ Bratiolova o

TÚJE Jaslovské Bohunice,

Výsledky opakovanej kontroly sú opäť dokumentované v prisluš-

ný cĽ. protokoloch. Problémom pri hodnotení je skutočnosť, že do-

teraz nie sú vydané kritériá pre hodnotenie prevádzkových kon-

trol. Vzhledem na tento neíoratatok bolo vo VTÍJ3 Ľ'J spolupráce

s 13B0 vyprncovjná inštrukcia VtÍJ.j' č. 8/83, podľa ktorej hod-

notíme výsledky kontroly. Táto j s v pod str. t e súhrnom všetkých

dostupných podkladov pre hodnotenie defektoskopick;ých kontrol

sv.rioíení JS a jej používanie bolo schválené Somioiou pre hod-

notenie výsledkov prevádzkových kojitrôl pre GR SEP Brotislnvo.

Celkove ^hodnotenie prevádzkovej kontroly

Po ukončení prevádzkovej kontroly SÚ vykonáva jej cal3:ové

zhodnotenie Konisiou pre hodnotenie výsledkov prevádzkových

kontrol, ktora ja poradným organom odborného ricditelr; pre

prevádzku GR SEP.

l\oľ:.±si:j je zložená zo zástupcov S3P GR, EBO, EDU, "TÚJE, VŮZ,

ŠKODA ZES, ÚJV Řež, Sigmo., VSŽKG r dozorných orgánov ČSKA3 a

SIÍBP. Jej náplňou je zhodnotiť splnenie plánov.nálio rozsahu
kontroly, zhodnotenie výsledkov kontroly, pos'úd&nie kvality

vykonaných opráv, vydávenie doporučení pre prevádzku, resp.

dodatočných pošijcúiviek ne-, kontroly zariadení.

Ckríiii tejto komisie bol?, ustanovená komisia HíFE pod vodením

a. akíideaika J. líěmca, ];torá rieíii zásadné problémy súvisiace

s kvalitou jadrovoenergetických zariadení*
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Na záver sa Šalej spracováva ešte celie_>vá správa, obsahujúce,

zhodnotenie vykonaného rozsahu c. výsledkov kontroly zariadení

každého bloku a táto sa predkladá dozorným orgánom - ČSKAE i.

SÚBP.

Potrebné je zdôrazniť, 2e kontrolu technického stavu zariadení

nepredstavuje iba defektoskopická kontrola, ale aj revízno čin-

nosť a technická kontrola.

Cieloin revízií je celkové posúdenie technického stavu na zákla-

de výsledkov defektoskopickej kontroly, vykonanie obhliadky ze-

riaäenia, posúdenia stavu bezpečnostnej výzbroje, pevnostných a

teenostných skúšok o skúäok poistných ventilov.

Technická kontrol:; zabezpečuje kontrolné mevania pri demontáži

Ľ. nontáži zariadení v zmysle technologických postupov, kontroly

vnútorných čactí reaktora z hľadisko ich funkcie, kontrolu pali-

va, vstupné a inedziope: ačné kontroly pri opravách a rekonštruk-

ciách zariadení, dalej je to kontrola herraetičnosti hermetických

priestorov Q. skúšky poistných ventilov hermetickej zóny.

Pri realizácii prevádzkovej) .kontroly je dôležitá dôsledná i:oor-

dinácia tíefektoskopickej kontroly, revíznej činnosti i technic-

kej kontroly, nakoľko, ako ukázali doter.v jsie skúsenocti, niek-

toré vážnejšie závady boli zistené práva pri techiiiclcej kontrole

alebo revíznej činnosti.

Z hľadiska, samotných výsledkov kontroly možno konštatovať, še

sú zisťované bežné závaôy, ktoré si nevyždadujú vážnejšie zása-

hy do zariadení, ako napr. korózne poškodenie tesniacich plôch

niektorých prírubových spojov, mechanické poškodenie spojovacie-

ho materiálu a povrchové defekty typu opálov pri zváraní, jemné

lineárne indikácie pri kapilárnej kontrole odstrániteľné jemným

vybrúsením a pod.

Z vážnejších závad možno spomenúť tieto:

- Trhlinky no rádiusových prechodoch dvoch hrdiel tlakovej ná-

doby reoktora II. bloku pri kontrole reaktora v r. 1982. V jed-

nom prípade bolo pristúpené k oprave vybrúsením a vyvařením.
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- V r. 1S83 boli zistené trhliny na svorníkoch prim. kolekto-

rov porogcnerátorov I. bloku, v r. 1984 pri BO i na íl. bloku.

Situácia bola riešená výmenou svorníkov, takže v súčasnosti sú

vymenené svorníky na všetkých PG I. i II, bloku. V súčasnosti

pokračujú analýzy príčin poškodenia n korózne skúšky vo VÚZ Bra-

tislava.

- V r. 1983 boli na oboch blokoch nn hlavných uzatváracích arma-

túrach zistené trhlinky vo zveroch privarenio tesniacej dosky

deliacej roviny. Závady boli odstránené vybrúsením c vyvařením.

Záverom možno konštatovať, že presentovaný systém kontroly

zariadení sä nám v praxi osvedčil a prináša svojfc výsledky.Jeho

zdokonalenie s daläie zvyšovanie účinnosti vidíme v týchto sme-

roch:

1./ V zdokonalení systému plánovania a evidencie. V súčasnosti

prechádzame na plánovanie a evidenciu defektoskopických kontrol

a revízií výpočtovou technikou.

2./ V kádrovom dobudovaní odboru reaktorovéj bezpečnosti a riť-

denia akosti o v ZMyšovarií odbornej úrovne personálu,

3./ V prístrojovom dobudovaní odboru, najmä prostriedkami pre

dištančnú kontrolu a v aplikácii progresívnych kontrolných metód.

4./ V úzkej spolupráci s poprednými vedecko-výzkuímiými inštitú-

ciami.

5./ Vo výmene skúseností z oblasti kontroly s jadrovými elektrá-

rňami, prevádzkovanými v krajinách RVHP a ich uplatnení v podmien-

kach EBO,
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PREVÁDZKOVÍ DIAGNOSTIKA ZAi:iADEľ:í JU V-1 BOHUNIC I-.

Ing. Herman i<1.t Ing. Jaroš I., Ing. Bahna J., CSc.

V referáte je popísaná problematika prevádzkovej diagnos-

tiky vybraných jadrových energetických zariadení blokov JE

a VVER 440 so zameraním na JE V-1 Bohunice. Dôraz je kladený

hlavne na pop.ŕs dosiahnutých výsledkov v oblasti aplikácie

vibroakustickej diagnostickej metódy na hlavné cirkulačné č e... -

padlá a niektoré častí kompletu reaktora (tlaková nádoba, or-

gány SOľJí).

1. tfvp.d

Snaha po zvyšovaní bezpečnosti a spoľahlivo, ti prevádzky

JE vedie v celosvetovom merítku k zvyšujúcim sa požiadavkám

na spoľahlivosť jadrových energetických zariade í, k zavádza-

niu ochranných havarijných systémov, periodickcých kontrol

materiálu JĽ'Z a taktiež k zavádzaniu kontrolných systémov pre

kontinuálnu kontrolu stavu JEZ počas ich prevádzkového využi-

tia. Posledné z nich, tzv. systémy prevádzkovej diagnostiky,

zaznamenávajú v poslednej dobe rýchly rozvoj.

Problematika prevádzkovej diagnosoiky hlavných zariadení

JĽ s V\j:;li 440 pre potreby J Ľ V-1 Bohunice bola vo VXÍJIľ riešená

od roku 1976, pričom hl. vná pozornosť bola venovaná tzv. ribro-

akustickej metóde. Táto je založená na snímaní vibrácií a štruk-

turálnych šumov z telies sledovaných zariadení piezoelektric-

kými snímačmi zrýchlenia pracujúcimi vo frekvenčnom rozsahu

od 15 - 20 kHz.

2• Systém J3rjĵ idzkov_ejL_djĹaĵ ojrtiky___.reak_tora_ja_JTCČ

JE V-1 Bohunice

V súčasnej dobe je do systému prevádzkovej diagnostiky

na JĽ V-1 zahrnutý reaktor z hla/né cirkulačné čerpadlá.

Reaktor je diagnostikovaný z hľadiska výskytu voľných

častí a jeho sys':-éxn ochrany a regulácie (SOFJl) z hľadiska dy-

namického' namáhania.
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V prípade HCČ sú sledované javy typu nevyváženia rotora,

stavu i:lzných ložísk, upevnenia hlavného a pomocného obežného

kolesa, voľných častí a pod.

Použité diagnostické zariadenie je monitorovacieho typu.

Je prevažne postavené na báze prístrojov a zariadení finny

BrUel and Kjaer (Dánsko) s doplnkami (snímače zrýchlenia) z NDR.

Primárnu časť tohto diagnostického zariadenia tvoria sní-

mače zrýchlenia Brliel and Kjaer 8300 s nábojovými predzosilňo-

vačmi Lrtiel and Kjaer 2634. Tlaková nádoba reaktora je osadená-

celkove 5-mi snímačmi s magnetickými upínačmi. Jeden snímač

sa nachádza na dne nádoby a •! snímače sú umiestnené na úrovni

výstupných natrú', kov potrubí J s 500 (po 90 ).

Na 2. bloku JĽ V-l sú ďalej umiestnené dva snímače

na hornej prírube obalovej rúry kazety £0I!R z I. skupiny

(12-61) a kazety fíOPR zo VI. skupiny (18-49). Vlastné snímače

sú pripravené opásáním.

Každé HCČ je osadené jedným snímacom typu BrUel and Kjaer

8308 alebo KD 35 (IIDR). Snímače sa nachádzajú v hornej f'asti

elektrického pohonu HCČ a sú k nemu pripevnené mechanicky

prostredníctvom medzikusu prilepeného k telesu elektrického

pohonu.

Sekundárnu časť diagnostického zariadenia, nachádzajúcu

sa v obslužných priestoroch blokov tvoria monitory vibrácií

Br tlel and Kjaer 2505 s dvomi multiplexerarai 5S33 a zariadenie

pre odpočúvanie vibroskustickýclť signálov. Monitor automaticky

monitoruje celkovú úroveň signálov na jednotlivých meracích

kanáloch a porovnáva ju s tromi vopred nastavenými prahovými

úrovňami. Prekročenie každej z nich je signalizované svetelnou

signalizáciou. Doba monitorovania jedného kanála je nastavitel-

ná v rozsahu sekundy až 32 hodín a v súčasnej dobe je G .sekúnd.

Pre vylúčenie falošných indikácií> spôsobených krátkodobými

poruchami, je monitor vybavený oneskorovacíra obvodom.

Počas prevádzky JE monitory pracujú nepretržite v automa-

tickom režiiiie. Okrem toho sú vibroakustické signály odpočúva-

né každ/ deň operatívnym personálom blokovej dozorne a je za-
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znamenávaná ich celková úroveň. Podrobná off-line analýza sa

za normálnych okolností vykonáva raz za mesiac. Analýza spo-

číva v určení spektrálnych a eventuálne cepstrálnych charak-

teristík, histogramov rozdelenia amplitudy a pod. K uvedeným

prácam je využívané technicko-výpočtové vybavenie diagnostic-

kého pracoviska VÚJB. Výsledky analýz spolu s podrobnými pro-

tokolmi sú priebežne archivované.

Pri posudzovaní doteraz dosiahnutých výsledkov a príno-

sov z využívania zabudovaných diagnostických systémov na blo-

koch Jľ "V-1 Bohunice je nutné naviac zhoľadniť nasledujúce

skutočnosti:

- bloky Jh V1 Bohunice sú prvými, priemyslovo prevádzkovanými

jadrovo-energetickými centrálami; skúsenosti s diagnostikou

JEZ v čsl. pomeroch v rozsahu aplikovanom na túto elektráreň

v ČSSR neboli k dispozícii,

- i ded v zemiach KVHP boli v uvedenom období už prevádzkova-

né bloky s VVLTv 440, v podstate i v zahraničí sa s diagnos-

tikou prev. stavu JEZ začínalo až v období prevádzkového

využitia blokov JE. To znamená, ani v zahraničí neboli

k dispozícii komplexné podklady pre nasadenie diagno.-tických

systémov JEZ. Okrem uvedeného, diagnostické prejavy porúch

hlavných komponentov prim. okruhov sú verifikované na kon-

krétnych poruchách prevádzkovaných blokov JE. Tieto však

patria obvykle do oblasti nerozšiřovaných informácií, a pre-

to pre čsl. stranu bolo a i v súčasnosti je pomerne obtiaž-

ne získať niektoré zásadné informácie v uvedenej oblasti.

- donedávna sa problematikou diagnostiky JĽZ zaoberal iba úz-

ky kolektív špecialistov z rezortu energetiky, Zo znamená,

že okruh rienenej problematiky nemohol a nebol riešený

v celom zábere a celej šírke.

Jielčie poznatky, získané z využívania diagnostických sys-

témov na JE V-1, sú využívané jednak pri äalaích vývojových

prácach pri rieěení tejto problematiky v rámci úloh koordino-

vaných VÚJlv a ŠKODA i jednak pri realizácii novýcii systémov

na blokoch JE V-2, Dukovany a ďalších. Tieto poznatky sa do-

týkajú napr.:
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- dlhodobého overenia možnosti záměny aaim čov dovážaných

z KS za snímat- e produkcie FDR

- riešení umiestnenia a upevnenia snímačov na sledovaných

t;ompone tách primárneho okruhu blokov JE

- možností potlačenia úrovne rušivých zložiek signálu ( 50 Ez)

- vŕ'zieb úrovne sledovaných diagnostických parametrov na zme-

ny prevádzkových parametrov blokov

- posúdenia obsahov informácií z jednotlivých analytických

metód aplikovaných v procese spracovania výsledkov meraní

a pod.

Okrem vyššieuvedených poznatkov, týkajúcich sa hlavne

hardware a prevádzkových režimov blokov, boli doteraz získané

cenné poznatky a skúsenosti v oblasti odozvy jednotlivých po-

rúch a anomálií prevádzky HCČ a SOP.R vo vibroakustických cha-

rakteristikách. Uvedené poznatky umožnia v prípade vzniku opa-

kovanej poruchy jej rýc' lu a presnú identifikáciu. Včetky údaje

tohto druhu sú už v súčasnosti archivované v "Katalogu porúch

vybraných JEZ pre účely vibroakustickej diagnostiky", ktorý pre

uvedené účely spracováva vlíjy. Okrem poznatkov a udalostí z blo-

kov JE v ČSSR bude katalóg ďalej obsahovať aj výsledky VTS

e pracoviskami v MLR a SDR. Katalóg bude priebežne doplňovaný

a bude poskytnutý všetkým prevádzkovateľom JE v ČSSR.

Katalóg by mal, ako už bolo spomenuté, obsahovať popis

a diagnostické prejavy normálnych a abnormálnych stavov pre-

vádzkovaných zariadení. Pre kompl xné diagnostické spracovanie

abnormálnych javov je obvykle nutné realizovať čirší program

meraní, v ktorom má dôležitú úlohu napr. i zmena prevádzkových

parametrov zariadenia. Často váak personál, realizujúci mera-

nia, nemá možnosť overiť si odozvy anomálie na menené prevádz-

kové podmienky práve pre "nemožnosť" zmeny ustálených prevádz-

kových stavov, popr. zmeny prevádzkových parametrov v celom

rozsahu povolených hraničných stavov. Prevádzkovatelia blokov

by si mali v týchto prípadoch uvedomiť možnosť nenávratnej stra-

ty cenných .idajov, ktoré by po spracovaní a zaradení do kata-

lógu v budúcnosti mohli napr. prispieť k predĺženiu doby pre-

vádzkového využitia bloku a pod. Z katalógu bude možné samozrej-

me i určiť č.v.lčí spôsob prevádzky zariadenia po identifikácii
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typu a kvantitatívnom ohodnotení zistenej anomálie alebo zme-

ny sledovaných diagnostických charakteristík.

Pozn.: Pre dokumentovanie problémov spojených s určením pôvodu

anomálie počas prevádzky HCČ a SORR budú v priebehu

prednesú tohto príspevku prevedené spracované nasledu-

júce zvukové záznamy vibroakustických meraní z HCČ a SORR:

- záznam odpovedajúci :íustálenérnu a nor. álnemui: pre-

vádzkovému stavu 1ICÔ

- záznam odpovedajúci anomálnemu prevádzkovému stavu

IICČ. Príčina tejto anomálie nebola určená ani po de-

montáži IíCČ. Viacej údajov by bolo možné získať pri

zmene prevádzkových režimov zariadenia

- záznam odpovedajúci "normalnemuŕ prevádzkovému stavu

SOUR a

- záznam s anomáliou, ktorej príčina nebola v priebehu

prevádzky bloku určená. Príčiny anomálie budú preve-

rované v priebehu revízie konkrétneho SOFďí v priebe-

hu odstávky bloku pre výmenu paliva.

3. Centrálne diagnostické pracovisku PiíPE vo VI? J Ľ

Súčasný stav riešenia problematiky diagnostiky JĽZ vyža-

duje, ako to vyplýva mimo iné i z predchádzajúceho, vykonať

enté rad experimentálnych i teoretických prác.

Z ekonomického hľadiska je neúnosné budovať na každej pre-

vádzkovanej JE diagnostické pracovisko na takej úrovni, aby

bolo schopné rozpracovávať nové metódy a postupy diagnostiky

JĽZ a riešiť aj tie najzložitejšie a pomerne riedko sa vysky-

tujúce prípady konkrétnych anomálií a porúch. Ďalej je nutné,

aby v rámci rezortu energetiky boli na jednom centrálnom pra-

covisku zhromažďované všetky dielčie poznatky jednotlivých

prevádzkovateľov, tieto boli ďalej spracované a opätovne, napr.

vo forme katalogového spôsobu dané ic dispozícii vnetkým pre-

vádzkovateľom JE.

Pre plnenie tejto funkcie bolo v rezorte LIIPJ-J určené VIÍJE

svojou Rezortnou skúšobňou č. 1510, v rámci ktorej je vytvorr-

né centrálne stredisko PITE pre diagnostiku. Toto stredisko vy-

konáva radu prác, ktoré sú uvedené v nasledujúcom stručnom popise:
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- rieši nové a na vyhodnotenie náročné typy anomálie prevádz-

kových stavov sledovaných JV.Z

- priebežne doplňuje katr>lót. porúch sledovaných JĽZ pre diag-

nostické účely (i a využívaním medzinárodnej vědeckotechnic-

ké j spolupráce)

- rozvíja metodiky identifikácie a klasifikácie anomálií sle-

dovaných JEZ

- podiela sa na riešení technických problémov meracích systé-

mov (napr. kalibrácie aeracích kanálov zabudovaných vibro-

akustických signálov, uvádzanie systémov do prevádzky a pod.)

- zabezpečuje úvoäné a opakované ''kolenia pre obsluhu diagnos-

tických systomov JE

- spolupracuje s výrobcami diagnostikovaných JEZ.

Časť uvedených služieb (odpovedajúcich rozsahu zabudova-

ného diagnostického systému) u£ v súčasnosti sú poskytované

JĽ V-1 Bohunice. Hlavný rozvoj uvedených činnosti je predpokla-

daný po roku 1986, keď bude uZ k dispozícií večšina programov

pre vyhodnocovanie a archiváciu diagnostických testov, bude

doriešená problematika diaľkového prenosu dát medzi jednotli-

vými lokalitami JE a centrálnym pracoviskom a toto pracovisko

bude technicky dobudované.

Záver

Cieľom celého súboru prác v oblasti diagnostiky prevádzko-

vého stavu JEZ je zvýšenie spoľahlivosti prevádzky sledovaných

zariadení a optimalizácia intervalov ich údržby. S. lnenie tých-

to úloh jednak podmienená aktívnou spoluprácou prevádzkovate-

ľov s vývojovými pracoviskami, jednak podporou riešenia diel-

čích prevádzkových problémov priamo u prevádzkovateľov. V tej-

to oblasti je však nutné konštatovať, že nadriadený orgán pre-

vádzkovateľa doteraz nevytvoril ani podmienky pre možnosť perso-

nálneho vybudovania útvaru diagnostiky na JE V-1 napr. na roz- '

diel od LDU, kde táto problematika je riešená s patričným pred-

stihom a na vyhovujúcej úrovni.

Záverom môžeme vysloviť iba presvedčenie, ze tento refe-

rát potvrdil nutnosť prác v oblasti diagnostiky a prispel

k jej ďalšiemu rozvoju.
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lag. Miloslav nrazsky, In&, lni la n itikuš

Sledovanie životaopti parogenerátorov JK WER-440 ako
prpstriedOK zvyšovania ich prevádzkovej spoľahlivosti

1. Ú v o d

Cieľom referátu bolo zhodnotiť doterajšie skúsenosti
zo zberu, reaistrácie, archivácie a spracovania údajov, ktoré
sú nutné- pre hodnotenie únavovej životnosti Pb- oh VVÍ'ÍL-440.
Prvú veľkú skupinu týchto úd&jcv tvoria údaje, charakteri-
zujúce prevádzkové zaťaženie, druhú skupinu tvoria údaje,
charakterizujúce stav niateriálu Pu. Obe skupiny navzájom
súvisia a ovplyvňujú sa, J3ola vykonaná analýza údajov zbera-
ných existujúcimi systémami na PO a Su a bol popísaný
potrebný rozsah údajov E princípy realizácie automatizova-
ného zberu. £>cli vykonané prace, potrebné pre operatívne
hodnotenie životnosti Pu s ohladom na nízkocyklovú únavu.

2. Rozsah údajov nutných pre hodnotenie životnosti Pli

ôís VVfc.tí-44-0

komponenty OK sú v priebehu prevádzky vystavované účin-
kom prevádzkových režimov, ktoré sú charakterizované zmenami
prevadzkovjCii jj»rairietrov (tlfiK, teplota, prietok a pod.)«
'A hľadiska hodnotenia životnosti týchto komponentov je nutné
tieto zmeny sledovať. Okrem týchto údajov sú potrebné i
nasledujúce charakteristiky komponentov:

1) geometrické charakteristiky ^rozmery, uloženie a pod.)
2) metalofyziKalne vlastnosti (mechanické, fyzikálne, meta-

lo6rafické vlastnosti, v^sledity ciiemického rozboru a pod.)
3) zaťaženie vlastnou hmotnosťou

4) výsledky nedeštruktívnych kontrol vykonávaných počas

prevádzky J L

5) prípadíie zmeny predchádzajúcich parametrov
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hodnotenie životnosti komponentov PO JJs vychádza

zo znalosti lokálnej napätosti a deformácie komponenty.

.Najpresnejší obraz o napätosti komponenty podáva priame

meranie ua telese, ktoré Ba však z prevádzkových a ekonomic-

kých dôvodov neprevádza, Preto je nutné napätosť určovať na

zaklade nameraných prevádzkových parametrov pomocou výpočtových

metód.

najdôležitejšie prevádzkové parametre sú z toho hľadiska

teploty a tlaky média, iva zaklade predchádzajúcich teoretických

úvah a experimentálnych prác je možné sledovanie uvedenyciiveličín

omedziť podmienkami:

a) ______ >. 0,1 K/s a íl i 5K

í l _ 1 K/s a &T i 20K
dt

c) AP 2. 0,5 MPa

Údaje o tlaicocii a t6plotach, ktoré nesplňujú uvedené podmien-

ky, nie je potrebné z hľadiska životnosti komponentov sledovať.

Pretože v prevádzke oh; sa periodiaky opakuje omedzený počet typov

režimov, je možné sledovať priamo len počty a poradie týchto re-

žimov, A tomu je však nutué tieto rezi/úy identifikovať a roztrie-

diť podľa dôležitosti.

6 hľadiska funkcie je možné Pu zaradiť tak do PO, ako i do SO.

L toho dôvodu je nutné sledovať zmeny tlaku, teploty a prípadne

prietokov PO, napajacej vody Su a pary v ttPK PU.

3. Popis súčasného systému zberu e archivácie údajov

V súčasnej dobe sú na oi V-l údaje špecifikované v časti 2,

zaznamenávané v prevádzkových záznamoch a denníkoch a na re&istrač-

nych páskach.
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Oděje v denníkoch sú zapisované v hodinových intervaloch,

a z toho dôvodu nie sú vhodné pre analýzu napätosti (velký časový

interval). Okrem toho vieryhodnosť ručne zapisovaných údajov nie

je veľká.

Záznamy na registračných páskach sú síce priebežné, avšak

tak isto nevhodné pre nepresnosť pri ich odčítaní.

ľretíin a zrejme najvhodnejším zdrojom údelov z prevádzky

sú výpisy programu PObľ MUM'EM. Záznam veličín týmto programom

je vykonávaný každých b sekúnd a zaznamenávané hodnoty sú za-

ťažené minimálne chybou, nozsah zaznamenávaných veličín je volený o

operátorom, bpuetenie tohto programu prebieha automaticky pri zá-

sahu nO alebo je spôsobené pokynom obsluhy RPP-lb S.

Ani jeden z popísaných spôsobov záznamu prevádzkových veli-

čín nie je úplne dokonaly a vhodný pre účely hodnotenia život-

nosti. <J6 to zapríčinené tym, ze tieto syetémy neboli a nie sú

určené pre účely analýzy životnosti Komponentov.

Vo VÚoh bola spracovaná smernica pre hodnotenie spoľahlivosti

a životnosti komponentov o& /b/, ktorá bude na budúci rok overo-

vaná na JE V-l. Smernica okrem iného rieši vyššie opísaný prob-

lém a predpisujú Q)ôsob registrácie prevádzkových parametrov. Po-

žiaduje registrovať v nej špecifikované prevádzkové režimy PO a

&0 (pomocou trendov výkonu a teploty média) v poradí tak, ako za

sebou nasledujú, zoznam týchto režimov vychádza zo súčasnej zna-

losti ich reálneho rozsahu. Smernica äalej predpisuje zazname-

návať všetky mimoriadne režimy (viä kap. 2) so súčasným záznamom

priebenu teplôt a tlakov média príslušnej komponenty, kde k ním

došlo. Realizácia takto určeného zberu sa predpokladá vykonať po-

mocou programového vybavenia počítačov umiestnených na a V-l.

4. Overenie zberu nutných údajov a hodnotenie existu-

júceho systému z hľadiska úplnosti a efektívnosti

4.1. &ber údajov z PO

Pre potreby hodnotenia životnosti miest PO boli za obdobie

- li*83 získané úduje z prevádzky jjj, V-l. Tieto údaje boli

zíekané z prevádzkových záznamníkov. Údaje boli spracované do gra-
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fov I tlak a teplota v PO). Ďalsí postup vyhodnocovania sa zakla-
dal na konfrontácii typických prevádzkových reaimov s uvedenými

6rafmi.
Typické prevádzkové režimy boli zostavené z projektových

režimov <jjb:

1) režim spúšťenia
2) prechodový režim
3) havarijný režim
4) re^im zníženia a zvýšenia zaťaženia
5) režim uydrotestu
b) režim utesnenia

Vyhodnocovanie prevádzkovocu režimov z prevádzkových zázna-
mov bolo uroDené ručne b6z použitia výpočtovej techniky a bolo
veľmi pracné. V zápisoch sa vyskytlo veľké množstvo chyb, najmä
z počiatočného obdobia prevádzky blokov, ktoré vyplývajú z pre-
chodu na novú sústavu jednotiek bi a ktoré znižujú celkovú dôve-
ryhodnosť zápisov, nápisy údajov v hodinových intervaloch neuva-
žujú registráciu rýchlych zmien a odpovedajúcich výpočtových re-
žimov, oedná 3a predovšetkým o režimy zahrnuté vo výpočtovom re-
žime č. 3» t.j. režimy činnosti nO. V niektorých obdobiach zápi-
sy veličín celkom chýbajú. Pri analyze prevádzkových záznamov boli
zistené netypické prevádzkové režimy, ktoré neboli zahrnuté do
projektových prevádzkových režimov, .ťre kritické miesta HCP bo-
lo hodnotené poškodenie, ktorým prispievajú k celkovému poško-
deniu, a bolo konštatované, že je zanedbateľné. Preto sa e ich
vplyvom na životnosť komponentov nemusí uvažovať.

4-2. zjber údajov z £>G

o nledistca vplyvu 50 na životnosť Pu sú najpodstatnejšie
režimy výpadkov Tu a odpojenia V TO. -ťri výpadku ľu je súčasne
odpojeny príslušný systém VľU. x v tomto prípade boli analyzo-
vané prevádzkové záznamy SO a pokúsili Brne sa identifikovať
režimy výpadku TU a odpojenia VíU. b ohľadom na nepresnosť zázna-
mov sa uam to však nepodarilo v plnom rozsahu.Počty výpadkov Tu
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zistené toul o metódou sa rozchádzali s počtami v poruchových

zaznanioch a knihách závad. Podobná situácia nastala pri sle-

dovaní počtu odpojení VTO.

spoľahlivým zdrojom boli len výpisy programu POST MOKTIIw.

z. týchto výpisov boli urobené grafické priebôhy teploty napája-

če;) vody v iu, tlaku pary v SO a tlaku a teploty PO pri:

a) výpadku jedného Tu

b) výpadku jediného j pracujúceho ľu

c) výpadku oboch pracujúcich ľli (súčasnom).

11a zaklade týchto priebehnv možno konštatovať, že režimy

a) a b) sú charakterizované rýchlou zmenou teploty napájacej

vody «z o bO°C v priebehu 3 min. Priebeh teploty napájacej vody

len pri odpojení VTO nie je zatial k dispozícii.

5. Hodnotenie únavovej zivatnoati \-

Opakovanie prevádzkových režimov ďK v rôznej následnosti

za sebou spôsobuje cyklické zaťažovanie materiálov komponentov

óh uiízkocyklova únava materiálu), ictore môže v konečnej fázi

spôsobiť zaver6Čny únavový lom ukončujúci technicky život konš-

trukcie.

hodnotenie komponentov Ji. (.vrátane PG) môže byť založe-

né v oblasti nízkocyklovej únavy na dvoch rozdielnych predpokla-

doch. Ak predpokladáme perfektný material bez defektov, používa

sa záväzná metodika, stanovená v /?/, ktorá vychádza zo známej

WBhlerovej krivky = f(.t»f), ktorá udáva závislosť medzi ampli-

túdou napätia a príslušným počtom cyklov do lomu, a lineárnej

sumacie poškodzovania D. jednotlivými cyklami zaťaženia udúvajú-

cej celkové poškodenie:

kde n. je počet cyklov s amplitúdou Ci'



1 - o -

V prí.ride, že v IBPJ . i-ialy komponenty u 3^) boli objavené

č efekt v, používa sn hoc t;rrj.ie životnosti založené na prístu-

poc-i lemovej mechaniky, J J jednoduchšie ^e možné ppiíaať ší-

renie cyklícicy zať: -,ove> ;ň defektov pomocou Parieovho zŕ.icons

d l
= C ( •• K x ) n ,

tu, O -'; n sú materiálové konřtanty a

je . nz'T-lt faktoru intenzity napätia
max mm

pre daný cy 'dus z a ť a ž e n i a , -í-r- o e def inovaná:

n
•1

kde j c nominálna n:. J ä . i _ pôsobiace na defetct, 1 j e čížka

" c : p ', r' , j ů ! ' o : . ' t a n t ^ '•p.visla r.~> 6 e o n i e t r i i t e l = " 9 H de fektu .
\ r ~"^ , ' •••• • • x • iv -+•••-,-->•'- j_ j £ n e v y h n u t n é

'••'•*-'. .ť, :í • . .Ĺ , o" ~t. cnle pre kŕ..d y" prevá'.'ľ'cový režim

r "T.-., oi--. 'c.ždú ch".r? ' : t e r i , j ickú zmenu t e p l o t y a t l a k u s ú v i s i a -

cu s r1' ii,';-ri r e z i iion.

"\ ••> /ÚUJJ ool oivojeny pro&r^;iiov^ komplex PiviL, ktorý umožňuje

v; :počty r ••4tia + e l i e s ľubovolnej geometrie zaťažovaných ľubovol-

•" "L r- ' .'\~::i no.'.ocou me i, ó <f 7 koi-^cnych prvkov, -ťrotram predpokla-

• " " .-tvorenie s i e ť " koijsčn;-. ch prakov pre každj hodnotený kompo-

; . >.t. .'-e nádobu .'-''.: bol. i.•••scatr- s i e ť vo vúot vytvorená a overe-

P"i pri. v. oučtc z iapatost i u 'i p r i ŕ p . ciŕikovanois neiioiiiinálnoiii r e ž i -

nv3 /•'•/. ' r s ú č a f i r ' Li je p r f t o &ožné vyJtonoveť po "'~t:é v „> počty

pre ľubovoľné prevä-^krvé reäiiiiy Pli. l\ia probráni PivíD nadväzujú

•" - ' - '"'.?. r .-'HOB, u-' jedujúce nodnotenie únavovej ž i v o t n o s t i

.T nboc. v " Í S uvedei; c.̂
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bolo možné seriózne zvládnuť celú problematiku výpočtov

životnosti .ťu a ostatných koíiipoíientov dh WťR-^40, je potrebné

uviesť do prevádzky autoffiatizovaný systém zberu, archivácie a

vyíioanocovania prevádzkový en parametrov resp. režimov. Systém

bol vo VIJOÍ- navrhnuty /t>/, v roku 19b5 bude na Jh V-l overovaný. .

Po overení sa predpoKlada vykonanie cíalsích opr&v a korekcií

okrem iného i v definíciách sledovaných režimov a trendov pre-

vádzkových parainetrov.

Vyaledtcy registrácie prevádzkových záťaží spolu s údajmi

o vlastnostiach ijjateriálov a zistených defektoch v komponen-

toch <JŮ umožnia periodické vyhodnocovanie stavu poškodenia kom~

ponentov <JÍÍ, ČO umožní prípadne rozhodovať o spôsobe a možnostiach

áalěej prevádzky zariadení úh vrátane Pu.
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Ing. Jiří Přepěchal, ŠKODA, lc. p. Plzeň

Provozní prohlídky reaktoru V-2_30

Konstrukční uspořádání reaktoru V-L'30 a jeho okolí umož-

ňuje přístup k celému vnitřnímu povrchu tělesa i víka, k celé-

mu vněj Římu povrchu horníko bloku a k části vnějšího povrchu

tělesa tlakové nádoby. Prístup k jednotlivým místům reaktoru

je však většinou omezený - buä prostorově nebo radiačně. Pros-

torové omezení vylučuje použití automatizovaných nebo mechani-

zovaných způsobu zkoušení a kontroly je nutno provádět ručně.

To se týká především vnějílího povrchu tělesa tlakové nádoby,

jak v oblasti hrdel Je 500 tak i dna. Radiační omezení se tý-

ká hlavně vnitřku tělesa, kde je možno kontroly provádět bud

pouze dálkové /oblast aktivní zóny/, nebo pomocí stíněné kabi-

ny /oblast hrdel Js 500,/. Pres uvedená omezení lze konstatovat,

že uspořádání reaktoru umocňuje pro ádění kontrol v plně dosta-

čujícím rozsahu.

Provádění provozních prohlídek reaktoru, stejně jako jaké-

koliv provozované konstrukce, je podmíněno existencí tří hlav-

ních faktorů:

- program určujícího rozsah prohlídek

- souboru předpisů pro provedení a vyhodnoceni' jednotlivých

kontrol

- zkušební techniky.

Str.v těchto tří faktorů pro reaktory V 230 v součrsne do-

be je pojednán v následujícím textu. První program provozních

prohlídek reaktoru byl sestaven zn. účasti většího počtu čs.

odborníků ;:od patronací VtfJL a byl předložen k posouzení i

sovětským odborníkům. Tento progr:vi proí&l určitým vývojom

až 1c dnešní podobě, vypracované v <:"30, jeho hlavní zásady však

zůstaly v podstate beze změn. Vývoj a změny programů provoz-

ních prohlídek budou probíhat i v budoucnu a to ze tří důvodů:

z- prv Í se do programu budou promítat postupně-získávané zku-

sonosrli, které mohou vést jak k omezení, trk i rozšíření roz-
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sáhu kontrol jednotlivých míst reaktoru; za druhé mohou být

změny vyvolány růstem znalostí mechanizmu poškozování kovu

provozním zatížením a ze. třetí budou zmeny vyvolávány zdoko-

nalováním a doplňováním zkušební techniky. Program v původní

a t. zn. prakticky i v současné podobě lze charakterizovat

jako maximalistický. To je vyhovující z hlediska bezpečnosti

a spole Mivosti provozu reaktoru, méně však již z hledisek

radiační zátěže personálu a ekonomiky. Další vývoj programu

se nutno musí ubírat především směrem snižování časové nároč-

nosti a radiační zátěže, nikoliv však za cenu nižší bezpečnos-

ti a spolehlivosti. Prakticky to znamená, že optimalizace

programu muže vést li vyrřiím nákladům na zkušební techniku

a vyšším požadavkům na počet a kvalifikační strukturu personálu.

předpisy pro provádění a vyhodnocování kontrol předsta-

vují v současnosti nejslabší článek systému provozních prohlí-

dek. Pro provádění kontrol se jednak využívá československých

norem /prozařování, zkouška metodou magnetickou a kapilární/,

jednak směrnice CDS /'prohlídka vizuální přímá/, u speciálních

zařízení pak návodů k obsluze /AMAŠ, TRC/. Je třebr: konstato-

vat, že svému účelu plně nevyhovují prakticky žádné z nich.

Jejich aplikace vyžnduje značný rozsah uplatnění poznatků

a zkušeností, což činí konečný výsledek kontroly dosti závislý

na kvalifikaci operátora. Uvedený nedostatek je možno odstra-

nit pouze vypracováním dostatečně podrobných předpisů, speciál-

ně určen,, ch pro zkoušení reaktoru, předpisy'musí vypracovat

org nizace, zabývacící se předmětnými kontrolami, jedná se

však o velký rozsah prací a nutno počítat s tím, že budou vzni-

kat ještě určitou dobu. predpisy pro vyhodnocení většiny kon-

trol obsahuje instrukce VtÍJE č. 8/63 n některé dální materiály.

Všechny předpisy o přípustnosti vad vychází z PK 1514 - 72 a

z dalších technických podmínek určen/ch pro výrobu. Takové

předpisy plně vyhoví před provozem nebo v počátcích provozu,

ale se zkrcagfeí se zbytkovou životností budou vyhovovat stále

méně. K úpravě předpisu s ohledem na dobu provozu, t. j. k za-

vedení závislosti přípustné velikosti vady na době do koncc-

života reaktoru, pravděpodobně v dohledné době nedoje, kritéria,

platná při výrobě, však v žádném případě nemohou být považová-
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na za nepřekročitelná. U tělesn tlakové nádoby sehraje svou

roli proces radiačního křehnutí materiálu v oblasti aktivní

zóny, Lterý se může také v přípustnosti vad připadne odrazit.

Vypracování předpisů, pro vyhodnocení výsledků provozních pro-

hlídek o. pro přípustnost necelistvostí je záležitostí široké-

ho okruhu odborníků v mezinárodním rámci, širokou sestavou

přeďoisů pro celou oblast jaderné techniky v současné době

zpracovávají různé organizace pro interatomenergo.

Vybavenost technikou pro provozní prohlídky reaktorů V 230

je poměrně dobrá. K dispozici je horní díl stíněné kabiny, za-

řízení EĽACORTĽST IRC, zařízení AMAŠ na kontrolu šroubů a matic

Ml40x6, speciální televizní technika c všechno vybaveni pro

kontrolu ručními způsoby včetně prozařování. Zkušební technika

je částečně majetkem provozovatele /stíněná kabina/, Částečně

majetkem dalších organizací, především k. p. ŠKODA Plzeň. K do-

sažení stavu, který by z hlediska dnešních názorů úplně vyho-

voval, je nutno provést ještě určitá doplnění zkušební techni-

ky. Je nutno dokončit střední a spodní díly stíněné kabiny a

vybavit je dálkově ovládaným ..'přes stínící přepážku/ mechaniz-

mem pro kontroly kapilární metodou. Takový mechanizmus byl

již vyvinut ve VÚJĽ pro zkoušení parogenerátorů Zařízení TRC

je třeba doplnit sondou a přístrojem pro zkoušení povrchu aus-

tenitického navo.ru vířivými proudy. Zařízení pro kontrolu víři-

vými proudy by zřejmě bylo vhodné také pro obalové trubky SUZ

v jejich spodní části Ji 100 mtj. Je nutno počítat i s dalšíiji

vývojem a inovací přístrojové techniky, ale základní postupy

a některé části vybavení musí zůatat stejné, aby byl splněn

hlavní požadavek provozních prohlídek, kterým je sledování

změn celistvosti. '

Demonstrovat uvedenou specifiku provozních kontrol lze

nejlépe ne případu ultrazvukového okoušení z vnitřního povrchu

tělesa tlakové nádoby opatřeného oustenitickým návarem. líávar

mé vysoce anizotropní akustické vlastnosti, v důsledku čehož

dochází ke zcela náhodnému rozptylu citlivosti ultrazvukové

kontroly v rozsahu 0 až 12 d3. Vataženo na plochu umělé vady

je to až čtyřnásobek a např. pro defektoskopii při výrobě by

to bylo zcela nepřijatelné. Pokud však sledujeme zmeny celis-
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tvosti, potom stačí opakovaně zkoušet tatáž místo, stejným

způsobem. Vznikající vady budou sice zachyceny při jejich

různé velikostis v závislosti na jejich náhodné poloze, avšak

i ten největší rozměr, od kterého je možnávadu sledovat, je

dostatečně malý ve srovnání s rozměrem, který by mohl být

pro konstrukci nebezpečný. V popisovaném případe zkouSení

ultrezvukem je k dosažení uvedeného cíle nutné především

používat vždy stejné ultrazvukové sondy. 1'ro reaktory V 230

je vyčleněna sada ultrazvukových sond, která již nebude použí-

vána pro šádné další reaktory. Stejně tak je jen pro tyto dva

reaktory vyčleněna sade srovnávacích r. kontrolních měrek..

Do dnešního dne bylo provedeno celkem deset prohlídek

reaktoru- V 230: dvě přeoprovozní, dvě t. av. velké /'při EGO/

a fíest malých/při 'i'C-0/. Při předprcvozních kontrolách nebyla

ještě k dispozici žádná speciální technika a vnecimy kontroly

se prováděly ručně. Při první velké provozní prohlídce byl

použit horní díl stíněné kabiny, při druhé již také zařízení

TRC. Použití zařízení TRC bylo poněkud neobvyklé - není známo,

že by nově vyrobené zařízení s novou obsluhou bylo poprvé použi-

to na aktivním reaktoru bez jakési "generální zkoušky" na reak-

toru pred jeho U"~edeníai do provozu. I když byl proveden pouze

zkráceny program /nebylo nožné n .pustit reaktor vodou nad

spodní okraj spodních hrdel/, svedoí úspenné zvládnutí akce

o přijatelně vysoké úrovni jak z.v.řízení tak i obsluhy, líplný

program je plánován na rok 19O5t kdy buou na obou reaktorech

provedeny velké provozní prohlídky. Šest provedených malých

provozních prohlídek má již ustálený program. Ze speciální

techniky se používá manipulátor n- zkou'.'ení svorníku a mrtic

Ml40x6 ,'AHAŠ/ a 'celevzní aparatura na prohlídku obalových trub

horního bloku.

Během predprovosních a provozních prohlídek bylo již

nashromážděno určité množství .r.kučtností a poznatku a to jek

o nacházených vadách, t k i o podmínkách provádění kontrol,

.íezi vadami jsou zcela bezpečně na prvém miste po'rohové vady

austenitického návaru.-Vizuálními c. hlrvno kapilárními zkouška-

mi jich bylo zjištěno velké mnotství v průběhu pr-"ní a dru-

hé revize, t, j. před uvedením do provozu, jsou vírj: nacházeny
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prakticky při každé prohlídce. Původ těchto vad je zcela bez

pochyb ve výrobě a B vlastním provozním namáháním souvisí jen

málo. nejpravděpodobnější príčinou jejich vzniku jsou korozní

procesy, které vedou k rozevření nebo i růstu vaň, které se na

povrchu nacházely již dříve, byly třeba i odstraňovány /brou-

šením/, nebyly však odstraněny úplne. Výskytu jť chto vad se

lze téměř úplně vyvarovat pečlivou předprovozní ícontr-lou, pře-

devším důkladnou kontrolou míst, ve kterých jsou odstraňová-

ny povrchové vady broušením /např. naleptáním vybroušeného

povrchu/. Na druhém mí ste ve vý&kytu jsou povrchové vady zá-

vitů razných šroubových spojení, vesměs rdzná mee.' anická po-

škození. Vady jsou odstraňovány zapilov..\ním» někdy i výmenou

poškozeného elementu. Jinými způsoby kontroly vr.dy na reakto-

ru při provozních prohlídkách zatím nalezeny nebyly. Je vííak

nutno poznamenat, :̂e některé kontroly ještě na reaktorech ne-

byly provedeny - např. ultrazvuková kontrola na podnávarová

trhliny /s výjimkou asi 4 C,J plochy návaru reaktoru 2. bloku/.

Ze zkušeností s prováděním kontrol je níže uvedeno několik

poznámek ke třem okruhům problémů - k radiační zátěži perso-

nálu, stavu povrchu reaktoru c. organizačnímu zajištění prohlí-

dek. Radiační zátěž pracovníků se výrazně liší při použití

techniky /TRC, ALIAS, televize/ s při kontrolách r u ("nimi způso-

by. V prvním prípade jsou dávky natolik nízké, že nemohou vést

prakticky k žádným omezením z tohoto důvodu a to ani při plném

kapacitním vytížení zkušební techniky /t. j. např. u TľcG 4 až

5 akcí ročne/, při ručních kontrolách je situace o něco horší,

zde je možná expozice jednoho pracovníka až do 0,01 Gys i když

průměr na skupinu je nižší. Vedle expozic vnějším zářením je

pravidelně nejméně u poloviny zúčastněných pracovníků zjišťo-

vána vnitřní kontaminace na úrovních asi tisícin přípustného

úvazku. Kontaainante.n je izotop Ag 110 ni, který v takovém

množství za nepřítomnosti jiných izotopů může být jen koroz-

ním produktem. Stříbro je lidským tělem vylučováno po ičrně

rychle, přesto v"ak při určité •' etnosti akcí by bylo nutné po-

čítat se stálou přítomností tohoto isotopu v organizmu nebo

i se zvyšováním, jeho koncentrace. Trvrlým řešením je soustavné

omezování ručních kontrol a jejich nnhr.-.sování dálkovými

metodami.
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Povrch rektoru se pro kontrolu upravuje jen v omezené mí-
ře. Víko je oplachováno vodou, při použití stíněné kabiny
se elektrolyticky a mechanicky čistí povrch v oblasti hrdel.
Povrch tělesa nádoby zastává bez úprav /čištění/ a je asi
z jedné třetiny pokryt neprůhledným povlakem. Přítomnos-t to-
hoto povlaku souvisí také s radiační situací Q s kontaminací
používaných zkušebních zařízení. Trvalým a nejlepším řešením
by byla úplná chemická dekontaminace celého povrchu prJmární-
ho povrchu. Tento postup se zdá zatí/n iaálo reálným c. jsou
uvozovány některé lokální zpugoby čištění, např. stírání
povlaku pomocí manipulátoru TRC.

Třetí skupina problémů, organizační zajištění provozních
prohlídek, čeká také na dořešení. Z hlediska vytěžení maxima

poenntJcu z provozu reaktoru je nutno za ideální považovat
úplné provedení prohlídek jednou organizací. Tato org. nizace
by však musela být mimořádně dobře vybavena nejen technikou,
včetně zkušeben, stendu a trenažérů, ale především personá-
lem. Dosavadní, jíž mnohaleté, zkušenosti však ukazují, že
vybudování odpovídajícího pracoviště je z mnoha důvodů té-
měř nereálné. Bude proto nutno, a to na neurčitou dobu, při-
stoupit na kompromisní řešení, kdy kontroly speciální mobil-
ní technikou jsou zajišťovány dodavatelsky /k. p. ŠKODA Plzeň/
a ruční kontroly provádí pracovní skupina, složená z pracov-
níku více orgonizací. V každém případě je personální zajiště-
ní provozních prohlídek nejméně stejně důležité, jako tech-
nická vybavenost a improvizace, nedořešené stavy a různá pro-
vizorní řešení ee nutně musí nepříznivě odrazit ve stavu kon-
trolovaného objektu.
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Ing. František UUGR
li. p. ŠKODA Z ES

Zkoušky těsnosti heliem v průběhu

E y-Í

Zkoušky těsnosti během výstavby, mont: že a spouštění ja-
derné elektrárny typu WĽR 440 mají ověřit a prokázat těsnost
vSech uzlil a celků, zda je v souladu s projektovými parametry
a zda je zaručena radiační bezpečnost či funkční spolehlivost
v těch místech, kde by mohla být netěsnostmi ohrožena.

Hež přikročíme k vlastnímu tématu, to je heliovým zkouš-
kám těsnosti, považujeme za účelné menší odbočení do teorie
proudění tekutin, to je plynů, par a kapalin netěsnostmi. Ue-
budem se zabývat žádnou převratnou teorií ani senzačními obje-
vy> nýbrž jen stručne tím, co považuje^ za potřebné k pochope-
ní tématu.

Často ae setkáváme s pseudotechnickými pojny jako vodo-
těsnost či plynotěsnost. -Jusíme je tedy uvést na pravou míru.

Plyn a-pára v přehřátéa stavu, kdy je její chování čás-
tečně podobné plynu, proudí nebo jsou schopny proudit netěsnos-
tí, pokud je jeí příčný roaměr približne alespoň lOx větší,
než je průměr molekuly. V oblasti rozměrů, které nás zajíma-
jí, z přetlaku do atmosféry má proudění charakter laminární,
jak je poptáno známými rovnic •ani. Protékající množství za jed-
notku času je přímo závislé na čtvrté mocnině příčného rozměru
a rozdílu čtverců tlaku na vgtupní a výstupní straně netěsnos-
tí, líepřímo úměrné je délce netěsnosti. Pak je zde ještě konstan-
ta sdružující vliv teploty a dynamické viskozity daného plynu.
Podstatné je ale, že do netěsnosti vstupuje plyn a plyn z ní
vystupuje, přičemž při její konstantní geometrii, je protéka-
jící množství závislé na rozdílu čtverců tlaku a pouze málo
se liší vlivem teploty a rozdílné viskozity plynft. Hicméně
podle Daltonova zákona, může toutéž netěsností současně prou-
dit více různých plynů různými rychlostmi.
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U kapalin je situace rovněž jednoduchá, ale jen u velkých
netěsností a ještě jen v ručitéin intervalu teplot. Pak je prou-
dění kapaliny rovněž laminární a její protékajíci množství je
popsáno odborným vzorcem ajko pro plyn, pouze u tlaku je zá-
vislost jen lineární, to jest závisí na tlakovém spádu podél
netěsnosti. U menších netěsností a za vyšších teplot je již
model jiný. U větších netesností vtéká dovnitř kapalina a ven
vytéká rovněž. U neteěsnosti na kritické hranici vtéká kapali-
na dovnitř a na vnější strane vytvoří pouze čočku, z jejíhož
povrchu se kapalina odpařuje. U menší netěsnosti vystupuje do
netesnosti kapalina a někde po délce netesnosti je rozhraní,
kde se kapalina odpařuje a ven vystupuje ve íormě neviditelné
páry. Tato situace je typická pro teisavé kapaliny a kapaliny
ohřáté nad bod varu. Může ovšem nastat i při teplotách okolo
20° C, je-li hydraulický odpor netěsnosti dost velký, to jest
tam, kde je její délka velká a průřezy proměnné. U úniků kapa-
lin jsou ještě dva závažné vlivy. Prvním z nich je kapilární
elevace. Protože netěsnosti jako jednotlivé komunikace jsou
velmi malé, může hodnota elevačního tlaku pro vodu dosáhnout
až několika MPa. Ten může působit jak ve směru proudění, tak
i proti. V praxi to znamená, pftsobí-li elevacní tlak proti,
iíe si na první stopy kapaliny na výstupu z netesnosti pěkně
počkáme. Dalším nepříznivým vlivem je velice častá, proměnná
geometrie netesnosti, líetěsnost je produkt nahodilých vlivů.
Pro modelování a výpočetní zpracování ji idealizujeme jako sva-
zek paralelních kapilár různých rozměrů a rozmenité četnosti,
ale ve skutečnosti si netěsnost mtížeme názorně přiblížit jako
špatně vytmelenou kamennou zeä, kde kameny představují zrna
materiálu. To je pří inou jevu, typického pro úniky kapaliny.
Kapalina nejprve zaplní všechna volná místa a pak teprve zač-
ne vytékat ven. Tento jev se u plynů nevyskytuje i když i u nich
je určité zpoždění. Prakticky to znamená, ae může trvat velice
dlouho, než se na výstu;.u kapalina objeví, někdy i několik dní.
Záleží to na geometrii netěsnosti, kterou pochopitelně nezná-
me. Kdysi jsme, v době, kdy bylo nutno, intenzivním způsobem
vyškolit zkušební techniky, pilne zkouneli různé typy modelů
netěsností. Tehdy jsme často narazili na tyto jevy, které se
vyskytují běžně a nikoliv za extrémních situací. Vytvořili jsme
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celé sady netěsností z kuželových kolíku v kuželovém otvoru,
které jsme zkuamo zaráželi a kontrolovali těsnost spoje heliem.
Při pftsobení destilované vody o tlaku 5 - 8 MPa netěsnosti ne-
tekly, ačkoliv teoreticky měly. Podle vzorců pro laminární
proudění je při stejné netěsnosti a stejných tlakových pomě-
rech poměr protékajícího množství závislý na poměru dynamic-
kých viskozit, což činí pro vodu a vzduch asi 1 ku 100. F-zi-
kální zákony platí a tak netěsnosti nakonec tekly, ale někte-
ré za den a některé až za několik dní trvalého působení tlaku.
Praktické závěry jsou tyto: Zkouší-li se těsnost hydraulickou
zkouškou, byť o větším tlaku, nemohu určit, kdy a jaké netěs-
nosti najdu. Pokud se zkouší za teploty vyšší než 50° C je si-
tuace ještě horší, protože možných kombinací nepříznivých fak-
torů o neznámé velikosti je příliš mnoho a dále: hydraulickou
zkouškou lze rychle a bezpečně najít netěsnosti, ale jen do
určité velikosti. Tato velikost je sice proměnná, ale zhruba
o tři řády nad velikostí běžně zjistitelnou bublinkovým tes-
tem. Tím jsme alespoň trochu osvětlili úskalí při zkoušení ne-
těsnosti pro další kapitoly.

Pokud budeme obecně a systematicky přistupovat k potřebě
v* '

a nezbytnosti spolehlivé a trvalé tesnosti primárního okruhu,
vyplynou pro období výstavby JE tato zkoušená místa:
1. Montážní svary, které nebylo možno vyzkoušet během výroby
2. Mechanické spoje rozebíratelné s těsněním
3. Součásti a skupiny, které svou povahou, konstrukcí, či pro-

vedením mohly běhe/ň transportu na staveniště doznat zhorše-
ní těsnosti

4. Spoje či soustavy, ktoré svým významem, složitostí či z ji-
ných důvodů jsou rizikové a jím^ je nutno věnovat zvláštní
péci.

Nyní ai každý podle svých znalostí určitých partií e prak-
tických zkušeností může sám dosadit konkrétní místa a spoje.

Skutečnost během výstavby elektrárny A 1 byla skromnější.

If a těsnost heliem byly zkoušeny jen:
1. Výklenky parogenerátorů - tedy jejich svary a jejich potrub-

ní trasy až do kobky uzavíracích armatur a tlakových čidel.
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2. Svaty vývodů, drenáže hlavního přírubového spoje
3. Svary vývodů mechanického spoje nátrubků víka a pouzder

ARK na horním bloku
4. Mechanické spoje vývoda chlazení a odvzdušnení ARK
5. Montážní svary trubek systému chlazení a odvzdušnení.

Na dalších blocích, to je V-2 1. blok a Dukovanech
1. blok, již byly na těsnost heliem zkoušeny pouze výklenky
parogenerátorů. Ostatní spoje mají pokud se tedy zkouší, pře-
depsánu zkoušku těsnosti vizuální prohlídkou při některé
z hydrozkoušek.

Toto jsou fakta. Nebudeme rozebírat tuto situaci, nýbrž
se zaměříme na možnosti jak hydraulických, tak heliových
zkoušek těsnosti.

Hydraulické zkoušky tesnosti, tedy lépe vizuální prohlíd-
ka s hledáním úniků při vnitřním přetlaku kapaliny má své ome-
zené možnosti. Na druhé straně ale části případů nelze jinou
skouišku z technických důvodů realizovat. Dalším faktem je to-
to: v době, kdy byly definovány technické podmínky pro zkouš-
ky JE typu VEP. 440, vážila souprava pro zkoušky heliem zhruba
1/2 tuny, byl jich nedostatek, príprava do provozu trvala dva
dny a zkouška spoje trvala 1/2 sraěny.

Dnešní souprava váží okolo 50 kg, je ručne trnnsporta-
bilní a příprava ke zkoušce trvá 1/2 hodiny. I toto mohlo mít
svůj důvod při volbě metodiky.

V dnešní době mají již provozovatelé i „iontážní organi-
zace dost zkušeností o místech, jejichž netěsnost ohrožuje
bezporuchový ohod díla.

Víme rovněž, že vizuální kontrola při hydraulické zkoušce
má malou citlivost, je tedy velmi hrubá. Protinejhrubší kontro-
le heliové je nejméně 100000% horší. Menší netěsnosti, které
při vizuální kontrole uniknou, se za příznivých okolností
rychle rozvíjí. Víme, že průtok roste se čtvrtou mocninou
příčného rozměru. Tím se rychle dostaneme, během několika de-
sítek dní, z nepatrného úniku k úniku havarijnímu.

Při tom tóáme k dispozici technické prostředky, ale využí-
váme je jen omezeně. Je rovněž určitým paradoxem, že po komple-
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taci primárního okruhu na staveništi, máme vedle sebe smonto-
vány a spojeny jednali části a roustavy pečlivě vyzkoušené
heliem ve výrobním závodě spolu se spoji, jejichž těsnost
je ověřena jen velmi hrubě.

Pokud se tý,ká technických prostředků tyto pro potřebu
staveniště a zkoušky neaktivních částí existují.

Pro zkoušky během provozu nebo lépe během revizí posta-
čí jedna univerzální souprava na bloku, jenž se sice stane
mírně aktivní, ale muže výrazne přispět ke spolehlivosti
bloku. Pokud víme, na V-l již existuje a je pro některé
zkoušky využívána.

Závěrem bychom chtěli shrnout naše ooznatky. Vizuální
kontrola úniků při hydraulických zkouškách je sice inetoda hru-
bá a rozporná, ale v řadě případu nenahraditelná. Na druhé
straně je řada míst, kde je její použití velice riskantní,
s ohledem na důsledky možného rozvoje případné netěsnosti.
Zejména tam, kde nelze úniky přímo sledovat, nýbrž jsou jímá-
ny do sběrných systémů, je citlivost zkoušení téměř nulová
a riziko tím vznikající neúnosné.

Považujeme za účelné řešit otázky tesnosti určitých spo-
jů a součástí jako kontinuální preventivní činnost. Tyto otáz-
ky je treba řeSit komplexně a to jak ve výrobě, tak při mon-
táž i při provozu. Pro ně je třeba stanovit dostatečně citli-
vou metodiku zkoušení, nejlépe na zá'.cladě heliových postupů
a vytvořit podmínky pro jejich aplikaci. Zatím co zkušební
technika i kvalifikovaní pracovníci jsou jak u výrobce, tak
u provozovatele a mají k dispozici i montážní organizace, jsou
zde překážky spíše administrativního charakteru. V některých
případech již určitá iniciativa byla, ať již ze strany provo-
zovatele nebo ČSKAE, ale většinou až když byla situace velmi
vážná. Do této problematiky je nutno zapojit všechny zaintereso-
vané partnery, jinak není řešitelná. Jsme přesvědčení, že exis-
tují technicky přijatelná řešení pro periodickou heliovou kon-
trolu těsnosti důležitých částí a spojů na primárním okruhu
JE VVER 440. Předběžně tím myslíme blok ochranných trub, někte-
ré části vnitroreaktorove instrumentace a většinu odebíratel-
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ných těsnících spojů. Kom^lexr '. vyřešení těchto otázek by jed-

nak zkvalitnilo montáž, ale i : 75 3ilo p"ovozní spolehlivost

jednotlivých bloků. Hospoď.ář.v1 a ekono/ú-^ý přínos by bohatě

nahradil vynaložené proRtř-"3..'— x úsilí. F^rpah zkoušek těs-

nosti heliem ne V-l byl, 10 do : :i,sahu malý a přesto byla na-

lezena netěsnost na jednom z rirkcntn/cli míst. Vyvstává otáz-

ka, kolik netesností ar.i zůstr.l^ n^orlcz- --'rh no. r3.n.lisovan;'ch

blocích a co mohou způsobit.
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Projektové problémy údržby jaderných elektráren.

Údržba v projektech JE mé určitou specifiku, která, spočívá
především v tom, že problematika údržby se dotýká celkově všech
částí elektrárny, ale projektanti obvykle projektují jmvybra-
nou část. Záleží tedy na individualitě každého projektanta
a jeho přístupu k aspektom údržby. Jestliže požadavky údržby
nejsou včas definovány a zahrnuty do projektu, následné obtíže
se těžko odstraíiují.

Projekt každého energetického díla by ael pro údržbu opti-
málně splňovat 3 základné požadavky:

přístupnost + opravitelnost -s- dopravitelnost.

Přístup k zařízení je z hlediska projektování až na dru-
hém místěi z hlediska potřeb údržby je však prioritní. Projek-
tant navrhuje rozmístění strojů, dle technologické potřeby •
s cílem, aby spojovací potrubí bylo co nejkratší, stavba nej-
menší z důvodu ceny a ztrát. Tento požadavek je v rozporu s po-
žadavkem údržby na max. volné prostory. Hledá se tedy optimum,
což je vždy určitý kompromis. Základní požadavek, aby při de-
montáži technologie nebyla narušena stavební část vedlejšího
agregátu, by mel projektant plnit vždy. Volné prostory na př.
vedle výměníftů tepla na vyjímání svazků trubek využívají něk-
dy v prováděcích projektech dodavatelé k umístění vedlejších
potrubních tras a pomocných agregátů, a tak je-často volný
prostor blokován. Na př. v poslední době jsme řešili v Dukova-
nech obtížnou přístupnost k některým armaturám, nemožnost de-
montáže f.pštných klapek či nevhodné umístění servopohonů.
IJedostatky se bohužel zjistí až po konečné montáži. Dřívější
zjištění není možné, protože v úvodním projektu se drobná
potrubí, prostorové umístění armatur, ani kontrolní dispozice,
kde se potíže dříve zjistily, se nedělají a volný prostor
využívá pak nekontrolovatelně více dodavatelů.

Speciální technologické požadavky na demontáž některých
zařízení v období projektování nejsou od výrobců požadovány
c tak speciální plonmy a prostory pro opravy se řeoí až
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v provádědích projektech, což je někdy obtížně zajistitelné.

U jaderných elektráren projektant mueí rešpektov-1' z dů-

vodu aktivity různé ochranné kryty a pro.tory a pros: adky

pro dezaktivaci.

Pro zajištění dobré opravitelnosti zařízení imn-.í projek-

tant optimálně zajistit několik důležitých požadavků.

Pro dobrou opravitelnost v návaznosti na dispoziční roz-

místění stroja je třeba zajistit potřebné odkládací plochy.

Je třeba respektovat přijatou filosofii oprav, a sice, zda se

bude zařízeaí opravovat výměnným způsobem, či zda se oprava

provede po demontáži na místě. Odkládací plocha pro výměnný

způsob oprav je menší, liesmí se vsak zapomenout, že je třeba

zvětšit skladové prostory pro investice v rezervě.

Pro materielní, technické a technologické zajištění údrž-

by navrhuje projektant potřebné dílny a sklady. Zde se vychá-

zí se vzorců pro velikost dílen a skladů, které zohledňují

typ, provedení, velikost, počet jednotek, způsob zajišťování

oprav, skladový sortiment v náveznosti na počet typů zařízení,

existenci centrálních skladů apod. Velikost dílen krom toho mu-

sí být v souladu s velikostními ukazateli dle počtu pracovní-

ků údr:'by.

Velikost dílen a skladů velmi ovlivňuje koncepce při za-

jišťování oprav, tzn. podílová účast externích dodavatelů pri

opravách a sortiment výroby náhradních dílů. Je možno konsta-

tovat, že v poslední době jsou uspokojivě plněny požadavky

úfirSby na velikost a vybavení čistých dílen a skladů v soula-

du a požadavky investora, GŘ Gl-Z a SEP a státní e;:perti,zy.

liorax je v Sale situace při návrhu dílen pro opravu konta-

minovaných zařízení, t v. "aktivních" dílen. Zde není navržen

potřebný normativ a t si. projektant v podstatě pro JE W I R

440 navrhoval aktivní dílny dle sovětských projektů v závis-

losti na stavební Části. Domníváme se, že aktivní dílny pro

V2, EDU i £M0 jsou předimenzovány. Haše filozofie oprav je ta-

ková, že v aktivních čílnách by se mělo provádět minimum oprav.

Náhradní díly by se měly vyrábět v čistých dílnách a do nečis-

té zóny by se měly převážet 'c ZE-.budcvání. Pro aktivní dílny
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WľR 1000 je navrženo relativní zmen"ení proti Wľľit 440 a zce-

la jiná dispozice a filozofie opxav. Dílny jsou umístěny v sa-

mostatném objektu a spojeny spojovacia mostem a vlečkou

s reaktorovnou.

Daläím OÍBekem zajišťování potřeb údržby je problematika

přípravků a pomůcek pro opravy. Přípravky a pomůcky, které

přímo souvisejí s lavním zařízením a jsou nutná pro provoz

či bezpečnost, jsou zabezpečovány ber- obtíží. Druhou skupinu

tvoří prípravky a pomůcky pro dílci údržbárske činnosti. Jsou

obvykle přenosného typu, jejich potřeba není v současnosti

přesně známa, přípravky se vyvíjejí a stále se doplňují. Zde

musí projektant respektovat mnohostrannou dohodu o výrobě kom-

ponent pro JL £iečlzi státy RVKF. U přípravků vyráběných v OSSK

může projektant zahrnout clo projektu jen přípravky technicky

jasné, a které mají určeného výrobce. l:eaervu do projektu

na vyvíjené přípravky n;:lr,e dát o tyto si po uvedení do provo-

zu musí zajišťovat provozovatel z vlastních prostředků.

Důležitou podmínkou pro dobré :;a jištění oprav jsou počty

pracovníků údržby. Při stanovení počtu pracovníků údržby vy-

chází projektant z pědpokládané pracnosti oprav. Je možno kon-

stitovat, že pracnost oprav na velká 30, GO a GOľí je seriozně

stanovena, neboť existují harmonogramy oprav, podíly dodávek

externích dodavatelů a normy oprav určitých uzlů.

Pro pracnost cca 50 (;'o, tzn. na 330, opravy pomocného seřízení,

prevencí a poruchy však normativy pracnosti nejsou a projek-

tant těžko zdůvodňuje požadovanou pracnost. V současnosti nám

práci usnadnilo vl. usnesení č. 35'S3} která stanovilo podíl

externích dodavatelů a vlastní údržby, inergoprojektu včak

vznikl nový úkol, přešetřit a hlavně zabezpečit sociální

a technické zabezpečení zvýSenoho počtu pracovníků vlastní

údržby, který pro 4 bloky WrS. 440 ./iní II58 pracovníků.

Pro údržbu je třeba zajistit vhodnou dopravu zařízení.

Povinností projektanta je posouzení mocnosti, jaký_:i způsobem

a ~ím bude zařízení naloženo na ťopravní prostředek !c oprave

a zajistit transportní cestu do dílen. Je iaožné říci, že mos-

tové i ^odvěsna jeřáby a kladkostroje jsou navrhovány v dosta-

tečné míře. líusíme v«ak stále jerito vyvracet chybný názor, že
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v kontrolované zóně se vyskytují údržbáři málo, a že tedy ne-
potřebují ani zdvihadla. Právě naopak, zde bychom měli tfiax.
zkracovat mechanizací pobyt údržbářů při oprave a důvodu mini-
malizace ozáření. Problém kladkostrojů v kontrolované zone
nespočívá v jejich vlastním navržení, nýbrž v jejich umístění
a zabezpečení ploSin a výstupů pro jejich opravy. V sovětských
projektech plošiny pro opravy byly navrženy minimální a pozděj-
aí úpravy a doplnění z důvodů, dispozice technologie jsou ob- .
tížně proveditelné.

Pro transport v kontrolované zone navrhujeme akuvozíky,
ve volne zóně akuvozíky a multikáry. Pri návrhu poetu nákladních
automobilů má projektant potíže při zdůvodňování dle požadavků-
provozovatele, protože má předpokládat, že max. nákladní dopra-
vy bude zajišťovat ČSAD, kde doprava nákladů z celostátního
hlediska je ekonomicky výhodnější.

Závěrem bych chtěl požádat přítomné, aby podpořili neb se
kriticky vyjádřili k názorům projektante. Vždyť přece vhodné
zajištění údržby, dílen, sk""adů a pomocných prostředků pro
údržbu podstatně ovlivňuje provozuschopnost elektrárny a tak
i celou efektivnost energetického díla.
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ľ
SYSTáM ÚDRŽBY V ATÓMOVÍ CH ELEKTRÁRNÁCH .
JASLGVSKĚ BOHUNICE ', Y

«

Ing* Ivan T v r d ý •

ÉJSĽ2-2

_ Atómové elektrárne so svojimi zvláštnosťami ako sú jadrová

bezpečnosť, radiačná bezpečnosť, požadovaná spoľahlivosť, teoh-

ni oká zložitosť,* rádioaktívne žiarenie, vyvolávajú osobitné vy-

soké nároky na oelý prooes starostlivosti o ich teohnologické -

výrobné i pornooné zariadenia. Podstatná časť starostlivosti

o technologické zariadenie H U S Í byť prevádzaná pravidelným a

kvalitným udržovaním v celom prooese jeho používania.

Skúsenosti Ukázali, že ani b©zohybné fungujúci systém

údržby pouänraný v klasiokých elektrárnaoh nevyhovuje pre zabez-

pečovanie, organizovanie a riadenie údržby V jadrovej elektrárni.

V súčasnosti používaný systém údržby v Atómových elektrár-

ňaoh Bohunice, v základoch položený v roltooh 1976 + 1977 ( 2 roky

pred uvedením X. bloku JE do prevádzky) je založený na nasledo-

vných hlavnýeh zásadách:

- maximálna výroba elektrickej energie

- r-aximálziy pohotový výkon blokov

- maximálna spoľahlivosť a bezpečnosť zariadenia

v maximálne ekonomická efektívnosť vlastnej údržbárskej

činnosti

- minimálne zaťaženie údržbárskeho personálu ionizačným

žiarení ia

Prevádsicysohopnosť a spoľahlivá činnosť teohnologiokého

zariadenia je v jadrovej elektrárni Bohunioe zaisťovaná preváž-

ne "systematiokou údržbou".

Bezpečnosť a dlhodobá spoľahlivosť zariadení jadrovej

elektrárne je počas prevádzkovania závislá na ioh výohodz«j

kvalite z výroby, na kvalite a spôsobe prevádzkovania, no zvlášť

na "kvalite a systéme ioh údržby a opráv. Pretože údržbou čaria?

denl elektrárno sa ovplyvňuje nielen jej prevádzkyschopnosť a
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spoľahlivosť, ale aj jadrová, radiačná a väeobeoná bezpečnosť)

venujem© systému údržby od začiatku prevádzky elektrárne oso-

bitnú pozornosť. Údržbu a opravy zariadení, ktoré aajú vplyv

na jadrovú bezpečnosť zabezpečujeme tak, aby úroveň jadrovej

bezpečnosti nebola znížená. Téohniokú úrpveň a frekvenciu údrž-

by pripravujem© a realizujem© talc, aby spoľahlivosť a funkcia

sariadani bola v súlade s projektom.

PRINCÍPY ORGANIZÁCIE ÚDRŽBY

Údržbu technologického zariadenia zabezpečuje personál

elektrárne, s Čiastočnou účasťou inýoh organizáoii najnä pri

údržbe Mdadenl sekundárneho okruhu.

Útvary údržby oajú prevážne oentraliaovaný oharakter a

zabezpečujú prípravu i realizáoiu prác. Centralizovane zabezpe—

äujene strojnú údržbu, elektro údržbu a stavebnú údržbu. Perso-

nál centralizovanej údržby je účelovo rozdelený a Specializo-

vaný podľa druhov základného zariadenia elektrárne a jeho nárokov

na údržbu ako ± z pohľadu čo najrovnonernejäieho rozkladania

expozičných príkonov z údržbárskyoh zásahov.

Údržba zariadení meracej a riadiaoej techniky a údržba

reléovýoh ochrán je začlenená do prlsluänýoh prevádzkovýoh

útvarov, odkiaľ je i zabezpečovaná.

Sa stav technologického zariadenia zodpovedajú príslušné

prevádzkové útvary. Útvary údržby zodpovádajú za vyplnenie veo—

nej a kvalitatívnej stránky údržby technologického zariadenia.

PlJtHOVITá ZABEZPEČOVANIE ÚDRŽBY

Plánovanie údržby je postavené ako jedna z rozhodujúoich

činnosti pri riadení údržby.. Plánovanie údržby v optimálnom

predstihu a rossahu je aákladnýn predpokladom na zabezpečenie

vyhovujúceho prevádzkyschopného a bezpečného stavu jadernoone-

rgetiokého zariadenia*
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Plánovaná opravy blokov jadrovej elektrárne pre vykonanie

GAR, GO a 30 hlavného výrobného zariadenia a prevedenie výmeny

paliva v jadrovýohreaktoroch sú tka« "vybrané opravy" zaradené

do nenovitýob úloh. štátneho plánu s osobitným sledovania.

Pre dodržanie resp, skracovanie plánovanýoh prostojov

blokov, plánovanú -sys terna t i okú údržbu usmerňujeme tak, aby

v rácoi bežných, generálnyoh a sarančnýoh opráv blokov boli

prednostne opravované len zariadenia resp, prevádzané práoe

vyžadujúoe odstavenie hlavného výrobného zariadenia z prevádzky*

čiže také zariadenia, ktorých odstavenie za účelom vykonania

opravy ovlivňuj© pohotový výkon. Ostatné zariadenie opravujeme

pri prevádzke duplicitného - záskokového zariadenia za prevádz-

ky príslušného bloku. Priton zvlášť využivaias výmenný spôsob

opráv pokiaľ to konštrukcia zariadenia pripúšťa zaisťujeme

udržovanie výmenou častí.

Plánovanú údržbu, ktorá sa vopred časovo a rozsahovo urôu-

je sledujene a zabezpečujeme ako:

- periodioký sa opakujúoe akcie a

- ostatné plánované akcie tkz. korektivna údržba

Poriodioký opakujúoe sa údržbárske akcie sú také,

ktoré sa na zariadeniach opakujú pravidelne po časovon alebo

ŕunk&aoia intervale, v určenom opravárskom oykls. loh prevádsa-

nin odstraňujeme spôsobené opotrebenie a preventívne vznik porúoh

a týn potrebu náhodilej údržby.

U týohto sa plánuje a vychádza z:

- Eietády opráv " v pevnou oykle" a

- raetády opráv " po prehliadke"

U netódy opráv v pevnom oylile vychádzame z pevne stanove-

neho oyklu opráv urôeného na aáklade teohniokých, radiaônýoh

a bozpečnostných norien, štatistických, pozorovaní, skúseností

a väzby na fiasovú, funkčnú alebo prevádzkovú závislosť. Cyklus

opráv noisí v jadernej elektrárni rešpektovať skutočnosť v akýoh

podcienkaoh dané zariadenie pracuje a aké následky môžu vyply-

núť z nesprávne určeného oyklu.
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Metodu opráv po prehliadke využívam© v jadernej elektrá-

rni vo väzbe na zvýšené nároky na spoľahlivosť a nezávadnosť

saráalení, ktoré si tieto vynútili, resp. najú predpísané

pravidelné prevádzanie periodiokýeíi kontrol pri ich odstave-

niach. Pre periodické akoie využívania nasledovné druhy -

typy oprávs

- Typ A, 1 - prehliadka je najnižší typ periodickej údržby.

Joj obsahom je vonkajšia prehliadka zariadenia

poprípade odstránenie drobnýoh zistených závad,

- Typ B, 2 - fcwŕžng, o^ava je typoa periodickej údržby pri

ktorej sa obvykle nevyžaduje denontáž celého

zariadenia a vykonáva sa na nieste jeho prevádzky

(pokiaľ to radiačná situáoia na tonto mieste

umožňuje). Tento typ opravy vyžaduje cpravárslce

výkony'rosptýiené v rossahu oelej časti, pričon

sa opravujú a vyaieňajú opotřebené a poškodená

súčiastky a Eároveň presrú a premerajú decionto*-

vanó diely a súčiastky,

- Typ C 3 - fganerálna oprava, ktorou sa odstraňujú účinky

opotrebenia na podstatnej časti zariadenia. Jej

reaiisáoiou sa musia sariadeniu vrátiť pôvodné

í^inkčné vlastnosti, výkonnosť a úroveň. Pri tejto

oprave dochádsa k výnene alebo oprave väčšieho

počtu súčiastok a dielov.

- Typ D, k m yynena zariadenia za nové odpovedajúce svojíni

párame tranii pôvodnénu.

Oatatné plánované akcie tka^ korektívne.l údržby salxrňujů

akcie údržby, ktoré sa predon plánujú neuiajú však oharakter

periodiolgr sa opakujúoieli sásahov.

Patria sea:

- aodernizáoia

- rekonStrnkoie

- depôovaoio návrhy
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— bsnpečnostné a ozdravné opatrenia

opstronla

Plánovaná systeiaatioká údržba nuaí tvoriť podstatu činnosti

údržby pri zabezpečovaní prevadzkysoh.opn.oati energetického

zariadenia, oo je úlolaou nielen útvaru údržby ale ties útvarov

prevádsky ako užívateľov základnýoh. výrobných prostriedkov

ao zodpovednosťou za ioh stav a obsluhu.

•Jrt&iy plánov údržby

Celé plánovanie údržby tvorí súbor plánov, kdo iek vypra-

oovávanie nusí na seba presne oaväaovsť.

Pre získanie vstupnýoh údajov pre plánovanie údržby misia.

príslušné útvary elektrárne mať spraoované nasledovné podklady:

- Worraatív prestojov lilavnélio technologického zariadenia

- Plán GO a BO hlavného výrobného sariadeiiia

- Cykly opráv zariadenia

- inovaíSný program na zariadenia

- požiadavky a upresnenie opráv od. prevádzkový oh. útvarov

na základe optinalisa&iýoh výpočtov prevádslíy

- Panäť údräby
- Praonoati opráv
- Predpokladané jednorázové alioie údržby
- Rozpis niateriálu a IT—- pre opravy
«. Ohodnotenie kapacity Sivej práoe údržby

Ha zálťLade týohto podkladov sa uusia z hl'adislia údržby
spraoovávať v podnilcu nasledujúce hlavná plány:

1.) Plaraonograny GO a BO lilavriáho technologického zariadenia
a výmen paliva

2.) Iíanovité veoné plány opráv

3.) Plány oatoriálno-teolonického zabezpečenia údržby a opráv

km) Ľapaoitná plány opráv ,

5.) Finančné plány (plány nákladov) údržby a opráv

Z časového hľadiska a s hľadiska sledovania a tvorby

plánu oa plánovanie -údržby rozdeľuje do ätyrooh. druliov plánov,
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l.torá t r s

na obdobia 2.0 rcUov

b . ; pätíročný plán

o.} rožSuý piár.

d. ; .~

, - spracováva sa vylil'adovs

ITiaodilá ůdrížba

Otavy seJřiadania a~o sú; r£IxLú strata řurúziSriýoIi viastnos-

t i j sja&iar-á prsvádĽ-zová spoľahlivooť, Erilasaa Z-icapodároosť

pravádclcy, sniäecá bdspa&ioať s i vyžaä-jj© sabespočovať t>s,

sál-očilú údrižbu. Prsíožje taká-to stavy saricdsnia sa aadcjú

vylúäiÝ:' v jadrovej alGkirái'n.i e naviao takéto ata~ry BL vyíía—

dujú obvylda V©I'ÍĽÍ rýo;-_Iý a IcvaJLií'iLiavaný íždržbáral-y 'jiáocl^,

^Í':L:9 V ayoténia úôrsoy ľ.c -trvá ieriorrj navadoiiý ©aobit-ý postup.

•5la;iar.ia náhodilej údržby ja odvodené od rýalilosii,pr£—

padhe spôsobu, alr/Ľ je poĽadovaĽ.é od3--rdn.3ni© sávady, Pcíáado—

-/aí'iá r-/oI-Xoať a spôsob, aliýL.i je traba vcnililú sávadu odstrd—

iiiť sa určuje sodpovadixjhni praoovnlísai pssvaaslry s osnaôuje

"s -̂ p:úo;u dôlefžitocti" .

l P 1 ,-̂ Q: opravu treba zalzájit1 il-^ieá, použije

ca pr i výpadiu bloZru els^trárue,

alebo sr-ížiaiii. výkonu, alsbc ri

peiSf výpadľ.ra, a pr i Ľr^íženi b

onosti ss.:aeotnaaoov.

t i I* ».t (j,et oprava trsba pripraviť c. naliali*' do

Ĉ Lodin použila so u porúoi-̂ , Iztorí

vyjaduôú určitú riatariálovú, Irspaoit-

nú £ crgar.isaôrrá, ôi iiiú prípravu 'o&c

litoraj aar_i uoěcá realisJioia.

Stupsil dôl3uitpatiF 3 ^ío: opravu, letora aa uá previesť /s

niožná raalisovať pr i najfciiääej «a-

plilnovanaj wdstávíco biolrj, 9ls-Ic-;rárr:9

alobo pri najbližšej al:oii aysteu;a—

tiolia j údržáby na priaJLuäsor: saráe fiedĹ.
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Pre realisaáoiu vzniklých alcoií náhodilej údržby sa ou3ia
vytvárať tieto lalavná predpoklady:

- v kapacitných plánoch údržby jednotlivých pracovných

skupin nusí byť počítané s primeranou reservou na akcie

náhodilej údržby,

- v plánoch, nateriálnsho zabezpečenia údržby a opráv

sa ausí plánovať talc, aby v skladoch boli k disposici!

primerané cuaožstvá materiálu a ND. Takéto ND a mate-

riál sú osobitne žpocifikované a vyčlenené a tvoric

tlca. havarijnú rv

— nusí byť sabezpečovaná dokonalá sprievodná technická

dokumentácia zariadenia a evidenoia predchádsajúcioh

opráv,

— pracovníci prevádsky a údržby nusia byť dostatočne pru-

žni a musia si vzájomne vychádzať v ústrety.

Na optimálnu voľbu dôležitosti jednotlivých akcii náhodilej

údržby treba klásť veľký dôran, pretože nepriaznivo ovplyv-

ňuje produktivitu práce v údržbe ( PI, P2) a narušujú plynu-

losť systematickáj údržby, íreba vytvárať predpoklady preto,

aby podiel náhodilej na celom objecio údržby bol čo najnenší.

Toohnická_a^technologická príprava údržby

Jej úroveň predurčuje i úroveň vlastnej realizácie

údržby. V systéme údržby name pro túto etapu zabezpečovania

údržby navedený osobitný poctup a radu dokladov pre sprostred-

kovanie toku informácii ako i zrealizovania určitej časti

riadia oeh.o procisu.

Zvláštny dôraz je pritom kladený na:

Plánovitosť výberu zariadenia pro údržbu

- Určenie optimálneho rozsahu (typu) údržby

~ Určenie terrinu údržby

— Určenie technológia, spôsobu úclržhy
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- Stanovenie prostriedkov potrebnýoh. k údržbe

- Určenia požiadavku na po 5 ty a profesnú štruktúru

pra oovnikov

- Určenie doby trvania konkrétnej opravy

- Zladenie termínov údržby konkrétnyoh zariadení do

odstávok blokov

- Zabezpečenie náhradných dielov, materiálu, náhradných

zariadení

•» Zabezpečenie ponôook, prípravkov a meohaniznov

- Vyčlenenie pracovných skupin s potrebnou profssnou

Štruktúrou a zaistenie potrebnej náväznosti činnosti

- Vydanie inštrukcií pre opravy, pripadne 2aläie

Činnosti

- Odstavenie zariadenia z prevádzky do údržby

«• Zabezpečenie pracoviska a odovzdanie ho pracovnej sku-

pine prevádzajúcej opravu.

PripravAtiosť údržbárskej akoie a jej spôsobilosť 1: realizá-

oil sa vyjadruje súboron dokunentov, ktorý sa označuje ako

spis prípravy údržby. Spis prípravy sa vypracováva na každý

zásah údržby, ktorý sa budo realizovať a pre každú špeciali-

zovanú praoovnú skupinu. Rozsah dokumentov, ktoré obsahuje

spis prípravy jo daný druhon a zložitosťou údržbárskyoh

akciíi

- Praoovný príkaz na realizáciu práe je základným

dokladom spisu prípravy a vády sa vystavuje,

- Prevádzacia a výrobná dokunentáoia sa spracováva

a dokladá vtedy, ak sa vlastnýn pracovnýo prlka-

zon nedá obsiahnuť požadovaný obsah a rozsah

přikazovanéj práce,

- Samostatný technolgocký postup sa spracováva na

toohnieky náročné opravy zariadenia a na zariadenia,

ktorýoh opravy sa prevádzajú v radiačných pôdnienkaoh

s vyŠsíni expozičnými prílconni, ( v aktívnej časti

kontrolovaného pásma),

- Kontrolná dokunentáoia je súčasťou spisu prípravy vtedy,

ak sa prevádzajú opravy " vyhradeného a vybraného

teohniokého sariadeaia", a Iced* treba dokumentovať

dôležité miery, tolerancie a nastavenie zariadenia.
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j na materiál sa stávajú súčasťou spisu prípravy

vždy| Iced" k oprav© treba vydať zo skladu potrebný na-

teriál alebo náhradné diely resp, sa ich použije k

vrátaniu nespotrebovaného materiálu späť do skladu podniku,

- Príkaz "S" bezpečnosti práoe ja súčasťou spisu prípravy

pre údržbárske práoe na teohnologiokon zariadení,

- Prika* "R" sa vystavuje na práoe, ktoré treba previesť

v podeiankach pôsobenia rádioaktívneho žiarenia (v ak-

• tívnej časti kontrolovaného pásma),

- Príkaz "B" sa vystavuje v rúiaci teohnjLoko-orsaaisač-

nýoh opatrení pre zaistenie bezpečnosti pri práoi

na elektéi'okýoh zariadeniach VN, W U a pre práce

v prieatorooh ioh uniestnenia,

- Žiadanka na prepravu sa vystavuje vtedy, ak si oprava

vyžaduje potrebu prepravy materiálu a cianipuláoie

s dopravnými neohanizaani s útvaru podnikovej dopravy,

- Záznam *> dodáva teľskýoh prábach sa vystavuje vtedy,

Iced* sa na údržbárskom zásahu alebo akcii zúčastňovali

oudzie organizácie opravárskymi a montážnymi kapaci-

tami, ,

- Harraonograu prác sa spracováva do spisu prípravy pre

plánované opravy častí a skupín, ktoré si vyžadujú

náročnú súčinnosť viacerých špecializovaných skupín

a dodávateľov,

- Plán uloženia veľkých časti a náhradnýoh dielov pri

opraváoh sa spraoováva vtedy ak Je to linitované únos-

nosťou podláh a nosnýoh konštrukcii,

- Plán pr£suvných oiest sa spracováva vtedy ak sa

predpokladá transport objeonýoh a ťažkých kusov, ktoré

z hľadiska priestorov a únosnosti transportnýoh ciest

ousia byť osobitne určené.

RSALI2JÍCIA ÚDRŽBY

Realiz4oia údržby je sústredená do dvoch základných

útvarov. Prooes realizácie sa zásadne prispôsobuje atrojnýn

opraván.
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Riadenie a koordináoia práo sa vykonáva v denných, týžde-

nných a mesačných Intervaloch. Zadávanie a koordinácia údrŽbárs««.. c

kyoh akcii je prevádzaná osobitnýia útvaron zadávania a fcoordi-

náoie realizácie údržby.

Pre generálne opravy blokov v rámci výmen paliva v jadro-

vom reaktor© sa naviao zriaáuje štáb vedúcich praoovníkov, ktorý

komplexne riadi a koordinuje práce.

Na zabezpečenie jednotlivých úloh počas GO sú určení

vedúci praoovnioi z jednotlivých sainterssovanýoh útvarov.

Pro operatívne plnenie prác sú určené osobitné pracovné skupiny:

- pracovná slcupina pre primárnu časť JE

- pracovná, skupina pr© sekundárnu časť JE

- pracovná skupina pre ©lektrozsriadenia

- praoovná skupina pre výuenu paliva

Ako stály partner vedúceho zodpovedného pracovníka za GO

pre všetky otázky prevádzky, hlavne odstavenia, spúšťania, odpo-

jenia, pripojenia a ťíaläio teohnologioké problémy j© vedúci

prislúžnej prevádzky.

Odstavenie, zaisťovanie, odovzdávanie a preberanie

zariadenia do údržby a z údržby

Požiadavky na naximálnu pohotovosť a využitie inštalované-

ho výkonu jadrovej elektrárne, prísne kritéria na jadrovú, ra~

diačnú i klasiokú boapečnosť kladú osobitné nároky na prevádzko-

vú spoľahlivosť jej jednotlivých strojov a zariadení. Tu nusí

nať odpovedajúce miesto a úroveň tiež odovzdávanie zariadenia

do opravy a z opravy do prevádsicy. Tento proces sa zabezpečuje

medzi riadiaoimi pracovníkmi prsvádalgr, údržby, reaktorovej

bezpečnosti a akosti a u zariadení sa hygienickou slučkou i

pracovníkmi radiačnej kontroly.

Prvotné predpoklady pre kvalitné oťlovzdávania zariadenia

do a z opravy sa tausia vytvárať už v etape prípravy opráv

— vystavenie "Spisu prípravy údržby", ktorý sa nusí spracovávať
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na každú udržovanú "ôasť" v plánovanej i náhodilej údržba.

Prooes odovzdávania zariadenia J2 do a z opravy niusx byť

prevádzaný pisočnou formou vystavovanie a veu.snJ.zi dolcladov,

ktorýni je v každou časovou úae'cu dokmaentovaný stav na

prísluänoa sariadení a pracoviska a to po stránke bespečnos-

tneJ i prevádzkovo - opravárenskej.

Uzatváranie^groosau údržby

Po zrealizovaní údržbár šírych práo - plánovaných i neplá-

novaných, požadovanýoh resp. nariadenýoh praoovnýni príkazui

sa spisy prípravy, doplnené realizačnými útvarci o údaje z

vykonanej práce vracajú späť do útvaru prípravy údržby, kde

sa vyhodnoouja kvantitatívna, icvalitatívna a náUadová stránlca

alioix. V nesaíSných intervalooh sa vyhodnooujú použité vlastné

leapaoity, náltLady na materiál a náhradné dialy a náldLady na

dodávateľské výkony.

KOJHOT3LIIB DOTERAJŠIEHO SYSTÉMU ÚJRŽ3Y

Používaný systén údržby je od jeho zavedenia života

sohopný a nepotreboval zásadných znion. Zabezpečuje poaadova~

nú lsvalitu a beapeCnosť práce.

Výraane kladne ovplyvňuje Čerpanie poruchovej resarvy na

neplánované prestoja. (Zatiaľ plánované % poruchovej rezervy

na prevádzliovanýoh blolcooh nebolo čerpané ani na 80' /J) .

Postupne snižuje podiel náhodilej údržby,

.Zaručuje pomerne rovnomerné roaloženie použitia údržbára*

Itej kapacity počas roka a jej využitie.

Výraane sa podiela na aabezpěčovaní oaxitaélnej výroby

elek.trici.eej energie z bloliov J3.

Vynaložené náldady na údržbu technologického zariadenia

aú obzvlášť přijatelné, na vyrobenú I-ilíh obavlášť nižšie al;o

u Itlasiokýoh elektrárni.

Plánovacia a vyhodnooovaoia netodiica ná dostatočnú

záidadňu uuošňujúcu v súčasnosti postupný prechod na spraoová-

vanie výpočtovou techniloav.
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Ing. Golány M.

Atómové elektrárne, k. p.,

Jeslovské Bohunice

SKÚSENOSTI Z RBALIZÄCTĽ ÚDRŽBY ZARIADENÍ HlItlÍRHEHO

OKRUHU FLMTRÁR1ÍE V-1

Rozvoj jadrovej energetiky v ČSSR, tak potrebný pre na-

še národné hospodárstvo, či už je to dodávkou elektrickej

energie alebo dodávkou tepla, prináša so sebou i sekundárny

efekt a tým sú skúsenosti z prevádzky a údržby jadrových

zariadení.

Na blokoch typu Wí;R 440 vybudovaných v JE V-l, od uve-

denia do prevádzky 17. 12. 1978 a 26. 3. 19G0, boli vykonané

po štyri výmeny paliva na každom bloku a na piatu výmenu pa-

liva na prvom bloku JE V-l sa v súčasnosti pripravujeme. Za

toto obdobie, okrem toho že zariadenie primárneho okruhu

do 30. 9. 1984 odprevádzkovalo 37.000 prevádzkových hodín

ne 1." bloku a 31.000 prevádzkových hodín na druhom bloku, bol

vykonaný i celý rad údržbársko-opravárenských zásahov pri re-

víziách, BO, GO a montážnych prácach na hlavných zariadeniach

primárneho okruhu a to, reaktora, parogeneratoroch, pohonoch

KRK, doplňovacích čerpadlách, hlavných cirkulačných čerpad-

lách a ďalších zariadeniach.

Na údržbársku činnosť zariadení primárneho okruhu je

potrebné sa pozerať z pohľadu radio.čnej bezpečnosti, nárokov

na vysokú kvalitu opráv, a tým zabezpečenie bezporuchového

chodu elektrárne medzi jednotlivými výmenami paliva. Predpokla-

dá to pripraviť vysokokvalitný a skúsený personál, dobré ma-

teriálne a technické vybavenie údržby a hlavne zodpovedný

a rýchly prístup k príprave a realizácii opráv. Skúsenosti

z realizácie opráv a zariadení primárneho okruhu je potrebné

hodnotiť z viacej pohľadov a zhrniem ich do nasledujúcich

bodov.
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I* Vybcvnie dokumentáciou, mechanizmami ta IIP môžem hodno-

tiť nasledovne:

Dokumentácia dodaná od dodávateľov prichádza na. údržbu

pred montážou v niektorých prípadoch na úrovni I* projektu.

Nie sú dodané detailné výkresy s konštrukčnými .mierami a s

označením materiálu. Ch/ba špecifikácia 1TD a velmi často sa

dodané špeciálne ND spotrebujú už pri revíziách, resp. pri

skúšobnej prevádzke. U týchto zariadení, kde nie sú 1TD ani

v'robné výkresy, dôjde pri oprave naj skorej k demontáži zaria-

denia, zmeraniu, skresleniu a následne k výrobe. Tento spôsob

je zdĺhavý a predlžuje prestoj e zariadenia hlavne pri uvádza-

ní bloku do prevádzky a v prvých rokoch prevádzky. '

Mechanizmy pre montáž a demontáž zariadenia primárneho

okruhu i v súčasnosti je možné zlepšovať.

V oblasti mechanizácie zostáva veľa rozpracovaných, ale

nedoriešených otázok, vhodných na spoluprácu s riečiteľskými

organizáciami, ktoré v budúcich rokoch prevádzky môžu mať

veľký vplyv na disky prestojov zariadenia JE v - l . Ako príkla-

dy uvediem uťahovanie prírubových spojov PG a HCČ, opracova-

nie tesniacich plôch PG a HCČ, vyberanie zadretých svorníkov

prírubových spojov, výmeny kolektorov a rúrok PG, oprava

výetielky tlakovej nádoby reaktora, oprava tesniacich plôch

HDR reaktora a ostatných prírubových spojov IíB, kde sa použí-

vajú Špeciálne tesnenia D. klasický spôsob opravy je nedosta-

čujúci.

2. Praktická príprava pracovníkov údržby

na opravárenskú činnosť v aktívnej prevádzke

Začína v období pred montážou, oboznámeniu sa s dokumen-

táciou. 1-kračuje počas kontrolnej montáže a pri I. a II. re-

vízii. V tomto štádiu je potrebné mať technologický postup

opravy a detailné výkresy zariadenia. Za pomoci skúsených

montérov boli v tomto období odhalené viaceré nedostatky,

ktoré by pri opravách kontaminovaného zariadenia prinášali

vážne problémy. tfdrSbársky personál účasťou na montáži získa-
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va potrebné návyky n skúsenosti a prispieva cennými návrhmi a

radami pre budúcu údržbársku činnosť, líapríklad počas kontrol-

nej montáže reaktora, z dôvodu nedodržania rovinnosti /do 1 mm/

na priemere VČR a nie celkom dokonalej konštrukcie žeriavu

250 MPa vyplynuli nasledovné návrhy a úpravy, na ktorých sa

podieľali najväčšou mierou pracovníci údržby. Navrhnutý c vy-

robený bol ukazovateľ polohy záchytu a tým aj VČR v KVČR,

v reaktore a v šachtách revízie i. a II, Bez tohoto ukazova-

teľa žiadna poloha nebola známa a kontrolovateľná. Priama

kontrola na záchyte je prakticky vylúčená z dôvodov vysokých

expozičných príkonov VČR.

Navrhnuté a vyrobené boli navádzacie elementy, pre uni-

verzálny záchyt na BOľi v oblasti okien, upravené vedenie zá-

chytu v XVČR a upravené zrnzenie funkčnej h;..'any na záchyte

KVČE a BOR, aby nedošlo k zadretiu, resp. zachyteniu záchytu

o VČR prípadne o KAZ.

Z dôvodu nesúososti okien na JJOR I. a II. bloku bol

KVČR doplnený o äalšiu navádzaciu lintu pre reaktor II. bi.

Namontovaná bola provizórna signalizácia vodorovnosti

kladnice žeriavu ?50 MPa.

Zväčšená bola vôľa medzi kľúčom a telesom hydraulických

jednotiek uťahcvača matíc, pretože svorníky sa pri uťahova-

ní vykláňali viac, ako bola vôľa a boli problémy s uvoľňova-

ním HDR.

Všetky tieto úpravy spolu s Sal8ími, ktoré uvediem v na-

sledujúcich bodoch, rozhodujúcou mierou prispeli k bezporu-

chovosti prevádzaných operácií a skúsenosti získané pri tých-

to operáciách vylúčili poruchy z titulu chyby ľudského čini-

teľa na minimálnu mieru.

3. Návrhy nových prípravkov r. riešenie technických problémov

pre zlepšenie organizácie a efektívnosti opráv, zvyšovanie

klasickej a radiačnej bezpečnosti a z toho vyplývajúce zni-

žovanie dávkovej záťaže pracovníkov vykonávajúcioh .opravy

Ha operácii montáže a demontáže reaktora sa riešilo diaľ-

kové navádzanie žeriavu s KVČR na jednotlivé pracovné miesta
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pomocou TV aparatúry. Spôsob však nebol dokonale presný

a bol doplnený o mechanické ukazovanie pomocou značiek

a ukazovateľa koncových polôh.

Pri čapovaní žeriavu s jednotlivými časťami /kupola,

KB, KVČR/ bolo vyriešená presné ustavenie vidlice žeriavu vy-

robením a navařením vodiacich elementov, ktoré zabezpečujú

presné vedenie čapu u apájaných častí.

Pre zníženie dávkovej záťaže pri výrobe a osádzaní

niklového tesnenia HDP. reaktora bola vyrobená tzv. naklepá-

vacia príruba, ktorá unoňuje predprípravu tesnenia mimo

reaktor,číra sa podstatne znižuje čas potrebný pre túto prácu

priamo na ííDE. Rovnaké príprava tesnenia sa robí i pre príru-

bový spoj icolektcr.)v p.irogenerátora ~ áalších zariadení.

Potrebné je však zvýšiť kvalitu tesniaceho niklového drôtu -

veľký odpad a riešiť nový spôsob zhotovenia spoja - časová

náročnosť z dôvodu, v poslednom čase, pórovania prídavného

materiálu.

Práce na opravách BOR najmä jeho hornej časti, kde je

značný expozičný príkon, si vyžiadali výrobu tieniacej pbši-

ny, ktorá umožňuje jecnoduchšie manipulácie a väčší rozsah

prác.

Pre kontroly a opravy BV, dekontaminaciu a práce na TK,

bola vyrobená plošinu, ktorá zabezpečuje bezpečnú prácu

a dobrý prístup pri týchto prácach. Tu spomeniem i závažnú

problematiku porúch na meraní. teplôt palivových kaziet reak-

tora, spôsobenú netesnosťami trubkovnic teplotechnických

kanálov. Prípravu opravy pracovníkmi údržby a zavalcovaniu

trubiek s navařením trubkovnice dodávateľsky, pracovníkmi

ŠKODA, môžem hodnotiť ako spoľahlivú a úspešne zvládnutú.

Dôležité sú tu i kontrolné operácie tlakovaním a héliovou

skúškou, potvrdzujúce speíiiosť opravy, náročné z hľadiska

radiačnej záťaže pracovníkov.

Vážnym problémom, kto::ý je potrebné doriešiť, je likvi-

dácia a uloženie suchých Ictuiálov MITT. Spoľahlivé je zaria-

denie na demontáž suchých l:análov navrhnuté ako Tlí v EBO.

Aktivovaný suchý kanál sa vtiahne a zasunie do kontajnera
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zaveseného nct'žeriave, v ktorom sa prevezie nad sklad vysoko-

aktivovaných odpadov, kde sa uloží. Pohřebné veak bude

z pohľadu kapacity skladovacích priestorov rozdeliť spodnú

vysokooktivovsnú časť a hornú nízkoaktivovanú časť, ktorú

by bolo možné skladovať mimo sklad, vysokoaktivovaných odpa-

dov. Túto opera iu je možné bezpečne vykonať, ak by sa

m̂ohyTirvk-" doplnil o vyberateľné púfcdro, v ktorom by sa su-

ché kanály lisovali a po naplnení Spoločne s puzdrom uloži-

li do skladu vysokoaktívnych odpadov a hniezdo "mohlynika"

by zostalo prázdne pre uloženie äalšieho puzdra

Za pozornosť stojí pre budúce obdobie doriešenie roz-

tesňovania prírub kanálov tepelnej kontroly pred deraontážou

horného bloku. Pri roztesňovaní dochádza k zadieraniu prírub

o trubkovnicu TK. Potrebné je vyriešiť vedenie kľúča v hor-

nej časti, aby sa zabránilo namáhaniu skrutiek ohybom.

Ha základe skúseností vyplýva doporučenie, aby sa z dôvodu

deformácií určila životnosť a vymieňali sa príruby po 4-5

rokoch a skrutky po 3 - 4 rokoch.

Zo skúseností z opráv pohonov HRK uvediem niektoré

úspešne využívané v súčasnej praxi. Patrí sem t

- Spôsob úpravy rýchlosti pádu tyčí, výmenou telIónových

krúžkov.

- Prípravok na výťahov-nie trubiek vzdušníkov hydraulickým

spôsobom, vyriešený QRGRĽZ Brno. Je spoľahlivý, zrýchľuje

a uľahčuje prácu.

- tfprava meracieho ovládacieho panelu pre skúšky pohonov

na stende.

- Zistenie závady a oprava cievok ukazovateľa polohy*

- Návrh a vyrobenie stojanov na odkladanie pohonov v hori-

zontálnej polohe, súčasne s možnosťou otáčania okolo hori-

zontálnej osi.

- Tlakovrnie kanálov HC po vykonaní kontrol. Vykonáva sa po-

mocou čerpadla, ktoré je súčasťou stendu a rozvod je prive-

dený ku kanálu na HB.

Pre úspešné zvládnutie montáže a demontáže reaktora bo-

lo navrhnutých a vyrobenýcli viacej ďalších no pohľad drobných

prípravkov, ktoré však veľkou mierou znižujú radiačnú eáťaž



37 - 6 -

pracovníkov údržby, vykonávajúcich opravy zariadení primárne-

ho okruhu. Spomeniem hlavne:

- hlavicu na vyskrutkovanie a .-.askrutkovanie skrutiek iii 140

do HDR reaktora

- pair ty na prepravu svorníkov ľ.I140» puzdier M 85, svorníkov

1.1 64, veľkých a malých prírub kanálov tepelnej kontroly

reaktora, atd.

- zásobníky na keramickú izoláciu

- zabrusovanie prípravky na sedlá kanálov a prírub pohonov

HKK
- prípravok na tlakovanie kanálov merania neutrónového toku
reaktora

- prípravok ne frézovanie inalých tesniacich plôch na hor-
nom toku

- prípravok pre demontáž tesnení malých priemerov
- prípravok na odtláčanie a demontáž prírub TK
- rôzne závesné prostriedky a dekontaminačne vaničky
- záslepky závitových hniezd M 140.

Skúsenosti ukazujú, že vo vývoji prípravkov nie je mož-
né zastať, ale dalšími návrhmi n riešeniaui pouôcť zlepšiť
kvalitu vykonávaných prác a znížiť prítomnosť pracovníkov
údržby na oprcvách aktívneho zariadenia.

Ďalším dôležitým zariadením primárneho okruhu sú paroge-
nerátory. Hlavné prírubové spoje primárnych kolektorov sa uka-
zujú z pohľadu údržby ako velmi exponované a vyskytol sa na
nich celý rad problémov, od čistenia a dekontaminácie spojo-
jovacieho materiálu, závitových hniezd a tesniacich plôch
primárneho spoja pxe defektoskopické kontroly, cez opravy de-
fektov drážok a viek, po samotnú montáž a demontáž prírubové-
ho spoja. Ha riešenie týchto problémov boli navrhnuté nasle-
dovné prípravky a zariadenia, ktoré sa používajú pri realizá-
cii opráv.

Zariadenie pre dezaktiváciu parogenerátorov sa používa
na dekontaminaci u vnútorných povrchov primárnej strany paro-
generátorov, ohraničenou záslepkami v zúženej časti spodku
kolektorov a tesniacimi vekami na horných prírubách. Dekonta-
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minácia sa vykonáva roztokmi pri odstavenom parogenerátore
za pomoci čerpadle, ktoré obstaráva cirkuláciu roztokov. Za-
riadenie bolo vyvinuté a vyrobene vo VÚJE J. Bohunice.

Pre defektoskopické kontroly bolo potrebné vyriešiť
spôsob f'istenia spojovacieho materiálu ako z PG tak i z reak-
tora. Úloha ea zatial vyriešila zmechauizovaním práce,
sústruh s čistiacim zariadením, vŕtačka s drôteným kotúčom
a krytom a s doplnením prípravkami proti rozptylu rádioaktív-
nych nečistôt a krytm.i s odsávania.

Niektoré súčiastky a zariadenia sú riešené dekontaminá-
ciou jednak roztokmi a tiež kombináciou s ultrazvukom, čo
sa javí ako účinný a dostatočne rýchly spôsob. Pre prípravu
deíektoskopických kontrol povrchov PG, HUA, HCP a K0 z pohľa-
du ralizácie je prínosom zhotovenie snímateľnej izolácie na
týchto Zariadeniach. Príprava kontrol však viaže značné množ-
stvo pracovníkov na montáž a demontáž lešenia a izolácie
a pracovníkov na prevedenie výbrusov. Ukazuje sa, že rozsah
kontrol, spôsob ich vykonania a rozsiahle prípravné práce bu-
dú vplývať na dĺžku odstávky. Na opracovanie opravených defek-
tov drážok deliacej roviny PG, ako i prírub tlakových nádob
stabilných bol vyvinutý v JĽBO prípravok, ktorý pozostáva
z pevnej a otočnej čaati. Pevná časť sa zafixuje do hrdla PG
tak, aby vŕtačke upevnené v otočnej časti a drážka boli súosé.
Frézkou upnutou vo vŕtačke sa opravená drážka opracuje. Ten-
to spôsob má viacej problémov.

V súčasnosti sa ukazuje výhodnejšie drážky viacej poško-
dené celé vyvariť a následne opracovať karuselom "2OTI.P",
navrhnutým a vyrobeným vo VtíJB Jasl. Bohunice. Toto zariade-
nie prechádza teraz skúškami na sltúňobnej prírube v dieliíach
podnikovej údržby EBO. Tiež nie je doriešená príprava miesta
zvaru kolektore pod ochranným plášťom sekundárnej strany.
Príprava ku kontr. le sa zatiaľ robí odvŕtaním vr.Čšieho otvo-
ru {o-n 0 45 mm), cez ktorý sa vieuálne kontroluje podozrivé
miesto, v prípade negatívr-eho výsledku SQ pokračuje vyřezáním
200 mm zvislých pásov a ich opätovné navarenie. Mnohokrát ten-
to priestor nestačí a je potrebné plášť odrezať celkom a nahrá-
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diť novým. Táto operácia je veľmi obtiažna z hľadiska zúže-

ných priestorov a takmer žiadnych iiiechanizmov.

Z hľadiska prípravkov sr. využíva: Upínacia doska pre u-

chytenie a centrovanie veka sekundárneho kolektora na sústruh

'•SU 100" pre opracovanie čelnej tesniacej plochy.

Port?l na veká parogenerátorov., bez použitia žeriavov, s vyko-

naním montáže a demontáže cez otvor v podlahe reaktorovej sály.

Zariadenie na odvŕtavanie zadretých svorníkov kolektorov PG,

ktoré zatiaľ nie je ani zďaleka dorieSené.

Palety na svorníky, zlepšujúce organizáciu práce a zabraňujú-

ce poškodeniu svorníkov.

Stále zostáva nedoriešený problém roztesňovania a utes-

ňovania prírubového spoja, líie je k dispozícii také zariade-

nie, ktoré by vytvorilo potrebné predpätie všetkých ?0 ks

skrutiek prírubového spoja, bez prídavných namáhaní a naruci-

lo by spoľahlivé utesnenie prírubového spoja. Súčasné ručné

uťahovanie je namáhavé a predlžuje pobyt pracovníkov v pros-

tredí ionizujúceho ííiarenia.

Pre opravy hlavných uzatváracích armatúr /HUA/ vyplynu-

la nutnosť návr.' u a výroby prípravkov, ktoré zabezpečujú be»-

pečnú demontáž a montáž vrchnej časti HliA a tieniacich do-

siek a ich odloženie. Tieto prípravky boli vyvinuté a odskúša-

né v EBO. Prípravok na demontáž vretena s klinom z veka HUA

bol vyvinutý vo VUJE, vyrobený a odskúšaný v EBO. Ani u toh-

to zariadenia nie je doriešené uťahovanie prírubového spoja

HDR. Zatiaľ sa používa hydraulický uťahovač PV/E 3, ktorý na-

máha svorníky na krut a ohyb, čo n*e je u týchto spojov vhod-

né. Zatiaľ so spojovacím materiálom z tohto titulu problémy

neboli.

V spolupráci s ORGRlvZ Brno bola vyvinutá sabrusovnčka

na tesniace plochy HUA, vývoj ktorej nie je ukončený. Pie

opravy tesniacej plochy hlavnej deliacej roviny veko. bol vyvi-

nutý špeciálny prípravok na opracovanie v aktívnej aiechanic-

kej dielni (AMD).

V oblasti armatúr a poistných ventilov máme navrhnutých a

užívame viacej prípravkov, ktoré uľahčujú demontáž, umožňujú
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odskúšať funkčnosť a tesnosť poisťovacích ventilov a arma-

túr napařovacích, ktoré sa bežne na skúšobnej stolici odskú-

šať nedajú. Problémom zostáva odskúšanie armatúry prípadne

potrubia bez ich demontáže v trase, prenosným tlakovým zaria-

dením, ktoré zatiaľ nie je vyvíjaná.

Z bežných a gener. Iných opráv hlavného cirkulačného čer-

padlo (HCČ) typ GCER-31O, vykonávaných od spustenia blokov

JE V-l do prevádzky až doteraz, uvediem tieto skúsenosti:

Samotné čerpadlá ukazujú vysokú spoľahlivosť a nízke

opotrebenie funkčných častí, nko sií ložiská a puzdra i po

35.000 prevádzkových hodinách. ÍJkazuje sa, že vŕxší úbytok

materiálu nastane pri dekontaminaci!. Potrebné je vymieňať

zaisťovacie položky, používané v hydraulickej časti, aby sa

vylúčila možnosť ulomenia počas prevádzky. Prípravky dodané

k čerpadlu sú vyhovujúce, doplnené boli o montážne plošiny

a stojany, zdvihák pod rotor HCČ a prípravok na navedenie ro-

tora HCČ pri montáži.

Problémom je povoľovanie matice obežného kola pri demon-

táži. Pôvodným postupom sa matica povoľovalo, po dekontaminá-

cii celého čerpadla a úspešnosť odtiahnutia bola asi 30 %.

Povoľovaním pred dekontamináciou je úspešnosť 60 - 70 %, roz-

brúsenie zadretej matice znamená prácu dvoch pracovníkov po-

čas 8 - 1 0 hodín pri pomerne vysokom expozičnom príkone v mies-

te vykonávania práce, nehovoriac o námahe a kvalite práce.

Pre demontáž čerpadla sa používa ako najvýhodnejší spô-

sob vytlačenia čerpadla tlakom v slučke. Pod uvolnené matice

sa podložia pružné podiožky, aby nedošlo k tvrdému nár-.^u sní-

mateľnej časti zavesenej na žeriave o matice a spätnému vráte-

niu na deliacu rovinu s prípadným skrížením styčných plôch.

Opracovanie týchto dosadscích plôch ručne brúskami r. zalešte-

nie lapovacími kameňmi je pracné a vykonáva sa v prostredí po-

merne vysokého expozičného príkonu. V súčasnosti sa odskúšnva

zariadenie navrhnuté a vyrobené vo VUJE, na strojné opracova-

nie dosadaích plôch vane HCČ, ktoré na čerpadle zatiaľ použi-

té nebolo.

Tak ako u PG i u IICČ je problém povoľovania o. utesňovania

spoja hlr.vnej deliacej roviny. Používaný spôsob, povoľovanie
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matíc reťazovým kladkostrojom a uťahovanie pneumatickým uťa-

hovQČom IIJGJľRSOL na prefiíženie skrutiek 0,5 nun a reťazovým

kladkostrojom na predĺženie 0,7 mm nie je vyhovujúci. Pre

utesňovanie deliacej roviny s r- ukazuje ako velmi potrebné za-

vedenie účinnej mechanizácie. Prínosom bude po odakútícní

e zavedení do realizácie zariadenie vyvinuté v OIlGIIľZ Brno

v spolupráci s VtfJĽ, ktoré zabezpečí hydraulické predpnutie

troch svorníkov &o súčasným meraním predĺženia skrutiek.

V poslednom čase sa podarilo takmer doriešiť čistenie

závitových hniezd HCČ i PG zaria'dením., ktoré na základe zada-

nia vyriešil VlJjE a pokračuje vo výrobe skúšobnej vzorky

plnoautomatipovaného zariadenia.

4. Skúsenosti z prípravy, organizácie a riadenia

prác ?rl výmene paliva i

Špeciíický problém údržby jadrových zariadení je prevaž-

ná koncentrácia prác u hlavných zariadení primárneho okruhu

počas výmeny paliva. Z tohto dôvodu je obdobie výmeny paliva

velmi významne pre úspešné a včasná zrealizovanie plánovaných

požiadaviek, ako i delších dodatočných požiadaviek.

Príprava prác pre výmenu paliva v útvare údržby pozos-

táva z týchto fáz:

Spracovanie IL-JG a príprava dokumentácie. Na každé dôle-

žité zariadenie, reaktor HCČ, zariadenie primárneho okruhu,

sa spracuje samostatný HLíG opráv a tiež celkový koordinovaný

HMG opráv, ktorý sa odsúhlasí so zainteresovanými útvarmi

na opravách. Dokument;čne sa pripravuji'i vaetky práce, ktorá

treba urobiť počas GO, BO n revízií, t. j. vystavia sa pracov-

né príkazy, protokoly a výkresová dokumentácia (najme, pre tech-

nické riešenia). Skontroluje sa materiálová pripravenosť a po-

mocný materiál.

Príprava personálu. V/.hladou na náročnosť prác, dôleži-

tosť bezpečnosti pri práci, radiačnú bezpečnosť a bezporucho-

vost' vykonávaných opráv je potrebné vykonať všeobecné Skolenie

pracovníkov p:.-e každú skupinu s určeným zameraním tiež Special-
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ne školenie. Tu sa kaiidý pracovník preukázateľne oboznámi
so všetkými potrebnými materiálmi pre vlastnú prácu, ako sú
technologické postupy, špecifiká opráv n bezpečnostné predpisy.

Príprava prípravkov a zariadení. Pre hlrdký priebeh opráv
je potrebné vykonať revízie dôležitých prípravkov, zariadení
a náradia a vyskúšať ich v zmysle predpisu, oboznámiť s ich
manipuláciami všetkých pracovníkov, ktorí budú zariadenie
a prípravky obsluhovať.

Organizácia prác je významný činiteľ pre úspešne a včas-
né vykonanie prác počas výmeny paliva. Pozostáva z prípravy
TÍD a materiálu, dobrej koordinácie medzi pracovnými skupinami
a zadelenia pracovných skupín nn l».2f alebo 3"Smennú prevŕdz-
ku» podľa známeho rozsahu prác a potrebného časového úseku na
vykonanie prác. 2re organizáciu prác pri opravách zariadenia
v kontrolovanom pásme by bol významný prínos z pohľadu využi-
tia fondu pracovnej doby, a tým i dĺžky prestoja pri výmene
paliva, podávanie stravy a občerstvenia na hygienickej slučke.

Riadenie prác počas výmeny paliva sa uskutočňuje po línii:
štáb pre.riadenie výmeny paliva, kde sú menovaní zástupcovia
všetkých útvarov podniku podieľajúcich sa na opravách, cez
pracovné skupiny, ktoré zabezpečujú riadenie a koordináciu
prác, určujú časový priebeh, termíny a rozsah prác podľa HiáG
na nasledujúcich 24 hodín, cez denník pracovnej skupiny. Pre
primárnu skupinu je denník trvale na reaktorovej sále a zod-
povední pracovníci za vykonanie prác potvrdzujú v ňom vykona-
nie práce. Skupinu riadi pracovník údržby. Kontroly vykonané
pracovníkmi OTK sa zapisujú do denníka kontrol OTK.

5. Uplatnenie výpočtovej techniky
v realizácii údržbárskej činnosti

Zložitosť strojno-technologického zariadenia a vysoké
požiadavky na spoľahlivosť priamo viedli k automatizovanému
spracovaniu zoznamu sledovaných častí zariadenia JE (ktorý
pre elektráreň VI zahrňuje približne 7000 položiek) G tvorbe
dlhcéobých a ročných vecných plánov opráv na základe tohto
zoznamu. Pre potreby riadenia prác v bežnej údržbe boli zave-
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dené kapacitné technicko-hospodárske nor.uy a tieto sa použí-

vajú pri zostavovaní mesačných plánov prác. V týchto plánoch

sú zároveň vyjadrené základné podmienky pre koordináciu a pod-

mienenosť prác jednotlivých pracovísk pri oprave danej Časti

zariadenia.

V súčasnosti je pre potreby riadenia prác pri odstávke

bloku v skúšobnej prevádzke systém kapacitného plánovania

CLASS. Tento systém umožňuje bilancovať č&nnosť nrvzajom

technologicky previazané (sieť C Kí) zároveň s prácami,pre kto-

ré je podstntné, že sa majú uskutočniť do určitého termínu.

Pretože sa predpokladá vysoký stupeň opakovanej použitelnosti

podkladov pre tento výpočet, je pri zostavovaní venovaná

značná pozornosť vyjadreniu prác, ktoré vyžadujú koordináciu

alebo zvláštne codmienky. Skúsenosti z použitia tejto metódy

v iných podmienkach hovoria, že výsledný efekt nie je tak

dôsledkom zavedenia auto-ictizovaného spracovania ako precíz-

nej prípravy celej akcie.

Zavedenie jednot-ného označovania všetkých činnosti

v údržbe JE (jednotný plán úloh) umožní realizovať uzavretý

cyklus plánovania, realizácie a vyhodnocovania prác.vzhľadom

na udržované zariadenie, opravárenské kapacity, použité náhrad-

né diely a finančné prostriedky.

Eíektívne využitie počítačovej techniky v oblasti riade-

nia TÍOČ predpokladá priamy styk s centrálnym výpočtovým sys-

témom Ec 1055 prostredníctvom intelogentného terminálu, kto-

rý musí byť umiestnený priamo v priestoroch centralizovanej

údržby.

Tento referát vzhľadom ne. vymedzený čas neobsahuje všet-

ky skúsenosti z realizácie opráv zariadení pridaného okruhu.

Pracovné skupiny vykonávajúce opravy podľa svojho pracovného

zaradenia, či už sú to opravári reaktora, tlakových nádob,

armatúr, čerpadiel, elektroúdržby, kolektív dodávateľov a iné,

majú rad äalších skúeností a poznatkov, ktoré rieSili a uplat-

ňujú pri svojej práci c spolu & tými, ktoré som uviedol, po-

máhajú kolektívu podnikovej úťržby plniť náročné úlohy na nich
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kladené pri opravách zariadenia a významnou mierou sa podie-
lať i na skrncov̂ .ní prestojov zariadenia.

Verím vsak, že problémy, ktoré som uviedol v referáte
c ktoré sa ešte vyskytnú, bude treba doriešiť, ci už pre
zvýšenie spoľahlivosti zariadenia r. prevádzaných opráv, zni-
žovania íyzicJcej námahy, zlepšovania klasickej a radiačnej
bezpečnpsti a znižovania radiačnej záťaže pracovníkov,
nezostanú bez povšimnutia Žiadneho technika. Uude ich treba
riešiť o to skôr, že pred nasal zakrátko stojí údržba štyroch
blokov JE Bohunice, a len kvalitnou e. včasnou údržbou je možné
vytvoriť predpoklady pre spoľahlivú prevádzku zariadení JE,
a tvm vyrobiť a dodať pre na* e národné hospodárstvo maximálne
množstvo elektrickej energie.



Ing. Lubomír Palička
Výskumný ústav jadrových elektrární Oaslovské Bohunice

"Poznatky z vývoja prípravkov a jednoúčelových zariadení

pre údržbu primárneho okruhu".

Osobitosti DE z pohľadu údržby

Starostlivosť o základné prootriedky jadrových elektrární

má oproti klasiokýin elektrárnám svoje osobitosti. Ako hlavnú

môžeme menovať :

- pri rovnakom výkone elektrární je u jadrovej elektrárne 3a-
leko väčší rozsah zariadení,

- ionizujúce žiarenie, ktoré je nutné brať do úvahy pri všet-
kých akciách údržby, naj..»ä na primárnom okruhu,

- kampaňová výmena paliva, s ktorou je treba zosúladiť cykly
opráv,

- prísne požiadavky na zariadenia z hľadiska jadrovej bezpeč-
nosti,

- novosť zariadení jadrových elektrární, ktoré sa stále vyví-
jajú.

Technioké náročnosť a veľký rozsah prôc pri generálnych
opravách blokov jadrových elektrární vyžaduje ako starostli-
vú prípravu, tak i veľké nasadenie technických prostriedkov
i vlastných praoovníkov pri ich prevádzaní.

Osobitosti jadrových elektrární sa najviac prejavujú
pri opraváoh teohnologickáho zariadenia primárneho okruhu.
Zariadenia primárneho okruhu sa dostávajú v harmonograme
generálnyoh opráv na kritickú cestu. Hlavné dôvody sú v sťa-
ženom pracovnom prostredí, vyvolanom Ra-žiarením, novosťou
zariadenia a pomerne malými skúsenosťami s opravami týchto
zariadení, výskytom nepredvídaných závad, ktoré sa vyskytli



- 38-2 -

pri prevádzke, alebo sú zistené prevádzkovými kontrolami,
kumuláciou kontrolných a opravárenskýoh činností.

Dôležitým momentom je i neuspokojivý súčasný stav vo
vybavení mechanizačnými a nacionálizačnými prostriedkami
a z toho vyplývajúci značný podiel ručnej manuálnej práce.
De síoe pravdou/ že z doterajších skúseností z prevádzky
jadrových elektrární s vodovodnými reaktormi v zahraničí
a najmä štátooh RVHP nedošlo za normálnych prevádzkovýoh
podmienok e po nasledujúcej odstávke bloku k takej situácii/
aby zistené Vady na primárnom okruhu nebolo možné opraviť.
Vždy sa našlo vhodné technické riešenie doplnené i o nevyh-
nutné provizórne prípravky. Tento postup je však časovo
náročný, vyžaduje i vyššie pracovné kapacity, zvláštne
organizačné opatrenia a nedáva záruku, Se v neskorších
obdobiach prevádzky pri narastajúcom opotrebovaní zaria-
denia obdobné situácie bude možné vždy v potrebnej kvalite
zvládnuť a najtnä nie v plánovaných časových normatívoch
pre generálne opravy blokov. Z tohoto stavu oelkotn logicky
a zákonite vyplývajú požiadavky prevádzkovateľov jadrových
elektrární na oieohanizačné prostriedky pre opravy.

Dekontamináoia a príprava povrchov

Ako už bolo spomenuté jednou z osobitostí jadrových
elektrární je ionizujúco žiarenie. Sprievodným javom pre-
vádzky jadrovýoh elektrární je kontaminácia ich technologic-
kých zariadení, prichádzajúcich do styku 8 chladivom reaktora.
U jadrových elektrární s WER sú to predoväetkýn všetky
zariadenia primárneho okruhu. Kontaminácia týchto zariadení
je neprijenná -skutočnosť, ktorá najmä pri opravách a kon-
trolách nesmie byť opomenutá. K zamedzeniu neprípustnej
expozície predovfietkým pracovníkov prevádzajúcich ich opravy
a kontroly je treba realizovať opatrenia na ich ochranu.
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Bez týchto opatrení v mnohých prípadoch nie je možné ani
nasadenie mechanizačných a racionalizačných prípravkov
a zariadení*

I ke3 dekontaminácia sa obyčajne nezahrňuje do opra-
várenskej činnosti, je táto v mnohých prípadoch nevyhnut-
né a podmieňuje uskutočnenie opravárenského zásahu. Táto
činnosť si tiež vyžaduje nasadenie špeciálnych zariadení,
lebo ju nemožno v mnohých prípadoch bez týchto zariadení
a prípravkov uskutočniť.

Taktiež veľmi dôležitá je otázka prípravy povrchov
pre prevedenie kontrolných operácií najmä pri vizuálnych
kontrolách a kapilárnych metódach kontroly.

Mnoho krát sa ukazuje, že kontrolné operácie nemožno
prevádzať i keci sú k dispozíoii potrebné manipulátory len
preto, ž nevieme pripraviť (očistiť) príslušné kontrolova-
né miesta. V neprístupných miestach bučito priestorovo alebo
i z hľadiska Ra-žiarenia je možno túto prípravu robiť len
Špeciálnymi prípravkami, zariadeniami, či manipulátormi.

Súčasný stav vo vývoji prípravkov a zariadení pre opravy

Pri hodnotení stavu zabezpečenia špeciálnych prípravkov
pre opravy, zariadení jadrových elektrární v Č3GR sme vy-
chádzali z poznatkov prevádzkovateľa OE, projektových orga-
nizácií, vfrobcov zariadení a niektorých poznatkov z jadro-
vých elektrární v rámci štátov RVHP.

Doterajšie skúsenosti z opráv zariadení DE ukazujú,
že prípravky dodané so zariadením zahrnuté do projektu OE
nepokryjú potreby a najnovšie požiadavky údržby. 3oli skú-
mané príčiny, ktoré vyvolávajú ďalšiu potrebu prípravkov
pre opravy. Môžeme ich formulovať nasledovne :
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a) niektoré prípravky dodané so zariadením elektrárne sa
neosvedčili v konkrétnych podmienkach pri opravách v
rámci odstávok elektrárne

b) technologický postup opravy, zariadínia vypraoováva
príprava údržby. Pri podrobnejšom rozčlenení jednotlivých
operácií opráv sa ukáže, že niektoré operácie nemožno
vykonať najmä v aktívnom prostredí bez prípravkov, resp.
špeciálnyoh zariadení

c) nepredvídané závady, ktoré vznikajú v priebehu prevádzky
zariadenia, z dôvodu raateriálovýoh a konštrukčných ne-
dostatkov a tiež nedostatočných skúseností s prevádzkou
nových zariadení

d) inovácia a prípadné rekonštrukoie zariadení OE a jej

vplyv na postup raontáže, demontáže a opravy

e) vplyv teohnického rozvoja - mechanizácie a robotizácie

pracovných operácií.

Požiadavky na vývoj prípravkov

4

2 hľadiska použitia mechanizačných prostriedkov
a prípravkov ne DE môžeme formulovať niektoré základné po-
žiadavky na tieto prostriedky :

a) presnosť, výkonnosť, pokiaľ možno viaoúčelnosť
b) jednoducho manipulácia, prenosnosť
c) využitie najnovšej techniky
d) bezpečnosť práce
e) spoľahlivosť v prevádzkových podmienkach

f) možnosť dekontaroinácie
g) používanie špeciálnych materiálov
h) neveľké nároky na vlastnú údržbu.

Pri vývoji týchto prostriedkov sa stretávame s niek-
torými ťažkosťami, ako napríklad :
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- formulovanie zadania a stanovenie východzích parametrov
- nedostatok podkladov o zariadeniach, pre ktoré majú tie-

to prostriedky slúžiť
- pomerne malé skúsenosti z opráv zariadení
- malá súčiastková základňa na domácom .trhu
- malý výfaer pohonných jednotiek
- velké obmedzenie možností pri skúškach týohto prostried-

kov v reálnyoh podmienkaoh na OE
- ťažkosti pri zabezpečovaní ich realizácie*

Veľmi dôležitým raorijontom vo vývoji meohanizačných
prostriedkov a prípravkov sú skúšky ich Funkčných vzorkov
alebo prototypov/ ktoré môžerae rozdeliť na dve etapy :

- skúšky laboratórne v neaktívnych podmienkach na skúšobných
stendooh

- skúšky v reálnyoh podmienkach na zariadeniach elektrárne
v rámci GC bloku.

Pri laboratórnych skúškach je treba sa zamerať na :

- funkciu zariadenia a výpočtové technické parametre
• slabé miesta z pevnostného a dynamického hľadisko
- zapracovanie obsluhy
~ zhodnotenie či zariadenie môže byť nasadené na druhú etapu

v reálnyoh podmienkach
- vypracovanie návodov na obsluhu (prevádzkových predpisov).

Pri skúSkach v reálnych podmienkach overiť :

- funkciu zariadenia priamo na bloku OE
- návody na obsluhu
*> předpokládáni prínosy, napr. skrátenie času opravárenskej

operácie, zvýšenie kvality opravy, odstránenie namáhavej
práce.

Na základe celkových výsledkov skúšok v reálnych pod-
mienkach upraviť technickú dokumentáciu^ ktorá bude slúžiť
pre výrobu zariadenia*
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Z uvedeného je vidieť, že na vlastný vývoj prípravkov,
zariadení a manipulátory sú kladené značné nároky a týkajú
sa všetkých zékladnýoh činností, pre ktoré sú vyvíjané,
to je :

- montáž a demontáž technologického zariadenia
~ dekontar.únáoia technologického zariadenia prípadne ich
častí

- kontrplnýoh operácií k zabezpečeniu individuálnych progra-
mov zaistenia akosti

- prípravu povrehov pre kontroly
- vlastné opravy technologického zariadenia.

Dedná sa z tohoto pohľadu o veľmi značný rozsah príprav-
kov, zariadení a manipulátorov. Vzhľadom k tomu, že jadrová
energetika v krajinách RVHP aa v súčasnosti rozvíja na
bázi 3E s WER-440, ponúka sa možnosť vzájomnej spolupráce,
čo by viedlo k Šetreniu kapacít a urýchleniu vývoja a i k
zabezpečeniu dodávok potrebných prostriedkov.

Spolupráca a Špecializácia

Otázkami návrhov na spoluprácu, Špecializáciu a koo-
peráciu výroby mechanizmov sa zaoberala na svojom zasadaní
5. sekcia stálej komisie RVHP pre jadrovú energetiku. Táto
požiadala * MHO - IAE o organizáciu tejto činnosti.

MHO - IAE previedla prípravné práce v tejto oblasti :

Boli zhromaždené podkl&dy od členských štátov (3LR,
MĽR, NOR, PCR, ZSSR, ÔSSR) o vyvinutých a vyvíjaných príprav-
kooh a Šalej predbežne.požiadavky na vývoj nových prípravkov.
Bol zistený predbežný záujem krajín o uvedené prípravky. V
prehľadoch prípravkov už vyvinutých je S3 položiek, vyvíja-
ných 32 položiek, navrhnutých k vývoji 25 položiek.
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Tento prvý krok vo vzájomnej informovanosti Členskýoh
krajin je uríite širší a úplnější ako dosial vydávané kata-
logy IAE (diel 1 a 2), ktoré obsahujú celkom 53 položiek
vyvinutých a vyvíjaných zariadení a prípravkov/ z ktorých
mmohé sú v súčasnej dobe zastaralé, prípadne sa v äalšom
vývoji alebo praxi neosvedčili.

Ďalší dôležitý krok je spraoovanie jednotlivými kraji-
nami prospektov nimi vyvíjaných a vyvinutýoh zariadení, kto-
ré by mali obsahovať väežie množstvo údajov, ako :

- popis zariadenia
- technické charakteristiky (príkon, druh pohonu, druhy

potrebných energií, parametre,
váha, rozmery)

- účel a použitie
- rozsah dodávky
- doplnkové vybavenie
- 3daje o náhradných dieloch*

V Bal Som programe sú plánované demonštračné predvedenia
prípravkov záujemcom jednotlivých účastníckych krajín*.- Na
základe týchto údajov sa bude rozhodovať o definitívnom záuj-
me jednotlivých krajín o prípravky,možnosti ich/výroby a
z toho vyplývajúoe špecializácia výroby.

Pre informáciu z jednotlivých krajín boli pončfcouté
do prehľadu nasledujúce počty prostriedkov :

MLR hotové 20, vyvíjané 1

BLR -"- 9, -"- 1
NDR -"- 7, -'- 3
PĽR -"- 7,
ZSSR -'- 12, -"- 16
ČSSR -'- 12, -"- 11

Celkom : 60 32

Z tohoto pohľadu je zrejmé, že ČS5R v tejto oblasti
hrá významnú úlohu.
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Predbežne bol prejavaný záujem o 11 zariadení z ČSSR

(vyvinutých) a o všetky zariadenia vyvíjané (v pokr.Stádiu

vývoja).

Vývoj clalších prípravkov sa predpokladá podľa návrhu

jednotlivýoh krajín zaradiť do spoločného plánu a posudzo-

vať a schvalovať pracovnou skupinou zástupcov jednotlivých

krajín technické zadania, čo by garantovalo splnenie požia-

davkov jednotlivých záujemcov.

Pri dalSom rozhodovaní a potrebách vývoja bude potreb-

né z tejto skutočnosti vychádzať a maximálne pra potreby

ČSSR využívať tojto činnosti INTERATOMENERGO.

Z á v e r

V referáfce sme sa pokúsili poukázať rta niektoré problé-

my, súvisejúce so zabezpečením prostriedkov pre opravy blo-

kov DE.Ukazuje sa, že táto problematika pomerne Široká a je

j ej potrebné venovať značnú pozornosť*

Zabezpečenie opráv blokov DE si nutne vyžaduje celý rad

prípravkov a jednoúčelových zariadení. Vybavenie jak uží-

vateľov OE, tak i dodávateľov týmito prostriedkami v náväz-

nosti na koncepciu danú • uznesením predsedníctva vlády ČSSR

č. 35 zo dňa 24.2.1903 a opatrenia ministra FMHŤS č. 12/1904,

FMEP č. 19/1904 a FMPE č. 14/1904 bude trvalou potrebou.

Z hľadiska veľkého rozsahu operácií, pre ktoré sú prí-

pravky potrebné, je účelné tieto operácie združovať (týmto

zmenšovať - optimalizovať ich počet).

Vytvárať pre operácie časté na blokoch JE mobilné

prostriedky umožiujúce ich väčšiu využiteľnosť a inováciu.

Maximálne využívať spoluprácu, kooperáciu a Špecializáciu

krajín RVHP. Vývoj nových prostriedkov zabezpečovať v úzkej

spolupráci e prevádzkovateľom a výrobcom technologických za-

riadení DE.
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Ing. Dubovský Leonard

LBO, Jaslovské Bohunice

SKUSĽUOS'JI Z 1ÍDRŽBY ZAI1IADEHÍ SEKWíDifílíEKO OKliUHU

A ELtaCTROZAKIADENlA ^LBICTRÁENB' V-1

Technologické zariadenie sekundárneho okruhu o. elektro-

zariadenie jadrovej elektrárne V-l boli v prevažnej miere vy-

rábané c*sl. výrobcami, pričom sa jedná väčšinou o prototypo-

vé zariadenie, vyrábané špeciálne pre jadrové elektrárne typu

VVÍ3Í 440. Základné parametre zariadení sekundárneho okruhu

t chto elektrární sú odlišné od parametrov klasických elek-

trární, Q preto i samotné konštrukčné prevedenie zariadení

ako turbogenerátorov, čerpadlo. SO, nie je zhodné so zariade-

niami v tepelných elektrárnách.

Budovanie útvaru údržby po stránke odborných znalostí

a praktických skúseností sa /nohlo iba čiastočne opierať o skú-

senosti z opráv klasických tepelných elektrární a z údržby

jadrovej elektrárne A-l v Jaslovských Bohuniciach.

Hlavnú časť odbornej a praktickej pripravenosti pracovní-

kov údržby sme dosiahli priaj.tou účasťou na montážnych prácach

vo výrobných závodoch a hlavne aktívnou účasťou na revíznych,

repasných v. montážnych prácach sarindení priamo na stavenisku

JE V-l.

Po nábehu blokov JE V-l bol už vybudovaný útvar údržby

ako po odbornej, tak i po stránke praktických skúseností, kto-

rý bol schopný realizovať i najnáročnejšie opravy zariadení

sekundárneho okruhu a elektroznriadenia.

Skúsenosti z opráv a údržby zariadení sekundárneho okru-

hu a elelctrozariadenia získané za obdobie prevádzky J7J V-l

možno zhrnúť do viacerých oblastí, a to:

1. odstránenie projektových nedostatkov a vytvorenie si možnos-

ti k prevedeniu opráv jednotlivých technologických zariadení
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2. návrh a výroba špeciálnych prípravkov mechanizačných po-

môcok a prostriedkov k prevedeniu vlastných opravárenských

prác, k celkovému skvalitneniu, údržby, k dosiahnutiu krat-

ších opravárenských prestojov Q tiež k zlepšeniu bezpeč-

nostných podmienok opráv

3. prevedenie rekonštrukcie a úprav ne technologických zaria-

deniach SO a el. zariadenia z dôvodov odstránenia zistených

vád nedostatkov a vylepš^ia prevádzky

4. Zabezpečenie n vybavenie údrzny štandartným moderným nára-

dím a mechanizmami pre dosiahnutie vyššej technickej úrov-

ne a skrátenie opravárenských prác.

A. Projekt zariadení jadrovej elektrárne zanedbal a v mnohých

prípadoch vôbec nezohľadňoval oblasť údržby a opráv týchto za-

riadení. Potrubné a kábelové trasy ako i stavebné prevedenie

objektov boli navrhnuté a prevedené tak, že neumožňovali de-

montáž týchto zariadení.

Pre vytvorenie základných podmie/iok opráv c. údržby koaden-

zátnych, netpájacích, h.-varijných napájacích čerpadiel a ďal-

ších zariadení bolo nutné previesť náročné prekládky a rekon-

štrukcie potrubných n kábelových trás, ktoré bolo možné pre-

viesť len pri odstavenom bloku v priebehu GO, čím sr. vlastná

realizačná úprava pretiahla až na dva roky. Dovtedy realizo-

vaná havarijné opravy znamenali porušovanie predpisov OĽP

a zbytočné straty na výrobe el. energie, nakolko opravy si

za týchto podmienok vyžadovali dvoj až trojnásobné prestoje.

Uvedené problémy sa však nerieSia ani na ôalsích budova-

ných jaderných elektrárnách. Je potrebné, aby údržba a oprr.vy

zariadení boli zahrnuté tiež v projekte.

B. V oblasti vývoja a výroby prípravkov, pomôcok o mechanizač-

ných prostriedkov bolo vyvinuté viacero zariadení, z ktorých

uvediem len tie najdôležitejšie:

1. Prípravok na opracovanie zberných krúžkov rotora

a 220 MW

Prípravok na opracovanie zberných krúžkov rotora generá-
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torn 220 HW slúži na presústruženie nerovnomerne opotrebova-
ných zberných krúžkov rotora generátora priamo v elektrárni.

Prípravok pozostáva zo stojana c priečneho i pozdĺžneho
suportu. V spodnej časti stojana sú xm ocelověj doske otvory
pre upnutie k pôvodnému podstavcu generátora. V hornej časti
stojana sú priskrutkované suporty, ve^fné v pozdĺžnych saniach.
Ho. priečnom suporte je upevnená nožová hlava. Je ovládaný klu-
kou, na ktorej je Číselník. Suportom mc§no pridávať nôž do
záberu s presnosťou 0,02 mm.

Po nastavení triesky SQ opracovanie •berných krúžkov ro-
tora generátora vykoná posuvom pozdĺžneho euportu sprava
doľava alebo naopak.

Príprrvok umožňuje opracovanie nerovnomerne opotrebovaných
zberných krúžkov rotora generátora 220 ivlff flľiamo v elektrárni.
Z uvedeného dôvodu nie je potrebné za^ielaf rotor generátora
do výrobného závodu. Manipulácia s uvedenýi* prípravkom je veľ-
mi jednoduchá a presústruženie zberných lcnjekov možno vykonať
s prosnoeťou 0,02 mm.

2. Prípravok na pridvihnutie a centrovanie rotorov 220 MW

Prípravok slúži na pridvihnutie a centrovanie rotora
220 MV7 turbíny pri kontrole, výmene alebo inom zásahu na lo-
žisku počas opravy turbíny.

Prípravok pozostáva z dvoch ca. '.: z Časti strmeňovej
a z dvoch príložiek. Časť strmenová sn ukladá aiedsi ložisko
a spojku pod hriadeľ na dve príložky, ktoté sú uložené na de-
liacej rovine ložiskového stojana turbíny. Zdvíhanie rotora
sa vykonáva odtláčacími skrutkami strmeňa, ktoré sa odtláčajú
od príložiek (kameňov) vo zvislom smere do hodnoty zdvihu ro-
tora, max. 1 mm. Odtláčanie QQ strany - centrovanie - sa vyko-
náva odtláčacími skrutkami umiestnenými vodorovne v príložkách.
Prípravok je ľahko preiiiiestniteľný, manipulácia s ním je iBnároô-
ná, nízke náklady na jeho výrobu, zabezpečuje jemné zdvíhanie
a centrovanie rotora a voči pôvodnému spôsobu (dvíhanie klin-
mi) je prípravok na vyššej technickej ťirovni.



39 - 4 -

3. Prípravok na zabruaovanie sediel,yT-RZV-TU-220

Prípravok slúži k zabrúaeniu sedla 0 510 VT-RZR ventilov

turbíny 220 MW.

Pri opravách a revíznych prácach na turbíne je potrebné
zrevidovať prip. zabrúsiť i tesniace plochy regulačných vyso-
kozdvižných ventilov. Doterajšie, nám známe, spôsoby boli má-
loúčinné a presné. Z toho dôvodu sme vyvinuli prípravok na za-
brusovnnie sedla 0 510. VT-RZV sa postaví na stojan a kuželka
ventila sa za závesné oká cez lano a pružinu zr.veaí na žeriav.
Kuželka sa nadvihne, aabrusovccie plochy vyčistia a natrú za-
brusovacou pastou. Kuželka sa nadíe.hčená spustí na sedlo
a vratným spôsobom pomocou pák zabrusuje na požadovanú hodnotu.

Prípravok podstatne urýchli a najme skvalitní práce vyko-
návané na rýchlozdvižných vsntiloch.

4. Prípravok na zabrusovanie vysokotlakových
regula ných ventilov^ TU-220

Frípravok slúži na zatrusovaaie vysokotlakových regulač-
ných ventilov turbíny 220,

Pri revísinch, BO a GO turbínových blokov je potrebné uro-
biť i kontrolu a prípadné zabrúsenie tesniacej plochy ku-
želka sedlo ne vysokotlakových regulačných ventiloch. Doteraj-
ší; nám znáľpy spôsob bol namáhavý, nepresný a nedokonalý. Pre-
to sme boli nútení vyvinúť prípravok, ktorý by eohlcdňoval
požiadavky kladen na tesniace plochy regulačných ventilov.
Kami navrhnutým e vyrobeným prípravkom je možne urobiť kvalit-
né opracovanie tesniacich plô'ch bez väčšj námahy.

S prípravkom je možnosť dosiahnutia kvalitne opracovaných
tesniacich plôch r. teda i tesnosť na kuželke-sedle, skrátenie
doby zabrusovsnia proti pôvodnému spôsobu.

5. Prípravok na axiálne zaistenie rotorovjturbíny

Príprrvok slúži na axiálne zaistenie rotorov pri pretáča-
ní rotora počas opravy turbíny.
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Prípravok pozostáva z plechu o hrúbke cca 20 am na jed-

nom konci s dvomi otvormi pre uchytenie na deliacu rovinu

telesa turbíny a na druhom konci so stavitelnými kladkami,

medzi ktorými sa otáča (odvaluje) terčík spojky, a tým je za-

istená axiálna vôľa rotora. Axiálne posunutie rotora sa robí

povoľovaním jednej a uťahovaním druhej (náprotivnej) kladky

za sústavného pomalého otáčania rotora. Kompletný prípravok

obsahuje sadu obdobných dosiek pre každý hriadeľ turbíny.

Prípravok je pri oprave turbíny nepostrádateľný, obdob-

nými prípravkami sa dajú axiálne zaistiť všetky rotory turbí-

ny* je nenáročný no. výrobu, zabezpečuje presné vedenie rotora

počas jeho pretáčania.

6* Palety M' a VT roavádzacích kolies

Palety HT, VT rozvádzacích kolies slúžia na ich bezpeč-

né uloženie pri opravách na NT-j-NTp VT častiach TG.

Palety sú zložené z rámov'vyrobených z U. profilov, navzá-

jom medzi sebou, pozváraných, čím vytvoria samotnú kostru pale-

ty. Miesta pre uloženie HT a VT rozvádzacíeh kolies sú vyplne-

né tvrdým drevom.

Pal''ty NT a VT rozvádzacích kolies i.iajú praktický význam

v tom, že umožňujú lanku a hlavne bezpečnú manipuláciu s IIT

a VT rozvádzacími kolesami pri opravárenských prácach na

HT,- WTo» W častiach TG. Ďalšou ich veľkou výhodou je, že

pri TGO TG elúžio palety na bezpečné odloženie NT, VT rozvádza-

cích kolies na vopred určené miesto podľc, odkladacieho plánu

ťažkých častí v strojovni, čím sa zlepšia priestorové možnos-

ti pre opravu a revízie časti !TG, zvýši sa bezpečnosť pracov-

níkov pracujúcich na TG a zníži sa možnosť poškodenia 1ÍT, VT

rozv. kolies. Palety môžeme použiť pri transporte NT rosv. ko-

l±fjS do výrobného závodu na opravu-ekonomické využitie ukla-

dncích priestorov. '.,

7. Stojan aci prevážanie V7 rotora

Stojan slúži na transport VT rotora turbfiy a uloženie

7Trotora pri opravách TG.
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Stojan sa skladá zo zavareného .nosného rámu a podpier

pod ložiskové čapy VT rotora pre uloženie a zaistenie rotora

proti posuvu. Podpery sú zhotovené z tvrdého dreva obložené-

ho Al plechom, proti poškodeniu ložiskových čapov.

Stojan na prevážanie VT rotora má praktický význan v tom,

že umožňuje ľahkú a hlavne bezpečnú manipuláciu s VT rotorom,

pri prevážaní počas prevádzania TGO turbíny ako i pri tranf.por-

te do výrobného závodu Z S E - Plzeň za účelom opravy, čím je

zaruí'éná ochrana VT rotora pred poškodením.

8. Zariadenie ne odvŕtanie zadretých závrtných skrutiek

a nareagnie závitu (do rozmeru 0 48) _̂_ _

Zariadenie slúži:

n/ na odvŕtanie zadretých závrtných skrutiek v prírube tlako-

vej nádoby alebo armatúry

b/ na presné nnrezanie nového závitu ůo II 48 prípadné prečis-

tenie starého.

Zariadenie pozostáva z dvoch základných časti: z príprav-

ku pre odvŕtanie zndretej alebo zaloxnenej skrutky až do prie-

meru 46 mm a z prípravku na súosé n-rezanie novóho alebo pre-

čisteného starého závitu.

Zadretú a.'-rutku je trebr. ne.d úrovňou príruby odrezať,

ustaviť prípravok na odvŕtanie c pomalým posuvom vŕtačky

EV-032 vyvŕtať zatretú resp. zalomenú skrutku.

Takým ietým spôsobom je možné do príruby r.lebo iného te-

lesa vyvŕtať nový otvor a pomocou druhého prípravku narezať

závit až do rozmeru 0 48.

Skrátenie dob^ opravy zariadenia, zvýšenie presnosti a

kvality práce voči doteraz používaný/n spôsobom. Urýchlenie

práce (opravy zariadenia) je výhoda najmä v kontrolovanom

pásme JE, kde sa tým dosiahne skrátenie pobytu pracovníkov

pri aktivovanom zariadení a tým obdržia i nižšie dávky

Rr. - žiarenia. •
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9« Brúske na sedlá ventilov typ BV

Zariadenie slúži na prebrúsenie opotrebovaných ventilov

sediel bez demontáže ventilu z potrubie, v rôznych montážnych

polohách. Použitie: ventily typu V -̂ 0 111-54O/III o menovi-

tej svetlosti 80, 100, 125 r. 150 OÍL. a menovitý tlak 4 M P Q .

Kosná časť brúsky BV je oceľová príruba pri práci pevne

spojená s telesom ventilu, ku ktorej je pripojený elr!ctroir^tor

pohonu otočnej príruby s 9 ot/min. Brúsne vreteno s elmotorom

je upevnené excentrickom puzdre otočnej príruby^ Regulácia

priemeru obehu brúsneho vretena je zabezpečená nastavením

excentrického puzdra vretena k otočnej prírube. Ldax. zdvih

vretena je 20 mm. Posuv brúsneho kotúčn do záberu je možné

prevádzať i za chodu brúsky maticou posuvu. Prevádzkové otoč-

ky vretena sú 3 600 ot./min. Pre brúsenie jednotlivých velkos-

tí ventilov je nutné na upnutie brúsky použiť redukčné puzdra

na jednotlivé svetlosti. Ovládanie je z ovládacieho panelu.

K príslučenstvu brúsky patrí orovnávací prípravok brúsnych

kotúčov.

Význam brúsky na sedlá ventilov spočíva v tea, 2e umožňu-

je prebrúsenie sediel ventilov bez ich demontáže z potrubia

a priamo v rôznych montážnych polohách. Prebrúsenie spolu

s prípravou trvá cca 30 min. Úspory sa hlavne prejavujú v zní-

žení času opravy -• prestoj n zariadenia. '

10. Zariadenie na zabrusovanie sediel ímpatiek Js 100

£?-.J.s,A5°.. J?r.e.. fo. 5. .až., .2.50 ,

Zariadenie slúži k opracovaniu a zalapovaniu sediel a kli-

nov aúpatiek po ich poškodení (vyprúdení) počas prevádzky. Za-

riadenie je možné ustaviť do armatúry bez jej demontáže pria-

mo na trase.

Pre zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného chodu jadrovej

elektrárne je jednou z podmienok spoľahlivé a tesné uzatvore-

nie armatúr. Za tým účelom bolo vyvinuté a odskúšané zariade-

nie na zabrúsenie a zalnpovanie tesniacich plôch na sedlách

šúpatiek bez ohľadu n-?, druh návaru (materiálu). Zariadenie je
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ako prenosná jednotke o váhe (podlá priemeru brúseného kotúča)
od 13 do 21 kg. K pohonu slúžia dve vŕtačky ĽV 315» Jedna slú-
ži na pohon kotúča, druhá na exentrický pohyb kotúča. K zabru-
sovaniu sa používajú brúsne telieska uchytené na kotúč a na
lapovanie liatinové telieska s použitím príslušnej lapovacej
pasty. Zabrúsený povrch je rovinne dokonalý a hl. diý.

Armatúra s vyorúdeným alebo inak poškodeným sedlom sa po
zabrúsení t'á opäť použiť bez toho, aby bolo nutné ju prená-
šať do dielne, prípadne nahrádzať novou. Vo vybraných prípa-
doch je možné armatúru opravovať na mieste bez demontáže
z potrubia. Je to veľmi výhodné najme u armatúr naváracích a
pre práce v kontrolovanom pásme, kde sc. skráti pobyt pracovní-
kov v tomto pásme.

11. Tyristorový regulátor otáčok

Tyristorový regulátor otáčiek slúži na plynulé riadenie
otáčok ručného elektrického náradie, na striedavý prúd 220 V,
resp. podobných jednofázových motorkov do 600 W.

Na reguláciu je použitý tyristor, ktorý sa otvára až po
privedení malého kladného napätia na zapalovaciu elektródu.
Potom sa chová ako usmerňovač. Vypína sa znížením alebo pre-
rušením priloženého napätia, Princíp regulácie spočíva v tom,
že zo sieťového napätie pomocou deliča s potenciometrom odobe-
ráme malé napätie, ktorým v rytme sieťových kmitov tyristor
periodicky otvárame. V závislosti na veľkosti tohto napätia
sa tyristor otvára iba na určitom bode polvlny. Medzi impulza-
mi sa motor točí äalej zotrvačnosťou, pracuje ako generátor
a dodáva napätie v protiíáze. Preto počas tejto doby nie je
pravidelne napájaný. Preto na najnižších otáčkach málo zaťaže-
ného motora je pohyb trhavý. Pri zaťažení tento jav mizne.

Tyristorový regulátor otáčok je ľahko prenosný, manipu-
lácia s ním jeveľmi jednoduchá a náklady na jeho výrobu sú
nízke. Umožňuje používanie ručného elektrického náradia v prí-
padoch, kde sa vyžadujú nízke otáčky motora.
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12. Tlaková stolica Jtrnytúr

Tlaková stoli$r. slúži nn tlakovanie prírubových armatúr
od Js lO do Ja 250 všetkjřoh tlakov a d# JS 350 do tlakov
Jt 4 LlPa, s oeadenííf medztktupu až do jff±«iaeru príruby D̂  -
- 800 mm.

á stolica sa akl dt z dvoch Zi-kl^dných f'asti: z ruč-
ného piestového čerpadle, bežfie «yráb.ného djp tft 25 MPa a vlast-
nej gtolice pre uchytenie skúšanej armatúry, wrpctdlo c ti.-ko-
vá etolica sú navzájom prepojená sústavou potrubí, mcnoiiiet-
rov a arflintúr. Prí»ubová armatúra sa pritláča <% dosku stolice
výsuvnými ramenami. ITa doske stolice sú tesnenie uložené
v drážkach pre rôzne rozmery armatúr.

Rýchla manipulácie, pri 'ite-fňovaní armatujry na tlakovú
stolicu, obsiahne široký rozmerový rozsah, zaručená kontj*«le.
na prebublávanie, príp. na pokles tlr,ku. Bezpečná obsluha.

Výrobou a používaním uvedených prípravkov a poffiÄcok bo-
lo dosiahnuté, ako jedným z pros'* :iedkov, dosť zásadné skráte-
nie prestojov turbogenerátorov na JE VI a týra zvýšenie výroby
el. energie.

V roku 1981 bola typová generálna oprava na TG jjkrevedená
zc 58 diií, čo predstavuje skrátenie o 12 dní voči plánovanému
štátnemu normatívu.

V roku 1982 za 52 flní - skrátenie o 12 dní.
V roku 1983 boli přijaté prgciniaačn.j opatrenia s prevádzaním
TGO v rozsahu Vi' časti p týra, iže TGO 1JT fasti bude prevedená
v roku 1984. VLsstné TGO TG v roku 1983 bolo prevedené týmto
opatrením zo 40 dní.

Ďalšou z úloh bolo odstránenie zistených závad na zariadeniach
počas prevádzky n pri generálnych opravách:

U TG 220 MW boli zistené nasledovné nedostatky, kde bolo nut-
né následkom opakovaných porúoh vymeniť jednotlivé česti zaria-
dení z dôvodu krátkej životnosti alebo ich konštrukčne upra-
viť. V praxi sa jednalo o nasledovne prípady:
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- prevedenie membránového spoje ne potrubí z bloku VI RZKV

do spodku VT tělesn

- materiál VT prietočnej časti zameniť za norez z dôvodu úbyt-

ku mrteriálu vplyvom korózie z vlhkosti pary u rozvádzacích

kôl a spojovacieho materiálu /RK a spojovací materiál/

- úprava bandáže VT obežných lopatiek rotora, nakoľko dochá-

dzalo k ulcmovoniu britov a.? prevádzky.

Prvá varianta úpravy bandáže bolo jej stočenie z 15 na

12 mai. Prevádzka VT rotorov s touto bandážou ukázala nevýhod-

nosť tejto varianty. Druhá varianta úpravy bandáže bola jej

úplne stočenie na obežných lopatkách VT rotorov a montáž bc.n-

dáže na VT rozvádzacie kolá. Táto varianta bandáže doposiaľ

vyhovuje. Jretia varianta úpravy bandáže VT ob. lopatiek je

zanitovanie s 2 nitmi.

- z dôvodu netesnosti na odvodňovacích potrubí?-ch výstupných

parovodov v mieste holendrových spojov boli tieto prevedené

ako naverovacie

- potrubia VT upchávkovej pary v prietocnej časti turbíny boli

zaměněné za nerezové (erózie vlhkosti), resp. preplátované

nerezovým plechom. Táto úprava doposiaľ vyhovuje, úbytky

materiálu sa už neprejavujú.

- Potrubia z VT časti turbíny do Spp 0 1200 kompenzátorov

z dôvodu erózie preplátovať z vnútornej strany nerezovým

plechom cca 2,5 mní. Po cca 3-.roč'j)ej prevádzke došlo v kritic-

kých miestach potrubia (ohyby) k netesnostiam na potrubiach.

Priemerná hrúbka materiálu v kritických miestach cc 2- 4 mm,

v rovných častiach 7-9 mm (pôv. 12 nun).

Jedným z doposiaľ neriešiteľných problémov prevádzky l'G

GÚ hp.várie VT rotorov Ti - u rady 4, 4a dochádza po cca 20 000

prevádzkových hodín k ulomovaniu obežných lopatiek, ľri odlo-

patkovaní rady 4, 4a sa zistilo, že trhliny sa prejrvili i na

rotorovom ozube, eSte pred uvolnením lopetiek. Aby sa loprtky

dostali do inej oblasti frekvencie v prvej fáze sa pristúpilo

k rozrezávaniu zväzkov lopatiek v bandáží /4 ks v zv:".ziiu/ na

2 ks vo zväzku. Ani táto úprava nezabránila ďalším haváriám
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rotorov. Pc podrobnom rozbore poruchy rr. mpodarilo jednoznr.o-
ne stanoviť príčiny poruchy. Predpokladá sa, že lorny lopatiek
vznikli súčasným pôsobením niekoľkých negatívnych vplyvov:

- štruktúrnej heterogeaetilcy ľizio
- hrubšieho opracov-nir. rádiusov v sávcsrch lopatiek
- možnosti rezonancie v dýzovom budení pri prítomnosti kva-

palnej íáze v úplavoch za rozvt Isr.cími loprtkaaii - po dô-
slednej analýze Salších porúch rr. táto pri č'inc. stanovila
zc. hlavnú pri vzniku havárie.

Spôsob odstránenia príčin hvárií:

a/ Pri opravách rotorov s hava.rov.iiými lopatkami 4 VT ntupňa
'.:udú použité obežné lopatky závodní, ktorá zoisťujú vyššiu
presnosť lopatiek - t. j. s kolíkovanou nôžkou. Predpokln-
dá sa možnosť časové obcedzeného spolehlivého chodu týchto
lopatiek s pohľadom no. s:a:točnos 'č, že k prvým lomom dochá-
dza po oca 20 000 hod.

b/ K odstráneniu rpzomncií., ktoré sú príčinou porúch lo-
pntick bude pouiíitá radikálne riešenie, r.oočívr.júcs v postup-
nej výmene rozvadzacich kôl 4» 4" stupňn s menším počtom
rozvadzacich lopatiek.

V prepočte bolo stanovené použiť -—•'" --,r>-i c l.-~-no ̂  SC
kcnálmi, ktoré zodpovdá :! ̂ "'cv̂ -ir.ii dý-^vého buáeni: 3 'í00 Kz -

- ne rozdiel od pôvodného ? 695 H E . V várme 3 400 Hz s- ne-
ncchádzr. žiadna vlastní ír'-icvencia "ni vy""ŕ r:ho tvaru )-.n]itaní-;
- rezonancia bude vylúčená.

Výmena řtáv-júodih r:.zv.<dz".cí h kôl 4, /a Bt^fň-. za nové
bude prevedená v teriijírvĉ  clp̂ '. • ̂  '-'K^~ oh m n í-T o E- '."- .v;i ic)i výro-
by. V ELO prichádza ich vý. ena r.--. V-? s V-° "onm GO v roku
1986,87.

Aby bola zaručená spoľahlivá p- ovad?,a rotorov do výmeny
rozvadzacich ieôl, budú per tupíc rad;- / „ t~ prelop-tk-iv-.né
u rotorov, u ktorých b tri e clprevidzkovaných ccr. 20 000 pre-
vádzkových hodín.
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Úpravy regulačných orgánov a príslušenstva

- na primárnom transformátore previesť zaistenie rapu hydra-

ulického prenosu výkonu na vahadlo transformátora

- previesť úpravu ne. hlr.vnom relé proti zadieraniu krajných

šupátiek

- zameniť materiál veka na magnetických filtroch rozvodného

oleja. Pôvodný materiál hliníková liatina nie je dimenzova-

ný na tlak 1,5 MPa

- materiál puzdra piestnice VT KV zameniť za bronzový. Piest-

nica na liatinové puzdro zadiera časté poruchy VT KV ventilov,

Zavedením navrhovaných úprav TG bude možné zvýšiť i cyklus

GO TG na 4 roky.

K áalšíra závažným rekonštrukciám resp. úpravám pre zvýše-

nie spoľahlivosti a životnosti došlo u nasledovných zariadení

sek. okruhu.

- výmena pôvodných VTO s výmenou trubkovnice z uhlíkatého

materiálu za nerezové, z dôvodu odstránenia príčiny častých

netesností na VTO a tým prestojov TG. Prevedenou výmenou

VTO sa ich prevádzka stala spoľahlivou.

- separátory - montáž ochranného krytu z nerezu pre kompenzá-

tory n," vstupe pary z VT dielu do SPP - kde dochádzalo

k prešľahávoniu kompenzátorov - úbytok materiálu z erózie.

- Hlrvné kondenzátory - z dôvodu nečistoty c ladincej vody do-

chádzalo k značnému zanášeniu kondenzátorov - zníženie účin-

nosti bolo často nutné odstavovanie a následné čistenie čis-

tičkou WOMA.

Uvedená závada bola odstránená zavedením kontinuálneho čis-

tenia kondenzátorov systémom Klbkner.

Pre zvýšenie životnosti trubiek HK budú pôvodné trubky

HK z materiálu Ms 70 Al nahradené novým materiálovým prevede-

ním Lis 77 Al.

Z dôvodu medzikriotalickej korózie - odzinkovanie.
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Blokové^

Hn základe proíilaktickych m ex tmí blokových transformáto-

rov sa po jednom roku prevádzky zistili tepelné vady vo vnútri

strojov. Chromatogrníický :;ozbor oleja naznačoval, že sa jed-

ná o tepelné narušenie izolácie. Rozsah závady bol závislý od

doby prevádzkovania a od náplne stojana. Transformátor, ktorý

bol naplnený inhibovaným olejom BTSi, bol menej nerušený, resp.

chromstografia nevykazov^.lr J.;cký rozsah závady, ako transfor-

mátor naplnený olejomBTS.

Pri otvorení stroja bolo zlatoné:

- prepoje na 15,75 kV strená

V dôsledku náročnej rich napäťových skúšok boli zaizolované

v pôvodnom prevedení Špeciálnym papierom priemerne o hrúbke

1,5 - 2 cm,. V tejto č r.:.* ti stroja nie je nútený obeh oleja

a chladenie vodičov, h.-':oré boli profilové, sa dialo len termo-

sifonovým javom. Qdvo\? tepla bol ntdostatočný a sťažený ešte

zvýšenou vrstvou izolácie. Ha záklc.de chromntografických mera-

ní a meraní termovíziou bola odhadnutá teplota 29O*-35O* C.

Pri tejto teplote dochádzalo k vytavovaniu cínu na pružných

spojkách a uvolneniu skrutkových spo.jov.

- vývody 220 kV str ina - spoj medzi výstupom vinutia a vodičom

prechodky bol nedostatočný, to znamená, že styčná plocha ne-

zodpovedala prenosu minimálneho prúdu... Nastalo miestne prehria-

tie a pálenie izolíície.

Ha základe vzájomnej konzultácie s výrobcom boli prevedené
úpravy.

1. Prepoje na 15,Tí' strane:

- proíilový VQI.LČ nahradiť Cu pásovanou zodpovedajúceho prie-

rezu med?1! vodičom a nádobou s**ŕo;ía

- znížiť na minimum pružné spoje

2. Vývody; 220 lcV strane

- zW.xšiť napojovací svorník a za istiť proti svojvoľnému

P ootočeniu
- odstrániť zhoretú izoláciu a vailné miesta preizolovat.
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Po tejto oprave boli transformátory vysušené, premerané

a doné do prevádzky. Počas prvého roku prevádzky bol sledova-

ný stav strojov chromatografiou. Stroje nevykazovali žiadnu

závadu a ich súčasný stav je dobrý.

220 kV rozvodna

Zraniteľnosť tohto celku sa prejavila počas prvého zimné-

ho obdobia. Vplyvom nepriaznivých vetrov /smerom chl. veže-

-rozvodňa/ a teplote vzduchu okolo O'C, spád z chladiacich ve-

ží vytváral na prístrojoch rozvodne námrazu. Chloridy obsiah-

nuté v chl. vode vytvárali vodivé mostíky medzi fázou a zemou.

Bolo viac prípadov výpadku blokov v dôsledku jednofázových

skratov v rozvodni. Pri skratoch prialo v dvoch prípadoch aj

k závade na zariadení. Jednekrát prišlo k havárii jednej fázy

vypínača 15 VVR 2í:0 a raz k narušeniu podperného izolátora od-

pojovača. V oboch prípadoch museli byť zariadenia nahradené

novými Boli prevedené zásadné rekonštrukčné úpravy akoJ

- vybavenie chladiacich veží elifflinátorrai

- zvýšenie izolačného stavu rozvodne

vypínače 15 VVR - pridaním podperných izolátorov sc dosiahla

napäťová hladina 400 kV

izolátory odpojovačov - pôvodne 1 5 + 8 äátečkové sa vymeni-

li za 21 + 23 šátečkové

- namontovanie striešok zo silikónovej gumy ne izolátory

prístrojov približne 2 ks na 1 m izolátora

- minimálne lx za rok očistenie rosvodne a náter pestou Lukason.

Po přijetí a realizácii všetkých týchto opatrení sa situá-

cia na vonkajšej rozvodni počas poslednej zimy zdá byť vyhovujúci

Izolovány vjjdiĉ e 6i kV

Ha tejto Časti zariadenia sa poruchy vyskytovali po dlh-

šom odstavení zariadenia pri napäťových skúškach resp. pri ná-

behu bloku. Rozborom poruchových miest SD prialo k nasledovné-

mu zisteniu:

Samostatný vodič, väčšinou v kolenách, bol vystredený

a v niektorých prípadoch bol?, medzi živou časťou n vonka j Sin
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uzemneným obalom iba 2 iicn hrubá vrstva Lukoprénu. Vzhľadom

na porež obalu a priestor, v ktorom sú vedené izolačné vodi-

če, dochádzalo k navlhovaniu Lukoprénu, ktorý tým strác:l

svoje izolačné vlastnosti r. dochádzalo k ze/nnému spojeniu.

Bolo nutné previesť defektoskopickú skúšku /räntgenova-

n W všetkých kolien a vedné kolená vymeniť ze, nové, skontro-

lovanie.

Ďalej sa prevádzkou zistilo, že nie je nutné rozoberať

a mechanicky kontrolovať pružné spojky ISV. Stačí termovíziou

zmerať teplotu jednotlivých spojok o. otvárať len tie, ktoré

vykazujú vyššiu teplotu v rovnakom prostredí oproti iným.

Kabelové spojky pre el. motory I-ICČ

Počas prevádzky JE v~l sa vyskytli -"tyri prípady zemného

spojenia no. prívodoch k motorom KCČ.

Prívody sú realizované dvoma druhmi káblov. V KPsovietskym

a mimo KP celoplastovýra československej výroby. Prierez obi-

•voch káblov je rovnaký, rozdiel je len v profiloch. Sovietsky

tvoria žily lanko gulatáho profilu. Československý je plný

trojuholníkový profil, lía spojenie jednotlivých káblov sa použi'

li klasické kabelárske tru,ičky. Spojenie bolo prevedené zací-

novaním. Vo všetkých prípadoch v spojovacej trubičke so stra-

ny kábla s trojuholníkovým profilom došlo k sväčšenéznu precho-

dovému odporu, v dôsledku ktorého s c. postihnuté miesto tak

prehrialo, že prichádzalo k vytekaniu cínu, a tým vytvoreniu

vodivej cesty medzi žilou a. plášťom knbelovej spojky.

Ha odstránenie závady boli zhotovené nové kabelové spojo-

vacie trubičky z Cu materiálu, ktorých jedna časť mala guľatý

otvor a druhá trojuholníkový. Pred samotným zccínovrním sc naj-

prv kabelová trubička nclisovalc na ká-el. Ďalčia technológia

kábelovej spojky zostala nezmenená.

Po odskúšaní na mechanickú pevnosť r, dokonalosť spoja sa

táto úpravr. previedla na všetkých kabelových spoj-kách k moto-

rom nCC. Viac sa závady po rekon"trukcii nevyskytli.
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Generátor 235 MVA

V priebehu generálnej opravy generátora boli zistené
závady v klinovaní vinutia. Pri obhliadke bolo zistené uvol-
nenie asi 75 % klinov stroja. Uvoľnenie bolo zapríčinené
zasusením izolácie vinuíio. a usadením stroja počas prevádzky.
Zistené boli aj vôle medzi bokom tyčí a drážkou stroja. Na TG
11 a TG 12 bolo prevedené preklínovonie strojov spojené s boč-
ným vyklínov;.ním, ktoré spočívalo v zasunutí paskov z polovo-
dičového materiálu. Tento materiál mal slúžiť na zamedzenie
napaľovania tyčí vinutia kapacitnými prúdmi a tým na narušova-
nie izolácie tyčí.

Ešte pred generálnou opravou bol stroj TG 2? odstavené
od siete ochranou "zem statora;:. Po otvorení stroja bolo zis-
tené, že značná časť klinov vyletela z drážok. ITap.ľ.ťovou skúš-
kou bolo zistené prerazenie izolácie a zemné spojenie dvoch
tyčí vinutia. Závade bola spôsobená uvolnením klinov a násled-
nou vibráciou tyčí vinutia. Rozsah závady bol tak veľký, že
s r. pristúpilo k výmene stetorn gnerátora.

D. Úroveň používaných štandartných mechanizačných prostriedkov
a náradia podstatnou mierou ovplyvňuje techniku prevádzkových
opráv a je skoro jedinou cestou na racionalizáciu údržbársko-
- opravárenských prác a zvýšenie jej efektívnosti. Žiaľ, dote-
raz tomuto problému nebola venovr.ná patričná pozornosť a úro-
veň mechanizačných prostriedkov vyrábaných našimi výrobcami
nie je odpovedajúca, hlavne čo sa týkr. parametrov, rozmerov
a váhy a prevažne v oblasti uťahovania c. povoľovania skrutko-
vých spojov a zabrusovenia armatúr.

Zabezpečenie dostetočného potrebného množstva posilovačov,
hydraulických a pneumatických uťahovočov, proíilaktických
r. meracích a kontrolných zariadení je v"ak na druhej strane
viazané prídelom finančných prostriedkov, čo je ťažko zabez-
pečiť v takom množstve a sortimente,

Z opravárenských metod v súcosnej praxi veľmi účinne použí-
vame odstraňovanie netesností prírubových a zvarovýab spojov
zr. plných prevádzkových parametrov technologických zariadení
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metodou "KJRMANITE".

Uvedená metoda nám umožňuje odstránenie netesností bez
odstavovania turbogenerátorov a blokov JE a prispieva k lep-
ši en u využitiu základných zariadení elektrárne.
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Juss i Helske:
Zmeny a zlepšovacie postupy na JE LOVIISA

1. Všeobecná informácia

JE Loviisa má dva 465 MW /brutto/ tlakovodné jednotky vy-
vinuté na báze WER-440
Zmeny oproti štandardnému projektu sú napríklad:
- viacúčelové automatizačné a meracia technika z NSR
- oceľový kontejment s ľadovým kondenzátorom.
Výrob** el« energie začala v roku 1977 na Loviise 1 a v r.
1980 na Loviise 2.
Napriek veľkej pozornosti otázkam kvality počas výstavby,
objavilo sa veľa faktorov počas prevádzky, ktoré musia byť
zlepšené.

2. Prevádzka
Najdôležitejšia filozofia prevádzky elektrárne je prevádz-
kovať tak /stabilne/ ako je možné a s najmenšími možnými
zmenami výkonu. Pôvodné sovietske prevádzkové programy bo-
li zmenené nasledovne:

2.1. Výkon elektrárne sa znižuje plynule rýchlosťou 50 MW/h,
počas ktorého otrava Xe v reaktore je v rovnováhe. To
z; amená, že koncentrácia kyseliny boritej sa nemení,' čo
by viedlo v prípade jej zmien k prechodovým stavom kom-
penzátora objemu.

2.2. Zvyšovanie výkonu je značne pomalšie ako počiatočné. Dô-
vodom je obava z netesnosti paliva a z predĺženia palive-
vých článkov.

2.3. Tepelný rozdiel medzi kompenzátorom objemu a primárnym
okruhom bol 150°C, ale my sme dosiahli hodnotu 60°C, pre-
tože v opačnom prípade aj najmenšie zmeny vodného obsahu
v kompenzátore objemu vytvárajú nevhodné tepelné precho-
dové javy v dolných nátrubkoch kompenzátora objemu.

2.4. Podľa pôvodných prevádzkových predpisov hlavné cirkulač-
né čerpadlá boli odstavené, keä začalo plnenie vodou po-
čas dochladzovania. To spôsobilo dve pozoruhodné kompli-
kácie. Po prvé voda pod vekom reaktora sa vôbec neochla-
dzovala, a keä zníženie tlaku dosiahlo rovnakého tlaku
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ako v atiaosfére parné bubliny sa nahromadili pod vekom.
Po druhé čistiaci systém reaktora prestal pracovať. Po-
čas dochladzovania sa z jadra reaktora uvoľnilo veľa ak-
tívnych koróznych produktov a keäže tieto zostali v okru-
hu, zvýšili úroveň radiácie primárneho systému, čo zaprí-
činilo zvýšené dávky.

2.5. Počas fázy plnenia vodou cirkulácia ide cez napájaciu
nádrž, aby sa zabránilo tepelným prechodovým javom. Tep-
lota vody idúca do parogenerátora je regulovaná pomocou
tlaku napájačej nádrže. /Obrázok 1/.

3. Opravy
3.1. Parogenerátory
3.1.1.Na základe porušenia kolektora na JE Nová Voronež sme

v roku 1980 veľmi dôkladne prehliadli zvary kolektorov.
Bohužiaľ sme našli veľa chýb, z ktorých jedna bola veľmi
vážna, trhlina zaberajúca 80% obvodu kolektora. Celkove
sme museli opraviť 3 horné zvary a na dvoch parogenerá-
toroch práca trvala tak dlho, že sme dekontaminovali pa-
rogenerátory. Našťastie závady na dolných zvaroch boli
také malé, že mohli ostať neopravené. Metóda, ktorú sme
použili na kontrolu nižšie situovaných zvarov by vyžado-
vala samostatnú kapitolu. Počas odstávky sme museli vyvi-
núť metódu, zostrojiť zariadenie a urobiť rOntgenogra-
fickú inšpekciu.

V prílohe je základný obrŕzok "kazetového vlaku" /obrázok
2/

3.1é2. Kolektorové príruby
Kvalita povrchu kolektorových prírub a kvalita tesniacich
drážok spôsobili ťažkosti pri uťahovaní niektorých kolek-
torových vek. Počas odstávky 1984 sme použili nové zaria-
denie, pomocou ktorého sme mohli mechanicky odstrániť
starý povrch. Potom sme predhriali prírubu pre zváranie,
navarili sme nový povrch, znovu opravovali a vyrezali no-
vé drážky.
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Metóda a zariadenie sa ukázali byť dobrým a teraz máme
jeden kolektor vo veľmi dobrom stave. Môžeme ponúknuť
túto prácu iným elektrárnám pri cene asi 150 000 Fínskych
mariek /kolektor./obrázok 3/

3.1.3. Bimetalické návary
Bimetalické návary parogenerátora bolo veľmi ťažké kon-
trolovať počas prevádzky a tiež zapríčiňujú kontrolórom
prijatie dosť veľkých dávok. V Loviise skoro všetky bi-
metalové návary sú jednotné, /obrázok 4/.
Spolu s K1VU a francúzskou medzinárodnou kontrolou vyvinu-
té ultrazvukové zariadenie s veľmi úzkym spektrom, pomo-
cou ktorého tieto návary môžu byť spoľahlivo a rýchlo
skontrolované.

3.2. Iné zariadenie v primárnom okruhu
3.2.1. Hlavné uzatváracie armatúry

Počas vretena hlavnej uzatváracej armatúry pripomínal
viac dobre stavanú ženu než valec. V dôsledku toho up-
chávkové tesnenie netesní, pretože sa nemôže prispôso-
biť nerovnostiam. V JE Loviisa všetky hlavné uzatvára-
cie armatúry boli rozmontované a vretená boli opracova-
né asi o 2 mm. Vretená boli našopovíiné tekutým kovom
a boli vybrúsené na správne rozmery. V súčasnosti vrete-
ná sú v poriadku a upchávkové netesnosti sa neobjavili.

V nadväznosti na túto prácu niektoré zle tvarované zad-
né tesnenia boli tiež opravené, /obrázok 5/

3.2.2. Spodné nátrubky dýz neobstáli analytickú prehliadku.
V Loviisi 1 boli už vymenené a v Loviis 2 budú vymenené
v roku 1966.

3.3. Zariadenie sekundárneho okruhu.
3.3.1. Zberné trubky parogenerátora

Pri nepretržitom prietoku pary cez zberné trubky ústiace
do kolektora pary PG vznikla rýchla erózia ihneä za ústia-
mi zberných trubiek. Na zabránenie tohto bola vyvinutá
osobitná kompenzačná úprava, ktorá sa ukázala byť najo-
dolnejšia, /obrázok 6/.
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3.3r?. Vysokotlaké prehriováky
Na vstupných koncoch slučky bola jrýchla erózia* Dôvodom
bola zlá inštalácia vstupných koncov, čo zapríčinilo tur-
bulenciu a celkom vysokú prietočnú rýchlosť. Toto bolo
opravené lepšou inštaláciou vstupného konca trubky a výme-
nou materiálu vstupného konca slučky za nerezovú oceľ,
ktorá je viec odolná voči erózii Typ /NV 44 IN/, /obrázok 7/
/Analýza C Si Mn P S Cr Ni Mo N

0,27 P,-'° V-í' -••"23 0,008 24,8 5,95 1,50 9,18

4. Bezpečnosť

4.1. Každý druhý ventil čistiaceho systému v primárnom okruhu
je uzavretý /obrázok 8/.
Dôvodom je, že netesnosť na určitých miestach spôsobuje
situáciu, kde žiadna voda nevniká do reaktora.
KeS dve čerpadlá napájajú tri a dve napájajú čalšie tri
vetvy, časť vody musí cirkulovať cez reaktor.

4.2. Vodný uzáver v primárnom okruhu počas havarijnej situácie
Dispozičné riešenie primárneho okruhu umožňuje pre vznik
vodného uzáveru takú situáciu, v ktorej aktívna zóna môže
zostať nezatopená. /obrázok 9/
Pre zabránenie vodných uzáverov tohto druhu bola v troch
slučkách horúca a studená vetva prepojená potrubím spolu
s drenážou. Z pohľadu prevádzkovateľa táto zmena je po-
chybná. Dostaneme viac potenciálnych bodov netesnosti
a ventilov, ktoré musia byť udržované a kontrolované.
Bezpečnosť sa tým sotva zvýši, ale formálny nedostatok
bol eliminovaný.
Pri výstavbe nových elektrární sa toto musí vziať do ú-
váhy vyvýšením parogonerátorov vo vzťahu k reaktoru. De-
finitívna zábrena vzniku vodného uzáveru je možná na hlav-
nom cirkulačnom čerpadle takého istého typu ako je použi-
tý v JE Loviiss /obrázok 10/.



4 0 - 5

4.3. Radiačné krehnutie
Reaktorová nádoba v JE Loviisa, podľa skúšobných vzor-
kov skrehla značne rýchlejšie než sa predpokladalo v plá-
ne. Z tohto dôvodu obnovené palivové kazety boli odstrá-
nené a nahradené oceľovými kazetami. Toto nebolo dosta-
točná a pre zabránenie tepelných šokov sme äalej ohriali
havarijnú chladiacu vodu do 55°C a a havarijné akumuláte
ry, ktoré napájajú spodnú časť na 100°C.
Situácia je horšia v Loviis 1 na zvare v oblasti aktív-
nej zóny kvôli vysokej koncentrácii nečistôt.

5. Prehliadka
5.1. 5-10 % trubiek parogeíierstorov sa ročne kontroluje výri-

výiri prúdmi. Nebola nájdená žiadna korózia. Hniezda svos»-
níkov parogenerátorov boli prehliadnuté na 100% po poru-
che na JE Royno. Pri prehliadke sme použili indikátor
vírivých rrudov vyvinutom v Technickom výskumnom centre
vo Fínsku. Indikátor je poháňaný do hniezda pomocou
vŕtačky. Pri prehliadke bolo zistených niekoľko štruk-
turálnych chýb, ale ži;dne znaky korózie./obrázok 11 matka/

5.2. KWU skontrolovalo nerezovú vrstvu reaktora pomocou víri-
vých prúdov a ultrazvukom. Neboli zistené žiadne vážne
nedostatky.

6. Zhrnutie.
V štádiu výstavby zostalo v elektrárni dosť veľa defektov
a chýb, ktoré počas prevádzky, boli opravené. Základná
konštrukcia elektrárne je však dobrá a sme napriek niekoľ-
kým problémom obzvlášť spokojní s dobrým stavom parogene-
rátorov. Korózne problétny. typu Westinghouse neexistujú
/obrázok 12/.
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::01TQľR0LA ./IATERIXLU A ZVAROVČCH SPOJOV ZARIADEITÍ PRIM/RIÍEHO

OKRUHU NA JE "EOZLODUJ" V PRAXI.

G, Stepanov, S. Georgiev, M. Popova

Bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky atóuov'':ch. elektrární

v značnej miere zivisia od kvality materiálu a svarových spo-

jov priaárneho okruhu. Z tohto dôvodu je nevylinuta včasná

a kvalitná kontrola základného materiálu a zvěrových spojov

zariadení a potrubí a neustále zdokonaľovanie metód a prost-

riedkov kontroly. Okrem kontroly a skúšok, ktorá sa vykoná-

vajú na vzorkách a nedeštruktívnymi metódami vo výrobnom, zá-

vode, podliehajú zariadenia na JE nasledovnej kontrole:

- vstupnej kontrole - pred nontážou

- kontrole počas I. a II. revízie zariadení

- prevádzkovej kontrole - periodicky

Pri prevádzke JE ~iajú na zariadenia hlavný vplyv:

napätia vnútorného statického tlaku, teplotná napätie, vply-

vy prúdu repelného nódia, vlastná váha konštrukcie, vnútor-

ná napätia v zvsrových soojoch, korózia, neutrónové žiarenie,

poruchy vodno-chemického režimu •;:. iné. následkom všetkých

týchto vplyvov môže dojsť k saenáin v materiále a vzniku vád.

Okrem toho sa aôžu pri prevádzke rozvinúť defekty, ktoré

v procese výroby a montáže zariadení a v čase vstupnej kon-

troly neboli zistené.

Za účelom včasného zistenia a odstránenia neprípustných

vád v záklatlnoa aateriáli a zvarových spojoch sa vykonáva

periodická kontrola, .'.:iorá sa časovo shoduje so savášanín

jadrového paliva do reaktora.

Za uplynulých 10 rokov prúce JE "Kozloduj ;:boli v oblas-.

ti kontroly materiálu nahromadené značná skúsc.iosti.
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Zvýšila sa úroveň profesionálnej prípravy špecialistov toh-

to zamerania. Bola osvojená metodika predbežnej dezplctivácie

a zabezpečenia potrebnej čistoty povrchov, vypracované po-

ncxné zariadenia a prípravky. Vychádzajúc z pre dp o klada na 'ao

davkového zaťaženia V3'poSítava sa prípustný pracovný čas.

lía základe normatívnych, dokumentov a získaných skúse-

ností sa na JE "Kozloduj" zostavuje a schvaluje program kon-

troly .-.toteriálu, v ktorom sú uvadené metódy a rozsah, kontro-

ly. Kontrole sa vykonáva podľa programu v dvoch variantách

- pri plnom zavážaní a.rfcívnej zóny a pri čiastočnom zaváža-

ní aktívnej zóny. Zvláštna pozornosť je venovaní hlavnému

zariadeniu primárneho okruhu, ktorého výsledky z 10 ročnej

praxe prevádzky sú nasledovné:

ITá;\oba

Kontrole vonkajšieho povrchu na nádobe reaktora každo-

ročne podliehajú: základný motoriál valcovitej časti obalu

a dna, zvarové spoje, antikorózna navarka príruby, tesniace

kanály, raedziskrutková plocha, závitová lôžka, oblé prec'iod-

ky nátrubkov č 500, zvěrové spoje a základný material pre-

chodových puzdier, s'/.rutky M 140, podložky, matice íl 140

o iné.

V priebehu štyroch.rokov sa kontroluje vnútorný povrch

nádoby reaktora a stav vnútorných častí reaktora (VKU).

Za uplynulé obdobie bola dvakrát prevedená revízia vnú-

torných častí reaktora a nádoby reaktora na 1. a 2. bloku

a jedna na 3» bloku. Prevedená nedeštruktívna kontrola uká- '

žala dobrý stav bloku ochranných trubiek, koša, Šachty reak-

tora a .dna šachty, Ha nádobe reaktora na L. a 2. bloku boli

pri prvých revíziách zistené priehlbiny neveľkej hfb.'-.y

v oblasti nátrubkov, zvarsvých spojov nátrubkov s ich oblých

prec. 10diek do nádoby.
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Priehlbiny boli začistené brúskou. Analogické priehlbiny boli

zistené v oblasti deliacej roviny vo vzdialenosti približne

500 mn pod ňou. Časť ich bola ponechaná do nasledujúcej reví-

zie bez vybrúsenia.

Druhá revízia VKU a nádoby reaktora bola na 1. bloku vy-

konaná v r. 1982 a na 2. bloku v r. 1984. Priehlbiny na nádobe

reaktora, zistené pri I. revízii, cisli raalú zmenu po ploche

a hĺbke, ilové v?dy (priehlMny), ktoré vznikli v období medzi

1. a 2. revíziou, boli blokované pc.sivačnou vrstvou. SpoianlG-

nie vyvinutia vád je podľa nášho názoru výsledok navrhnutého

a zavedeného na JE "Kozloduj" vodno-che.iiického režimu primár-

neho o'cruiiu pri zavážaní jadrového paliva.

Nedeštruktívna kontrola materiálu a odstránenie vád na

nádobe reaktore, sa prevádza pomocou špeciálneho zariadenia

pre revízie nádoby reaktora - URII~3» zabezpečujúceho spoľahli-

vú radiačnú ochranu personálu pri práci v nej počas celej pra-

covnej smeny.

URK-3 vyrobil podlá sovietskej technickej dokumentácie

podnik "Atomenergoremont1' v Kozloduji. Zariadenie pozostáva

z kabíny, ktorá :ná biologickú ochranu a dva otvory, zdviháka,

pohyblivého a pevného portálu s otočným rámom, traverzy. Ka-

bína je vybavená dištančnými prípravkami pre magneticko-priíŕí-

kovú defektoskopiu a začistenie v. d na povrchu, ľlá okná

s olovenými sklami - dvä v stenách a jedno na dne, cez kto-

ré robia operátori prehliadku nádoby.

Po:nocou ovládania z vysunutého panelu alebo z kabíny

ju možno posúvať po výške alebo otáčať okolo vertikálnej osi,

v3aka čomu je možná prehliadka celého vnútorného povrchu ná-

dobjr reaktora B výnimkou časti dna.
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Pri kontrole vrchného bloku sa zvláštna pozornosť venuje

nasledovným povrchem: austGnitická návarka veka, zvarová spo-

je nátrubkov systému ovládania a ochrany (SUZ), nátrubky ter-

mokontroly a nátrubky kanálov kontroly vyvedenia el. energie,

zvarové s JO je na vonkajšom a vnútornom oovrchu ochranných oba-

lov SUZ, zvarové spoje kompenzátorov, zvarový spoj sférickej

a valcovitej oosti ve!ca a iné. Používajú sa vizuálno-optické

prostriedky, farebná a magnetic'co-p.rášková defektoskopia.

Vizuálno-oafciclcá prehliadka vnútorného povrchu ochranných ob~-

lov SUZ sa robí periskopom RVP-456, no treba podotknúť, že vy-

hv.lnotenis nie je celkom kvalitné, zvlášť pri výskyte pochyb-

ných častíc. V takýchto prípadoch sa používajú televízne ka-

mery.

V prvých rokoch prevádzky sa .kontrola austenitickej ná-

varky veka prevádzala binokulárnymi ďalekohľadmi (vo vzdialc-

runti) z dôvodu vysokého radiačného pozadia. Po použití de-

zaktivácic boli zabezpečené podnienky pre bezprostredný prístup

k povrchom a Využitie metódy farebnej defektoskopie.

Iía vyšoieuvedených kontrolných povrchoch boli zistené

jednotlivé vady typu pór, prípustných podia PK 1514-72.

Hlavné _cirkulačná_ £oí.rH!^Ä

Vykonáva sa lOoií kontrola všetkých zvěrových spojov

a okolia spojov vizuálnou prehliadkou, farebnou defektosko-

piou, meraním percentuálneho obsahu feritu, meraním hrúbky

kolien a iným.

Pri vstupnej kontrole základného materiálu potrubí Js5O<j

sa robí nedeštruktívna metalografická analýza pre uruenie hod-

noty austenitického zrna s použitím metódy "replík", ktorá

sa opakuje po 100 000 hod. práce bloku. Porovnania výsled-

kov umožňuje vyhodnotiť zmeny štruktúry materiálu.
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Kompenzátor .objemu

Pomocou známych metód sa kontrolujú zvarové spoje a zá-
kladný material telesa, í'.varové spoje potrubí s nátrubkami KO,
zvarové spoje elektroohrievričov a iné. Počas vstupnej kontroly,
ale tiež pri 1. a 2. revízii sa kontrolujú vonkajšie a vnútor-
ne povrchy KO, Periodickou kontrolou sa každoročne kontroluje
vonkajší povrch a pri celkovej kontrole - 1 raz za 4 roky -
vonkajší a vnútorný povrch. Za obdobie prevádzky JE neboli
na KO zietené neprípustné vady.

Vzhľadom na neprinznivú radiačnú situáciu treba poukázať
na nevyhnutnosť použitia dištenčnýcii automatických prostried-
kov na kontrolu vnútorného povrchu KO.

Parogenerátpry

Kontrolujú sa zvarové spoje a základný materiál vonkaj-
šieho a vnútorného povrchu telesa, kolektory, príruby kolek-
torov, závitové lôžka, tesniace plochy, skrutky, zvarové spo-
je trubiek s kolektormi, zvarové spoje hermetických konôr a iné.

Používaná luminiscenčná defektoskopie umožnila zistiť
ojedinelé netesnosti v zvěrových rjyojoch trubiek s kolektormi.
Vady boli včas odstránené. Pomocou vizuálnej kontroly, farebnej
a ultrazvukovej doftelctoskopie boli zistené na niektorých ko-
lektoroch parogenerátorov II. bloku (prvý raz v r. 1981) trhli-
ny na závite skutkových lôžok a medzi lôžkami. V roku 1982
boli zistené analogické vady no prírubách kolektorov paroge-
nerátorov 1. bloku. Po odsúhlasení technológie opravy so sov.
stranou boli poškodené príruby kolektorov parogenerátorov
nahradené novými.

Zavedením, vypracovaných dodatočných opatrení pre tesne-
nie prírubových plôch nnrogener.'.torov a zvýšením kontroly
vodno-chemického režimu v priebehu rokov 1983 a 1984 príruby
kolektorov neboli prip oini e nko vane.
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Pri kontrolo skrutiek M48 kolektorov parogenerátorov

boli na niektorých zistené ;;rhliny» Ti to skrutky boli nahra-

dené novými s kontrolným ťahom.

Po vykonaní vonkajšej prehliadky a farebnej defektoskopie

povrchu kolektorov pod hermetickými komorami na parogenerá-

toroch 1. r. 2« bloku boli zistené vady, ktoré vznikli násled-

kom predtým používaného spôsobu kontroly heraetičnosti tých-

to korrôr pomocou freónu. Všetky vady boli 3 pomocou sov. špe-

cialistov skúacné a odstránené.

Od r. 1S78 sa na kontrolu tesnosti zvarových spojov her-

metických komôr s ''ispechoai používa héliová kontrola, ktorej

zavedením boli vyriešené všetky problémy.

Záverom, analyzujúc 10. ročné skúsenosti v oblasti kon-

troly materiálu na JE ;'Kozloduj", ;no£no konštatovať, že airo-

ko používané metódy kontroly, prevzatá z iných oblastí fcc-ch-

•niky, sú v podáiienkaoh JE efektívne, no z.'roveň pre časti

zariadení - nádoba reaktora, kompenzátor objemu, parogene-

rátory a iné -• je potrebné vypracovať principiálne .nové me-

tódy a au torna fcisovsné dištančné prostriedky. Je nevyhnutné

ešte v štádiu projektovania JI3 vypracovávať súpravu prístro-

jov kontroly sc zohlodneníia špecifických podmienok prevádzky

zariadení.
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G. Dičev, G. Chitov, G. Štefanov, I. Ivanov

RADIAČNÁ BEZPEČNOSŤ PRI PREVÁDZKE

Hlavný zdroj ionizačného žiarenia v JE s vodovodnými
reaktormi - jadrový reaktor a s ním spojený primárny okruh-
- umiestnený v miestnostiach, ktoré sú spoľaiilivo chránené
biologickou ochranou. Jej praktický význam je taký, aby re-
dukovala intenzitu gana - expozícií v miestnostiach JE na
prípustnú hodnotu. Vysoký stupeň hermetizácie, miestností a
bezvýznamné úniky tepelného média primárneho okruhu spolu
s presne pracujúcimi ventiliačnými systémami neumožňujú vni-
kať plynovo - aerosolovým splodinám do miestností JE a oko-
lia*

^

Pre kontrolu radiačnej situácie v JE a okolí je vytvo-
rený systém dozimetrickej kontroly a špeciálnej technologic-
kej /špeciálnotechnickej/ kontroly.

Informácia získaná podľa údajov dozimetrickej a špeciál-
no-technickej kontroly je nepretržite spracovávaná a v prí-
pade potreby sa robia korekcie technologického režimu JE.

Okrem zahnolovanej dozimetrickej aparatúry sa radiač-
ná situácia JE kontroluje i prenosnými prístrojmi.

Postupne sa v tejto oblasti zavádzajú najnovšie výdo -
bytky vedy a techniky. Uvedenie do prevádzky moderných mi-
kroprocesorových systémov umožnilo zvýšiť efektívnosť, účin-
nosť a presnosť radiačnej kontroly na JE a v okolí.

Základným kritériom radiačného vplyvu na prevádzkový
personál a obyvateľstvo je integrálna dávka ožiarenia orga-
nizmu lúčmi gama a preniknutie rádioaktívnych látok do ľud-
ského organizmu vdychovaným vzduchom alebo biologickou ces-
tou.
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Priemerné hodnoty výsledkovkontroly povrchového rádio-
aktívneho zamorenia obsluhovaných, poloobsluhovaných a neob-
sluhovaných miestností sú uvedené v tab, 11. Analj^za týchto
úda.jov uvádza, že hladina zamorenia pracovných miestnosti je
nízka a neznamená nebezpečie pre personál. S tým je spojená
i nízka hladina vnútorného ožiarenia personálu, ktorá je 5*
• 7 % prípustnej hodnoty,,

Zobecnené údaje rádioaktívneho zamorenia pracovných
miestností, na JE "Kozloduj" od r. 1974 r, 1981

Iabuľka_ll_

Zamorenie vzduchu, curie Zamorenie Inten-

- aktivita beta tritium jód Z} ¥?
miestnosti plynov aktivita 131 c ^ Z 1 " M ra?

aerosolí ~
min hod

Obsluhova- . n , , , .
né 1.10~xu 1.10"X4 /I,4-5/ I.l5i4 0-68 0,18-2,3

-1O"13

0"10 1 1 0 " 1 4Poloobslu- 1.10"10 1.10"14 /1,7-8 2/ Llôí14 32-1830 0,2-2,4
hované + ̂ Q"1*

Neobsluho- 1.10"10 1.10"14 /I,7-9/ Í.IO"14 109-4468 0,2-133
vane + ío"-1-̂

Osobná dozimetrická kontrola personálu sa robí pomocou

niekoľkých typov osobných dozimetrov za rôznym účelom - pre
operatívnu a mesačnú kontrolu.

Operatívna kontrola sa vykonáva elektronickými rádio-
metrami typu RAD 22, ktoré ukazujú číselne osobnú dávku von-
kajšieho gama - žiarenia a pri dosiahnutí pr-ídbeäne zadanej
hranice dávajú zvuLový signál. Získaná dávka sa automaticky
sčítava kompjutsrom.



4 2 - 3

Mesačná kontrola sa vykonáva fotoemulznynt a termolumi-

niscenčnymi dozimetrar i.

Priemerné ročné dávkové zaťaženie personálu v JE "Roz-

loduj"1 za obdobie rokov 1974 • 1981 je uvedené v tab. 12.

Ako vidieť z uvedených údajov, priemerná ročná dávka vonkaj-

šieho gama - ožiarenia sa mení v rozaedzí 0,83-0,81 rad,, čo

je približne 30 % prípustnej.

Kolektívna dávka na 1 GW/hod vyrobenej elektrickej ener-

gie podľa rokov na JE "kozloduj" je uvedená v tab. 13-

Tabuľka 12

Rozdelenie personálu JE "Kozloduj" podľa dávkového zaťaženia

za obdobie rokov 1974 • 1981 %

Počet, Rozsah dávok, ročná dávka Prie-
prevádzk. 0,1 0,1*0,4 0,4+1,2 1,2*3,0 3,0*5,0 marná
reaktorov dávka

ožkr,
dávka/
rok

1974
1975
1976
1977
1978
1979
I960
1981

1.polrok

1
2
2
2
2
2
2
3

16
13
28
11
13
15
22

70
36
35
27
24
25
28
34

29
24
25
24
27
30
31 '
31

1
20
16
15
19
23
18
12

4
11
6
19
8
8
1

0,_9
0,05
1,10
0,83
1,81

x • 1>13
1,05
0,57

Kolektívna ročná dávka a špecifická dávka na 1 GWh elek-

trickej energie v rokoch 1974 • 1981

Tabuľka 13
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Rok

1974

1975
1976

1977
1978

1979
1980

1981

Počet
prevádzk.
rea. torov

1
2 /
2
2
2
2
2
3

1. polrok

Dávka na
človeka

36
367
458
343 .
1250
692
668
280

Tabuľka 13

Dávka na človeka

' GTfl/h.

0,039
0,144
0,092

0,058
0,211

. 0,156

0,108

0,057

Vzhľadom na to, že 70 - 80% priemernej ročnej dávky aa
dostáva počas opráv, pre toto obdobie sú prijaté zvláštne
opatrenia pre ochranu personálu. Vážna pozornosť sa venuje
kvalifikácii personálu údržby, skutočnému slávu prístrojov,
predbežnej dezaktivácii zariadení údržby a opr-á*

Na JE "Kozloduj" sa zabudovaným systémom a dodatočne
montovaným presným spektrometrickym systémom RD 1600 vykonáva
stála radiačná kontrola vypúšťania rádioaktívnych plynov, do
atmosféry, rádioaktívneho jódu a betaaictívnych aerosolí.

Priemerné ročné rádioaktívne vypúšťania cez ventilačný
komín sú uvedené v tab. 14. Tiato hodnoty sú viac ako o dwa
stupne nižšie ako prípustné. Toto vysvetľuje i nízke ožiare-
nie v zóne troch, kilometrov JE - do 10 dáv3ry/rok, čo je
omnoho menšia ako prirodzené ožiarenie - 10 dávky/rok.

JE môže mať vplyv na okolie nielen prostredníctvom ply-
novoaerosolového vypúšťacia vôd.
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Celková aktivita vypúšťaných vôd z JE "Kozloduj" za
rok nepřevyšuje 10 milicurie. Pri tejto hladine vypúšťa-
nia nemôže byť ani řeči o vplyve JE, "Kozloduj" na rieku
Dunaj. Toto potvrdzuje i analýza údajov rádioaktívnej kon-
troly vôd rieky Dunaj a rýb, žijúcich v "teplom" kanále. .

Sprxemerované špecifické ročné vypúšťania rádioaktív-
nych, vzácnych, plynov, rádioaktívnych aerosolí a jódu - 131
z JE "Kozloduj" 1 a 2,

Rok

1974

1975
1976

1977
1978

1979
1980
1981

Počet
reakt.

1

2
2

2
2
2
2

3

Vyrobená
el.energia
MW/rok

106

292

569'

567
684
697
704

1041

rádcakt,vsác.
plyny, Si

MWTrok

48 ,.69
21,80

3,9
3,45
2,21

1,37
1,36
2,99

Tabuľka

rádioakt.
m C i
ivíW/rok

0073
0,414
0,090

0,188
0,210

0,229
0,042
0,021

14

j6d-131
m Ci

""HV/TDÓT"

0,178
0,611

0,103

0,251
0,173
0,258

0,071
(?s 104

Podľa nepretržite vykonávaných meraní rádioaktivity
pôdy, potrav-n, rastlín, vody, rýb, mäsa a bahna v oblasti
JE "Kozloduj", nebol štatisticky zaznamenaný vierohodný vplyv
rádioaktívneho vypúšťania z komína a odvodného kanála na oko-
lité prostredie j, dokonca ani pri veľmi vysokých keoŕicien -
toch využívania stanoveného výkonu, Ktorými je desaťročné
prevádzka elektrárne charakteristická.
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G. Dičev, G, Štefanov, Ĵ  Jntov, M. Papazian, Z. Bojadžiev

TECHNICKO - EKONOMICKÉ UKAZOVATELE PRÁCE JE "KOZLODUJ" 1 A 2

Prevádzka JE "Kozloduj" 1 a-2 v období rokov 1974 - 1983
sa vyznačuje spoľahlivou, trvalou a bezpečnou prácou zaria-
dení a technologických 3ystéinov. Výroba elektrickej energie
do konca roku 1983 bola 64,8 miliárd

Projektové ukazovatele elektrárne sú plne potvrdené pre
vedenými garančnými skúškami jednotlivých bloicov. Zovšeobec-
nené technicko-ekonomické ukazovatele /TEP/ práce J3 "Kozlo-
duj" a jednotlivých bloxov sú uvedené v tabuľke 3

Prvá št.tna úloha na výrobu elektrickej energie JE pre
rok 1975 bola 2 OOO ml. kWh. Ako v roku 1975 tak i v nasle-
dujúcich rokoch postupne rastúce plány výroby elektrickej e-
nergie boli splnené a prekročené.

Tschnicko-ekonomické ukazovatele za dlhodobé obdobie
práce elektrárne sú blízke projektovým alebo ich prevyšujú.
Nízke ho Inoty niektorých ukazovateľov aú vysvetlené rozdie- .
lom reálných podmienok prevádzky od garančných. Tieto fakto-
ry sú nasledovné:

- teplota chladiacej vody - v letnom období sa obyčajne rov-
ná 27°C, čo značne prevyšuje projektovú hodnotu,

- straty tepla na technologické potreby, na vykurovanie i
prevádzkových miestností

- zásobovanie teplom stavebnej plochy,
- straty tepla s únikmi pary a konuenzútu,
- stále sedimenty na trubkách kondenzátorov bez kontinuál-
neho čistenia

Pri zohľadnení všetkých týchto faktorov technicko-eko-
nomické ukazovatele plne zodpovedajú projektovým.

Spotreba elektrickej energie pre vlastné potreby JE /ná-
čert 2/ je na projektovej úrovni. Treba podotknúť, že projek-
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tová hodnota spotreby - 7>32 % - zahrnuje len spotrebiče
HVB, rea- torovne, budovy pOBoených prevádzok a cirkulač-
nej čerpacej stanice.

Nie sú tu zahrnuté spotrebiče objektov, ktoré boli
projektované v BÍR - pobrežná čerpacia stanica, spojený po-
mocný blok, Cffi5v, administratívne budovy - s cel-covou kapa-
citou 20. Pri zohladnaní všetkých spotrebičov v JE vlastné
spotreby prevyšujú projektové. Niektoré zvýšenia v roku 1981-
- 1982 sú zdôvodnené prevedením spúštacích operácií a vyvede-
ním výkonu III. a IV. bloku .

Koeficient využitia stanoveného výkonu /KIM/ v dodatoč-
nom ôasovom období bol v hraniciach a prevyšoval projektovú
hodnotu. Kízka hodnota využitia stanovaného výkonu na I. blo-
ku za r. 1975 - 1977 je zdôvodnená predĺženým obdobím zaváža-
nia, spojeným s rekonštrukciou paroganeratorov, výmenou ka-
ziet ARK| a tiež dodatočnými prácami na rozvode pary turbín.
Okrem toho, projektový koeficient /O,8/ neprihliada na doda-
točný čas /60 dní/ na prevedenie raz za 4 roky revízie nádob
reaktorov a VČR a tiež čas potrebn, pre převede.ie základnej
opravy turboagregátov.

Jednako je treba podotknúť, že v niektorých obdobiach
medzi zavážaním koeficient využitia výkonu dosahoval veľmi
vysoké hodnoty. Tak napríklad v VI. etape na I, a II. bloku
koeficient využitia stanoveného výkonu tvoril príslušne 95j86%
JE pracuje v energosyotéme B£R stabilne a trvalo. Je to jas-
ne vidieť podľa údajov v odstávkach jednotlivých blokov, uve-
dených v tabuľke 3.

Treba poznamenať, že najväčší počet odstávok blokov p_i-
padá na obdobie vyvedenia výkonu po ich uvedení do prevádzky
v procese nastavenia nových zariadení a systémov. Vysoká sta-
bilita práce je spätá so zabezpečením spoľahlivej činnosti
hlavných zariadení.
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V tomto vzťahu skutočnú úlohju hraje pracovny kolektiv

elektrárne. Operatívny personál 4 údržba si plne osvojili

prevádzku a opravu realctorovne, turboagregátov a iných za-

riadení, včetně operácií, spojených 3 jadrovým palivom.

Zlepšili sa niektoré technologické schémy, bola preve-

dená rekonštrukcia radu uzlov zariadení, vypracované opti-

málne technológie mnohých technologických operácií a operá-

cií opráv. Bez ohľadu na dosiahnuté vysoká výsledky a projek-

tové ukazovatele na JS "Kozloduj" na zlepšení prevádzkových

výsledkov sa pracuje.

Faktory zvýšenia technicko-ekonomických ukazovateľov

sú nasledovné:

1. Udržanie vysokého stupňa pohotovosti zariadení a systémov.

Pre realizáciu tejto úlohy je práca zameraná týnito smer-

mi:

- prísne dodržanie prevádzkových predpisov,

- zdokonalenie a presné splnenie systému pláaovito-pre-

ventívných opráv, systém zahŕňa plánovanie, prípravu a

prevedenie technickej obsluhy zariadení a dáva možnosť

pre analýzu a dlhoročné prognózy opráv zariadení na sta-

tickej báze,

- rekonštrukcia zariadení za účelom zvýšenia ich spoľah-

livosti

2 Preradenie kvalitatívnych opráv a skrátenie ich trvania

počas zavážky reaktora. Dôležitý prvok:

- príprava k z-vážaniu a hlavným opravám, ktorá obsahuje:

- príprava potrebnej dokumentácie,

- príprava potrebných prístrojov a zariadení,

- príprava personálu údržby.

Operácie zavážania a opráv vedie špeciálna operatívna

skupina, ktorá určuje smerové úlohy pre brigády údržby. Tá-

to operácie citeľne skracuje termíny.
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V JE boli vyrobené nové zariadenia a prípravky pre
opravy, zásluhou čoho boli skrátené termíny zavážania:
- hydraulický uťahovák na tesnenie HCČf

- prípravou a kľúče na opravu pohonov HRK,
- stojany na nastavovanie a kontrolu elektronických bio- '
kov AHM-4, ARK, "Vlny" a iné.

3 Uplatnenie vedeci>:o-technických výdobytkov a zahraniô-
j; neho, včetně sovietskeho, progresívneho výskumu v oblas-

ti prevádzky JE,

Na JE je vypracovaný pian vedecko-technického pokro-
ku, ktorý zahŕňa:
- vedecko-technický program prieskumu našich a zahranič-
ných výdobytkov v oblasti prevádzky, údržby a opráv ja-
drových zariadení,

- vedecko-výkumné a inžinierske úlohy, zahrnuté do prog-
ramu spolupráce s IJIJE a NIPi-iES "Energoprojekt",

- úlohy organizácie a rozvoja činností. TPTIT,

- tematický plán rozvoja VaZH«

Tak napríklad už je zavedené vlastné spracovanie opti-
málnej varianty zavážania reaktora. V štádiu výskumu -
- práca zariadenia kontinuálneho čistenia kondenzátorov
turbogenérátorov s veľkým ekonomickým efektom, ktorý
bezprostredne vplýva na technicko-ekonomické ukazova-
tele práce JE.

4. Zdokonalenie organizácie prevádzky a práce s (jersonálom.
Zvyšovanie úrovne prípravy personálu, dobrá organizácia
riadenia majú skutočný vplyv na technicko-ekonomické uka-
zovatele JE a sú hlariiými úlohami riadenia JE, Poriom je
mnoho a sú rôznorodé - instruktáže, účast v škole technic-
kých poznatkov, protihavarijné cvičenia, periodické skúš-
ky, s celým personálom prehodnotenie vzniklých porúch bež-
nej práce na JE "Kozlodúj" a na iných JS. Všetky tieto
činnosti majú konice koncov aa následok zníženie objek-
tívnych a subjektívnych príčin prerušení bežného technic-
kého procesu pri výroba elektrickéj energie a svyäujú pre-,
vádzkové ukazovatäLe JE.
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Vychádzajúc z desaťročných skúsenosti s prevádzkou JE
možno urobiť nasledovné závery:
1. JE'Kozloduj" 1 a 2, vy avené sériovými blokmi WSR 440

sú prevádzkovo spoľahlivé a bezpečné
2. Garančné ukazovatele energetických blokov sú plne potvr-

dené ich prevádzkou bez ohľadu na rozdiel medzi projekto-
vými a reálnymi podmienkami práce*

3 Existujú dodatočné rezervy a možnosti zvýšenia technic-
ko-ekonomických ukazovateľov JE "Kozloduj".

Tabuľka č. 3

Súhrnné TEU práce JE "Kozloduj"'

ň. U k a z o v a t e l e Jednotka Projekt Rosy

L. V.roba elektrickej energie
a/ plánované mil.

b/ skutočná k
2 . Vlastné spotreby %
3. KPD - brutto &
4. Priemerný elektrický výkon M
5. Koeficien využitia stanove-

ného výkonu v čase Ka V %
6. Koeficien využitia disponi-

bilného výkonu K a m %
7 Ročný prestoj hod.
8. Počet odstávok

a/ plánovaných
b/ naplánovaných
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ô.

la
lb

2

3
4
5
6
7
8a
8b

Pro- 1974

928
7 32 12,60

32 30,49

294

71,55
•0,8 66,78

1256

I

1945
10,79
30 26

222

81,22

52,86

1645,;8

2

8

1975

,_II_ _

610
9 13
29f10

287,6

91,26

46,20

187,8

a
5

. AEG

2000

2550
10,39

29,97

291,7

49,53

I

2550
8,05

29 25
250,2

78,22

60,99
1912,

3
5

1976

II- _

2739
7,62

30 09

311,8
83,62

74,24
7 1438,8
6

3

AEC

4989
7,81

29,98

568

67,61
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Vlastná spotreba elektrickej energie
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Skúsenosti e prevádzkovaním I . bloku
JE J?akš v i . etape

Jozef Ponya
gener. r i aá i t e l JE Pakš

Jozef Bajs
vedúoi siaeny JE Pakš

r . 1 9 8 4
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1, &3.sový hĽ.imono r̂aiii prípravy, b^úiiťj.iii;.; a prevádzky

I . bloku JE Pules je no.aleůovirj t

Dosiahnutie prvóiio kritického ttevu 14. 12. 1932

reaktore

Prifáaovanie na sneť 26. 12. 1902

Dosiahnutie 100 </.- výkonu 10. 5, 1983

72-Iiodiiiovó claiSlcy 8 - 11. 0« 1983

iiačiatok GO a zavážanie paliva 21. 4. 1984

Začiatok druhej etapy 2. 4 . 1984

Blok v r . 19G3 vyrobil 2 473 1S9 KWh e l .

vrátane 1 109 ^71 lcV7h počas ijr£v)rt;vno-8i/Ů8ťacíoh prác.

Koeficient využitia výkonu blolcu v r . 19G3 po 72 hodiao-

V3j sloiäka bol 94, 2 %, 7 r . 1984 clo zavážania paliva blok

vyrobil 1 037 892 kWh e l . •norgie s koeficientom 90,8 f*.

Kolektívna dávka ožiarenia do 31, 8. 1984 bola 610 mSv

(rrátane zavážania a opráv ) . Rádioaktívne úniky do atmos-

féry nepresiahli 0,1 % prípustných hodnôt.

1. Previ'.ďakové ukaaovatele JE Pe.kč

á a objenovó ukazovcitelo prevádzky 1. bloku v ro-

koch 19S3 a 1984 sú uveúeao ne. náčrte 1 a 2.

nábehy ooliranných systóuiov na náčrte 1 sú uvedene od

ukončenia dyaauických skúšok.

w'ábehy ochranných syctóuov jočs.t plnej prevt.c!zkjr sú

uvoagnó v tab, 1.

rjowiiuílny výkon blolm po ulcoiičoní ^rípravno-Dpúžtacích

skúšok bol 425 W, 00 zodpovoôalo prieiuernóau oliravu aktív-

nej zócy 29 t l *J . V projektoch tejto aodnote zoúpovedc.l e l .
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výkon 4'i-O ílff. (h: s po í r 3 ba íepcliiólio L:údia v -riir.r'.rnoui okru-

hu bola nižitio. ako projektovo úŕaje, následkom čoho vznikol

rozúiel medzi projectov.ýu a skutočným výkonoti. Sovietska stra-

na po prevedení nových výpočtov a analýzy bezpečnosti rozhodla

avv'í:iť výkon reaktor:-, nt. *'i = 30*0 oc! júla 19G4.

Sej to hodnoto při .aouinálnyo.U podmienkach /frekvencia sie-

te, taplotť chl.i.iaoej vody/ zodpovedá el. výkon 440 MW.

Po obdržaní rosuoúnutia fíia^arskýoh or^únov díla 17. 8. 19C4

bol výkon bloku ssvýiíeni' 110 novú hodnotu,

Uiíazovctele výrob;/ el. energie, 1:. tiež neplnenia sú uvede-

no v tabulke ó» 2,

2« Spoľahlivosť rjrevi.idzlcy blolm

Iioci ůiúue Lioznoať aualjzovať výsledky len z porovnateDľne

krť.tkeho obdobia prev.-.dzky - 4 ae&iaoe v r. 19C3 a 19C4 - mô-

žeme urobiť niektorá závery podľa údajov tabuľky 2.

- 73,4 # neplnenia z dôvodu výpadku zariadení zapríčineného

vadami r.»cundárneho okruhu.

Spomedzi nich sú oharakteristioké vady regulačnýoh venti-

lov, netesnosti ohrievákov a separátorov následkom erózie.

Teohnologioké systémy priaárneho okruhu praoovali spoľah-

livo.

Väčšia časť neplnenia výroby (v súvislosti s elektriokým

zariadneím) bola zapríčinená zanesením plynového chladiča generá-

tora.

Zanesenie chladičov je jedným z najvážnejšioh problémov na-

šej elektrárne. 0 tom budeme písať nižšie.

Oblasť MaR a A môžeme hodnotiť kladns. V prvýoh obdobiach

- zvlášť počas přípravno-spúšťacíoh práo bolo veľa jalových ná-

behov, no tento jav sa v r.1984 praktioky odstránil*

Ďalej budú podrobne analyzované niektoré skúsenosti s pre-

vádzkovaním zariadení a systémov.
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2«l«TeohnoloKioké ayatémy primárneho okruhu

Ako bolo vysšieuvedené, zariadenia primárneho okruhu

pracovali velmi spoľahlivo. Neplnenie výroby el. energie

bolo už len z dôvodu «ainých hrdiel HCČ, ktoré boli na všet-

kých čerpadlách.

No netreba zabúdať, že 5 HCČ zo šiestioh v sledovanom

období pracovalo na rezervnom stupni tesnenia. Príčinou vy-

padnutia prvého stupňa bolo asi znečistenie tesniacej vody,

hoci sa nedajú vylúčiť aj iné dôvody, ako napr.: konštrukčné

problémy, nesprávny preŕuk meraní tlaku v priestore za stup-

ňami atď. Skúmania tohto problému pokračujú. Boli zabudované

špeciálne filtre pred 2 Hc5 pre jednoznačné určenie vplyvu

znečistenia vody.

2«2»Technologioké systémy sekundárneho okruhu

Celkove možno konštatovať, že zariadenia sekundárneho

okruhu praoovali spoľahlivo v stacionárnyoh režimoch. V pre-

ohodnýoh režimooh však nie sú stabilné.

Je typické, že u každej zmeny v režimooh, potrebnej pre

opravu určitého zariadenia, sa zistili dodatočné závady.

Z tabuľky č, 3 vyplýva, že počet porúch v sekundárnom

okruhu je 5 krát vyšší ako v primárnom okruhu. Toto zdôraz-

ňuje výhodu zostavenia "Jeden" reaktor - dve turbíny", pre-

tože väčšinu porúoh v sekundárnom okruhu bolo moäné odstrá-

niť bez odstávky bloku pri zníženom zaťažení reaktora.

Wajviac porúoh tvoria vady a netesnosti armatúr systému

ostrej pary a napájaoej vody. Pomerne často sa objavili vady

v odvádzaní zohriatého kondenzátu SPP.

Mnoho havarijnýoh odpojení bolo z dôvodu nespoľahlivosti

regulovania úrovne parogenerátorov. hlavným problémom je to,

že regulačné ventily majú zväčšené prieohodné prierezy (o 2,5-

-4 krát)* Situáciu sťažovali projektové nedostatky a následkom

toho všetkého počas přípravno-spúšťačich prác bola 3 krát na-

var, ochrana I. a 6 krát HO III. z dôvodu poruchy regulácie

úrovne*
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Pred začatím priemyselnej prevádzky obmedzením maximál-

neho prietoku ventilov a zvýšením efektívnosti blokovaní,

doplňujúoich okruh reguláoie, dosiahli sme skutočný úspech.

Jočas zavážania prestavbou elektronapájania okruhov MaR -

.- individuálnym ovládaním ventilov sme ešte zvýšili spoľahli-

vosť reguláoie. J 9 treba dodať, že podľa nášho názoru problém

by sa úplne vyriešil výmenou regulačnýoh ventilov.

Najväčšou vadou sekundárneho okruhu bola netesnosť delia-

oej roviny CVD druhej turbíny, odstránenie ktorej bolo zvlášť

dôležitým cieľom opráv.

Najťažšou haváriou z hľadiska dôsledkov - bolo roztrhnu-

tie potrubia pary pred redukčným zariadenia 7 Jar dňa 23.1. 1984

po odľahčení turbín, kedy sa daný ventil otvoril, potrubie sa

roztrhlo po oelom priereze.

Pri skúmaní havárie sa zistilo, že príčinou roztrhnutia

bol hydraulický náraz. Odstránenie vody z priestoru potrubia

pred ventilom bolo predpokladané ručným spôsobom, čím však

nie je možné riešiť tento problém v prípade otvorenia ventilu

po blokovaní. Tento nedostatok bol odstránený automatickým

systémom odstránenia vody z potrubia.

2.3.Systém MaR a A

Zabezpečuje vyhovujúcu spoľahlivosť technologických pro-

cesov. Ako bolo vyššieuvedené, počas přípravno-spúšťačíoh

práo a na začiatku prevádzky počet jalových nábehov bol veľký.

Najvážnejším z nich bol nábeh jedného zo systémov havarijného

ohladenia zóny dňa 2. 9. 1983. Viao ako polovioa nábehov hava-

rijnýoh systémov bola následkom porúch okruhov ííaR. Spoľahli-

vosť týohto systémov sme boli schopní zlepšiť len veľkým vyna-

ložením práoe. Iío výsledky sú už citelné : v r. 1984 sa jalové

n ábehy prakticky nevyskytli. 07 % neplnenia výroby v časti

MaR vytváral v prvom polroku 1964 skrat kábla jedného pohonu

SUZ.

Najväčšie problémy boli s poruchami meracích obvodov.

Charakteristické je to, že väčšina porúoh regulačných obvo-

d ov bola pre nestabilitu meracích obvodov danej reguláoie.

Systémy ochrany pracovali spoľahlivo. Prípady zlyhania

sa nevyskytli*
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2.4» Systémy ohladiaoe.i vody

SSanesenie systémov chladiacej vody usadeninami a mik-

roorganizmami je jodným z najvážnejších problémov na našej

elektrárni. Tieto organizmy prechádzajú filtrami chladiaoej

vody, usadzujú sa v stojacích zónach chladičov a rozrastajú

sa do takej miery, že blokujú priechodnosť potrubí.

Velké problémy boli so systémami chladiacej vody prís-

lušných epotrabičov.

S dobrým efektom sme počas zavážania uskutočnili biolo-

gicko-ohemioká* čistenie.

Pre konečné vyriešenie problému pracujeme spolu s ve-

deoko-výslcumnými ústavmi na dalšíóh výskumoch.

i. Jadrová bezpečnosť elektrárne

Za uplynulé obdobie sa nevyskytla taká havária, ktorá

by mala vplyv na okolie.

Prípady porúch nábehov ochrán - neboli.

Ani jeden nábeh havarijnej ochrany reaktora nebol vyvolaný

signálmi neutrónovej ochrany. Chladenie aktívnej zóny bolo

zabezpečené spoľahlivo. Tlak v priuárnom okruhu sa v analy-

zovanom období ani raz neznížil pod 40 bar.

Systémy bezpečnosti bloku bold vyhovujúco spoľahlivé.

Pri znížení ioh funkcie ani raz nebolo potrebné znížiť vý-

kon bloku.

•• Činnosť personálu

Najväčšiu zásluhu na dosiahnutí dobrých ukazovateľov

práce bloku mal prevádzkový personál, ̂ 'alý počet havárií

a nízke percento neplnenia výroby potvrdzuje ich všestrannú

prípravu.

Jednou z našich dôležitých úloh je i naďalej udržať pre-

vádzkovú činnosť na vysokej úrovni. V roku 1984 bolo 5 havárií

vinou operatívnej obsluhy s celkovým sklzom vo výrobe 600 MWh.

Táto hodnota vcelku nie je veľká, no upozorňuje nás, že i počas

prevádzky je potrebné opakovane školiť obsluhu a vštepovať jej
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návyk na odstránenie havarijných situácií.

Prvý blok po zavážaní paliva bol prifázovaný na sieť

2. júla 1984. Bez ohľadu na následné odstávky - dotiahnutie

hlavnej deliacej roviny turbíny č. 2, odstránenie netesnos-

ti na vrohnon bloku - praouje stále spoľahlivo s koeficientom

využitia stanoveného výkonu nad 90 %*



T a b u ľ k a č . 1

Nábeh oohrannyoh systémov v období od 14. 12. 1982 do 2 1 . 4. 1984

v Oohrana

Havarijná oohrana
- I

HO - II

HO - III

HO - IV

Celkom HO

SAOZ

Oohrana turbíny

Oohrana generátora

Poč«t nábehov / skutočné havarijné situácie

Počas
prípr.spúšťacích

prác*

18/4

2/2

12/1

6/2

39/9

1/-

12/9

3/2

11.8.-31.12.1983

3/3

5/5

4/2

12/10

V-
3/3

2/-

1.1.-21.4.1984

1/1

6/4

1/1

8/6

1/1

Celkom

22/8

2/2

23/10

11/5

58/25

2/-

16/13

5/2



T a b u ľ k a č. 2

Výroba a neplnenie výroby el. energie v období od 11. 8. 1983 do 21. 4. 1984

Výroba el. energie
MWh

Koeficient využitia
výkonu %

neplnenie výroby

Zavážanie

Teplo na vykurovanie

Havarijné odpojenia

Bežaá oprava

Vplyv vonkajšioh faktorov
/frekv.siete,teplota ohl.
vody/

11. 8. - 31.12. ]

1 364 098

94,2

líWh

84 302

17 442

14 695

27 484

24 096

f>

5,8

1,2

1,0

1,9

1.7

L983

N m

24,7

5,1
4,3
8,1
7,2

1. 1.

MWh

818 508

714 000

39 935

13 677

41 167

9 729

- 21.4. 1984

1 037 892

55,9

%

44,1

^S,5
22,2

0,7
2,2

0,5

N m

187,4

163,6

9,4

2,9

9,4
2,1



T a b u ľ k a c.3

Neplnenie výroby z dôvodu poruohovosti zariadení 11. 8. 1983 - 21. 4. 1984

Primárny okruh

Sekundárny okruh

BI. zariadenia

Zariadenia MaR

C e l k o m

Neplnenia výroby

m

5 025

69 706

11 810

8 399

94 940

5,3

73,4

12,4

8,9

100,0

Počet porúch

5

25

5

10

4,5

%

11,1

55,6

11,1

22,2

100,0



ISWh

(Deoember
1982 5 486)

Január 85 944

Február 50 663

Marec 0

Apríl 180 775

Máj 222 166

Jún 187 082

Júl 28» 419

August 297 341

Septem.295 013

Október 307 629

Jffovemb. 281 73»

Deoemb. 284 407

Celková výroba

za r.1983
2 473 169

Výroba v období
P S P 1 109 071

Výroba v období
medziprevádzky

1 364 098

Výroba el.easrgie
koeficient
využitia
(1) (2)

Harmonogram el. výkonu I.bloku JE "PAKŠ" v r. 1983

Výkyvy v práoi zariadení

A Netesnosť deliacej roviay J Odpojenie IPG pra op- -S Odpojenie SfP.'T».2

27,2

17,7

0

59,1

70,3

61,1

88,7

94,«

96,4

97,3

92,1

89,9

29,1
a porucha bloku tesnenia
HCO

18.3 B Regulácia rýchlosti pok-

0 lesu pononov SUZ

59,5 V Netesnosť v systéme na-

70.4 - vody

61.2 G Netesnosť prírub pomoo-

88.8 nýoh potrubí HCČ a op-

94.3 rava systému kontroly

96.9 tesnení veka kolektora

97,9 PG zo strany sekundár.

94,1 okruhu

93,0 D HO zvýšenia úrovne v PG

E Odpojenie HCČ pre uzavre-

tie armatúry Rookwell

ravu poistn. ventilu pre opravu potrubia
odplyňovača T Odpojenie SPP TG2 pra

K Odpojenie generátora opravu regulátora

1 pre stratu budenia u Meranie vibrácií TGl

L Odpojenie generátora ľ Netesnosť armatúr hl.
1 pre pokles tlaku ole- kolektora pary a na-
ja na tesnenia pájania

M Bdpojenie TG 1 pre ne- G H Jalový nábeh SAOZ
tesnosť oleja ložiska c Oprava hrdiel HCČ
rezervného budiča v ,

C Odpojenie generato-
N Odpojenie TG 2 pre opr- x o v if2 pre vysokú

ravu systému napájaoej teplotu ložiska
vody v

S Nábeh ochrany bloku
0 Odpojenie TG 2 pre vy- vysokej úrovne v PG-5

solcú úroveň v kondenzá-
tom E Oprava uzatváracej I

klapky TG 2
P Nábeh oohrany reaktora
pri výpadku HCČ el.časti IV Netesnosť kondenzá-

tora a ventilu SPP
» '»2 Ž Odpojenie SPP TGl pre re- R Odstávka TG 1 pre odstrá-

víziu armatúry

48,8 49,3 z Odpojenie TGl pre reví-
ziu regulačného ventilu
napájacej vody

94,2 95,6

Elektrický vvkon 425 i«h ( t=29,10)=100#
s prihliadnutím na zásobovanie teplom

nenie netesnosti na od-
plyňovačí ^

Legenda

jrs.. Priemerná hodnota výkonu
za deň

J\j* Odpojenie jednej turbíny
-•;«- Nábeh ochrany reaktora



Výroba el. energie

(D
MWh

Január 284 054

Február 276 268

Mareo 270 175

Apríl 207 283

Máj

Jún

Júl 247 694

August 305 219

September

Október

November

Deoember

Celková
výroba 1 590 693
v r.1984

Výroba od
28.12.1982

4 069 347

(2)
Koeficient

90,9

94,5

86,5

Í8.5

79,3

94,7

85,7

(3)
vyu

95,»

98,7

89,5

70,2

80,2

95

88,1

Harmonogram el, výkonu 1. blok'i JE "PAKŠ" v r . 1984

Výkyvy v práoi zariadení

A Odpojenie TG 1 pre stratu vákua

B Odpojenie TG 2 pre roztrhnutie

parovodu pred BRU - í)

C Uzavretie armatúry na GPK

D Odpojenie TG 1 pre čistenie

plynového ohlad ča generá-

tora

Zníženie zaťaženia pre od-

pojenie IíČ

E Odpojenie TG 2 pre vypnutie
NČ, HO 1

F Odpojenie TG 2 pre čistenie
plynového ohladiča

G Oprava reg,ventilu úrovne na
II. stupni SPP

H Pokles pononu SUZ pre skrat

I Demontáž reg. ventilu na pot-
rubí napájaoej vody

(1) Výroba el. energie

(2) Elektrický výkon 420 MW (4t • 29,l"c)

(2) s prihliadnutím na zásobovanie teplom

'•-i

J Zavážanie paliva a ge-
nerála* oprava

K Dotiahnutie skrutiek hl.
deliacej roviny CVD 2,
turbíny

L Uzavretie 1OTA225803 a
odpojenie 3x HOC

M Odstránenie netesnosti
deliacej roviny KMM na
vrchnom bloku

N Vypadnutie regulátora
budenia 11 SP

0 Skúška 21,22 SA

P Jalový nábeh ROM

Q Odstavenie USA pra brú-
senie posúvaca regulát.

R Odstavenie 12SA pre od-
stránenia plynovej netes-
nosti generátora

S Uzavretie 10RA05S801,od-
pojenie HOS

T Odstavenie 12SA pre od-
stránenie plynovej netes-
nosti generátora

Legenda

priamerná hodnota výkonu za 1 deň (24hodín)
odpojenie jednej turbíny
nábeh ochrany reaktora
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