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Ing. Miroslav Cibulci, CSc.
Státní plánovací komise Praha

JADERNĚ ELEKTRÁRNY S LEHKOVODNTMI REAKTORY
VE VÝHLEDOVĚ ENERGETICKÉ" BILANCI CSSR

Důležitým předpokladem zajištění potřebné dynamiky hospo-
dářského růstu je i v podmínkách přechodu na intenzívní typ roz-
voje optimální řešení energetické bilance. Takové řešení musí
být vybráno z rozvojových variant energetiky přípustných z hle-
diska vnitřních a vnějších možností ekonomiky.

Probíhající práce na dlouhodobém výhledu a střednědobém plá-
nu československé energetiky stále více prokazují. Se jedině
orientace na intenzívní rozvoj využití jaderné energie může efek-
tivně eliminovat důsledky zhoršujících se technických a ekonomic-
kých podmínek opatřování tradičních fosilních energetických zdro-
jů. Rozvojem jaderné energetiky lze vyhovujícím způsobem vyřešit
nejen problémy spojené s rozšiřováním disponibilního množství
zdrojů vstupujících do československé energetické bilance, ale
paralelně s tím vytvářet předpoklady pro moderní přestavbu struk-
tury konečné spotřeby energie u uživatelů. Elektrickou energii
dodávanou jadernými elektrárnami se v konečné spotřebě energie
na vý5S"i-kvalitativní úrovni nahradí snižující se zdroje fosil-
ních paliv zejména ropných produktů a uhlí /tab. 1/. Bylo proká-
záno, že převážnou část z vytypovaných příčin nehospodárnosti ve
využívání paliv a energie v československém průmyslu, dopravě
a zemědělství bude možno odstraňovat jen postupně s růstem zdro-
jů elektrické energie z budovaných jaderných elektráren.

Jde o likvidaci značného počtu nevyhovujících výrobních
technologií a jejich náhradu moderními elektrotechnologiemi,
které snižují ztráty energie ve výrobních procesech, lépe zhod-
nocují použité suroviny a snižují hmotnost výrobků. Širší uplat-
nění elektřiny jako energetické základny umožní v řadě průmyslo-
vých oborů zavádět výkonnější výrobní techniku, v masovém měřít-
ku uplatnit robotizaci, zvýšit podíl automatizovaných výrob a vy-
bavení výroby měřící a regulační technikou pro optimalizaci vý-
robních procesů. Využitím elektrotepla snížit spotřebu kapalných
a plynných paliv pro teplárenské účely, snížit množství odpadního
tepla a ztrát energie v rozvodech energie. Rozšiřováním elektric-
ké trakce a pohonů v nákladní a osobní dopravě minimalizovat dal-
ší růst spotřeby motorové nafty a benzínu.

Podle současných představ opírajících se o velmi náročné
záměry ve snižování energetické náročnosti národního hospodářství
a rychlý pokrok ve zhodnocování použitých energetických zdrojů
v reprodukčním procesu ekonomiky by se měla v období od roku 1986
do roku 2000 zvýšit tuzemská spotřeba primární energie jen zhruba
o 10 %, tj. přibližně o 293 PJ /10 mil.tmp/. Přírůstek tohoto roz-
sahu by v období před rokem 1980 stěží vystačil na pět let, pro-
tože například v období od roku 1966 do roku 1980 se pohybovaly
pětiletkové přírůstky tuzemské spotřeby primární energie od 9,5
mil.tmp do 12 mil.tmp. Prudký nárůst vybavování československé
ekonomiky energetickými zdroji, který vedl k téměř rekordní spo-
třebě energie na obyvatele se zastavil až koncem sedmdesátých let.



Tabulka i

Vývojové tendence rozhodujících prvotních energetických 2drojů v ČSSR

/%, rok 1980 = 100 %/

1980 1990 2000 iOíO 2O2O

Černé uhlí tuzemské

Černé uhlí z dovozu

iíuédé uhlí celkem

Ropa celkem

Zemní plyn celkem

Prvotní elektrická energie
celkem

v tem:

z jaderných elektráren

z vodních elektráren

z dovozu

Podíl podle druhu zdroje
v tuzemské spotřebě /%/

fosilní paliva

jaderná energie

vodní energie
a ostatní zdroje 3,8 2,7 5,0 11,0 16,0

94,7

1,5

94,2
95,5

95,4

77,3

142,4

341,5

587fO

326,0

89,8

7,5

86,1
95,5
84,2

65,0

166,0

651,0

1 255,0

148,2

326,0

79,6

15,4

77,4
88,0
75,. 5

55,5
176,0

99O,O

1 960,0

152,2

543,0

60,5

28,5

66,8

72,3

57,9

47,9

176,0

1 330,0

2 €40,0

164,0

815,0

49,0

35,0

Tabulka 2

Vývojové tendence struktury zdrojů elektrické energie v ČSSR

/%, rok 1980 = 100 %/

1980 1990 2000 2010 2020

Podíl podle druhu zdroje /%/

elektrárny na fosiln.i
paliva

jaderné elektrárny

vodní elektrárny /bez PVE/

saldo dovozu a vývozu

85
6

5

2

,6
,1
,8

,5

58,
30,

4,

6,

7
2

3

8

35
53

5

5

,2
,3

,9

,6

23..
64,

4,

7,

2

8

7

3

13,3
73,4

4,6

10,4



Vlivem intenzivního prosazování úspornosti a racionalizačních
opatření v probíhající pětiletce /1981-1985/ dojde ke zvýšení
tuzemské spotřeby energie jen o přibližně 30 TJ /I mil.tmp/.
I tak výrazné zpomalení růstu spotřeby energie a snížení spotře-
by energie na jednotku vytvořeného národního důchodu mezi rokem
1980 a 1985 o asi 9 % jen málo přispělo ke zpomalení rychlého
růstu finančního zatížení ekonomiky náklady na použité energe-
tické zdroje. Pořizovací náklady na energetické zdroje spotřebo-
vané na jednotku národního důchodu budou v roce 1985 asi o 55 %
vyšší než byly v roce 1980.

Pro zajištění růstu národního důchodu o 3,0 až 3,5 % ročně,
který vyhovuje z hlediska vytváření zdrojů pro přestavbu ekonomi-
ky orientovanou na důsledný přechod k intenzivnímu typu rozvoje,
a též pro další rozvoj životní úrovně obyvatelstva, se předpoklá-
dá do budoucna vystačit s pětiletkovými přírůstky tuzemské spo-
třeby primární energie ve výši 88 až 117 PJ /3 až 4 mil.tmp/.

Zvládnutí tohoto úkolu je ale značně náročné. Požadované pří-
růstky budou zajišťovány při postupném snížení dovozu ropy, který
by měl být z velké části kompenzován zvýšením dovozu zemního plynu
a za situace, kdy vzhledem k dosažené úrovni vyčerpání geologic-
kých zásob se do roku 2OOO musí počítat se snížením těžby uhlí
o 15 až 20 %. Zdroje fosilních paliv pro perspektivní energetickou
bilanci ČSSR budou stále více závislé na ekonomické efektivnosti
jejich dovozu ze zahraničí a na možnostech bilance zahraničně ob-
chodních plateb, která bude stále více zatěžována i dovozy surovin
a materiálů pro průmysl. V současné době se dováží do ČSSR až 40 %
použitých fosilních paliv, což značně zatěžuje zahraniční obchod.

Mezi rozvojovými prvotními zdroji energie bude mít v ČSSR
dlouhodobě dominantní postavení využití energie jaderného paliva.
Z dalších energetických zdrojů nefosilního původu to bude využití
zbývajícího ekonomicky dostupného hydroenergetického potenciálu
vodních toků, kterým lze získat přírůstek roční výroby elektřiny
ve výši 3,5 TWh. Z toho připadá zhruba polovina na budované vodní
elektrárny na Dunaji. Přínos tzv. nových obnovitelných zdrojů, tj.
využití geotermální, sluneční a větrné energie a též energie bio-
masy, energie získané prostřednictvím tepelných čerpadel je pro
delší výhledové období velmi obtížné dostatečně přesně předvídat.
Technický pokrok a objevy mohou urychlit pronikání některého z uve-
dených nových zdrojů i do československé energetické bilance. To
představuje určitou rezervu pro zmírnění napjatosti mezi zdroji
a potřebami energie, ale pouze v oblasti energií nízkého poten-
ciálu, které převážně uvedené nové zdroje produkují /tab. I a 2/.

V období let 1986 až 2000 v návaznosti na potřeby zdrojové
části analyzovaných variant výhledové energetické bilance by se
měla zvýšit roční výroba elektřiny v jaderných elektrárnách při-
bližně o 45 TWh. Kromě toho se počítá s využitím všech budovaných
jaderných elektráren i pro dodávky tepla a ve druhé polovině deva-
desátých let i s výstavbou jednoúčelových jaderných výtopen pro
dodávky horké vody. Zakládaná rozvojová varianta československé
jaderné energetiky by měla vést k dosažení těchto rozvojových
záměrů:



a/ v tuzemské spotřebě prvotních energetických zarojů pc-
Vrýt využitím jaderná paliva na úrovni roku 2000 minimaině Í5 %
^ vytvořením předpokladů prc zvýšení kvantitativního podílu ja-
rierné energetiky do roku 2010 as.' :-.-i 2& %;

b/ ve výrobě elektrické energie postupným omezováním využi-
'L vybudovaných elektráren n~ fosilní paliva dasáhno^i ve druhé
'.. lovině devadesátých let 50 t podíl jaderných elekt.uren, do
• ku 2000 zvýáit tento podíl přibližní na 55 % a do ruku 2010 na
61) - 7 0 %j

•-/ ve výrobě tepla na centralizovanýci, zdrojích dosáhiu.ut
úo roku 2000 nejméně 5 % podíl jaderné energetických výroben.

Naplnění uvedených záměrů vyžaduje rozvíjet výstavbu česko-
slovenského jaderně energetického komplexu tak, aby při očekáva-
ném snížení zdrojů fosilních paliv přírůstek výroby prvotní
enerqie na výrobních kapacitách jaderné energetiky v období do
roku 2000 převyšoval minimálně ani o 60 % předpokládaný přírůstek
celostátní spotřeby prvotních energetických zdrojů. Protože jaaer-
ná energetika bude produkovat převážně elektrickou energii,
v energetické bilanci se prosadí strukturální změny elektrizač-
ního charakteru. Tempo elektrizace konečné spotřeby energie bude
ovšem ovlivněno nutností omezovat výrobu elektrické energie na bá-
zi domácího uhlí v rozsahu vyplývajícím ze snížení jeho těžby a
z přesunu stále větší části zdrojů uhlí do teplárenství nebo do
přímé technologické spotřeby v průmyslu. Předpokládá se, že mezi
rokem 1985 a rokem 2000 dojde ke snížení výroby elektrické energie
v elektrárnách na fosilní paliva asi o 24 TVEh, což představuje
40 % současné výroby.

Ukazuje se, že dlouhodobě budou existovat značné rezervy
v úplnějším využití vybudovaných jaderných elektráren s reaktory
typu W E R pro dodávky tepla. Lze očekávat, že ekonomická efektiv-
nost bude příznivá i při dodávkách tepla z "jaderných elektráren
na vzdálenosti přes 40 km. Zatím podle hrubých odhadů vychází, že
možnosti odběru tepla z instalovaných 24 turbin 220 MW a ze 4 tur-
bin 1000 MW jaderných bloků s reaktory W E R 440 a W E R 1C00 budou
koncem devadesátých let využity jen asi na 40 - 55 %. Obdobně jako
i v klasických elektrárnách nebudou rovněž využity možnosti v do-
dávkách nízkopotenciálního a odpadního tepla vhodného zejména pro
intenzifikaci zemědělsko-potravinářských výrob. Je možno předpo-
kládat, že technický pokrok směřující k širokému průmyslovému
uplatnění biotechnologií náročných na spotřebu tepla z intenzívní
zájem o využití tepla z jaderných elektráren přímo v lokalitách
jejich výstavby.

Rozvojem jaderné energetiky se budou vytvářet předpoklady
pro výraznější postup československé ekonomiky v racionalizaci
spotřeby energie a ve zhodnocování použitých energetických zdrojů.

Při relativně velmi rychlém růstu zdrojů tzv. prvotní elek-
trické energie vyráběné na bázi uranového paliva v jaderných
elektrárnách /tab. 3/ bude postupně odstraňován jeden ze základ-
ních rozdílů existující ve struktuře energetické spotřeby mezi
ČSSR a státy, které z hlediska racionality ve spotřebě energie
představují světovou špičku. Jde o to, že ČSSR při dosažené velmi



Tabulka 3

Postavení jaderné elektroenergetiky a teploenergetiky
ve výhledu strukturálních změn konečné spotřeby

energie v ČSSR do roku 2000

1. Konečná spotřeba
energie v ČSSR /%/

z toho:

- fosilní paliva
v tom: uhlí

ropa a zemní
plyn

- tepelná energie
v tom: jaderné vý-

robny xx/

- elektrická energie
v tom: elektrárny na

fosilní paliva

vodní elek-
trárny a dovoz

jaderné elek-
trárny

2. Konečná spotřeba elek-
trické energie /%/

1980

100,0

66,3
31,2

35,1

23,4

10,3

8,6

0,9

0,8

100,0

2000

100,0

58,2
25,9

32,3

28,1

1,5

13,7

4,7

1,9

7,1

100,0

Rozdíl
2000-1980

- 8,1
- 5,3

- 2,8

+ 4,7

+ 1,5

+ 3,4

- 3,9

+ 1,0

+ 6,3

Index
2000
Í98Ó

0,88
0,83

0,92

1,20

1,33

0,55

2,11

8,87

z toho:

- elektrárny na fosilní
palivo

- vodní elektrárny
a dovoz

- jaderné elektrárny

83,1 34,2 - 48,9 0,41

9,
7,
2
7

13
52
,8
,0

+ 4
+ 44

,6
,3

1,
5,

50
75

x/ Konečná spotřeba energie představuje součet všech užitných
forem energie nepodléhajících dalším energetickým přeměnám,
neobsahuje vlastní spotřebu energie v procesech energetických
přeměn a zušlechťování paliv, a též ztráty energie při přepravě.

xx/ Jaderné elektrárny s odběrem tepla a jaderné výtopny.



vysoké úrovni spotřeby prvouní enercit- na ::Dyvarc I", ve. Které
je na čtvrtém místě na svěuě /za USA, Kanad-:, u a NDF, • , -. n-.:< č n e 7.3-
ostává ve spotřebě elektrické energie na oí.yvatei" a ;; crjkonce
mezi evropsKými s;á'\ až na čtrr.ác4 ->:v :r.ís; •" Mez: - J •>•,-V ýr.i stá-
ty RVHP byla ČSSR ve spotřebě ent>',io na e.iy vatě ;.H na prvním mís-
tě ještě v padesátých letech, ted je na třetic. ir-'si-." :-a v;0R ^
SSSR. Z údajů o vývoji v posledních letech vyplývá, -^ v dohled-
né době může být ČSSR ve spotřebě elektřiny r.a obyvu: •? i e před-
iv ijiiuta 1 8LR, která .intenzívně budupi jad^rrou el.ek̂ jrcer

Tempo růstu spotřeby elektrické fner^if '" ČSSR je trvá;*"- vyš-
ší ne?: tempo růstu spotřeby prvotních, energetických zdrojů,, ale
v obdoLÍ mezí rokem 19 70 a rokem 198c se postup fil^ktrízace znač-
ně zpomalil. To lze vysvětlit i zesílením úsporných opatření,
která ss v zásobování elektrickou energii' nohou prosazovat direk-
tivnější formou než v zásobování palivy, v probíhající pětiletce
je vývoj opačný, protože racionalizační úsilí se zřejmě více pře-
sunulo na přímou spotřebu paliv a tepelné energií1.

Výhledové tendence poptupu eleťtri'ace řp^Koslovenské ener-
getické bilance byly oceněny na základě současných predikcí zdrc-
;,ij energie včetně produktů energetických přeměn, ňo kterých byly
zahrnuty i energetické výstupy z návrhu programu rozvoje jaderné
energetiky. V období po roce 1985 vykazuje koeficient pružnosti
růstu spotřeby elektrické energie a spotřeby prvotních energetic-
kých zdrojů klesající tendenci. To naznačuje, že zakládaný rozvoj
výroby elektřiny v jaderných elektrárnách není dostatečný. Po
odečtení z přírůstku výrouy elektřiny v ;iadr-rných elektrárnách
části, kterou se nahrazuje snížení výroby v uhelných elektrárnách,
zbývající část již nestačí pro zajištěn.,' žádoucích relací mezi
růstem spotřeby elektrické energie a růstem spotřeby primární
energie. Tento problém zasluhuje podrobnější analytické rozbory
i z pohledu energetické situace v období po rocp 2000.

Intenzita pronikání jaderné energetiky dc energetické bilan-
ce ČSSR je pro nejbližších 10 - 15 let předurčena zejména dosaže-
ným stavem rozestavěnosti a postupem realizace výstavby nových
jaderných elektráren. Do roku 2000 půjde •/ podstatě pouze o vý-
stavbu jaderných elektráren s tlakovodnírai reaktory WER 440 a
W E R 1000. Pro období okolo roku 1995 je pravděpodobná i výstavba
jednoúčelových jaderných výtopen. Další typy jaderných reaktorů
jako rychlé reaktory nebo vysokoteplotní reaktory se zřejmě bu-
dou podílet na krytí potřeb československé energetické bilance
až okolo roku 2010.

'.>o roku 2000 by mělo být v osvojeném virovo::'.', v českosloven-
ských jaderných en -'V trárnách nejméně 9000 MW, k temu je niv no
kromě dokončení p: '•'jr.-jnni výstavby 12 bloků s reaktory WER 440
uvést do trvalého provozu 4 bloky WER 1000 v budované jaderné
elektrárně Temelín a do zkušebního provozu ještě jeden další blok
WER 1000 v připravované jaderné elektrárně Kecerovce v okresu
Košice. To znamená, že kromě jednoho bloku s reaktorem WER 1000
jsou v současné době již rozestavěny všechny další bloky nutné
pro zajištění požadovaného přírůstku výrobních kapacit českoslo-
venské jaderné elektroenergetiky do roku 2000 a jde o to, jak je-
jich výstavbu efektivně a včas dokončit. Poznatky získané
při rozborech výsledků SSSR a BLR u>azu]i, že exir*.uií značné



rezervy ve zdokonalení přípravy, plánována' a řízení všech čin-
ností spojených s výrobou a kompletací jaderné techniky, s do-
dávkami stavebních a montážních prací.

Jaderným elektrárnám s reaktory typu VVER je předurčena
klíčová Cíloha jak v rozšiřování zdrojů energie pro českosloven-
ské národní hospodářství, tak i v modernizaci struktury konečné
spotřeby energie zvyšováním podílu elektřiny. Při plnění úkolů
programu jejich výstavby je nutno mít na zřeteli, že očekávané
přínosy využití jaderné energie nelze nahradit jinými energe-
tickými zdroji.



Ing. Josef Novák
Vodní stavby, o. p. Praha

PŘÍPRAVA VÝSTAVBY JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN Z HLEDISKA
GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVEBNÍ ČÁSTI

V červnu 1978 určilo ministerstvo stavebnictví .1'SR Vodní
atavby stavebním ďxJavatelem ochranných obálek pro * 000 MW
•loky včetně vývoje pfedpínání. Současně koncem roku i.?78
rozhodl minis or stavebnictví ČSR, r.e. Vodní stavby budou í ge-
nerálním dodavatelem stavební části jaderné elektrárny Terna -
lín. V návaznosti na ministerské rozhodnutí byla při oboro-
vém ředitelství Vodních staveb ustavena skupina pro předvýrob-
ní přípravu, která již více než 5 let s investorem, generálním
projektantem a vyšším dodavatelem technologie spolupracuje na
přípravě teto stavby. Bohužel četné projekční i koncepční
změny způsobily, že ještě dnes je stavba v projektové nepřipra-
venosti, což samozřejmě ztěžuje řádnou přípravu generálních
dodavatelů stavební i technologické části i jejich poddodavate-
lň.

Do skupiny pro předvýrobní přípravu byly na. základě osvěd-
čených zkušeností Vodních staveb již od počátku zařazení jednak
zkušení pracovníci, jednak i mladší perspektivní, kteří po
zřízení staveništního podniku pro výstavbu jaderné elektrárny
přejdou přímo na stavbu. Společně s postupem předvýrobní pří-
pravy byl určen i hlavní inženýr projektu zařízení staveniště
a byly i ustaveny útvary pro řízení výstavby a hospodaření
s prostředky při výstavbě zařízení staveniště.

Pro vedení staveništního podniku byl již jmenován budoucí
ředitel a jeho náměstkové, kteří již od ledna letošního roku
jsou uvolněni pro tyto své budoucí funkce. Do doby zřízení
staveništního podniku, což se předpokládá nejpozději k 1.1.1986
bude budoucí ředitel jako samostatný odborný ředitel pro vý-
stavbu jaderné elektrárny Temelín řídit přípravu a organizovat
budoucí výstavbu jaderné elektrárny Temelín. Současně byl
rozhodnutím generálního ředitele určen pro zajištování všech
sociálních potřeb Závod sociálních služeb Vodních staveb. Pro
zabezpečení výstavby jaderné elektrárny Temelín přijalo i mini-
sterstvo stavebnictví ČSR v rámci komplexní problematiky vý-
stavby jaderné elektrárny nutná další opatření. Jejich soubor
řeší racionalizaci postupu při plánování, řízení a přípravě
a realizaci výstavby organizacemi resortu stavebnictví. Timto
dokumentem jsou zabezpečována usnesení předsednictva vlády
č. 22 z 28, listopadu 1983. Zvláštní pozornost věnovalo vedení
ministerstva stavebnictví ČSR dodavatelskému zajištění stavby,
a to především cestou finálních dodávek pro vyššího dodavatele
stavební části, tj. VHJ Vodní stavby Praha. Mezi hlavní finál-
ní poddodavatele patří Pozemní stavby České Budějovice s obje-
mem přesahujícím 2 miliardy Kčs, Stavby silnic a železnic
téměř s 1 miliardou Kčs. Ingstav Brno s objemem 400 mil. Kčs
a VHJ Průmyslové stavitelství Brno s více než 1 200 000 000 Kčs.
Další finální dodávku v rámci VHJ Vodní stavby provádí n. p.
Armabeton na chladicích věžích v částce více než 2 miliardy Kčs.
Mimo uvedené finální objemy prací počít.- resort stavebnictví



i s přesunem dalších specializovaných kapacit na stavbu.

V intencích ministerstva stavebnictví ČSR a po zkušenos-
tech z výstavby Dukovan přistoupil i o. p. Vodní stavby ke
konkrétním opatřením. Dnem 1. ledna byl ustaven odštěpný zá-
vod pro výstavbu jaderné elektrárny Temelín se sídlem v Sezi-
mově Ústí a současně, jak bylo zmíněno, dsek odborného ředitele
při oborovém ředitelství VHJ Vodní stavby pro přípravu a koor-
dinaci prací při výstavbě. Sloučením obou složek vznikne nej-
později k 1.1.1986 národní podnik pro výstavbu jaderné elektrár-
ny Temelín. K jeho vytvoření a posílení se počítá s růstem pra-
covníků pro odštěpný závod v Sezimově Ústí postupně tak, aby
se dosáhlo cca 5 00Ó vlastních pracovníků v období špičky sta-
vebních prací. Mimoto bude o. p. Vodní stavby zajištovat sociál-
ní služby, jako je stravování, ubytování, šatnování a další
s počtem minimálně 1 000 zaměstnanců v těchto službách. I v tom-
to směru jsou přijímána potřebná opatření. To však nemůže pokrýt
veškeré potřeby pro řádově 12 000 výstavbových pracovníků.
I když finální poddodávky reprezentují obrovské objemy prací.
Je nutno počítat jednak s přesunem pracovníků v rámci staveb-
nictví, jednak s organizovaným náborem v Jihočeském kraji i v ce-
lé republice.

Zprávy pro předsednictvo vlády ČSSR o investorském, pro-
jektovém a dodavatelském zajištění přípravných prací na stavbě
jaderné elektrárny Temelín, zpracovávání federálním minister-
stvem paliv a energetiky za účasti ministerstva stavebnictví ČSR,
federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a fe-
derálního ministerstva elektrotechnického průmyslu vycházejí
z toho, že v projekto-ž a investorské přípravě a dodavatelském
zajištění nejsou vytvořeny předpoklady pro potřebnou dynamika
v rozvinutí přípravných prací. U přípravy některých dopravodných
investic a staveb souboru jaderné elektrárny Temelín zahajova-
ných v roce 1984 a 1985 dochází v předprojektové a projektové
přípravě ke skluzům až 20 měsíců. Prokazuje se potřeba zabezpe-
čovat v rámci přípravných prací postup výstavby tak, aby betonáž
základové desky byla zahájena nejpozději v prosinci 1987 a uve-
dení 1. bloku do zkušebního provozu v prosinci 1982. Je vyspe-
cifikovaná řada podmínek a opatření, které jsou nutné pro zajiš-
tění výstavby a úspěšné uvedení do provozu.

Mezi pozitivní výsledky dosavadního dlouhodobého úsilí
je možno zařadit i shodu mezi účastníky v názoru na technologii
výstavby reaktorovny bloků 1 000 MW s ochrannou obálkou i ve
lhůtě výstavby výrobního bloku v délce 60 měsíců od zahájení
betonáže základové desky. Při této příležitosti je si třeba
uvědomit, že hlavní výrobní blok zdaleka ještě není jaderná
elektrárna. Při zatím odhadovaných investičních nákladech
stavební části ve výši až 17 miliard Kčs činí náklady na
výrobní bloky, tj. 4 reaktorovny a 4 strojovny, pouze 29 %
z celkového stavebního nákladu. K uvedení bloků do provozu je
nutné vybudovat většinu objektů pomocných provozů jaderné
elektrárny, které slouží i ostatníi.i blokům a rozpracovat zbý-
vající bloky. Do uvedení 1. bloku do provozu je nutné prosta-
vět více než 12 miliard Kčs, tj. více než 70 % z celkového
stavebního nákladu. Podle předběžných propočtů si vyžádá objem
prací ve špičkových letech výstavby realizaci téměř 2 miliard



Kčs objemu ročně při současných cenových relacích. Nasazení
cca 9 OOO pracovníků vyššího dodavatele tf.n-hrologie :.oáe
představovat 12 000 až 13 000 výstavbových pracovníků.

Příprava tak rozsáhlé stavby s takovými dopady na širo-
ké okolí má své specifické problémy. Teprve ^ 2. polovině
roku 1982 byly rozhodnuty pro další přípravu tak zásadní
věci, jako je lokalizace ubytovacích kapacit pro výstavbové
pracovníky, koncepce železničního napojení stavby, koncepce
dopravy výstavbových pracovníků z míst ubytování a zajištění
tepla pro stavbu a spuštění bloků. Byly potvrzeny n;- základě
žGniědělského projednání i plochy pro zařízení stavenižLě obou
vyšších dodavatelů. V současné době se vsak některé z těchto
rozhodnutí zpochybňují. To samozřejmě povede k dalším ztrá-
tám časovým i kapacitním. Je třeba si uvědomit, že výstavba
zařízení staveniště pro jadernou elektrárnu Temelín repre-
zentuje více než 1 miliardu Kčs, a to převážně v definitiv-
ních konstrukčních systémech, protože jde o výstavbu na více
než deset let. Problematika financování předsunuje výstavbu
zařízení staveniště před období, kdy se realizují prostředky
výnosem globálních částek na zařízení staveniště a není za
současné platnosti příslušných vyhlášek řešitelná. Je nutno
jít na výjimečná řešení. K tomu však není dostatek odvahy.

Po pětiletém společném úsilí všech účastníků výstavby
začala první stavba souboru na hlavním staveništi, tzv. druhá
stavba JETÉ, obsahující 1. etapu přípravných prací za stavu
projektové nepřipravenosti. Obdobně za projektové nepřiprave-
nosti probíhá i příprava 3. stavby, která obsahuje 2. etapu
přípravných prací v roz^hu 1,4 miliardy a je podmiňující pro
vlastní zahájení prací na prvém výrobním bloku. Často se do-
davatelům tvrdí, že projekční nepřipravenost staveb jaderných
elektráren je objektivní nutností, kterou je nutno vzít na
vědomí. I řada centrálních orgánů se k tomuto názoru tiše
přiklání. S tímto stavem se nelze smiřovat, protože ve fázi
přípravy je nutno zajištovat a při realizaci dodávek projednat
včas v širokých souvislostech s ostatními partnery národního
hospodářství. Hlavní nedostatek vidíme v tom, že není zpraco-
ván režim předprojektové, projektové, investorské i dodava-
telské přípravy, a tím méně jeho plnění objektivně kontrolová-
no. Za tohoto stavu je logické, že přes vynakládané úsilí se
nedaří investoru zabezpečovat přípravu výstavby jaderné elekt-
rárny Temelín v termínech, které byly původně předpokládány.
Protože termíny uvádění kapacit do provozu jsou v plánu daleko
pevněji zafixovány než termíny předprojektové a projektové
přípravy, působí skluzy v přípravě,posuny v zahajování staveb,
a to nejen termínové, ale i věcné.

nesporný klad je však třeba zhodnotit, že v rámci
1. stavby se staví ubytovací zařízení formou bytů i ubytova-
cích hotelů v Českých Budějovicích. Dále se má vystavět 1 000
bytů včetně příslušného společenského zařízení občanské vyba-
venosti v Týně nad Vltavou, což představuje ubytování pro
5 000 pracovníků. Tato výstavba se však výrazně opožSuje.
Kromě objektů sociální části pro zabezpečení pracovníků na
stavbě jaderné elektrárny je třeba postavit i značný rozsah
objektů tzv. výrobního zařízení staveniště jako jsou betonár-
ny, armovny, tesárny. Je v současné době hlavní náplní vyššího
dodavatele stavební části, aby tyto objekty vhodně umístil,
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nadimenzoval a postavil.

Další, z často diskutovaných otázek a problémů, je přípra-
va staveniště pro zahájení vlastních výrobních bloků, tzv.
nultý cyklus. Shodli jsme se, že při výstavbě reaktorovny,
budov speciálních provozů a dalších objektů projektovaných
sovětskou stranou, převezmeme sovětské konstrukční řešení, je-
hož částí jsou i betonové a ocelové buňky, předpínaný kontějn-
ment s ocelovou vystýlkou a další známé prvky. Energoprojekt
objedná1 u specializované sovětské organizace zpracování pro-
jektu t chnologie výstavby pro tyto objekty. Jsme shodni i ve
lhůtě výstavby těchto objektů; jak již bylo řečeno 60 měsíců
od zahájení betonáže základové desky reaktorovny. Avšak jak má
vypadat staveniště v době zahájení betonáže základové desky
1. bloku? Jak má vypadat nejen ve chvíli nastoupení těžké me-
chanizace pro výstavbu reaktorovny, strojovny, budovy speciál-
ních provozů, ale i ve chvíli zahájení výstavby všech ostatních
objektů na hlavním staveništi. Vše to, co se má vykopat, pří-
padně vystřílet a co musí být zakopáno, tzn. položeno a zasypá-
no, zhutněno a upraveno k dopravě, k výstavbě jeřábových drah,
postavení jeřábů a připravenosti k zahájení výstavby objektů se
prolínají v různých výškách a v některých místech a obvykle
v blízkosti objektů tak hustě, že pro zásypy již nezbývá pro-
stor. Zkušenosti z dosud prováděných staveb jaderné elektrárny
dávají za pravdu, že má-li se stavět v termínech, nelze připus-
tit střety výstavbových objektů s nedořešenými problémy nultého
cyklu a střety s nedobudováním zařízení staveniště.

Z uvedených skutečností vyplývá, jak složitý je komplex
přípravy a výstavby viastní jaderné elektrárny Temelín včetně
vyvolaných podmiňujících i doprovodných investic. Úkol lze
úspěšně vyřešit za aktivní a konstruktivní spolupráce všech
zúčastněných orgánů a organizací. V tomto směru je nutno zbavit
se zbytečného administratování a jít na potřebná rizika v roz-
hodování. My stavbaři zatím tato rizika ve výstavbě přejímáme
a očekáváme, že se k nám připojí i ostatní účastníci výstavby.



Ing. S. Štěpán«fc.j CSc», Ing. 3, Královec; Ing, 0. Vopřad*
k. p* Škoda,Plzeň, závod Energetické strojírenství

PŘÍPRAVA VÝROBY REAKTORU WER-1000 V KONCERNU ŠKODA

Po roce 1990 bude základem budovaných jaderně-energetic-
kých kapacit ČSSR a zemí RVHP reaktor WER-1000. Českosloven-
ský průmysl a konkrétně k. p. škoda Plzeň bude ntii na tomto
programu významný podíl výrobců a dodávkami kompletního reak-
torového zařízení..

První reaktor WER-1000 byl uveden do provozu na 5. bloku
jaderné elektrárny v Novbvoroněži v r. 1980, a to jako výkono-
vý prototyp, který již nebude opakován. U dalších bloků s W E R
1000 doznala konstrukce reaktoru i prinárniho okruhu celou řa-
du podstatných úprav, které jsou v souladu 6 programem inovace
a modernizace bloku. Nejzávažnější zněnou u reaktoru je použi-
tí bezobálkového palivového článku, zněna regulačních orgánů
včetně pohonů a zmenšení jejich počtu. Primární okruh byl zjed-
nodušen vypuštěním sekčnich armatur. Celkový objet* ochranné
obálky se zmenšil o 20 %, Zařízení bloku js projektováno pro
seismické zatížení do 9° 9tupnice MSK. Jaderné elektrárny s tím-
to tzv. sériovým WER-1000 mohou pracovat v proměnném režiau
zatíženi předpokládajícím týdenní odpojeni od sítě i v režimech
s krátkodobým poklesem frekvence v síti.

Technický projekt, který byl zakoupen pro výrobu WER-1000
v ČSSR obsahuje již totj tak zvané sériové provedení reaktoru*
V zemích RVHP je v různých stupních rozestavěnosti nebo v pro-
jektové přípravě asi 50 bloků těchto reaktorů, ale zatím jen
2 bloky se nacházejí v počátečních fázích provozu. Z toho ply-
ne, že v současné době jsou jen omezené zkušenosti z výroby a
prakticky žádné z provozu zařízení.

Dosažení světově srovnatelných parametrů reaktoru WER-1000
/I/ při minimálních rozměrech zařízeni (aby byl splněn požada-
vek přepravy všech komponent po železnici) mohlo být realizová-
no jen s maximálním využitím materiálů se špičkovými vlastnost-
mi, přesnou a technologicky náročnou konstrukci a dokonalou
technologii výroby se zvýšenými požadavky na kvalitu výroby. Za-
vedeni výroby takto náročného zařízení v ČSSR nezbytně vyvolalo
řešení celé řady výzkumně-vývojových a osvojovacích prací v ob-
lasti metalurgie, svařováni, tvářeni, tepelného zpracováni, ob-
ráběni, kontrolních metod, pevnosti materiálu a jednotlivých uzlů,
kromě rozsáhlých atestačních prací materiálů a svarových spojů
požadovaných předpisy a technickými podmínkami. Tyto výzkumně-
vývojové a osvojovaní práce, které přímo podmiňují zahájeni vý-
roby podle zakoupeného technického projektu, jsou ještě doplně-
ny výzkumně-vývojovými pracemi k získáni podkladů pro zpracová-
ni bezpečnostních zpráv, posuzováni eventuálních výrobních od-
chylek, stanoveni zbytkové životnosti zařízeni a pro přípravu
a zhodnocení komplexních zkoušek a uváděni do provozu reaktoro-
vého zařízení. Další vývojové práce souvisí se zpracovánia no-
vého technického projektu pro některé uzly reaktorového zaří-
zeni.
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V roce 1984 se dílčí úkol "Reaktor" nacnázi ve stadiu
maximálního rozpracováni• Přesto řada dílčích výsledků byla
již uplatněna při upřesňováni výrobních výkresů, při tvorbě
technických podmínek a zpracováváni technologie v ranci tech-
nické přípravy výroby 1. čs. kompletu reaktorového zařízeni
VVER 1OOO. Z nejzajímavějších již dosažených výsledků podmi-
ňujících zahájeni výroby reaktorového zařízení uvedae alespoň:

a) Byla zpracována a zvládnuta náročná metalurgie výroby oceli
tlakové nádoby zvýšené čistoty (15Ch2NMFAA) z přetavené vý-
běrové vsázky /2/. Technické podmínky pro chenické tavbové
složeni vyvinuté uvedené oceli předepisují o 10 % až 30 %
nižěí hodnoty proti požadavkům technického projektu u prvků,
které způsobují snížení životnosti materiálu tlakové nádoby
(P, S, Cu, Co, Sn, Sb, As).

b) Syla ověřena výrobe ingotů do hmotnosti 205 t, kováni a te-
pelné zpracování nejnáročnějších polotovarů pro tlakovou
nádobu reaktoru s využitím speciálních technologiic Byly
vyrobeny tři hrdlové prstence, prstenec víka, vrchlík víka,
přírubový prstenec, hladký prstenec, opěrný prstenec a ce-
lokovaná kruhovka dna /3/.

c) Bylo provedeno výzkumné ověření výroby největších výkovků
pro vnitřní části reaktoru z oceli 08CH18N10T. Zvládnuta
výroba ingotů do hmotnosti 64 tun. V ranci ověřování byla
vyrobena: spodní deska, střední deska a dva prstence bloku
ochranných trub a prstenec pláště aktivní zóny. Bylo dosa-
ženo požadované zvýšeni (proti VVER 440) hodnoty meze kluzu
při teplotě 35O°C ,'A/.

d) Byla osvojena výroba speciálních materiálů, tj. 08CH18N10T
se zvýšenou mikročistotou 12ChiiN20T3R s modifikovaný* che-
mickým složením a vlastnostmi, a ChN35VT-VD se zlepšenou
mikročistotou a zmenšenou velikostí zrna v požadovaných
vlastnostech pro všechny polotovary /5/.

e) Pro svařování a navařování byla v požadovaných vlastnostech
osvojena výroba 9 značek elektrod, 3 značek elektrodových
pásků, 5 značek tavidel a 14 značek elektrodových drátu. Ve
stadiu závěrečného řešeni je osvojeni přídavných materiálů
pro obvodový svar nádoby v oblasti aktivní zóny.

f) Pro tlakovou nádobu reaktoru byla osvojena technologie obvo-
dového upraveného úzkoraezerového svaru automatem pod tavid-
lem. Ověřeny varianty dvou a jednoprůchodového antikorozního
návaru a technologie provedeni elektrostruskového dvoupásko-
vého navařování.

g) Byl realizován a vyhodnocen rozsáhlý program atestačních zkou-
šek zéklednihc materiálu ocelí 15Ch2NMFAa 15Ch2NMFAA, který
zahrnuje široké spektrum zkoušek fyzikálních a mechanických
vlastnosti, struktury a speciálních zkoušek radiační odolnos-
ti. Byly dosaženy vesměs lepši hodnoty než požadované technic-
kými podmínkami nebo zvláštními předpisy.

h) Byly realizovány tři typy svarfl (automatový pod tavidlea,
elektroatruskový, ruční obloukový) a dva typy návarů pro
atestační zkoušky svarových spojů a návarů tlakové nádoby.



i) Byla vylinuta nová koncepce technologií výroby téiasa tla-
kové nádoby reaktoru. Proti původnímu rašení svařováni vždy
dvou prstenců v tzv. malou sekci, které je samostatně te-
pelně zpracována a dále svaření dvou ušlých sekci ve velkou
sekci je nyní připraveno svaření čtyř prstenců (přírubový,
hrdlový horní, hrdlový dolní e opěrný prstenec) v jednu
velkou sekci, která ae najednou tepelně zpracuje, opracuje
a překontrolují*., PodobnS se svaří dnová sekce (vrchlík dna
a dva hladké prstence), kde čtvrtý prstenec je =„: čen pro
svddečný materiál. Závěrný svar je proveden jako u WER 440
z dvou velkých sekcí. Pro tuto koncepci výroby bylo vyvinu-
to ohřevovó zařízení (pro tři obvodové svary společné} a
další nezbytné přípravky. Technickou přednoati tohoto řeše-
ní je výrazné snížení celkového ovlivnění svarových spojů
a základního materiálu tepelnými operacemi, které má za nás-
ledek sníženi mechanických vlastnosti materiálu a svarových
spojů.

j) Byl vypracován a schválen technický projekt a výrobní do-
kumentace mechanické i elektrické Částí, společného česko-
slcvensko-sovětského řešeni modernizovaného krokového po-
honu řídicích tyči a v k. p. Škoda probíhá výroba dvou pro-
totypů takj aby zkoušky mohly být zahájeny zečátkem roku
1935. Současně probíhá výroba a montáž zkušebního stendu,
který bude připojen na velkou vodní smyčku a bude sloužit
pro ověřovací a životnostni zkou§ky obou prototypů,, Moder-
nizace pohonu byla provedena v těchto směrech:

- uhlíkaté magnetické materiály, které bylo nutno chránit
proti korozi difusním chromovánío/byly nahrazeny magnetic-
kými nerezovými materiály.

- hlavní tažný magnet solenoidového typu byl nahrazen mag-
netem s protipólem, který mé výhodnější silové vlastnosti
a možnost rázu byla omezena řešením s pohyblivým prstencem,
který ze začátku pohybu zvětšuje tažnou silu a ke konci ji
omezí,

- u ukazatele polohy byla odstraněna transformace pohybu
z lineárního na rotační a zpět na lineární,

- cívky elektromagnetů byly optimalizovány z hlediska vývinu
tepla a zkráceny,

- v oblasti elektroniky bylo přijato řešeni, které dává mož-
nost diagnostiky funkce motoru a zlepšuje dynamiku chodu
motoru*

k) Byl proveden vývoj a ve výrobě je prototyp čs. provedeni uta~
hováku matic, který je určen pro skupinové předepinání šroubft
přírubového spcje tlakové nádoby reaktoru napínacími jednot-
kami zavěšenými na otočném rámu. V porovnáni s původním pro-
jektem má tento utahovák matic asi o 60 % nižší hmotnost,
vyžaduje jednodužši obsluhu, zkracuje dobu připojováni uta-
hovák u k jednotlivým šroubům a vytváří předpoklady pro auto-
matizovaný proces utahování (resp. povolováni) přírubového
spoje.



Kroetá uvedených významnějších již dosažených výsledků
podmiňujících zahájení výroby reaktorového zařízení bylo pro-
vedeno mnoho jednotlivých osvojovacích technologických operaci
nezbytných pro zpracováni výrobní dokumentace. Dále je rozpra-
cována ve spolupráci s podnikovými a resortniBi výzkumnými
ústavy a ústavy ČSAV řada výzkumných práci teoretických i expe-
rimentálních, které

- technicky analyzuji a zdůvodňují použité technologie výroby,
- vytvářejí podmínky pro zpracováni průvodní dokumentace k do-

dávce ,
- vytvářejí podmínky pro stanoveni a potvrzení životnosti jed-
notlivých zařízeni a především tlakové nádoby reaktoru,

- vytvářejí podmínky pro zpracování podkladů k pfedprovczní
bezpečnostní zprávě reaktoru.

Všechny výzkumné, vývojové a osvojovaci práce jsou pláno-
vány tak, aby technická příprava výroby a vlastni výroba první-
ho reaktorového zařízení WER 1000 mohla být realizována v ter-
mínech, které zabezpečuji předáni jaderné elektrárny do zkušeb-
ního provozu na konci roku 1989 za předpokladu platnosti nor-
mativních terminů pro dodávky a montáž zařízeni W E R 1000 pod-
le zkušenosti z IAE. To znamená, že se předpokládá 60 měsíců
doba výstavby jaderné elektrárny od zahájeni stavebních práci
(betonáž základové desky pod reaktorovou budovou) do energe-
tického spuštění 8 doba energetického spouštěni je 6 měsíců.
Potom těleso tlakové nádoby by mělo být na staveništi jaderné
elektrárny 41 měsíců po zahájeni stavebních prací a 19 měsiců
před zahájením energetického spouštění - tedy v našem konkrét-
ním případě v listopadu 1987. Ostatní zařízeni reaktoru by mělo
být dodáno na stavbu v rozmezí 17 měsíců před (základové čéeti
betonové šachty) a 13 měsíců po (systém kontroly tělesa tlako-
vé nádoby) dodávce tělesa tlakové nádoby.

Vlastni dilči úkol "Reaktor" státního plénu RVT nemůže
končit v období zabezpečení podmínek pro dodávky prvního kom-
pletu reaktorového zařízeni. V úkolu budou dále řešeny otázky
související s povinnostmi finálního dodavatele reaktorového
zařízeni pro čs. jaderné elektrárny a úlohy související se

- zvýšením provozní spolehlivosti zařízení,
- stanovením, případně zvýšením zbytkové životnosti zařízeni,
- zvýšením výrobní jistoty,
- zajištěním technického servisu během provozu reaktorového
zařízeni.

Vzhledem k předpokládanému velkému nárůstu potřeby elektric-
ké energie v rozvojových zemích lze očekávat uplatněni reaktorů
malých a středních výkonů v ochranných obálkách i po roce 1990.
pro export. V této souvislosti by měla být zvážena společně se
SSSR možnost zpracováni technického projektu reaktorového zaří-
zeni WER SOO s využitím všech moderních konstrukčních a techno-
lických prvků reaktoru WER 1000. V zemích RVHP by se tento
reaktor mohl uplatnit pro jaderné teplárny.
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O
SOUČASNÝ STAV VÝVOJOVÝCH A OSVOOOVACÍCH PRACÍ KOMPONENTU
PRO DE VVER 1OOO VYRÁBĚNÝCH V k.p. VÍTKOVICE

Koncern VÍTKOVICE se bude podílet na výstavbě jaderných
elektráren s reaktory VVER 1000 dodávkami parních generátorůi
kompenzátorů objemu a oarbotážních nádob s jako subdodavatel
dílů primárnino potrubí a vnitřní vestavby reaktoru pro k.p.

SIGMA a SKODA.
Zabezpečeni výroby uvedených náročných jaderně - energe-

tických zařízení si vyžádá kromé patřičné investiční dovy-
bavenosti výrobní'základny také realizaci rozsáhlého programu
vývojově osvojovacích prací.

Vývojové práce pro zabezpečeni výroby zařízení pro VVER
1000 byly ve VÍTKOVICÍCH zahájeny v omezené míře již v minulé
pětiletce v rámci tehdejšího státního úkolu P09-123-005 -
"Oaderné elektrárny a teplárny s lehkovodnimi reaktory". Plný
rozvoj vývojových a osvojovacích prací nastal po ustanoveni
nového státního úkolu a především po obdrženi licenční so-
větské dokumentace, která konkretizovala do té doby nejasné
zadání řešeni. Rozsah vývojových a osvojovacich prací odpovídá
podílu VÍTKOVIC na zabezpečení výroby a dodávek zařízení pro
OE typu VVER 1000.

Zatímco v oblasti primárního potrubí a dílů vnitřní vestav-
by reaktoru, kde VÍTKOVICE zajištují pouze subdodávky polo-
tovarů pro vyšší dodavatele, jsou vývojově - osvojovaci práce
orientovány výhradně na zvládnutí technologie výroby těchto
komponent je rozsah vývojových a osvojovacích prací v oblasti
výroby parních generátorů, kompenzátorů objemu a barbotážnich
nádob značně širší.

Vývojové a osvojovaci práce, jejichž cílem je zavedeni
výroby parních generátorů, kompenzátorů objemu a barbotérů
VVER 1000, jsou rozčleněny do několika samostatných oblasti*
Hlavní oblasti zůstává ale vývoj a osvojeni technologie vý-
roby jmenovaných komponent. Vzhledem k dalším povinnostem
VÍTKOVIC, jako dodavatelů samostatných komponentů primárního
okruhu je také řešena a osvojována problematika v oblastech
životnosti komponent, provozní diagnostiky a prohlídek, pří-
pravy podkladů pro vývojové a osvojovaci práce a vývoji pro-
totypů speciálních výrobních zařízení.



IS

V oblasti technologie výroby PG, KO a Ba byl atestován
základní materiál komponentů primárního okruhu VVER 1000
(mimo reaktor) oceli jakosti 10GN2MFA dla GOST. Oále je
úspěšně ukončena vývojová fáze většiny tschoologicKých etap
a zahájena fáze osvojeni výroby na běžných zakázkách. Výjimku
tvoři et^py, které se zabývají problematikou svařování, kde
je určitý časový skluz způsoben především opož3ová~ím dodá-
vek potřebných svařovacích materiálů a do nedávné doby také
nevyhovujícími výsledky ověřováni elektrostruskového svařo-
vání kroužků a polotovarů pro výlisky den. Rovněž vývoj techno-
logie obráběcích operací a utěsňování teplosměnných trub není
dosud ukončen především pro kapacitní obtíže.ve výrobních zá-
vodech VÍTKOVIC pro zajištěni vývojových zakázek.

Mimo k.p. VÍTKOVICE je problematika technologie výroby
řešena rovněž u externích organizací - VÓHŽ Dobrá, který se
zabývá otázkou kvality teplosměnrých trubek pro parní generá-
tory a NHKG Ostrava a VPFM, které se podílely na úspěšném
vývoji dvouvrstvých a jednovrstvých austenitických navařova-
cích pásek.

Lze konstatovat, že s ohledem na současný stav rozpra-
covanosti vývojových a osvojovacích prací v oblasti techno-
logie výroby PG, KO VVER 1000 je termín realizačních výstupu
daných státním plánem RVT - zavedení výroby obou komponent
v roce 1988 splnitelný.

V oblasti pevnosti a životnosti komponent je kromě dosud
probíhajících teoretických prací pevnostní, materiálové a fy-
zikální charakteristiky zahajováno řešení problematiky koroze
spoje trubka - kolektor parního generátoru. Řešeni problema-
tiky koroze materiálů jaderně - energetických zařízení si pro
svoji závažnost vyžaduje podstatně širší zájem; je však li-
mitováno omezeným technickým vybavením, které je v ČSSR k
dispozici.

Vývoj a výzkum diagnostiky parních generátorů a kompen-
zátorů objemu je realizován ve spolupráci s Výzkumným ústavem
energetických zařízení v Brně. Pro funkční podobnost byla v
prvé fázi řešena otázka diagnostiky parních generátorů a kom-
penzátorů objemu VVER 440 s tím, že výsledky budou apliková-
ny na diagnostickém systému VVER 1000. Za velmi krátkou dobu
řešení (od r. 1982) se podařilo navrhnout subsystém nízko-
cyklové diagnostiky parních generátorů a kompenzátorů objemu
a tento, po dílčím prověřeni na tlakové zkušebně ve VÍTKOVI-
CÍCH, realizovat jako prototyp na 1. bloku 3E Dukovany pa-
ralelně se systémem KWN instalovaným k.p. 5K0QA.



Příprava podkladů pro osvojovaní práce j-_ v závěrečné
fázi. Technická výrobní dokumentace PG. i<0 a Ba VVER 1000
byla sovětským partnerem odsouhlasena a práce v této oblasti
jsou proto zaměřeny na zpracování doprovodné technické doku-
mentace a detailních technologických výrobních postupů pro
vlastni osvojeni.

Současně probíhá vývoj a realizace proto^vpů speciálních
technologických zařízení, kde isme sice termínově stále v re-
laci se státním plánem RVT, avšak z hlediska potřeb jejich vy-
užití ve vlastním výrobním procesu je nezbytné realizaci a
odzkoušení prototypu co nejdříve ukončit, Oedná se především
0 zařízení pro přivařováni centrických a excentrických ná-
trubků parních generátorů, kde od úspěšného uvedení prototypu
do provozu očekáváme podstatné sníženi kapacitních problémů
1 problémů s kvalitou a opravami svarů.

V oblasti technologie výroby dílů primárního potrubí
VVER 1000 je vyřešena otázka základního materiálu i výroby
přímých trub. Do konce roku 1984 bude dořešena problematika
austenitických návarů rovných trubek i polotovarů pro ohyby
a to technologií s použitím dvouvrstvých pásek typu 25/13
a 20/10Nb i jednovrstvou páskou 22/llNb.

V letošním roce by měla být rovněž zvládnuta technolo-
gie výroby kolen podle sovětské licence. Termínově to znamená,
že technická připravenost výroby je na takovém stupni, že
požadovaný termín výroby dílů 1. kompletu primárního potrubí
-ok 1986 je reálný, avšak bez dalších časových rezerv, pro
případ výskytu nepředpokládaných problémů.

Vývoj technologie výroby dílů vnitřní vestavby reaktoru
VVER 1000 z materiálu 08CH18N10T je omezen pouze na ty pro-
blémy, které dosud nebyly zvládnuty v souvislosti s výrobou
dílů vnitřní vestavby reaktoru VVER 440. V rámci řešení již
byly předány k.p. 5K0DA některé prototypy kovaných kroužků,
před dokončením je výroba prototypů svařovaných kroužků a
dna šachty reaktoru. Řešení není omezováno zásadními technic-
kými problémy, potíže však působí odsun terminů výroby vý-
vojových zakázek ve výrobních závodech.

K celkové technické připravenosti výroby komponent a
dílů primárního okruhu 3E s reaktory VVER 1000 ve VÍTKOVI-
CÍCH lze konstatovat, že stav vývojových prací zabezpečuje
realizaci této výroby v současně platných termínech dodávek
pro čs. energetiku i závazky ČSSR.



Nutno si však uvědomit, že vlastní výroba a tím i osvo-
jeni této výroby je podmíněno obchodni objednávkou ne dodávku
zařízeni. Právě dodavatelsko - odběratelská nevyjasněnost
výstavby bloků s reaktory VVER 1000 může v budoucnu vážně
ohrozit plynulost a plněni termínů osvojovacích přeci v k.p.
VÍTKOVICE, které jsou po technické stránce v převážné mire
zabezpečeny.
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ZSE-Výzkumný a vývojový ústav el. přístrojů a rozváděčů, Brno

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PRÁCE V OBLASTI SILNOPROUDÉ ELEKTROTECH-
NIKY PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY S BLOKY 1OOO W

Požadavky na silnoproudou elektrotechniku v souvislosti
s výstavbou jaderných elektráren jsou řešeny v DÚ 14 - Elek-
trotechnika. I když výstavba jaderně-energetických bloků
v CSSR má již první etapy za sebou, nebyly dosud komplexně
řešeny problémy silnoproudých rozvodů, zejména vývoj a výro-
be, vhodných komponent pro rozvod vlastní spotřeby jaderné
elektrárny a pro vyvedení elektrického výkonu z generátoru.
Důvody k tomu byly dva, jednak převážná většina elektrických
zařízení pro jaderné elektrárny byla předmětem dodávky ze SSSR
a jednak elektrické výkony, které bylo nutno rozvádět a vyvá-
dět nedosahovaly hodnot, které jsou projektovány u bloků
1000 W. DÚ 14 byl v rámci ÚSP zařazen s cílem zajistit prove-
dení vědeckovýzkumných, vývojových a osvo^ovacích prací,
nezbytných pro zajištění předprojektové přípravy a také pro
realizaci vyšších dodávek silnoproudých zařízení jaderných
elektráren o výkonu 1000 WH, včetně základní ovládací úrovně
a provozní diagnostiky. Řešení DÚ 14 zajištuje koncern ZSE
Praha prostřednictvím Výzkumného a vývojového ústavu elektric-
kých přístrojů a rozváděčů v Brně.

Vzhledem k nevyjasněnosti technického zadání jednotlivých
komponent elektrického zařízení v oblasti silnoproudých rozvo-
dů při zahájení ÚSP v roce 1981, byla věcná náplň úkolu rozdě-
lena do čtyř základních etap studijního charakteru a to:

E01 - Vývoj silnoproudých rozvodů
E02 - Ověřování a doplnění komgonent as. rozvodů
E03 - Vývoj zapouzdřených vodičů
E04 -vVývoj přístrojových transformátorů

Věcná náplň je postupně zpřesňována a dominována na základě
projednání s Energoprojektem Praha a finálním dodavatelem
elektrotechnického zařízení k. p. EZ Praha jednak v rámci ře-
šených etap a nové požadavky jsou zařazovány jako samostatné
etapy nebo samostatná témata. V současné době jsou mimo 4 výše
uvedené řešeny ještě tyto etapy:

E05 - Vývoj rozváděčů vn
E06 - Vývoj blokového transformátoru 1200 MVA
E07 - Jednorázový blokový transformátor 400 MVA
E08 - Vývoj transformátoru pro vlastní spotřebu a reserv-

ní napájení
Dále je připravována k zařazení etapa E09, která zabezpečí
vývoj střídačových napájecích zdrojů velkých výkonů.

Pro získání ucelenějšího pohledu na problémy v oblasti
silnoproudé elektrotechniky uvedu stručně konkrétní témata,
která jsou v jednotlivých etapách řešena a také výsledky dosud
provedených výzkumných a vývojových prací.



Etapa E01 - Vývoj silnoproudých rozvodů zahrnuje práce
z nejrůznějších oblastí střídavých obvodů vlastní spotřeby
jaderných elektráren. Byla řešena témata jednak s nehmotným
realizačním výstupem, zabývající se optimalizací uzlových
bodů rozvodných systému, bez^ojistkovým rozvodem a selektivi-
tou na straně nn 380 V. Aktuální je zejména otázka výběru
vhodných jistících přístrojů a ověřování konkrétních přístrojo-
vých kombinací s cílem dosažení požadované zkratové vypínací
schopnosti. Sortiment jistících přístrojů v ČSSR, který je v
současné době i výhledově projektantům k dispozici bohužel
nesplňuje všechny náročné požadavky rozvodů v jaderných elek-
trárnách, zejména chybí přístroje a vysokou vygínací schopnoa-
tí reap, omezující jističe. Jsme si této skutečnosti vědomi,
řešení však není reálné tím způsobem, že by byly vyvinuty řady
nových, svými parametry odpovídajících^ iatiču a zavedeny do
výroby. Vzhledem k charakteru těchto přístrojů, které lze
ekonomicky vyrábět jen hromadně nebo velkosériově a vzhledem
k náročnosti přípravy výroby a s tím souvisejícími kapacitními
možnostmi výrobních podniků koncernu ZSE, bude muset být řeše-
na otázka jističů dovozem vhodných typů ze zahraničí.

Jedním ze základních prvků silnoproudých rozvodů jsou
silové transformátory. Vývojově tuto problematiku řeší v rámci
této etapy k. p. ZSE-BEZ Bratislava. Jedná se o tro^fázové
suché transformátoryslitou izolací pro napájení usměrňovačů,
srlastní spotřebu JE a pro napájení ochranných přístrojů o výko-
nu 100, 630 a 1000 MVA s převodem napětí 6 kV/0,4 kV/0f231 kV,
s napětím nakrátko 8 %f a taká trojfázové suché oddělovací
transformátory s litou izolací pro napájení zařízení SKŘ
a podružných rozváděčů o výkonu 10 a 16 kVA, napětí 380/400 V,
220/231 V a 380/231 V s napětím nakrátko 4,5 %. Vývo^ je
v současné době ve fázi ověřovacích zkoušek prototypu.

Samostatné téma, které bylo v rámci této etapy v letošním
roce ukončeno je "Doplnění elektronické spouště pro jističe AR".
Specifikace zadání vyplynula z jednání mezi Snergoprojektem
Praha, SZ Praha a řešitelem VÚEP Brno. Doplnění spočívalo ve
vyřešení nových bloků s těmito charakteristickými hodnotami:
Jmenovitý proud 1600 A nebo 2 500 A
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Jmenovité napětí 3 x 380/220 V, 3 ac 500 V, 3 x 660 V
Nastavení I_ - skokové: 0,5; 0,56* 0,63* 0,71; 0,8; 0,9; 1,0 I
Stupeň krytí: IP - 20
- Kadproudové relé závislé: 1,07 až 1,2 z i
charakteristika I t = konst., zpoždění 7 X I - 13 s.

- Nadproudové relé nezávislé:
Vybavovací proud skokově nastavitelný na 2, 3, 4, 6, 8 x I
Zpoždění skokově .nastavitelné na 160, 400, &30, 900 ms.
- Zemní relé - výstup je na signální kontakty (nevypíná jistič);
relé působí pokud proud nulovým vodičem překročí hodnotu 1000 A
pro relé s I n = 1600 A a 1500 A pro relé s I n = 2500 A. Nasta-
vení paramterů je navzájem nezávislé. Téma bylo úspěšně ukoněe-
ao a technická dokumentace předána výrobci k. p. OEZ Letohrad.



Veimi důležité téma v rámci etapy £01 ja "Seismická odol-
nost elektrozařízení". Požadavky na seiamickou odolnost se obje-
vily až v souvislosti s výstavbou JEMO a JETÉ. Pro elektrická
zařízení znamená seismická odolnost schopnost zachovat celist-
vost, stabilitu a spolehlivou funkční způsobilost při seismic-
kých účincích i po jejich odeznění. Pro I. kategorii odolnosti
musí zařízení zachovat funkční způsobilost při vibracích o in-
tenzitě 3 g y rozsahu 0,5 - 50 Hz po dobu 20 sec. Metodika
zkoušek prováděných ve VÚEP Brno vychází z možností, které
umožňuje stávající zařízení - tj. přístroje do hmotnosti 50 kg
v rozsahu frekvence 16-35 Hz a zrychlení 0 - 3 g. Přístroje
se ověřují odděleně od^nosné konstrukce a jejich odolnost se
srovnává s hodnotou požadovanou podle výpočtu. Vzhledem k našim
omezeným možnostem jak experimentálního ověřování hmotnějších
zařízení tak i provádění výpočtů, navázali jsme spolupráci
s pracovištěm ZVE Plzeň, které se touto problematikou zabývá.

Druhá etapa - "Ověřování a doplnění komponent ss. rozvodů"
by měla s výsledky řešení napomoci ve svízelné situaci, která
v oblasti ss. přístrojů je. Koncern ZSE vyrábí ze sortimentu
ss. přístrojů jen velmi málo a není ani v koncepčních plánech
a záměrech tento sortiment vyvíjet a zavádět do výroby. Zvolili
jsme proto takový postup, že budeme stávající sortiment pro
střídavé napětí ověřovat ve ss. obvodech a budeme hledat možnos-
ti, jak ve výrobě nenáročně upravit přístroje tak, aby vyhověly
ve ss. obvodech. Vzhledem k tomu, že jsme v dřívějšku tyto
zkoušky neprováděli, prvním krokem je vybavení zkušebny zdroji
a zátěžemi, což probíhá v současné době. Naše zkušební možnosti
pak budou 4000 A při 750 Vss, ohmické zátěže v rozsahu 6 až 25 •&
a reaktory 10mflaz 20a .

Etapu. E03 - Vývoj zapouzdřených vodičů řeší v rámci koope-
race k. p. Energovod Praha. Vývoj je zaměřen na zapouzdřené
vodiče pro vyvedení výkonu generátoru se základními parametry
28 kA, 24 kV, průměr vodiče 800 mm, vnější průměr Douzdra 1300
mm, chlazení vodou a také na vodiče pro hlavní napájecí vedení
vlastní spotřeby jaderných elektráren na napětí 10 kV a jmeno-
vité proudy 2 500 A a 4000 A. Pro zapouzdřené vodiče 28 kA,
24 kV byl zhotoven funkční vzorek v menším měřítku, tepelné
ztráty byly imitovány a sledovalo se ochlazování pouzdra,
výsledky zkoušek dávají předpoklad úspěšného dokončení vývoje.
U vodičů 10 kV je připravena montáž zkušební trasy v délce 33m.

vV průběhu řešení této etapy vznikl požadavek na řešení
Uzemňovače pro zapouzdřené vodiče. Vzhledem k účelnosti
a praktičnosti tohoto prvku v místě vyvedení výkonu generátoru,
byl v letošním roce zahájen vývoj ve VÚSP Brno, výrobní reali-
zaci zabezpečí k. p. SJP Brno. UzemňovaČ je v jednopólovém
provedení, je zabudován do zapouzdřeného vodiče a lze jím
operativně při revizi nebo při kontrole nastavení ochran gene-
rátoru uzemnit zapouzdřené vodiče. Tento způsob je kvalitativ-
ním zlepšením dosavadní praxe ručního přepojování. Základní
parametry jsou shodné se zapouzdřenými vodiči - 28 kA, 24 kV,
požadovaná zkratová odolnost 160 kA po dobu 3 s, I = 28 kA
po dobu 10 min.



Vývoj přístrojových transformátorů je zabezpečen etapou
204. K vlastnímu vývoji jame přistoupili proto, že z RSR jame
neobdrželi vyhovující nabídky. Požadované parametry proudových
transformátorů jsou:
27 JcA/5 A, 24 kV - linearizované, jistící a měřící
6 kA/5 A, 6,3 kV - linearizované
3 kA/5 A, 6,3 kV - jistící a měřící
V současné době je proveden výpočet proudových transformátorů
a konstrukční dokumentace magnetických obvodů s vinutím pro
typy 3 kA a 6 kA. Velký problém vznikl při prověřování zkušeb-
ních možností na typ 27 kA. Vzhledem k tomu, že v ČSSR není
dosud k dispozici zdroj, který by umožnil provést oteplovací
zkoušku při I = 27 kA, byly práce na tomto typu pozastaveny
a hledají se možnosti zabezpečení zkoušek. Stejný problém je
i s provedením oteplovací zkoušky uzemňovače řešeného v etapě
E03.

V tomto roce zařazená etapě 3 05 zabezpečuje vývoj bloko-
vých rozváděčů vn. Vývojově řeší tuto problematiku VIÍEP Brno,
výrobní realizace bude v k. p. EJP Brno. Požadované parametry
těchto rozváděčů jsou:

Jmenovité napětí: 7,2 kV
Jmenovité proudy přípojnic: 2 500 A e 4000 A
Krátkodobý tepelný proud: 50 kA
Dynamický nárazový proud: 125 - 140 kA
Řešitelem dalších 3 etap, tj. E06, E07 a E08 je k.p. Škoda

STD. V těchto etapách je zabezpečen vývoj blokového transformá-
toru 1200 MVA s převodem napětí 420/24 kV, dále výroba jedno-
rázového prototypu blokového transformátoru 400 MVA a vývoj
transformátoru pro vlastní spotřebu a reservní napájení o výko-
nu 63 MVA s převodem napětí 24/6,3 kV.

Stručným grůřezem problematikou, která je řešena v rámci
DÚ 14 jsem chtěl ukázat na velkou šíři nových problémů, které
se vyskytly v souvislosti s výstavbou jaderně energetických
bloků 1000 MW a které je nutno vyřešit pro úspěšné a včasné
uvedení těchto bloků do provozu. Věřím, že všichni řešitelé
zabezpečující DÚ 14 k tomu přispějí dobrými výsledky své práce.



Ing . Otto Vrzal
Energoprojekt Praha
PRIMÁRNÍ ČÁST TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ JETS

1.0 Svod
Primární část JE-VVEB 1000 je projekčně zpracovávána

v SSSB jako subdodávka GP-EGP pro JE Temelín.

Do ČSSR byl předán technický projekt /?P/ JE VYER
1000, který obsahuje vyčerpávající soubor systémů JE zpra-
covaný na úrovni podrobného nabídkového projektu.

Sovětský TP není zpracován do takové hloubky, aby pro-
váděcí projekty mohly bezprostředně následovat. Ani přilo-
žené specifikace zařízení k TP VVSR 1000 neposkytují úplné
údaje, i když je možno specifikace využít k vyobjednání do-
kumentace zařízení.

Sovětský TP je velmi obsáhlý, takže tato přednáška ne-
může plně vyčerpat problematiku primární části v TP uvádě-
nou a obsahuje pouze popis některých důležitých systémů za-
řízení jaderné výroby páry.

2.0 Parametry hl. zařízení

Parametry zařízení JE-WER 1000 odpovídají v zásadě
předběžným úcajůu a odhadům, které EGP použil ve svých stu-
diích zpracovávaných v předstihu pro účely zadání výzkumu
a vývoje v rámci úkolu stát. plánu ZA 01-123-101 "Jaderně
energetická zařízení J2-VVSR 1000".

3.0 Funkční schemata primární části

Sovětský TP je vybaven sadou funkčních schémat pri-
mární části. Schemata jsou kreslena se všemi redundantními
systémy a podsystémy a opatřena normativním číslováním za-
řízení. Schemata se tím stávají složitými. Pro zjednoduše-
ní jsou v této přednášce jednotlivá podsystémy zpracovány
v přehledné a jednoduché formě.

3.1 Zapo.iení s.vstému kompenzátoru ob/jemu a barbotážní nádrži
/obr. 1/

Kompenzátor objemu /KO/ je napojen na horkou část
smyčky č. 4 potrubím 0 400 a jeho sprchový systém na stu-
denou část smyčky č. 1 potrubím 0 200.

Provozní použití KO začíná již při najíždění zařízení
jaderné výroby páry /ZJVP/ ze studeného stavu. Po zaplněni
celého ZJVP se prostor nad hladinou KO zaplní dusíkem tla-
ku 1,96 MPa. Elektrickými ohřívači se potom zvyšuje tlak
v primární část- na 3,42 až 3,92 MPa. Po dosažení toho-
to stavu nastává odpouštění dusíku z kompenzátoru objemu
do barbotéru. Při tom se snižuje tlak až na 1,96 MPa. Po-
kud se odpouštění dusíku nepodaří, nutno jej opakovat,
třeba několikrát, až se dosáhne v KO tlaku nasycených par
chladivá. Přitom se nesmí překročit teplota 80 C v bar-
botéru.

Po uvedených operacích se spouští hlavní cirkulační
čerpadla /HCČ/ a jimi se okruh nahřívá až do 200 C.



Pokračuje nahřívání ^. okruhu pomocí aktivní zóny
s teplotním gradientem 20 C/hod. Plánovitě se snižuje
hladina v KO vypouštěním chladivá přes odluhovací sys-
tém a vlastní objem chladivá v KO se nahřívá elektricky
až se dosáhne jmenovitých parametrů chladivá 6,05 MPa,
276° C.

Při práci 1. okruhu na výkonu udržuje se tlak chla-
divá automaticky změnou hladiny chladivá v KO. Při zvý-
šení tlaku se do parního prostoru vstřikuje chladivo ze
studené Části reaktorové smyčky. Při snížení tlaku se
naopak zapíná elektrický ohřev KO.,

Každému výkonu ZJVP odpovídá určité hladina chla-
divá v KO podlevpředem zadaného programu. Regulace hla-
diny se uskutečňuje automaticky ovládáním regulačních
ventilů ve výtlaku napájecích čerpadel reaktoru.

3. 2.1 Systém čerpadel havarijního dochlazováni

čerpadla havarijního dochlazování jsou na systém
reaktorových smyček napojena tak, aby porucha na ně-
které části potrubního systému nemohla vyřadit všechna
dochlazovací čerpadla.

Havarijní dochla2ovací čerpadlo č. 1 je možno na-
pojit bu5 na teplou, nebo na studenou část smyčky 5. 1
/obr. 2/.

Druhé havarijní dochlazovací čerpadlo možno napo-
jit na systém havarijní tlakové nádoby č. 1 nebo 2.
/Obr. 3./

Obdobně třetí havarijní dochlazovací čerpadlo na
systém havarijní tlakové nádoby č. 3 nebo 4.

3.2.2 Systém tlakových havarijních nádrží /Obr. 3/

Primární část Jii-VVER 1000 je vybavena čtyřmi^
tlakovými havarijními nádržemi celk. objemu a 60 m ,
objem borované vody 50 m , tlak dusíku nad hladinou
vody 5,9 MPa.

3.2.3 Systém čerpadel havarijního vstřiku boru 3 x 100 %
/Obr. 4./

Sání čerpadel havarijního vstřiku-,boru jsou napo-
jena na nádrže borované vody /3 x 15 m / umístěné v
hermetickém prostoru kontejnmentu. Borovaná voda se
vstřikuje do studené části smyčky č. 1,3 nebo 4 za HCČ.

3.2.4 Systém čerpadel boru vysokého tlaku 3 x 100 %
/Obr. 4~7

Čerpadla podávají borovanou vodu z nádrží umístě-
ných mimo hermetický prostor. Borovaná voda je podává-
na do 1. okruhu vždy společným hrdlem se systémem čer-
padla havarijního vstřiku boru.

3.3 Systém výměníků havarijního dochlazovéní 3 x 10Q %
/obr. 5/

Výměníky havarijního dochlazování jsou napojeny
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na sání čerpadel havarijního doehlazování, čerpadla ha-
varijního vstřiku a sprchových čerpadel.

Voda /chladivo/ může do výměníku přicházet bu5 ze
sběrné jímky ve dně kontejnmentu, nebo z teplé, event.
studené části smyčky č. 1. Přepojení možno provést po-
mocí příslušných armatur.

Pomocí čerpadel havarijního doehlazování se provádí
též plánované dochl azení reaktoru s použitím výměníků.

3*4 Napá.ieni a odluh reaktoru 3 x 100 % /Obr. 5/

Napájení reaktoru se provádí^napájecími čerpadly,
jejichž sání přivádí vodu z odplyňovače napájecí vody a
odplyňovače borové regulace.

Ve výtlaku napájecího potrubí jsou regulační arma-
tury. Napájecí voda je předehřívána ve výměníku odluhu
e napájena do studené části smyčky č. 1. Na napájecí po-
trubí je napojen též vstřik do K0.

4. Závěr

V rámci předaného sovětského TP byla řešena další
problematika technologických systémů:
- transportně technologická část
- očistky radioaktivních medií a skladování RA odpadů
- elektrotechnická část
- ASŘ technolog, procesů
- radiační kontrola atd.

Stojí 2a zmínku obsáhlá bezpeč, zpráva /BZ/ k TP.
Obsahuje podrobné tabulky kategorizace systémů a zaříze-
ní. Součástí BZ je množství diagramů znázorňující průběh
pgrametrů při různých provozních a havarijních režimech.

Ve zkratce nelze tyt.o systémy a jejich problematiku
popsat v jediné přednášce a nutno očekávat, že budou ob-
sahem dalších referátů.

Příloha: 6 sehemet
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I n g . Václav Kindl
ENSiíGOPfíOJEKT PRAHA

SEKUNDÁRNÍ OKRUH JE WEií 1000 S TURBCSOUSTííCjflJ KONCEPCE ŠKODA

Práce na návrhu sekundárního okruhu bloku JE s reaktorem
VVER 1000 MW byly v EGP zahájeny už v průběhu roku 1976. První
návrhy vycházely ze z k u š e n o s t í s bloky WER 440, t z n . že pro
blok bylo předpokládáno i n s t a l o v a t na jeden r e a k t o r 1000 MW
•3/5 t u r b o s o u s t r o j í 500 MW. V t é doba se postupně zaěa l p r o s a z o -
vat n á z o r , že by JE měly kromě e l . energ ie dodávat i t e p l o do
p ř i l e h l ý c h městských ag lomerací . V roce 1978 byla v EGP ve epo-'
lupráci se specialisty SSSR rozpracována „ Studie jaderné elekt-
rárny s odběrem tepla 1 ! ( dále Studie JSOT ). V průběhu jejího
zpracování se z původního návrhu bloku se dvěma odběrovými sou-
strojími 500 MW přešlo na záki. dohody. EGP a ŠKODA TZ na řešení
bloku s jedním odběrovým turbosoustrojím 1000 MW na 3000 ot/min.
Turbina byla navršena jako kondenzační a z jejích neregulovaných
odběrů se vvvádžla pára k ohřevu sítové vody ve výměníkové sta'-1

nici , umístěné v těsné blízkosti strojovny. Tato koncepce platí
dodnes. Byly provedeny pouze dílčí změny v parním výkonu paroge-
nerátorů, takže dnes je blok navržen následovně:

Výkon par ogener átorů 3000 MW
Množství páry na výstupu z PG 1642,5 kg/s
Tlak páry na výstupu z PG 6,28 MPa
Teplota páry na výstupu z PG 278-5'íC
Vlhkost párŷ  na výstupu z PG 0,2 /o
Teplota napájecí vody na vstUDU do PQ 221,5 C -
Max. dodávka tepla v HV při 3 ohřevu « 893,5 MW
Ohřev horké vody ve vým." stanici ccal5O/6o C
V^průběhu prací na výpočtech bilančních tepelných schémat

sekundárního okruhu jsme na základě jejich rofcboru provedli po-'
stupně dále uvedené úpravy ve způsobu odplynění základního kon-
denzát u.Vp r̂vní fázi úprav zapojení potrubí v oblasti odplyňovačů
a napájecí nádrže jsme navrhli provádět odplynění místo pri pů-
vodně předpokládané teplotě 164°C při teplotě 168°C. Vedl nás
k tomu jednak požadavek sovětské strany na dodržení minimální
teploty^napájecí vodv 164 C, jednak gnaha o snížení energetické
ztráty skrčením topné páry pro odnlynovače z p= 1,1 MPa na hod-
notu p= O,6£36 LPa. I ř i původním řešení jsme neměli v zajištění
minimální teploty nspájecí vody žádnou reservu a navíc jsme t r -
vale ztrácel^ pracovní schopnost páry Skrčením mezi teplotami
( 166 a 164 G ). Toto řešení se ukázalo jako schůdné pro všechny
zainteresované partnery ( EGF,SKODA TZ, ČKD DUKLA n.p. ) Na zá-
klade ^tohoto výsledku jsme provedli delší šetření u vvrobce na-
pájecí nádrže,, zejména ve směru jejího dime z ování. Ukázalose, še
výrobce, t j , CKD DUKLA vystečí s sfivrhovanýi:. materiálem napájecí
nadrze i pro max. teplotu páry v 6. odběru turbiny, t j . teplotu'
cca^l84 C a tlak 1,1 fcipa.„Proto jsme ve druhé fázi navrhli zapo-'
jem topné páry pro odplynovače základního kondenzátu na 6. odbě-
ru turbiny bez redukční stanice a jeho záskok řešíme redukcí ostré
páry. Toto řešeni je oproti původnímu návrhu zjednodušeno, protože
jsme vypustili záskok základního 6. odběru parou ze 7. odběru tur-
biny. Je to umožněno tiráže v důsledku vypuštění redukční štěnice
páry na základním 6. odběru nám vzrostl rozsah vvkonů turbiny,
pri nichž se základním odběrem vyctačír.e, prot-r'e odpadá tlaková
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ztráta plně otevřené redukční stanice. Fro i lustr uvádím di-
gram závislostí tlaků páry ze 6. odběru turbiny na vstupu do
odplyňovače na zatížení turbiny pro některé případy provozová-
ní soustrojí (Obr. 5.1).

Výpočty bilančních tepelných schémat bloku byly provede-'
ny pro provoz bloku s klouzavým odDlyněním kondenzátu v rozsa-
hu teplot odplynšní ( 184 - 168 ) C, v souladfe s možnostmi,.
které nám dává konstrukční návrh napájecí nádrže.

Výsledky bilančního výpočt u^tepelného schema při kondenza-

ledující zlepšujícín
Dochází k lepšímu využití pracovní schpnosti páry,t j .
zvyšuje se účinnost turbiny jako celku. Získáváme tak
navíc z bloku JE V 1000 cca 7,4 MW el . výkonu. Tato
hodnota je max. teoretická, protože v našem výpočtu
nemůžeme postihnout podrobní} všechny změny prafiění
k nimž do^de v turbině v důsledku vyššího odběru páry
pro topeni odplynovačň.Při konzultaci našich výsledku
s pracovníky turbinového závodu Skoda se ukázalo, že
v turbině dochází k nerovnoměrnému dělený proudu páry
v důsledku nesymetrických odběrů a tím skutečné vý-
sledky přírůstku výkonu při stávajícím návrhu lopat-
kování stroje budou nižší než našimi výpočty stanové-
ho dno ty. Přesto však navrhované zapojení přinese po-
dle údajů Skoda TZ cca 1,3 MW zisk na výkonu bloku
i při stávající kastrukci stroje. Významnějších zisků
na výkonu bloku je možno dosáhnout změnou lopat kování'
turbiny. U I . bloku JE Temelín nelze tuto úpravu z ča«
sových důvodů za j i s t i t . Je však reálné je j í uplatnění
u dalších bloků V JE Temelín a u dalších v CSSR budo-
vaných JE.
V důsledku zavedení záskoku základního 6. odběru pro
odplyňovače pouze ostrou párou se zjednodušuje scne-'
nia zapojení. Realizaci tohoto záskoku si představuje-
me tak, že regulační orgán na ostré páře bude sledo-
vat tlak v základním 6. odběru turbiny pro odplyno- '
vač, aby v případě odrazení základního odběru byly pa-
rametry ze záskokové redukční stanice stejné jako před
provedením záskoku. Potom bude regulační orgán postup-
ně snižovat parametry topné páry za redukční stanicí .
do té doby, než teplota páry na vstupu do odplynovače'
dosáhne hodnoty cca 168 C. Dále pak bude blok provozo-
ván s odplyněním při konstantním tlaku a teplotě
160 C tak dlouho, než se obnoví požadované parametry
páry v základním odběru pro odplynovač. Proti původ-
nímu návrhu ušetříme instalaci záskokových redukčních'
stanic na 7. odběru turbiny. Při„realizaci navrhované-
ho zapojení topné páry pro odplynovače bude třeba u-
přesnit parametry pro dimenzování všech souvisejících
zařízení. Týká se to především následujících čerpadel
v regeneraci, u nichž bude nutno zvýšit měrnou enerr
gii o cca 340 J/kg :

- kondenzátky 2. stupně
- podávači čerpadla kondenzátu ze separátorů
- podávači čerpadla kondenzátu u 2. VTO



- podávač: čerpadla kondenzátu z výměníkové stanice
Návrh strojovny bloku 1000 MW s jedr-ín turbosoustrojím

Škoda 1000 MVV vycházející ze „Studie JEOT " byl v roce 1983
v EGP podroben kritickému rozboru na základě Studie „ Porovná-
ní řešení strojovny a mezistrojovnv čs. bloků WER 1000 a ele-
ktrárnami zahraničními." Ha^základe výsledku tohoto rozboru
vznikl nový návrh dispozičního řešení strojovny. Hlavní charak-
teristické ukazatele obou řešení jsou zřejmé z dále uvedené ta-
bulky:

Porovnání zastavěných ploch a obestavěných prostorů.
Ukazatel

Dilatační pole
délka
šířka
Výška
Vložené komunikační pole
délka
šířka
Výška
Mezistrojovna
délka
šířka
výška
Strojovna
délka
šířka
výjka

Celkové délka sekund. 5.
Vzdal, želez. vleč. od reak

Měrná zast. plocha
Měrný obest, prostor

Původní návrh
( m";

1,6
45,0
40,0

12,0
45,0
40,0

24,0
45,0
47,6

120,0
45,0
47,6

157,6
.139,6

7,1 m!:/MW
333,0 m-yiíW

Hory narrh
( ffi )

1,6
45,0
39,0

6,0
45,0
39,0

18,0
45,0
42,0

102,0
45,0
42,0

127,6
115,6

5,7n£/MW
240.1nr/Mř

Strojovna byla zkrácena o 30 m dokonalejším uspořádáním
zařízení ve strojovně díky společné snaze EGP a dodavatelů
hlavních zařízení, t j . SKODA TZ a CKD DUKLA n.p. Tento návrh je
v současné době využíván jako podklad pro zpracování PÚ JS Te-
melín.

Velká pozornost byla v EGP věnována, otázce zálohování hlav-
ních napájecích čerpadel parogenerátorů. Horma SSSR připouští
u velkých elektrárenských bloků ( u výkonů větších než 500 MW
včetně ) navrhování napájecích stanic bez zálohování. EGP na
základě svých zkušeností z provozu klasických elektrárenských
bloků navrhl blok se dvěma, turbonapaječkami jako základními

a jednou záskolcovou slektronapaječkou, která byla v čerpadlové
části zcela shodná s hlavním napájecím čerpadlem. Podávači čer-
padlo bylo poháněno motorem přímo ( n= 1500 ot/min. Napájecí
čerpadlo umístěné na druhé straně elektromotoru bylo poháněno
přes převodovku s konstantním převodem do rychlá ( n=4600ot/min).
K pohonu záložní elektronapaječky měl být použit elektromotor
shodný a poháněcím elektromotorem záložních napejeSek klasické-
ho bloku 500 MWw( N= 8,6 M77, n= 1500 ot/min ). Jmenovitf výkon
bloku byl zajištován provozem dvou turbonapaječek při otáčkách
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cca 4600 ot/min. Na změnu výkonu bloku reagovaly obe turbonapa-
jecky změnou provozních otáček. Při výpadku TG 10-C KW a selhá-
ní přepouštšcích stanic do kondezátoru turbiny a přepouštěcích
stanic páry do atmosféry ( provoz při foukání impulzních p̂ o-
jištovacích ventilů ) a při požadovaném napájení jmenovitým
množstvím by turbonapajecky zvýšily otáčky na max.hodnotu
5175 ot/min.

Při výpadku jedné turbonapajecky, t j . při provozu £edné*
turbonapajecky a uvedené záložní elektronapajeoky by obe na-
pájely potřebné množství pro 100$ výkon bloku, lía změnu vý-
konu bloku by však reagovala svými otáčkami poiu.e turbonapa-
jecka.

U sovětské JE V 1000, kde jsou instalovány pouze dvě tur-
banapaječky, každá o výkonu 50% napájeného množství se při vý-
padku jedné turbonapajecky automaticky snižuje vý̂ kon reaktoru
na 50%. Impuls pro snížení výkonu reaktoru je brán od zavře-
ného spouštěcího ventilu poháněči turbiny napajeoky.

U našeho řešení s instalovanou záložní elektronapaječ-
kou, kde se zpožděním cca 10 sec zajištuje plné napájení e-
lektronapaječkou spolu se zbývající turbonap^aječkou je nutno
zdržet signál na snížení výkonu reaktoru právě o těchto 10 s.
Impuls o tom, zda je či není záložní elektronapaječka v pro-
vozu by byl brán od &p na čerpadle. V případě výpadku druhé
turbonapajecky při provozu záložní elektronapaječky by bylo
nutno reaktor odstavit. Sovětský partner však Energoprojek-
tem navrhované řešení neakceptoval a prosazuje řešení pouze '
se dvěma turbonapaječkami bez reservy. Ha základě"těchto sku-
tečností bylo v EGP provedeno srovnání obou řešení, t j . ře-
šení prosazované sov. stranou a návrhu BGP s uvážením spole-
hlivosti turbonapsječek, reálnosti dodávek elektrozařízení
vhodnýsh pro koncegci se záložní elektronapaječkou. Vlastní
posouzení je předmětem samostatné přednášky v rámci tohoto
semináře. Na základě tohoto posouzení navrhuje Bnergoprojekt
řešení se t ř e t í záložní turbonapaječkou, která je ve stude-
né rezervě. Toto řešení souhlas sovětské strany nepotřebuje,
nebo? v regulacním^řetězci ve vazbě na primární okruh nepři-
náší žádné nové požadavky a jeho přínos je srovnatelný s
s přínosem původního návehu EGP.

Další práce EGP byly zaměřeny na rozbor provozu nízko-
tlaké regenerace turbiny v nenominálních provozních režimech;
Prováděné rozbory vycházely z toho, že výrobce napájecí nádr-
že připouští maximální ohřátí základního kondenzátu v napáje-
cí nádrži a odplynovačích o At= 80 G. S touto hodnotou nevy-
stačíme při některých nenominálních provozních režimech bloku.
Jedná se zejména o případ výpadku turbiny z t i tu lu poruchy
ve vnější e l . síti,Jkdy předpokládáme, že porucha bude krátko-
dobá. Proto se domníváme,že blok bude třeba udržet na vlast-
ní spotřebě, aby po odstranění poruch byl k dispozici celý
výkon bloku co nejrychleji. Při odstavení turbiny z těchto pří-
čin musí reaktor snížit výkon na hodnotu danou vlastní spotře-
bou bloku. V případě že pokles výkonu reaktoru nebade z ja-
kýchkoliv příčin dostatečně rvchlý, najedou od stoupnutí tlaku
páry v parním potrubí přep^ouštecí stanice páry do kondenzáto-
rů turbiny . Parametry páry v odběrech turbiny však poklesnou
natolik, ze nezajistí ohřev napájecí vody na požadovanou te-
plotu. Dostaneme tedy na vstupu do napájecí nádrže kondenzát



•j fceplotj oca t= J;,' .-. ~o o<: Ludnotw ticanovtiiá odhadem pro z i -
mní období a zahrnuje i v l iv velkého přestř iku kondenzátu př i
provozu přepouštšcích stanic páry do kond-rátorč tor bíny.
To znamená, še př i uvážení maxiiiiálne KÍnein ohřevu kondezá-
tu v napájecí nádrži a odplyňovačích Atnax. = 3D C dostává-
me teplotu napájecí vody pro p^srogrenerátory cca 115 C, což
je v pozporu s požadavkem sovětské strany, k terá př ipoušt í
minimální teplotu napájecí vody pro parogenerátory t- 164 C.
Proto jame pro pokrytí tohoto provozního případu museli
ř e š i t dohřívání napájecí vody parou redukovanou z oatré páry.
Ohřev napájecí vody je předpokládán ve 2. a 3. I3TO turbiny.
Při dimenzování redukčních stanic pro tento účel jsme vychá-
zel i z toho, že musí z a j i s t i t ohřev základního kondenzátu
v množství daném provozem bloku na ̂ vlastní spotřebě př i sou-
časném provozu redukčních s tanic páry do kondenzátorů t u r b i -
ny na plném výkonu. To znamená, že potřebujeme z a j i s t i t ohřá-
t í 1231,5 kg/s kondenzátu o cca 50 C. Ohřátí ae uskuteční ve
2. a 3. stupni HTR, za předpokladu, že budou v provozu vše-
chny t ř i větve WR. K tomu účelu jsme do schema zařadi l i t ř i
redukční s tanice ( pro každou větev samostatná BS ) . T ř e t í
1OT0 je topen parou z té to R3 pčírao, druhý BTO přes clonku.
V případě, še v okamžiku uváděné poruchy bude jedna větev
2Tii mimo provoz nelze popisovaný způsob použít a reaktor musí
být odstaven z provozu. Při dokončovacích pračech na návrhu
funkčního schématu bloku jsme na základě vvjádření pracovní-
ků Skoda TZ provedli úpravu v tom smyslu, ze ohřev kondenzá-
tu při popisovaném nenoirdnálnín provozním režimu provádíme
jenom ve t ře t ím STO. Psrní potrubí mezi touto redukční s t a n i -
cí 9ohřívákem jr navrženo pro max. rychlost i páry na vstupu
do ohříváku w=60 m/s.

Chlazení kondenzátorů turbiny je zajistováno z čerpací
stanice cirkulační chladící vody tak ,že pro jeden blok jsou
instalována 2 čerpadla 2000 BQUW, která pro tento účel vyví-
j e j í v n .p . Sigma Latin.Parametry jednoho čerpadla jsou:

Průt ok Q = 17,2 m /s
Měrná energie Y = 280 J/kg
21. příkon motoru....H = 7,2 MW
Základní schema zahojení okruhu chladící vody bylo navr-

íeno následovně.Chladící okruh bloku je tvořen dvěma chladí-
cími věžemi s přirozeným tahem, dvěma čerpadly 2000 BQUW a je-
dníj-i třítělesov^m dvoutahovým kondezátorem. Voda ochlazená
na chladících věžích je kanálem ochlazené vody přiváděna do '
sání Čerpadel 2C0O 3QÍT>V, která jsou situována v kanále ochla-
zené vody v blízkosti strojovny. Z výtlaku čerpadel ge vedena

jsou před chladícími věžemi provedeny úpravy umožňující vy-
užívání chladících věží bloku, kterýje odstaven pro zlepše-
vakua provozovaného bloku.

Závěrem bych chtěl poznamenat,že^v přednášce uvedená řeše-
nezahrnují celou problematiku sek. části JE 7 1000. Jejich
převážná část, zejména pak u výrobců zařízení, bude řešena
pravděpodobně dovozem nebo nákupem licencí, tak aby I.blok
JESS mohl být uveden do provozu ve vládou stanoveném ter-
mínu.
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Obr.o.l Závislost tlaku páry v odběru pro
odplynovsč na výkonu parogenerátorů
u turbosoustrojí Skoda 1000 OT.



Ing. J. F»!iyk, CSc, m g . A. Komárek, "ci?,, Ing. v. 5a-
roch

Šk. p. Škods Flze

CÍLE A METODY KOORDINACE ÚKOLU. STÁTNÍHO PLÁNU RVT JADER-
NĚ ENERGETICKÁ" ZAŘÍZENÍ S LEHKOVODNÍMI REAKTORY iOOO MW
/ ZA 01-123-101/

ŠKODA koordinuje již od r. 1957 úkoly státního plánu
rozvoji.' védy a techniky (tíSP), kteří mají pokrýt většinu
vývojových potřeb čs. průmyslových výrobců a dodavatelů
jadernš-energetickýc-h zařízení. V šedesátých letech se vý-
vojová problematika týkala tšžkovodních bloků na přírodní
uran /I/, v sedmdesátých letech se týkala tlakovodních
bloků na obohacený uran o výkonu 440 MWe /2/ a v í^ggpdesá- .
tých letech se týká těchto bloků o výkonu 1000 MWě.

Je pochopitelné, že ŠKODA při koordinaci získávala
důležité zkušenosti jak z vývoje čs. jaderně-energétické*-
ho komplexu, tak i z uplatnění nejrůznějších metodik .říze-
ní a koordinace technického rozvoje v socialistickém iíárÓd-

zvoje, který koordinuje. Proto využívá i dané péjji^r^.
k tomu, aby vysvětlila svůj přístup k řešení aktuáittíeh v;: '̂V;
otázek koordinace záv^zn^ho úkolu státního plánu'SVÍ - Cí>5: :'Í-<.--
ZA 01-123-101 "Jaderně energetická zařízení s lehkovoárií^ ;v v'
mi reaktory 1000 MW". -'. •

Cíle ic o ordinace

Až do konce r. I960 plnila ŠKODA svoji funkci pod
ústřední koordinací Čs. komise pro atomovou energii
/CSKAE/. Tato organizační vazba měla některé nesporné
přednosti: umožňovala snadný a rychlý styk se sovětskými
výzkumnými a vývojovými organizacemi a v důsledku mezire-
zortní působnosti ČSKAE i styk s čs. výzkumnými a dodava-
telskými organizacemi bez ohledu na resortní podřízenost.
Na návrh Státní plánovací komise rozhodla vláda ČSSR, že
nový IÍSP bude patřit poá ústřední koordinaci Federálního
ministerstva hutnictví a tpžkcho strojírenství /FMHTS/.
Další vývoj koordinace ukázsl, :íe toto rozhodnutí bylo
správné, ačkoliv - nebo snad právě díky němu - vznikly
nové problémy, z nichž část nebyla dosud dořešena.

Československo má v oboru investiční výstavby velice
progresivní soustavu dodavatelsko odběratelských vztahů,
která se osvědčila ve všech průmyslově vyspělých státfcch
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v nichž byla zavedena. Je založena na principu vyšších do-
davatelů z řad průmyslových výrobců, který umožňuje s od-
bornou kompetencí a zároveň i národohospodářskou úspornos-
tí zvládat i ty nejsložitější požadavky investiční výstav-
by. Tento systém je'sice složitý, ale jak ukazují zkušenos-
ti, dobře funguje v centrálně řízeném národním hospodářství,
avšak jen za podmínky, že direktivní zásady do tohoto hospo-
dářství jsou voleny v souladu s dodavatelskými vazbami na
jejich posílaní a nikoliv proti nim na jejich oslabení.

SKODA se musela rozhodnout, jak v dané situaci bude
koncipovat cíle daného tíSP. Zda dovolí, aby byl jen úko-
lem, s jehož pomocí je prováděna redistribuce finančních
prostředků na různá výzkumná pracoviště, nebo aby byl úko-
lea, který zastoupí dodavatelské organizace v přípravném
íbdocí projektování, nebo úkolem, který v oblasti prací
rCJ7 pomůže dodavatelským organizacím v plnění jejich zá-
konných a smluvních povinností v období přípravném, pro-
jektovém, realizačním i období provozu. Nakonec byl po-
stupně probojován zásadně správný názor, aby byly cíle da-
ného ÚSP defiro-vány tak, že se jedná o úkol čs. průmyslo-
vých výrobců a dodavatelů, v němž mají 3 předstihem pro-
v i t všechny ty vědeckovýzkumné, vývojové a osvojhvací prá-
ce, které jsou nezbytné pro splnění jejich dodavatelských
povinností, jek vůči domácí investiční výstavbě jaderných
elektráren, tak i vůči sjednanému exportu jaderně energe-
tickvjh zařísňr;í.

Koordinační pracovišti /KO/ i ústřední koordinační
orgán ,'ÍKO/ se snaží, sov působnost C3P byla omezena pou-
ze na výrobce a dodavatele technologické části jaderných
bloků / strojní i elektrotechnické/. Vycházejí přitom
z toho, 2e i es. dodavatelský systém v tomto oboru odli-
šuje íva rovnoprávné generální dodavatele, a to stavební
a technologické části. Jo absurdní, aby technolog řídil
vývožoi'-' p"&ee -í.qvební, tí:n spíše, že dodávka stavební
části - r.a rozčil od dodávky technologické - se realizuje
podlí; preváo-ící dokumentace třetího nezávislého partnera,
generálního projektanta, t.. j. SGP, který je orgánem in-
vestora, a tecy odběratele. Zatím se tento záměr KP
v plném rozsahu nedaří, nikoliv pro jeho principiální dů-
vody, ale především z ů&voůů operativně plánovacích.

Metody koordinace oro za.iičtční dodávkové realizace

Při důsledném a hlubokém posouzení problematiky ko-
ordinace snad sni není možný jiný přístup než ten, který
zvolila SKODA:
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oůvozo\;ni zjily-j"-:.i-.i.-jtl iůiiteisk '• .<d zodpovědností doda-
vatelských.
Je to dáno především tím, že:
- o skutečných možnostech pokrytí potřeb investiční výstav-

by existuje jediný tok: informací: přes dodavatele,
- pro zajištění investice existuje jediný zákonný tok doda-

vatelsky závazných informací: od dodavatele,
- v zájmu zajiStění realizace výsledků technického rozvoje

musí zá??.dní rozhodnutí dodavatele o výrobě v ČSSR před-
cházet rozhodnutí koordinace o zaplánování nezbytného
technického rozvoje.

Ideální koordinační struktura by proto měla vypadat"
tak, že generální projektant specifikuje své požadavky
generálním dodavatelům a ti svým finálním dodavatelům. Na
úrovni finálního dodavatele resp. jeho subdodavatele se
musí rozhodnout, zda dotyčné zařízení se bude vůbec vyrá-
břr v ČSSR a v kladném případě, zda domácí výroba vyžadu-
je nějaké vývojové práce. A pouze v tomto posledním p ří-
padě by měl být vznesen nárok na příslušného řešitele vy- .
vojového úkolu, kterému by mělo být ponecháno k rozhodnu- :
ti, zda potřebné finanční prostředky na vývoj bude krýt
z poíJriko >rých r:tív>o státních prostředků a v posledním p ří-
pad*, zcs si tyto prostředky vyžádá v rámci daného nebo . •-
některého jiného ÚSP. :.*.•':

Koordinačními pracovišti v takovémto modelu nepřipa- ;;..;;: ;
dá funkce řídící, nýbrž skutečně pouze koordinační, vyne-
sená příslušnými předpisy SKVTIR. Rozhodně KP neprovádí .-•"•' .
v otlai-ti pr^.cí RYT funkci analogickou Sinnosti generála
r.ích dodavatel'"] v oblasti dodávek. ;
Gererální dodavatel musí svému finálnímu dodavateli vy-
specifikovat sv-? požadavky, zatím co v USP by spíše ř e -
šitelé dílčích úkolů měli specifikovat své návrhy koordi-
n a c n í inu pra c o v i š t i.

Tento jednoduchy_model řešitelských vztahů však selhá-
vá ve dvou případech, a to když se jedná o:
- kusové dodávky zařízení na expert přes příslušný podnik

zahraničního obchodu
- zahájení potřebných vývojových prací v předstihu, dříve

než ss sečnou rozvíjet oofísvatelsko-odběratelské vzta-
hy Dfi'V'.-.1 zá-ejvs.

První případ se zvládá v oblasti RVT celkem snadno.
Konečným nositelem dodavatelské zodpovědnosti je přímo vy-
rábějící podnik, který nemusí čekat na rozehrání vztahů
investorsko-dodavatelských a může z vlastní iniciativy n a -
plánovat potřebné vývojové práce, nebot má pro to všechny
podklady v rukou.



43

liesrovr.r.telně sl:5it=jší je druhý případ. Ukazuje
se totiž, že "Velký technicky rozvoj" končí tam, kde
začínají zákonné investorsko-codavatelské styky. "Vel-
kým technickým rozvojem" se zde rozumí ty vývojové práce,
které mají dát celkovou základní technickou koncepci bu-
doucímu dílu. /Tak např. rozhodunutí o monobloku nebo
duobloku patří do "velkého technického rozvoje", zatím co
vývoj turbosoustrojí 1000 MW již patří do vlastních vý-
vojových prací/. Toto období, kdy se tvoří základní tech-
nická koncepce budoucího energetického díla, kdy průmy-
sloví dodavatelé nejsou ještě podle zákona povinni s in-
vestorem závazně jednat jako budoucí dodavatelé, je ne-
právem podceňováno, ačkoliv předurčuje nejenom faktickou
užitnou hodnotu budoucího energetického díla, nýbrž i
inovační temoo samotných průmyslových výrobců a dodavate-
lů.

Ve snaze technicky racionálně se vypořádat s požadav-
ky na úkol, vyplývajícími z tohoto koncepčně determinují-
cího období, zařadilo KP do ÚSP nedodavatelsky dílčí úkol
generálního projektanta. Smyslem tohoto dílčího úkolu však
nebylo e není to, aby - analogicky jako dodavatelé - si
v něm generální projektant řešil všechny své vývojové pro-
blémy, které podminují budoucí úspěch jeho vlastní funkce,
.••:ýbrž aby v rámci tohoto dílčího úkolu ve spolupráci s bu-
doucíci dodavateli nebo alespoň řešiteli ostatních dílčích
úkolů dodavatelských vyvíjel základní technickou koncegci
budoucíh-:- čila. To': by měl generální projektant alespoň
jako řešitel •'.kolu na úrovni daného uSP vydat průmyslovým
dodavatelům zavčas předběžná technická zaclání na ty vývo-
jov;' práce, na nŘií ?y bylo pozdě v době, kdy se teprve bu-
;]•:; moci cfi^iílne obr?'tit generální projektant na dodava-

á

i v.-jy* tato organizace v "koncepčním" období pří-
pravy investice docela dobře funguje, není možno se spoko-
jit s dosahovanými kvalitativními výsledky, a to z těch-

- ?:'-i v,.zh. :'.-.ÍVÚ:.Í o a'-'.klal-.i technická koncepci vychází
invvct-or z ,:irekti"n-J- ;:l3t:-iý̂ h, avšak většinou mobili-
začních "ler̂ irii. r-.-a! I sace. Rozhoduje se proto v řadě
případů tochi:i :ky zbyteční konzervativně. Skutečné rea-
lizbčr.í ter.:;ír.y pct?n zpravidla sklouznou z mnoha ji-
ný:;! .',•",v.-••:"•'., ?l'i tt"hri^cy konzervativní koncepce díla
zůstív'. ••' zl-a^'i- :Í ji hf-š' u2iti;á hodnota díla v ter-
mínu jehc r-íalissce o provozního využívání

- I u generálního projektanta existují složky vývojové a
prováděcí a zčú ae, ze avláít? při projednávání základ-
ních technických otázek se sov. projektovou organizací
nemá vývojová složka generálního projektanta dostatečnou
váhu
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Předpokládá ss na průb52i:í oponentuře uSP v r. 1985
znovu projednat všechny možnosti efektivní horizontálu!"
koordinace. Koordinační pracoviště nevidí v zásadě Jinou
cestu, jak při dané organizaci ÚSP zmoct koordinaci prů-
řezových disciplin. Jsou však zřejmě ještě nevyčerpané
zdroje, jak tuto koordinaci zlepšit:
- Průřezových problémů je více. Již nyní se zřetelně rý-

sují otázky koroze antiseismické rezistence, ale
možná i otázky spolehlivosti a beapečnosti

- Otázky horizontální koordinace nemůže evidentně zmoci
komise dobrovolníků, která se schází dvakrát ročně.
/ I když se KP dosud snažilo vložit zodpovědnost za ho-
rizontální koordinaci na odborně vyspiíé výzkumné slož-
ky z řad řešitelů, ztratí v letošním roce poslední
z těchto koordinátorů statut řešitele dílčího úkolu./
Zřejmě bude nutno vybraným dodavatelským dílčím úkolům
ponechat zodpovědnost za administrativní organizaci ho-
rizontální koordinace, ale výkon této koordinace stavět
na výzkumná pracoviště s vysokou odbornou úrobní, pro
něž by bylo pamatováno v rozpočtu dílčího úkolu i s ta-
kovou finanční částkou, která by mohla zajistit kontinu-
itu základních výzkumněvývojových prací. V sovětské prá-
ci se takováta pracoviště nazývájí"kurýrujíčími".

- Otázky průřezové koordinace svým významem přesahují roz-
sah ÚSP průmyslových dodavatelů technologických zaříze-
ní. Na řešení těchto problémů je zainteresována i šta¥
vební sfára i sféra investorsko provozovatelská. Vzniká
proto otázka, zda by současnou vývojovou problematiku
čs. jaderné energetiky nebylo možno členit racionálněji,
než to kdysi udělala CSKAE v rámci současných asi 10
úkolů, patřících do této oblasti Státního plánu HVT.
Pochopitelně, že tyto otázky nemůže řešit KP, nýbrž .
ústřední orgány, především SKVTRI nebo FMPE, které ne-
se zodpovědnost za státní cílový program 01.

Problémy dalších inovací tlakovodního programu

Koordinační pracoviště v dílčích studiích v průběhu
posledních let ukázalo, že ve světě dochází ke zpomalení
hospodářského růstu, ;: relativnímu snižování energetické
spotřeby v národních hospodářstvích a ke zpomalovaní vý-
stavby jaderných elektráren. Jelikož bilanční zásoby ura-
nu nám v důsledku pokračujícího odhalování nových nale-
zišt ve světe neustále pomalu rostou, oddaluje se to ob-
dobí, kdy z hlediska zabezpečení paliva bude nutno uzav-
řít palivový cyklus dnešních konvertorů, nebo bude dokon-
ce nutno přejít na jiný typ .štěpných reaktorů, rychlé
breedry. Lehkovodní konventory získaly ve světě další ob-
dobí pro své uplatnění, což se projevuje tím, že např. v
SSSR se začíná vývoj tlakovodní jednotky 1500 MWe a v ka-
pitalistických zemích vývoj tlakovodního pseudobreedru
/ s konversním poměrem téměř rovným .iedné/. Kromě toho
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K:-.rdin2Č::í pracoviště proto navrhuj:, S,'-Í-J :
- v v'.:?.." i .státního :*íl-,-.-4ho prngr^nu Cl ::;-'! o připraveno
nov' a racionální členění vývojovó problematiky jade:1-
:.-.- energetiky na úkoly státního plánu RVT, přičemž by
£•3 důslední vycházelo ze zodpovědností realizačních

- nezapomínalo se na potřeby horizontální koordinace všech
úkolů v rámci státního cílového programu 01 s tím, že
bude nutno vybrat vhodné kurýrující organizace s jim >
přes úkoly státního plánu RVT zajistit nezbytné základ-
ní finanční prostředky, nepodmíněné podílovou účastní
realizátorů

- zvýšit podnikovou tvorbu fondu RVT tak, aby velké množ-
ství drobných vývojových úkolů mohly převzít podniky
na své přímé financování a nezatěžovaly jimi koordinaci
úkolů státního plánu RVT

- v úkolech státního plánu RVT se více soustředit na vý-
voj koncepce a ji determinujících komponent a systémů
a začít věnovat vyšší pozornost otázkám jaderného opra-
várenství a modrnizaci bloků.

V každém případě však ŠKODA doporučuje velice důsled-
ně odlišovat dodavatelské a následně řešitelské funkce a
nepokoušt se zsjištovat předprojektovou přípravu pomocí
úkolů státního plánu 3VT přímo.

Seznam literatury.
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Ing. Vincent Polák, CSc, Ingo MiroslaT Vyttsfca
v'yskumny ústa"? jádrových elektráraí Jas1' ̂rsk* Botn.rAloe

VYBRAHB" VÝSLEDKY RIEŠENIA VtSKOKEXCH 0LOH 7UJE (S MOŽÍÍOSÍOU
BXTRAPOLACIE HA JB S W E R T.000) A vtH&vD MA ĎALŠIE OBrOBDSJ&

Základnou illohou a posláním Výskuianého ústavu 3 ýah
elektrárna (VtFJE) je komplexně zabezpečovaný výsktOTno-vývo-
jovýeh podkladov pře dlhodobú bezpečnu, spolahlivú a eřektív-
nxx prevádzku jadrovýoh. elektrárna (JB) v podinienkach ÓS3H a
minímalizáciu icii možného negativného vplyvu na životné pro-
etredie a personál, fialej je to vykonávanie vybraných odbor-
ných a realizačných činností na saklade osobitných pověření a
určených najma pre prevádzovatelov JB.

T období 1977-1980 nosnou vyškubnou úlohou ústavu, zame-
ranou^na JB typu W B E , bola úloha Statného plánu ? 09~125™201
"Spúštanle a prevádzka elektrární typu W E R % Jej výsledky s«
uplatnili najma pri přípravě prevádzky, spúštani a následnej
stabilizácii a racionalizácii prevádzky JE Y-l»

Boli to najiaa:
- systém vstupných, predprevádzkových a grevádzkových kontrol
vybraných jádrových zariaáení JE (najma nádoby reaktora^
primárného potrubia, cirkulacných čerpadiel, uzatváxaoích
armatur, kompenzátora objemu a parogenerátorj.), obmdxnjúci
riešenie metodik aj techniku ich realiaácie, vrátane návrhu
a vlastnej výroby unik^inych zariadení

- vědeckotechnická geacia pri fyzikálnom a energeticko* urá-
dzaní JE 7-1 do prevádsky s priamou účaatou pracovníkov ú-
etavu a využitím špeeiálneho přístrojového vybavenia vlast-
aej výroby

- aplikácia počítačového systému RPF-16S vrátane programového
vybavenia pri spúštani a prevádzke 1» bloku JE V-l, ktorí
mimoriadne urychlil vyhodnocovanie jednotlivých fáz spúšta*-
nia a natoíko sa osvědčil, že na ?* bloku JB V-l je us sú-
častou štanáardného přístrojového vybatenia

- jednotný_systéTP propravy personálu JE '«T-átane osnov w v,č
mých pomocok

- súbor návrhov na stabilizáciu prevádaky 1. a 2. bloku JI
V-l z hladiaka zvýšeni.a jej bezpečnosti e ^polahlivosti

- zavedeni© komplexu, prostríedkai? a opatření pre jradiež;t'5..
+ ro1.u na <TE &. kontrolu íoh vply^H. nh, ;:.kclie..

'1'ieto aa v pltiej iaiere využívejú aj jv sú6asnosi;i v pre
vádzke JE V-l a v dalších cinnoatiach s ňou súvisiacich. Ako
příklad sa može uviests
- komplex výpočtových,programov neutronovo-fyzikálnyoh charak-

teristik aktívnej zóny reaktora pre potřeby fyzikálneho a
energetického spúštania (PS e ES), pre výpočet priebehu
jednotlivých kampaní ako aj pre optimalizáciu výměny paliva



- pracovní programy testov FS a ES
- manipulátory pre diaíkovú vizuálnu kontrolu vnútomých po-
vrchov potrubí primárného okruhu,kolektora parogenerátora
a kompenzátora rojenu* Na prvý z týchto, známy pod označe-
ním E2LSKAR, je v súčasnosti odpredáraná výrobna dokumentá-
cia do MLR formou licenci©

• programovaná výuka a gríprava vybraných profesií prevádzko-
vého personálu JE podlá jednotného systému 7 Rezortno* ško-
liaoom a výcvikovom středisku VuJE v Trnavě, ktorého defini-
tivně objekty s modernou didaktickou technikou boli v mařei
1^84 odov^dané do prevádzky. Táto prináša značné devizové
úspory vdaka torny, že okrem zácviku na trenažéri sa oelé
příprava uskutočnuje v CSSR

- využívanie informacno-výpočtových systémov s počítačai cs#
výroby v prevádzke JE V-l a dalšie.

V nadvaznosti na uvedenu úlohu v rokoch 1981-1986 je zá-
kladným výskumným programom ústavu závazná úloha štátnftbo plá-
nu RVI! A 01-125-107 "Racionalizácia, zvýšenie bezpečnosti a
prevádzkovej spolahlivosti JE typu TVER". Je to koaflazná ú-
loha, pokrývajuca takmer celu oblast problematiky pravádaky
JE a člení sa na 11 monotematických dielčích úloh (20)•

líajvýzjoamnejaie výsledky ich riešenia, buá už odovedane
realizátorom reap* prevádzkovateiom JE na využívanie, alebo
připravené na odovzdanie v najbliziea čase, sú tieto:
- v oblasti mechanizácie a automatizácie kontrolných operácií
na vybraných jadrovo-energetickýoh zariadeniach (JEZ) nani-
pulátor pre mechanizovánu kontrolu materiálu primárných ko-
lektorov parogenerátorov (DHIKOP), nátrubkov tlakových ui"
dob reaktorov (KONAR) a spojovacích prvkov vybraných zaria-
dení (ROUAZ)

- odporúčania na změnu prevádzkovích predpisov vybraných sy-
stémov, odovzdané prevádzkovatelovi na základe analysy pre-
vádzkových rezimov JE 7-1. Ich realizáciou by sa mohla zní-
žit vlastná spotřeba o 12 000 MWh. ročně za 2 bloky JE V-l

- v oblasti starostlivosti o základné prostriedky JE boli vy-
vinuté a ověřené zariadenia na opracovanie tesniacich ploch
vane Plavného cirkulačného čerpadla (ZOTEP-E) a přírub pa-
rogenerátora a kompenzátora objemu (ZOTEP-H). 0 licenciu na
výrobu oboch zariadení prejavila záujem KUR

- s cielom zníženia radiačněj záíaae údrSbárskeho personálu
boli vyvinuté a ověřené dekontaminečné zariadenia parogene-
rátorov (DEK02-PG - obr, č. 1) a bazénu výměny paliva
(DEKOZ 3V)tt 0 licenoiu na (DSKOZ-FG) má záujem MLR

- pre potřeby spúštania 1* bloku JE V-2 a áalších blokov JE
bola úspěšné otestovaná neštandardná meracia a vyhodnocova-
cia aparatura, zdokonalená verzia pultu fyzikálneho spúšta-
nia a bolo vyriešené a odsúhlasené ich připojenie na teohno-
logioký proces bloku. Pre snímánie signálov a vyhodnocováni*
testov FS a ES blokov sú vypracované osobitne programy, kto-
ré boli odladěné bud pri opakovanost spúštaní blokov JE V-l
alebo pri horúcich skuškarh 1. bloku JE V-2



- jedným z najvýznamnejších výsledkov výskum: v TSMOÍ tí*P
A 01-125-107, 3© kombinovaný snímač teplotného spádu (del-
ta t) na reaktore, vyrobený a inštalovaný pracovníkmi TÚJ&
na JEJľ-1 a laloku JE V-2. Odstránením systematickej chyby
termočlánkcv a dosiahnutou, presnostou merania v medziach
0,2 C umožňuje sa zvýSit tepelrv výkon reaktora v priesto-
re o 14 MW tepelných v porovnaní flo štandardným meracia vy-
bavením

Tématicky aj aplikáciou v prevádzke JE s ním ptfvisí vý-
voj a realizácia zariadenia na preané meranie frekvencie e-
Aektrickej siete a spoluúčast na zavedení regulácie teplotné-
ho spádu na reaktoroch JE V--1 v závislosti na frekvencii sie-
te tak, aby odvádzaný tepelný výkon reaktora bol stály, v sú-
lade s projektovaným výkonom a neklesal v dôsledku zníženia
otáčok hlavných cirkulačných čerpadiel.

Súhrnný prínos .týchto dvoch výsledkov výskumu ústavu,
realizovaných zatial len na JE V-l, predstavuje za roky
1982-83 zvýšenie čistého výkonu v priemere o 15 MW,, naviac
dodaných 146 000 Mih do siete, úsporu cca 200 000 fén energe-
tického uhlia a ekonomický prínos vyše 20 mil, Kčs. K tomu
pristupuje ešte úspora investičných nákladov na vybudovanie
tohto výkonu v JE približne 300 mil. Kčs.

- uplatnenie čs. počítačov (typu fiPP 16 resp. SM 51/13) vrá-
tane uživatelského programového vybavenia pre 3-počítačový
systém dvojbloku JE 7-1 s cielom inovácie a zdokonalenia
jeho informačno-výpočtového a riadiaceho systému technolo-
gických procesov. Tým sa nahradila dodávka obdobného systé-
mu ZQ zahraničia v hoôuote cca 90 mil« Kčs fco (vrátane uži-
vatelského programového vybavenie)

V rokoch 1978-85 je ústav zodpovedným riesiteíom rezort-
nej úlohy R„09-125-904 "Automatizovaný systém riadenia JE",
ktorý má byt v roku 1985 realizovaný a overený v praxi na JE
V-l. V súčasnosti sú už niektoré subsystémy v rutinnej pre-
vádzke, napr. riadenie základnej prevádzky meracej a regulač-
nej techniky (MaR), hospodárenie s pracovnou silou a eviden-
cia-účtovníctvo. Podía vyjadrenia prevádzkcvateía dosiahlo sa
od roku 1980 zníženie výpadkov výroby JE V-l z príčiny porúch
na zariadení MaR minimálne o 20 000 MWh ročne.

V kooperácii s koordinačným pracoviskom ÚŠP A 01-159-104
"Zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov (RAO) z JE", ktorým je
ustav jadrového výskumu Ŕež, ústav dosiahol významné výsledky
vo xývo^í konkrétnych zariadení pre bitunenáciu, lisovanie a
spalovanie pevných RAO. lis RAO„sa ua osvedčil v prevádzke
J B V-l, bito?jertačná linka a spalovna BAO aa pripravujú n.;.
'uTerenie a prevéd.̂ iro'vé využívanie teVtiaž •" JE V-l«

Obdobné konkrétne výsledky dosiahol ústav pri riešení de-
kontaminácie, spracovania a definitívneho uloženia RAO ako aj
zariadení z JS A-l, ktorej prevádzka bola ukončená.

V oblasti koncepcie jadrovej bezpečnosti ústav vypracoval
návrh na systém zberu, hodnotenia a využívania informácií o
bezpečnostné významných poruchách na JE v ÓSSR. Konkrétne ma-
teriály, napĺňajúce tento systém, boli v ústave spracované zn
roky 1980-83.



Uvedené aj dalšie výsledky výskumu ústavu, určené pře
prevádzku JE, sa předpokládá uplatnit na všetkyeh 12 pláno-
vaných blokoch JE typu WER 440 v CSSR a s určitou modiíiká-
ciou aj na JE typu WEE 1000*

Podía návrhu plánu R7T na 8.5RP ústav bude riešit pro-
blematiky nadvizujúce na súčasné úlohy, s osobítným zreteíom
na využitelnost výsledkov na JE typu TVER 1000 a předpokládá
dosiahnuf najma tieto ciele a realizačně výstupy:

- vytvorenie systému pre diaíkovú kontrolu a opravy uzlov pa-
rogenerátorov s cielom podstatného zníženia prestojov JE v
dosledku ich výpadkov a dávkových príkonov personálu

- zdokonalenie riadenia a kontroly prevádzky JE, vrátane op-
timalizácie jej parametrov, regulácie, využitia paliva a
režimov niektorých dalších subsystémov JE

- komplexnú výskumno-vývojovú přípravu spúštania a prevádzky
JE s WER 1000

- komplexně riešenie problematiky minimalizácie vzniku, zne-
škodnovania a trvalého ukladania RAO z JE typu WER 440 aj
1000, s následnou optimalizáciu ověřených poatupov

- koncepciu, návrh technických proatriedkov a ekonomické zho-
dnotenie postupu likvidácie JE typu WER po ukončení icl|
prevádzky

- inováciu výcvikových programov s ciel'om zvýšenia účinnosti
pi-ípravy personálu JE vratane aplikácie pre WER 1000

- inováciu ASR pre prevádzkované bloky WER 440 s aplikáciou
pre WER 1000

Okrem uvedených cieíov ústav zabezpečuje pre Energopro-
jekt Praha pre projektové práce na JS WER 1000 tieto vý>
skumno-vývojové podklady:

- postupy dekontaminácie zariadení, spracovani8 a ukladania
RAO

- koncepciu testov FS a ES, ich realizácie a vyhodnocovania

- podklady pre zariadenie automatizovaného riadenia a kontro-
ly chemických režimov

- údaje zo systému zberu a hodnotenia spoíahlivosti zariade-
ní JE s WER 440 s využitím pre dielčie analýzy zariadení
a systémov WER 1000

- odporúčania a pripomienky pre ASRTP a ASRP
- metodiky a prostriedky radiačněj kontroly okolia, priesto-
rov a pracovníkov JE

- koncepciu prevádzkových a defektoskopických kontrol
- prehlad zariadení vyvíjených v ústave pre údržbu a kontro-
lu a studiu o ich využitelnosti

- návrh struktury a vybavenia školiaceho střediska pre JE
s WER 1000.



Pokiaí sa týka ekonomickej efektívnosti výskumnej čin-
nosti ústavu, podía súčasných údajov táto dosahuje 5 až 8-
násobnú návratnost prostriedkov, vynaložených na výskum.
Fodla prepočtov úloh na 8.5RP vychodí návratnost taktiež rá-
dové 8-uásobná.

Splnenie náročných výskumných úloh ústavu v období 1985-
-1990, ktoré budú mat bezprostredný dopad na bezpečnosť, spo-
lahlivost a efektivnost prevádzky JE v ČSSR, si vyžiada od
všetkých pracovníkov ústavu využívanie všetkých dostupných
výsledkov vedy a techniky, maximálne sústredenie na kvalitu
práce, vysokú odbornú úroveň a zodpovedný prístup k riešeniu
problémov*



Obr. 5. 1 Dekontaminačné zarie^erde DEK.OZ-™PG připravené na
zavezenie do kolektorov parogenerátcra JB V̂Sí? 440



Ing. T. Kmjci, CSc., ing, J. RoM*«k, CSe.,
Ing. P. 5kv«rk«, CSc., RNDr. Ing. P. 2v«e, CSc.

Bratislav*

KOZVOJ teSW0SlO9EH8KtRO JAOKOVO BNEXCrrrCKfHO KOMPLEXU

Úloha štátneho plánu RVT A 01-125-110 "Rozvoj českoslo-

venského jadrovoenergetického komplexu" je systémová úloha

so širokou medziodvetvovou nadvaznosťou a s priamou riešitel-

skou účasťou štyroch rezortov - FMPE, SKVTRI (ČSKAE),FMHT5 a

MSv ČSR.

Koordinačným pracoviskom z poverenia FMPE bol stanovený

odbor jadrovej energetiky Výskumného ústavu energetického. Po

vytvoření nového Výskumného ústavu palivoenergetického komple-

xu a delimitácii odboru jadrovej energetiky do tohoto ústavu

přešla koordinácia úlohy do VÚPEK - pobočka Bratislava.

Skladba úlohy zodpovedá systémovej struktuře jadrovoener-

getického komplexu (3EK) a pozostáva zo šiestich dielčích úloh:

DÚ 01 Súhrnné spracovanie koncepcie rozvoja čs. DEK - rieši-

tel'om je VÚPEK, hlavné spoluriešitelské organizácie sú

ÚDV, EGP- ŠKODA, k.p. a EGÚ.

DÚ 02 Koncepcia rozvoja jádrových zdrojov elektřiny a tepla -

riešitelora je VÚPEK, hlavnými spoluriešitelskými orga-

nizáciami sú EGÚ a VUOE.

DÚ 03 Koncepcia palivového cyklu čs, DEK - riešitelom je

VÚPEK, hlavné spolurišitelské organizácie sú ÚOP, FDFI

ČVUT.

DÚ 04 Koncepčně problémy zaistenia jadrovej bezpečnosti -

riešitelom je VÚ3E Jaslovské Bohunice, hlavné spolurie-

šitelské organizácie sú ÚQV a EGÚ.

DÚ 05 Koncepcia rozvoja jadrovoenergetického strojárenstva.

Riešitelom je TES Praha

DÚ 06 Koncepcia rozvoja jadrovoenergetického stavebníctva -

riešitelom je ÚRS Praha, spoluriešitelskými organizáciami

sú ČVUT Praha, VÚPS, EGF a Hydrostav.



Úloha bola zaradená do štátneho plánu RVT s termínmi od

1.1.1381 do 31.12.1985. riešenie DÚ 05 začalo o rok neskôr.

Cieľom úlohy je poskytovanie podkladov k riadeniu štátne-

ho cieľového programu a riešenie vecných problémov rozvoja sú-

stavy jadrových zdrojov elektriny a tepla a týmto cieľom zod-

povedá aj 11 realizačných výstupov z úlohy,

V 3alšom vyberieme stručne z doterajších činností a vý-

sledkov riešenia úlohy.

V oblasti koncepcie rozvoj a výstavby JE s VVER-1000 sa

pre terajšie predpoklady tempa narastania inštalovaného výkonu

z jadrových zdrojov ukazuje, že vo výrobe el. energie sa v ob-

dobí po roku 2010 začne výrazne prejavovať vplyv odstavovania

blokov VVcR-440 na konci ich životnosti a poklesu výroby prvých

blokov VVER-1000, ktoré vstúpia do druhej polovice svc$rj život-

nosti. Spomalenie nárastu výroby, jej stagnácia a pokles signa-

lizujú, že terajšie predpoklady výstavby blokov VVER-1000 neza-

bezpečia po roku 2000 potrebný nárast výroby. Náhrada výroby

dožitých blokov v"/ER~440 by sa najefektívnejšie realizovala

nástupom zdokonalených blokov VVER o vyššom jednotkovom výkone

a skrátením kroku výstavby na 12 až 18 mesiacov s výstavbou

súčasne na dvoch lokalitách. Optimálny krok výstavby z hľadiska

vynakladaných prostriedkov a ich rovnomerného čerpania je pre

variant výstavby 4 blokov VVER-1000 na jednej lokalite 24 me-

siacov od zahájenia výstavby prvého hlavného výrobného bloku

po jeho uvedení do prevádzky a 12 mesiacov medzi äalšíni

blokmi; pre variant 2xW£R-1000 na jednej lokalite je z hladis-

ka plynulosti vyťaženia kapacit vhodný krok 24 mesiacov medzi

prvým a druhým blokom.

Komplikovaná je otázka koncentrácie výkonu VVER-1000

v jednej lokalite, Z hľadiska investičných nákladov je variant

2xWER-1000 na jednej lokalite drahší o cca 2,tí mld.Kčs na

1 blok oproti variantu 4xVV2R-1000. Oproti tejto výhode, výho-

dám organizačným a výhode vyššieho tempa uvádzania výkonov do

prevádzky nevýhodou koncentrácie výlonu je možnosť využiť ce-

lý inštalovaný výkon na dodávky tepla v príslušnej oblasti a

jednorázové vyčerpanie kapacity lokality, čo vytvára problém

zásobovania teplom a Salších socioekonomických otázok oblasti



po ukončení prevádzky DE na konci jej životnosti. Variant

výstavby 2;<VV2R~1OOO 9 dostavbou 3alších dvoch blokov k ter-

mínu dožitia prvej generácie, pričom sa predpokladá využitie

niektorých objektov a zariadení pôvodnej elektrárne? by zname-

nal nielen úsporu vyplývajúcu z využitia už zainvestovanej

lokality, ale aj predĺženie efektívneho využívania lokality.

Tieto otázky sú ešte vždy predmetom skúmania a odpoveä nebude

vždy jednoznačná.

V úlohe sa urobili aj analýzy vývoja rozpočtových nákla-

dov čs. OB. Žiaľ v tomto aspekte budova/iia jadrových elektrár-

ní držíme krok s ostatným svetom.

V rámci úlohy bol na EGP Praha spracovaný cenný materiál

"Nároky čs. jadrovej energetiky do roku 2000". V prehľadnej

tabelárněj forme sú tú obsiahnuté prehľady finančných, hmot-

ných a kádrových nárokov výstavby OE, Tieto práce na EGP 3alej

pokračujú a boli už pre potreby riadiacej sféry aplikované.

V oblasti prognózovania prevádzky blokov WER-1000 sa vy-

konalo v rámci tejto štátnej úlohy štatistické porovnanie skú-

seností z prevádzky blokov JE s výkonom okolo 100 MWe vo svete.

Predikcie s využitím Bayesovho teorému ukazujú na to, že koe-

ficient využitia výkonu VVEŕJ-1000 bude nižší ako VVER 440. .

Štatistické spracovanie údajov ukázalo tiež, že druhý a číalšie

bloky na lokalite majú podstatne lepšie spoľahlivostno-prevádz-

kové výsledky ako prvý blok a to až o 7 g. Aj tento faktor

treba zvažovať pri rozhodovaní o koncentrácii výkonu v lokalite,

V rámci úlohy boli vykonané spoľahlivostné analýzy viace-

rých systémov reaktorov WER-440 (napr. systémy havarijnej

ochrany pre V-l a V-2) a boli navrhnuté úpravy systémov zapo-

jenia ochrán hlavne okruhov DE V-l, ktoré značne znížili pravde-

podobnosť nebezpečnej poruchy. Programový komplex k tcau vyu-

žitý a priebežne zdokonalovaný, poslúži aj na riešenie spoľah-

livostných problémov dt s WER-100C.

V úlohe bola variantne riešená aj otázka dodávky tepla

z jadrových zdrojov vrátane otázok uplatnenia sa jadrových

výhrevní. Pozornosť je venovaná aj problémom akumulácie tepla

a jej využitiu na zlepšenie prevádzkovej pružnosti blokov VVER,
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perspektívnejšie sa javí možnosť akumulácie v tepelných napá-

jačoch.

Jadrové zdroje sa v súčasnosti využívajú predovšetkým na

výrobu elektriny, rozvíja sa aj ich užitie na výrobu a dodávku

tepla do sústav centralizovaného zásobovania teplom.

V našej štátnej úlohe sú preto tieto aplikácie ťažiskové,

istá pozornosť sa však venuje aj využívaniu jadrového zdroja

v priemysle.

V oblasti koncepcie palivového cyklu sa robí analýza rôz-

nych stratégií výmeny paliva reaktorov VVER-440 na základe po-

rovnávania vybraných technicko-ekonomických charakteristík.

Boli overené možnosti zvýšenia tepelného výkonu reaktora a vyho-

renia paliva pri vhodných stratégiách výmeny paliva. Bolo spra-

cované hodnotenie energetickej náročnosti jednotlivých fáz pa-

livového cyklu a možnosti využitia zmiešaného paliva pre lahko-

vodné reaktory. Pre riadenie hospodárenia s jadrovým palivom

bol spracovaný návrh osnovy palivovej služby v ČSSR.

V oblasti palivového cyklu VVER-1O0O začali práce na zhro-

mažSovaní údajov o jadrovom palive ako i preberanie programov

pre stanovenie kampani a vyhorenia paliva z medzinárodnej kniž-

nice programov MOK v BĹR.

V rámci úlohy sa na VÚDE rieši aj koncepcia osobnej dozi-

metrie, prebiehajú práce v oblastiach metrológie ionizujúceho

žiarenia, riešia sa koncepčné problémy havárii a bezpečnostných

systémov D'd. Urobil sa bezpečnostný rozbor porúch v prevádzke

JE V-l v rolcu 1983 a tieto práce pokračujú aj v roku 1984.

V ÚJy v rámci tejto štátnej úlohy riešia problematiku čs. systémt

zaisťovania akosti 32.

ríieíjonici koncepcií rozvoja jadrovoenergetického strojáren-

stva, ktoré pre túto štátnu úlohu zabezpečuje TE3 Praha vyústi-

li do prác hodnotiacich ekonomickú únosnosť a závažnosť výstav-

by jadrovoenergetického komplexu z národohospodárskeho hľadis-

ka a najma z pohladu strojárenstva. Práce pokračujú otázkami

kapacitného rozvoja jadrovoenergetického strojárenstva.



Riešenie rozvoja jadrovoenergetického stavebníctva

v tejto úlohe zabezpečuje ÚRS Praha. Okrem prác smerujúcich

k organizačnému zabezpečeniu velkých stavieb a prác na modeli

centrálneho riadenia stavby JE v podmienkach dvoch generálnych

dodávateľov boli pripravené cenné podkladové materiály pre

úvahy o postupe výstavby 3E s blokmi VVER-10Q0.

Okrem úzko definovaných výstupov riešia sa v rámci tejto

štátnej úlohy aj obecné prognostické a metodické problémy jad-

rovoenergetického komplexu. Túto časť prác pre úlohu zabezpeču-

je ÚOV Řež. Vznikli napr. štúdie rozvoja W Z v oblasti DEK a

strom cielov čs. GEK.

Pre potreby riešenia úlohy, ale aj pre riadiacu sféru

boli v rámci úlohy spracované viaceré výpočtové programy prog-

nózu júce výrobu v JE, nárokv na jadrové palivo v hmotovom a

peňažnom vyjadrení, model prevádzky sústavy jadrových elek-

trární a Salšie. Úloha zabezpečuje aj účasť na niektorých té-

mach spoločných prác v rámci 5. sekcie SKE RVHP a výrazne

prispela k tvorbe čs príspevku "Prognózy rozvoja jadro/ej

energetiky" spraoovávanej pre Radu VTS RVHP.

V súčasnosti vstupujú práce na úlohe do záverečného ob-

dobia so zvýšenými nárokmi na vzájomnú previazanosť výsledkov

jednotlivých dielčích úloh.

Veríne, že závery tejto úlohy a jej výstupy prispejú

k rozvoju čs. OEK.



Ing. Jiří Bitter, Ing. Ivan Čillík, Ing, Vladiaír Fapírník
Energoprojekt Praha

SPOLEHLIVOSTNĚ EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NAPÁJECÍ STANICE PRO
JE S REAKTORY VVER 1000

V rámci úkolu RVT "Blok 1000 MW s reaktory WiSR 1000"
byla řešena i napájecí stanice těchto bloků. Z těchto vývo-
jových prací vyplynula dnešní koncepce napájecí stanice,
kterou EGP v současné době uvažuje. Podle ní jsou u každého
bloku instalovány 3 napaječky /NC/ s pohonem parní turbínou,
každá s výkonem 50 %, z nichž je jedna napaječka záložní.

U zahraničních JE srovnatelného výkonu se používá jak
napájecích stanic bez záložní napaječky, tak i se záložní
napaječkou (SSSR, USA, Francie-2 NC po 50%; NSR-3 NČ po 50%)

Jedním z faktorů, které mohou dát odpověď na otázku zda
instalovat v napájecí stanici třetí záložní napaječku, je
spolehl i vostně-ekonomické hodnocení, uvedené dál--.

2. Zhodnocení spolehlivosti turbonapá/ječek.

Prvním předpokladem pro zhodnoceni spolehlivosti turbo-
napáječek je použití věrohodných spolehlivostních charakteri-
stik napájecích čerpací--̂ . Pro jejich získání byly nastoupeny
2 cesty a tot
- zjištění údajů o spolehlivosti zahraničních NČ odpovídají-

cích parametrů,
- vyžádaní očekávaných spolehlivostních ukarateiů od doda-
vatele napájecího soustrojí.

Jako podkladu o spolehlivosti zahraničních NČ bylo po-
užito údajů databáze ESDB-MAAiil prostřednictvím INIS-UISJP
Zbraslav. Z údajů o poruchovosti 42 provozovaných bloků s
instalovaným výkonem cca 1000 MW a s celkovou dobou provozu
1 270 295 hod., dodaných firmami FRAMf K W , VffiST, B&W a CE c
byla-jzjištěna průměrná hodnota intenzity poruch NČ *,=3,09.103

hodT a střední doba na opravu ̂ 4 4 , 0 hod. Z těchto hodnot
vyplývá součinitel pohotovosti K ,=0,99864 a 1-K ,=0,00136.

Do použité statistiky nejsou zahrnuty poruchy s dobou
trvání kratší než 10 hod. Bylo zjištěno, že v rámci databá-
ze EEDB-MAAii je celkový počet evidovaných neplánovaných vý-
padků v letech 1972-1981 celkem 4866 pro PWR a BWR, z nichž
počet výpadků do 10 hod. trvání je 151, tj. 3,1 % s průměr-
nou dobou trvání 7,1 hod. Pak bude celkový součinitel poho-
tovosti K -,=0,99863 a 1-K 2~0,00137. Jak je vidět hodnoty
se praktiBéy neliší. p"

Z uvedené statistiky byla vyhodnocena i elektrárna
ZION 2, jejíž napaječky vykazují největší poruchovost. Ob-
dobným postupem jako v předchozím případě byl určen celkový
součinitel pohotovosti K _= 0,99469 a 1-K -=0,00531.

Pro porovnání uvedeme ještě hodnoty spolehlivostních
ukazatelů NČ provozované Tatarské JK s reaktory VVER 1000



X = 5.1O"5 hod."1, * = 50 hod. a K -- 0,99751.

Údaje o očekávaných spolehlivostníbh vlastnostech
turbonapaječky čs. konstrukce byly vyžádány od dodavatele.
Byly obdrženy hodnoty středních dob bezporuchového provo-
zu a dob na opravu nejdůležitějších komponent NČ. Po je-
jich zpracování se zjistilo, že hodnota K pouze pro čer-
padlo /t,j. bez. pohonu, regulace, příslušenství/ je více
než o 1 řád horší proti hodnotě dle £EDB s /LI/, které se
vztahují na celé soustrojí*

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici věrohodné úda-
je o spolehlivosti čs. turbonapaječek pro bloky 1000 MW,
vycházíme v dalším z předpokladu, že čs. NČ budou mít stej-
nou spolehlivost jako zahraniční NČ. Další úvahy jsou tedy
provedeny ve dvou alternativách a to

v alt. T, pro K 2 = 0,99864

v alt. II. pro K 2 = 0,99469

3- Výpočet ztraceného pohotového výkonu poruchovostí NČ

V napájecí stanici jsou osazeny pouze 2 turbonapaječ-
ky po 50 %. Z charakteristik NČ vyplývá, že při výpadku
1 NC zajistí zbývající NČ cca 70 % výkonu bloku. Poton: sní-
žení průměrného pohotového výkonu 1 bloku bude
v alt. I. Ijl5 MW
v alt. II. 3,25 MW

V napájecí stanici jsou osazeny 3 turbonapaječky po
50 %, z nichž 1 turbonapaječka je záložní. Pak snížení
průměrného pohotového výkonu 1 bloku poruchovostí NČ je

v alt. I. 0,006 MW
v alt. II. 0,046 MW

Rozdíl ve snížení průměrného pohotového výkonu 1
bloku je tedy ve prospěch řešení se záložní turbonapájěč-
kou

v alt. I. + 1,14 MW
v alt. II. + 3,20 MW

4. Zhodnocení finančního__efektu snížení poruchovosti napá-
ječi stanice " """""

Toto hodnocení je provedeno třemi různými způsoby
a tol

- var. k: jako úspora zmařených investic na odpadlý po-
hotový výkon

- var. B: dle směrnice JrMFii č. 2/83 o hodnocení efektiv-
nosti ener*;etí?k\ycn investic

- var. C; dle siěrniue Gfi č. 21/80 o řízení a postupech
při zajišťováni průmyslové právní ochrany.

Var..Á:Výpočet je proveden ze předpokladu, že na porucho-
vosti odpadlý pohotový výkon se zbytečně vynaloží
investiční náklady ve výši 15.000n- Kčs/kW- t.
Při poměru pohotového a instalovaného výkonu
0,8 činí potom investiční náklady 18,75 mil.
K č s / M W p o h .
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Var. B:Zkrácenl nebo prodloužení plánovaného prostoje
o 1 pracovní den se hodnotí napr. u bloku 200 MW
částkou 471000 Kčs/den. Při 261 pracovních dnech
v roce tomu odpovídá částka 615000 Kčs/MiV , , .
Při použití koeficientu ekonomické sfek- ť

tivnosti investic a koeficientu omezenosti inves-
tic v celkové výši 0,121 odpovídá 1 MW pohotového
výkonu investiční náklad 5,0b cil. Kčs/MW . . Vý-
počet tímto způsoben nepovažujeme za vhodný,'neboč
je určen pouze pro hodnocení změn plánovaných pro-
stojů. Nerespektuje tedy neplánovaný cnarakter
prostojů.

Var. C:Zkrácení plánovaného prostoje v důsledku realizace
óleptcvacírio návrhu u bloků 50-200 MW se hodnotí
částkou 4000 Xčs/MWden » tomu odpovídá částka
1,168000 Kčs/MW k h . Pak vypočtená částka od-
povídajících investičních nákladů činí 9,65 mil.
Kč s/M'ď . • Výpočet tímto způsobem nepovažujeme
rovněž^za v n o á n ý z e stejných důvodů jako u var. B.

Z hodnot, uvedených v předchozích odstavcích, potom
vyplývají maximální investiční náklady, přijatelné pro in-
stalaci záložní turbonapáječky a to pro jednotlivé alter-
nativy a varianty hodnocení v mil. Kčs takto'

alternativa

spolehlivosti

I.

II.

Varianta hodnocení

A

21,4

60,0

B

5,8

16,3

C

11,0

30,9

Pokud investiční náklady na instalaci záložní turbo-
napáječky budou nižší než uvedené hodnoty pro jednotlivé
alternativy spolehlivosti a varianty hodnocení, je eko-
nomické tuto záložní napáječku instalovat.

5. Odhad investičních nákladů na instalaci záložního NČ

Tyto investiční náklady byly odhadnuty pro 1 blok
takto:

napaječka s přísi. bez turbiny
turbina
potrubí, armatury
kontrola a řízení
montáž
stavební část
celkem 22,3 mil. Kčs

5,5
8,0
1 0
0,5
2,5

mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs



6. Závěr

S ohledem na to, že je nutno alespoň u prvních čs.
napáječek očekávat poruchovost vyšší, nežli odpovídá
zjištěnému průměru dle databáze EEDB-MAAE a pro hodno-
cení odpadlého výkonu je podle našeho názoru nejvhodněj-
ší varianta A, je z hlediska spolehlivosti ekonomické in-
stalovat třetí záložní napéjecku u JE Temelín. Rozhodnutí
pro další následující JE s bloky 1000 MW doporučujeme od-
ložit až po získání provozních zkušeností z JE Temelín.



Doc. Ing. Josef Urbánek, GSc
Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni

VÝROBNÍ CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE 2 JADERNÍCH ELEKTRÁREN

1. Složeni výrobních nákladů

Výrobní náklady mají složku proměnnou a pevnou. Proměnná
složka se skládá z nákladů závislých na zatíženi, výkonu blo-
ku a složka pevná se skládá z nákladů na zatíženi bloku nezá-
vislých.

1.1. Proměnné náklady jsou tvořeny v podstatě náklady na pali-
vo, v menši míre náklady na surovou vodu a na další pro-
vozní materiál, jehož spotřeba je závislá na zatíženi,

jako chemikálie, oleje, plyny apod. Vyčíslujeme je v závislos-
ti na instalovaném výkonu Jj?

1.1.1. Roční palivové náklady můžeme vypočítat podle vztahu
Np* * pi-1 • cpr Y ( Kčs/r )

P{, j kw] instalovaný výkon bloku

o íkO/kWhJ měrná spotřeba tepla turbosoustrojí

C (Kčs/GJl měrná cena tepla v palivu

ť (h/r) využití instalovaného výkonu za rok

<tf účinnost .vyjadřující ztráty tepla vně tur-
bosoustrojí.U klasického bloku to je účin-
nost kotle, u jaderného bloku jsou to prů-
měrné ztráty tepla za rok do okolí( dochla-
zování při odstávce, dochlazováni palivo-
vých článků ve skladu vyhořelého paliva,
odkal + odluh z parogenerátorů apod,), kte-
ré oceníme účinností 0,97.

- Měrná spotřeba tepla

1 B

 3^°° / fy tepelná účinnost cyklu
vztaženo na svorky generátoru pro 3E WER 440 :

% * 0,3153
pro blok 200 MW klasický % * 0,44

- Měrná cena tepla v palivu cp

pro 3E se v praxi u nás běžně používá cena tepla 4,784Kčs/G3,
avšak skutečným poměrům lépe odpovídá cena 5,87 Kčs/60 a pro-
to je budeme v dalším používat.
Pro klasické elektrárny se v praxi běžně používá cena lOKčs/GG
Vzhledem ke stoupání nákladů na těžbu uhlí bude tato hodnota
v budoucnu dosti rychle stoupat.

- Využití instalovaného výkonu T -. pro 0E je dle skutečnosti
6500 h/r

pro klas.el. dtto 6000 h/r
1.1.2. Roční náklady na surovou vodu

Spotřeba surové vody je v podstatě dána hmotnosti přídavné
vody do okruhu chladících věži. Nechá se spočítat, že tato



hmotnost je asi 80% z hmotnosti páry in kondenzující v kon-
denzátoru.

Roční náklady na surovou vodu Nv •'

Nv * Pi • 1o'S- * V . r. Cv ( Kčs/rok )

í̂ , ft/MWh) je u klas.el. : mK s W ^ . 0,7 = 3 „ 0,7 = 2,1
je u OE : ̂  = mp . 0,58 = 6. 0,58 = 3,5

ty (Kčs/t) měrná cena vody, 0,5 Kčs/t

1.1.3. Roční náklady na provozní materiál
Ole zkušeností z VI můžeme 'A^, vyjádřit v závislosti na
instalovaném výkonu

Ky" PÍ .17,5 ( Kčs/rok )
.1.2. Pevné náklady jsou tvořeny

- náklady na odpisy
- náklady na opravy a údržbu bez mezd pracovníků
- náklady na mzdy
- náklady na režii a ostatní
- náklady na skladováni vyhořelého paliva v elektrárně
- náklady na úrok za palivo reaktoru a ea rezervní palivo-

vé články
- náklady na likvidaci elektrárny na konci životnosti

1.2.1. Náklady na odpisy No se skládají z roční splátky na
investiční úvěr a z úroku na zbytek úvěru. Odpis v pro-
centech (anuita) se vypočítává jako stálá roční splátka,

jejíž výše záleží na životnosti elektrárny a na úroku z inves-
tičního úvěru dle vztahu

a> = /•> -J—- a .... anuita v %

p .... úrok na investiční úvěr, u nás je 6%

Tg .... doba životnosti elektrárny, u nás se uvažuje 25 let,

ale 35 let lépe odpovídá skutečnosti

71 .... úročitel = 1 + 7̂ 3-

Závislost anuity na £ při p = 6% udává tabulka TI:

T ž (roky) 25 30 35 40 50

a (%) 7,822 7,265 6,897 6,646 6,344

Roční odpis se vypočítá dle vztahu *VO • cz • Jo,
kde Jo, jsou aktualizované investiční náklady ( ke dni uvedeni
elektrárny do prov^o), Pocítaji se dle vztahu :

y Z~3y y TY ~r

J .... prosté investiční náklady r=/
f .... úročitel » 1 * -fez t p » &%
J .... doba výstavby elektrárny



Tabulka T 2 uvádí aktualizované náklady v závislosti na různé
době výstavby a na předpokládaném poměrném rozdělení prostých
investičních nákladů na jednotlivá léta výstavby

Tabulka T 2

"o ky », \
k-71et á1{'/o)
T„»8 -«-
7>10 -•-
T v=12 ~»-

1
3
2
2
2

2
4
3
3
2

3
8
7
4
3

4
25
10

5
4

5
25
25

6
6

6
25
25
10

8

7
10
20
20
10

8

8
25
20

9

20
20

10

5
10

1 1
11

10

1.2

5

3U7.1,209
1.233
1,272
1.315

Dle skutečnosti měly u nás klasické elektrárny Tv~ 71st a 3E
mají hr « 121et.

Měrné investiční náklady i- y/% byly dle rozpočtu pro el.
Chvaletice 4 x 200MW v roce 1976 cca 5000 Kčs/kW a rozpočet ne-
byl v podstatě překročen. Uvažujeme-li 6% nárůst cen za rok,
byly by dnešní investiční náklady pro klasické elektrárny
l> » 8000 Kčs/kW.3 čímž budeme v dalším počítat.

Pro OE provedeme výpočet pro ̂  = 15 000 Kčs/kW
i/ = 20 000 Kčs/kW

při čemž ť = 20 000 je dnes více pravděpodobná hodnota pro
WER 440.

1.2.2. Náklady na opravy a údržbu zahrnují jen věcné (mate-
riálové náklady, bez mezd jak pro vlastni, tak externí

pracovníky. Podle zkušenosti u V 1 se nechají počítat dle
vztahu ty , ji. . 160 (Kčs/rok)

P^ (kW) .... instalovaný výkon

V literatuře se doporučuje volit tyto náklady jako část
investičních nákladů, což podle současné situace by bylo asi
(1*1,5)% z investic. Vzhledem k nejistotám, které jsou u nás
okolo měrných investic v OE, je lépe počítat dle uvedeného vý-
razu.
1.2.3. Náklady na mzdy

- Pro OE je dle zkušenosti a V 1 a V 2 počet zaměst-
nanců na 1 instal. MW cca 1,5 a při průměrné roční mzdě
m«36 000 Kčs/zam. je // = o . -3 w . ,„- . .

/v*i,z 'v ii.,b.j.u ."*) ...(Kčs/rok)
- Pro klasické elektrárny je analogicky při

1 osoba / MW i n g t N m„ 1 0-3 .(Kčs/rok)

1,2.4. Náklady na režii a ostatní

Režie zahrnuje věcné náklady spojené se zásobováni* a
věcné náklady na správu podniku, v obou případech kromě mead.
Ostatní náklady zahrnuji poplatky za užívání vodních děl, pří-
spěvky do sociálního fondu, cestovné, nájem za objekty, nákla-
dy za telefony, telegramy apod.

Podle zkušenosti se nechají vyiádřit střední hodnotou 8%
z nákladů na mzdy+ provozní materiál + opravy a údržba:

? (!.' 10-3 1«/+ 17,5 + 160).0,08 (Kčs/rok)
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1.2.5. Náklady na skladování vyhořelého paliva v elektrárně
po dobu 10 let jsou cca 25% z ceny za palivo :

N& * ?i •%• if* \ ° ' 2 5 (Kčs/rok)

1.2.6. Náklady na úrok za palivo v reaktoru a za rezervní pa-
livové články

Každý rok se vyměňuje 1/3 palivových článků, takže pali-
vo vyhořívá v reaktoru po dobu 3 roků (neuvažujeme prvni vsáz-
ku paliva), při čemž průběžně vydává energii a její cena krok
za krokem přechází do výrobní ceny 1 kWh. Předpokládaje, že
elektrárna si půjčuje na nákup paliva peníze z banky za stej-
ných podmínek jako u investičního úvěru a že 3E pojede s nor-
málním využitím Pý po dobu 6500 h/M, je elektrárna schopna z
výrobní ceny, obsažené v tržbě, z dodané el. energie splatit
koncem každého roku 1/3 úvěru na palivo a musí být schopna
platit též úrok za úvěr na palivo v reaktoru, který musí pro-
to být započítán do výrobní ceny. Splátka úvěru na palivo je
tedy totožná s palivovou složkou výrobní ceny a úrok z úvěru
na palivo je doučástí pevných nákladů a vypočítá se dle vzta-
hu ( uvažuje se celá vsázka, proto násobíme 3) •

tyóp = Pv •% - < V r Y ' P • 3 (Kčs/rok)
4? .... 6% ..... hodnota úroku na palivový úvěr

Dále musí býti v 3E 3% rezerva palivových článků pro kryti
možných poruch článků:

Ntip -#•£• V r T • 3 • °'03 'ť (Kčs/rok)
S ohledem na možnost prodlení dodávky palivových článků do OE,
je nutno počítat, že roční spotřeba Článků je dodána 2 měsíce
před datem výměny paliva. Příslušný úrok je

•$• cFr Ý" r TT (Kčs/rok)

T
p.q<UpVj. . 0.1954 (Kčs/rok)

1.2.7. Náklady na likvidaci elektrárny na konci její život-
nosti

Podle údajů v literatuře se údaje o tomto značně liěi.
Udává se, že náklady jsou v rozsahu (15 ř 30)% z investičních
nákladů, zatím co před 10 lety se uváděly likvidační náklady
jako 100% pořizovací ceny. Můžeme předpokládat, že na konci
životnosti našich 3E - likvidační náklady nepřesáhnou 10% po-
řizovací ceny a tudíž je můžeme stanovit dle vztahu

o, i X - Ae r JLLL.

Anuita ukládaná každý rok po dobu životnosti, kterou platí-
me z tržby, tudíž započítáme do výrobní ceny, vyjádřená v %
pořizovací ceny je A 0,1 P

p ...... úrokové % z vkladu, počítejme 6%
P

Y> ...... střadatel = 1 + \QQ = i.06



V tabulce T 3 je vypočítáno &(pro různé 'i

35 50
0,00084 0,00032

7V (roky) 25
, v \ 0,0017

2. Kalkulační vzorec pro výpočet výrobni ceny 1 kWh

2.1. Jaderné elektrárny
Kalkulačni vzorec obdržíme součtem jednotlivých cenových

složek, odvozených v odst. 1. Můžeme tedy psát:

Po úpravě máme

t ±.

V tabulce T 4 jsou vyčísleny jednot l ivé složky výrobní ceny
" ' pro : čp 5,87 Kčs/GO, %_= 0,3153 (VVER 440) ,í.*65OOh/r,

3,5t/MWh, Cy, = 0.5 Kčs/t^
3600Kčs/zaměst. , v = 15 000/20 OOOKČs/kWh
121et0,97, Tv

Tabulka T 4
náklady

palivo
voda
materiál
odpisy
opravy a udrž,
mzdy
režie + ostatJ

72 251et
6,9
0,175
0,27

23,73
2,46
0,83
0,28

sklad vyhoř.pal 1.727
úrok za palivc
likvidace
Celkem

> 1.35
0,39
38,11

: 15 OOO
^351et
6.9
0,175
0,27

20,93
2,46
0,83
0,28
1,727
1,35
0,19
35,11

%
19.6
0,5
0.7
59.6
7,0
2,3
0,8
4,9
3.8
0,5
100

^fwríhal
^251et

6.9
0.175
0.27
31.64
2.46
0,83
0,28
1,727
1,35
0.52

46,15

L * - 20

6.9
0.175
0.27

27 f9
2.46
0,83
0.28
1.727
1,35
0,25

42.14

000

16.3
0.4
0.6
66 r2
5.8.
2.0
0,6
4.0
3.2
0 6
100

2.2. Klasické elektrárny

Za použiti vývodů v odst.l, můžeme psáti kalkulační
vzorec. Investiční náklady na odsiřování spalin jsou 30% z
celkové investice tedy ^ j = 0,3£. eu . Provozní náklady na
odsiřováni nebudeme uvažovat žádné, předpokládaje, že náklady
na vápno se vyrovnají s tržbami za hnojivo, které so při od-
siřováni produkuje

h t '

Poslední člen pravé strany rovnice představujo úrok za uhlí
na skládce v množství potřebném pro třítýdenní provoz.
Po úpravě máme :



Náklady materiálové, režijní, opravy a údržba ponechává-
me stejné jako u JE, což Je v rámci únosné chyby.

V tabulce T 5 jsoju vyčísleny jednotlivé 3ložky výrobní
ceny C'rpro : Cp =10Kčs/GJ, % = 0 ^ 4 4 , ^ = 0,88,-w,, 2,lt/MWh

av - 0,5Kčs/t, c « 8000Kčs/kW, ír = 6000h/r
" = 36 OOOKČs/osob. , Tr « 71et,

Tabulka T 5

náklady

palivo
voda
materiál
odpisy
odsiřováni
opravy + údržba
mzdy
režie + ostatní
úrok za palivo
Celkem
Celkem bez odsiřováni

C > i

T^ = 251et
9,29
0.1
0.3

12,6
3.78
2,66
0.6
0,28
0.03
29.64
25,86

31,34
0,33
1.01
42,51
12,75
9.0
2.0
0,94
0.1
100

hal / % )
Ti . 351et

9,29
0,1
0.3
11.1
3.33
2^66
0.6
0,28
0,03

27.69
24,36

38,1
O.4
1.23

45.56
13.66
10.91
2,46
1.15
0,12
100

Výrobní cena v tab. T4 a T5 je za energii na svorkách ge-
nerátoru. Výrobní cena za energii na prahu elektrárny se zvýši
úměrně vlastní spotřebě, kterou uvažujeme u klas. elektráren i
u 3E 10% a v tab. T6 je svedena. Tato tabulka současně objas-
ňuje vliv doby výstavby na výrobní cenu el. energie.

Tabulka T 6

r
'Y

(roky)

7
8
10
12

t
•/v

1
J.
1
1

,209
r233
,272
,315

(ÚJi

100
101
105
108

) "*
k>?
.9
,2
.7

klas.
odpis
slož.

12.6

5
el.

sv

29

- 25 let

=8000(hal/kWh:
• 9>

.64

práh.

32.9

(roky

7
8

1 0 -,12

Ti » 35 let
3e i,m 15 OOO(hal/kWh)

odpis,
slož.

19 f 2
19.6
20,2
20,93

sv.g.

33.38
33.78
34.38
35,11

práh.

39,0

JE v= 20 OOO(hal/kWhv

odpis,
slož.

25,65
26 t16
26,98
27,9

9V.g.

&*},.
39 r9
40,4
41,22
42,14

práh.

46.8
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Z T6 vyplývá, že výrobní cena el. energie z klasických
elektráren, předpokládaje odsiřováni v těchto elektrárnách,
abychom se dostali na stejnou základnu, pokud jde o ekologic-
ká hlediska, je o 18,5% levnější než z OE při 15 OOOKČs/kWh.
Oe to způsobeno vysokými investičními náklady u OE oproti kla-
sickým, jejichž poměr je 1,875, což však je v dobré shodě 9 po-
měry v KS. Relace mezi výrob, cenami el.energie v KS z OB a
klas. elektráren jsou o 0 až 20% příznivější ve prospěch 3E.
Rozborem údajů z T4 a T6 příčiny vysoké ceny el. energie z OE
u nás nohou býti ve vyšlch palivových nákladech, at už jde o
cenu tepla v palivu, nebo náklady na skladování, nebo skuteč-
nost, že vyhořelému palivu se dává nulová hodnota. Celkem na
palivových nákladech by se dle odhadu nechalo ušetřit až 5Mal/
kWh. Vliv doby výstavby by mohl přinésti úsporu dalších 1,5 až
2 hal/kWh. V Oaponsku doba výswby je 5 let, oprpti 12 letům u
nás. Další menší možnosti úspor jsou v úrocích za palivo a v ná-
kladech na opravy, což vše dohromady by změnilo situaci ve pros-
pěch OE. Počítat s delší dobou životnosti by asi nepomohlo, pro-
tože nižší anuita by byla zřejmě převýšena stoupnutím nákladů
na údržbu 8 opravy, nehledě na morální zestárnuti zařízení.

Delší citelné zvýhodněni ekonomiky OE maže přinésti vyšší
využití jaderného paliva.

V zásadě je zapotřebí snažiti se o sníženi výrobních ná-
kladů u každé položky dle T4.

Výpočet výrobních nákladů el. energie z OE tak jak se u
nás vžil, nezahrnuje všechny skutečné náklady. Zejména odpis
ve výši 4% ročně je velni nízký a nemá žádné odůvodnění.



Ing. Mája Holoušová
Výstavba elektráren Skoda, k.p. Praha

OVŽÍÍOVÍNÍ SPOLEHLIVOSTI SUBSYSTEM^ JADERNĚ ENERGETICKÉHO
BLOKU POMOCÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH VÍPOCTU

Projektování a výstavba jaderných elektráren (JE) se
v současné době řídí především požadavky bezpečného provozu, je-
hož základními předpoklady jsou radiační bezpečnost a spolehli-
vost důležitých systémů a zařízení JE.

Pro zajištění radiační bezpečnosti jsou stanovena přísné
kvantitativní kriteria. Požadavky na spolehlivost. js.pu formu-
lovány v odpovídajících dokumentech CSKA a COBP j1,2J a týkají
se zajištění jakosti při výrobě a montáži systému a zařízení
závažných z hlediska bezpečnosti; patří sem individuální pro-
gramy zajištění jakosti u výrobců, kontroly jakosti během vý-
stavby, kontrola a zkoušení během provozu, zálohování v sys-
témech zajištění bezpečnosti std. Ve své většině jsou to poža-
davky kvalitativní.

Číselné kriteria spolehlivosti pro některé systémy JE lze
najít v literatuře [3,4] pouze jako orientační hodnoty získané
autory cestou aloksce přijaté maximální hodnoty pravděpodobnosti
havárie s překročením radiačních kriterií (tato hodnota činí
10~° v časovém intervalu 1 rok). Z toho vyplynula například ma-
ximálně přípustná hodnota pravděpodobnosti roztržení tlakové ná-
doby 10~6 za rok.

Kriteria spolehlivosti jednotlivých podsystémů jaderné
elektrárny uváděná různými autory se od sebe značně liší. Tak.
například doporučovaná v různých literárních pramenech [3,4,5j,
[6l maximálně přípustná pravděpodobnost poruchy systému navarij-
ni ochrany reaktoru se pohybuje v rozmezí dvou řádů (10~°+10~s
v časovém intervalu 1 rok). Pro většinu subsystémů JE nejsou
kvantitativní kriteria vůbec známa.

Nedostatek číselných kriterií vyvolává komplikace při
volbě nových nebo hodnocení spolehlivosti již existujících
strukturních uspořádání subsystémů JE, při stanovení požado-
vaných hodnot spolehlivosti pro celé systémy a jejich kompo-
nenty, při volbě strategie údržby a oprav atd.

Přesto v poslední době ze strany investore se stále čas-
těji vyskytují požadavky uvádět pro některé systémy JE nejen
technické údaje, ale také spolehlivostní ukazatele a dokonce
je garantovat.

V rámci zajištění ,}skostí dodávaných JE bloků generální
dodavatel technologie vychází vstříc těmto požadavkům tím, že
vyvíjí snahu stanovit kriteria posuzování spolehlivosti jak
jednotlivých subsystémů, tak i bloku jako celku. Za tímto úče-
lem se v současné době rozběhly práce na vypracování návrhu
metodik ověřování spolehlivosti subsystému JE a prognózování
spolehlivosti JE bloků. Je nutno přitom stanovit sadu nejvhod-
nějších ukazatelů pro různé typy systémů s přihlédnutím k jejich
specifice tak, aby jejich spolehlivost byle hodnocena jak po
stránce bezpečnostní, tak i funkční.



Přitom by 3e mělo vycházet, z normalizovaných ukazatelů pou-
žívaných v rámci spolehlivostního informačního systému pro ja-
derné elektrárny [7j.

Velmi důležitá je otázka volby metod ověřování spolehli-
vosti. Vzhledem k tomu, že spolehlivostní parametry nají prav-
děpodobnostní povahu, jejich určování je spojeno • dlouhodobým
sledováním dostatečně velkého souboru poruchových událostí.
Tyto ukazatele nelze změřit přad začátkem provozu elektrárny,
pokud analogické systémy nebo zařízení nebyly dříve provokovány
na jiných elektrárnách nebo pokud nebyly provedeny zkoušky spo-
lehlivosti u výrobce. Mnohé rozsáhlé subsystémy JE jsou unikátní,
neopakují se na dalších elektrárnách a údaje o jejich spolehli-
vosti není možno získat od výrobců*

Proto zpravidla jedinou cestou hodnocení spolehlivosti ta-
kových systémů zůstává výpočet na základě údajů o poruchách je-
jich komponent získaných ze spolehlivostního informačního systému,
od výrobců nebo z odborné literatury.

Pravděpodobnostní výpočetní.metody dovolují provést detail-
ní rozbor nejen technologické struktury subsystému, ala respekto-
vat také vliv na spolehlivost řídící automatiky, kterou často
nelze nebo není účelné oddělovat od funkce technologických zaří-
zení.

Použití výpočetních metod pro takové ucelené subsystémy,
jejich možnosti a omezení lze ukázat na postupu při spolehlivost-
ní analýze aktivního systému havarijního chlazení (SHGH) JE typu
VVER. Pozornost bude soustředěna nikoliv na číselné výsledky, ale
na principiální přístup a použitelnost výpočetních metod pro ově-
řování spolehlivosti složitých subsystému JE. Metodika rozboru
a základní logické modely byly připravovány na základě projekční
dokumentace JE Dukovany a v roce 1985 po obdržení příslušných
podkladů budou aplikovány ns JE Temelín.

V době normálního provozu reaktoru systém havarijního chla-
zení je mimo provoz a jeho funkce je iniciována pouze při prask-
nutí potrubí napájecí vody, prasknutí parního kolektoru, ztrátě
elektronapéjení vlastní spotřeby a při splnění kombinace podmínek
odpovídajících velké, střední nebo malé havárii s nekompenzova-
te Iným únikem chladivá. V případě výskytu havárie musí tento
systém být schopen po určitou dobu t (doba provozu) zajištovat
odvod zbytkového tepla z aktivní zóny. Proto jeho spolehlivost
se hodnotí jako pravděpodobnost, že systém se nacházel v poho-
tovém stavu od zečátku provozu (kampaně) reaktoru až do okamži-
ku výskytu havárie a pak bezvadně plnil předepsané funkce od
okamžiku spuštění po předepsanou dobu t .

Jestliže Q je pravděpodobnost poruchy systému, D(t) je
jeho nepohotovolt v době t od začátku kampaně reaktoru, Qlt_) je
pravděpodobnost poruchy v časovém intervalu t a P(t } * p

= 1-Q(t_) je odpovídající pravděpodobnost bezporuchové Sinnosti,
pek p

 n r -,
Qa = 1- [l-D(t)j U-Q^pll * D(t) + Q(tp) - D(t).Q(t ) »

= Q(t ) + D(t) . P(tp) (1)

To znamená, že se musí vypočítat jak časový průběh poho-
tovosti (nebo nepohotovosti) systému v době "čekání" na poruchu
pro česovou škálu 0 * t , kde t je délka trvání jedné kampaně,



csi£ i hodno ca JJ* a v Je: ;.i-u-í>i<i..- •,:. poiu-^nj U;CDC oszf.ot ' ucnové
činnosti) v česovétu mtervsiu odpovídajícím době dochlazování
(14 dní). Výsledné hodnotě Qs se porevné P doporuč* •••/W kriteriem
spolehlivosti, který pro daný typ syst 'EI>3 ,> vyjádřen maximálně
přípustnou pravděpodobnosti poruchy Q_ = %10~;' v časovém inter-
valů 1 rok |3J. s

Při výpočtu pohotovosti se uvažuje 9 kontrolsoú a vyzkou-
šením některých zař^ení , včetrě v-ntilů, nízkotlakých s vysoko-
tlakých čerpadel. Přitom je přijde předpoklad o exponenciálním
rozdělení doby bezporuchové činnosti všech komponent systému
ii doby trváni případných oprav,
-• ro pravidelně kontrolované komponenty se vypočítav?, střední
oonotovost v intervalech mezi kontrolami t.

o
Jede T. je délka trvání kontroly a X je intenzita poruch kom-

ponenty
Na začátku každé kampaně je systém považován zs zcela obnovený.

Rozbor se provádí metodou a'.romu poruch na základě logic-
kých modelů. Tyto modely jsou rozdílné pro různý rcasah have-
rie e pro výDoČPt pohotovosti v době "Čekání" nebo spolehli-
vosti při aktivní funkci..

Podle nejnovější orojekční dokumentnce, automatika systému
havarijního chlazení rozlišuje pouze dva typy havárie s únikem
chladivá:
- velkou havárii, která odpovídá maximální projektové havsrii a
- melou havárii s nekompenzovatelnýn únikem chladivé (původně

malý a střední nekompenzovatelný únik).

Pokud jde o funkci technologických zařízenít tyto dva typy
havárie se od sebe liší tím, že při velké havárii se ihned spouš-
tí nízkotlaká čerpadla (NT) a vysokotlaká čerpadla (VT) se prak-
ticky nestačí uplatnit, kdežto při malé havsrii se nejdříve spouš-
tí vysokotlaký systém a pouze v případě zvětšování rozsahu havá-
rie, kdy výkon VT čerpadel nestačí k doplňování primárního okru-
hu, objevují se signály na otevření hlavní trasy NT čerpadel.

Na obrázku 1A, B jsou zobrazeny základní logické vszby hlav-
ních poruchových událostí při rozboru pohotovosti aktivního sys-
tému havarijního chlazení pro případ velké a malé havárie. Úplné
stromy poruch rozvedené až do úrovně prvků obsahují několik set
elementárních poruchových jevů.

Z obrésku je patrný zág»dn:' rozdíl v lorice -.'-K-nil: i výsledné
poruchy oři velké D iimlé havárii, .VtňJ• •/ apočíjá </ Lom, ia pr=i
malé havárii NT systém tvoří salonu pro VT 3,y3téai (logický'sou-
čin poruch VT e NT systémů na obr. IB). Při číselném vyjádření
prevděoodobnosti poruchy systému však tato okolnost nehraje pod-
ststnou roli, protože spolehlivost určuje havarijní napájení
(porucha č. 1) a zejména dieselgenerátor (č. 6 ) , jehož inten-5
žita poruch při startu se udává v rozmezí A = 10 -* - 10~5 I/hod
a je vyšší než intenzity poruch čerpadel. To znamená, že pravdě-
podobnosti poruchy systému havarijního chlazení při velké s ma-
lé haverii jsou hodnoty stejného řádu; přitom Četnost výskytu
malých havárií je podstatně vyšší.
Na logických modelech lze velmi né-.-irr* •• ^PV^Í v]iv na spoleh-
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livost jek technologické části, tak i automatického řízení,
které je organickou součástí SHCH. Všechny funkce systému jsou
řízeny automaticky: signál z automatiky bezpečnostního systému
řídí rozběh DG, VT a NT čerpadel; u rychločinných ventilů podstat
nou příčinou poruchy je nepřítomnost signálu na jejich otevření
(č.16). U vyšetřovaného systému snaha dosáhnout co nejvyšší spo-
lehlivosti automatiky bezpečnostního systému (pomocí zdvojení
logických kompletujormování signálu je dosažena pravděpodobnost
poruchy řádově iO"-3 za rok) je do jisté míry zmařena o několik
řádů vyšší pravděpodobnosti poruchy diesegenerátoru a o 1,5 řádu
vyšší pravděpodobností poruchy NT okruhu (2.3). Ve stejné relaci
jsou i hodnoty pravděpodobnosti jevů 15 8 16, kde vysoká spoleh-
livost automatiky je doasžena zdvojením logických cest signálu*

DIVA 10 10 Pil
VtLXéHŘVARIt

fOitÍH TK*tA Mconrlo/)A/T osnrví <**-

DG - dieselgenerátor
ABS - putometike bezDečn.

systému
AKL, AK2 - komnlety obvodů

automatiky bezpečn.
systému

APS - sutometika postupného
spouštění mechanismů
SHCH

B

1

PORUCHA

MAPijf/JÍ 1
SIO/YM 2 AtS

j P0SUCH4
VT sysrénu

41
VTČUMDU)

UMVit

/
(_

1
SA VT

- log. součet poruch

- log. součin poruch

obr. 1 Logické vszby hlavních noruchových událostí v aktivním
systému havarijního chlazení při velké a malé havárii



V& 1 >ů>, pozorvt^fi' .'Ť* i ?'i •; a.i> 11 vo a:_ • •. i anaJ.v?® *w.l% S n o v á n a
rychločinným pneumetickým ventilům,, jeoi.a^? spoldhjivé funkce je
velmi «évF»*7iá- Hýly por->--náisj d w ;;p̂ .-vitv • apojc=r;, ..éehto venti-
lů: nynějčí zapojení tvai u 11 3 riBrrh-jvan-- započni tvsru H s kte-
ré dovoluje docílit dvakrát nižší pravděpodobnosti nebezpečné po-
ruchy (neotevření při havarijní si':»ae5^. Toto zvýěení bezpečnosti
je ovšem dosaženo zs cenu dvojnásobného zvýšení pravděpodobnosti
poruchy typu "zpétné propouštěvi^" . Při výpočtech optimálního inter-
•/alu meai kontrolami pro různé h inoty intenzity poi'uch ventilů
•: sledování vlivu 3álky trv«ní ko~*roly ne pohotco-t ventilů
':-lo zjištěno, že správná voib?< optimálního interv- mezi kontro-
• rr.'i dovoluje ež několiksnésobně zvýšit pohotovost :.sMzení.

Z naznačeného postupu při vozhi'-.x spolehlivosti jt.ú.»oho ze
subsystémů JE je vidět, že výpofetni' metodj' dovolují získá'1, dosti
podrobnou představu o spolehlivosti systénu, o jeho "vyváženosti"
ze spolehlivostního hlediska e o nutnosti případných změn úrovně
nebo stupně zálohování. Na sáklsdě rozboru lze navrhnout vhodný
režim údržby B kontrol e dokonce zhodnotit vliv lidského činitele,
jemuž je často ponechána významná role i ve vysoce automatizova-
ných systémech. Je nutno však ,;důrsznit, že pravděpodobnostní vý-
počty nemohou být v současné d^-oi považovány zs způsob prokasová-
ní spolehlivostních ukazeíelů při ^rentování spolehlivosti jader-
ně energetického bloku nebo jeho jednotlivých podsystémů. Z důvodů
nepřesnosti samotné metody založené na celé řsdš ne vždy realistic-
kých předpokladů s z důvodu nedostatečné databáze lze pokládat nu-
merické vyjádření spolehlivosti spíše 2a nástroj pro strukturní
analýzu e porovnávací variantní výpočty, které přinášejí neoceni-
telné informace pro konstruktéry, projektanty a provoz a jsou vel-
mi užitečné pro hodnocení a ověřování spolehlivosti složitých sys-
témů.
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Výzkuaný ústav veterinárního lékařství 8rao+ a Výzkumný ústav
vodohospodářský Praha

PŘÍSPĚVEK K VYUŽITÍ SELEKTIVNÍCH S O R B E N T B A REVERSNÍ OSMÓZY
PRO OPRAVU HAD&HANČNfen A VODNÍCH ROZTOKO JE

V posledních 25 letech se v- průmyslově vyspělých ženich
rozšiřuje aplikace reversní osmózy pro úpravu deionizované
vody a při odsclováni norské vody„ Pro úpravu odpadních vod
a technologických roř.tokfi je tento princip přijiaán pomaleji,
protože vlastnosti a funkční schopnost neubrán jsou li«itové-
ny jednak obsahem nerozpustných látek v upravované vodě, jed-
nak jejím pH, úvodem proto chceme zdůraznit, že se ne jedné o
universálně aplikovatelnou technologii. Při zajiStěni vhodné
předúpravy a pro vybrané typy nadbilanČnich vod mé věak tato
technologie úpravy řadu výhod:

- je spolehlivá a nenáročné při. nepřetržitém a dlouhodobé*
provozu,

- je o 1 - 2 řády výhodnější z hlediska spotřeby energie než
odpsrka nebo jiné dastilační aparatury,

- je schopna oddělit většinu prvků i ve stopových kvantech.

V ČSSR se zabývá vývojem a využitím osmotických membrán
a příslušných technologických zařízeni Výzkumný ústav vodo-
hospodářský v Praze ve spolupráci s naěia pracoviětěa. Účelem
dnešního sděleni je shrnout dosavadní poznatky z odsolovánl
vodovodní vody a z. dekontaminace vod zanořených radioaktivnl-
ai prvky.

Pro oba případy použiti referujeme v této fázi o výsled-
cích, dosažených na jednoduchém zařízeni s plochýai aembrána-
mi typu rán-podložka, které bylo již uvedeno do výroby v OPP
Tišnov. Zařízeni je dvou až třístupňové, V prvnia, předupráv-
ním stupni se zachycuji nerozpustné látky na plsténéa filtru.
V druhém stupni - reversně osmotické jednotce, se využívá
tlakového spádu vodovodního řadu na neubrané propustné pro vo-
du a zadržující v koncentrátu rozpuštěné soli. Správně pracu-
Íicí jednotka zachycuje 80 - 90 % iontů, aolekuly organických
átek s hmotnosti více než 300 a koloidni látky. Při kontinu-

álním provozu je stérný výkon zařízeni při „vstupní a tlaku
0,4 MPa 70 + 5 1 deionizované vody na i m, aeabrány. Průaěrná
vodivost vsfupnl vody při ověřovacia provozu 8 500 hodin byla
407 •_ 24/uS . cm - , výstupní vody 52 ;+ 10/uS , ca"2. Kvanti-
tativně V-' :>bjeiu protekla vody k objemu~upravené vody v poaě-
ru 6 - 8 , i , toóy zhruba o řád ÍWSÍIŠÍ nsž poměr chladiči a
destilované vmíy u fcěži-jýsh destilačních přístrojů, kde se na-
víc spotřebuje energie pro ohřev vody. Funkce zařízeni je zná-
zorněna na obr, i a 2, zobrazujících průběh měrné vodivosti
vstupní a výstupní vody za posledních 1 800 hodin provozu.
Zařízeni je doplněno dle volby třetím stapněm - dočištěním
upravené vody na ionexovén loži typu mixbod (anmx s katsx v
poměru 2 : 1), které snižuje měrnou vodivost upravené vody v
průměru 50x. Ve srovnáni e klasickou úpravou vody na ionaxsch
je zde výhoda v řádovém snížení frekvence regenerace ionexó
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Pokusy a dekontaminaci y"o<;' 7a*w. C.JÍ/C > •î Attti1* ÍÍ>.<T.;.8ĚÍ prv-
ky probíhaly vs dvou fázích, K modelevým; zfcouákář- byle použita
iuubě filtrovaná ř íční voda o celkové í v r ^ j j t í 4,8 - 6,5 mval
. 1"* a pH 5,2 ~ 7,0., kontaminov-•'••ň sséf?* Štěpných produktů z
ozářeného uranu, obohaceného 3 0 \- !>. í>35, k niž byíy © ohledem
na malé s t a ř í swěsí. přidány ©taIv :vé roztoky S Í - ^ 5 , C S - 1 3 7 a
0.-X31, Reversně OÍ5ÍÍ;Í>ÍÍCÍ.ÍÍ jscíímckt, ortcTogic^á sh<?rj" popsgrté4
-vxa napájena touto vodou z tlal.ové nádoby o objee^ .4 m ,̂
k ..itantní tlak 044 MPa byl vyvozován tlakovýn vzduc -VÍS přes
redukční v e n t i l , Doba.Jíídrohíi proworu hvl« 96 hodin, vyf<ř-o
jednés.ky 0,5 1 , hod" , poměr upraveni vody k obtokové vuoě
byl 1 ; 5. Vzorky byly odebírány v intervalech 12 hodin. Ze
t ř i provozA, které proběhly velmi vyrovnaně, byly stanoveny
podlá výsledků kvantitativně - kvalitativního gemaspektromet-
ríckóho měřaní vzorků tyto j^fiiaSrné hodnoty dekcntaminační
wiifínosti :

Sr-85 min 95 % Zr-95 *>n 3? % Nb-95 min 99,9 %
Ru-106 min 97 % I-33A rain 78 % CE.--.137 win 91 %
La~140 min 96 % C««144 asin 9/ % ^ i ^ ^Stó^Žs^SK

Druhá část těchto zkuuěak proběhla na r*41ných odpadních
vodách 0E-A1 přímo v objaktu 41, Upravována byla voda ze zá-
sobních nádrží stanice, odkud byla čerpána přes plstěný před-
li právní filtr na reversně osmottckou jednotku analogického
provedeni s předchozími Hodnoceni bylo provedeno jako u mode-
lu. I v těchto reálných .-odmlnkách bylo doraženo vysoké dekon-
taninační účinností, jak svědčí srovriáni parametrů vstupní a
upravené vody:

vstupní voda (po předúpravě):

Cs-134 1,3 kBq „ I"1

Cs-137 3.8,5 kBq . l^
Co-60 13,8 kBq , 1" a

celk. aktivita beta 72,8 kBq . X
pH 7,4 ,
celk, tvrdost 4,5 aval , 1 ^
ChSK 5,9 mg 0,, . I "

upravená voda pomocí RO:
dasaktivačni účinnost pro Cs . , , . . . 98,3 %
desaktivační účinnost pro C<. , . 99,2 %
dea«lftivační účlnmet
p í - i-.íVtovv. ř / ' t W >• ';'•"••'••: . '-19.5 *í

pM ?•,.?• i
celk» ívvdust 0„36 SVOÁ ,. /.
ChSK 0,7b mg 0 2 . i " 1

Z výsledků uvedených modelových zkoušek j e zře jmě, ž e :
- dekontaralnačni f a k t o r OF « 10 - 10 3 j e p ř i s e p a r a c i v ě t š i -

ny štěpných produktů v y š š í než u k las ických ionexfi,
- dochází současně k s e p a r a c i aníontť! t k a t i r n t f i ,
- membrány mohou kont inuálně pracovat do výměny a s i 1 rok,
- n e v z n i k e j ! problémy s j e j i c h v>s>éno«, ^ l i k v i d a c i „ protože



v nich n&dachfzi '•.<? koncentraci radlonuklidfl jako v sorben-
tech.

Nižší dekontamínaSní faktor než ÍO2 jsme zatia zjistili
pouze pro Cs, Sr a I, 3©jich účinnější separaci lze zajistit
bu3 zařazeni* vice reversně - osnotických jednotek do série
nebo použitin selektivních sorbentů, které souběžně vyvijiae,
ve stupni předúpravy nebo konečné úpravy čisté vody. Faktore*
volby bude v tomto případě pfadevši* celková solnost resp.
koncentrace kritických radionMklidů v upravované vodě.

Efektivněji než dosud použité zařízeni pracuji reversně -
osnotické vinutá moduly, dovoluji při střední* tlaku 1 - 1 , 5
MPa zvýšit objem upravené vody ke koncentrátu v po*ěru 3 - 4
ku 1 při zachováni stejných parametrO separace. Zařízeni na
to*to principu je vyvíjeno ve spolupráci VÚV Praha a Cheaont
Hradec Králové. V perspektivní technologii je tedy reálný
předpoklad onezeného použití klasických odparek pouze pro
úpravu koncentrátu, tedy úspora 60 - 80 % energie.

Uvedené výsledky poskytuji základní inforaaci o nové*
principu úpravy radioaktivně zaaořených vod v našich 3E. Po-
kračováni* našeho úkolu je nyní vybrat vhodné typy nadbilanč-
ních vod a technologických roztoka a stanovit základní para-
*etry pro jejich úpravu.
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Antonín í-itsati
VUJ Vodní stavby Pra

CCHKAJCKt

Úvod
Vláda ČSSR sv>-ui usnesení ti 6. 219/81 a usnesením č. 33/83

rozhodla, že prvá jadei-ná elektrárna s bloky W E K 1000 W na
našem území bude realizována podle sovětské koncepce výstavby
i? na základě zkus most i. z výstavby jaderné elektrárny Záporoží
v SSSR.

V rámci dvoustranné smlouvy vypracovala v r. 1984 pro čsl.
gen. projektanta 23GP Praha sovětská strana technicky projekt
některých objektů jaderno elektrárny v Temelíně a to reaktorov-
ny, dieselgenerátorové stanice, budovy aktivních provozů a aoe-
tů pro vedení aktivních médií a vypracuje pro tyto objekty rov-
něž dokumentaci na úrovni prováděcích projektů.

Československá strana má snahu, aby do prováděcích projektů
vypracovaných sovětskou stranou byly zapracovány některá teohno-
logie rozdílné od sovětského pojetí, ale běžně používané nebo
vyvinuté v ČSSR.

Jedním z takových požadavků je použití pramenoů pro předpis
nání ochranné obálky reaktorovny. V SSSR jsou ochranné obálky
reaktorů předpínány jednotkami sestavenými z jednotlivých drátů
jť 5 oin.

Změny navrhované t^l. stranou spočívají
- v záměně předpínaeích jednotek z drátů fí 5 aim předpínaoíal

jednotkami z pramenců Lp 15,5 - 1800
. v nahrazení vedení předpínacich jednotek ve tvaru T, napína-
ných a kotvených pouze na horní úrovni válcové části obálky,
jednoduchým diagonálním vedením bez zvratného směrového ohybu
a jejich napínám a kotvením střídavě na horní a dolní úrovni
válcové části obálky.

Na základě zkušeností s používáním pramenců Lp 15,5 ••
pro napínací hodnoty 2 IIW a více, aplikovaných pro mosty a jiné
konstrukce, vyřešila československá strana předpinání ochranná
obálky pomocí pratnencň Lp 15,5 - l80Q. Byly vyřešeny systémy
napínání 58 ks nebu alternativně 29 ks dvojio pramenců najednou,
způsob provlékání pramenců kanálotvornýwi, ve stěně obálky sfé-
ricky vedenými trubkami, tcohnolo^it napínání a kotvení předpi—
nané jednotky, jai;:v2 J. t<. clmolo^iv. tiásl; cného zainjektování ka-
nálotvexr;i trui.vUy..

Výhody, vypJ.vvajic-i 'j. U^AÍCO u^rav, představují podstatné
sníiicní pracnostJ. při výroLe a ;.n3ualuc:!. pi'edpinacích jednotek
a konstrukcí a dále úsporu cca ok t přccipínací oceli ua jedné
obálco.

, , . S 5 ř i d a y i způsob napínáni a kotvení precipinacích
dává pr«ť.pokíaciy pro příznivější rozdělení a působeni vně
přetípínaPÍch s i l a tí« le-pSÍ využicí přcdpínanýoh ocelí a
nuje prácn. na dvou otí sebe oddělených pracovištích.



t ' o ' . r i ' ' a i •!• •':•>!-i : 1 • --" '-v '! i • . "atncnoů
o s=! Ks I p 1-5,5 ... i.íU)O„ s,..' • ! ... -so-.'o'Hi'-y G . F .
koe.-f j - c i e n i . v i - :a i iioanofcoi! U, >.0„ t-io L,i :\u. ;K • H ir/1 ví? VÚls p r a -
c o v i š t ě B i u o w ů ř c t i l a b o r a t o r n ě ku a'! . i^tif. ci . -a i u l i č k y n e b o
s i iodny s uvt'U-'iii'ti h u . ; n o í . o u ; p i - s i - í ••.....*« ».ii« n ^ e ^ k o s l o v a n s k á s t r a —
n.i p r o v ý p o č e t i C i . ť . . : \ n í . ; i pv-d- : . .;J. j •.• i ..>..• t t y s e s t a ? ? n é -•
z p r a m e t i c ů k o e f i c i . n t ú,l6 z a tu. ;.-<Wu použití, kanálotvoraé
trubky z materiálu irft o Js 2^0. ža těchto předpokladů vyhovuje
poradované přodpinacx slXo JU ÍÍW svu^ok prameacú o ýi". ks Lp
i;>,3 - 1800, a co s rezervou. Jbai. í̂ rezervou Je mož,<- dt p o u ž i t i
>̂* . iředků, j e i t l i ní podstatně SÍMCUJÍ (.Inhikor) a i*av£c zabra-

ňuji iiorossn^r; tičj.nků:.!.

prauenco l«p 15,5 - 18C0 jsou dodávány výrob-
oc>tu Drátovny n. p. Illohoveu na cívkách c průuěru 2,5 • běžně do
hmotnosti cca 3ÓQ0 ke pramenee na cívce. Při huotnosti pnuaence
l,.l? kg/m lze z jedné cívky nastříhat 2Q kusů pramenoů dl . 108 m
n Í= rczi.non cca 10 ^.Předpokládáme, ic po dohodé s výrobcem bu—
ui- uožné t j si->tciáltii'< <iimen5iovane cívcu dodávat 7100 leg nopřetr—
iitiiho piataeuoe, COIÍ s rc-ast-rvoi poscaóí pro sestavení svazku
'j& ks prai:i'.noů j> dr" předpínané j . ťnot/cy d^]k.y cca 10ř ••

Cívka s příslušným tuno^stviu ;>I'ČUU etice se pomoci jeřábu o s a -
dí na jednoúčelovou u.ousti'ukoi p o j í i u ě j í c í po ochozu horní vál—
c.-vé částj. ochi ann'; -balky. Pouioeí navltákaciho zař ízen í inpyovra—
nfho pro potřeby navlókánj praracnců Lp -^5»5»'^e zaspuvaj^ SJjrjili*- , .
l o s t í cca 2 m/s j ednot l i v í pra : once tio otvorů vy tvoř éňffi^ t*'J*í** ~ u i " '/ j p
tvornou trubkou. Fraiaence jsou návlékány a na opačném konbi
pélotvorné trubky pi'ostorove fixovány prostřednictvím otvorů
v rozdělovači cosc; . Po . sunutí se praaencc odřízne a p
ně zafixuje. Cel padá y.dlo:.:'ua\i' a někdy dosti obtížné nutné &to
choaí něřouí dólky l:análotvornó truocy, jež je rňmá'vrhlffrtf -.;,..;
k potřebě nutnóho jejího vyboč n i koleji průchodů a vstupu asatH*r< í
dovanych ve válcové pložt ochi-annó obálky. Takto uspořádané nsa*- -
utne. jsou připraveny pi-o snatiriějuí a^isuuutí do elementů kotev—
ti i ho a tiapíaacílio zařízení.

V podstatu pro technologický postup tiav> ékání není rozhodu-
j í c í , zča vsouvání j< dno ti-v>'ch praiui-aců se px^ovádí shora, tj.,
z ochozu n. bo zdola| t j . ^ prostoru »c<: ál.Jadovou deskou hemetic—
ké čás t i .koní c jii>ucr tu ; ,

Fřecípinaci ji-dnrtl-y kopule, ochiriv.iv -^álky se sestavuji ' •
obdobným způsobe; z-.-- w « š v ' ; lávky, &<••••'•' l-^ j íc í po ochozu.

•' ť

lia základě orc-uutí2nycii Í;UOHS'. U & ^ . u . t i . u s t í ze s t a v e b ,
se předpokládá sus taveni jvdiió p t ^dpí.<>:.;;i j^ŮTicv.ky z 58 ks pra- . •
u i c i i c ů z a Z b c c . ; v . s - . í . n 5 i i o t r - t - l j t - í h .••".'•>. •••vil .--i./4-:- -! '••••:•••' .•,-,• o o č í —

t a t s óohnv. "• 'i.tx'.i:-: j - - * ' 1 • f •'• ••" !• ' ^ ' v - S p í n a -
C Í J d n o t k y ' : ó i : . . > K':" r: ••--•;•..: •• A •..•:VU ••
Ko t evni sys 101.:

Pro zakotvení nrru.-.-noů v nn.pjs.-u. '•" scavu 'wl na -4kladó zku-
š 'nos t i s dosud pou*.ivuny;j± Vi-t. | i uc.ucov'-..- \u tf.vnii....l jednot-
kami , navi'ztn a vyrom-r. ays., ji.. ;.-.' .v ní, c'.o ;;i,. dových v-tvoriů ooe—
lovó Icruhpv^ kotevní oť j í esky. a . > -- d-vtr.i j . /.'Čněných variantách,
tipevněni přat:'.pnce •". kocevnln' otvoj'M so.i!štu..- tví d í lná nebo dvou*
dí lná (pro kotvení civnu prairi'••n.-*- ••• ; "- • '• '.ÍÍVJKI otvoru) ^
cií č e l i s t i .



W'i UJJÍIIHCI iila, sous .,i.< uětiá uo liotovní objímky, st pi-ená—
éi cio ;;ele-'OÍ)i'tonovó konstrukcí: prosi.řcc!nicLVÍ.:i podkladové roz-
nášecí ď-sky vel. 750/75C/1CO inr.i.

Systó.: kotvení sestává .'. těchto trvalo zabudovaných clemon-
tů

- Isatevní objímky hmotnosti 123 iqj, provedené jako výkovek
fti-ft5P"PJn7~'rrr~T'i O nm z riatcriálu 15240.6. Tvar cbjínlry jr pa-
trný z fotografie o .® . JVjí pracovní poloha je fixována prs-
tencem opěrného Avona, uchyceného k podkladové roznášecí desce
pomoci trnů s klínců;

- č e l i s t í (třídílných mbo dvoudílných) hwotnost. 10 k& pro 58 ks
pro kotvení praiucaců Lp X5*5." .18Op̂  _provedených, z materiálu
14220.4 s úkosem 7 - 2'ku£.olo\é plochy s opracováním 0,8. Zá-
vi t č e l i s t í j ; proveden jako pilový o průměru 15 nim, stoupání
1 i,;u ;

- krytu kotevního zářínení hnotnosti 100 k£, provedeného jako
odliť-í; z<- š>d<' litiny. Dosedací plochy jsou opracovány, po ob-
vodě víka je drábka těsněná 0 kroužku:!. j£ryt je opatřen o tvorem
pro injektáz kotevní jednotky ;\ otvory pro připevnění 8 šrouby
li podklaciovó ác sce ;

- naváděcího kužele 200/3ÓO UL: celkové délky 1205 mm hmotnosti
72 kfv, opatři.-ti 'iho vývody pro injekcaz'je proveden jako odlitek
ze Soda lJtiny a jeiio <',oš";'.dacr""ploch"y jsou opracovány.

Col':ová Uciotnost ti'val^ zabudovaných el-.-tacntů pro zakotve-
ní 58 ks prationcu jo 3^5 "c_,- Dále systém kotvení sestává z těch-
to přenosných nebo výměnných elecientů:
- napínací objíciky, provedenu jako výkovek $ 400 mm, ti. l60 mm,
umístěni'; na konci hydraulického napínacího agregátu. Její kon—
strukct- je odlišná ve vrtání úhlu kuželových kotevních otvorů
v porovnání s kotevnj. objímkou;

- čelistí napínací ob jx;;iky, qcis jo ohclobou. čelistí kotevních s roz-
dílen úhlu čelistí 8 - 2;

- crubkovni.ee, unísttmj uvnicř volného prostoru napínacího hy—
di-aulickóho afrcg-útul Jejíi.-.i 58 nebo 29 (pro alternativu sou-
časného kotvení dvou praniencu) otvory jsou vedeny prauence od
kotevní k napínací objíi.icc;

- opcrnóho zvonu, který dri.í kotevní objíuiku pomocí prstence
v pracovní ooloao, ui.'.oiuuje sladovat postranními průřezy pohy-
by kotevní cli čelistí v průbu hu napínání a kotvení a slouží sou-
časně k vystředění napínacího acre^átu s kotevní objímkou;

- rozdělovači pruíné podložky, která umožňuje rovn-oiuěrné dotla-
čení čelistí co kotevní obji:;ky tlakeiíi 5 ? 13 ItN. Po isřekročeni
tófco hodnoty a volného chodu čelistí cca 6,5 tam působí plně na
zatlačovaný čelisti sílo. tlaku napínacího ac'rofjdtu.

l.apínací systó...
ťro návrh TO ; »í.nacího liyc 1 auliek ''ho :>ys:;«,:iu byly předtíi.i s ta-

noví-ny ruirlr'lujic-^ >ŮL:.: iní.y:
- dokonalí v r. •.•;•. í. ;.istn •>•- v:Jici
- o:.:i. iení li,.;utt;ost;. at;i t^átu yi.'-i uaxi.ú;áltií:.i zdvihu pís tu
- hydraulický blok r.iusí byt o.imctiisován na 630 bar.
- c.utj.ny pístniC' s ohlidcia na lions trukej. kotevní objímky.

fta aákladč- túchco paratm í;rú bylo navrirtio a vyrobeno napí-
nací hydraulicko zaříz'-ní pro napínání a kotvení jednotek se-
stavených z wax. 58 praineneú Lp 15,5 i;™» napínaných celkovou s i -
lou 11 Oi; kir, jež sestává z :



— napínacího hy.lr.-iuj -̂k.-'ho nrr'-.'/iir .v ••: j • \'ao tVy výkonní
- hydraulického poJionniho agi ot,:'1 ť: i'-i!- - j'.JnotRy ovV/idaci a ma-

nipulační .

Hydraulický napínací a^rctii;
Hlavní jfho částí j\.- hydraul i cký váJoc s jjr-tibéžnou dutou

pístnici, vcdcTioa v bronzový oii pouzdrech obou vík válce. Na le-
vé straní s chií-dem na obiázi.í; '. j-: opěrná noha s čelní dose-
dací plochou, ve které jo zabuuu •?'.:. pistf. ncový zatlaěovaeí píst
s hlavicí, který jf uložen suvné *;a průběžné pístnici hlavního
válce.

: V dutin? pístnjce j instalována soustava truď-k pro vede-
ÍI±. pramcncú k napínací kotvě.

Pístní, cc jsou i.i.. fciicovány tvrdé do hloul:ky 0,4- usnu, vedení
jústnioc jf̂  pi-ovod(>no na vař" v~i.nyv.it bronzovýi.-ii vystýlkami. Základí-
íií technici-:'? parametry acre;-átu jsou:
velikost napínacího válce 6uO/360/400 (tlaková str.)
napínací síla 11,000 kis
clak pracovní i.apnljny OJ KPa
pracovní zdvih ^00 tr.ta
volJkost xatlačovacíjio válce 'Ť5 C/36 0/50 ^tlaková str.)
aatlačovací síla 1,000 kí«
i;lak pracovní KapaJ iny ~I<.Ť >!Pa
UiuotTiost a^.f (~átu 2, jž.h ky

Hydraulický pohonný â rcj-:át
Základní fcocbuickó j>a: au- >:ry:

pracovní tlak 05 ̂íťa^
dodávané cmoj-.ství kapaliny 5?7 du^y'iuin
obsah nádrže 80 dt?r
druh olc-jt 0TH2 , úT .T30
výkon c lcktroiuotoru 11 klí
hmotnost agregátu s náplní 280 kg

Funkce pohonného afvrerjátu spočívá v dodávání kapaliny tla-
kem čerpadla systému sedlových ovládaných ventilu pod píst hy-
draulického napínacího zaříz^ ní. Maximální tlak v napínacím
válci v hod no 1,6 65^ barů je zajišťován přspouštěeím ventilem.
Zatlačování kotevních kuželíkň do kotevní desky umožňuje sepnu-
tí RloktroDiajjnety příslušných sedlových ventilů, umožnujícxoii
přívod kapaliny pod píst zatlačovacího válce; velikost pracovní-
ho tlaku 350 barů je zajišíována rovněž, přppouštěcím ventilem.

Technologický postup napínání a kotven? pramenců
Před po<xřitkem procesu napínání Jso'i j.!.ž jednotlivé pramen—

ce protaženy příslušnými otvory kotevní disky, držené v pracovnx
poloze opěrným zvonem, osazené na roznášecí desce a opatřeny če-
listmi ;na kotpvní čcsltu so navlékne rozdělovaní pružná (vyrovná—
vaoí) podlož,a. Při zahájení práč o je TcydraulJ cký napínací
agregát zavří-on ts;\, aby jfhc- podélná mu '.yla přibližná kolmá
k podkladové i-oznáStíOÍ desce. Jedno i.1 Lvó pramence ae do otvorů
trubkovnice, uložené v duté pístnici napínacího pístu nejprve
nastraží a pohybem hydraulického agregátu vpřed zasunou do jed-
notlivých, kotevních otvorů napínací objímky, kde jscu ukotveny
a která se opírá o pístnici. Opěrná hlavice se opírá o kotevní
objímku, posunem napínacího pístu do fonte krajní polohy ae
provede současné napnutí prauienců. Po dosažení žádaného předpiti
je napínací píst zablokován tlakovou kapalinou a čelisti kotev-
ní objíiaky zatlačony pomocí kotevního pístu do kotevní objímky



a tíia jsou všechny pramene:.- zakotveny.

Kotevní píst se vrátí do základní polohy a poté je uvol-
něn i napínací písts takže předpětí se přenese do zakotvených,
pramt-nců. Po vrácení napínacího pístu do základní polohy se
uvolní kotevní čelisti napínací objímky a hydraulický napínací
agregát se vysune z Konců pranenců.

Z konstrukčních důvodů je celý agregát jištěn systémem
pojistných ventilů proti poškození.

Závěr
Československá s!raná je přesvědčena, že návrh změny na-

pínání, kotvení, vedení jednotek a použití praníenců pro předpí-
nací jednotku 10 }D>i v porovnání s jednotkou sestavenou z drátů
BIU. tyto výhody:
- snížrní staveništní pracnosti a tedy zkrácení termínů výstav-
by; odpadají vše-chny práce související s potřebou zřízení
předpínacx jednotky z drátů na staveništi proto, že pramenee
jsou -výrobcem dodávány již připravené pro přímé použití na
pracovišti;

- v souladu SÍ. světovém vývojem se pro velká předpínací jed-
notky základní prvek tj- drát pl 5 UK» nahrazuje průmyslově
zpracovaným prauencí.u sos taveným v našem případě ze 7 drátů,
což má podstatný vliv na kvalittr> pře-dpínané jednotky; ,

, , - , ~ . ̂  napnout
- poškozeny m oo prasklý praueuec lze vyuenit, znovu aapnout
a zakotvic po_:ocí hydraulického agregátu (MONO), běžně na na-
šich stavbách používaného pro napínání jednoho pramenee;

- kociplť-xnít: využitím všech postupů pro zvyšování kvalitativ-
ních vlastností c; lých pramenců (patentování, popouštění,
stabilizace) u výroi... .• se dociluje lepšího využití jejich
vlastností a tím. dosti podstatných £aateriálových úspor;

- návrhem vr-dcní praaienců po jednoduché diagonální křivoe, je-
jich napínáníu a kotveníui střídavě nahoře a dole, se sleduje
nejen jejich jasnější statická funkce, ale podstatně se zmen-
šuje riziko i-ieclianického poškození a potřeba použití taimořád—
iiých ZL.áhacích aetod, čímž neaůže dojit ke; znehodnocení po-
vrcliů jednotlivých drátů a vzniku nebezpečí vrubové koroze
umocněni vlivem předpětí;

- poud;.!.tíia větších základních prvků pro sestavení a způsobem
vedení pi-adpínaiió j: dnotky v plášti ochranné obálky se docílí
lepšího uspořádání prvků jednotky a docílí minimalizace roz-
dílu tíélnk prvku, coi: je základním předpoklade!:; pro stejnoměr-
nost zatěžování jednotlivých prvků při předpínání;

-± -technologie používání pranenců pro přodpínárí jt- v ŠSSR vyřešena
konplexnč, odpovídá ČSlí a je známá a běžná jak pracovníkům
na stavbách, fcal: t̂ cliri cko-hospodářskýu pracovnikůi::, což dává
předpoklady T: provádění kvai.. tni práce.

Zapracování ěal. íuivrinl j.:iO(iríní'Rí ochranné obálky do PP J6
še sovětským .jt-m rrlnXri pro jek 1: an tetu v jednání. Pravděpodobně
n> do joe na prvých dvou blocích U jeho realizaci, ale je před-
poklad jeho aplikace na druhjch dvou blocích jaderné elektrárny
Teuic lín.









Ing. čdttnik Ch*tli4Šp C$e. m Dv. Miroslav Cihlát
VflPS Praha

MOOELOyf PŘÍSTUP K felgwř VŤSTAVBY JABKlOftCH BLEWTMĚOtl

Prodlužování doby výstavby jaderných elektráren /dále
a vzrůst investičních nákladů vede k hledání účinných

prostředků pro zabrždění těchto nepříznivých tendencí a v ko-
nečné fázi k jejich odstranění.

Zkušenosti z dosavadní výstavby umožňují podstatně opti-
malizovat technická řešení. V širokém rozsahu se přikračuje
k unifikaci a normalizaci výkonnostních řad JE. V přípravě
výstavby i jejim řízení se ve stále větší míře používá mode-
lovacích přístupů.

Tyto inovace v organizaci přípravy a v řízení výstavby
se považují za nejefektivnější, nebot umožňují časově i věcná
koordinovat projektové i dodavatelské organizace a vytvářet
příznivé podmínky pro optimalizaci pracovních postupů, a různých
činností v každé časové etapě. Vedou k získání dovednosti před-
cházet chybám a nedomyšlenostem detailů ve vztahu k celku,
umožňují i při určitém množství nepředvídaných nahodilostí orga-
nizovat výstavbu tak, aby rozhodující uzlové fáze výstavby byly
včas zajišťovány. Poskytování přesných informací o postupu
a problematice výstavby jak účastníkům výstavby tak i decizním
místům patří k samozřejmým požadavkům kladeným na zvolené
metody.

Modelovací technika se nevztahuje k jednomu druhu modelů,
nýbrž se předpokládá vytvoření vzájemné spjaté modelové soustavy.

Struktura modelů i použití modelovacích technik je roz-
pracována na podkladě kritické analýzy z dosavadní výstavby
a na podkladě zkušeností z výsledků modelovacích technik pou-
žitých pro řešení stejných nebo analogických problémů.
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U složitých systémů, aezi něž výstavba JE nesporně patří jde
vždy o více modelů a vztahů mezi nimi, které definují vzájemné
algoritmy vstupu a výstupu, a to jak z hlediska celku, tak
i vymezených částí. Celý tento modelovací aparát musí rychle
a přehledně vyjádřit široký okruh situací, jejich vzájemnou
spojitost i určitou autonomnost.

Schematický lze vyjádřit tyto základní vztahv obrazem c. 1
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^ y £ který je předpokladem pro jakoukoliv matematickou
či jinou formalizaci je zpracováván Bnergoprojektem Praha již
pro výstavbu JE Wochovce. iogické^diagraJSř. /blokové* diagramy,
schemata atd./ je nutno vytvořit na poákladě systémové analýzy
dosavadní výstavby, řři zpracování scénáře je nutno vycházet
i ze současného rozpracování systémových přístupů a možností
výpočetní techniky. F£2Í£kÉ_22áSií musl b^* rozebíratelné, tak
aby umožnily prostorovou koordinaci a rychlá variantní řešení.
Jejich spojení s počítačem je nutné.



Žádná z téchto metod a modelovacích technik není u nás neznámá.

Jejich použití pro racionalizaci přípravy a řízení výstavby

«JE se mohou opřít o řadu propracoreiných tíloh systémového inže-

nýrství, o průkopnické práce Báňských projektů Ostrava, Chemo-

projektu Praha, Kovoprojekty Praha, VtfPS Praha avd.

Rovněž současné metody použité pro koordinaci a řízení

výstavby investorem <JE, generálním dodavatelem technologie

k. p. Skoda Plzeň a dodavateli stavební části Eydrostavem

Bratislava, Průmyslovými stavbami Brno a Vodními stavbami Praha

umožní, dle našeho názoru, plynulý přechod k efektivnějším

přístupům. Zkušenosti z technicky pokročilé ciziny /Finska,

USA, Japonska, NSR, Švédska/ ukizují, že výstavbu JE nelze

připravovat a řídit jako kteroukoliv jinou, byí velkou stavbu,

že úspěch je dán především změnou tradičního způsobu myšlení.

Tato změna je stále více vynucována praxí. Příkladem je mode-

lový přístup použitý s poměrně primitivními prostředky pracovníky

Hydrostavu pro modea ..vání pracovních postupů na výstavbě pla-

vební komory ftabčíkovo na Junaji.

Výstavba Již. vykazuje řadu specifik. Odstraňování chyb

z nedomyšlenosti, špatné organizace a jiných nedopatření

vlivem lidského činitele je právě při výstavbě JE nejen velmi

nákladné, nýbrž i velmi obtížné, Modelovací technika proniká

proto do projekce / 2£°iek tovéjgodely/' i do řízení výstavby

/výstavbové goaelj;/, aby včas chyby odhalila a zároveň umožnila

rozvinout účinnou optimalizaci.
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Ing. Luděk Kleander
Vodní stavby c p . Praha

UŽITÍ NO VÍCH SPOJŮ VÝZTUŽE NA JE

V současné době můžeme pokládat některé technologie pou-
žívané na JE za určené a již zavedené. Provadíme-li jejich po-
drobný rozbor podle zorných hledisek (analýzy) „.azují ae ne-
dostatky, možnosti zlepšení i vzájemné vazby nových řešení, vý-
hody i problémy jejich zavedení i rozšíření do jiných techno-
logií a tím zvýšený národohospodářský přínoa nového řešení.
Na základě inovační analýzy, která se prováděla z hlediska vý-
roby, dopravy a montáže armobloků na JE, se došlo k názoru,
že lze zajistit úsporu svářečů a kovů na srmoblocích VYEJR 1000
a 440 i při další výstavbě na JE při zajištění vyšších kvali-
tativních paramentů. Těmto problémům je určen i tento příapě-
vek.

Omezení svářečských prací u betonářské výztuže můžeme ře-
šit různými způsoby :
- vyloučit nebo omezit svařované apoje;
- snížit počet spojů (3varů) : velikostí bloků, průměrem a
délkou prutů, zvýšenou kvalitou výztuže a spojů;

- použít hydraulických pomocných zařízení.

Ogatření I. Nahradit svařované spoje výztuže jinými druhy
spojů7 t7j7~05jXmkovýiD spojem mechanickým, termickýa, šroubo-
vým, s s=l. Přínosy : snížení pracnosti spoge o 30-60 %, ú-
spora elektrick*? energie, nahrazení úskoprofilových svářečů
zapracovanými dělníky. V současné době se na JE spojují pruty
výztuže nejčastěji "vaničkovým svarem" (tupý svařovaný spoj do
ocelové podložky) s 3ts=O,9 u ocele 10425 a spoje přiložkové
svařované s 3tg=l. Tyto spoje vyžadují vysokou kvalitu sváře-
če, kterých je nedostatek, mají velkou pracnost a značnou spo-
třebu elektrická energie. Spoj nevyužívá plně nosnost výatuže.
Pro snížení počtu svářečů se plánuje zavést tyto nesvěřované
spoje s malou pracností :
- spoj Šroubový s konickým závitem s 9C S=1 i u oceli 10505,

lze použít pro montáž jednotlivých prutůj
- spoj s nalisovanou objímkou hydraulickými kleštěmi neb výbu-

chem s 3C s=l, lze použít jen pro montáž jednotlivých prutů,
nelze použít pro montáž armokošů z důvodu prodlužování spoj*}

- termický spoj, možno užít u armokošů armobloků s *Jt a=0,8 u
oceli 10425- Není vhodný pro ocel 10505 pro omezenou pevnost
spoje;

- objímkový spoj zalévaný termitovou ocelí a <JC =1,0 pro ocel
10505, je vhodný pro hromadné spojováni srmobloků,

Chceme-li snížit nebo vyloučit kvalifikované svářeče, zů-
stal pro armobloky jen objímkový zalévaný spoj termitovou oce-
lí. Reálnost použití spoje bylo ověřeno při zkouškách vertikál-
ního a horizontálního spoje, které prováděl VUPS Praha s o.p.
Vodni stavby v I. a II. čtvrtletí 1984. Zkoušky vycházely s tu-
zemské surovinové základny. Výzkumný dstav zváračský v Bratis-
lavě mé v období 1984-87 vyřešit vhodné aplikace tohoto spoj*,
aby mohl být hromadně použit na zák^dové desce a ve všech po-
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řadovaných aplikacích na JETÉ. Použití spoje na základové desce
I. funkčního bloku vyžaduje současně řešení legislativních o-
patření, to je udělení výjimky a vypracování ČSN. Tuto část bu-
de řešit VUPS Praha ve spolupráci s TAZUSem a VUZ- Podle před-
běžných jednání by kompletní dodávky pro objímkový spoj zajiá-
tovalo Výrobní družstvo TURIEC v Turanech. Dodávky by sestáva-
ly z dávek termitové oceli, el. palníku, sirek, ocelových ob-
jímek, tavných kelímků,vsvodů a fixovacích přípravků. V jednání
je, aby VT> TURIEC zajištovalo i objímky a matky pro objímkové
a šroubové spoje. V současné době vede EGP jednání o užití těch-
to spojů na JETÉ.

Opatření II. Nahradit ocel %ř. III (10425) kvalitnější oce-
lí tř7 IV~TlO"5O57 se spoji zajištující plnou únosnost výztuže,
tj. s ^3=1. Přínosy : snížení počtu spojů o 20 í, snížení
hmotnosti výztu2I~S~2O % a tím i úspory pracnosti při výrobě
výztuže v armovně a montáži armobloků. Zajištění : v českoslo-
venských hutích jsou k dispozici potřební Eipičity od roku
1985. Bylo by proto vHodné prosadit do unifikovaného projektu
pro země RVHP^ocel tř. A IV, nebot otázka úspor výztuže je aktu-
ální nejen v ČSSR, ale i v ostatních zemích RVHP. Současný pro-
jekt je vypracován pro ocel řady A III. Tento požadavek zajiš-
tění úspor pracnosti i hmotnosti výztuže by měl být prosazen i
za cenu vypracování nového projektu. Časový předstih umožňuje
to^o opatření realizovat. Použití nové oceli tř. IV (10505)
v ČSSR je řešené v doplňku d. CSN 73 1201. Realizací I. opatře-
ní jsou řešeny i vhodné spoje s "A s=l pro ocel IV. tř.

Opatření III;. Optimalizovat velikost skladebních prvků ar-
mobloku očnriňnÍ~5bálky. Přínosy : urychlení montážních prací
na obálce, minimální pctřlBy"Elavního jeřábu výrobního bloku,
přenesení maxima práce mimo hlavní blok. Zkrácení celkového
montážního času obálky. Realizace tohoto záměru má své vazby,
kterých porušení má za následek nejen prodloužení celkové mon-
táže obálky, ale i neúměrné zvýšení pracnosti montáže armobloků
na stavbě. Zkušenosti ze staveb v SSSR ukázaly, že nedostatečná
předvýroba superarmobloků před zahájením montáže vedlo k prodlu-
žování celkového času montáže na hlavním bloku tím, že se čekalo
až se na přípravku vyrobí další superarmoblok. Splnění podmínky
plynulé montáže vyžaduje připravovat současně armobloky na 8-9
přípravcích nebo zahajovat výrobu v takovém předstihu před mon-
táží obálky, aby byla zajištěna plynulá montáž, při předpokla-
du dostatečného prostoru pro uskladnění armobloků, tj. kolejiš-
tě s vagóny na skladování a přepravu. Aplikace v československých
podmínkách předpokládá výrobu armobloků velikosti 12 x 3 m v
mostárnách a jejich sestavování do větších celků na stavbě. To
znamená, že prut výztuže délky 12 metríi se rozřeže na 4 ks, kte-
ré se na stavbě při předmontáži znovu spojují. Realizací výše
uvedeného opatření I se sice předmontážní časy spojování výztu-
že zkrátí, ale toto neúměrné spojování vede k prodlužování cel-
kového času, k potřebě většího počtu přípravků, pracovníků a
nákladů. Na základě poznatků z realizovaných JE v SSSR a ze star-
by vyhořelého paliva na JE v Jaslovských Bohunicích by bylo vhod-
né, hledat optimální technologii předmontáže superarmobloků na
stavbě cestou rozloženého armobloků vytvořeného z prvků maximál-
ní velikosti z hlediska přepravy (plechu vystýlky, pomocné pří-
hradové konstrukce z mostáren) a prvků zhotovených na stavbě při
použití maximálních délek prutů výztuže. Rozfázovat montáž a vý-



robu hlavních prvků na samo sta tnýsh pracovištích p.vo zrychlení
a zlepšení pracovních podmínek (armoaM?• I^s II cenový, příhra-
dová konstrukce, kanáiotvorné trubky, pieét vystýlky)., Na zá-
kladě kladných zkušeností s překládaným bedněním na barbotáž-
ních věžích na JE Dukovany, upustit od konstrukce vodících ú-
helníků bednění,. a proto upravit i pomocnou příhr^dovou kon-
strukci, na kterou může být ji? armomříí druhé oso.',: r--y výztuže
maximální velikosti volně přilepena.

Opatření_IJ._ Maximalizovat průměr prutů vý7ť.'3e. o y
snížeňi."poc"tu spojů a v závislosti na to i sníšer pracnosti a
úspory materiálu. Při volné ukládce výztuže tam, Kde potřebuje-
;ce dosáhnout progresivní nevařený apoj máme k dispozic" šrou-
bový a objímkový nalisovaný spoj. JJÍIčí předmontáž si provede-
me v armovně. Nařežeme závit nebo nalisujeme na jeden konec
prutu objímku. U obou technologií pfi větších průměrech ( 0 32,
Gf 36, 0 40 mm) se nezvětšuje pracnost na přípravě spoje lineár-
ně s únosností spoje, ale pracnost se zvětšují* jen v závislosti
na manipulovatelnoati. Podobná situace je i u objímkového zalé-
vaného spoje, který používáme na armobloky a u preřabrikace, kde
jen hmotnost objímky a malý rozdíl v hmotnosti formy a termito-
vé ocele zálivky dává předpoklady užití max. QS spoje tam, kde
nám to návrhová norma demoluje. Například směnou spojů <# 32 na
C 36 mm a $ ]6 vn 40 mm dostáváme úsporu cca ?2%e 26 % spojů.

Ogatření V^ Používat doplňkových pruta výatuže mezi armo-
blokyT Prlňol^ ~ snížení celkových montážních časů montáže ar-
mobloků7~U"aFmobloku VVBR 440 projekt předpokládal přesnou vý-
robu armobloků při souososti prutů. Výrobní vady armobloku jsou
popsány v opatření VI. Použitím nových technologií spojování
nejen že se vyloučí spoje prováděné svař«Sem, ale zvýší se pro-
duktivita spojování, úzkým profilem zůstává sesouosení vzájem-
ně navazujících prutů. Objímkový zalévaný spoj umožňuje nejen
úhlovou,ale i značnou délkovou toleranc:. Provédíme-li sestavu:
prut armobloku - objímka - doplňkový prut - objímka - prut armo-
bloku, můžeme podstatně snížit celkovou pracnost spojování výz-
tuže sousedních armobloků vyloučením rovnání tyčí na styku. Po-
dobného principu použijeme při spojováni ocelových prvků s pru-
ty výztuže (průchody, průchodky), kde sa použije sestavy : oce-
lové konstrukce s navařenými objímkami - doplňkový prut - objím-
ka - prut armobloku.

Lgatření VI. Používat hydraulických pomůcek při předmonté-
ži, montazi~a "sdružování 9rmoblokůt Přínosy : snížení pracnosti
všech montážních operací. V současné"'3551"dodávané armobloky
vykazují při vlastní montáži značnou nepřesnost polohy jednot-
livých prutů výztuže. I když prvky armoblcků jsou vyráběny na
přípravcích po sestavení těchto prvků již v raostarnáon při kon-
trole 3hledáváme chyby úhlového pootočeni jednotlivých vr3tev,
plošné vybočit.;'/.. Tím se :;trácí pednínky pro dokonalý spoj.
Jednotlivé pruty sa ohýbají hořáky, uřezávají a nastavují. Na
JE WER 440 je počítáno s dvojnásobným časem na přípravu, než
na vlastní provedení spoje. K pokřivení prutů vybočením prvků
dochází i z důvodu špatné dopravy a skladování v aostárnách, na
železnici a na stavbě. Tyto nepřesnosti se jeátě zvětšují ne-
kvalitní montáží armobloku, kde těžké armobloky jsou volně za-
věšeny na lanech. Použitím hydraulických prvků (manipulátoru,
panenek)vzpěr by došlo k přesnému osazení bloku a pomocí pomoc-
ného nářadí k zajištění souososti pr;'^. Zatím co u spojování
v opatření TV je výhodnějš< ailn-' pru o h •• •„• jednot. ivou montáž,



kdy pruty neupravujeme, pro armobloky jsou výhodné pruty slabší
pro snadnější ohnuti.
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Ing. František Nedbal, CSc.
Vodní stavby o.p., OTV, Praha

BETONOVÍCH SMĚSÍ

1. 0 Úvod
U VHJ VODNÍ STAVBY probíhají v současné době zkoušky se

ztekucovadly betonových směsi.
V rámci této práce byly zkoušeny tyto přísady :
- tuzemské: LIGOPLAST, SILPIX, UMAFORM SF
- zahraniční : SIKOTAN BV /NSR/% ROMOSIE V^tSSEQMEN? A /TOR/

Zkoušky slouží k ověření účinnosti těchto hmot pro pou-
žití při výstavbě jaderné elektrárny TEMELÍN.

Potřeba betonových směsí o nízké konsistenci, zpracova*--
telných litím, je vynucena hustou výztuží některých částí
konstrukcí ze železového betonu.

Při průzkumu trhu, před řešením problematiky, byla sle-
• dována následující kriteria :
- běžná výroba umožňující krytí potřeb v daných podmínkách,
- zajištěná surovinová báze v zemi výroby, neodvislá od za-
hraničních dodávek,

- pokud možno používání ztekucovadla na obdobných stavbách,
- možnost dodávek v rámci ZST.

2. 0 Metodika zkoušek
Protože dosud k hodnocení ztekucujících přísad a ztekuco-

vadel /superplastifikátorů/ není žádná platná jednotná směrni-
ce, bylo nutno vypracovat metodiku hodnocení umožňující rych-
lým, pracovně nenáročným způsobem získat potřebné výsledky,
sloužící k výběru a k relativnímu porovnání účinnosti.

K tomu byl zvolen postup, vycházející ze stanovení normo-
vé pevnosti cementu /1,2/. Časová nenáročnost, nízká pracnost
a b|žný pracovní postup, snižující osobní chybu na minimum,, u-
možnuje získat rychlý přehled, takže se výrazně omezí zkoušky
s velkými betonovými tělesy.

Relativní účinnost ztekucujících přísad se hodnotila ne -
před na normové cementové maltě podle těchto hledisek:
- plasticita maltové směsi,
- normální hustota a tuhnutí cementu s přísadou /3/»
- stanovení pevnosti cementu s přísadou,
a podle získaných hodnot i na betonových tělesech stanovením
- zpracovatelnosti,
- pevnosti v tahu /4/,
- pevnosti v tlaku /5

3. 0 LafeQfaío.rní zkoušky
Při ověřování jeanotlivých ztekucovadel byla snaha mini-

malizovat rozsah zkoušek s ohledem na kapacitní možnosti labo-
ratoří.

Postupovalo se tak, že nejprve byl stanoven vliv přísady
na ztekucení, po zkoušce se cementová malta použila k výrobě
trémečků 4 x 4 x 16 cm, na kterých byla stanovena pevnost v ta-
hu za ohybu a na zlomcích pevnost v tlaku.

Sady se vyráběly ze záměsi obětující zvolené řady dávek



go

ztekucovadla, které bylo zásadně dávkováno do předmíehaných
směsí. Objem záměsové vody byl snižován o objem ztekucovadla.

Přiložená tabulka 1 uvádí hodnoty při maximálně použitých
dávkách ztekucovadla. V tab.. 2, 3 jsou dávky SILFIXu snížené,
nebot s původní dávkou docházelo k výraznému poklesu pevnosti
jak v tahu za ohybu tak i v tlaku.

Pro ověřování vlivu jednotlivých ztekucovadel na normální
hustotu a tuhnutí cementu byla použita již dávka nižší, která
vykazovala ještě dostatečné ztekucení a přitom byla lépe v re-
laci s možnými provozními náklady.

Zkoušky na maltových tělesech byly východiskem pro ověřoT-
vání ztekucovadel na betonových tělesech /20 x 20 x 20 cm, a
15 x 15 x 70 cm/.

U použité betonové směsi se vždy stanovila zpracovatel:*
nost sednutím kužele dle Abramse, poté se ze směsi vyrobila
zkušební tělesa.

Rozsah těchto ověření byl ve srovnání se zkouškami na ce-
mentových maltách výrazně nižší. Dokončení prací je plánováno
na období 1984/85.
4. 0 Zhodnocení
- Ztekucující účinky jednotlivých přísad jsou velmi podobné,
poněkud nižší efekt byl zaznamenán u UMAFOBMuSSF. SILFIX
vykazuje největší dobu trvání ztekucujícího účinku. Obě
přísady na bázi melaminu t.j. VISKOMENT A a SIKOTAN BV jsou
co do účinnosti obdobné} především během 20 minut od zamí-
chání.

- Největší snížení záměsové vody při stanovení normální husto-
ty cementu bylo zaznamenáno u VISKOMENTu A, UMAFORMu SF a
SILFIXu.

- Tuhnutí nejvíce produlužuje VISKOMENT A a SIKOTAN BV, u
LIGOPLASTu a UMAFORMu SF dochází k výraznému zkrácení doby
tuhnutí.

- Rozhodujícím kriteriem jsou změny pevnosti v tahu za ohybu
a v tlaku. Zvýšení hodnot po 28 dnech je možno pozorovat
pouze u VISKOMENTu A, ostatní přísady vykazují pokles, ros-
toucí většinou s dávkou přísady.

- Lze tedy konstatovat, že ze zkoušených přísad nejlépe spl-
ňuje zadání VISKOMENT A vyráběný v NDR. Na stavbách jaderné
energetiky i na objektech WER 1000 je běžně používán.

použité literatury

/i/ ČSN 72 2117 Stanovení pevnosti cementu 1973
/2/ NEDBAL F. Zkoušky ztekucovadla VISKOMENT A,

Vodní stavby zpravodaj VTEI, 1984,3,
v tisku

/3/ ČSN 72 2115 Stanovení normální hustoty a tuhnutí

cementu 1973
/4/ ČSN 72 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu 1979
/5/ ČSN 72 1317' Stanovení pevnosti betonu v tlaku 1968



•Tabulka 1
1

ZteJcucovad.l o

,' R0TO3IU V
3IK0XAN BV

—

-
Vl3Ko:.ir:tí? A

LIGOPLAO:
SIIFIX
UMAFORM 3F

-
LIGCPLAĎT
3ILFIX
UliArOWi SF

Poznámka: 1)

Porovná ní
stanovému

Dá vka
1)

0 , 0
2,5
2,5
0 , 0

0 , 0
! ,0

1,0

1 ,0

PC
PC
PC

PC

se

?c
PC

;J0
30

hm lji z hmot no

účinnosti ztoku
i plasticity na

h D

4uO
40 u
400

Ji ' ' í '

40U
70
7 0

4 0 0
4 0 0
4 0 0
400

70
7o
70
70

s t i

Lochkov
Lochkov
r-ocniíuv
:*aloměřice
„laloměřice
•Jalomt-Mce
Máloměřic a
i(í a lome ř i č e
fiaiofflóřice
V.Hloměřioe
;.[3'|Om.;>řice
Ivlaloměri ce
..laloměřice
.."aioméřice
Maioměřice

cujíci přísady
cementové maltě

P l a s t i c i t a /mra/
-aamx-
chání

205
210

220

721

132
190
203
152
137
199
21 o
Ifaci

20
min.

175
150

145

133

133
154
202
130
130
156
2 0 0
159

cementu,největší zkoušená dávka

po
45

min.

165
103

tis

115

127
145
189
135
130
148
187
154

Tabulka 2

ZteKucovaálo

ROMOSID V
3IK0TAIJ BV

• •

oILFIX

—

-
LIOOř^AÍ."
'j..".'lí'O;i... .JÍ'

-

LIG0P1.AJT
U?ilAFOH.ii SF

Poznámka: hm

Vliv ztekuou
a tuhnu, t í

Dávka

1 )

0 , 0

;
^ t '

*

•J t •

1 | C
1 , . :

0 , -J
i , , .

Jruh

FC
?C
PO
PO
?0

. -
*•' C

i'C
y"

oc
JC

ce

po

'iOw

•I J J
4C C

•\y.

40 -
'• - C

/ -

7'.
70
70

j í c í pi-ísadj
TI entu

^iva

LociiKov
Lochrcov
Lochkov
..ialosi'!:'1! .;.(.'
'..'alomiřice
rial-mcřice
...alc'̂ ric!.-
..i.í •..-•• v i c e

• * • * - ' • • • - . - -

. , a " j . j • • . • . . ' • 1 ; . e

.„aljm. řiče

.;s.loni':řico

...alj.-a^ricc

..ialomóřica

..ialomeřice

ce.Tientu

r na normální

Voda

14b

VJ
I

115
T 3f-j

113
110
1 J-:-
\>:-

' , - , . •

1 2 .
1;. ó
145
130
119

hustotu

Tuhnutí
počátek
h o d

2
2
3

5
5

•j

3
0

min

0 0
45
43
30
30
00
0 0
4?

c
.-.

•< 5
23
15
55
25

konec
hod

2
3
4
4
5
7
3

0 ,
/I
1
0

iain

45
15
45
45
45
15
15
15

45
2-)
15
35
25
15
35



Tabulka 3 Stanovení pevnosti cementu
se ztekucujícími přísadami

Ztekucovadlo

_

HOMOSID V
SIKOTAN 3V

_
SILíTX
VISKOMMT A

SILFIX
VISKOMENT A

_
LIGOPLAoT
uiuFomi SP

LIGOPLAST
ifíLAPORil 3P

Poznámka: x)
1)

Dávka
1)

0,0
2,5
2,5

0,0
0,4
2.5
0,0
0,4
2,5

0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0

vzorky se

Druh pojiva

PC
PC
PC

PC
PC
PC
3C
SC
SC

PC
PC
PC
3C
SC
SC

400 Lochkov
400 Lochkov
400 Lochkov

400 .Vlaloměřice
400 Maloměrice
400 Maloměrice
70 iíaloměrice
70 laloměřice
70 Maloměřice

400 ivlaloměřice
400 Maloměřice
400 iíaloměřice
70 iialoiněřice
70 Maloměřice
70 Maloměřice

ice zkoušce nedochovaly
hra Vj z hmotnosti cementu

/V

v

(7
(5
(7
(4
(4
(3
(6
(3
(5

(3

Pevnost
tahu

,4)
,0)
,4)

,7)
.0)
,6)
.3)
.4)
,4)

,8)
(x) )
(3
(6
(3
(3

.2)
,3)
.D
,6)

/

9
5
8

7
6
3
7
7
7
4
4
5
7
4
7

MPs

,d
«7
.6
,4
,3
.3
.5
,1
,9

,7
,3
,2
,5
,1
,1

'3) a 28 denní
i/ v tlaku /MPa/

(34.0)
(19,0)
(41,0)

(21,3)
(12,6)
(18,4)
(27,9)
(15,5)
(26,8)

(21,2)
( z) )
(19,4)
(27,9)
(16,4)
(21,4)

54,3
22,5
52,2

42,7
26,5
49,9
48,3
33,7
58,6

42,9
26,3
39,3
48,3
24,5
47,1

Tabulka 4 Stanovení zpracovatelnosti betonové směsi
a pevnosti betonu

Ztekuoovadlo Dávka
1)

Drah pojiva Sed-
nutí
/cm/

Pevnost
v tahu
/MPa/

(3) a 28 denní
v tlaku
/MPa/

R01-.103ID V
SIKOTAN áV

VISKOMEHT A

VISKOMENT A

0,0
1,75
2,0
0,0
1,75
0,0

PC 400 Lochkov
PC 400 Lochkov
PC 400 Lochkov

PC 400 Malomorice
PC 400 fllalomořice

SC 70 maloměřice
3C 70 .Malomorice

1
7

18,5
3

22

1
19

(4,0) i
(2,9) <
(4.3) -
(2.4) 3,8
(2.8) 4,6
(2,7) 5,5
(2.9) 5,1

,7) 2 ) 45,O*

,9) ;4O,14)

(17,0)
(20,9)
(27,0)
(26,9)

37,3
42,2
48,5
50,5

Poznámka: 1) hm % z hmotnosti cementu
2) stanovení provedeno po 2 diKích
3) stanovaní.provedeno:po 3C dnoch

4) stanovení provedeno po 29 dnech
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1 . Ú v o d

Ole výnosu ČSKAE č, 2 ze dru: '•: 10, 19?fi o zajištěni jaderné bezpeč-
nosti při navrhování, povolování a \,. ovádéní staveb s jaderné energetickým
zařízením se jadernou hcz\>e{un,!jti fozuiii sciiopnoís >, z<±Lir.iit:'; nekoxiytroiova-
fcelnému rozvoji štěpné řetězov reakce a nedovolenému ún radioaktivních
Vítek a ionizujícího záření do životního prostředí. Veškeři iavební i tech-
íiclogické konstrukce, zarízer>í a systřvy. l-.ter1" jsou dúleíiie ,••>*" ̂  jadernou
bezpečnost,, musí být řešeny tak, aby x při málo pravděpodobných živelných
událostech a zejména při zemětřesení bylo možná :

— reaktor bezpečně odstavit a udržovat v poó.krítickěm stavu,
•- odvádět zbytkový výkon reaktoru po dostatečně dlouhou dobu,
••• případné radioaktivní úriiky udržovat pod určenými mezními hodnotami.

Zemětřesení je vážnýra nebezpečím pro Ji., protože isúže ovlivnit všechny
tásti a systémy JE najednou vč. lidského faktoru. Představuje doslova uni-
kátní mechanismus pro vyvolání řett/xa nehod a havárií, při nichž se může
poškodit stavba JKf její f/arí?on.í a tóí všechny ovládací a bezpečnostní sys-
témy najednou /2,3,/:- 15t(>< ?/• V zemích s rozvinutou jadernou energetikou
se rozlišují dvě základní návrhové úrovně zemětřesení /2,~/-

a"> SSE (safe shutdown earthquake) - zemětřesení bezpečného odstavení
JE (v sovětské terminologii odpovídá MVZ - maximální výpočtové zemětřesení
s četností výskytu jednou za 10 let) t

b) OBE (operating basis earthquake) - zákJadní provozní zemětřesení JE
(v sovětské terminologii odpovídá !'Z - projektové zemětřese.ní s četností
výskytu jednou za lO4" let./.

Seizmické projektování Jt je složitým interdisciplinárním komplexem
navazujících problémů seizmoiogie, mechaniky zemin, stavební dynamiky,
dynamiky technologických konstrukcí a zařízení, pružnosti a pevnosti a něk-
terých dalších oborů, které lze řešit jen za předpokladu správného a inže-
nýrsky uváženého respektování dynamické interakce mezi zemním podložím,
stavbou, technologickým zařízením a systémy JF /I,2,6/, která se typickým
způsobem projevuje právě při zemětřesení (obr. l)-

Naše filosofie navrhování scízrničky odoJných J£ vychází z principu, že
technologická zařízení, systémy i stavební konstrukce JE mohou být větši-
nou standartními, prakticky bez ohledu na seizmickou aktivitu lokality, avšak
v projektech a konstrukcích nutno zajistit některá antiseizmícká opatření
a u vybraných zařízení a systémů provést hodnocení nebo ověření jejich
seizmické odlonosti. Je to správné, neboí v československých podmínkách
lze počítat jen s relativně nevelikou seizraickou aktivitou lokalit. Z druhé
strany jistá seizmická oúolnost ! nustiuUcí, zaří/mií a s./^témů JE je pro
všochnj JE tia M zorní ČV^l! ivírj our í ' M.edis'-'n i'nvi.'t' i no •" umných "•činkí"
a situací, které se pro j o v . i 5 po<io!/j.i; .|.új •• '-r.řit f~,'ní •:• mnohdy ne.j.' ov.
dosud i ruziiych dťivodu uvalovány.

2. Obočné zásady pro hodnocení seizmické odolnosti technologického
zařízení JE

Seizmickou odolností technologického zařízení a. systémů JE rozumíme
jejich schopnost zachovat celistvost, herraetičtiost, stabilitu a spolehlivou
funkční způsobilost při zemětřesení i po jeho odeznění. Tuto schopnost nuti-
no prokázat a doložit příslušným způsobem v projektové a jiné průvodní
dokumentaci JE. Hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení
a systémů JE se provádí bucíto výpoCtem, neL • PJ lu^ntálním ověřením, příp.
kombinací obci způsobů. Výpočet nou5i .;••/ -p i>'-< • ,'• '"-íd^c1', kdy -.'osuzované'



čí •jstL'ii i» . j e..:...-MUŠ..: •:;: tni e' u v;* t :!' v i V.Á i oil tni mechanickou sousta-
vou a kdy navíc mechanické namáhání, stabilita tvaru a přetvoření jsou spo-
lehlivými měřítky jeíio provozní spoJ ehli vosti. Př íkiadem může být potrubí,
nádrže apod. .\'ení-ii tomu tak, posuzuje se zaříznul nebo systém experimen-
tálně, pokud ovšem to dovolí jeho hmotnost a rozměry. Příkladem zde je elek-
trický spínač, speciální armatury a podobná zařízení. V mnoha případech bývá
uiitečné výsledky výpočtu ověřit experimentem. Krátce řečeno, experimentální
ověření seizmické odolnosti technologického zařízení a systémů JE se užívá,
jtístliže kritické parametry jsou funkcV: > y.-ivahy anebo jestliže zařízení nelze
s dostatečnou přesnosti modelovat mechanickou soustavou. Výpočtová metoda
a.; používá, jsou-ii kritické parametry konstrukční povahy a je-li možné
. -řízení či systém jednoduše mechanicky modelovat. Kombinovaný způsob faodno—
C.:-.L se užívá tehdy, když je zařízení příli= rozměrné, aby se mohlo zkoušet
celé, jestliže toto zařízení neobsahuje příliš mnoho kritických součástí,
nebo j-2-.li již instalováno a nelze je jako celek demontovat /2,5,6/»

Rozhodneme"! i se hodnotit se Lztnickoi> oiio'nost výpočtem, je nezbytné
uskutečnit tyto operace /I,2,5,6/:

- vytvořit výpočtový model, představující ekvivalentní mechanickou sou-
stavu, pomocí které je možné ověřit odolnost zařízení,

- zvolit výpočtovou metodu, vybrat počítačový program a provést dyna-
mickou analýzu soustavy pro dané seizmické buzení,

- vyšetřit dalďí spolupůsobící namáhání,
- vyhodnotit výsledky analýzy z. hledirka pevnosti, hermetičnosti, sta-

bility, provozní ?potrhlivosti nebo mezních konstrukčních parametrů.

tioílnotí-ii bc. sťizmická odolnost cxperiiiientálnč, je třeba uvážit násle-
dující hlavní postupové kroky:

- výběr zkušebního kusu a volba metody experimentálního ověřování,
- parametry vstupních kmitů, generování seizmického buzení v podmínkách

experimentu,
- podmínky a provedení < per i meniu, upevnění zkušebního kusu,
- vyhodnocení výsledku v Hlediska funkční spolehlivosti.

V ČSiífi není zatím U dispozici žádnu norma či jiný předpis pro navrho-
vání ÍI hodnocení sej zuicky odolných .J fi. V SSSt! vypršela již platnost dočas-
né normy VSN-15-78 a nová norwa se teprve schvaluje. Podobná situace je i
v jiných zemích ".iVlíi". V západních zemích jsou nejvíce rozpracované normy
a předpisy v i SA, Japonsku, Francii a v NSif /1,6,7/. V neposlední řade se
v tomto oboru pozitivnu uplatňují již doporučení a vzorové předpisy Mezi-
národní agentury pro atomovou energii ve Vídni a Mezinárodní organizace
pro standartizaci ISO. i" rámci MHS Interatomenergo byl nedávno vydán před-
pis "Normy ppvnostních vypočtu zařízení a potrubních systémů jaderných elekt-
ráren. Kontrolní výpoCot. Výpočet sizmické odolnosti". Chlast experimentál-
ního hodnocení scizmicKé odolnosti zařízení a ::ystcrnú Jfi je nejvíce zohled-
niinn v norraách n pť<>dpisech v l.'.SA a v Japonsku.

3. Hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízeni JE v l;.p.
Výstavba elahtrárpn .̂ iýCDA

V k.p. '.ýstzvhu rív' irari'M >i,'Pt/A ;i/i'j ;Í/':Ú ČÍ1..-C::; vytvořeno v ráiaci
P r o j f k t ú 2 ' i o t i l P S . - t ; i f i n - " u i . ' l i l l l " ";----1 . ' i » i j ! . u ; i í t u t i ',-.:.", l i t c i ' o ;;.f" m i l i l o S V O J Í
iinou činnost zabývá ti-/, probleinat ikou soizniici-.'1 udolnost i . Z t i t u l u funkce
('<:.í má toto oddílem' za i:ltol metodicky ř í d i t i>roccs hodnocení seizmickó
odoJnosti u jednotlivých finiiliiitii <i výroben. Vo spolupráci s nirai se zpra-
rovávaji tóž vzorová roSení, [třip. HO přímo provádí výpočtové hodnocení.
To se týká no.jen JE, ".lo též některých konvenčních e lektráren dodávaných
uu seiznicky aktivních l o k a l i t v z a h r a n i č í .

.\a podzim 1^32 byly v.yciájiy ".\ictodick>- |iokyn pro hodnocení scizuické
oiJolnosti techjioJogicki'ho zuiízení fl. lochovcf A pro návrh antiseizmických
opati-t-ní v proioktu, v roc»- V'li"* |H'U pubJ ilcicc .''.'/, !!%kul"čnila se cniá



rada odborných či;..-tt--:
 ;. •snsir.jkt.aí í, ktvrzuitaci apod. Ne úrovni úvodního i

projektu JEMÍ) a následně i fro prováděcí projekt jf; v otidóloní průběžně hod-
nocena ?eiii3Ícká oť.olnos' ť;::i;to zni- í~>.i\ni a FV • ••',P:HU Jí.'M0:

- primární smyčka reaktoru VVFH -'''fO ve. v) ..'i ony cli oikruhii HCČ s konst-
rukčním návrhem zajištění pomocí viskózních tíureičů (pro ZES k.p.
ŠKODA a koncern SIGMA),

- vyb^né náurře a další aparéí.y -i-o ČKO Uukia a KSE,
- systém paliv c?v>:ho hospodárs .. -\ di ose lágr sgátu pro ÁDAST,
- vybrané jednot.5 ivé armatury, --erpacHa a další aparáty pro koncern

SIGMA,,
- parogonerátor a komponsator objeme pro korcem VÍT *ICE,
- ^ioktrické přístroje a rozvaděče ve spolupráci s vy~ kutaným a vývo-

jovým ústavem elektrických přístrojů a rozvaděčů Brno pro rezort
ol tiktrotechnického průmyslu.

Většinou jsou tyto práce zatím v poíátecní. fázi, na úrovni úvodního
projektu -ÍCUO byJo provedeno předběžné hodnocení a detailní prověrky se
teprve roibjhají. Hla»rii tíorotické problémy jsou v této pětiletce námi
Míšeny ve dvou úkojech PV i (I i !•• 3-2/7.2 a AC í- J.'!3-101/02.0l).

Jeriuou z np.n-iuj eJ.itějžiích fastí JE, podléhajících podrobnému dynamické—
UM vyšetřováni, jsou potrubní systémy. Každý potrubní systém JE je tvořen
soustavou tries, ktí-rá jsou spojenn vlastnirn potrubím, \fzhledem k charakteru
buzení lze t i-1, o íťlo.s.t vptšinc-u pov P-i o \ 31 při výpočtv. odezvy celého systému
/.a tuhá, zatímco poťubi představuje poddajné spojovací články. Výrobci
komponent t-"c!inol orifK'ho tařízoní ÍE a zvíásť? armatur, čerpadel a páro—
generátorů, nemluvě ,.tž o ;vn;tor«, musí rp=;pektc at soiznicitu zpravidla
v obecně zadané úrovni, t,i. komponenta musí být použitelná v kterékoliv
lokalitě se seizraicitou o intensitě rovné nejvýše této úrovni, a to bez
ohledu na její umístěni ve stavbě, protože výbor těchto komponent podle je-
jich pracovního umístřní s=" zpravidla neprovádí. Poněkud jinak je tomu
s potrubím, které lze rú/ne zabezpečit pomocí onezovačů kmitání, saortizá-
torů nebo tlumičů. Cílem dynamických výpočtů je určit odezvu systém nejen
z hlediska vzniklé napjatosti, ale i z hlediska relativních posunu vzhlede*
k okolním konstrukcím a stavbě. Tritoni je nutné rozmístit a nadiaenzovat
zmíněno speciální prostředky tak, aby bylo zabráněno silovému poškození
potrubního systému při zemětřesení, zajištěna jeho hermetičnost a spolehli-
vá funkce během i po odeznění zemětřesení.

Při konstruování dynamického modelu potrubního systému je závažnou
okolností to, že většinou tělesa mají svá těžiště mimo střednici potrubí*
Systém je třeba při obecném pohybu chápat jako gyroskopickou soustavu.
K tonu přistupují v Ji vy gyroúčinků rotujících hmot např. v čerpadlech,
nelineární konstrukční n fyzikální vazby, v.£iiik Coriolisových sil od prou-
dícího média, neproporcionální útlum kmta..í soustavy při užití viskózních
tlumičů, víiv nižší tuhosti v obloucích atu. To jsou velmi závažné probléay,
na jejichž řešení se ve světě intensivně pracuje /5,6/. Speciální kapitolou
je pak dynamika vnitřních '.'ástí armatur, parogenerátorů, čerpadel a podob-
ných komponent a aii; "-'itú s "ni tř-ní ;i>i vostavbíiini fi pohyblivými částmi.

''vríiji- : v n í -. •-. ;$ ? ••, > r.!i. v-.: j / ','rviu atiul.vřy P' iniární buiycky
re.iUuru VVLi! H'iO pro i£.MO. Porovnává ij sr t.yto varianty:

- nezajištěná smyčka v obvykl6w provedení pro Jt s reaktory W E B 'í40,
- smyčka opatřená mechanickými či hydraulickými amortizátory, které

představují výrazné př. ladění .--yř.tóinu,
- smyčka zajištěná viskózními tlumiči, které vytvářejí výrazné tluaení

pohybu soustavy.
Výsledky analýzy, která se uskutečnila v našem podniku ve spolupráci • VÚ
SIGMA nezávisle dv5n;a propraný (í>AP 'i a iCMA) na bázi jednotného aodelu
(obr. 2), lze shrnout do téchto bodu:



i/ . .,;• .... .. ••iiiK.riij -ii,\v ' K-j n.iiiloru v v i.\ 'i-'i <." p ři u v a ž o v á n í M V Z

í1 ' (die stuptiicť M.h b'i} , pi r-as-psaréín pro H M O . r-ovy hovuj*- stanovenýn

kxi-.'.-riira 'jr-sricil x přj ~ ••: z'::1 ckfm nan.< hán í o '• :>i tedy . .• -,: micky odolná,

t-' •''(;.-) zpíisohy zaj.i ̂ ť••->' J S O V ťí•;:'-.ni"'-̂  > -i-1;'é a jp;.ich pomocí lze

r«luT. i VÍIÍ": snadno a účinné primární smyčku ae.r.2raicky zajistit,

'-:} z rozboru dynamických vlastností systému jednoznačně vyplynulo, že
technicky je MCJVÍCI: výhodné u<.ití visko/nich tlumičů, kieré neblokují
pohyb soustavy pí i i potřesení, ai-- pouze intenzivně jej tlumí; soustava
muže tedy měkce reagovat na scizmí .•.'*•£ zatíženi a reakce ve viskózních
tlumičích jsou relative aisle,

dj z ekonomického porovnaní vychází pro tonto případ rovněž jako nejvý-
hodnější viskózní liuraior;, které .jsou podstatné iacinřji. -iež amortizátory.

Prvru závěr je n!armující pro naše ,'ř v Juslovských Bohunicích, tedy
v okaJitě, kterou rozhodně nelze oznučit za seizmxcky klidnou. Vzhledem
k tuniu, žft tyto prostředky ruino zajistit dovozem z KS, je poslední závěr
rozhodující pro .Jt.?,iO, kde budou použity viskózní tlumice západoněmecké
firmy GtKB.

Velmi obsáhlou probloinatiku piedstavujp odezva nádrží obsahujících ka-
palinu na sciziiiicke buzení a hodnocení jejJcli odolnosti /2,^,6/. Základním
problémem je zde hydrodynamické .-.uclupůsoboní kapalina s nádrží. Postupně
se ukázalo, že velký vliv má pcudajnost samotné nádže, tuhost v místě jejího
uložení na stavební konřtrukci, způsob vy buzení a v některých případech se
význaoné uplatní tóř kmitání volné hlai.iny kapaliny v nádrži. Zabýváme se
těmito a'Jcimi úlohami :

a) odezva svislých v.Jcových nádrží s krulirvým půdorysem na horizontál-
ní seízmické buzení v joiich základně,

b) odezva svislých vúlco.ých nádrží s nekruhovým půdorysem na horizon-
tální seizmické buzen, v jejich základně,

c) užití 1'luidoích a hraničních konečných prvků pro řešení dynamických
interakčních úloh typu r..̂ ..ijina - pružná nádr?.

Na záUladS výsledku výpočtového hodnocení odolnosti prvních nádrží
pro Čkli Dukla a KSH je možiié očekávat, že ve většině případů velkoobjemové
nádrže pro J .."0 vyhoví fi viiostním kriteriín; i při uvažování seizmického
zatížení, protože materiálová pevnost jejich částí není zpravidla ani
zdaleka využita a přídavné seizmické namáhání jo relativně malé. Při vyšet-
řování odezvy svislých nádrží hledáme řešení v oblasti kapaliny analyticky,
zatímco sanotná nádrž je modelována konečnými prvky a vyšetřována programem
?AP 4. Práce v oblasti užití flui.tních a hraničních prvků jsou zatím ve
studijním stádiu, avšak již nyní je zřejmé, jak jsou perspektivní.

Při předběžném hodnocení seizmické odolnosti některých aparátů pro
KSB a ADA.iT se .kázalo, že je.jich scizraická odolnost je vesměs evidentně
dostačující. To se týká plášti: a vnitřních vestaveb. Avšak problematická
je mnohdy odolnost nezajištěných přípojných potrubí a velidi často je zcela
nedostatečné jejich zakotveni do stavební konstrukce. 1'oto zakotvení, které
navíc je pochybně zahrnováno do stavební části, jo někdy natolik nevyhovu-
jící, že aparát i při rievi-lkéra rázu by byl držen pouze přípojným potrubím.

/vlastní )>'i/ornost si zasluhuje hoMnocuní scizmické odolnosti elektro-
zařízení j[ /:./• V záí;udř muž ewe postulovat livrnia způsoby. V prvním způsobu
se každý jednotlivý kus i>lcktrozaříieni ověřuje na vibrostendu nebo vibrač-
ním stolu s hydraulickými válci, které simulují seizmické buzení v místS
kotvení zkoušeného zařízení do stavby. Zařízení se zkouší vč. své nosné
konstrukce a veškerého příslušenství, áeizinické buzení lze obecně simulovat
stacionárním sinusovým kmitáním, náhodným kmitáním, tlumeným záchvěvovým
nebo jinak proměnným sinusovým kmitáním či explicitní simulaci zadaného
časového průběhu zrychlení, rychlosti nebo posuvů. Kriteriem je, aby spekt-
rum odezvy při zkoušce, odvozené z rozboru simulovaného pohybu, obalovalo
zadané spektrum v místě kotvení ovižrovaného zařízení. Měhum zkoušky nusí
být veškeré -I Hiírické přístroji- .-i syatóciy přtpjcny k al -ktrickýia Obvodům,



kteró simulují pracovní nebo havarijní reiimy. V jjrúbShu zkoušky i po ní
se sleduje funkční spolehlivost zařízení, tj» všechny známé parametry, jež
jo třeba sledovat z hlediska spolehlivosti zaží?ení ve vztahu k požadované
nebo zajišťované bezpečnosti. Zkušební kus má být uchycen při zkoušce iden-
ticky jako ve skutečnosti do stavební konstrukce. Ve druhém způsobu se oddě-
leně od nosné konstrukce elektrozařízení (rámů, panelů, skříní) ověřuje
pomocí jednoduchých vibračních zkoušek odolnost spínačů, relé a jiných
citlivých elektropřístrojů, které v každém jednotlivém elektrozařízení
zajiščují jeho funkční způsobilost. Juisná konstrukce je analyzována výpoč-
tovým způsobem a cílem je ověření její vlastní seizinické odolnosti a též
stanovení odezvy na seizmické buzení v místech uchycení jpiínotlivýclí příst-
rojů, loto odezva ve formě spekter odezvy se pak porovnav*. :; experimentálně
zjištěnými grafy funkční způsobilosti přístrojů z vibračních zkoušek (obr.
3) /2/. V případě JEMO a za situace, kdy v ÍSSIÍ není k dispozici vyhovující
seizmický stend, je třeba hodnotit seizmíckou odolnost elektrozařízení
tímto druhým způsobem.

Kabelové lávky na JE v seizmické lokalitě mohou být svařované i monto-
vané, ověřují se výpoitero a zpravidla je nutné v antiseizmickém provedení
zmenšit vzdálenost jejich podpor. Tyto podpory bude třeba v některých pří-
padech vyztužit a zejnéna musí být zabezpečeno jejich řádné zakotvení do
stavby. Kabely se přichycují k lávce ve vzdálenosti cca l,5-3fO m, stávající
příchytky vyhovují a lze jimi upevnit i více kabelu najednou. Pro kabelové
žlaby MARS se vylučuje jejich uchycení úo stavby pomocí hmoždinek.

Užití tlumičů a amortizátoru pro ochranu zařízení JE

Tlumiče a aiuortizátory jsou speciální prostředky pro zakotvení, roze-
pření nebo podepření určitého technologického zařízení do stavby. Používají
se hlavně pro potrubní systémy, armatury, čerpadla, parogenerátory, výmění-
ky, tlakové nádoby, kotle, parovody atd. Vytvářejí dodatečné podpory a vyítu-
by, které omezují výchylky izolovaného zařízení při rychlém seizmickém po-
hybu, avšak současně nobrání pomalým deformacím, zejména teplotním dilatacin
/2,3t5j6/« .iozlišujeme viskózní tlumiče a mechanické či hydraulické aaorti-
zátory (obr. 4,5). Podrobný popis jejich konstrukčního řešení a způsobu
fungování je obsažen v literaturo /2,3/.

Viskózní tlumiče jsou co do provedení nejjednodušší a tomu odpovídá
i přibližně třetinová cena ve srovnání s araortizátory. Viskózní tlumič je
umístěn jako přídavný závěs nebo podpora a je tvořen válcem a pístem. Píst
je obvykle složitě tvarován. Je ponořen do vysoce viskózní kapaliny, která
musí být teplotně i radiačně stálá. Tlumicí síla je přímo úměrná rychlosti
pohybu, takže tlumič působí v systému zcela odlišně než aoiortizátor. Nezpů-
sobí výrazné přeladění systému a jeho faktické převedení do oblasti s konst-
rukčními nclinearitami jako amortizátory, ale do systému je doplněno výrazné
(až 30?ó) neproporcionální tlunení, které velmi příznivě ovlivňuje chování
nízkoladěných potrubních tras. Viskózní tlumiče spolehlivě fungují právě
v oblasti nízkých a velmi nízkých frekvencí, coi nelze všeobecně konstato-
vat o araortizátorech.Pracují ve všech směrech, jsou nenáročné, životnost
není omezena, poruchy prakticky v„. loučeny. Podle názoru obou autorů jsou
viskózní tlumiče technicky a ukonociicky nejvýhodnější variantou seizmicfcého
zajištění potrubních tras a některých dalších komponent na československých
JE. Pro JLMO budou proto užity výhradně tlumice firmy GEKB. fy to jsou často
používány v západních zemích a používají se též pro konvenční elektrárny
•A jiné systémy /2,k/.

5. Závěr

a) Hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení JE • v SOuCts-
né době hlavně JDIO nomůže být pouze úkolem k.p. Výstavba elektráren ŠKODA.
Naopak těžiště vlastních prověrek musí být u jednotlivých dodavatelů a vý-
robců, kteří nejlépe mohou svůj výrobek nebo systém hodnotit. GDT oriem ausí
tento proces ':val;flitován? metodicky f• íHit a musí vr,"t JJC kytnoi" technickou



pomor; v k.itnj.-;• Kovaných a necbvyKJ ých případech, které dosud nejsou teoretic-
ky zvJád.nutj'.

b) Mimo k.p. VE Si-kODA existuje v ČSSU několik pracoviši, kde je proble-
matika fundovaně řešena na vědeckovýzkumné nebo apJikační úrovni. Ňapř. v
ZES k.p. ŠKODA je pod vedením íng. Pečínky, CSc již několik let věnována
velká pozornost seizmické odolnosti raaktorů vč. jejich vnitřních části
a příslušenství. Některé práce byly zahájeny a uskutečněny již v SVfiSS
Běchovice, v ČSAV, v Energoprojektu, na VŠSE v Plzni atd. Je nesporné, že
tato nová problematika podněcuje základní i aplikovaný výzkum v příslušných
oborech a zejména v mechanice.

c) Bohužel mnoho problémů není zatím vyřešeno. Nejsou řešeny otázky
seizmické odolnosti speciálních armatur, vzduchotechnického zařízení, barbo-
t-̂ ru apod. Chybí kvalifikovaní pracovníci u jednotlivých dodavatelů a výrob-
ců, zcela chybí vhodná výpočetní technika, počítačová grafika a moderní
software pro řešení tohoto druhu probléjnů. Postrádáme tolik potřebné zaříze-
ní pro experimentální hodnocení soizmická odolnosti těžkých a rozměrných
kusů technologie, 'latím je situace taková, že každý z dodavatelů a výrobců
si rausí pomoci jak sáin umí. Zkušenosti z průmyslově vyspělých států ukazují,
jak nehospodárný a nebezpečný je tento postup /1,6/.

d) Často se setkáváme s názorem, že seizmicky odolná JE musí být též
patřičně dražší. Není to pravda, i když antiseizmická opatření nejsou laciv
ná. Ovšem v každém případě stoupají nároky na vývojové, ověřovací, projekční
a konstrukční, práce související se seizmickou odolností a nelze se omezit
jen na rutinní činnosti. Antiseizmická opatření na našich JE nebudou náklad-
ná, pokud veškeré prověrky a výběr opatření budou provedeny kvalifikovaně,
dle jednotné metodiky a v dostatečném časovém předstihu.

e) Apelujeme v tomto smyslu na hospodářské a politické vedení - nutno
podpořit pracovníky a .jejich tvůrčí činnost v tomto oboru a vytvořit jim
potřebné podmínky- JE VI a V2 v Jaslovských Bohunicích nejsou seizmicky
zabezpečené, což dokazují některé naše srovnávací analýzy. Bude je třeba
dodatečně prověřit a zabezpečit. Pro všechny naše JE a zejména pro JE a blo-
ky W E B 1000 platí jeilnoduciu pravidlo, že čím dříve a kvalitněji uskuteč-
níme potřebné seizmické prověrky a návrhy opatření, tím nižší budou vyvolané
náklady.
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1980. /2/ Masopust, it. - Pečínka, L. - Podroužek, J.: Vlivy zemětřesení na
technologické zařízení a systémy jaderných elektráren. ČSKAE. OlSJP. Praha
1983. /3/ Sborník "Bezpečnost .jaderných zařízeni - odolnost proti seiznici-
t£". Seminář ČSVTS - ?KQDA ZES, Železná fiuda 1982. A / Sborník "Interakce
stavebních konstrukcí a technologie elektráren a podobných průmyslových
staveb". III. seminář z oblasti průmyslového stavebnictví a stavební mecha-
niky, fSVTS 7VK Jí.p. .ŠK03A a Čs. společnost pro mechaniku, Plzeň 1983.
/5/ Sborník semináře interatomenergo "Navrhování seizmicky odolných ato-
mových elektráren" (v ruštině). Dubrovník, 1981. 76/ Transactions of the
?th International Conference SMiiiT, vol. K(a) and K(b) "Seismic Response
Analysis of Nuclear Power Plant Systes". Chicago, 1983. /!/ Zemětřesení
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č. 'i, 1980.
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Ing. Jiří Podroužek - Ing. Rudolf Masopust, C3c,
VE Škoda, k.p. Praha, Projekty 2, Plzeň

PRUŽNĚ ULOŽENÉ" ZÁKLADY PRO VELKÁ TURB030USTR0JÍ -
STAV ŽEŠENÍ U GDT

1. ÚVOD:
V současném období pomalu končí platnost normy ON 731020

pro navrhování základů turbosoustrojí a podobných velkých ro-
tačních strojů. Nové zpracování normy ČSN 731020 lápe odpovídá
současnému stavu poznání. Její důležitost je dána významem zák-
ladů. Ten spočívá především v tom, že bezpečnost, klidnost
a spolehlivost práce stroje je přímo podmíněna správnou konst-
rukcí a dokonalým provedením jeho základu. Rozměry, výkony a tím
i tíhy, zejména turbosoustrojí, rostou, roste i význam použití
strojů /teplárenské/ a současně se výrazně zpřísnily požadavky
na bezpečnost, spolehlivost a klidnost jejich chodu. Kromě toho
se uvažují i další vlivy, které tyto požadavky mohou naruiit,
především působení mimořádných účinků.

Základ turbosoustrojí je specielní účelové konstrukce pro
zařízení, které hodnotově i významem mnohonásobní vlastrí zák-
lad převySuje. Proto jsou pro jeho správný návrh pochodn^sl
kriteria, která vycházejí především z potřeb provozovaného
stroje. Značně zpřísněné požadavky dle nové normy je možno nej-
snáze splnit systémem pružného uložení. Tuhé horní základová
deska, převážně železobetonová, je oddělena od spodní podpěrná
konstrukce vrstvou měkkých pružinových izolátorů a je prakticky
jedinou spolehlivou cestou, jak zajistit zpřísněné požadavky
na základy velkých turbosoustrojí, jak úspěšně provádět rekon-
strukce starých strojů za nové, jak se solidním technickým
a ekonomickým přístupem vypořádat se stavbou základu v nepříz-
nivých základových poměrech spojených hlavně s nerovnoměrným
sedáním a jak účinně napomoci klidnému a spolehlivému chodu
soustrojí. Základ jako celek pak přestává být specielní kon-
strukcí se všemi nároky, specielní zůstává pouze horní pružně
uložené deska. Spodní podpěrné konstrukce vč, základové desky,
jsou pak integrovanou součástí strojovny, která je pouze sta-
ticky zatížená a ztrácí opodstatnění své specielnosti.

2. VÝSLEDKY VÝVOJE U NÁS:
Rámové základy staršího typu představují u velkých rotačních

strojů nejasnou a velmi složitou soustavu, kde průřezové rozmě-
ry jsou díky naladění značné. Částečné zjednodušení je u nísko-
laděných rámových základů se štíhlými sloupy a nejjasnější jsou
základy pružně uložené, tedy konstrukce, u nichž se dosáhne
největší míry odpružení vložením vibroizolačního pružného sys-
tému pod horní základovou desku. Pružní článek je naladěn oproti
pracovním otáčkám stroje nízko /2 - 5 Hz/, takže přenos dynaai*?:*'
ckých budicích sil do podpěrné konstrukce je zanedbatelný*
Předpokladem správné funkce je dostatečně tuhá horní základová
deska. •• , v/.U

Při použití pružného uložení soustrojí je nutno věnovat *'
zvýSenou pozornost výrobě a osazení pružných bloků na stavbě.
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Musí se v«éjemně SKÍOUOÍ. t. postup stavebních přeci a ukládáním
předepnutých pružinových izolátorů a následně pak postup mon-
táže stroje s etapovým přerodem tiby pružných prvku ze zaare-
tovaného atavu do stavu pružného, aby nedošlo ke změnám vyrov-
naného uspořádání stroje. Postupy při stavbě pružně uložených
základů a při montáži strojů na nich se neliší od postupu pra-
cí při klasickém ranovém základu a nejsou složitější. Při pro-
jektu a realizaci je nutno dbát na dodržení pružného uleženi
ve svislém i vodorovném směru, na nízké naladění, dostatečné
tuhosti horní deskyt dodržení přístupnosti k pružným izoláto-
rům i za provozu stroje s zajištění možnosti vyškol rektifi-

Dodržením těchto záead je možno plně využít hlavních před-
ností pružného uložení, tj. jednodušší, slabší a levnější pod-
pěrné konstrukce, která je integrovanou součástí strojovny,
podstatně nižšího vynuceného kmitání horní desky /max. 10Jt»m/,
nižších nákladů, kde záleží např. na zapojení podpěrné kons-
trukce do stavby, odstranění pilotáže atd., eliminaci nerovno-
měrného sedání s možností rektifikace za provozu a možnosti
rychlejšího provedení. Tyto přednosti se hlavně objevují v ge-
ologicky nevhodných lokalitách /poddolovéní, vysoké hranice
spodrii vody, zemětřesení atd./, zn«čně zjednodušují nebo vůbec
umožňují rekonstrukce.

Se stavbou pružně uložených základů jsou již 20 let velmi
dobré zkuSenosti na západě a v SSSR se rovněž intenzivně při-
pravuje realizace.

Vývoj čs. systému pružného uložení probíhal v rámci RVT
/základního výzkumu/ v letech 1978 - 82 a částečně pokračuje
dosud y úkolu ZA01-123-<01 se zaměřením ne blok 1000 MW.
V rámci základního výzkumu se podařilo splnit hlavni simir,
to znamená naučit se tyto základy navrhovat, projektovat, počí-
tat a zvládnout postup realizace. Kromě toho byla za pomoci SVÚSS
vyvinuta stavebnicová řada čs. izolátorů pro pružně uložené
základy, včetně připojeného viskozního tlumiče.

V průběhu řešení úkolu jsme se zabývali nejen teoretickými
otázkami dynamického spolupůsobení turbosoustrojí se zakladeš
v návaznosti na připravované vydání nové normy CSN 731020,
ale rozhodující důraz byl kladen na osvojeni praktické pro-
jekční, výpočtové a montážně-technologické problematiky. Bylo
zpracováno programové vybavení pro výpočet pružně uloženého
základu, proveden rozbor možností a realizace pro všechna ty-
pová turbosoustrojí Škoda. Zde byl proveden výpočet a speci-
fikace systémů pružného uložení spolu s projekčním řešením
s cílem co nejmenších změn technologie oproti klasickým zákla-
dům. Dále byly podrobně rozebrány a zpracovány předpisy pro
montáž, provoz a údržbu pružně uložených základů v návaznosti
na ostatní stavební práce © montáž turbosoustrojí. Byly vyspe-
cifikovány rozhodující etapy výstavby ve spojení s nezbytností
autorského dozoru při:
- betonáži podpěrné konstrukce,
- přípravě podkladové vrstvy pod pružinové izolátory,
- předepínaní a rozmistovánl izolátorů a instruktáž o provosu,
- betonáž horní základové desky,
- operace převodu tíhy po ukončení montáže.

Dle našich požadavků byla v SVÚSS Běchovice vytvořena sta-
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vebnicová řada pružinových izolátorů včetně visJcozního tlumiče,
byly vyrobeny a laboratorně vyzkoušeny prototyp jednoho izolá-
toru a viskozního tlumiče. Prototyp izolátoru vyhověl a pak
byla stavebnicová řada rozpracována do sestavových výkresů
e doplněna návrhem na postup výroby a plánem zkoušek. Prototyp
viskozního tlumiče nesplnil požadavky a vyžaduje inovaci a do-
pracování.. Zde j« zatím naše snaha marná*

3. DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI:
Prvním realizovaným pružně uloženým základem s turbosoust-

rojí m škoda 94 MW a námi projektovaným je na elektrárně 0ersted
v Dánsku./viz obr. 1/. Systém pružného uložení je tvořen izolá-
tory firmy GEEB /NSR/ dle požadavků našeho projektu. Jedná se
0 rekonstrukci ve starém objektu, kam je montován nový, výkonnější
stroj. V případě rekonstrukce je toto řešení jediným spolehlivým
způsobem a v tomto případě bylo přímým přáním zákazníka. V sou-
časné době jsou stavební práce ukončeny a probíhá montáž tech-
nologie. Během práce na projektu i při realizaci se prokázalo,
že poznatky získané při řešení výzkumného úkolu jsou správné.
Konkrétní projekt s realizací v mnohém naše poznání prohloubil
a doplnil. Dokázalo se, že jsme schopni počítat, projektovat
a realizovat pružně uložené základy a stanovit kriteria pro
jejich provoz a údržbu. Zároveň se potvrdily na konkrétním díle
1 obecné přednosti systému pružného uložení.

Kromě tohoto velkého základu jsme v oddělení projektovali
a pak byly realizovány malé pružně uložené základy pro rotaSní
kompenzátory 5 a 15 MVAr kompenzační stanice dolu A. Zápotocké-
ho , Orlové a pružně uložený základ rotujícího tyristorového
usměrňovače na el. ELÚ III. v k.p. Škoda. V obou případech se
jednalo o základy malých strojů s rozdílnými otáčkami oproti
otáčkám turbosoustrojí a pro systém pružného uloženi byly použi-
ty malé samozdvižné izolátory ISOL Kolín. V rámci úvodních stup-
ňů projektu byly řešeny pružně uložené základy teplárenských tur-
bosoustrojí 90 a 160 MW pro teplárnu Třebovice u Ostravy. Toto
řešení je jediným možným v poddolovaném úžení s možnosti několika-
centimetrového sedání, které dává záruky klidného a spolehlivého
chodu stroje s možností rektifikace bez přerušeni chodu stroje.
Rovněž byly zpracovány dva nabídkové projekty pružně uložených
základů pro elktrárnu Aaager /Dánsko/ pro turbosoustrojí Skoda
230 MW. Další nabídka pružně uloženého základu byla zpracována
pro elektrárnu Guemes /Argentina/ se soustrojím 125 MW. V tomto
případě je možno zcela odbourat spodní základovou desku a využit
pružného uložení jako účinné seizmické ochrany turbiny v této
aktivní oblasti* Pružně uložený základ jaderného turbosoustrojí
1000 MW byl již v první fázi řešen v rámci úkolu základního ryt-
kumu, kde byly rovněž vyzdviženy vSechny jeho přednosti, nehledě
na to, že tak velký základ, který musí splňovat všechna dneíni
přísné kriteria nelze prakticky ani jinak provést.

Klasickým příkladem velkých těžkostí vzniklých při řeítní kla-
sického základu oproti základu pružně uloženému je u turbosoustro-
jí škoda 2^0 MW na elektrárnu Pelton /Kuba/. Celá elektrárna sa
nachází v extrémně obtížné lokalitě z hlediska zakládáni. Ja situ-
ována na aořském pobřeží v bažinatém terénu s vysokou hladinou
spodní vody. Pružně uložený základ, tak jak byl alternativní navr-
žen v nabídce, by umožnil mnohem jedmdušií a levněji! založení
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celé strojovny.

4. ZÁVĚR:
Cílem příspěvku bylo stručně připomenout přednosti použití

pružně uložených základů turbosoustrojí a ukázat na stav řeše-
ni této problematiky u nás jak po stránce projekční, kde jsou
všechny základní problémy již vyřešeny vč. zkušenosti z reali-
zovaných projektů, tak po dtránee zajištění výroby, kde nejsou
všechna liskali ještě zcela vyřešena.

LITERATURA:
/I/ Masopust,R.-Podroužek,J.: Soubor zpráv úkolu základního výz-

kumu III.-8-6/fO, Škoda - ZVE, Plzeň 1979 - 82.
/2/ Podroužek,J.-Masopust,R.: Podkladový materiál pro zajištění

výroby pružných prvků a pro zavedeni pružně uložených zákla-
dů turbosouatrojí do praxe, Škoda - ZVE, zpr. Pk 2256 Zp,
Plzeň 1981.

/3/ Masopust,R. a kol.: Vývoj pružně uložených základů pro parní
turbosoustrojí. Konference "Qynamika stavebních konstrukcí",
Karlovy Vary, 1981.

/4/ Podroužek,J.-Masopust,R.: Československý systém pružně uložených
základů turbosoustrojí. Konference "Výzkumně-vývojolřé a osvo-
jovací práce pro JE s tlakovodními reaktory". K. Vary 1981 •

Obr. 1: Řez pružně uloženým základem TG 94 MW na el. Cfersted.
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ZKOJ.T-::Y SEISMICKJ? ODOLNOSTI AUTOMATIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ SYSTÉMU
KONTROLY A RIZENI JADERNÝCH ELEKTRÁREN TVER 440 P A L 0 0 0 MW

tívod
Při budování jaderných elektráren (JE) je kladen největší

důraz na zajištění jejich jaderné bezpečnosti ve ^yslu defi-
nice jaderné bezpečnosti.

Nedílnou součástí zajištění jaderné bezpečnosti je zaji-
št ;ní jaderných zařízení před účinky netypických podmínek pro-
vozu, např. jejich ochrana před účinky přírodních jevů, ke
kterým se řadí i účinky zemětřesení.
Zemětřesení může ovlivnit všechny části elektrárny současně.
V tomto smyslu je ojedinělým mechanismem, který muže vyvolat,
jak poškození budovy a technologických zařízení, tak i bez-
pečnostních systémů, které by měly zabránit radioaktivnímu za-
moření okolí.

Za seismicky odolnou se považuje taková energetická výrob-
na, u které je zajištěna jaderná bezpečnost v souladu se "Vše-
obecnými zásadami pro zajištění bezpečnosti JE při projektová-
ní, výstavbě a provozu" s uvažováním seismických jevů až do
maximálního uvažovaného (výpočtového) zemětřesení včetně, dle
sovětské normy USN-15-78.

Při výběru lokality každé JE se provádí průzkum seismici-
ty v dané lokalitě podle dvou základních kritérií:
- projektové zemětřesení s průměrnou opakovatelností jednou
za 100 let

- maximální uvažované (výpočtové) zemětřesení s průměrnou opa-
kovatelností jednou za 10 000 let
Obě jsou charakterizována seismicitou lokality ve stupních
(ballech) a souborem analogových nebo syntetických akcelero-
grafů v trojosé soustavě.

Stavební konstrukce, technologická a elektrotechnická za-
řízení, potrubí, přístroje apod, se dělí podle svého významu
pro zajištění seismické odolnosti elektrárny a podle požadav-
ků na uchování své provozuschopnosti po doznění zemětřesení
na tři kategorie seismické odolnosti.
Od definic zmíněných tří kategorií seismické odolnosti se od-
vozují konkrétní požadavky na seismickou odolnost jednotlivých
komponent JE, tedy i požadavky na 3eismickou odolnost aytoraa-
tizačních prostředků (A?) Systému kontroly a řízení (SKR),

AP zařaaer.é žo I. kategorie zajištují přímo jadernou bez-
pečnost, tzn., Se musí nepřetržitě bezchybně pracovat až do
hodnoty maximálního uvažovaného zemětřesení, tj. 9 ballů.
Označují se jako zařízení seismicky stálá.

AP zařazené do II. kategorie jsou běhe:r. zemětřesení vy-
řazena z provozu, ale po jeho odznění musí zaručit 100 hodin
bezporuchového provozu.

III. kategorie seismické odolnosti zahrnuje všechna ostat-
ní zařízení a AF, jejichž porucha nemá za následek porušení



platných norem jaderné bezpečností.
Požadavky na seismickou odolnost AP

Požadavky na seismickou odolnost AP SKŘ byly předány so-
větskými projektanty pro bloky typu WER l 000 MW v rámci ře-
šení unifikovaného projektu, který zahrnuje i československou
instrumentaci.
Později byl tento požadavek rozšířen i na bloky typu WER 440
MW jaderné elektrárny Mochovce.

Skutečné podmínky při zemětřesení o dané intenzitě čás-
teoně popisuje graf závislosti maximální amplitudy horizon-
tálního zrychlení kmitů budovy na kotě + 40 ra na frekvenci
vibrací. Horizontální zrychlení kmitů na jiných kótách lze
určit z uvedeného grafu vynásobením koeficientem odpovídají-
cím příslušné kotě.
Spektra odezvy jsou dána samostatně pro kmity v horizontální
rovině ( osy x,y ) i pro kmity ve vertikální rovině ( osa z )•
Amplitudy zrychlení vertikálních kmitů dosahují 70 % veliko-
sti maxima amplitud horizontálních kmitů.

Kota +40 m +30 m +20 m +10 m +0,0 m

Koeficient 1,0 0,8 0,6 0,4 0,25
Tyto parametry platí pro zkoušky rozvaděčů a skříní s

AP připevněnými přímo k podlaze*
U JE s blo.'ry WER 1 000 MW budou rozvaděče a,AP umístěny na
kótě +24,6 m a u JE s bloky WER 440 MW na kotě +22,5 m.

Při zkoušení jednotlivých přístrojů, které nebudou pří-
mo upevněné k podlaze, je nutno vzít v úvahu, že v důsltdku
vybuzených rezonančních kmitů budou na přístroje působit vyš-
ší zrychlení. Jednotlivé přístroje musí proto vyhovět násle-
dujícím požadavkům:
f Hz 1 2 3 4 5 6 7 8 + 50

a m/s2 4 7 10 13 17 20 23 30

Specifikace automatizačních prostředků

Pro zkoušky seismické odolnosti před nasazením na JE by-
ly pro bloky 1 000 MW vytypovaný tyto AP:
- systém DASOR 600
- Zepalog-P
- tablo MOP ( s klasickými přístroji )
- tablg MOS ( s Mozaikou )
- skříň unifikačních článků
- ranž^rovací rozvaděč
- skříň a jednotkami HODIN

Při rozšíření požadavku zkoušek seismické odolnosti za-
řízení pro nasazení na bloky 440 MW JE Mochovce byl okruh
zkoušených AP ještě rozšířen o :
- skříň s reléovou technikou
- pult osazený stavebnicí Mozaika
- rozvaděč osazaný systémem ESK 2
- universální stavebnicový stojan se zesilovači NOTREP 09

Tyto AP SKŘ, které se podílí na řízení JE a ovlivňují
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tak příme jadernou bezpečnost JE, jsou zařazeny do I. katego-
rie seismické odolnosti jako AP seisniicky stálé.
Zkušební zařízení

Z mezních parametrů jednotlivých. AP SKŘ ( max. hmotnost,
rozměry, amplitudy vibrací) vyplynuly požadavky na zkušební
zařízení seismieké odolnosti;
směr kmitání: vertikálně i horizontálně
tvar kmitů : sinusový 2
amplituda zrychlení: max. 30m/s
kmitočet : nastavitelný po 1 Hz od 0,5 Hz do 50 Hz
amplituda kmitů:nastavitelná horizontálně do í 100 mm

vertikálně do * 70 mm
nosnost zařízení: 300 kg
rozměry vibračního stolu :cca 2x 2 m ; výška cca 3 m

Tyto požadavky s jistým omezením splňuje zařízení pro
simulované zkoušky únavové pevnosti a životnosti dílců vod-
ních strojů ve zkušebně k.p. CKD Blansko.
Zařízení sestává ze zkušebního rámu dimenzovaného na zatížení
4 x 250 kN, elektrohydraulického zařízení EDYZ 3 - 4 fv IN0VA
se servoválci SAVAD a upínacích přípravků skříní včetně jha
jako antiseismického opatření pro zkoušené skříně AP.

Předběžné konstrukční úpravy AP SKŘ
Doposuc1 byly na seismickou odolnost ověřeny tyto AP :

logický automat ZEPALOG - P, systém DASOR 600 tvořený vstupnž-
výstupní jednotkou DASIO a minipočítačem ADT 4410,

Uvedená zařízení nebyla navrhována a konstruována na
zvýšené namáhání,jak vlastních skříní, tak i vnitřních vesta-
veb, vyplývající ze seismického zatížení.
5 ohledem na tuto skutečnost byla všechna zařízení před zahá-
jením vlastních zkoušek na vibračním stendu podrobena analýze
a pro exponovaná a slabá místa byly navrženy a následně rea-
lizovány konstrukční úpravy.
Všem zkoušeným AP jsou společné tyto konstrukční úpravy :
- zpevnění nosného rámu kazet
- upevnění nosného rámu kazet k rámu skříně
- upevnění kazet k nosnému rámu kazet
- zajištění jednotlivých desek v kazetách
- upevnění svazků vodičů
Další úpravy už byly individuální pro určité zařízení;
např. úpravě, napájecího zdroje AUE 0C3 a stabilizátoru AUS
003 u DASIAj
zajištění zadního panelu se zdroji k rámu skříně, zpevnění
nosného profilu a úprava závěsů dveří u ADT 4410 a další
uvedené s výkresovou dokumentací v jednotlivých zprávách o
řeš<=ní úkclu RVT.

Metédika zkoušek
Metodika zkoušek spočívá v postupném odzkoušení bezchyb-

né funkce zkoušeného zařízení při působení sinusových kmitu
ve třech rovinách vzájemně na sebe kolmých v kmitočtovém
rozsahu 0 až 50 Hz při časové prodlevě 20 s na každé celé
hodnotě kmitočtu.
Správná funkce je během zkoušek průběžně testována zkušební-
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mi přípravky a přístroji.
Při zkouškách se nejdříve zjišťovaly vlastní rezonance na vy-
pnutém zařízení. Po mechanické i funkční kontrole bylo zaříze-
ní podrobeno působení sinusových kmitů simulujících zemětřese-
ní při průběžném testování jeho správné funkce.
Po opakované mechanické i funkční kontrole bylo zařízení pod-
robeno zkouškám s aplikovanou antiseismickou ochranou pomocí
jha, které nahrazovalo spojení skříně s nosníkem vetknutým na
obou stranách do zdi. Pro tuto variantu byly odzkoušeny vlast-
ní rezonance a po kontrole zařízení i jeho bezchybná funkce
při působení kmitů.

Závěr
Všechna zkoušená zařízení s většími či menšími výhradami

zkouškám seiamické odolnosti vyhověla, až na zkoušky ADT 4410
v 1. horizontálním směru se jhem.
Jelikož v tomto gřípadě nebylo možno dosáhnout bezchybné funk-
ce a hrozilo zničení zařízení, bylo od zkoušek se jhem i v
dalších dvou směrech upuštěno.

Podrobně je celá problematika i průběhy zkoušek zazname-
nány ve zprávách o řešení úkolu SP RVT All - 119 - 105/6.3.

Realizované zkoušky seismické odolnosti AP lze pokládat
za ověření funkčních vzorků a jako výchozí podklady pro výrob-
ce, konstruktéry, nejen pro tato zařízení, ale i všechna další,
která mají splňovat náročné požadavky seismické odolnosti*

Seismická odolnost automatizačních prostředků SKŘ na JE
je podmíněna celkovou koncepcí zařízení sestavených z jednot-
livých částí, přístrojů či dílů, jejich umístěním a vzájemným
propojením s ohledem na působení dynamických sil při zemětře-
sení tak, aby nebyla porušena jejich bezchybná funkce*
Samozřejmým předpokladem je goužití odpovídajících konstruk-
čních materiálů a bezpodmínečné dodržení odpovídající výrobní
technologie.
Jen tak lze docílit nasazení seismickv stálých automatizačních
prostředků na JE a tak přispět k zalistování jejich jaderné
bezpečnosti.



.Ing. Karel Hemec
Výzkumný a vývojový ústav elektrických přístrojů a rozváděčů.
Brno
PROBLEMATIKA NÁVRHU JISTIČÍCH TRANSFORMÁTOR^ PRO BLOKY JE

l.tfvod
Ochrany velkých elektrárenských jednotek jsou speciálním

oborem techniky ochran* což je dáno důležitosti chráněného
objektu. Při vnitřních poruchách rychlé, selektivní a spoleh-
livé působení ochran zabraňuje velkým škodám a podstatné sni-
žuje náklady na opravu zařízení. Při vnějších poruchách v ener-
getické soustavě má správná funkce ochran zabránit tomu, aby
nedocházelo k nesprávným odstavením generátoru a tím ke vzniku
následných poruch. Stroje vysokých výkonu mají řadu zvláštností
proti strojům nižších parametrů, z nichž zejména reaktance
představuje při vnitřním zkratu značné zvětšení časové konstan-
ty stejnosměrné složky zkratového proudu, která má podstatný vliv
na možnost přesycení magnetických obvodů jističích transformáto-
rů proudu (JTP) a tím ke zkreslení sekundárního proudu.

S výstavbou velkých elektrárenských jednotek rostou zkrato-
vé proudy v jištěných obvodech a potom k zajištění stability sí-
tě bylo nutné snížit vlastní dobu ochrany tak, aby působila bě-
hem jedné až dvou period od doby vzniku zkratového proudu* To-
muto požadavku již rychlá ochrana R 30 vyhovuje t5l» Běhen času
nutného k vybavení diferenciální ochrany však aeáozaí přechodové
děje, nehol u bloků výkonu 100 až 1000 1CVA je při zkratu v časo-
vém okamžiku průchodu napětí nulou maximální stejnosměrná složka
proudu s dlouhou časovou konstantou doznívání* Jedná se o obrody
s velkým časovým činitelem 7

# « 20 až 130
V průběhu přechodového stavu nesmí dojít k přesycení prou-

ledy je Jeř
pravdivé

dových transformátorů, aby ochrana pracující v době, kdy je Ještě
stejnosměrná složka proudu téměř maximální, dostávala pravdi
informace z primárního obvodu.

Nedostatkem klasických jističích transformátorů je taká to,
že při OZ cyklu docházelo v nepříznivých případech k tomu, Se
při opětném zapnutí nastalo přesycení*

Nevyhovující vlastnosti jističích transformátoru proudu, ved-
ly k tomu, že poslední dobou se vyrábí pro tyto účely speciální
jistící transformátory proudu třídy PL nazývané též "linearizo-
vanéM*

Zkušenosti s dosud instalovanými československými jednotka-
mi ukazují, že mnohé výpadky jsou přičítány nesprávná sniupráci
jističích transformátorů proudu napájejících diferenciální ochra-
ny bloků. Například v elktrárně Počerady bylo několik nesprávných
působení ochran [11* Příčin je několik* Například nesprávná při-
způsobení sekundárních konstant jističích transformátora na obou
stranách chráněná oblasti* To je způsobeno různým konstrukčním
provedením, různým jmenovitým převodem, dálkou stř. siločáry
obvodu a z toho vyplývajícím nestejným průběhem nadproudovyoh
charakteristik* Další závady v těchto elektrárnách se vyskytova-
ly jako nesprávné působení diferenciální ochrany při zapínáni
vypínače na straně 400 kV transformátoru vlastní spotřeby vlive*
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transformátory dimenzované takt aby pře-
i stejnosměrnou složku zkratového proudu

zapínacích nárazu magnetizačního proudu transformátoru. Řešení
bylo tn^vé, že byly vyměněny JTP u transformátoru vlastní spo-
třeby a ochrany R 21 T nahrazeny ochranou R 30.

2* Souhrn požadavku na transformátory spolupracující s rychlými
diferenciálními ochranami
Na transformátory spolupracující s rychlými diferenciální-

mi ochranami jsou kladeny požadavky, které jsou určenyt
a) Zkratovými poměry sítě tj. symetrickým zkratovým proudem*

maximální hodnotou nesymetrického zkratového proudu a Sašo-
vou konstantou T^ stejnosměrné složky proudu*

b) Požadavkem rychlého působení ochrany a případné její znecit-
livění.

c) Způsobem, jakým se si? spíná - jednoduchým nebo vícenásobným
zapínáním.

d) Požadavkem oteplení, izolací a jinými vlastnostmi shodnými
s obvyklými přístrojovými transformátory proudu.

ad a) Požadavku vyhoví
nesly střídavou a
bez zkreslení, nebot činnost ochrany nastává právě y o!
žiku přechodového děje a je nutno, aby nastala pouce při
zkratu uvnitř chráněné oblasti. Vyhoví mu transformátory
silně předimenzované i transformátory se vzduchovou m t M -
rou.

ad b) Tento požadavek vyplývá ze spolupráce dvou jističích trans-
formátoru s rozdílnými časovými konstantami, kdy při jcjióh
velké rozdílnosti je nutno ochranu zuecitlivět*

ad c) Tomuto bodu s ohledem na remanentní indukci po vypsati
zkratu lze v případě opětného zapínání vyhovět predimenso-
váním raag. obvodu nebo transformátorem se vzduchovou m w -
rou.

ad d) Je dáno pracovním prostředím, provozním napětím a vyhoví
se mu vhodně navrženým transformátorem*

3* Způsoby návrhu jističích transformátoru velkých bloků
Prakticky existují dvě možnosti, jak je možné zvýšeným po-

žadavkům na dimenzování JTP vyhovět*
1* Transformátory s magnetickým obvodem dimenzovaným podle pota-

dovaného limitního napětí B^j- a limitního proudu I 1 4_ • ma-
lou vzduchovou mezerou pro Zamezení remanence v jádro? tj.
způsob navrhovaný ing. Bermannem, který je v souladu s normou
CSN 35 1361* V tomoj; případě se postupuje tak, že podlá veli-
kosti zkratového proudu IpKef » * a o^ického odporu vnitřní

R
a vnější zátěže R» se vypočte velikost B l l_, tel odpovídá
indukci nasycení* Indukce nasycení nesmi^iýt přakroSraa.
aby nedošlo ke zkreslenému přenosu primární veličiny na •trav
nu sekundární. Pro výpočet B l i m byly odvozeny [4] tyto vstahri
a) pro ochrany diferenciální:



b) pro ochrany distanční:
předpokládá se, že tato ochrana působí dříve, než dojde
k přesycení JTP. Potom je možné transformátory dimenzo-
vat úsporněji

E l i m > °»5 ' 12K • 1 • 2 í^

2. Transformátory s velkou vzduchovou mezerou (<Sx « 180 min* )•
Výrobci ochran připouští ještě hodnoty velikosti chyb prou-
du a úhlu za ustáleného stavu * 1 % a 180 min & 20 min. Toto
je taktéž v souladu s připravovanou normou Technickým komi-
tétem č. 38 a to: 185 IEC "Přístrojové transformátory urče-
né k napájení elektrických ochran" - a to třída TPZ*
Vytvořením vzduchové mezery se část stejnosměrných negneti-
začních ampérzávitfi. ztratí na vzduchové mezeře a nepodílí se
na magnet i zování jádra. Cím větší bude mezera, tí« menšího
syceni bude dosaženo* Tím však vzroste chyba střídavé složky
proudu i za provozních podmínek, takže vzduohovou mezeru ne-
lze libovolné zvětšovat a je nutné vždy přihlížet k druhu
použité ochrany a jejímu požadavku na přesnost*

U prvního provedení se za výhodu považuje poněrní věrná re-
produkce při zkratu i za normálního provozu. KevýhodoU je velký
průřez magnetického obvodu, velká spotřeba mědi na vinutí, velká
celková váha transformátoru a neurčitě definovaná velikost vzdu-
chové mezery.

U transformátoru s velkou vzduchovou mezerou se sa přednost
považuje úspora magnetického materiálu, mědi na vinutí a značni
menší celková váha v: srovnání s prvním způsoben návrhu* lyto
přednosti se zejména projeví u transformátoru s TtiTrfs jrissnnf •
proudem, kdy vzduchová mezera vyjde velká. Nevýhodou Je, šé pri-
mární veličiny při zkratu i normálním provozu jsou transfonfeDvá-
ny s větší chybou a také požadavek na dodržení stejných sekun-
dárních časových konstant u proudových transformátoru pracujíoíoh
do jedné diferenciální ochrany.

4. Vhodnost JTP pro jednotlivé druhy ochran
Ochrany, které přebírají informace o stavu chráněné oblasti

z transformátora proudu, můžeme rozdělit na tyto tři typys
1. Ochrany, jejichž gracovní proud je menší nebo v okolí jmeno-

vitého proudu (zpětná wattová, ochrana proti nesyetrlokéwtt
zatížení apod.), pro tyto ochrany lze použít obvyklé siřící
transformátory proudu.

2. Ochrany pro nadproudové jištění.
Pro tyto ochrany vyhoví transformátory třídy 5P a 10P dle
CSH 35 1360 vzhledem k tomu, že k naběhnutí ochrany atací
hodnota proudu, která je vždy hluboko pod první amplitudou
dynamického zkratového proudu.

3. Ochrany pro diferenciální a distanční jištění*
Tyto ochrany bezpodmínečně vyžadují při své činnosti přesnou
transforaaci přechodného děje vzhledem k tonu ie právě pře-
chodový děj je oksjoSikea, kdy oohrana ná nebo nsai p&sovlt*.
Zde Je nutno podotknout, že pro distanční ochrany není vhod-
né použít transformátora s velkou vzduchovou neserou, nebot
distanční oohrana porovnává vstupní hodnoty s vnitřnía aode-
letn sítě (tranaf. proudu s velkou vzduch, nežerou mají velké
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chyby proudu).

5* Současný stav výroby jističích transformátorů v SSSR
U stávajících bloků 100 a 200 MVA je pro napájení dife-

renciálních ochran použito běžných jističich transformátorů
proudu výroby k.p. EJP Brno, případně jiných zahraničníoh vý-
robků. Pro blok §00 MTA zajištoval jističi transformátory prou-
du VuBP Brno, k.ú*o* a to v rámci státního úkolu* V roce 1975
byl ukončen vývoj speciálních jističích transformátorů pro
diferenciální ochranu generátoru, blokového transformátoru a
tříbodové diferenciální ochrany prvého československého energe-
tického bloku 500 M7A. Jejich převod je 18 000/5 A. Transformá-
tory, určené pro montáž na průchodku pod víko blokového trans-
formátoru 570 MVA jsou v úpravě do oleje a mají převod 1500/5 A*
V obou případech se jedná o transformátory třídy PL*

6* Zajištění zkoušek jističích transformátorů proudu
Pro zkoušky modelů JTP bylo ve YlJsP Brno navrženo zkušební

pracoviště pro měření pomocí náhradní metody modelování přecho-
dových jevů s pomocným stejnosměrným zdrojem pro zajištění stej-dových jevů s pomocným e j n ě r n ý drje pr zajištění
nosměrně složky zkratového proudu* ífa-rtmóinž dosažené holnoty
stejnosměrné složky aperiodického proudu byly asi 350 mm f6} •

Pro měření přesnosti JTP určených pro blok 500 MTA musela
být navržena speciální měřící metoda a zhotovena cejchovní smyč-
ka, kde muselo být použito kompenzace induktivní složky smyčky
pomocí kondenzátorové baterie. S uvedeným zařízením je aoiné do-
sáhnout maximálně hodnot proudu pro cejchování 22 kA* Pro za-
jištění zkoušek JTP bloku 1000 MVA je uvedené zařízení jil výko-
nově nedostatečné* Ani oteplovací zkoušky vzhledem k výkoaCmi
zdrojů ve VUEP Brno nemohou být v současné době být provedeny*

Hledáním schůdné cesty zkratových zkoušek JTP tak T
převodů se uvažuje náhrada přímých zkratových zkoušek ve
Běchovice, modelováním pomocí počítače WAHG 2200*

7. Závěr
Pro zajištění bezporuchového provozu by bylo zapotřebí spl-

nit všechny požadavky pro dimenzování jističích transformátoru
proudu pro velké elektrárenské bloky* Zvýšená pozornost by se
měla věnovat využití JTP s velkými vzduchovými mezerami, odpoví-
dající třídě TPZ, které se pro tak velké bloky jeví v oblasti
diferenciálních ochran jako nejvýhodnější*

8* Literatura
íl] Sborník přednášek z celostátní konference "Chránění velkých

točivých strojů11 Brno, 1974
[2J Sborník přednášek celostátní konference "Polovodičové oohrm-

ny a jejich soubory1* Hradec Králové. 1979
pí Technika elektrických přístrojů a rozvádigu 1976/2
(O BERMANH - Transformátory proudu pro ryohlé oohrany. Utření

a regulace, 1970, č. 2
Dif. ochr-ana R 30, návod a použití, ZPA Trutnov, 1971
-' Cumná zpráva VUBP 4 - 0028/11, září 1980

. 35 1360 - Přístrojové transformátory proudu a napití
31 35 1361 - Speciální jističi transformátory proudu
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MODEINIZOmiff líNEAKNt KKOKOTt MOTO*

Článek se zabývá společnou čs . - sovětskou variantou mo-
dernizovaného l ineárního krokového pohonu pro reaktory typu
TVER - 1000. J e popsána činnost motoru a jeho celkové sklad-
ba. :.otor je vyvíjen na základě Lohody, podepsané mezi
ČSKÍÍE Praha a viKivE Moskva a je určen pro pohon regulačního
organu sériového reaktoru TfER 1000.

Klíčová slova : LINEÁRNÍ KHOKOVÝ POHON, R&ÍULAČNÍ ORiÁN
REÍÍKTOHU, SILOVÉ SÍZEKI, UKAZATEL POLOHY.

1. Úvod

Převážná většina jaderných reaktorů je řízena pomocí re-
gulačních tyčí. Tyto regulační orgány jsou na svém konci,
který zasahuje do aktivní zóny jaderného reaktoru opatřeny
absorbátory neutronů a jejich zasouváním nebo vytahováním
z aktivní zóny probíhá proces řízení neutronového toku v ak-
tivní zóně, jemuž je přímo úměrný výkon reaktoru. Je tedy
přirozený pohyb regulačních orgánů přímočarý a proto větši-
na moderních řídicích systémů upustila od rotačních motoru,
kde rotační pohyb musí být složitým způsobem převáděn na po-
hyb translační a přešla k použití lineárních motorů, které
svojí podstatou odpovídají pohybovým požadavkům regulačních
orgánů.



Řídicí tyče jsou s výhodou využívány k plnění všech tří
funkcí, které je nutno v procesu řízení jaderného reaktoru
zabezpečit.

Za prvé jde o vlastní řízení ustálených i přechodových
stavů, za druhé zabezpečují kompensaci dlouhodobých změn
reaktivity a konečně jsou používány pro ochranné funkce
v případech, že ae sledované parametry jaderného reaktoru
odchýlí od předem nastavených mezí.

2 •

2.1. Mechanická čáat

Jaderné elektrárny s reaktory W E R - 1000 jsou projekto-
vány unifikované i pro lokality se selamickou aktivitou.
Jedním z požadavků, kladených na jejich komponenty je jejich
odolnost až do otřesů půdy, ekvivalentních seiamické aktivi-
tě 9 ballů. Z tohoto požadavku vyplývá potřeba co nejkrat-
ších konstrukcí a co nejnižších stavebních objektů.

Pro tyto podmínky byl vybrán jako pohon regulačního orgá-
nu lineární krokový pohon s ponořenými západkami. Schema-
tické znázornění tohoto typu motoru je na obr. 1.

Regulační orgán (klastr) je bajonetovým záchytem apoj«n
s tažnou tyčí 1. Tato tyč, která je aouč&stí pohonu je v hor-
ní části, na délce chodu regulačního orgánu, opatřena ra-
diálními zápichy, do nichž zapadají dva systémy západek,
ovládající tažnou tyč. Celkový zdvih tažné tyče je 3200 mm.
Ve spodní polovině tažné tyče je pružinový tlumič rázu, změk-
čující krok v průběhu jednotlivých kroků. Krok je 20 mm a je
dán roztečí zápichů.

Západky lze charakterizovat jako fixovací a tažné. Flxo-
vací západky 2 a , tj. spodní přidržují tažnou tyč v okam-
žiku, kdy tažné západky <L b konají pohyb nahoru nebo dolů,
podíl tažné tyče, aniž by zapadaly do zápichů (přechází vol-
ně přes jejich vnější průměr). Fixovací západky jsou v čin-
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nos ti též v režimu stání, tj. když se tažná tyč nepohybuje.

Je-li dán povel pro chod vzhůru, sevřou se tažné západky
a fixovací západky se otevřou. Tažná tyč nyní visi ne taž-
ných západkách, které se náaledně posunou o 1 krok (tj, o
20 mm) vzhůru i s tažnou tyčí. Potom se sevřou fixovací zá-
padky, tažné západky se otevřou a vrátí se do své výchozí po-
lohy v otevřeném stavu, tj. sniž by zabíraly do zápichů taž-
né tyče. Tažná tyč opět visí na fixovacích západkách.

Krok směrem dolů probíhá tak, že nejprve se tažné západky
v otevřeném stavu přesunou do své horní polohy, tam uchopí
tyč, fixovací západky se otevřou a tažné západky udělají krok
dolů i s tažnou tyčí. Potom opět uchopí tažnou tyč fixovací
západky, tažné západky se otevřou a cyklus kroku končí. Z vý-
še popsané činnosti je vidět, že každý krok se skládá z díl-
čích pohybů, představovaných otevíráním a zavíráním obou sys-
témů západek a pohybu nahoru a dolů tažných zapadák.

Otevírání a zavírání západek je ovládáno kuželovými pouz-
dry, spojenými pomocí soustředných trubek s pohyblivými kot-
vami odpovídajících elektromagnetů. Cívky elektromagnetu jsou
umístěny nad víkem tlakové nádoby vné tlakového prostředí.
V provozu jso u chlazeny proudícím vzduchem. Pevný i pohy-
blivý pól elektromagnetů jsou ve vodě primárního okruhu*

opodní cívka 10 a ovládá pomocí pólu 5 fixovací západky.
Střední cívka 10 b ovládá zavírání a otevírání tažných zápa-
dek. Jejich pohyb nahoru a dolů v rozmezí jednoho kroku ovlá-
dá cívka 9. Pohyb se uskutečňuje tak, že apolu s polán 3
cívky 9 se pohybují póly 8 a 7 cívky 10 b, s kterými jsou
přes trubku spojeny tažné západky c b. 7 pevném pólu tažné
cívky 9 je posuvnt odp-ružení, centrické pouzdro z feromag-
netického materiálu, vyčnívající spodním koncem do pracovní
vzduchové mezery. Toto pouzdro zvyšuje tažnou aílu magnetu
v první fázi zdvihu pohyblivého pólu j a snižuje jí ve druhé
fázi zdvihu, kuyž se dotkne pohyblivého pólu a částečné zkra-
tuje vzduchovou mezeru, Celý pohyblivý mechanizmua je přaa
pružinový blok upevněn v tlakové zátce 19.
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Při podání havarijního signálu ae odpojí napájení váech cí-
vek, ovládací pouzdra s kotvami a spojovacími trubkami sje-
dou gravitací + ailou pružiny do apodní polohy a všechny zá-
padky ae otevřou. Tažná tyč a klaatrem padá do aktivní zóny.

Kdyby v horní části pohonu, např. v oblasti zátky 19 vzni-
kla větší netěsnost, nastalo by intenzivní proudění vody
trubkami pohonu směrem vzhůru. Tlakový pád by mohl unášet
vzhůru i tažnou tyč s klaatrem. Protože ovšem tlakový spád
zdvíhá současně i trubky s ovládacími pouzdry, západky ae
zavírají a pohyb tažné tyče s klastrem se zastaví.

Indikace polohy je umožněna pomocí indikačních cívek,
umístěných v tlakové trubce 15. Ta vchází do otvoru tažné ty-
če, v jejíž horní části je zamontován ferromagnetický, trub-
kový šunt na délce

á =n . J-

kde á je délka magnetického šuntu
1 je celková délka chodu tažné tyče
n je počet indikačních cívek (=6)
ů jfe počet požadovaných indikovaných dělení (=10)

Indikační cívky kl tedy v suchém, aimotlakovém prostředí,
rovozní teplotě cca 300 °C. Počet <

rozteč je 350 mm (= 10 *> délky chodu),
v provozní teplotě cca 300 °C. Počet cívek je 6 a jejich

2.Z. fiídici elektronika

Dynamické vlastnosti lineárního kroicjv^Lo -ohonu jsou bez-
prostředně určovány jeho řídicí častí . Proto tento pohon po-
třebuje specielní napájecí zařízení, které navíc musí odpo-
vídat všem spolehlivostnín a bezpečnostním požadavkům, kla-
deným na řídicí system celého reaktoru.

Silové napájecí zařízení zabezpečuje :

- řízení vel ikosti a časového průběhu proudu do všech 3 cívek



laj

elektromagnetů pohonu

- při nedovoleném snížení proudu do magnetů při napájení ze

sítě ix 220 V přepnout na záložní stejnosměrné napájení

- na základě, příkazů systému řízení reaktoru zabezpečit ehod
motoru nahoru a dolů

- při podání havarijního signálu okamžitě vypnout proud do
všech cívek elektrom&ánetů pohonu

- provádění nepřetržité kontroly vlastní funkce.

Napájení silové části je z třífázové izolované soustavy

j x íkO V, 50 Hz, záložní napájení je z baterie 110 7.

..opis činnosti silového řízení bude předmětem vlastního
referátu.

2*3. Ukazatel polohy

Ukazatel polohy zabezpečuje :

- podání signálu o poloze regulačního orgánu (RO) na bloko-

vou dozornu elektrárny s přesností 1 •» délky chodu

- podání proudového analogového signálu jehož velikost je

úměrná poloze RO do počítače

- podání proudových signálů o koncových polohách a mezipolo-
hách RO

- podání logického signálu "?ÁD" při pádu RO

- podání log* signálu "TuujltU^I" při mechanickém zadírání

tažné tyče

Přesnost indikace polohy je 1 *, v případě vypnutí a opět-
ného zapnutí napájení se musí obnovit Údaj polohy s přesnos-
tí 10 W f který se při ťohybu tyče automaticky opraví s poža-
dovanou přesnosti. Vlastní činnost ukazatele polohy bude
popsaná v samostatném referátu.



LINEÁRNÍ KROKOVÝ POHON vvř i SPOLEČNÁ CS-SOV
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UKAZATEL POLOHY LIKE**NÍHO KKOKOVÉHO POHONU

V referátu se popisuje ukazatel polohy* pro modernizovaný
lineární krokový pohon. Je ukázáno původní řešení a popsány
důvody, které vedly k nutnoati změny v konstrukci. Dale je
pops&no nové řešení a uvedena elektronika, vyhodnocující sku-
tečnou polohu tažnt tyče.

Klíčová slova : LINEÁRNÍ KROKOVÝ POHON, ČIDLO UKÍÍZÁTELE PO-
LOHY, ELEKTRONIKA UKAZATELE POLOHY.

1. Úvod

V principu činnosti lineárního krokového pohonu (LKF) je
přímočarý pohyb tažné tyče, který představuje mezi koncovými
polohami přibližně 350 cm. Operátor reaktoru potřebuje v kaž-
dém okamžiku informaci o poloze tažné tyče, přičemž se požadu-
je, aby indikace polohy byla nedestruktivní v případech vý-
p&dKu a opětného zapnutí ni-ptjecich napětí.

Původní řešení bylo provedeno tak, že do otvoru tažné tyče
byla umístěna matice, do níž zasahoval šroub a velkým atoupá-
ním. řři pohybu tažné tyče z dolní koncové polohy (DK) do hor-
ní koncové polohy (HK) provedl šroub 10 otáček. Šroub byl na
druhem konci opatřen závitem s menším stoupáním, který unášel
matici z magneticky vodivého materiálu, které představovala
magnetické jádro, pohybující se v ose indikačních cívek. Cívky
byly provedeny jako transformátory a přítomnost jádra v cívce
měnila koeficient vazby a tím i velikost výstupního napětí.
Indikace polohy se prováděla v 10 pásmech, s vyznačením konco-
vých poloh.

Hlavní nevýhodou tohoto řešení bylo, že při pádu tažné tyče
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na signál havarijního shozu (A21) mudela tažná tyč roztáčet

svojí maticí šroub UP, což vedlo jednak k velkému rozptylu

dob pádu tyče do zóny a jednak k nebezpečí, že v případě za-

dření šroubu nedojde k pádu tyče vůbec.

k. Činnost ukazatele polohy

řroto bylo hledáno jiné řešení, které by výše uvedené

nedostatky odstranilo* Toto řešení spočívá v tom, že do ot-

voru tažné tyče byl vložen tlakový, auchý kanál z austenitic-

ké oceli & vnitřek tažné tyče byl opatřen magnetickým šun-

tem. V suchem kanále bylo umístěno 6 cívek hlavního měřicího

kanálu a i: cívky rezervního indikačního kanálu. Při avém po-

hybu kolem cívek m̂ jin etický šunt uzuvíral jejich magnetické

obvody a je možno vyhodnotit změnu výstupního n&pětí uzavře-

ného a otevřentho obvodu a tím i polohu tažné tyče. Vyhodno-

cení se provádí logicky v Johnsonově kódu. Cívky čidla UP

pracují trvale v teplotě cca 330 °C.

blokové schema elektroniky U? je na obr. 1.

Napájecí napétí ^ 0 V, 50 Hz je vedeno přes jistič a napáje-

cí transformátory na blok napájení ukazatele polohy HNU.

Velikost všech napětí i budícího proudu čidla ukazatele polo-

hy je nepřetržitě kontrolována. Blok BNU slouží k napájení

všech bloků ukazatele polohy a k napájení ukazatele polohy.

Výstupní si sňaly čidla jsou vedeny do vstupního bloku BV,

kde se analogový signál z polohových cívek mění na číslicový

signál v binárním kódu. Tento signál ae dále zpracovává v blo-

cích analogového si.yialu BAS a logických signálů BLS.

V bloku analogových signálů BAS se zpracovávají signály

z bloku BV spolu se signály o počtu kroků pohonu a výsledkem

je proudový a n&pt^tový si;nal, úměrný s přesností 1 l/> poloze

regulačního orgánu. V bloku logických sijn&lu BLS se ze sig-

nálu z bloku BV vytváří jednak proudové signály o koncových

polohách a mezipolohuch regulačního or^unu pro systém říze-

ní t ochran jaderného reaktoru, lô ;ickc sijnt-ly o koncových

polohách pro jednotku silového řízení, si^n^l o pádu tyče
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a o jejím event, zadírání.

Signál o pádu tyče se vyhodnocuje ze skutečnosti, že při
známé rychlosti pohybu tyče je známá doba jejího průchodu
mezi dvěma sousedníma pásmama, indikovanýma čidlem ukazatele
polohy (s diskretizací 10 Se. délky chodu). Je-li tento prů-
chod rychlejší, je tato skutečnost způsobena pádem tyče. a
vyhodnocena.

Při pohybu tyče je indikována poloha tyče ve dvou řádech.

Jednotky procenta jsou indikovány čítáním příkazových im-

pulzů pro pohyb tyče z jednotky silového řízení. Desítky pro-

cent jsou pásmovými signály z čidla ukazatele polohy, jak

bylo uvedeno výše. Mění-li se stav čítače jednotek procent

z $ na O nebo z O na 9, musí současně přijít aignál o pře-

chodu pásma z čidla ukazatele polohy. Keni-li signál o pře-

kročení pásma podán a jednotka silového řízení podává příkazy

pro pohyb tyče, je tento stav vyhodnocován jako "zadíraní

tyče".

Xonstrukč:.-. jscu blo-iy ukazatele polohy montovány do stej-

ných rozvaděčů, jako bloky silového řízení. V jednom rozva-

děči je montováno 6 kompletů ukazatele polohy. Předpokládá

se, že zde budou současně umístěny i obvody skupinového řízení

systému řízení a ochran jaderného reaktoru.

3. Závěr

Beferat se zabývá problematikou indikace polohy tažné ty-
če lineárního krokovt-ho pohonu regulačního orgánu reaktoru
V7£S - L.OG. lopisuje se princip činnosti & blokové schema
elektroniky. Elektronika ukazatele polohy bude vyráběna
v k.p. OKOÍA pro sériové dodavky na jaderné elektrárny.
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SILOVÍ IfzcMf Lim/tnttno RWKurtm mar^mt fSArroxu VYEM iot»

článek se zabývá silovým řízením modernizovaného l ineárního
krokového motoru určeného pro pohon regulačního orgánu reak-
toru W£B - 1000. Pohon je vyvíjen v rámci společné č s . -
- sovětské spolupráce podepsané mezi ČSKAE Praha a GKAE Mos-
kva.

Klíčová alovfc : LINEÁRNÍ KROKOVÍ POHON, SILOVÉ 8ÍZJSNI,
ŘÍLICÍ 5"ibTái REAKTORU.

1 . Úvod

řro řízení jaderných reaktorů se v moderních řídicích
systémech používá převážně lineární krokový motor, umožňující
jednoduché a přirozené spojení motoru s vlastním regulačním
organem (absorbátorem neutronů) raaktoru. Lineární krokový
motor snadno zabezpečí všechny požadované funkce t j . řízeni
výkonu, dlouhodobou kompenzaci reaktivity a rychle bezpečné
zastavení reaktoru při nedovolené odchylce některého ze sle-
dovaných paraúetrů.

Z. -

Lineárním krokovým pohonem nazývtme zař ízení, které ob-
sahvje v l a s t n í krokový motor, dále zařízení pro připojení
regulačního orgánu a ukazatel polohy tažné tyče. bftmoatat-
ným, ale naprosto neoddělitelným zařízením l ineárního kro-
kového pohonu je ř í d i c í a napájecí elektronika, která pod-
statnou měrou určuje jeho s tat ické i dynamické v l a s t n o s t i .
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Dynamické vlastnosti lineárního krokového pohonu jsou
bezprostředně určovány jeho řídicí částí. Proto tento pohon
potřebuje specielní napájecí zařízení, které navíc musí od-
povídat všem spolehlivostním a bezpečnostním požadavkům,
kladeném n o řídicí sjstem cultiio reaktoru.

napájecí zařízení zabezpečuje :

- řízení velikosti a časového průběhu proudu do všech j eí-
vek elektrom&^neti pohonu

- při nedovoleném snížení proudu do magnetů při napájení ze
sítě 3 x <LCQ V přepnout na záložní stejnosměrné napájení

- na základě příkazů systému řízení reaktoru zabezpečit chod
motoru nahoru c. dolů

- při podaní havarijního signálu okamžitě vypnout proud do
všech cívek elektromagnetů pohonu

- provádění nepřetržiti kontroly vlastní funkce..

Kapájení silovc části je z třífázové izolované soustavy

3 x 2<iO V, 50 Hz, záložní napájení je z beterie 110 V.

J. 1. Činnost silového napájení

Blokové schema silového řízení je na obr. 1.

Napájecí napětí je vedeno přes jističe a komutační tlumiv-

ky na řízení usměrňovače v bezpoteneiálovýeh modulech BM.

Výstupní as napětí slouží k napájení jednotlivých elektro-

magnetu pohonu.

Časový průběh výstupního ss proudu je určován blokem logi-
ky BL. Okamžitá velikost proudu je měřena dvěma měřícími trans-
formátory iuT na střídavé straně usměrňovače a aloužl jako in-
formace pro regulator proudu ňl. íídicím signálem pro regu-
látor proudu jsou příkazy přicházející z bloku logiky BL,
signál odchylky je veden na blok fázového řízeni. Regulátor
proudu obsahuje rovnéž prahové obvody, hlídající, zda v*li~



kost a časový průběh proudu odpovxdá zadání a v případě ne-

souhlasu jednak zapíná blok záložního napájení BZ a jednak

podává signál o poruše.

Blok fázového řízení ve spolupráci &e synchronizační jed-

notkou SYN řídí úhel zážehu tyristořových usměrňovačů v blo-

cích BM. Celý řídicí systém je konatruován jako zkratuvzdor-

ný.

Řídicí signálj ze systému řízení reaktoru jsou vedeny na

blok logiky BL přes optoelektrické členy galvanického odděle-

ní. Stejně jsou galvanicky odděleny i signály mezi ukazate-

lem polohy a řídicí jednotkou.

Konstrukčně jsou bloky silového řízení montovány ve sku-

pinách po 4 blocích do jednoho rozvaděče o rozměru 1200 x 800 x

x <:000 mni. Chlazení rozvaděčů je přirozené.

4• ééZŠE

Heferát se zabývá problematikou silového napájení l i n e á r -
ního krokového motoru reaktoru WEB - 1000. Rozvaděč s i lové-
ho napájení bude vyráběn v k.p. ŠKOi/ii a bude tvoř i t jeden z
uzlů kompletujících jaderné reaktory W£R - 1000 vyráběné
v Čóóít.
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MODERNIZACE IINE./ÍRFÍHO KROKOVÉHO P OH OBU - MECHANICKÉ ČÍST

ScvSteká konstrukce lineárního krokového pohonu (LKP) pro
řídící tyče reaktorů W E R 1OOO používá systému t.zv, ponořených
západek.To přináší výhodné zkrácení částí vyčnívajících nad ríko
reaktoru.Zmenšuje se nebezpečí havárie v přepadá e«isnického na-
máhání, t.zn. zmenšuje se riziko případného uniku chladivá prl-

iiiího okruhu.Soustava západek ovládajících pohyb tažné tyče
& '• lastrem je umístěna v blízkosti horního okraje aktivní zóny,
žal->nco silové magnetické obvody jsou nad víkem tlakové nádoby.
OÍTk./ elektromagnetů jsou Tně tlakového prostoru.

Po zkušenostech získaných při provozu LKP na sovětských
reaktorech byly specifikovány hlavní záměry modernizace*
i* Zvětšení tažné síly LKP tak,aby byl zajištěn spolehlivý pro-
roz i v případě zvětšení pasivních odporů.
?.., Snížení opotřebení funkčních dílů a tím prodloužení životnos-
tí LKP.
;L Optimalizování magnetických obvodů z hlediska tažných sil,
využití mědi,zdokonalení antikorozní ochrany a prodloužení ži-
votnosti na 10 let.
%. Vyprojektování nového ukazatele polohy,který by při jeho po-
Truše nevyřadil LKP z činnosti.

K uvedeným záměrům byly přiřazeny omezující podmínky:
~ zachování připojovacích a vnějších rozměrů
- zachování systému hlavního těsnění v horní části LKP
- zachování ponořených západek
- použití konstrukčních materiálů dostupných v CSSR i SSSR
-• zachování kroku 20mm.

Popisovaný LKP má tři silové magnetické obvody: tažný,blo-
kovací a fixovací.
Kotva tažného magnetu koná zdvih 20 mm (krok).V původním prove-
dení (obr»3) je tento magnet solenoidového typu.Jeho předností
je přibližně konstantní tažná síla po celé pracovní dráze.Hevý-
hodou je,že tato síla je hlavně na počátku zdvihu poměrně malá
a limituje tedy dynamické vlastnosti 1KB,Je omezena průřezem
ferromagnetického materiálu kotvy,který nelze z konstrukčních
důvodů zvětšit.Tak se získává přibližně jen dvojnásobná rezer-
va tažné síly.
Protože průřez k,otvy nelze zvětšit ,byl pro modernizaci zvolen
magnet s protipólem.Ten při stejném sycení značně zvětší počá-
teční tažnou aílu,která však při zmenšující se ^racQvní mezeře
<xpuuanciálaě roste až do nežádoucích hodnot.Zvýraznuje se pro-
blém zbrsdění pohybujících se hmot a utlumení rázů na konci zdvi-
hu.
Proto pro zmenšení síly na konci zdvihu byly použity dva způao-
by.Za prvé byla konstrukce přepracována tak,aby po vykonáni ca-
lého zdvihu zůatávala aazl ,kotvou a polem nemagnttická masarm.
Za druhé bylo do pevného pólu vložano volni poaumá pouidro
(obr.4) z ferromagnetického matariálu tak,ž« spodní* konoaa vy-
čnívá do poloviny pracovní mezery.Tím se efektivní praoovní aa-
zera zmenší a počáteční tažná sila se při stejném buzení zvital.
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Získá se přibližně čtyřnásobná rezersra počáteční tažné síly.Když
kotva proběhne dráhu 10 mm,narazí na Selo pouzdra a silový ob-
vod se zčásti magneticky akratuje,Tažná síla klesne opět na po-
čáteční hodnotu.Dále se pohybuje s kotvou i pouzdro a síla na
konci zdvihu dosáhne přibližně takové velikosti,jakou měla upro-
střed.Ke zpomalení pohybu kotvy přispívá malým dílem i pružina
nad posuvným pouzdrem,jejímž hlavním úkolem je však urychlení
kotvy při odpadu.
U blokovacího magnetu je rozhodujícím kritériem přídržná síla
při přitažené kotvě,t,j. při minimální pracovní mezeře.Tato sí-
la musí být větší než součet gravitačních a setrvačných sil
urychlovaných hmot,aby nedošlo při činnosti tažného magnetu k
otevření tažných západek.Vhodnou rekonstrukcí byl zvětšen prů-
řez pólu a kotvy a tím i síla asi o 30%»

Po konstrukčním zpracování byl vyroben stend na němž byla
ověřena funkce magnetů,vvsetreny jejich silové charakteristiky
a optimalizována délka cívek*Pro tažný magnet bude použita cív-
ka delší,pro blokovací a fixovací magnety cívky kratší.7 původ-
ním řešení byly všechny cívky atejně dlouhé.Optimalizací se uspo-
ří 30% mědi,zlepší se teplotní režim vinutí a zvětší se tažné
síly snížením rozptylových a příčných toků.

Dalším problémem spojeným s magnetickými obvody byla ochra-
na proti korozi jak kotev a pólů,které pracují ve vodě primár-
ního okruhu,tak koster cívek.V původním LKF je použita nízkouhlí-
ková feritická ocel.Kotvy a póly jscu chromovány a povrch cívek
je opatřen silikátovým nátšrem. ,
V modernizovaném pohonu je na kostry cívek a pevné póly použita
nerezavějící chromová feritická ocel a na kotvy chromová aarten-
zitická ocel.Vzhledem k volkým nemagnetickým mezerám v obvodech
se nižší penneabilita neprojeví nepříznivě,ale větší elektrický
odpor sníží ztráty vířivými proudy.Zcela rozhodující předností
těchto ocelí je jejich korozivzdornost.

Blok západek je závažným uzlem,na němž závisí spolehlivost
pohonu.Proto byla podrobně prošetřena jeho geometrie a kineaa-
tika a z výsledků odvozeny odpovídající konstrukční úpravy.By-
ly zlepšeny poměry v kontaktních plochách mezi ovládacíai pouz-
dry a západkami a zkrácen zdvih potřebný k ovládání západek.
To bylo umožněno přenesením dorazů do bezprostřední blízkosti
západek na rozdíl od původního řešení,kde tyto dorazy byly v
oblasti elektromagnetů.Rozdílné teplotní dilataoe dlouhých ovlá-
dacích trub byly vážnou překážkou při seřizování,kdy se musí
splnit požadavek spolehlivé činnosti LKP v rozsahu teplot
20 - 35O°C.

Z vnějších částí byl kromě cívek zcela rekonstruován ušel
upevnění bloku cívek na tlakové nosné troubě.Nová úprava urych-
lí a zjednoduší výměnu bloku cívek v obtížně přístupné oblasti
nad víkem reaktoru.

V původním LKP byly značné problémy s velkým opotřebení*
všech třecích ploch,což je způsobeno nepříznivými frikčníml vlast-
nostmi nerezavějících ocelí.Proto byl rozpracován a proveden
široký prograa výzkumu opotřebení různých třecích dvojic neresa-
víjících ocelí které přicházely v úvahu pro použití v LKP.Byly
sledovány * takové kombinace,které se v této funkci v LKF po-
vodni nevyskytovaly.Výsledky byly mimořádně užitečné a poučné*
Kombinace zvolené podle nich snižují opotřebení funkčníoh ploch



v průměru desetinásobně.
Samostatným problémem je ukazatel polohy.V původním LKP je

7 tažné tyči (obr.2),která ee pohybuje přímočaře,upevněna mati-
ce, do niž vohází šroub o velkém stoupáni o délee funkční části
3,5m.Ha celý zdvih tažné tyče vykoná Šroub 10 otáček.Tento šroub
pres pojistnou zubovou spojku otáčí šroubem s menším stoupáním,
po němž se přímočaře posouvá fsrromagnetické jádro.Jeho poloha
je indikována cívkami umí stánými vně" tlakového prostředí*
Nová konstrukce (obr.1) je zcela bez poh blivýoh dílů.Y dutině
tažné tyče je vložen trubkový šunt z ferroaagnetieké oceli.Při
'hodu se šunt s tažnou tyčí navléká na nemagnetiekou trubku,kte-
rá je na dolním konci uzavřena,V ní jsou umístěny indukční ani-
mace registrující polohu šuntu.Pohyb tažné tyče po trubce ukaza-
tele byl dloujiodobě ověřen za studena i za praoovní teploty.
Výsledky experimentu byly velmi přísnivé.Pro zvětšení bezpečnos-
ti provozu bude trubka ukazatele opatřena ŝ ntifrikčním pokrytím,
takže se otěr sníží na zanedbatelnou úroveň.Trubka a indukčními
snímači je v horní části uzavřena hermetickou průohodkou.

Problémy naznačené v tomto článku jsou jen částí všech kon-
strukčních prací,které byly při modernizaoi vykonány.Byly dosa-
ženy všechny vytčené cíle,ale současně vyvstaly i nové otázky,
které byly před zahájením prací neznámé.Ukázaly se však i nove
cesty,které by vedly k dalšímu zdokonaleni 1KP.



IndukSní
čidlo
polohy

Trubka
čidla
polohy
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Nádoby •.'laťov-scínách reaicie"-.'' isou e?r<: résumé > i.-ni
• ; rlakovž .'jámo bány-, př ipojeni ••.<-'.(.•; -. • ě l ^ t ; nádoby j« prove-
t. TIO powuri p* . i'tit>ovéhu šroubového spoj, , Pru zsruíeni i-Ss-
;tu3ti pří? t/bbyéh^ «f;ojE- •. p' p v ^ r -?,: (-. , ^ c .̂v̂ r-ié.-h ( .... SGO'C,
.1.0 H">) ipysí být Šroubový spoj nř? •sortáži. předepnut, Vzhle-
rísm k «,;:.ikos~í 3rouš?fl a nutnosti rovnoměrného přadeprtuti sa
z rao?fiý?h způsobů (mecnanicKy, tep.i.í?mr }i\ Jrsul icky) užívá
výhradně hydr«:>!-ického pred^pnuri., v zčsedě jsou mô .né dva

y utažem. při? ubové-ř ^ r ^ j ^
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ad t . Utažení ;*•; rycř-.lé, je zaručena vymoká rovnoměrnost dota-
žení, celý prT.-es uraženi je možně mech&tiizovat a automatizo-
vat , utahovák ,?íí)žs s louži t i k vytáčeni raatic (šroubů). Zápo-
- errs rohoto zp&so'.::-,:. je nutnost vysoké přesnost: a tuhost i p ř í -
rubového spajs po!í^ : t;( -opeciá"inich prodloužených šroubů a
také hmctnoat, oloř. •• >;u$t a cena vXastr-.ho utghovaciho zaříze-
ní, není

ad 2, UE»žen\ jet nutnš provádět *•' "ěkolika cyklech, ale celé
7.^,c±7.ení. je podstatně jednodušší a naklade tek vysoké požadav-
ky na přesnost a tuhost přírubového 9po.j(;,

TlíU-o-^u nádoby reaktoru VVER íOOO f--aří tšleso a viko
spojené 54 trouby M 170 x 60 Vis i i tn i ,jři \ ubový spoj doznal
p r o t i reaktory WER 440 potígtgtfiou změnu v tom, že viko je
opatřeno pevno., př írubou, Důl»žií:« ! c-dnofa charakter izuj íc í
geometrii šr :'ového spoj« je !>oin$< r." '3měr •) šroubň (O) ku roz~
teči. ííCHibf' (í': .. Pro WER 3.CXJ0 C r ^ ''.•/ŤBS,-. Tgtc hodnota je na
horní hranic i ''dávané pr-o tL^kovc-rtni rpsikto? y a na m<5zi funk-
čních n>o.írio!?ti' šroubového ?po)3 vď.je1" , ^ ř i runové šroiiby M 170
x 6 j S ' M i ops»tr-.j: iy p o m o c n ý m r ^ " i í n a c i w i r - ' t e i n S 1 6 0 :< 6 •<• 4 5 •
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2. Při utahování (povolováni.) je v šachtě blok elektro rozvodů.

Závěry z konstrukce přírubového spoje a postupu demontá-
že vlka reaktoru:

1. Přírubový spoj neni konstrukčně přizpůsoben pro utahováni
všech šrouoů současně.



2. Hlavni ekonomická výhoda utahováku vS»ch šroubů najednou -
zkráceni času při odstaveni reaktoru - odpadá*

3. Konstrukce utahováku nesmi narušit postup demontáže vika
reaktoru*
Na základe táchto závěrů byl navržen utahovák dle obr.l.

Zařizeni se skládá z dvojice jednoduchých kruhových rámů. Nos-
ný rám je ustaven pomoci šesti patek na kolektoru horního blo-
ku reaktoru. Po dráze nosného rámu pojiždi otočný rám 8 elek-
trickým a hydraulickým rozvoden. Na otočném rámu je zavěšen
rozvaděč, hydraulická tlakovací jednotka s ovládacím panelem
a na zdvihacích hydraulických válcích 6 napínacích jednotek.
Otočný rám je poháněn hydromotorem s možností ručního otáčeni
a ve jmenovitých polohách zajištěn hydraulickým fixátorem.
Režim otáčení je automatický (dle předvolby pro 9 poloh) nebo
ručni tlačítkový (pro 18 poloh). Počet napínacích jednotek
byl zvolen tak, aby při poruše jedné napínací jednotky bylo
možné nouzově utáhnout (povolit) přírubový spoj 8 polovinou
napínacích jednotek, tzn. se třeni jednotkami. Konstrukce na-
pínacích jednotek utahováku byla podřízena celkové koncepci
zařízeni. Silovým elementem je mezikrunový píst. Přenos sily
z. pístu na šroub přírubového spoje se uskutečňuje táhlem přes
kulovou podložku. Vratný pohyb pístu zabezpečuji 4 svazky ta-
lířových pružin s možnosti regulace vratné síly* Táhlo je za-
věšeno přes vyrovnávací pružinu a nosnou matici na nosně*
táhle se závitem Tr 80 x 6. Natáčeni táhla na pomocný závit
šroubu S 160 x 6 x 45 je ručni i motorické. Mechanismus na-
táčeni pracuje i při ne ouosoati šroubu a napínací jednotky.
Matice přírubového spoje se otáčí ruční převodovkou s možnos-
ti odečítáni posuvu matice. Napínací jednotka má zabudované
průběžné měřeni prodlouženi šroubů. Hlavni silové části (tě-
leso, píst, táhlo) byly navrhovány metodou pevnostní optima-
lizace v závislosti na požadované sile napínací jednotky a
kontrolovány metodou konečných elementů.

Záměrem při konstrukci utahováku bylo vytvořit zařízeni,
které by ve svém základním provedeni splňovalo požadavky na
jednoduchost a spolehlivost, a zároveň umožňovalo postupnou
mechanizaci a automatizaci tak, aby v konečné fázi nabyla za-
potřebí obsluha utahováku v šachtě reaktoru, popř. aby celé
utahování řídil počítač. Potom by se skupinové utahováni (kro-
mě času na utaženi, který není v našem případě rozhodující)
kvalitativně přiblížilo k utaženi všech šroubů současně při
zachováni výhod skupinového utahováni.
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VfSLSUa1 ATSSTA&tfHO FROGEALU ZKOUŠEK ZÄKLADKÍKO
TLAKOVĚ XÁ.DGEX REAKTORU 'ŕ VER 1000

Vzhledem k určitým odlišnostem ve výrobě oceli pro tlakové
nádoby, Jsou prováděny ve ŠKODA Plzeň rozsáhlé atestační zkoušky
základního materiálu, tvarových spojů a návarů» Značný rozsah
těchto zkoušek je dán požadavky jednotlivých předpisů a norem
státních kontrolních orgánů, které jsou pro výrobce závazné*
V našem případě se jedná o Gosgortechnadzor SSSR, kterému se
všechny výsledky atestačních zkoušek předkládají ke schváleni,
protože zařízení reaktoru WER 1C00 budeme podobně jako VVER 440
vyrábět podle sovětské dokumentace licenčním způsobem*

V současné době byl ukončen atestační program zkouěek
základního materiálu a výsledky jsou nyní posuzovány v SSSR*
Hodnocení základního materiálu zahrnuje obě varianty oceli a to
15CH2NKFA - normální čistoty a 15GH2HEFAA se zvýšenou čistotou,
z níž je vyrobena část tlakové nádoby v oblasti aktivní zóny
reaktoru.

V rámci tohoto programu byla na řadě taveb oceli 15CH2WFAA
ověřena možnost dosažení požadované nízké koncentrace nečistot
použitím tříděné výběrové vsázky. Trvale je nyní dosahováno
následující chemické složení, pokud se týče důležitých sledova-
ných nečistot a doprovodných prvků: Pí 0,009; Sá 0,010; Cu^0,06j
3n^0,003; 5b£ 0,002; AstS0,006. Tyto vysoké požadavky v čistotě
byly dodrženy i u nejvyšäích hmotností ingotu tj. 200 tun.

Základní mechanické vlastnosti oceli 15CH2IOĹFA/A/ splnily
se značnou rezervou požadavky technických podmínek. Ejylo zjiště-
no, že poklesy pevnostních vlastností, vlivem dodatečných
popouštění přj. svařování nádoby, jsou velmi nízké. Úrovtn dosa-
hovaných mechanických vlastností po celkovém tepelném zpracováni
dokumentuje tabulka č. 1. Mechanické vlastnosti jaou rovnomerné
po celen průřezu polotovarů, včetně tloušíky 700 mm u prstanc*
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ví lea, čímž byla potvrzena vysoká prokalitelhost této oceli.

Jtupeň anizotropie vlastností odpovídá technologickému původu

polotovarů /falcovaný plsch a děrovaný výkovek prstence/ a je

znatelně lepší u prstenců.

Pro stanovení živostností a bezpečnosti tlakové nádoby

je limitujícím faktorem určení odolnosti proti radiačnímu

a teplotnímu zkřehnutí. Vzhledem k předpokládané '.ivotnosti

1C let je u těchto reaktorů kladen velký důraz ua radiační odol-

,v.~st materiálu 15CH2MFAA, která je spojena s dodržením výše

uvedených zpřísněných požadavků na čistotu. Úroveň radiačního

zkřehnutí při výše uvedené čistotě, především při koncentraci

P^O,CC9 a Cu^C,06 je pro ocel vyráběnou ve ŠKCDA k.p. uvedena

na obrázku č. 1. Výsledky se týkají ěesti taveb oceli 15CE2MMFAA.

U všech byla zjištěna poměrně vysoká odolnost proti radiačnímu

zkřehnutí. Maximální zkřehnuti bylo zaznamenáno při neutronové

fluenci 9,9 x 1O2-3 n . m~2, E>0,5KeV; kde je posun kritické

teploty křehkosti S5°G a koeficient radiačního zkřehnutí Ap

je roven 20,7. Ve všech ostatních případech je zkřehnuti velmi

nízké. Přípustná hodnota Ap je pro tento základní materiál rovna

hodnotě 23, jak je patrné z obr. 1.

Zkřehnutí vlivem teplotního stárnutí je prakticky zanedba-

telné. Kladný posun T k , odpovídající zvýšení kritické teploty

křehkosti byl pouze v jednom případě -f5°C /35O°C/5000 h/»

Při všech ostatních experimentech byl posun nulový, nebo byl

zjištěn záporný posun kritické teplotyfodpovídající vlastně zvý-

šení houževnatosti. Takový výsledek byl zaznamenán při teplotě

stárnutí 35O°C po expozici 10 0C0 h u oceli 15CH2HKFAA, kde je

A T k s -7°C. Přípustná hodnota je pro tuto maximální expozici

0 - 5 C /v kladném smyslu/.

Z hlediska odolnosti proti křehkému porušeni byla zjištěna

při atestačních zkouškách vysoké lomová houževnatost oceli

T5CK2i.kFA/A/, ř;terá byla potvrzena i ua zkušebních tělesech

a tloušíkou 150 mm /typ CT 6/. V celém rozsahu zkušebních teplot

mají experimentální hočnoty velkou rezervu v porovnání s přípust-

nou mezní křivkou vypočtenou podle UCHO Interatomenergo.

Atestační zkoušky, určily a potvrdily velmi dobré mechanické



i s p e c i á l n í v l a s t n o s t i o c e l i 15CR2Í&SA/A/ vyráběné ve ŠKCDA k .p,
Všechny prověřované v l a s t n o s t i vyhovují s dosta tečnou rezervou
požadavkům technických podmínek a k r i t é r i í m pro posouzeni
ž i v o s t n o s t i a bezpečnost i t lakových nádob.

1. kechaiůcké v l a s t n o s t i o c e l i 15CH2UkíFA/A/i
/ s t ř e d n í hodnoty z výsledků přej ímacích zkoušek/

!
Teplota

2C°G

35O°C

ílpO^fKPa]

5-82,6

522,7

698,0

601,3 17,7

Z [%]

75,9

7C.9

XCř [J

- 2 0

253,2

. c m " 2 ]

, 2 0

261 , 1

59 J .

-71

cm

,3

50*

-41

EL

,3



Us

[XI

I J U

120

80

40

15CH2NMFAA

T =288±1O'C

' A T k = 2 3 F / 3

>

i

>

/

y
o

t_> ^\ *Bř

• D

/

/

yo
g
v

1

10
VI

10 10"

F [n-iiř]E>05MeV

Obr. 1 Výsledky ítoušc*. radi»řaí odolnosti
oceli 15C32NMFAA



lag., t l s rcs lnv Eron ř Ing.Fonian KAirsch
Státxxí rýzixmaxý ústav ochrany m a t e r i á l y fi,v<.ikimove Praha

VÝVOJ METODIK A ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ KOBOZNĚ MECHANICKÝCH
ÓČINK& CHLADIVÁ NA TLAKOVOU NÁDOBU REAKTORU

Tívod.
Požadovanou vysokou spolehlivost a bezpečnost provozu

^3erně energetických zařízení lze docílit pouxe při r.«s-
p«itování všech faktorů, které mohou nepřisnivě ovlivňovat
předepsanou funkci jeho kritických ualů. Zejména v případě
primárního okruhu, kde porušení jeho celistvosti s následným
výraznějším únikem chladivá je nepřípustné, je nutno před-
pokládat kombinované namáhání součástí. Jak ukázaly zkuše-
nosti z provozu, bylo korozně agresivní prostředí jako
složka kombinovaného namáhání poněkud podceněno při řešení
konstrukčně materiálové problematiky těchto zařízení.
Zejména v případě trubkového svazku parogenerétoru, kde
porušování za účasti korozně agresivního prostředí-inicio-
vané ze strany chladivá sekundárního okruhu-zp&sobuje
vážné provozní potíle u řady jaderných elektráren s tlako-
vodními reaktory. Jisté problémy tohoto druhu je však možno
očekávat i u tlustostěnných částí primárního okruhu -tlako-
vých nádob a primárního potrubí - zejména u tlakové nádoby
reaktoru, kde k dosud uvažovaným složkám kombinovaného
namáhání - mechanickému a radiačnímu - je nutno přiřadit
i složku korozní.

Charakteristika korozního systému tlakové nádoby reaktoru.
Vnitřní povrch součástí primárního okruhu je vystaven

během svého provozu korozně agresivnímu Důsobení chladivá
a deeaktivačních roztoků. I přes vyšší korozní agresivitu
deaaktivarních roztoku lze jejich korozní působení ve
srovnání s účinky chladivá pokládat za méně významné, a to
vzhledem k jejich krátkodobému působení při nižších teplo-
tách. Chladivo primárního okruhu, které lze z korozního
hlediska charakterizovat jako roztok kyseliny borité a
proměnnou koncentrací v demineralizované vodě působíc! při
teplotách cca 300°C a tlaku cca 16 MPa,je tedy hlavni
agresivní složkou korozního systému primárního okruhu*

Z důvodů minimálního znečištování a omezeni přenosu
radioaktivních korozních produktů je větSina povrchu
aoučá3tí, přiché.sejících do styku s chladivém primárního
okruhu, volena z korozivzdorných materiálů, lišících se
svým složením a strukturou /auatenitické, marteutitické/,
technologií /tvářené, navařované/ a tepelným »oracováním.
Za základní korozní systém tlakové nádoby reaktoru, • to
jak z hlediska poměrného zastoupení, tak i svým výsnamem
pro ořípadné korosní porušovaní, lsa vlak oovařovat systém
tvořený těmito složkami: součásti z austenitickýeh
chromniklových materiálů - chladivo primárního okruhu.
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Za korozně dominantní složky chladivá primárního okruhu
lze v uvedeném korozním systému pokládat pH, koncentraci
kyseliny borité, koncentrací kyslíku a chloridových iontů.
Z literárních pramenů /1,2/ vyplývá, že rovnoměrná koroze
austenitických chromniklovýcn materiálů, použitých oři
stavbě reaktoru WER 449 i 1000, x chladivu primársiíliG
okruhu nepředstavuje při předpokládané životsosti vážnější
nebezpečí pro provoz celého zařízení. Daleko vážnější
ohroženi funkce zařízení mohou představovat nerovnoměrné
druhy korozního napadení - mezikrystalové koro&«: a korozně
mechanické poškozování, a to zejména z hlediska obtížné
předpovědi jejich vzniku a průběhu, tak i z hlediska ?-olby
.jntijMálních protiopatření.

Při neporušenosti protikorozních návarů tělesa a víka
tlakové nádoby je vyloučen styk chladivá primárního okruhu
a nízkolegované oceli použité jako základní nosný materiál
tlakové nádoby. Vznik průchozí trhliny v protikorozním
névaru - např. šířením nízkocyklovou únavou z podnévarové
trhliny během provozu - může vytvořit složitý korozní
systém: chladivo primárního okruhu ve. chromadklový auste-
aiiieký nevař + nískolegovaná ocel. Ve vzniklém korozním
systému, kde lze při provozu předpokládat porušování
základního nízkolegovaného materiálu stěny nádoby nísko-
cyklovou korozní únavou a uplatněním štěrbinové koroze a
ovlivněním korozním článkem mezi nízkolegovaným materiálem
stěny nádoby a vysocelegovaným materiálem protikorozního
návaru*

Postupy pro snížení nebezoečí korozně mechanického porušování
tlakové nádoby reaktoru.

1. Standardizované a doporučované postupy.
V předpisech OP 1513 * 72 a PK 1514 - 72 je řešeml

korozní problematiky komponent primárního okruhu jednoznačně
zaměřeno na mezikryetalovou korozi korozivzdoraých auste-
nltických chromniklových materiálů, a to zejména návarů a
svarových spojů. Je možno na základě publikovaných experi-
mentálních výsledků a zkušeností z provozu konstatovat,
že důsledným dodržováním těchto předpisů bude snížena
možnost použití součástí, jejichž materiál by byl zcitlivěn
k mezikrystalové korozi na minimum.

Na rozdíl od zkoušeni odolnosti materiálů k mezikrysta-
lové korozi není v uvedených předpisech věnována téměř
žádná pozornost problematice korozně mechanického porušování.
Rovněž předpisy pro pevnostní výpočty koapoaent pri&tv mího
okruhu /3/ se nezabývají korozně mechanickým porušením a
donoručují tyto problémy při projektováni a výrobě řeěit
experimentálně* S cílem doplnit zkušební metodiky byl proto
pravděpodobně formulován návrh oborového standardu SSSR
pro metody zkoušek korozního přečkáni v jaderné a tepelné
energetic* /4/. Ve standardu jaou doooručeny tvary vcorků,
spúsoby jejich namáhání a zkušební prostředí pro rů»né
skupiny používaných materiálů včetně postupů vyhodnoceni
experimentů.



?.. Zpřesnění a JřoxšíiSsiaí doporučeiiých postuuů.

Za ůaného stavu ros^oje jaderně energetického strojí-
reaství a jaderné energetiky v ČSSR, kdy jsou již tlakové
nádoby reaktoru provozovány a další obdobného konstrukčně
materiálového provedeni jsou v pokročilém stádiu výroby
/včetně tlakevé nádoby reaktora ?7ER 1000/, jsou uvedeme
doporučené postuay pro sledování korosně mechanického
porušování /4/ již nedostatečné. Korozní výzkum té*,o proble-
isatiky je nutno orientovat na získáni podkladů prc odhad
fbytkové životnosti kritických částí nádoby, vystavených
působení" chladivá. Při uplatnění koncepce, ve které je
korozně agresivní působení chladivá chápáno jaks dílčí
složka kombinovaného namáhání, to znamená použít metodických
postupů oboru mechanického porušování včetně maximálního
využití příslušných experimentálních technik.

Tento přlstuo„je uplatněn v ASME Cede, sekce XI, kde
je předepsáno zjiStovánl závislostí da/dN vs. A K /a - délka
trhliny, W ~ počet cyklů,A K - roskmit součinitele~intenzity
napětí/ na vzorcích lomové mechaniky v inertnla prostřed!
a prostředí chladivá primárního okruhu. ?y"aledky rozsáhlej-
šího mezinárodního výzkumu /ICCGR Group - International
Cyclic Crack Growth Rate Group - 5,6/ ukázaly, Se chladivo
urychluje růat korozně únavových trhlin u používaných
reaktorových materiálů v závislosti na spůaobu aechanickéh*
zatěžování /tvar cyklu, frekvence, parametr asymetrie
cyklu/, a proto byly doporučené závislosti z roku 1972
revidovány v roce 1980.

Pra obdobně orientovaný výzkua, tj. zkoumáni korosně
mechanického porušování za parametru chladivá primárního
okruhu, není v současné době v ČSSR k dispozici potřebné
experimentální zařízení* Proto při vývoji metodik hodnocení
korozně mechanických účinků chladivá bylo dočasně zvoleno
náhradní řeáení a výzkum zaměřen do následujících oblastí:

a/ osvojení nedestruktivní techniky pro hodnocení
náchylnosti reaktorových materiálů ke koroznímu poškození
a pro hodnocení korozně mechanického poikosení typu povr-
chových trhlin

b/ propracování metodických a experimentálních postupů
pro hodnocení kinetiky růstu korozně mechanických trhlin,
vznikajících v modelových korozních prostředích

Výsledky experimentálního ověřování zvolených metodik

1. Bylo ověřováno použiti elektrochemické potgnciodynamické
reaktivačni metody pro FiodnocenT nachyInoati korozi-
vzdorných návarů k mezikryatalovému koroznímu napadeni.
Výsledky, zlákané na vzorcích protikoroznlch návarů
tlakové nádoby reaktoru, prokázaly dobrou citlivost
této polodestruktivní metody a jtjí použitelnost pro
přímé hodnoceni povrchové vrstvy návarů, případně jako
prostředek nedestruktivní metalografie povrchu.

2. Fro hodnocení hloubky povrchových korozně mechanických
trhlin v auatenitických materiálech - 08Ch18M0T a proti-



korozních návarech 07Ch25N13 +• 08Ch19N10G2B - by la propraco-
vána metoda změny elektrického potenciálu •? okolí trhliny
při aplikaci stejnosměrného" proudu"v "pulssním režimu. Osvojo-
vání metodiky bylo prováděno na vzorcích e povrchovými
trhlinami, vytvořenými expozicí v modelovém korozní* prostře-
dí - roztok 44* MgClp, 154°C, var. Vytváření txhlřís bylo
rovněž sledováno metodou ates^ické .emise. H3.oub.ka trhlia
byla dále ve spolupráci selVQM" hodnocena ultrazvukem.
Výsledky experimentů prokázaly použitelnost metody "změny
elektrického potenciálu pro hodnocení reálných . ovrchových
trhlin v protikoroznlm návaru a v případě zautomatizovéní
měřícího postupu i možnost nasazení při provozních prohlíd-
kách reaktorové nádoby.

3- Kinetika šíření korozně mechanických trhlin byla.sledo-
vána na vzorcích lomové mechaniky typu DCB ~tloustky
12,5 a 25 mm s boční vodící drážkou při konstantním
výchozím rozevření vrubu. Pro kontinuální měření rych-
losti růstu trhliny byla použita metoda změny elektric-
kého potenciálu a rovněž metoda akustické emise, Vzorky
reaktorových materiálů byly exponovány podle doporučení
uvedeného oborového standardu SSSR /4/ v prostředích
pro urychlené zkoušky korozního praskání.
U vzorků z materiálů O8Chi8fíiOT a 17 249.4, exponovaných

v roztoku 44% MgCl9, 154°C, var, docházelo k rozvoji korozně
mechanické trhliny^z ostrého vrubu /bez únavové trhliny/
v rozmezí výchozích hodnot K cca 30-50 MPa.m 1 / 2. Při vyšších
hodnotách K se trhlina nešířila v předpokládaném směru a
docházelo k předčasnému loau ramene vzorku. Hovněž při
nižších hodnotách K vznikaly další parazitní trhliny, takže
nebylo možno jednoznačně určit hodnotu K

Při vystaveni zatížených DCB-vzorků nízkolegovaných
ocelí i5Ch2MFA a i5Ch2MKFA doporučenému /4/ prostředí -
3% říaCl + 2% FeCl,, 20°C, nedošlo ke vzniku trhlin ani po
dlouhých dobách expozice. Použitím dalšího doporučeného

k 5 7 * C / K O / 6% NHJTO 8°C d h ároztoku - 57% Ca/tfO.,/,, + 6% "H^-sf 118°C - var. docházelo
ke vzniku a růstu trhlin pouze^u vzocků z materiálu i5Ch2MNFA,
a to v rozmezí hodnot K 20-50 KPa.a . U vzorků z materiálu
i5Ch2MFA nedošlo ke vzniku trhlin ani při vysokých počáteč-
ních hodnotách K /60 MPa.mi/2/ a dlouhých expozičních dobách,
až 1176 hodin.

Uvedené výsledky pro nízkolegované oceli jsou ve shodě
s poznatky z literatury /"]/, podle kterých legování niklem
/ocel 15Ch2MNPA/ zvyšuje náchylnost ocelí ke koroznímu
praskání v dusičnanových prostředích,. Současně však vyvstává
otázka, zda prostředí pro urychlené zkoušky korossníno
praskání doporučovaná uvedeným standardem jsou vhodná pro
základní materiál reaktorové nádoby WER 1000.
4. S cílem přiblížit se provoznímu namáhání materiálů tlakové

nádoby reaktoru jsou dále v rámci řešení problematiky
realizovány vývoo a stavba experÍB«ntálního zařígc— -
mechanické zkoušky vzorků_lomové Mechaniky_V~POQ«

atmoafIrického tlaku. Zafízení, kd« mechanické namáhání



vsorku je vyvozena tepeslně dilatujíeím elementem, bj mělo
unzožncvBt časově proměnné satěžovSní při ¥3lmi nízkých
frekvencích /cca 10 mHz/ a práci v režimech /iPa AK.

Závěr.

Analýza korozního systém tlakové nádoby„reaktoru
jednoznačně prokázala Hutnost zjištovat stupeň ovlivňování
předpokládaného mechanického porušování stěny nádohy chla-
divém primárního okruhu. I když lze jistí dílčí poznatky
o procesu korozně mechanického porušování za těchto Dodaí-
neir zjistit uvedenými experimentálními metodikami, spolehli-
vé podklady pro odhad zbytkové životnosti tlakové nádoby.
lze získat pouze realizací experimentů v podmínkách chladivá
primárního okruhu. Další pokrok v řešení uvedené proble-
matiky proto je možno dosáhnout pouze stavbou nebo dovozem
odpovídajícího experimentálního zařízení.
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RADIAČNÍ oTABILITA A VODÍKOVÉ KSEHNITÍ OCELÍ Cr-Si-Mo-V

1. ÚVOD

Byla ověřována radiační odolnost základního materiálu
Cr-Ni-Mo-V oceli značky 15Ch2NMFA čtyř taveb, kde dvě mely hmot-
nost 1̂ 5 tun (tavba 6. 15757 a 45993) a dvě 195 tun (tavba č.
Í76S7 a 37^80). Tavby s vyšší hmotností mají umožnixt výrobu
větších výkovků pro reaktorovou tlakovou nádobu, čímž dojde ke
snížení celkové délky svarů na nádobě a to by mělo vést k lep-
ší provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu reaktorových
tlakových nádob.

Úkolem ÚJV bylo ověřit, zda přechodem na tavby o větší hmot-
nosti nedojde ke zhoršení radiační odolnosti této oceli.

Vedle radiační odolnosti byla stidována i náchylnost této
ocr?li k vodíkovému křehnutí.

?. MATERIÁL A L.VPERIMENTÁl NÍ ZAŘÍZENÍ PRO OZAŘOVÁNÍ A VYHODNO-
COVÁNI ZKUŠEBNÍCH TYČÍ

2.1 Použity materiel, typy a orientace zkušebních tyči

Předmětem výzkumu radiační odolnosti byla zkušební tělesa
ze základního materiálu Cr-Ni-Mo»V oceli značky 15Ch2NUFA o hmot-
nosti taveb 135 a 135 tun.

Vlastní ocel b\la vyrobena k. p. ŠKODA Plzeň technologií
slévání, kde tavení probíhalo v elektrické obloukové a zásadité
SM peci. Potom následovalo odliti do vakuového kesonu. Získané
ingoty byly překovány na lisu na hladký prstenec o vnějším prů-
měru kolem 2S00 mm s různou tloušťkou jeho stěny.

Chemické složení všech taveb je uvedeno v tab. I,

Tepelné zpracováni wfcovanych prstenců, včetně jejich tloušt-
ky bylo následující;

Tavba č. 45993 o ti. 242 mm a č . 37687 o ti. 252 mm:
960 °C/vzduch - 920 °C/vod a <• 650 °C/vzducl.
820 C/25h. - 650 °C/10h/poc

tavba č. 35757 o ti. 350 mm a č, 37980 o ti. 700 nan:
920 C.<voda • 650, C/vzduci.
620 (V25h ' G5C C/20h/pec

Pro studium vodíkového křehnutí byla poi.žita tavba č. 29651, je-
jíž chemické složeni je v tab» I.

Pro stanovení radiační!.o zpevnění a vodíkového křehnutí byly
použity zkušební tyče taliové n aktivním průměru 4 mm s pětinásob-
nou délkou /I/ a pro určení radiačního zkřehnutí tyfe Charpy«V
dle ÍSN 420181.5, které byly oťebrány v 1/3 tlouftky prstence s
podélnou osou v tangenciálním směru prstence. Osa vrubu tyčí
Charpv-V bv)a orientována ve směru ť.ouHky prstenci'.



2.2 1-'z.:v'Éovací /.*i ízeni a parametry

Zkušební tyčť> byly ozařování v elektricky vytápěné sondě
Ciioucd-VT francouzské výroby v reaktoru WR-s ĎJV Řež v techno-
logickém kanále 57/10, Okamžitý neutronoví- tok v sondě je kolem
?,6»J.Oi7n/m2>G,5 MeV.Vzorky pro studium radiační odolnosti byly
oazřovány při teplotě 2SS °C + 5 °C, vzorky pro studium vodíko-"
v*ho křehnutí při teplotě 18C"+ 5 °C.

Rychlé neutrony byly stanoveny z reakce Cu (n,«M, Co
a tepelné neutrony z reakce Co5u(n,ft) Cobl s uvažováním skuteč-
ného průběhu neutronového spektra /2/, stanoveného na základě
•iměřmýcli a vypočtených integrálních průřezů neutronových mc-
útorú a za použití následi*jících konstant:

^:, = U10.10- 2 8cm 2, <S"Co, 6,069.10-
24cr2

f T 0 5 C U C o - 5.26 roku.

Fluence rychlých neutronů byly stanoveny s nejistotou 20% /3/.

2»1 Zktiební zařízení a podmínky

6.3.1 Statické zkoušky v tahu

Zkoušky statickým tahem byjy prováděny na trhacím stroji
INVIRON-TT-DM-L. Deforirační rychlosti použitých zkušebních tyčí
byla 4,1.10"**s~* pro sludiun radiační odolnosti a 8,3xlO***s"
pro zkoušky vodíkového krehnutí. Zkoušky probíhaly při normální
ífplotě laboratoře.

2.3.2 Zkoušky vrubové houževnatosti

Zkušební tyče Charpy-V byly vyhodnocovány na ocejchovaném
kladivu PSR 30 / NTR v teplotním rozsahu -140 až *120 °C.

J. ErPKRIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY

3.1 Radiační zpevněni

Prúarěrné hodnoty mechanických charakteristik ze zkoušky
statickvm tahem jsou pro všechny neozárené i ozářené zkušební
tyče zpracovány v tab. II. Typické diagramy ze zkoušky statickým
tahem jsou pro neozářené a ozářené zkušební „včc tavby é« 37687
nakresleny na obr. 1. V Tab. II jsou vyneseny i hodnoty konstan-
ty B z rovnice .̂

R. * B í Y* 10"":2n/m2) ' " (i)

Konstanta B při stejné o?.aí"ovaci tfplotí vyjadřuje vlastně odol-
nost éceli k radiačnímu zpevnění. Ý Je fluence rychlých nentronň.

3.2 Riidiačni zkřehnutí
Experimentálně zjištěné přechodové křivky vrubové houževna-

tosti a pfío-iéř.e r « <"í řeiif .jsem pro tavbu r. 37687 nakresleny na
obr. 2.

Tranzitní tenloty, definované vrubovou houževnatosti
•31 J/cm2, 59 J/cm2 (odpovídá Ife dle ,'4 ), 85 J/cm

2 a příčným
rozšířením 0,90 mm jsou pro stav př^d i po ozáření ješté uspořá-
dány v tab. Ill, včetně hodnot radiačního zkřehnutí A TT a pokle-
si- vrubové houževnatosti v houževnaté či maximální oblasti pře-
chodové křivky (max. KCV). Rovněž je zde uvedena vypočtená hodno-
ta konstanty X z rovnice 0 5 o i/T

4TT • A [ y m i r v r ) 1 3 (2)



isl

Konstanta A má obdobný význam jako konstanta B v rovnici (1),
ale vztahuje se k radiačnímu zkřehnuti.yje opět fluence rych-
lých neutronů*

3*3 Vodíkové a radiační křehnutí
Radiační poškození ocele, tavby č. 29651 po ozářeni při 180 °C

fluencí 2,6xl023n/«2, se projevilo vzrůste* meze kluzu o hodno-
ty 550 MPa na 770 llPa a meze pevnosti z 635 IIP a na 795 MPa a
poklesem tažnosti z 21,8% na 16*4% a kontrakce plochy z 81% na
77%. Navodíkováním ozářené ocele se mez kluzu a mez pevnosti
dále nemění, dochází pouze ke zkřehnutí projevujícím se v dalším
poklesu tažnesti a kontrakce plochy. Na obr. 3 je závislost cel-
kové tažnosti ozářené oceli v závislosti na proudové hustoté na-
vodí kování. Pro srovnání jsou vymezeny hodnoty získané na mate-
riálu 15Ch2MFA za stejných podmínek ozáření a navodíkovéní. Hod-
noty obsahu vodíku v závislosti na proudové hustotě navodíkování
jsou v tab. 4.

Lom neozářených a ozářených na vodíkovaných tyčí je tvárný-
-číškovy; jediným lomovým mechanizmem je tvárné důlkové porušení.
Navodíkování vede ke zrněné lomových mechanizmů. Při použití
proudových hustot do 20 Am"2 se stává řídícím lomovým mechanizmem
kvazištěpení v důsledku vodíkového.křehnutí (obr. 4) /li/ a při
proudových hustotách 50 a více Am je řídícím lomovým mechaniz-
mem interkrystalické štěpení (obr. 5). Na lomu se podílejí inter-
krystalické kvazištěpení v důsledku vodíkového zkřehnutí, trans*
krystalické štěpeni a velmi omezené míře i tvárné důlkové poru-
šení.

4. DISKUSE VÝSLEDKŮ
4.1 Radiační zpevnění

Po expozici nižší fluenci 3,3xl023n/m2>0,5 MeV se radiační
zpevnění všech taveb pohybuje mezi 8 až 19% původní meze klu*
zu v tahu (tab. II). Po expozici fluencí 9,9xl023n/B2>0,5 MeV
se pohybuje mezi 28 až 41%. Naměřené výsledky radiačního zpevnění
uka/.ují, že i po maximální expozici u žádné z taveb neklesla
tažnost A 5 pod 17% a kontrakce Z pod 68% a poměr R p0 t2/R B se z
původních 83 až 85% v neozářeném stavu zvýšil po maximálním ozá-
ření na 91 až 94%. To naznačuje, že i po maximálním ozářeni reak-
torové tlakové nádoby by u základního materiálu zůstala reálná
možnost k odbourání výrazných lokálních napětí plastickou defor-
mací. Z naměřených hodnot radiačního zpevnění dle tab* II však
nelze prokázat žádný vliv hmotnosti taveb na jejich radiační
zpevnění.

Z obr. 1 však vjplývá, že při stejné ozařovací teplotě je
mez kluzu v tahu a Ludersova deformace tím výraznější. Čím větši
je neutronové ozáření.
4.2 "adiační zkřehnutí

Z obr. 2 vyplývá, že v přechodovém pásmu jsou experimen-
tálně získané hodnoty vrubové houževnatosti a příčného rozší-
ření zatíženy značným rozptylem. Stanovení přesnějších mezí
uváděného rozptylu jednotlivých taveb ve všech stavech mate-
riálu (před a po ozářeni) by však vyžadovalo větši četnost
zkoušek. Přechodové křivky, proložené naměřenými hodnotami.



pravděpodobné neodpovídají skutečným s řeůním hadnotmam, ale
v důsledku aiaié četnosti, aiěření závisí spi •'..«• n& n^:.. ůnéa ••oz-
délení rtusaěřených hodnot.

Po maximální neutronové i'luenci 9,9.10 n/ia " došlo prs
všechny tři tavby k radiačnímu zkřehnutí v průměru » 83 C»
V případě reaktoru typu VVER 1000 ;>e íšak předpokládá, že na
konci životnosti bude tlaková nádoba exponována řlueneí maxi-
málně 6,4.1023n/m2>0,5 MeVř čemuž odpovídá zkřehnutí jaax.93°C.
Nejvyšší aplikovaná íluence sice přesahuje životnosti iluenci
•jdoby, ale jí způsobená velikost radiačního zkřehl- • je ne
b'/pecně blízko u max. přípustného zkřehnutí.

Z tab. Ill i obr. 2 vyplývá, že pokles vrubové houževna-
tosti v houževnaté oblasti přechodové křivky je i po maxima},"
ní neutronové expozici nepatrný. Hodnoty vrubové houževnatou;?i
jsou i po maximálním ozářeni vysoko nad nejnižší přípustnou
hodnotou 85 J/cm dle /8/, která má zajištovat odolnost nádoby
proti porušení tvárným způsobem při vy ších teplotách*

Rovněž u radiačního zkřehnutí se nepodařilo nalézt žádnou
prokazatelnou závislost na hmotnosti taveb. Výsledky naznačují,
že vzhledem ke konstantě A by mohla mít nejnižší odolnost k ra-
ci šačnímu zkřehnutí tavba č. 35757 o hmotnosti 135 tun,

4.3 Vodíkové křehnutí

Z naměřených výsledků vyplývá, že vodíkové křehnutí ocelen
15Ch2NMFA a 15Ch2MFA po ozáření při 180 °C fluencí 2,6xlO2*nm
probíhá obdobným způsobem. Při obsazích vodíku nad 7 ppmípo
použití proudových hustot 20 Am*"2 a více) superpozice radiač-
ního a vodíkového křehnutí vedek úplné ztrátě plasticity mate-
riálu. Charakteristickým lomovým mechanizmem zkřehlého materi-
álu je interkrystalické štěpeni. Podobně jako pro materiály
15Ch2MFA se jako kritický jeví obsah vodíku 2,5 ppm a více.

5. ZÁVĚRY

5.1 - U průmyslových taveb oceli 15Ch2NMFA o různé hmotnosti
nebyla nalezena žádná zřetelná závislost velikosti radiačního
zpevnění a zkřehnutí na hmotnosti taveb po expozici neutrono-
vými fluencemi 3,3«102>1 a 9,9.1023n/m2En >0,5 MeV při ozařovací
teplotě 288 °C.

5.2 - Po výře uvedených fluencích bylo ve v^ech případech na-
měřené radiační zkřehnutí nižší, než maximální příspustné
zkřehnutí podle sovětských předpisů. 2měřené a maximálně pří-
pustné radiační zkřehnutí oceli 15Ch2NMFA se k sob* nejvíce
přibližují při. nejwí-ší neutronové fluenci 9„3.lO^n/nv > Q^lleV,
což je zhruba .1,5 násobet živiftnosttv; flinci: ".u Klené o? ' • hy
reaktora typu WE?, 1000,,

5.3 • Průmyslové tavby o hmotnosti 135 a 195 tun vykazují v
přechodovém pásmu velký rozptyl vrubové houževnatosti a příč-
ného rozšíření. Zjištění přesmójších mezí tohoto rozptylu by
v«ak vyžadovalo podstatné (alespoň dvojnásobné) zvý ení počtu
či četnosti zkoušek.

5.4 - Pokles vrubové houževnatosti horního plata byl i po ma-
ximálním ozáření fluencí g ^ l O ^ n / m 2 > 0,5 MeV u všech taveb
miniícálni. Ozářením způsobené snížení hodnot vrubové houževna-
tosti horního plata základního materiálu oceli 15C!i2NMFA hv proto



ve skutečnosti u reaktorů typu VVER 1000 nemělo být žádným kri-
tickým problémem.
5.5 - Vodíkové křehnutí ocele 15Ch2NMFA má obdobný průběh jako
u ocele 15Ch2MFA; jako kritický se jeví obsah vodíku převyšu-
jící 2,5 ppm.
5.6 - Superpozice radiačního poškození po ozáření fluencí
2,6.1023n/m2 > 0,5 MeV při teplotě 180 °C a následného navo-
díkování (nad 7 ppmHgJvede až k úplné ztrátě plasticity.
5.7 - Charakteristickým lomovým mechanizmem radiační a vodíko-
vě zkřehlé ocele je interkrystalické štěpení.
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Tabulka I .

Číslo
tavby
Hiotn./t/

35757
135

37687
195

37980
195

4599S
135

29651
70

=

0, i7

C,16

>,12

0.17

.cké Í

Mn

0.41

0,48

0,38

0,50

€-17 0,47

složen

S i

0,25

0,21

0,25

0,33

0,20

ii jednotlivých taveb oceli 15Ch2NMF\ ve hmotnostních %

Obsah prvků ve hmotnostních %

P

0,009

0,009

0,010

0,009

0,009

s
0,005

0,009

0,008

0,011

0,007

Cr

2,23

1,90

2,14

2,12

2,15

N i

1,22

1,16

1,19

1,26

1,27

Mo

0,58

0 s58

1,56

0,56

0,57

V

0,10

0,11

0,10

0,10

0,11

Co

0,006

0,009

0,007

0,016

i

!

As

0,005

0,007

,0*006

0,007

Cu

0,05

0,06

0*06.

0,06

0,05

Sn
1

0,002

0,002

0,003

0,002

t

Sb
r— - - ^

0,001

0,0&I

1
0,0€i ,
0,00.!

rab« 4. Závislost obsahu vodíku na parametrech navodikováni,

Ozářeni ocel
I5Ch2NliFA

obsah vodíku
/ppm/

Proudová hustota navodikováni

0

1.4

5

2 . 4

10

2 . 7

20

6 , 4

50

7 . 2

100

7 , 8
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Tabulka III* Radiační zkřehnuti zkoumaných taveb oceli 15Ch2NMFA podle různě

definovaných tranzitních teplot.

číslo
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kiMotn.
!tl.
tprsten-
ce
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Diagram/ napětí-pr»dloušení «• skoušky atatiekým tahem
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Výzkumný ústav Olomouc

ŘfiŠENÍ MAŤZRIBJAVÍ PHOBLBÍ.UÍ1KI SP3CIÁLK:ÚCií
V,' Cílila

Koncern SiGLiA patří k významným Seskos3ovensKv . výrobe iia
ení pro JE. Speciální armatury SIGMA jsou ineteu.-.. fáay

do různých technologických celků J3 včetně primárního rwxťtxu.
Jádrem z významných prvků rozhodujících o jakosti aa-xaattu"
je jejich materiálové řešení.

1. Materiálové řešení speciálních armatur.

Z hlediska provozních podmínek a významu jsou dílce
speciálních armatur členěny do tří skupin;
a) i'av. "hlavní dílce" armatur, tj. dílce, jejichž porušení

může vyvolat ztrátu těsnosti armatury (teleae, ví|?o a spo-
jovací součásti). :„

b) Dílce vnitřní vestavby armatur, které přichází io :%
s dopravovaným mediem. Ty je možno dále dělit na, ^
- dílce, které jsou mechanicky namáhány rozdílná t!2Ís
dopravovaného media ''í •

- ostatní dílce, ••'•$, '
c) Dílce, které nepřichází do styku s dopravovaným meťlis6?>u.

Vedle působení mechanického namáhání, teploty a ďňjravo?
ného technologického media j.aou dílce armatur periodic^vvjr-
staveny působení dezaktivačních roztoků. ; .

-j*

T závislosti na provozních podmínkách a nazcačenáí| čle-
nění dílců jsou taité odstupňovány požadavky na dxlae 7 P l a -
stech pevnostních analýz, materiálu, výroby, kontroly* jajcosti
atd.

V případě volby materiálového provedení hlavních dílců
armatur bylo nutno (vzhledem k exportu armatur do SS5E; vyjít
z předpisu /!/, který umožňuje v zásadě clve" cesty;

1. Foužití materiálů sovětských značek, které jsou předpisem
/I/ schváleny pro 3tavbu zařízení JE.

2. Volbu jiných značek materiálů (nepř. československých),
které předpis /I/ považuje za "nové rnteriély" H ;;tjich
použití na JE r.odmiňuje sebvá'LGn.ua ctajioveTi.vn) r: ; ' rjem.
K s c h v á l e n í z e . B r y ( t ? . v t J i ť rti^.O ;) '•• " i ''a •'.•• • •• ! • <• •• <;-
b o r m a t e r i í ? ' 1 >''V,;'(íh c h a r n r t - . - t -...•; •• .'-*-/> ' ;• ť.; ••..•• • i.
riatiky).

K dnešnímu materiálovému provedení hlavních dílců ypeciál-
nich armatur koncern SIGL1A dospěl určitým historickým vývojem.
Pro výrobu hlavních (i dalaích) dílců armatur jsou používány
jak schválené materiály uvedené v /!/ (značky OSChlGIílOT,
l4Chl7N2 a CHN35VT), tak daláí materiály v předpisu /l/aeuT«-
dené (značky 11 416, 12 020, 15 320 a 17 134).



Odsouhlasení těchto čtyř značek čal, materiálů bylo se
sovětským zákazníkem provedeno na základě předložení jejich
atestačních charakteristik. Rozsah atestačních charakteristik
byl v koncernu SIGMA sestaven na základě rozboru existujících
podkladů a pro konzultaci se sovětskou stranou.

Do atestače byly zahrnuty tyto charakteristiky:
1. Charakteristika oceli, vhodnost použití, pracovní podmínky.
2. Technologické údaje, způsob výroby oceli, tv^. itelnost,

svařitelnost .
3. Chemické složení včetně povolených úchylek*
4. Režim tepelného zpracování (základního, event, po op emisního).
5. Charakteristika struktury oceli.
6. Fyzikální vlastnosti v rozmezí 20-400 C (moduly pružnosti

v tahu a ve smyku, délková teplotní roztažnost, tepelná
vodivost, měrné teplo).

7. Tvrdost.
8. Základní mechanické hodnoty ze zkoušky tahem v intervalu

20-4O0°C.
9. Vrubová houževnatost KCV v rozmezí 20-400 C a v okolí pře*

Chodové teploty (t. * 20 C).
10. Přechodová teplota t, vrubové houževnatosti KCV.
11. Vliv provozních ^odmxnek (dlouhodobé expozice na teplotě r -

+35O°C, deformčne-teplotního 3tárnutí, event, nízkocyk^ovéto
zatěžování) na vlastnosti oceli (přechodovou teplotu, pr£p?'',^
mechanické hodnoty při 35O°C). ,>'f.V;*'.'i

12. Únavové charakteristiky v nízkocyklové a vysokocyklové oblatip*
ti pro střídavé ^úměrné zatěžování při 20 a 35O°<? (ifansOtt- ^
Coffinova křivka, cyklická křivka napětí - deformace a v

Wohlerova křivka).
13. Korozní charakteristiky oceli při působení roztoků pro

vnější a vnitřní dezaktivaci a ve vodě vysokých parametrů,
včetně odolnosti k nerovnoměrným formám korozního napadeni.

Výsledky atestačního programu a další podrobnosti jsou
obsaženy v /2, 3, 4, 5/.

Pro materiály ostatních dílců jaou za postačující charakteris-
tiky, dokládající možnost jejich použití, vyžadovány korozní
charakteristiky ve vodě vysokých parametrů a v dezaktivaČních
roztocích. Korozní úbytky materiálů nesmí překročit zadané mezní
hodnoty, nepřípustné jsou rovněž lokalizované (nerovnoměrné)
formy koroze. Bližší údaje, včetně některých výsledků korozních
zkoušek jaou uvedeny v /6/.

Dílce speciálních armatur jsou vyráběny téměř výhradně
z tvářených ocelí - výkovků a tyčového kovaného nebo vvlcova-
ného materiálu, přičemž bylo sledováno hledisko mininnl ••'.sace
počtu používaných materiálů. Výrobci polotovarů jsou výhradně
čsl. hutní závody, které mohou dosahovat požadovaných vysokýoh
jakostních uakazatelů. Dodávky polotovarů se uskutečňují podle
sjednaných technických dodacích podmínek, které byly odsouhla-
seny rovněž sovětskou stranou.



'íťg

Použití lité oceli na hlavní dílce

V koncernu SlGLíA probíhají v současné áobp T.-ř-fnravjip práce
3 cíleni vytvořit technické předpoklady gro zavedeni"litých'
ocelí. Odlitky jsou předpokládány k použití i. na hlavní dílce
armatur (tělesa a víka) místo dosud výhradně použív&r;j: î? výkov-
ků. Hlavní pozornost je zaměřena na nír.kouhlíkovau V orosí i vzdor-
nou martenzitickou ocel (dále 1H0) na odlitky typ<; 04CJ:rl3Tfi6Mo
'viz tabulka č. 1), Pro zavedení odlitků z tohoto + • u materiálu
•i v oři následující důvody:

-*•» .-."nížení hmotnosti polotovarů (surových odlitků oprou,... -
vým výkovkům) a 3 tím spojená nižší pracnost strojního
opracování.

2. Vyšší pevnostní vlastnosti íTKMO oproti austenitické ocelí
typu OSChlSNlOT.

3. Čiroké použití odlitků na speciální armatury a další zařízeni
v zahraničí, včetně SSSR. V S3SR je používána také lité M M
ocel (typ G3Crl2JSi3Cu). Jsou známy základní technické poža-
davky SSSR na odlitky pro zařízení JE.

4. Zvládnutí základní problematiky výroby 1ÍKM ocelí v ČSSH.

Li a druhé straně zvýšenou pozornost je nutno věnovat vnitřní
jakosti odlitků, včetně problematiky oprav vad.

Technické předpoklady pro zavedení odlitků jsou vytváreÉ^
v následujících oblastech: , '.
1. Provedení atestačního programu na základním materiálu, ToetilS

stanovení atestačních charakteristik. Atestační prograa áe
prováděn v rozsahu uvedeném v předešlé části (jako u tváře-
ných ocelí). Sledovány jsou vlastnosti několika variant
technologie výroby oceli. Vyaledky první části prograau jsou
uvedeny v /!/.

2. Řešení svařitelnosti IHuvi oceli s potrubím z austenitické
nerezavějící oceli a s detaily vnitřní vestavby armatur, ^ .

3. Zvládnutí technologie zavařování slévárenských vad, včetně
průkazu vlastností zavařených míst.

4. Návrh technologických dodacích podmínek na odlitky z NKMO.
5. Vývoj slévárenské technologie s ohledem na dosažení vysoké

vnitřní jakosti odlitků.

Práce navazují na dosavadní výsiadlcy koncernu SIGMA a
VÍTKOVICE. Předběžné závěry prokazují nadějnost záměru přechodu
na litou líKK ocel, některé charakteristiky, získané v rámci
dosud provedených atestačních akouack zsivlndního mate? álu,
jsou uvedeny v tabulce Č, i„

3. Závěr.

V příspěvku je ohrnuta část prací, provedených kom; .rncir,
SIGMA v oblasti materiálů speciálních armatur pro Jel. iuateriálo-
vé řešení bylo provedeno v souladu 3 požadavky sovětského
odběratele armatur, formulovanými v předpisu /I/ a při projedná-
vání podmínek dodávek armatur.



řabulka 1, Zaručované hodnoty a vybrané vý
atestačních zkoušek IIJOvíC 13/6 (indukční, t?vvba):

Teplota

+20°C
+35O°C

+20°G
+35O°C

KCV~20=

MPa

700
500
7S0
651

110 J/cm

MPa

500
400

667
576

2, KCV

A5
%

10
8

20
16

-120_

Z
%

40 \
30 1
56
53

67 J/cm2

J/cm MPa

zaručované
hodnoty

117 0 i .65
107 0 ± 240

C -196°C

Literatura.

/!/ Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení Jfit
experimentálních a výzkumných JR a souborů, UISJP Zbraslav

/2/ Vlastnosti čs. konstrukčních materiálu používaných pro
jadernou energetiku v koncernu SIGMA, 1. část» SIGMA W
prosinec 1981.

/3/ Budáč C., Šrajer V., Vojtěchovaký K.: Průkaz vlastností
materiálů armatur JE typu WER. Sborník z konferenční
"Výroba a provoz komponent primárního okruhu JE VVjiR-44Ofl

Vsetín, říjen 1982.

/4/ Budáč C , Šrajer V., Vojtěchovský K.: Vlastnosti ý
armatur pro jadernou energetiku z materiálu 11 4l6«
Sborník z konference "Výroba a vlastnosti výkovků pro
energ-itiku", Butov 1382.

/5/ Vlastnosti ča. konstrukčních materiálů používaných V>TO^
jadernou energetiku v koncernu SIGLIA, }. část. SIGMA Tu,
1S64.

/6/ Knunpl Li., Hulánek LI.: Kqrozní problematika konstrukiSních
materiálů armatur jaderných elektráren e reaktory WER.
Sborník jako u literatury /3/, str. 72.

/?/ Vlastnosti čs. konstrukčních materiálů používaných pro
jadernou energetiku v koncernu SIGMA, 2* cast, SIGMA VU,
duben J.S63-



RKDr, Milan Bnaraovský. C3c.( Krátiti šek Chudoba, •.. -jr.- )!.-.«< Polachová
-SKODA k.p. Plzeň, Energetické stroj íx-ssits í:v í

OPAKOVANÉ NAMÁHÁNÍ MODELU NÁTRUBKU TLAKOVÉ NÁDOBY REAKTORU
VYER 1000

'í hlediska únavového poškoaasxí mají rozhodující vliv na ži-
votnost tlakové nádoby oblasti s.koncentraci napěli, l-íde naatá-
•j-i. největší kumulace únavového poškození.

V rámci dohody s CNIITMAŠ a GKAE Moskva, byla .̂r< .'.jena úvod-
ní -.-<tapa experimentálního studia chovaná hrdla tlakové ~ á<ioby
WKi 1 1000 v podmínkách opakovaného zatěžování na modelu « roa-
teriáJu 15CH2NMFA v měřítku 1:3.

Zkoušky modelu byly prováděny na zatěžovacisn zařízeni
ZZ 8000 při maximálním tahovém zatížení ^0 MN . .} tomu od~
povídalo maximální nominální napětí v hladké č*áatí zkušebního
tělesa i*97 MPa ve střední části 585 MPa.

Hodnoty statických charakteristik materiálu zkušebního
tělesa R 620 - 680 MPa, R 0,2 = 570 - 575 MPa; A = 21,6 -
- 22thÍ>-t

BÍ Z - 71,9 - 73#J P E = 2.10,3 GPa.
Zkušební těleso bylo k upínacím kotvám zatěžovacího za-

řízení přivařeno elektrostruskovýtn svarem. Při tosjto způsobu
upínání není možné vyloučit působení přídavných ohybových mo-
mentů. V průběhu zkoušek vzniká nebezpečí křehkého porušení sva-
ru, proto byla jeho teplota udržována na vyšJí teplotě, než je
Tříslušná TZT, t.j. na teplotě okolo + 80°C.

Změna poměrných deformaci během zatěžování byla měřena
v osách symetrie nátrubku 85 tenzometry typů M 120j HBM
6/120 LX 11 ; HBM 6/120 LD 20. Do míst s největší konoentrací
poměrné deformace byly instalovány dva hrotové snímače HBM
typ PD1, měřicí základna 5 mni.

V průběhu zkoušky byla měřena změna a kumulace poněrné
deformace v místech koncentrace napětí v prvních Šeati oykleoh
tenzometricky, později pouze snímači HBM DD 1. Změna průměru
otvoru a změna délky zkušebního tělesa byly měřeny indukční«i
snímači po celou dobu životnosti.

Teplota zkušebního tělesa v průběhu zatěžování dosahovala
kO C. Tenzometrioká měření byla prováděna vždy při ustálené
teplotě.

Největší hodnoty teoretických(Hookových) koeficientů kon-
centrace napěti byly naměřeny v bodech 1 ( &# = 3t23) a 2
( (Cif - 4,0^). Rozdílnost koeficientůOCH způsobil přídavný
ohybový moment, přenášený na zkužební těleso z upínacích hlav.
Jeho vliv se projevovalpceJou dobu zkoušek. Naměřené koefioienty
odpovídají hodnotAin udávai-ýro /!/ pro podobi.é typy hrdel namá-
hané jednoosým tfiheiu..

Zktišební těleso bylo zaběžováno míjlvými cykly náslcsdovriá:
po jednom cyklu na hladinách nominálního namáhání v hladké čá-
stí 0-88, 0-176, 0-200 a 0-243 MPa* 1000 cyklů na hladin* 0-442 MPa;
2 cykly na hladině 0-497 MPa. Porušení zkušebního tělesa nastalo
náhle, při druhém cyklu na hladině 497 MPa, roztržením poloviny
průřezu ve střední rovině. Naměřená poměrná deforaaoe v okaažilcu
porušení v bodě 1 :65?C v bodS 2: 90JÉ.



Průběh lokálního napětí v koncentrátoru tjfrvt v jednoduchém
vztahu k nominálnímu napětí* Při m.íjivém cyklu ->r -j .aálního
napětí účinkem plastické deformace a -ú?inksm relsracs s ros-
toucím počtem cyklů stupeň nesymetrie klesá. Výsledný cyklus
v koncentrátoru je závislý na úrovni nosdnálniho napěti., in-
tenzitě koncentrace a vlastnostech materiálu.

Analysu průběhu lokální cti napětí a poměrných <? e í' orsnaoí
provádíme použitím Neuberovy geometrické interpolace,. Před-
pokládáme stejnou statickou závislost (T-íL na hladkém zkušebním
tělese v tahu i v tlaku. Nebylo uvažováno zpevnání materiálu
v prvních cyklech (při dalších cyklech materiál A—ěžcčuje) .

V prvém cyklu překročilo namáhání mez úměrnosti.,, vznikla
jednostranná plastická deformaries podobně x v druhéra oyfeiu,
V obou cyklech nastalo přizpůsobení konstiiikce do pružtiélío
stavu, materiál by se při opakovaném zatěžování na těchto
hladinách choval elasticky. Součinitel přizpůsobeni (shake
-down factor) pro prvý oykl k = l,6l pro druhý cykl k = 1,85.
Po zvýšení namáháni v třetím § dalších cyklech při odlishčováni
vzniká v koncentrátoru plastická deformace opačného směru než
při za t ě žovánl.

Hodnoty koeficientů koncentrace napětí a deřojwnace za
idealizujícího předpokladu jednoosé napjatosti, byly stanoveny
Neuberovou (*/ = oí^. oCc ) a Hadrath Ohmanovou (oí̂  = 1 + ((*» -l)JJST )
geometrickou interpolací /2/, Oba přístupy vychází ze známe°°t

hodnoty teoretického součinitele koncentrace napětí eC# a ^i"^"^
deformační funkce @~-/{£) /3/» Porovnání skutečných a -vypočte-
ných hodnot koeficientu koncentrace deformace flic , v místě,
kde teoretický koeficient koncentrace oí/f - 3 ukazuje, že pokud
poměrná deformace v místě koncentrace •< Vfr vypočtené hodnoty
jsou vyšší, teorie dává konzervativnější výsledky. Pro poněr-
né deformace > 1% naměřené koeficienty koncentrace deformace
jsou vyšší, nežli teoretické. Experimentálně "stanovené a vy-
počtené hodnoty koeficientů koncentrace napětí jsou téměř
shodné. Hodnocení bylo prováděno pro pátý zatěžovací eykl, t.j.
prvý cykl na hladině nominálního napětí kk2 MPa.

Výsledky série zkoušek modelů hrdla budou sloužit k ob-
jasněni chování rozměrných celků s koncentrátory napětí v pod-
mínkách malocyklové únavy, stanovení jejich životnosti a zbyt-
kové životnosti.

Použitá literatura

/l/ Peterson: Stres concentration factors New York 197**
/Z/ Dahl: Verhalten von Stahl bei Schwingender Beanspruchung

Dusseldorf 1978
/3/ Steinbauer: Zkoušky NCŮ materiálu tlakové náilô v WER 1000

Výzkumná zpráva Praha 1983
Klesnil, Lukáš: Únava kovových materiálů při mechu: ieitétn
namáhání Praha 1975
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ing. Karel Matoušek
*&lezá?tij A. Záptockého, n.p«, Vamberk

PŘÍDAVNÉ SVAŘOVACÍ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ JE TYPU VVSR-1OOO

1. Úvod

Příspěvek shrnuje výsledky vývojových a osvojo»'»cích prací
.. vařovacích materiálu pro JE VVEE-IOOO, zabezpečova .. ..-i V n.p.
1. ••'• Vamberk, I když existovala určitá návaznost na a&teriály osvo-
jená a již běžně dodávané pro svařování komponent JE WE^-lOOO,
představovalo řešení tohoto úkolu značný objem prací z titulu
"šikého počtu osvojovaných materiálů a změn uplatňovaných v prů-
běhu osvojovacích prací jak z pohledu sortimentu, tak i kvalita-
tivních parametrů jednotlivých typů svařovacích materiálů.

Celý sortiment svařovacích materiálů pro svařování zaříze-
ní JE VVER-1OOO požadovaný sovětskou dokumentací, představuje
4 3 typů, v členění:

17 jakostí, drátů pro svařování pod tavidlem a v ochranné
atmosféře Ar

17 typů elektrod pro KOS
3 typy svařovacích pásků
6 typů tavidel

Uvedený sortiment však bude ještě upraven podle specific-
kých podmínek čsl. výrobců zařízení JE, nebot obsahuje některé
alternativní materiály i materiály lišící se Douze obsahem ne-
čistot, např. dráty Sv-OfaA, Sv-C8AA a Sv-08AA .

Vlastní osvojiovací práce byly podmíněny zabezpečením dosud
nepoužívaných typů ocelí jak pro jádrový materiál elektrod, tak
i pro výrobu drátů pro mechanizované způsoby svařováni. Proto
bylo nutné zabezpečit v prvé etapě osvojení výroby feritickoper-
litických ocelí v TZ VŘSR Třinec a austenitických v Poldi Kladno.
V případě feritickoperlitických ocelí se^jtdnalo především o ma-
teriály určené pro svařování v aktivní zóně reaktoru a proto
s mimořádně vysokými požadavky na obsah nečistot (např. dráty
SV-08AA , Sv-lOChGNMAA).

V Poldi Kladno byly v rámci řeáení úkolu osvojeny dva typ,/
austenitickýeh ocelí (Sv-O8Chl4N8S3B a Sv-04Ch20N10G2B).

2. Dráty pro svařování pod tavidlem, metodou WIG a elektro-
struskpvé svařováni

Vzhledem k rozhodující úloze mechanizovaných způsobů svařo-
vání při výrobě JE typu WER-1000 představuje oblast svařovacích
drátů rozsáhlejší sortiment přídavných materiálů osvojovaných
v rámci řešeného úkolu. Osvojovaný sortiment drátů v členění
podle jednotlivých technologií uvádí tabulks 1.

Na základě docílených výsledků, kde bylo u naprosté většiny
drátů dosaženo výsledků odpovídajících současné úrovni požadova-
ných záruk vyplývajících z technické dokumentace, byly uv«d*né
dráty zařazeny do výrobního programu. Přesto však zastávají sá-
tím některé nedořešené otázky jako např. použití drátu Sv-10Chl6-
N25AK6 - celistvost návarového kovu, technologické problémy
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při použití drátu Sv-10ChN2MFA pro ESS).
Komplexnější zhodnocení osvojeného sortimentu drátů bude

však možné provést až po delším časovém období, nebot je nutné
brát v úvahu, že u většiny jakostí byla ověřována pouze jadna
tavba oceli.

3. Pásky pro navařováni antikorozních vrstev
Sortiment pásků pro navařování antikorozních návarů předsta-

vují pásky Sv-O7Ch25N13, Sv-O8Chl9NlOG2B a Sv-04Cb?0N10G2B. U pás-
ku Sv-O7Ch25N13 byla provedena úprava obsahu delia feritu na roz-
mezí 4 - 8 % , použití pásku Sv-08Chl9N10G2B je povoleno pouze na
první komplet zařízení. U nově osvojované jakosti pásku Sv-04Ch20-
Ň1OG2B, i když se v prvé etapě vyskytly určité problémy souvise-
jící s tvorbou trhlin za tepla, bylo při výrobě opakované tavby
oceli dosaženo rovněž plně vyhovujících výsledků při ověřovacích
zkouškách vlastnootí névarového kovu.

4. Tavidla

Sortiment tavidel používaných pro svařování s navařování
komponent JE VVEB-1OOO tvoří 5 typů tavidel. Tavidlo OF-10 - pro
svařování austenitických ocelí a pro vysokolegované návary pásky,
tavidlo OF-6 pro svařování austenitických ocelí e elektrostrusko-
vé svařováni nízkolegovaných ocelí, tavidlo AN-42M pro svařování
nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, tavidlo FC-16 pro svařová-
ní nelegovaných a nízkolegovaných ocelí zejména v případech, kdy
je nutné získat svarový kov se sníženým obsahem nečistot a pro
svařování ocelí velkých tlouštěk do sníženého úkosu a tavidlo
NF-18M, které v kombinaci s drátem Sv-08ChGNMTA je určeno Jako
alternativní varianta ke kombinaci tavidla FC-16 + drát Sv-lOCh-
GI1MAA.

Tavidla OF-6, OF-10 a AN 42M byla osvojena již pro svařová-
ní komponent JE WEE-440.

Tavidlo NF-18M vykazuje velmi dobré operativně svařovací
vlastnosti, z metalurgického hlediska bylo nutné kompenzovat vy-
soký propal uhlíku přídavkem grafitu do vsázky při tavení tavidla.

Tavidlo FC-16 prokázalo rovněž při ověřovacích zkouškách vy-
hovující operativní vlastnosti. Neuspokojivé byly však zpočátku
metalurgické vlastnosti tavidla,' zejména z pohledu vysokého pro-
palu C a Mh. Úpravou receptury tavidla a jeho výrobní technolo-
gie se podařilo zlepšit i tyto metalurgické vlastnosti tavidla.
Velmi dobré operativní vlastnosti prokázalo tavidlo í při zkouše-
ní v úzkém úkosu.

^. Elektrody pro ROS
I přes rostoucí podíl mechanizovaných způsobň svařování se

stále v dostatečné míře používají vři výrobě jaderných energetic-
kých zařízení elektrody pro FOS. At již se jedná o navařování ne-
přístupných ploch, o svařování v polohách nebe > opravy svařených
i navařených součástí. I v této oblasti jsou požadavky na svaro-
vé kovy s velmi nízkými obsahy nečistot (.P-0,012%, S-0,015#,
Cu-0,08%). Tato kriteria splňují např. elektrody CU-7A a HT-45AA.



5.1. Elekti^ody pro svařování nízkolegovaných ocelí

Do této skupiny patří elektrody určené pro svařování ocelí
jakostí 1OGN2MFA a 15Ch2NMFA. Jedná se o elektrody UONI 13/45,
L-!ONI 13/45A, UONI 13/55, CU-7, CU-7A, PT-3O, RT-45A. RT-45AA.
Ve všech případech se jedná o bazické elektrody s různým stupněm
legování, především pak s odlišnými požadavky na čistotu sva-
rového kovu a tím i jeho mechanické vlastnosti. Chemické slože-
., L elektrod, kromě typu UONI, je zabezpečováno použitým jádro-

... drátem, což omezuje vliv technologie výroby elel. .. od na užit-
ím "Mastnosti elektrod.

Pro posouzení jakosti svařovacích materiálů je rozhodující
mimo operativních svařovacích vlastností, otázka celistvosti sva-
rového kovu-a jeho mechanické vlastnosti. Zabezpečení odpovída-
jící homogenity svarových kovů se ukázalo podmiňujícím činitelem
při osvojování elektrod PT-30 i RT-45A. Kromě zajištění+presné
teploty přesušení elektrod, která je limitována na 360 -*20 C/
1,5 hod, vyžaduje např. úspěšné použití elektrod PT-30 udržení
velmi krátkého oblouku, což je u některých polohových svarů obtíž-
né. Obdobné se ukázalo nutné dodržovat přesný teplotní režim při
svařování elektrodani RT-45A.

5.2. Elektrody pro svařování austenitických ocelí

Sortiment těchto elektrod lze rozdělit do několika skupin.
a) elektrody osvojované" již v programu VVER-440, které bylo

nutné ověřit pro podmínky VVZH-100O; jsou to elektrody
EA-400/10T, Z10-8, EA-395/9 a CN-6L.

b) elektrody L'A-896/213 (LC) a CT-24- elektrody jejichž rámcové
složení je známé z programu WER-44O$ obě elektrody však
byly osvojovány na nové jakosti jádrového drátu.

c) třetí skupinu tvoří alternativní materiály ke stávajícím
typům elektrod; jedná se o elektrody CL-25, CT-15K a CT-10.

Elektrody EA-400/10T, EA-395/9 o Z10-8 byly prověřeny
pro podmínky tepelného zpracování používaného pro zařízení WER-
-1000. Pozornost byla věnována zejména otázce plasticity sva-
rového kovu jak při teplotě 20 C, tak i 350 C, Mechanické vlast-
nosti uvedených elektrod odpovídají požadavkům.

Elektroda CN-6L má velmi specifické použití - pro navařo-
vání ploch s pracovní teplotou do 600 C. V rámci řešení úkolu
byla především sledována závislost hodnoty tvrdosti návaru naote-
pelném zpracování, které bylo původně limitováno teplotou 550 C/
/2 hod a později upraveno na hodnotu 625 C + 15 C/l hod. Vliv
TZ je zřejmý z tabulky 2.

Pro svařování a opravy návarů provedených páskem Sv-O4Ch2O-
N10G2B je určena elektroda EA-898/21B/LC. Elektroda byla osvo-
jena na jádrový drát stejné jako3ti. Požadavky na chemické slo-
žení svarového kovu, resp. reálné hodnoty chemického složení
svarového kovu této elektrody uvádí tab. 3.

Elektroda CT-24 je určena pro navařovéní austenitických
ocelí pracujících v agresivním prostředí za zvýšené teploty.
Používá se pro navařování austenitických ocelí na mezivrstvu



25Crl3Ni. Požadavky kladené na tuto elektrodu dokumentuje tab. 4,
která uvádí chemicté složení navařeného kovu.

Osvojení alternativníh elektrod CL-25, CT-15K a CT-1O, resp.
CU-7 a CU-7A pro svařování perlitických ocelí, je vázáno na za-
jiStění vzorku těchto elektrod ze sovětské výroby. Teprve po ově-
ření kvalitativních vlastností těchto elektrod bude rozhodnuto
o jejich případném osvojení.
6. Závěr

Osvojení uvedeného sortimentu přídavných sv**':ovacích mate-
riálu pro požadavky výstavby JE WER-1000 lze považovat za první
etapu řešení této problematiky. Výroba svařovacích materiálů mu-
sí však průběžně reagovat na změny v technické dokumentaci, i
na požadavky inovace technologii svařování.

Literatura:
1. Myáák a kol.: Osvojeni výroby přídavných materiálů pro svařo-

vání reaktoru WER-1000 a jeho vnitřních částí
(etapa II), Závěrečné zpráva ŽAZ 1982

2. Mysák a kol.: Osvojeni výroby přídavných materiálů pro svařo-
vání reaktoru WER-1000 a jeho vnitřních částí
(etapa III), Závěrečná zpráva ŽAZ 1984



Tab. 1 Osvojované typy a konbinac* drátů

SPT Sv-O6A+AN42M; Sv-08A+AN42M; Sv-O8A+FC-16; Sv-08AA+Ali4211;
SV-08AA+KI-16; Sv-08AA++ AN421I; Sv-O8AA++FC-16; SV-O8GS+FC-16;
Sv-lOGNMA+FC-16; Sv-lOGNlMA+FC-16; Sv-lOChGNMA+řC-16; Sv-10ChGNMAA+
FC-16; Sv-08ChGNMTA+NF181l; Sv-O4Chl9Nllll3+OF-6 i Sv-08Chl9N10G2B+
OF-6; Sv-04Ch20N10G2B+0F-6; Sv-10Chl6N25AM6+0F-10; Sv-Q8Chl4N8S3B+
OF-6

IIG Sv-08GS; Sv-O4Chl9NllH3; Sv-O8Chl4N8S3B

sss SV-10GN2MFA+0F-6; Sv-l6Ch2NMFTA-0F-6

Tab. 3

ilsk-
troda

tavba

r 93

r no
I 110

Cheaické složsnl

*

předpis

3,15

4,0

5,0

C

max
0,10

0

0

0

,044

,059

,052

Ma

1,60
2,50

2,37

2,24

2,23

svarového 1

SI

•ax
0,70
0,04

0,49

0,33

P

•ax
0,025
0,014

0,014

0,015

Icovu slaktrod EA-898/21B/LC

S

•ax
0,025
0,005

0,007

0,006

Cr

17,50
20,50

10,56

18,37

18,43

N i

9,00
10,50

9,48

9,24

9,27

Nb

0,80
1,05

0,88

0,80

0,85

Co

•ax
0,05

0,013

0,015

0,013

Obsah

3,

3,

3,

9

6

7

delta

2 - 8

3

3

3

faritu

,9

,8

,8 3,6



Tab. 2 Vliv tepelného zpracováni na tvrdost návaru elektrod CN 6-L

Elektroda
tavba

0 4,0 m
I 20847

fi 4,0 ••
r 9347

teplota pece

300°C

300°C

300°C

300°C

300°C

300°C

Tepelné zpracováni

xvýSit

zvýšit

zvýšit

zvýšit

zvýšit

na

na

na

na

na

žíhání

625°C-15°C/1 h

625°C+15°C/1 h/vzd.

625°C±15°C/1 h/vzd.

625°C±15°C/1 h

625°(£l5oC/l h

55O°C/2 h

625°C+ 15°C/1 h/vzd.

55O°CÍ 15°C/2 h/v«d

625°CÍ15QC/1 h/vzd.

55O°C/2 h

625°CÍ15°C/1 h

55O°C/2 h

chladnuti v peci

do

do

do

do

do

do

do

300°C/vzduch

300°C/vzduch

300°C/vzduch

300°C/vzduch

200°C/vzduch

300°C/vzduch

200°C/vzduch

Tvrdost

HRc

50

47

49

49

43

38

43

41

49

35

43

39

47

46

49

48

46

39

43

39

48

37

43

37

48

47

50

50

43

37

43

39

45

35

43

38

47

46

51

50

43

37

40

41

45

37

42

38

46

46

51

51

44

37

42

40

47

37

42

37



Tab. 4

Předpis

CT-24

Cheaické aložení

1
i

3

•

5

1
m

,15

,0

,0

C

0
0

0

0

0

,06

,12

,087

,074

,089

Mn

1,0
1,8

1,60

1,52

1,61

Si

2,
3,

2,

2,

2,

navařeného kovu elektrod CT-24

2

3

73

63

80

P

•ax

0,03

0,012

0,012

0,012

S

•ax
0,02

0,006

0,008

0,006

Cr

14
17

15

16

15

,0
,5

,76

,22

,72

Ni

7,8
9,0

8,92

8,73

8,44

Nb

0,60
1,10

0,90

0,95

0,92

Co

max
0,05

0,006

0,007

0,007

Delta

2

3

2

2 -

,9

,9

,1

ferit

5 %

3,

4,

2,

0

0

3

2

3

2

,9

,9

,3
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Akademik Ivan Hriyňák
Výskumný ústav zváraČ3ký Bratislava
Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc, člen koresoonáent ČSAV
VS33 P l z e ň

METALURGICKÉ ASPEKTY SVAŽITEMOSTI OCELÍ PRO JE VVBR 1000

Oceli používané v jaderné energetice se vyrábějí zvlášt-
ní technologií, s goužitím vakuování, případně s miaopecní
rafinací, což zaručuje nejen jejich požadovanou čistotu, ale
i potřebnou homogenitu i při velkých hmotnostech ingotů. Po-
užitím vybraných metalurgických technologií jsou splněny
předpoklady pro jej'ich. zaručenou svařitelnost. Na druhé stra-
ně je však třeba říci, 2e velmi vysoké požadavky na svarové
spoje, tj. výrazné tepelně-deformacní ovlivnění materiálu ne-
jen při svařování nebo navařování, ale i při žíhání, velké
tloušíky výkovků, jakož i možnost realizace oprav na jaderně-
energetických zařízeních bez použití předehřevu, stále je
problémem i v případě zaručené svařitelnosti.

Při svařování oceli v jaderné energetice je apriorní po-
žadavek celistvosti svarových SDOJŮ. Velmi vysoké jsou také
nároky na vlastnosti spojů, zvláště na potřebné mechanické
vlastnosti, houževnatost, strukturní stálost, odolnost proti
korozi a radiačnímu poškození. Proto je svařitelnost a svařo-
vání ocelí jedním z rozhodujících kritérií pro výběr typu
oceli a optimalizaci chemického složení ocelí.

V uplynulých letech byl^ vypracovány v k. p. Skoda a
ve Výskumném ústavu zváračském oodrobné studie svařitelnosti
konstrukčních ocelí přicházejících v úvahu při stavbě primár-
ního okruhu Jii.

Ze všech ocelí lze vybrat jako představitele pro tlako-
vou nádobu reaktoru ocel 15Ch2IJUFA a pro primární potrubí,
kompenzátor objemu a další tlakové nádoby ocel 1OGIJ2MFA.
V tab. 1. je udáno směrné chemické 3ložení obou ocelí.

Tab. I
Směrné chew, složení konstr. ocelí primárního okruhu (;íhm)
ocel
1 1OGH2Í.IÍTA

2 15Ch.21ix.iFA

3 15Ch2EffA-A

C

oií!
0,13
0,18

0,13
0,18

J/IO

0,8C
1,10
0,30
0,60
0,30
0,60

V

3i
0,17
0,37
0,i7
0,37
0,17
0,37

3
max
0,020
nax
0,0i;0

0,012
Jo

P
max
0,020
max
0,020
max
0,010

As

Cr
max
0,30
1.8

1,8
2,3

3n

Mi
"1,70
2,70
1,00
1,50
1,00
1,50

3b

3

0,40 G,G3 raax
0,70 0,07 0,30
0,50 0,10 max max
0,70 0,12 0,30 0,03

max

max
0,04

max max\ 0 , 5 0 0 , 1 0 IT,aX uitut ,-. |-,-i p. IIIOA lucui
0,70 0,12 0,00 0,03 U ' U 1 U 0,005 0,005

Svařitelnost vybraných taveb oceli ÍOGHSWA byla zkoumá-
na ve VÚZ, metalureickó aspekty svařitolnosti laboratorních
i provozních taveb oceli lbchď:T..n'A a čistoty A-A byly studo-



vány v k. p. Škoda a ve VÚZ. Při studiu byly v širokém okruhu
uplatněny oodle parametrických rovnic důležité numerické ana-
lýzy.

Z taveb oceli byly stanoveny diagramy rozpadu austenitu
v TOO během sváření. Kromě dilatometrické metody byla coužita
metodika "insitu" derivace teplotních cyklů při svařování.
V tabulce II.jsou uvedeny vypočtené a reálně naměřené hodnoty
charakteristických bodů diagramů rozpadu austenitu.

Tab. II.
Vypočtené a změřené body diagramů rozpadu austenitu

Teploty přeměny Čas chladnutí c8/5 pro
/"C/ přeměnu:

M 3^ bainitic- feriticko perli-
č. ocel ° kou karbidic. tickou

380/350 599/440 11.1/17.5
407/390 547/450 19.1/16.0

16.9/-
51/-

337/-
861/-

1 10GN2IIÍPA
2 15Ch2NMFA

Z udaných hodnot vyplývá, že mikrostruktura tepelně ov-
livněné oblasti bude bez ohledu na výši teploty předehřevu
nartenziticko-bainitická (do ts/5 17,5, reep. 16,o s) nebo fe-
riticko-bainitícká, avšak perliiická přeměna v TOO neproběhne.
Z toho vyplývá, že obě ocele budou při svařování náchylné na
vodíkem indukované trhliny a pro svařování bude nutno použít
bezvodíkoyé přídavné materiály a kontrolovat úplný teplotní
režim svařování a následné tepelné zpracování. To potvrdily i
zkoušky praskavosti implant, které ukázaly v obou případech
kritické napětí hluboko pod mezí kluzu základních materiálů.
Tyto aspekty jsou důležité hlavně při eventuálních opravách
tlakové nádoby nebo primárního okruhu svařováním, při nichž
je nutné nejen kontrolovat obsah vodíku, ale též použít po-
3tup, zlepšující metalurgickou strukturu TOO.

Důležitým kritériem, umožňujícím kontrolovat metalurgic-
kou strukturu TOO je tvrdost zóny podnávarové zóny. Na obr. 1

jsou zakresleny tvrdosti pod-
návarové zóny v závislosti na
obsahu uhlíku v oceli 15Ch2NMFA.
Je zřejroo, že v raartenzitické
struktuře (krátké časy tg/t)
je tvrdost ovlivňována přede-
vším obsahem uhlíku; v případě
bainitické struktury se jiz
významněji uplatňuje i další
chemické složení oceli. Již
z tohoto obrázku vyplývá, že
ani při prodlužování tg/^ do
20 ř?*se nedosáhle podstatněj-
šího snížení tvrdosti.

Márocný výzkura byl usku-
tečnč-n v oblasti náchylnosti
ocelí k likvaoním trhlinám. By-
lo zjištěno, že obe ocele jsou

velmi málo náchylné na tento druh praskání a se pro jeho pří-
padný vý3kyt musí být sdruženo více nevhodných účinku.

2 hlediska pra3kavosti byla největší část výzkumných
prací orientována na žíhací praskavo3t a na náchylnost na pod-

Obr.l: Závislost hodnot tvr-
dosti na době chladnutí oceli
15CH2NMFAýviz obrázková část)
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návarové trhliny. Žíhací praskání je ovlivňováno v prvé řade
chemickým složením, zvláště obsahem povrchově aktivních prv-
ků. Výsledky experimentálních prací potvrdily hodnoty nume-
rické analýzy, která obě oceli^zařazuje mezi částečně náchyl-
né na žíhací praskavost. Stupeň náchylnosti závisí též na ob-
sahu uhlíku v oceli. V případě oceli 10GM2I.IPA byly naměřeny
hodnoty kritického napětí při krátkodobých creepových zkouš-
kách 175-200 LÍPa (při teplotě 600 °C), v případě oceli
15Ch2NivU'1A byly stanoveny podstatně vyšší hodnoty, a to od 290
do 400 MPa. Obě ocele prokázaly poměrně dobrou creepovou pla-
sticitu. Zkoušky kontrakce simulované tepelně ovlivněné obla-
sti při 600 °C vykázaly u obou ocelí hodnoty nad 10JS, přičemž
v případě laboratorní tavby oceli 15Ch2NMFA se získala extrém-
ně vysoká hodnota nad 355í. Sdružený účinek povrchově aktiv-
ních prvků na podnávarové praskání nebo též termální křehnutí
lze vyjádřit indexy J a X:

J = /5i+Mn/ . /P+Sn/ x lol /Hiyano/ /2/
X = /10P+5Sb+43n+As/ x 10Í. /Brus cat o/ /3/
X% = /8P+103b+43n+As/ x 10" /Socal/ /4/

Pokud se dodrží limity, předepsané pro kvalitu A-A oceli, hod-
noty uvedených indexů jsou dostatečně nízké. Horiya /5/ však
upozorňuje na vztah obsahu hliníku k dusíku. Podle Darametru
T = 20V + 7G + 4Lio + Gr + Cu - 0.5iii + 1,51 log X
kde X = AI pro AI * 21Í; X = 2U pro Al> 2H je ocel náchylná
k praskání, jestliže '2> 0,90.

Pro hodnocení náchylnosti ocelí na podnávarové praskání
bylo použito zkoušky VÚZ
(obr. 2), která umožňuje sta_
novit nejen kritické napětí
( 45OuPa), ale i kritickou te-
plotu ( 570 °C) praskání, Vý-
sledky zkoušek ukazují, že u
obou ocelí je nutno pečlivě
kontrolovat režim navařování
a následního žíhání, aby se
předešlo výskytu trhlina

Stejně důležitým údajem
jsou vlastnosti tepelně ovliv-
něno oblasti. Vzhledem k le-
gujícím prvkům obou ocelí,
nízkému obsahu uhlíku a neči-
stot, je hodnota transformač-
ního zkřehnutí 700 obou ocelí
minimální.

Výhodnější je ovlivňová-
ní ocelí kratšími časovými cy-
kly chladnutí (do 30-60 s)
BOÍ a delšími cykly. Z uvede-
ného vyplývá, že pri kontrole
celého termálního režimu sva-

řování není ani při velkých tlouštkách oceli nutné gouŽít vy-
soké teploty předehrevu /6/. Iiaopak, teploty předehřevu do
200 °C (max 250 °C) zaručují i ve stavu po svařování do»ta-
tečnéhodnoty houževnatosti obou ocelí. Žíháním dojde ještě
'& dalšímu obnovení houževnatosti. Příklad vlivu žíhání při
550 a 600 °C na vrubovou houževnatost oodnávarovó zóny (při
+ 0°c) oceli lOGí^-^A ukazuje obr. .;.

Obr.2: Oblast vzniku podná-
varových trhlin v oceli
103N2MPA.

Obr.3: Závislost hodnot vru-
bové houževnatosti na době
žíhání oceli 10GN2MFA.



179

Závěr
Z práce je zřejrno, že i když jsou oceli pro jaderné ener-

getické strojírenství vyráběny zvláštními metalurgickými tech-
nologiemi, zaručujícími velmi dobrou čistotu, svařování oceli
vyžaduje předehíev a kontrolu celého teplotního režimu svařo-
vání. Ocele uvažované pro stavbu komponent JE 1000 jsou však
kvalitativně velmi dobré, protože kromě vysokých hodnot pev-
nosti vykazují dobrou plasticitu i v oblasti svarových spojů
a dostatečnou odolnost proti křehkému porušení.
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POROVNÁNÍ ZBYTKOVÝCH NAPĚTÍ U KUZNÝCH DRUHU SVAROVÝCH SPOJŮ

V rámci programu osvojovacich prací svařování a navařování
materiálu tlakové nádoby reaktoru WER 1OOO byly ověřeny tech-
nologie následujících typů svarů na zkušebních deskách:

- elektrostruskového (délka svaru 1500 mm, tlouštka desky
220 mm) - deska E 1

- ručního obloukového (délka svaru 600 mm, tloušíka desky
225 mm) - deska R 1

- automatického pod tavidlem (délka svaru 1700 mm, tloušťka
desky 320 mm) - deska T I

- automatického úzkomezerového (délka svaru l600 mm, tloušťka
desky 300 mm) - deska U 1.

Po zavaření desek bylo provedeno změření povrchových
zbytkových^napěti metodou odvrtání kruhové drážky a tenzomet-
rickým změřením deformací vzniklého sloupku*

Rozměry kruhové drážky: f( 30/43 mm, hloubka vývrtu 21 mm.
Použitý typ tenzometrů: 3 tenzoraetry typu M 120, výrobce Mi-
krotechna Praha, sestavené do trojúhelníkové růžice.
Přesnost měření:- 15 MPa.

Výpočet napětí ze změřených poměrných deformací byl pro-
veden ze základních vztahů pružnosti při uvažování modulu pruž-
nosti v tahu E = 2,05.10 MPa a Foissonova čísla ̂u as 0,3.

Výsledky měření zbytkových napětí u jednotlivých typů
svarů jsou na obr. 1 až 4, kde jsou vyneseny průběhy podélné
složky napětí Si - rovnoběžné s osou svaru a příčné složky
<S"j - kolmé k této ose. Měřená místa jsou označena písmeny
a byla umístěna v polovině délky svaru.

Po vyhodnocení napětí z naměřených poměrných deforaací
se ukázalo, že směry hlavních napětí ve svarovém kovu a o-
vlivněné oblasti souhlasí s podélným a příčným směrem vzhle-
dem k ose svaru, v základním materiálu se odchylují od těchto
směrů o úhel 3 až 8°. Vzhledem k těmto malým odchylkám byly
do diagramů vyneseny v podélném směru svaru x a v příSnem
směru y hodnoty zjištěných hlavních napěti.

Kromě měřených míst ve střední rovině desky byla proměře-
na jeStě 2 místa ve svarovém kovu, vzdálená cca 80 - 100 ••
od obou konců svaru. Ukázalo se, že zatímco podélná složka
napětí 6k vykazuje zde pokles své maximální hodnoty, velikost
příčné složky Gj zůstává nezměněna.

Pro srovnání jednotlivých svarových technologií oo do
tvorby zbytkové napjatosti byla pro každé měřené Místo vypoč-
tena hodnota specifické akumulované energie L, vypočtená pro
jednotkový objem V a jednotkový průřez Fc ze vztahu

kde A i Je deformační nráce obou složek napěti 6£ a & po-

dle vztahu



ťrůběhy hodnot L jsou rovněž vynesené v diagramech 1 až 4.

Z obrázků je zřejmé, že rozdílné technologie provedeni
svaru způsobují odlišné průběhy napětí. Obecně závisí tvorba
zbytkových napětí především na Fř'iv«de**ém množství tepla
.; na rozložení tepelného příkonu během svařovacího procesu.
"Í čtyř různých technologií zavaření desek byl jeď svar -
• -iktrof-.truskovy - proveden postupným vyplněním celá svarové

• Ary jedním procesem a tři svary - ruění , automatický pod
tav.idlem a úzkomezerový - mnohovrstvovým nanášením svarového
l̂ ovu, Kuční^svar měl přitom svarovou spáru symetrickou vzhle-
dem k tlouštce desky a nanášení svarového kovu probíhalo stří-
davě oboustranně, u automatických svarů provedených pod tavid-
lem a úzkomezerového byla spára nesymetrická po tloušíce des-
ky a nanášení svarového kovu bylo po zavařeni kořene jednostran-
né.

Tyto odlišnosti v technologiích provedení svarů měly hlav-
ní vliv na tvorbu zbytkových napětí. Zatímco u symetrických sva-
rů vzhledem k tloušíce desky - elektrostruskového a ručního —
- jsou na obou površích desky napětí totožná co do průběhu i ve-
likosti, u desek s asymetrickými svary jsou na obou površích
zcela rozdílné velikosti i průběhy zbytkových napětí. Vlivem
smršťováni s\'arového kovu mají při jednostranném způsobu za-
vaření svarové mezery obě poloviny desky tendenci se svírat
a jsou tedy namáhány příčným ohybem, jehož důsledkem Je vý-
skyt vysokých špiček pMčné složky napětí na vnitřní straně
desky. U desky s automatickým svarem pod tavidlem T 1 dosahu-
je tato složka tahových hodnot +600 MPa v celé oblasti svarové-
ho kovu i ovlivněné oblasti, u desky s úzkomezerovým svarem U 1
j« rcajílinum stejné velikosti ve vzdálenosti 30 až ho na od o«y
svaru a zasahuje jen úzkou oblast základního materiálu. Na vněj-
ší straně obou desek je ve svarovém kovu naproti tomu příčné
složka napětí tlaková o hodnotách -150 až -250 MPa a přechází
do t.tliu v základním materiálu.

Z průběhů hodnot specifické akumulované energie L Je vi-
dět, že nejmenších hodnot se dosahuje u elektrostruskového
svaru (max. velikost do k N/tnm). Poněkud vyááí Jsou hodnoty L
u ručního svaru (6 až 6,5 N/mm/, kdežto nejvySSí hodnoty L by-
ly zjištěny u asymetrických svarů - automatického pod tavidlem
a úzkomezerového - na vnitřním povrchu desky. U desky T 1 jsou
v celé oblasti svaru až do vzdálenosti cca *0 mm od osy svaru
hodnoty L = 7,8 N/mm, u desky U 1 jsou patrné v průbězích L
dvě špičky o velikosti 8 až 8,5 lí/mm ve vzdálenosti 30 nnn od
osy svaru.

Uvedené výsledky je nutno posuzovat jen pro daný případ
svařených desek. Při aplikaci obdobných svarovýoh technologií
na prstenec stejné tlouáíky nastanou v důsledku uzavřeného
tvaru prstence odlišné poměry pro tvorbu zbytkových napětí.
Lze proto předpokládat, že velikost i rozložení obou složek
napětí a tím i hodnoty specifické akumulované energie L budou
u prstence odlišné.

Použitá literatura:

/!/ Dečka: Kandidátská disertační práce
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ZKOUŠKY NÁCHYLNOSTI K ZÍHACÍ PRASKAVOSTI PRJVOZIJÍCH TAVEB
OCELI 15CH2IÍMFA

Ú v o d
Výskyt podnávarových trhlin při výrobě TN jaderných reak-

torů WER 440 dal podnět k rozsáhlému;, celostátně koordinova-
nému výzkumu nejen, příslušné oceli l5Ch2iJFA, nýbrž i její mo-
difikace 15Ch2KMFA, určené pro tentýž účel u W E B 100o>. Podle
dosud vykonaného průzkumu byl převládající mechanismus poško-
zení áíhíTcího pňvodu; je tedy oprávněné aplikovat metody použí-
vané obecně k hodnocení náchylnosti ocelí ke vzniku trhlin ve
svarech při tepelném zpracování. Tyto zkoušky oceli 15Ch2NMťA
byly dosud u nás provedeny v omezeném měřítku a nedaly bud
jednoznačné výsledky /I/ nebo prokázaly menší prnskavost pří
žíhání než má ocel 15Ch2i£FA /2/.

Materiál, metodikn a výsledky zkoušek

Provozní tavby, které jsme nyní sledovali, byly v k.p.
SKODA odlity do 135 t nebo 135 t přip. 70 t ingotů, z kterých
byly vykovány přírubové, hladké či atestační prstence příp.
desks. Tepelné ^pracování sestávalo z kalení 920 C/voda a po-
puštění při D50 'C. Zkušební tyče byly vypracovány v tangenciál-
ním směru z vnitřního povrchu prstenců ve dvou vrstvách, při-
čemž cheniicke složeni bylo stnnoveno oddělené pro vrstvu H pří-
mo na povrchu 3 pro vrstvu D ležící pod ni (tsb.l). U" tyči
09,5ma byl nn svařovacím simulátoru napodoben podnávarový te-
pelni cykl rychlým vyhřátím na 14JO C (tyče vrstvy H) nebo nz
1320 C (tyče vrstvy D) s následujícím přirozeným chladnutím
po prodlevS 5s. Tyče byly imitovány vesměs v ochranné atmosfé-
ře argonu při bezkontaktním snímání teploty. Charakteristika
rychlosti chladnutí A tg /,- u tyčí s tělem délky 61am ay vypra-
cování tyček pro zkoušky v austenitických blocích byla- 65s,
u tyčí s kratším tělem 42mm na vypracování tyček pro zkoušku
tahem za tepl.*? . . 50s. Tyto hodnoty jsou blízké hodnotám Ato/c
naměřeným na jiných pracovištích při navařování austenitic- ?

Vou pásvou. Teplota přeměny y-»K při chladnutí leželo u jedno-
tlivých taveb v rozmezí 431 ni 482 C, tvrdost imitované ovliv-
něné zóny v rozmezí 344 až 382 HV3J. Velikost austeniticjcého
zrna dle čSII byla po imitaci s horní teplotou cyklu 1320 C při-
bližně 3, po imitaci s Tm„ = 1400 C přibližně 2.

Zkoušky metodou austenitických bloků:
Ve 4 sadách austenitických bloků AI, A2, A3S A4 z vhodně

vybraných austenitických ocelí se vzájemně odstupňovanými sou-
činiteli tepelné roztažnosti. oc ̂  > a„o > <&*-> > <XA* jsme imi-
tované tyčky odzkoušeli obvyklým způsobem /3/, tj. stanovili
teploty přetržení. Z nich pak byla pomocí známých součinitelů
tepelné roztažnooti vypočtena příslušné přídavná natažení tyček.;..v.'
Takto stanqvené body jsme vynesli do diagramů, kde teplota'pÝiř-̂ i!':!*'
tržení ve C je na svislé ose, na vodorovně ose přídavná defor-
mace AC V mm. Nn ukázku uvádíme diagram naměřený u tavby 23
(obr.l). Z těchto závislostí jsme pak jnko kriterium odolnosti
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proti vzniku žíhacich tríilin v ovlivněném pásmu odečetli hod-
noty ^ ^ Q 2 J ' vyJídající deformaci tyčky, při níž lojde k je-
jímu- přetržení prává při dosažení teploty žíhání svařených
a navařených dílti z oceli dané jakosti. Naměřené li o c! noty A ír
u taveb 22 až 27 jsou sestaveny v tab.2 °^°

Zkoušky tahem při 600°C :
Tyto zkoušky byly vykonány na tyčkách s táhlým vrubem

vOCjj-̂ 1,01) konstantní rychlostí deformace 0,01 cm/min. Hlavním
kriteriem odolnosti proti žíhncí praskavosti byla L ontrakce
Z, pomocným to^nost A pro 1 = 30 mm - viz tab.2

Zhodnocení výsledků
Podle zkoušek v austenitických blocích se pohybuje ná-

chylnost sledovaných taveb oceli 15Ch2i.MFA v širokých mezící'.̂
Při horní teplotě imitovaného podnávarového cyklu T = 13<?J"C

byly u taveb 22„ 23i 24 zjištěny hodnoty ůt^Q "̂  0,1 mra» c 0^
svědčí o vysoké žíhgcí prasknvoc-ti, porovnatelné s ocelí
15Ch2:.ÍFA. Tavby 25, 26 a zvláště 27 lz^ označit za málo náchyl-
né. Pro zkoušky tahem za tepla při 600 C nebyl v potřebném
rozsahu k dispozici material od všech tnveb, Přesto však se
potvrdilo rozdělení tsveb na více a méně náchylné podle výsled-
ků blokových zkoužek. Prekvnpující je však opačný vliv horní
teploty cyklu T m q, u obou druhů zkoušek, v souladu s hrubým

rozdělením ocelí podle výše hodnot Z uváděných obvykle v li-
teratuře se ocel 15Ch2!;MFA jeví jako částečně náchylná príp.
nenáchylná k žíhací praskgvosti. Charakter lomu u přetržených
trhovek byl smíšeni'; kromě porušení interkrystalického jsme
zjistili lom tronskrystalický, a to hlavně v místech blíže
k okrajům lomové ploch;7. Naproti tomu u tyčí v sustenitických
blocích lom probíhal výhradné interkrystalicky. Proto se do-
mníváme, že tqto zkouška lépe vystihuje jevy uplatňující se
při podnávarovém poškození vyráběných \i'li než příliš krátkodo-
bá zkouška tahem.

Z tohoto důvodu jsme při ověření souvislosti mezi žíhací
praskavostí a obsahem tnzkých,, povrchoví? aktivních, prvků Cu,
3a, 3b, As, P a> dále i S jeo© použili výsledků blokových
zkoušek. Stupen znečištění sledovaných taveb jsme vyjádřili
pomocí 3 odlišných parametrů i
a) vztohem p, = U lh P + 5 % 5b + 4 Z Sn + % As + % CM , .

který použili Batte a Murphy /4/ a který vychází z výrazu
odvozeného z výsledků zkoušek tepelného křehnutí

b) vztahem p p = 0,20 ií Cu + 0,44 % S t 1,0 % P + 1,3 % As +
1,9 "•'. Sn + 2,7 9- Sb , označovaným zkráceně CEKL, který
úspěšně aplikoval např. lvic Meh on /5/

c) vztahem p.3 = % P + 2,43 ú As + 3,57 I Sn + 8,16 % Sb ,
při jehož -'odvození bylo přihlédnuto i k rychlosti šíření
trhliny při tečení v ovlivněnén. pásmu svaru oceli typu
0,5% Cr-0,5« Mo-J,25£ V /6/.

UkázalD se, že se zvěttujícíni se znečištěním tavby, vyjádře-
ném kterýmkoli z uvedených empirických vztahů, náchylnost
k žíhací praskavostí roste. Z obr.2 je patrná tato souvislost
pro vyjádření znečištění vztahem dle a), a to odděleně pro
oba použité tepelné cykly. Jmezování obsahu nečistot v
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provozních tavbách 15Ch<žNMFA má tedy význam, LI to na rozdíl
od oceli 15Ch25SFA, u níž jsme při zpracování výsledků podob-
ným způsobem nezjistili žádnou souvislost /!/.

Požadavek vysoké čistoty oceli 15Ch2NMFA vyplynul rovněž
ze zkouáek vratné popoustěcí křehkosti základního materiálu
/&/. I zde byl prokázán negativní vliv povrchově aktivních ne-
čictot P, Sb, Sn ? As a Cu, které segregují na hranicích původ-
ních aastenitickych zrn a vyvolávají intergranulární zkřehnutí.
Současně bylo poukázáno na údaje v zahráni"ní literatuře o při-
spívajícím účinku niklu segregujícího na hranicích zrn společ-
ně s nečistotami. Z náchylnosti méně čistých toveb k popouště-
cí křehkosti, projevující se posunem přechodové křivky houžev-
natosti doprava, lze usuzovat i na náchylnost tíichto taveb
k radiačnímu křehnutí.

Omezený počet^taveb zatím podrobených zkouškám žíhací
praskavosti neumožňuje aplikovat matematicko-statistické me-
tody a vyjádřit vliv jednotlivých nečistot v oceli 15Ch2KMFA
kvantitativně. Vzhledem k vysokým nákladům na opravy částí Tlí
s podnávarovými trhlinami je proto žádoucí vyšetřovat z daného
hlediska další provozní tavby i úmyslně znečištěné .tavby labo-
ratorní s cílem stanovit mezní přípustné obsahy nečistot, při-
čemž je nutno mít na zřeteli vliv technologie navařování na
výskyt podnávarových trhlin /9/. Současně se ukazuje potřebným
se zabývat i metodickými otázkami hodnocení náchylnosti ocelí
ke vzniku podnávarových ^íhacích trhlin.

L i t e r a t u r a -
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Tavba

22

23

24

25

26

27
i

H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D

Tab.l - Chemické složení vyšetřovaných provozníchtaveb oceli 15Ch.2Ni.IF A
Obsah v % ' • '

r ' Mn. Si P S Cu

0,13
0,19
0,16
0,16
0,19
0,18
0„l6
0,15
0,14
0,15
0,13
0,12

0,46
0,45
0,48
0,45
0,54
0,5o
0,51
0,47
0,44
0,44
0,46
0,44

0,24
0,24
0,27
0,27
0,28
0,26
0,24
0,24

0,24
O,,24
0,15
0,1?

0,013
0,013
0,014
0,014
0.J14
0,015
0,011
0,018
0,010
0,011
0,010
0,010

0,011
0,010
0,015
O,.013
0,016
0,014
0,012'
0,011
O, ÓOii
0,,009
0,009
0,008

0,05
0,05
0,07
0,07

0,06
0,O6

0,05

j,05
0,05

O „05
0,05

N i •

1.28
1,25
1,27
1,23
1,39
1,22
1,06
1,03
1,14
1,13
1,15
1,08

Cr
2,2o
2,21
2,13
2,15
2,22
2,17
2,08
2,08

2,u3
1,95
2,19
2,05

Mo
0,59
0,57
0,61
0,56

150,52
0,56
0,53
0,55
0,54
0,55
0,51

0,08
0,10
0,09
0,0ti
0,10
o ,09
0,09
0,10
0,00
0,09

0,10
0,11

Sn
0,0020
0,0020
O,O03rJ
0,0035

0,0024
0,0022

0,002^
0,0023
0,0016
0,0020
0,0016
0„O016

0,0010
0,0010
Jto013

0,0010
0,0011
0,0014
0,0014
0,0011
0,0010
0,J013
0,0008

As

0,0076
0,0072
0,0074
0,0080

o,0086
0,0072
0,o072
0,0o71
0,0o60
0,0060
0,0062
0,0060

j

Tab.2 - Výsledky zkouše 1: n á c h y l n o s t i k ě í h a c í p r a s k a v o s t i

Tavba-

22
23
24
25
26
27

Zkoušky v a u s t . b l o c í c h

max
=~132OUC"

< 0,1
<: 0,1
<ú,l
O,19o
0,195
0,285

6 2 . 0 ••'_

0,207
0,188
0,185
0,268
0,276

0,268

1 17,4

2 u , 0
21,5
30,6

Zkoušky tahem p ř i 600 C
Z /%/ . I . A /%/

- , a x = " 1 4 0 J C
("v —.-, JL.. •-.'

11,3
13,6
11,5
17,9
18,7
18,2

4,4
3,7

I 2,1
2,5
2,5
3,4
3.3
3,7

•""I
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Tmax"
1320°C

0

D
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V

O
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roosnr MHO JE vrmrt \mo

Sentiment a množství trúbsk péířebiz^efc jjro-•&*&<*jn&nvi elekžrár-
nu WER 1000 nejsou za$£» přessě «náay« I* Ximpiitfcuje příursro,
technologie výroby těchto trub ve 7Tz a,p* Sh«m.-ii- •'-

Pokud se týká požadavků n& lcvaltta trubaJc-j p> <íS* Jconsta-
tovat, že u trubek z austenitických aer««RyěJícíeh «-<;sJi, js«tt
ráracavS požadavky stejné jak* pr# &mbky WER 440* Teotolské p»d-
aittky pii» VYBR 1000 jsou dv«Jí t
- TP 01 - 84 ( návrh ) - p la t í pr« dadávku tepl»sraě«íiých trub

jí 16 mm pr» par«generát«2y ( k
? í t k i J

- TP 02 - 77/83 - plat í pro kanp«aenty
Návrh TP 01 ~ 84 vstaupx v p3«tn«st kancem raka "i 984 a TP (E
77/83 j iž p lat í pra VVER 440.

Vývj práce v« VTŽř saHěřené na g
výrsby trub pr« JE 7VER 1000 Je racžn© rozdělit ú& £tyř ublestí s
- Výv»j technologie výroby trub i> 16 x 1,5 mra » »oeli 08Cla18FÍ0T

pr« oaragenerátory VYER 1000. 0 techt» praoech byl* r«f«r*váa«
v květnu 1984 a pr«t® zájemce •dkážeme aa přísluSaý sbaraxk re—
ferátd / 1 / .
VyVíj technslagie výroby vybraných raziaěrů trub z aceli 080h
183S"1OT pr» p»treby k.p. 3k»da pr© VVER 1000.

- VýV«j technologie extrémně tenk#stšnných trub z oceli 08C&18H
10T ve amyalu závěrů konference v Srní /2/« Jednal* at » trub~
ky 20 x 1 a 22 z 1.

- Výv*j technologie výroby trub z ferítické ooeli O15Ch17̂ ?B a
O15Ch17T dle požadavků k.p, Skoda.

V dalším uvedeme výsledky vývojových prací VTŽ«

1, Vybrané rozměry t:rub_.z_ .o^elX_08gh18g10T[̂ rp_ k«£» §^Ma

R*změry trubek jsou uvedeny v tab. 1, Protože se vštšin*u jed-
nalo • malá množství, bjda v některých případech zvolena alter-
nativní technologie výroby, kterou nebude možno aplikovat na
běžné dodávky. Presto zíakané^poznatky umsžnily stanovit opti-
mální technologii výroby a upřesnit, které požadované vlastnos-
t i nebude možno zaručit. To jacm vstupní infar-mece pro dialog
s odběratelem s cílem nalezení techniky přípustného kompromi-
su mezi výroboem trubek a konstruktérem JE,

Získané poznatky z vývojové výroby lze shrnout takto :
- ultrazvukovou kontrolu na vady na vnitřním povrchu trub nemů-

žeme provádět u trubek s vnitrním průměrem pod 12 mm, protože
jioaluo vyrobit etalonové vady.

- ultrazvukovou kontrolu u trubek a tloušťkou stěny do 0,5 mm
včetně nelze za j i s t i t .



- broušení vnějšího povrchu trubek do 0 10 mm nelsse zajistit
- u trubek 30 x 2 je nutné zvolit technologii přímého tváře-
ní na hotový rozměr, improvizovaná technologie, využívají-
cí stávajícího sortimentu nářadí spočívala ve válcování tru—

: bek 0 32 mm a v přebroušení na bezhroté brusoe na 0 30 mm.
- u trubek 45 x 2 a 54 x 2 je nutno válcovat z polotovaru

j 76 x 4, aby se zmenšila celková redukce ( pfive&ně byl pou-
žít polotovar 76 x 6 ).

; - u trubek 108 x 14, 127 x 22 nebyla dodržena požadovaná ve-
likost zrna* Původem je, že struktura za tepla válcované
trubky ae při válcování dynamicky zotavila a v-itřní ener-
gie kovu trubky již nebyla taková, aby mohla proběhnout dy-

; namická nebo statická rekrystelizace ( při následujícím te-
pelném zpracování za teplot do 1100 C )•
Při teplotách žíhání nad 1100*C naopak i původně jemnezrná
struktura zhrubne nad povolený stupen 4»

; Dynamicky zotavená struktura ae projevuje protaženými nerov-
, noosými zrny.
: Podrobněji o této problematice bylo pojednáno na konferenci
, v Mariánských Lázních /3/.
i Prozatím je nutné, aby struktura trub byla hodnocena jako

pro VYER 440 v oblastech a protaženými zrny plošnou netodou
/4/

- u trubek 140 x 10 a 140 x 4 byla zvolena technologie třísko-
vého opracování z rozměru 146 x 14, takže opět se projevily
problémy s velikostí zrna* Při běžné výrobě bude zvolena těch—
nologie válcování za studena na hotový rosaSr* Při třískové*
opracování trubek 0 140 x 4 se nepodařilo dodržet drsnost Ra
- 1,6 um, reálné je dodržet Ra • 3,2 um ale u silnější trubky
140 x 6. Po dohodl 3 k.p. Skoda byly oba rozaěry dodány v ros-*
měru 140 x 10. S výjimkou uvedených odchylek byly všechny ostat*
ní vlastnosti trubek splněny v cslém rozsahu*
Při výrobě trub pro k.p. Skoda pro W E H %QÚO bude aai velmi
problematické zalistovat výrobu malých množství trubek*, pro-
tože tato výroba je neekonomickáK je nutno vyrábět nářadí^
zvyšují se ztráty ve výkonu trati častými přestavbami*

2» Vývoj technologie extrémně tenkostěnných trubek z oceli
08Ch18N10T.

Pro zkušební výrobu trub 2 0 x 1 8 22 x 1 byla zvolena tech-
nologie lisování za tepla, třískového rpracování a válcová-
ní za studena* Potvrdilo se, že při dodržení vysoké pečli-
vosti při výrobě lze dosáhnout dobrou kvalitu uvedených tru-
bek.

Zavedením výroby ve VTŽ se dosáhne u odběratelů velké
úspory kovu a zlepšení energetické bilance výměníku tepla*

3. Vývoj technologie výroby trub z feritické oceli O15Ch17lGB
a 015Ch17I.
Požadovány byly trubky 22 x 1 a 245 x 22. Vzhledem k towr,
že ge jedná o novauyferitickou ocel. byla zkušebnímu válce-*váni věnována zvlást pečlivá pozornost.
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U trubek 22 x 1 byla zvolené technologie líswéní. za
tepla a váloování za studena, p^«fc«ž* v i.í.f*rat;uře j© dopo-
ručováno válcování s předehřerem* tepelné viprao«ráaí byl* pro-
váděn* v peci s vodíkovou ochrannou atmweféraiu F?íirsbn©8ti k
technologii jsou v /5/»

Prokázalo se, že ocel s Ms> není vhodná pro yýfabR fcrabí
praská, Z ocele O15Ch17T se p©áařllo vyrobit trubky <.'2 x 1Jaie
problémy l^rly s d»drž*ním tvrd«sti min 150 HB. Vshl«S« k íwt-
ká stene trubky není aul měření tvrd*stl Brinoll*- »u met»d»u
vh»dné. Ostatní vlastn#«ti trubek 22 x 1 z •celí r;Gh17T by-
ly vyhovující.

Trubky 245 x 22 byly vyráběny tvářením za ťsple na pnut—
nicka at f l io i a třískovým »prac»váním na hotový ressiRŠr* «j*:St
•oel B Mo byla náchylná ke vsniku trhlin a není vhodná pr* vý-
robu trubek*

U trubky z ocele 0"l!?Ch17T se nepodařilo dodržet
né rekrystalizovan«$ zrno, zrno bylo protažená, oož způsobilo
i neprozvučnest při UZ kontrule. Vlastnosti trubek nejsou je8-»
tě komplexně vyhodnoceny*

Závěr

U trubek z ocel i 08Ch1SH101 Jsou potíže a tloaštSk nad •
15 mm a vel ikost í zrna* Ostatní vlastnosti lze větSinou áoébv
žet při technologii zavedená ve VTZ„ Z feritieteých ocelí 3«
možno vyrábět trubky 22 x 1 Jen z oceli O15Ch17T«

Tab. 1 i

Rozměr
trubky

8 x 0,5
8 x 1 , 5
16X 2,5
18x 2,5
20x 1,5
30x 2

32 x 7
45 x 2

54 x 2
70 x 3
108x 14
127x 22
140 x 4
140 x 10

Trubky z

Pežad.
množství

kg

3 t 5

13*0
28,0

4,0
sis

185,0
32,0

30,0
55,0

455,0
800,0
97,0 1
285,0 J

83 x 9 I 300,0

oce^e 08Ch

Dodané
množství

kg

Sm.0
6:0

13,0
28,0

4,0
8,5

187,0
32,0

45,0
207,0
5 32 Jo
790,-
240,-

301,0

18N10T pro JE WER

Požadované
provedeniTřída

Jakosti

3
2
88
2
8

8
8

8
8
8
8
2

2
8

Jakost
povrchu

2
2

3 - 2
3 - 2

3

1
•3

3
3 _
2 Lú
i

1000

Odchylky od
kvality pežad#vane*

0
0
0
0
0

místní podbroušení
průměru

0
velký výskyt aece-
li****atí - špatné
spotřební číslo

0
problémy s dodržením
velikosti zrna
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POLOELIPTICKÉ TRHLIUY V TLAKOVÝCH POTRUBIACH

? uvedenom referáte sa budeme zaoberať výpočtom koeficien-
tu intenzity napätí pre poloeliptickú povrchovú trhlinu na vnú-
tornej stene tlakového potrubia. Problematike anp.'/zy napätí
v okolí priestorových trhlín v tlakových potrubiach sa venova-
lo zatiaľ velmi málo pozornosti kvôli ťažkostiam pri numeric-
kom riešení úlohy alebo experimentálnom meraní. Častejšie sa
vyskytujú riešenia pre rovinné trhliny. Avšak náhrada priesto-
rovej trhliny za rovinnú pri odhade koeficientu intenzity na-
pätí v mieste najväčšej hĺbky trhliny je neprípustná, pretože
nám dáva úplne zlú informáciu. Ako neskôr uvidíme, najväčšia
hodnota koeficientu intenzity napätí pre poloeliptické trhli-
ny v tlakových potrubiach nie je v mieste najväčšej hĺbky trh-
liny, ale v okolí vyústenia poloeliptickéj trhliny na vnútor-
nú stenu potrubia.

iía získanie reálneho obrazu o hodnotách koeficientu inten-
zity napätí v našeq úloherje potrebné použiť niektorú zo spo-
ľahlivých numerických metod (metoda konečných prvkov, metóda
hraničných integrálnych rovníc) alebo experimentálne meranie.
Na nešťastie, všetky uvedené metódy sú veľmi nákladné a prac-
né, a preto sa dokonca v základnom výskume takmer /vôbec nepo-
užívajú. Preto sa snažíme nájsť aproximatívnu metódu, ktorá
kombináciou jednoduchších úloh nám poskytne prijateľné výsledky.
Jedna zámožností je vyjadriť bezrozměrný koeficient intenzity
napätí K T ako súčin bezrozměrného koeficientu f (obr. 1)

fe- Elk) IM

o. s

pre poloeliptickú povrchovú trhlinu v doske o hrúbke h a korek-
čného koeficientu na zakrivenie prstenca fc. Korekčný koeficient
fc dostaneme, ak normujeme koeficient intenzity napätí pre ro-
vinnú trhlinu v prstenci K^c^. koeficientom intenzity napätí
pre trhlinu tých istých rozmerov v doske Krpl_ , t.j.

J t, ~ ^ T c /o. / Kz pe,.

ak na trhline pôsobí zaťaženie Cj 6 B (obr. 2)

p je vnútorný tlak v potrubí.
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Na riešenie priestorovej resp. rovinnej úloh^ pri výpočte
koeficientov fe. resp. ft sme použili metódu hraničných integrál-
nych a integro-diferenciálnych rovníc [1,2], v ktorých sú nez-
námymi veličinami premiestnenia na povrchu telesa a diskonti-
nuity premiestnení na trhline. Povioh telesa je rozdelený na
konečné elementy, na ktorých sa neznáme povrchové veličiny
aproximujú pomocou polynómov rôznych rádov podobne ako v metó-
de konečných prvkov. Takto sa hraničné integrálne a integro-
-diferenciálne rovnice redukujú na systém algebraických rovníc,
riešením ktorých dostaneme hľadané veličiny v uzlových bodoch.
Z vypočítaných diskontinuít premiestnení 6^3(7^ ) na povrchu
trhliny vypočítame koeficient intenzity napätí podľa vzťahu

kde 3 je Youngov modul pružnosti, V je íoissonovo číslo a £
je najkratšia vzdialenosť uzlového bodu •% od obrysovej kriv-
ky trhliny. '

Bezrozměrné koeficienty intenzity napätí K x pre poloelip-
tickú trhlinu s pomerom malej a veľkej poloosi b/a =0.2 a
ore polkruhovú trhlinu sú na obr. 3 a obr. 4. Uvedené hodnoty
Kt sme získali tak, že sme násobili koeficient f e ( © ) koefi-
cientom f c(9), t.j.

Hodnoty fc odčítame z obr. 2 tak, že skutočná hĺbka trhliny
b(0) na vodorovnej osi obr. 2 bude bsin9, kde b je malá po-
loos poloeliptickej trhliny. Naše výsledky sú v zhode s,výs-
ledkami ľ:c Gowan a Raymund 131, ktorí riešili úlohu metódou
konečných prvkov pre b/a = 1/3 a R2/R-j = 1.1 .

Literatiira.
1. Balaš, J. - Sládek, J. - Sládek, V.: Analýza napätí metó-

dou hraničných integrálnych rovníc. Bratislava. Veda
(v tlači).

2. Sládek, J. - Sládek, V.: Boundary element method in fractu-
re mechanics. Acta Technica ČSAV, 27, 1S82, č. 6, s. 718-
-732.

3. lie Gowan, J.J. - Raymund, I>.: Stress intensity factor so-
lutions for internal longitudinal semi-elliptical flaws
in a cylinder under arbitrary loadings. ASTfc- STP 677, 1S7S,
s. 365-380.
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Ing. Antonín Malý
Výzkumný ústav SIGMA Olomouc, pracoviště Preha

PEVNOST K ŽIVOTNOST PRIMÁRNÍHO POTRUBÍ JADERNÍ ELEKTRÁRNY
W E R 1000

Referát předkládá výsledky souboru výpočtových prací, které
y y provedeny ve VIJ Sigma, k.ú.o, pracoviště Praho a jejichž

účelem byla kontrola pevnostní způsobilosti a požadované život-
nosti hlavního cirkulačního potrubí jaderné elektrárny s reakto-
rem typu WER 1000. Je uvažován nominální pracovní režim elektrár-
ny a nestacionární pracovní režimy, jež se vyskytují během provo-
zu elektrárny. Zvláštní pozornost byla věnována napjatosti tvaro-
vek (T-kusů), kolen a ohybů Je 350 a Js 400 a vlivu vnitřního
austenitického návaru na životnost potrubí.

1. íyod

Primární potrubí jaderné elektrárny s reaktorem typu W E R 1000
je tvořeno čtyřmi hlavními cirkulačními potrubními smyčkami paro-
generátorů o světlosti Js 850, které radiálně vycházejí z tlakové
nádoby reaktoru- Konstrukce je řešena tak, ze je vyloučen vliv jed-
né potrubní smyčky na druhou. Jednotlivé potrubní smyčky se od se-
be liší pouze připojenými potrubími. Nejvíce namáhána je smyčka
s odbočujícím potrubím Js 400 ke kompenzátoru objemu, jejíž výpo-
čet je předmětem této práce.

Disposiční uspořádání (geometrie) vyšetřované prostorové
potrubní soustavy je patrné z axonométrického výkresu - obr. í.
Dále byly zadány rozměry (s tolerancemi) příčných trubek, kolen,
ohybů a odbočnicvJs 850 a Js 400 včetně ovality u ohybů a kolen a
tolerované tlouštky vnitřní austenitické výložky.
Zatížení je dáno provozními režimy specifikovanými tlakem a teplo-
tou protékajícího chladivá (vody) a teplotními změnami při nesta-
cionárních režimech - viz. tab. č. 1 a 2.

Nom. pracovní režim: Prac. teploty Pracovní tlak
.Tab. 1 Studená větev 290

Horká větev 322 ., „_
Parogenerátor 280 l b M P a

Kompenzátor objeciu 345

3. Statick^vý£očet_grirn._smyčk^ V"VER_1000

Pro výpočet byla prostorová soustava nahrazena výpočtovým sché-
matem - obr. 2. Celkově byla soustava rozdělena do 17 úseků s 8-mi
uzlovými body. Parogenerátor a hlavní cirkulační čerpadlo jsouvimi-
továny potrubními úseky. Jejich uložení je zadáno tak, že umožňuje
posuvy v horizontální rovině. Připojení k reaktoru a ke kompenzá-
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Tab. 2
Druh

Najíždění ze stude-
ného stavu

Odstavování do re-
zervy

Regulované dochla-
zorání

• Havarijní snížení
teploty

Režim malých
úniků

Režim velkých
úniků

Změna teploty
media C

20-330

330-20

330-60

330-270

330-275

330-50

Rychlost směny
V/s
0,00833

0,00833

0,017

3,5

3

skokem za 1 s

Četnost

300

300

60

500

15

5

toru objemu jsou realizována pevnými body, v nichž zadáváme posuvy,
dané radiálními deformacemi obou nádob oď působení tlaku a tegloty.
Samotný výpočet byl proveden pjogramem MA78 dle algoritmu sovět-
ských norem [lj. Program je v CSSR pro výpočty potrubí JE autorizo-
ván. Byly stanoveny posuvy, síly a momenty v jednotivých výpočto-
vých řezech a reakce v kotvících bodech a následně pak napětí pro
kategorie zstížení I (tlak + vlastní váha) - hodnotíme na static-
kou pevnost^ lila (tlak + ohřev do prac. teploty) - hodnotíme na
přizpůsobení a III (s uvažováním koncentrátorů a ovality) - hodno-
tíme na nízkocyklovou únavu.

4. Výsledky výgočtu a hodnocení £evnosti_a_žiyotnosti

Výsledky výpočtu jsou k disposici ve^formě výstupu z počíta-
če. Velikosti redukovaných napětí, rozkmitů redukovaných napětí a
amplitud místních redukovaných napětí byly porovnány s hodnota-
mi dovolenými. Kritická místa největších namáhání jsou koleno pa-
rogenerátoru v horké větvi Js 850 a odbočnice z hlavního potrubí
ke kompenzátoru objemu Js 850/400. I v těchto místech jsou pev-
nostní podmínky dle [l~\ splněny. Hakonec byla hodnocena cyklic-
ká pevnost vybraných komponent - odbočnice Js 850/400, koleno
Js 850 a ohyb Js 400. Ke složkám napětí (III) byla připočtena
teplotní napětí při nestacionárních prac. režimech a bylo stano-
veno napětí v austenitickém návaru vznikající z rozdílné roztaž-
nosti výložky a základního materiálu. Pro jednotlivé režimy by-
lo stanoveno únavové poškození. Sumární únavové poškození nepřesa-
huje pro vyšetřované komponenty hodnotu 1; největší je u odbočni-
ce Js 850/400 - hodnota poškození 0,355.

5. Literatura

R2M 108.020.01-75 - Rascet truboprovodgv atomnych elektro-
stanci^j na pročnost - rukovodjaščij
těchniceskij material
MEM SSSR, 1975
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STATISTICKY" PŘÍSTUP K HODNOCENÍ ODOLNOSTI TLAKOVÉ NÁDOBY REAKTORU
WER PROTI KŘEHKÉMU PORUŠENÍ

Pravděpodobnostní p ř í s t u p vychází z modelu SYLMTES
- syntézy lomové mechaniky a t e o r i e s p o l e h l i v o s t : Sledovány
j s o u j e d n o t l i v é aspekty modelu SYLMTES: popia a vi.;..v r o z d ě l e n í
velikostí trhlin včetně jejich počtu a rychlosti růstu opakova-
ným zatěžováním, faktoru intenzity napětí, materiálových vlast-
ností, předprovožních a provozních prohlídek na pravděpodobnost
křehkého porušení tlakové nádoby reaktoru typu WER.

Úvod
Pravděpodobnostní přístupy zabývající se odolností tlakové

nádoby (TN) proti křehkému porušení lze zařadit v rámci klasifi-
kace výpočetních modelů teorie spolehlivosti podle Sedláčka /!/
do kategorie SYLMTES - syntéza lojové mechaniky a teorie spolehli-
vosti.

Základní cíle, které jsou sledovány provedením tohoto typu
pravděpodobnostních analýz lze rozdělit do následujících oblastí:
1) Ověřit, že pravděpodobnosti porušení jsou menší než přijatel-

né meze stanovené na základě předpokládaných společenských
následků hypotetické katastrofické havárie (i v porovnání
s riziky běžně přijímanými v dalších oblastech lidské čin-
nosti)*

2) Určit faktory, na které jsou pravděpodobnosti poruch TN
citlivé, a tak přispět k vymezení oblastí kde současné
znalost této problematiky by měla a mohla být zlepšena,
čímž by byla získána ještě větší důvěra ve spolehlivost
a bezpečnost těchto zařízení. Na druhé straně též poukázat
na méně významné faktory, jejichž zavedením do výpočtu je
vynakládáno nepřiměřené úsilí a prostředky k získání méně
významných výsledků.

3) Odhadnout příspěvky spolehlivosti vyplývající ze zavedení
periodických provozních a předprovožních prohlídek, tlakové
zkoušky vodou.
V souvislosti s výše uvedenými cíli se budeme v následují-

cích odstavcích zabývat jednotlivými aspekty modelu SYLMTES.

Základní fyzikální předpoklady
Z hlediska lomové mechaniky (LM) jsou tlakové nádoby resp.

jejich komponenty chápány jako systém trhlin vázaný určitým
mezním stavem. Mezní stav "křehký lom" je definován labilním
rozvojem trhliny t.j. rychlým dolomením tělesa y důsledku na-
hromadění energie elastické deformace. Stav lability trhliny j«
popsán kritickou hodnotou příslušného vybraného ukazatele LU.
V našem případě podle kriteria - faktor intenzity napětí K

K = 6\/a~ . f ( a, b) /!/
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platí, že k labilitě trhliny dojde pokud K s. K ™ , kde 6" je
nominální napětí, a označuje charakteristický rozměr "velikost"
trhliny, f (a,b) značí funkci velikosti trhliny a geometrie těle-
sa. V tom případě lze spolehlivost R popsat integrálem viz např.
f2j podle interferenční teorie spolehlivosti.

Každý z faktcrů vystupující při výpočtu K reap, stanovení
Kjg lze považovat za deterministickou nebo náhodnou veličinu.
Z tohoto hlediska dospějeme bud k poměrně sofistickým výpočet-
ním modelům velmi náročným na výpočetní čas, řešeným vesměs
metodou MONTE CARLO, nebo redukováním počtu náhodných proměnných
omezíme vliv náhodnosti, ale zároveň umožníme provedení výpočtů
porovnávacích a analýz citlivosti.

Vstupnf veličiny

Sledování výskytu trhlin v materiálu TN reaktoru typu WER
je zajištěno prováděním defektoskopickýoh kontrol především
ultrazvukem. Popis těchto defektů struktury v každé oblasti
homogenní z hlediska pole napětí, geometrie tělesa, materiálo-
vých a technologických vlastností lze uskutečnit pomocí roz-
dělení velikostí trhlin a odhadem jejich počtu. Rozdělení veli-
kostí trhlin po předprovozní nebo provozní prohlídce lze zapsat
ve tvaru:

f A ( a )

da
pro a =s a a c /2/

.- • B(a)
f i n(a) _ _ _ f pro a > aRC /3/

. B(a)daJ
kde fi/ia^ " f u n J c c e hustoty pravděpodobnosti rozdělení

velikosti trhlin po provedení kontroly ultra-
zvukem včetně následné opravy trhlin větších
než přípustná hodnota a ,

f.(a) - funkce hustoty pravděpodobnosti rozdělení
velikostí trhlin ve struktuře skutečně přítom-
ných nezávisle na tom, zda trhlina byla deteko-
vána nebo ne; tvar funkce je korigován podle
maximální možné velikosti defektu

nutno

B(a) - funkce vyjadřující pravděpodobnost nedeteková-
ní trhliny velikosti a při ultrazvukové kontro-
le nebo její správné 3etekce ovšem a mylnou
informací o velikosti defektu.

Odhad počtu trhlin lze určit postupem uvedeným v /"2/. Je
i zdůraznit, jak vyplývá z /3/, že hodnoty funkcí fA(a) a B(a)



jsou pro velké trhliny zatíženy značnou neurčitostí., Rychlost
růstu trhlin opakovaným zatěžováním zavádějící do Spočtu
závislosti na čase je popsána tzv. Parisovým zákonem-. Citlivost
pravděpodobnosti poruch na tuto veličinu za normálních provoz-
ních a zkušebních podmínek je značná. Lomová houževnatost
K~„ představuje kritickou hodnotu faktoru intenzity napětí K .
Citlivost vypočtených pravděpodobností poruch na tuto náhodnou
veličinu není dle /3/ velká. Podobně různé faktory intenzity
napětí za normálních provozních podmínek významně neovlivní
výsledné pravděpodobnosti. Z relativních příspěvků jednotlivých
částí nádoby k pravděpodobnostem poruch vyplývá, i,i„ z oblastí
svarových spojů jsou nejdůležitější za normálních provozních
podmínek svary kde dochází k degradaci vlastností materiálu
vlivem fluence neutronů (radiační zkřehnutí). V oblasti svarů
se navíc vyskytuje největší množství trhlin. Z komponentiu nichž
se výrazně neprojevuje vliv ozáření je nejdůležitější oblast
hrdel. Schématický postup výpočtu při hodnocení odolnosti TN
reaktoru typu WER proti křehkému porušení na základě pravdě-
podobnostního přístupu je zřejmý z obr. 1.

Závěr
Na základě výše uvedených zkušeností s pravděpodobnostními

přístupy užívanými k hodnocení odolnosti TN reaktorů proti křehké-
mu porušení je možno navrhnout následující doporučení:

1) Při pravděpodobnostních analýzách uvedeného typu důsledně
respektovat výsledky výzkumu a praxe z oblasti výpočtu
napjatosti, lomové mechaniky, fyzikální metalurgie, techno-

logie atd. a plně využívat těchto hloubkových deterministic-
kých analýz.

2) Před sestavením složitých sofistických modelů výpočetně
náročných provést zjednodušené porovnávací výpočty a analýzy
citlivosti.

3) Z jednotlivých aspektů klást důraz především na hlubší poznání
rychlosti růstu trhlin a na odstranění výše zmíněných neurči-
tostí při stanovení závislostí jednotlivých faktoru.

4) Při současném stavu poznání jednotlivých náhodných veličin,
které se v modelu vyskytují, netrvat na určení absolutních
pravděpodobností poruch.

Literatura
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poruchy
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DYNAMIKA NOSNÉHO VÁLCE REAKTORU TYPU WER V POČÁTEČNÍ FÁZI
HAVÁRIE SE ZTRÁTOU CHLADIVÁ

Vymezení problematiky

Charakteristickým rysem havárie s roztržením vstupního
potrubí je vznik a šíření expananí rázové vlny v ir?zikruhovém
prostoru mezi stěnou tlakové nádoby (TN) a nosným válcem (NV).
Na základě současného stavu znalostí lze proces šíření metodic-
ky rozdělit do tří fází

- počáteční,kdy tlakový spád působí pouze v omezené oblasti u
hrdla,kde došlo k porušeníjdůsledkem je vznik lokální defor-
mace NV a tomu odpovídajících ohybových napětí

- střední,kdy dochází k šíření rázové vlny v obvodovém i axi-
álním směru v mezikruhovém prostoru;jako dominantní se zde
jeví nosníkový tvar kmitu a rovněž ohybová napětí

- závěrečnou,kdy po odrazu čela vlny na kulovém dně TN nastá-
vá její šíření vnitřkem NVj zde převládá osově symetrický tvar
kmitu a tedy membránová napětí.

Každá z těchto tří fází je svým způsobem nebezpečná.U lo-
kální deformace a osově symetrického tvaru kmitu mohou vzniklé
plastické deformace způsobit potíže při eventuelní pohavarij-
ní demontáži ("vybraná" vůle v těsnícím prstenci),zatímco při
nosníkovem tvaru kmitu zřejmě dojde k rázům ve vodících klínech.

Formulace obecného matematického modelu,který by zahrnul
tlakové poměry v chladivu včetně odezvy NV ve všech uvedených
etapách je dosti náročná co do požadavků na paměí počitače a
proto se volí přístup formulovaný v úvodu,což ve své podstatě
znamená rozčlenění na tři nezávislé aubmodely.V dalším je pop-
sán postup řešení počáteční fáze a diskutovány dosažené výsled-
ky.

Matematický model
Pohybová rovnice tenkostěnné válcové skořepiny konstant-

ní tlouátky má tvar

Au * Su f| (D
kde A je matice diferenciálních operátorů dle Flttggeho, B je
diagonální matice setrvačných účinků hmoty skořepiny, X je vek-
tor budících ail a u je vektor posuvů,přičemž U. = Lu-il '̂i w lr "•
Složky a, ir,iv volíme ve tvaru rozvoje dle vlastních funkcí.

Detailní řešeni vztahu (1) je provedeno v [l] ,jako výsle-
dek dostaneme pohybové rovnice jednotlivých modálnich složek
radiální deformace w ve tvaru

4 4 1 /i. S#, (2)
7 ^

kde _ i r"> "*
oí=(n,m),s=2 pro n>-l,s=l pro n=0,M=2 // R Q hjF (oč x) je nos-
níková funkce, 6 je součinitel dynamické přídavné ranoty.

Zobecněná síla -f {-i) je dána výrazem



2 0 7

lit L

kde

J
o ů

(3)

(4)

Průběh závislosti P (X* fy se zadává v digitální formě na zákla-
dě výsledků experimentů na zařízeni SVUSS Běchovice [2] jpara-
metry k , d vymezují působnost jP(^if. i] .Platí totiž

pro f

pro
-a<x-x Q<a

a<r x-
o u

Body x^ a 7 =0 definuji průsečík osy porušeného potrubí s povr-
chem NV.Bezrozměrné parametry pro přenos výsledků model-dílo
jsou odvozeny v £lj
jsou odvozeny v

Diskuse výsledků*
Podle uvedené metodiky byl proveden výpočet deformace a

napětí NV reaktoru typu V-213 Č.Na obr.l a 2 jaou vyneseny ra-
diální deformace v řezech x=x , <f€ <i>;2»)& tf =o,xÉ <0;8.047>m.
Maximálnímu posuvu wmaT

=l»3 mm v bodě x=x , tf =0 odpovídá ob-
vodová složka ohybováno napětí 6/ =240 MPa,což dosti dobře sou-
hlasí s experimenty.Z obr.2 je dále zřejmé,že v čase t=0.0162 8
bude ve spodní části NV v místě vodících klínů překročena ra-
diální vůle 0.17 mm a dojde tedy k rázům.Proto byly provedeny
výpočty rychlostí a zrychlení,viz obr.3 a 4.Souřadnici x=8.047 m
Y=0 odpovídá eu =15 ms .Stanovených hodnot posuvů a rychlos-
tí bude v dalším použito k řešení úlohy rázu ve vodících klí-
nech.

Závěr
V souhlase s metodikou předloženou v úvodu tohoto referá-

tu lze považovat počáteční fázi LOCA havárie za zvládnutou.
V dalších etapách řešení bude úsilí zaměřeno na prostřední a
závěrečnou fázi a na rázy ve vodících klínech.

[lj Pečínka L.
Čechura M.

[2] Suchánek K.

Literatura
Zdokonalený způsob výpočtu deformace nosné-
ho válce reaktoru typu VVEE při LOCA havárii
Interní zpráva Škoda k.p.Plzeň,ZES,1984
Rozbor výpočtových modelů k určení průběhu
tlaků při havárii se ztrátou chladivá.
Viz tento sborník.
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VYUŽITÍ FOTOELASTICIMETRIE 5 ZAJIŠTĚNI BEZPEČNOSTI JADERNÝCH
REAKTORU VYRÁBĚNÝCH V K.P„ ŠKODA PLZEŇ

Projekt koncepce bezpečnosti provozu jaderných elektrá-
ren typu W E R je založen na předpokladu absolutní spolehlivo-
sti nejdůležitější, ale také nejvíce namáhané části. t.j. tla-
kové nádoby jaderného reaktoru po celou dobu živ ;uosti kO let.
Během této doby nesmí vzniknout v tlakové nádobě bez předchozí
výstrahy lom, vůči kterému by byla bezpečnostní opatření elek-
trárny neúčinná. Z tohoto důvodu musí být věnována maximální
nozornost pevnosti tlakové nádoby, a proto jsou podrobně zjiš-
továny průběhy a velikosti napětí při nejdůležitějších provoz-
ních režimech a hledány stále nové a přesnější způsoby posuzo-
vání odolnosti reálné tlakové nádoby proti náhlému porušení.
V současné době je nejlépe rozpracována pro tyto účely lomová
mechanika, které se pomocí součinitele intenzity napětí K po-
dařilo definovat vztahy mezi velikostí vady a napětím nutným
gro iniciaci křehkého lomu. Byly vypracovány teorie, které umož-
ňují počítat součinitele intenzity napětí pro různé typy trhlin
v různých převážně jednoduchých rovinných konstrukcích. Jako
obvykle nejobtížněji a najméně přesně se tyto součinitele stano-
vují v místech, které jsou pro životnost konstrukce nejdůležitěj-
ší, t.j. v oblastech složitých tvarových změn a d-ožitýeh průběhů
napětí. Typickým příkladem takového místa je přechod hrdel pro
vstup a výstup chladící vody do tlakové nádoby reaktoru. Tyto
úlohy nejsou spolehlivě řešitelné ani pomocí nejnovějších me-
tod jakými jsou metoda konečných prvků a v poslední době metoda
hraničních integrálních rovnic.

K řešení problematiky přispívají také experimentální pře-
vážně optické metody. Povaha problému zde dává vyniknout společ-
né přednosti optických metod, t.j. velmi přesnému bezbázovému
měření deformací, resp. napětí po celé sledované oblasti. Ve
fotoelasticimetrii, která je v tomto směru průkopnickou metodou,
byly v posledním desetiletí vypracovány nové postupy, které u-
možnují řešit s použitím zmrazovací techniky i prostorové úlo-
hy.

V laboratoři fotoelasticitnetrie odd. WZ/R je této proble-
matice věnována v posledním desetiletí značná pozornost. Byly
osvojeny a dále rozpracovány známé metody s aplikací na kon-
krétní úlohy. Kromě toho byla vyvinuta nová metoda, která by-
la rovněž experimentálně ověřena. Cílem všech těchto prací by-
lo připravit teoretické základy a experimentální techniku pro
řešení konkrétních případů trhlin v různých místech tlakové ná-
doby jaderného reaktoru.

Podkladem pro experimentální řešení úlohy jsou přibližné
rovnice pro napětí v okoJí špičky trhliny odvozené Wosergaardem
a upravené Irwinem :



Rovnice platí pro blízké okolí špičky trhliny(0<<. %« 1 )
obecně orientované uprostřed nekonečné desky zatížené rovinnou
napjatostí. (Je-li osa trhliny totožná se směrem jednoho z hlav-
ních napětí je K__ = 0).

Tyto rovince je možné řešit experimentálně fotoelasticime-
trickou metodou s využitím Wert|»eimova zákona

Měřením fotoelasticimetrických veličin m (řád izochro-
mat) a úhlu izoklin oO při známé velikosti optické konstanty
kff se pomocí rovnic 1, 2 a 3 dají vypočítat neznámé K-, El̂ -
a 0"o^ .

Na pohled jednoduchá úloha je ve skutečnosti velmi složi-
tá. Důvod spočívá v tom, že rovnice 1 platí pouze pro nepatrné
okolí špičky trhliny, která je umístěna uprostřed v nekonečnu
zatížené plochy, což není typický reálný případ. Navíc nelze
experimentálně splnit všechny teoretické předpoklady za jakých
byly rovnice 1 odvozeny. Jeden z prvních předpokladů - ideálně
ostrá trhlina není u fotoelasticimetrického modelu prakticky
nikdy dodržena. Dokonce i v případech, kdy se v modelu vytvoří
skutečná trhlina dojde v procesu zmrazování k jejímu otupení.
Není splněn ani předpoklad rovinné napjatosti ve špičce trhliny
- stav rovinné deformace na hraně špičky přechází do rovinné na-
pjatosti přes oblast s prostorovou najatostí.^Ve špičce foto-
elasticimetrického modelu existuje navíc napětová zvláštnost
vyvolaná značným gradientem napětí a projevující se nelineární
závislostí mezi řádem izochromaty a napětím.

Tyto a ještě jiné okolnosti znemožňují použít pro experi-
mentální řešení úlohy fotoelasticimetrické údaje z bezprostřed-
ního okolí špičky trhlin (tak jak to předpokládají rovnice l),
ale je nutno posunout oblast měřených údajů za určitou mezní
hranici. Z druhé strany je tato oblast oeraezena přibližností
rovnic 1 a také nedodržením předpokladu nekonečné roviny. Kaž-
dá reálná trhlina je umístěna v určité vzdálenosti od povrchu,
který ovlivňuje napjatosti v místě, kde se trhlina nachází,.
Pro praktické použití tak zbývá jen úzká oblast jejíž hranice
se případ od případu liší.

Původní experimentální řešení navrhl Irwxn a. po něm řada
autorů jako Xobayashi, Smith, Theocaris, Ruiz, Dally a j. se
snažili eliminovat shora uvedené rozpory a získat co nejpřes-
nější metodu řešení. V laboratoři fotoelasticimetrie ZES byly
jednotlivé metody posouzeny i jejich praktické využití ověře-
no při aplikaci na někl eré úJ.ohy se známým teoretickým řešením.
Navíc vznikla nová mctola, o -nečená jako metoda -smykových na-
pěti jejíž použitelnost byla rc-vněž ověřena. Většina metod je
souhrne popsána v lit<rtfci:re /l/.

Ověření způsobil i s: ení Tylo provodeno na desce s centrál-
ní kolmou trhlinou V H L< 'irr U Výsledky řešení jsou na tab.l.



»u

Metoda řešení /K,

Teorifí

Xrwin

Smith

Smi th graf

Ruiz

Smyk. napě t í

Marloff + kol

Marloff + kol

11,25

10,805

9,07

11,78

13,39

11,57

-1,-13*5,7

0,54*2,16

Tab.l

Kromě uvedených výsledků byly na tomto příkladě ověřovány ješ-
tě další způsoby řešení. Všechny tyto metody včetně Marloffových
však nedávají odpovídající výsledky a navíc jsou značně prac-
né. Nejpřesnější výsledek byl získán Smith, grafickou metodou,
metodou smykového napětí a také Irwinova původní metoda poskyt-
la spolehlivý výsledek.

i konkrétních úloh bylo provedeno měření K_ na modelu vel-
kého zkušebního tělesa s povrchovou trhlinou. Byly vyrobeny
modely podle obr. 2 s hloubkami trhlin 2,5} 5, 7,5 a 10 mm
a součinitel K- byl vyhodnocován Smith.graf, metodou a metodou
smykového napětí. Rozdíl ve výsledcích nepřekročil 10$. Vý-
sledek je uveden na obr, 3 spolu s údaji různých teorií. Na-
měřené hodnoty leží asi uprostřed teor. hodnot jejichž rozptyl
je značný až 100$.

Další z experimentů provedených v laboratoři byl již za-
měřen na konstrukci reaktoru, Bylo provedeno měření K-_ u trh-
liny v modelu hrdla reaktoru W E R 1000. Podle obr. h Byl mo-
del hrdla vlepen do tahové desky a zatížen jednoosýtn tahem.
Byly vyšetřovány modely s ,)l-ubkou trhliny k; 7»55 a 12.2 mm.
Zajištěné hodnoty K_ různými metodami jsou uvedeny na tab. 2,

Vzájemný rozptyl hoLrr t aei:í ; ni u tohoto složitého pří-
padu vyšší než 10̂ » kromě je-d <íl. >- w metodou smykového napě-
tí u trhliny a = 12,2 \.-rn. V .<• c ?k ide byl ovlivněn s největší
pravděpodobností zněnoi p r .n̂ -cr 1 L..oklin vyvolanou blízkým
povrchem hrdla.
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J. Roček, J. Čersnák V. Gajdír.ica. A, Holubář, J. Kyncl,
V. Lelek, L. Marková, A Miaax^lkov, J. faaiěak, K. Záleský
Úatav jaderného výzkumu Řež

PŘEHLED VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH A VlPOČlíTJííCH PRACÍ PROVEDENÍCH
V ÚJV ŘEŽ V OBLASTI FYSIKY L3HX8V0DNÍCH REAKTOR© V LETECH
1981 AŽ 1983

1. Úvod

V lotech 1981 až 1983 byl Ústav jaderného výzkumu řešite-
lem DÚ 0^ "Fyssika reaktoru" z ÚSP RVT A 01-123-101 "Jaderně
energetioicá zařízení s lehkovodaíiai reaktory kkO a 1000 MY".
V rámci tohoto DÚ se oddělení teoretické reaktorové fyziky
(OTRF) ÚJV podílelo na. výsskunmýcb. pracích pro l«hkovodní re-
aktory. Po zrušení DÚ Ok ke konci roku 1983 pokračuje OTRF
v řešení dané problematiky v rámci DÚ 03 "Reaktor".

V lednu 198^ proběhlo oponentiaí řízeni OÚ Ok, v jehož
podkladové zprávě /l/ jsou podrobně uvedeny výsledky dosaže-
né při řešení spolu s úplným seznamem výzkumných zpráv a pu-
blikací.

Významnou roli při řešení dané problematiky v OTRF hraje
mezinárodní spolupráce v rámci Mezinárodního dočasného kolek-
tivu (HDK) zemí RVHP; přibližně polovina výzkumných zpráv
OTRF byla přednesena jako referáty na Sympoziích a poradách*
tématických skupin M^X.

Účelem tohoto příspěvku je ukázat hlavní výsledky řešení
dosažené v OTRF. Řaáení řešené problematiky odpovídá hierar-
chické návaznosti reaktorových výpočtů od výpočtu grupových
konstant přes mikrovýpoiSty a makrovýpočty ke srovnání teorie
a experimentu. Samostatné místo má přejímání sovětských inže-
nýrských kódů a jejich použití pro výpočty 5s. JE.

Informaci obsaženou v tomto příspěvku doplňuje dalších
7 původních sdělení ve sborníku této konference, ve kterých
jsou podrobněji uvedeny některé důležité výsledky dosažené
v OTRF.

2, Knihovny dat pro reaktorové výpočty

Byla vytvořena knihovna grupovýeh konstant typu ABBN pod-
le doporučení vědecké rady MDK pomocí programu FEDGROUP-2 na
základě bodových knihoven KEDAK a UKNDL /Z/.

Byla převzata a implementována standardní verze programu
FEDGR0UP~3 pro výpočet grapových konstant na základě knihovny
bodových dat EKDF/B-4 a s jeho pomocí byly spočteny 26-ti gru-
pové ABBN konstanty pro Fe, Gd ;. Xe 135, které jsou v dobrém
souladu s literárními údaji. Dále hýla dokončena knihovna
26-ti grupových ABBN konstant p n ransurany z fajlu bodových
dat ENDL.

Ve spolupráci s Ni-kl á. n j centrem MFF UK byla vytvořena
datová banka DANA/R /% P o uchování a obhospodařováni dat pro
reaktorové výpočty. Sys é i tn-Jccí datové banky byl testován



pomocí datové báze obsahující taiiiovnu 26-ti grupových ABBN
konstant užívanou v ÚJV.

3, ^ír^oTýpočty ra^^toru

Běhen sledovaného období, byl vytvářen komplexní trans-
portní kód MICROBE pro výpočet prostorově energetického roz-
loženi huatot neutronových toků (v jednorozměrné oyllndrlso-
vané geometrii) v buňkách, a smperbunkáoh mříží reaktorů TVER,
efektivních homogenizovaných ítyfgrupových konstant pro použi-
tí v makrovýpočtech a lokálního vyhoření,

V první fázi šlo o spojeni programů THESEUS (ZES Skoda)
pro výpočet v tepelné oblasti a CELLPAR (ÚJV) pro výpočet
v nadtepelné oblastit Spojený kód MICHOBE-01 /k/ umožňuje vý-
počet elementární buňky a výpočet superbuněk, V druhé fázi byl
vytvořen program MICROBE-O2 připojením programu BURtf (ZSS Škoda)
pro výpočet lokálního vyhoření.

Souběžně a vytvářením komplexu byjy upravovány i knihovny
konstant. Pro programy THESEUS a BURN byly převzaty knihovny
ZES Skoda, Pro program CSLLPAR Jsme začali používat nově vytvo-
řenou knihovnu MIX,ABBN /Z/. Tato knihovna byla postupně dopl-
něna o absorpční data pro štšpné produkty z japonských fajlů
a o pseudoprodukty z původní knihovny ABEOí, Nová knihovna byla
spolu a komplexem MICROBE prověřena na řadě testovacích aříží
MDK.

Paralelně probíhal vývoj nového programu pro výpočet roz-
ložení neutronového toku v superbunkáoh v reálné šestiúhelní-
kové geometrii a -».aitřní strukturou (koncentrické váloové ob-
lasti) /5/,

Pro základní mříže kritického souboru LR-0 byly spočteny
čtyřgrupové konatanty pro řadu variant buněk a superbamés: (růs-
né obohaoení, konoemtraoe bóru atd,) a použity při vypo6t«oh
pro bezpečnostmi správu^LR-O^Dále byly spočteny koaataaty pvo
experimenty s vložnou zónou W E R kko a pro řada daliíoh konfi-
Curaoí mříži. Upraveným kódem MICROBE byla ověřena předpoklá-
damá lineární závislost^úč. průřezů na spektrálním indexu tva-
ru: proud na hranici buňky / tok v buňce (v každé grupě).

Byl sestaven program MOCA / 6/ založený na metodě Monte
Carlo, který slouží k trojrozměrným podrobným transportním vý-
počtům neutronového toku v kazetě WER. Tímto programem bylo
spočteno několik testovacích příkladů a kromě toho byly spočte-
ny některé úlohy pro porovnání s výsledky získanými Monte Carlo
programy OMEGA, a MMK-22 a dále programem TRANS založeným na
nodální metodě.

difuzni aakrovypocty

Programy s jemnou sítí (jeden bod na proutek),OU)fiXCH a
BŘETISLAV byly doplněny o dalSí výpočetní možnosti a s jejloh
pomocí byla provedena řada kritických výpočtů různýoh aktiv-
ních zón kritického souboru LR-0 /7/. Byly stanoveny kritické
hladiny , účinnost regulačních klastrů a koeficienty reaktivi-
ty. Řada výpočtů byla provedena pro přípravu experimentů ově-
řují cioh identičnost palivových kazet.
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Program BOŘIVOJ /S/ s hruS-so-ts sítí' :'xsí!feo'i.î  *»edů na kaze-
tu) pro řeáejaí grupovycft díf;ia3?..i:'i ̂ -OVÍXÍC w dvouirosněraé hexa-
gomálxí geometrii, který sloníí rovněž k stateíliolcáoiu výzkuvm
okrajových podmínek byl př«&4» do spo^ačné kniíiovay MDK v HLR.

Pro použiti v právo ZBIJS 'kmáu hýla vypracováno a pře sněné
třlrozaěraé schéma řeSení j»ci;--> •jĝ upovýcíi difusoalcis. rovsic na
základě metody konečných prvku v rovině x-y *. aahrautím «-«mě-
ru syntézou řešeni, K& stejnému účelu bylo dále vypracováno
zpřesněné diferenční schéma řešeni dvougrupovýe' - áifúzních
rovnic v třírozměrné hexagonáliai geoiaetriá. s jsdMÍHi altovým
bodem na Ic^zetu v ttcrizoxat&.La£nz reai? /9/. V aouSaané době se
vyvíjí třírozměrný difuzaxí Itód Fl*AXR založený na zpřesněných,
diferenčních sc&ématech.

Dále byly provedeny nestandardní srovnávací výpočty reak-
toru VTOR s pomocí programů asaloženvch na raetddě konečných
elementů /1O/. Jednalo se o výpočty s proměntiýa krokem sítě
a detailní výpočty rozdělení hustoty toků a výkonu ve vybrané
kazetě VYER umístěné v obecni poloze v aktivní zóně,

V návaznosti na knihovnu jedno a dvougrupovýeh dat pro
kazety WER-440 MAGRU (NDR) byly vypracovány programy ADAGIO,
LARGO /li/ pro parametrizaci homogenizovaných konstant, který
bude použit jak« nodul provozního kódu.

Na základě teorie řízeni byla vypracována původní metoda
fitovánl koeficientů difuznloh rovnic pro potvalné oííové vý-
počty energetických reaktorů /12/, Připravuj© se kontrakt
(ČSSR-SSSR) na vyprat-vání společného výpočtového programu.
Realizace navrhovaného algoritmu bude trvat asi 2 roky a oče-
kávané zlepšení přesnosti bude asi trojxaásobné.

5. Testováni výpočetních výsledků měřením

V r.1981 byla formulována již dříve navržená úloha srov-
nání experimentálních a teoretických dat s cílem zpřesnit vý-
počty jaderných reaktorů. Byl sestavo-ván tzv. funkcionál srov-
nání, jehož minimalizací lze urCit parametry ve formulaci úlo-
hy zavedené. Z těchto parametrů je nejzajímavějáí korekční
faktor teorie (tj. vypočtené hodnoty neutronového toku) v mla-
tech neregularit mříže.

Úloha je analyzována pomocí statistických metod. Byl se«
staven algoritmus úlohy a v návazností na něj vyvinut výpočetní
program CQMPAR /X3/.

Program řeší danou úlohu pro případ kritického souboru,
k testování byly použity výsledky aktivačních měření na sou-
boru ZR-6 v KF'<T Budapeší, Dále byl programově zabezpečen vý-
běr a uchování, dat pro program CUM PAR seataveaím modulů spo-
jujících CCMPAR s programy RFIT a BŘETISLAV /l4/. Testy byla
ověřena vzájemná spolupráce všech zmíněných programů, čímž
byla úloha ke konci r.1983 převedena do stadia širšího testo-
váni reap, variantních výpočtů.

6. Úprava sovětských kódů pro potřeby ČSSR

Byly podstatně rozšířeny výpočtové možnosti programu
BIPR-5/EC /15/, který se zatím jeví jako nejvhodnějSí pro vý-
počet provozních stavů reaktorů WElí-^40. Zabudovaná možnost
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změny provozních parametrů umožňuje siariLlaci reálného průběhu
provozu reaktoru, možnost aasěny typu výpočtu během výpočtu
vyhoříváni je vhodná pro bezpečnostní typy výpočtů. Je umožně-
no přerušování výpočtu a jeho pokračováni i vybudování kniho-
ven mezivýsledků a možností návazných výpočtů. Rychlost výpoo-
tu, zejména provozních stavů se značnými skoky v parametrech,
byla podstatně zvýšena naprogramováním vyhledávání kritických
koncentrací kyseliny borité využitím parciální derivace efek-
tivnáho multiplikačního koeficientu podle koncentrace kyseliny
borité. Rovněž byla provedena řada drobnější ii úprav, zvyšují-
cíoh úplnost získávané informace i pohodli uživatele (výpočet
efektivních dní, výpočet koeficientů reaktivity podle koncmt-
race kyseliny borité a podle koncentrace boru, možnost zadání
koncentrace boru nebo kyseliny borité,.,).

Možnost výpočetních změn provozních parametrů a jejich
vliv byl ověřen výpočtem modelové úlohy MDK na makrovyhoření
(simulace prvních tři kampaní JE Greifsvald). Provedená ana-
lýza výsledků výpočtů modelová úlohy MDK vedla k navržení způ-
sobu zahrnutí vlivu vstupní teploty chladivá. Navržený způsob
byl naprogramován a po včlenění do kódu 3IPR-5/EC byla přepo-
čítána modelová úloha na raakrovyhořendL Shoda naměřených a
spočtených parametrů se dále zlepšila.

V r.1983 byl zapuštěn program BIPR-6 na počítači EC O
v ÚJV Řež a byly odladěny jeho hlavní výpočtové možnosti. Do-
sahované přesnosti výpočtu jsou teprve zkoumány.
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VÝPOČTY KRITIČNOSTI A ROZDĚLNÍ YÍKGNU KONFIGURACE LR-0 PRO
EXPERIMENT URČENÍ DÍVOT" NA F/OOBU HEAKřOÍUT WER

Pro podrobnějáí jjiformaci o experimentu určení dávky na
uádobu, který v současné do'b€ probíhá na kritickém souboru
LR-0 v ŮJV Řež, odkapujam* n». publikaoi /!/. Hlavni zájem
v souvislosti a tímto experimentem s® jsóc v teoreticko-výpo-
četní tak v experimentálioí problenatioe souatřaSuje na oblast
mimo aktivní zónu, která slouží jako zdroj neutronů, jejichž
vliv na materiálově-fyziJcální charakteristiky makety nádoby
chceme studovat, řllcméně spolehlivý výpočet takových charak-
teristik vyžaduje i spolehlivý výpočet (nebo zsněření) neut-
ronických charakteristice odpovídající konfi^uraoe aktivní
zóny LR-O. ířeutronický výpoSet eSctivní Kóny je i nutným př«d-
pokladeai ssíakáxtí charalsteriatik. pro spoleixlivý a beaspecný
provoz kritického souboru.

Dosavadní výpočty provedené v ZES Škoda k»p. byly zaměře-
ny na určeni kritického množství kyseliny borité pro damoa
konfiguraci aktivní zóny LR-0 o maxiíaální výSce H = 125 om
a rozložení hustoty neutronových toků a výkonu pro náslsdujíoí
vypočet "stínáni" (p" SRSJÍ charaJfetex-iatik v maketě tlakové
nádoby). Dále byly ^ypofiteny vybrané ne^tronické oharaktaris-
tiky pro dodatek bezpečno3tní zprávy reaktoru LR-0 na přiklad

?/W , fy/VCj t &třřf > áPe (% ^° koncentrace H3BO3
- celková vana havarij»žch klaatrů, t^E - váha

) ý č áe

/
v g/kg, p/y j , ^E
experimentálního klástru). Výpočty byly provedeny na základe
3-grupové knihovny MAGRU z EKAB Berlín určené pro výpočty reak-
toru WER-1O0O. DvourozwSrný výpooet v difuzním přiblížení byl
proveden v trojúhelníkové diferenční síti a krokem 4.9 cm (od-
povidajíoí velikosti kazety VYBR-kkO) a využitím symetrie kon-
figurace (viz obr.l).

V ÚJV se v současné době provádějí podrobněji! výpočty
vycházející z přesného proutkového (potvelného) uspořádáni, pro
experiment vybrané konfigurace akt i/val zóny LR-0, protože zej-
ména použiti 3-grupové knihovny MAGRU z KKAB Berlín nezahrnuje
zcela adekvátně skutečné poměry v aktivní zóně LR-0. Metodika
použitá v ÚJV pozůstává v první řadě z vypočtu 4-grupovýoh
konstant všech typů elementárních buněk v y-ávislosti na kon-
centraci kyseliny borité v akti-smí aóně (viz např. /2/), Na
základě těchto konstant se provádí výpočet homogenizovanýoh
konstant pro trojúhelníkovou konfiguraci odpovídající hexago-
nilni struktuře kazet LR-0 (která odpovídá velikosti kázat
WER-1000 včetně umístěni klaatrů). Takto zvolená geometrie
popisuje lépe oblasti uvnitř aktivní zóny, naopak hůře okraj
aktivní zóny, kde se výrazně projevuje struktura odpovídajíoí
kazetám WER-4^0. Zhomogenizované konstanty představuji vstup-
ní data pro makrovýpočty pomooí dvourozměrných difuzních pro-
gramů. Pro současné výpočty byly použity programy vycházejioi



i metody konečných elementů /3/, které umožňují rozdělení
oblasti uvažované konfigurace na takový scm»x>x trojúhelní-
ku, který optimálně odpovídá hosncgenizovsuiyii podoblastem
počítané aktivní zóny.

V první fázi byla použita pravidelná trojúhelníková
síí a krokem odpovídáJícím velikosti kazety VY15B.-1OOO, i
když se dalo očekávat, že taková šil; nepopíše a.«is*r«-4t;sS
kazety na okraji aktivní zóny. Rovněž homogenizace byla
provedena bez uvážení úniku neutronů z kazety což zřejmě
nadhodnocuje kee prostředí. Na aakrovýpočt*. 19 tato okol-
nost projeví vyšší hodnotou k_fí. a tím pro zadajec^ výšku
vyšší kritickou koncentrací kyseliny bořité než i-.̂ m bude
•ve wicatečnosti. V první fáal výpočtu nebyly vzaty v
distanční mřížky, ^toré mají taV.« vliv na kritičnost
boru. Výpočet byl proveden při *•»<$ v*Se«„ ^

í á ěpomocí laplaaiánu pro několik hodnot C_ a na základě vy-
počtené závislosti efektivního koefioisntu násobení k _f

byla interpolaci numericky abanovena kritická hodnota c_.

Získaná kritická hodnota C B, při tomto výpočtu se
rovnala 5,31 g/kg. Z dalších, výsledků uvedeme odpovídající
hodnotu ?p /W , která činila Zk.X v Jednotkách pom/cm.
K nadané výáca 125 cm byl při5te» efektivní r«í<J»Ts»k 32 csn.
Je třeba znovu zdůraznit, že s ohlede* na shora M^aaei*^
předpoklady představuje nalezená kritická hodnota Cfi horní
odhad, což bylo potvrzeno při skutečnem experimentu.

Ve druhé fázi výpočtu bude plně využito možností me-
tody konečných prvku ve směru podrobnějšího rozdělení po-
čítané konfigurace v oblasti okrajových kazet, což by mělo
přinésti podstatné zlepšení přesnosti výpočtu nejen integ-
rálních charakteristik ale zejména rozložení hustot neutro-
nových toků a výkonu pro poskytnuti pokud možno nejspoleh-
livějších údajů pro navazující výpočet spekter a hustot
neutronových toků v okolí a uvnitř makety.
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Obr.l: Schéma uspořádáni aktivní zóny LR-0
a umistěni makety tlakové nádoby (TN)
a vnější biologické oohxany (VBO)
Rozměry v mm.
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1. Úvod
Životnost tlakových nádob W 3 R je limitovaná radiační zá-

těží materiálu rychlými neutrony, nnilcajicfai a: povrchu aktivní
zóay. Povrch aJctivnl soar J« zdroje*, vykazujícím značnou axiál-
ní i radiální nerovnoměrnost výtSsku; proctor me»i kraje* aktivní
zóay (AZ) a tlakovou nádobou jo saplnSn vratvaai Materiálů rox-
dílných fyzikálních vlantností. Stanovení fpelctra a tlv*aom neutiD
nů, dopadajících na vnitrní stěnu tlaková nádoby (TK) je proto
složitou tríroznfirnou úlohou, jejíž výpočtová řešení je, vakledea
k aeúplným ítďorao.cím o zdrojových charakteristikách povrchu IZ i
is. nepřesnostem konstant, zatíženo značnými nepřesnost*!. Radiační
poškození materiálu TN je proto obvykle určováno poaocí t#zv.
"svědečných vzorKů", avšak tyto vzorky jsou uuístěny aino expono-
vanou oblast a rozdíly spektra a fluenee je opět nutno korigovat
výpočtem. Pro zpřesnění údajů o radiační zátěži TW VVER byl proto
v ZES K,p, 5K0DA V rámci řešeni DÚ 03 "Reaktor" vypracován prograns
modelových experimentů, který je v současné dobS realizován ve spo-
lupráci s UJV Řež a specialisty sovětských výzkumných ústavů.

2. Základní složky programu stanovení radiační zátěže TO

Program stanovení radiační zátěže stěny TN, pro nějž se
vžil název "maketové experimenty", je složitým komplexem teore-
tických a experimentálních prací, zahrnujícím předeviim:

Fyzikální výpočty AZ. obsahující výběr kampaně, variantní výpočty
rozloženi štěpného výkonu v modelové zóně, výpočty vlivu koncentra-
ce H-jtlOj a teploty moderátoru.

Výpočty průchodu neutronů pro prověření moži»sti náhrady sovětských
konstrukčních materiálů, ověření vlivu koncentrace H3BO3 na spekt-
rum neutronů, výpočty transportu neutronů mezi AZ a TN pro redukci
tlouštky vody, výpočet prostorově-energetického rozložení neutro-
nů a ověření radiační situace.

vývoj metodik diferenciální a integrální spektrometrie neutronů
a metodik stanovení fluence rychlých neutronů.
Návrh a zhotovení maket TN W E R kiO typ 213 a 230 a W E R 1OOO
a jejich instalace na reaktoru LR-O v oJV.
Měřeni na maketách W E R 4*K> a W E R ÍOOO na reaktoru LR-0 v ti-JV

Doplňková měření průchodu neutronů na reaktoru ŠR—O a se zdroji
neutronů spontánního štěpení.



Měře"* ga Jaderných elektrárnách s reaktory WER !*ito typ 213 ** 230
a W E R 1OOO pro přenos údajů na skutečný výrobek.

3. Vlastni uspořádáni Modelových experimentů

Koncepoe Modelových experimentů na reaktoru LR-O Je uvedena
na obr. 5.1 (maketa pro W E R ktO) a oor.c.2 (maketa pro W E R
lOOu), Z obrázků je zřejmá koncepce kraje AZ LR-O, která si pro
maximální přiblížení ke skutečné AZ jako zarojx uuutronů vyžádala
konstrukci a zhotoveni nestandardních okrajových palivových kazet.

Pro redukci tloustky vrstvy vody, potřebnou k přiblížení
k provozní huatotS vody 0,77 lcff/l jsou mezi kraji AZ a maketu TN
vkládány vzduchové nádrže proměnná tlouitky.

k. Detekční technika při modelovém experimentu

Základním detekčním systémem je měření spekter neutronů me-
todou odražených protonů s použitím několika detektorů. Pro měření
v intervalu energií 10 keV - 15 MeV jsou použity- stilbenový spektro-
metr s krystalem 0 10 x 1O mm a kulové proporcionální počítače
0 kO mm o tlaku H 2 980,7 kPa a 392 kPa.

Metoda odražených protonů je doplněna souborem aktivačních
rezonančních a prahových detektorů, umožňujících odhad spektra
neutronů v rozsahu od tepelné oblasti do 15 MeV. Aktivační detekto-
ry budou použity i pro srovnávací měření na jaderných elektrárnách,

5. Závěr

Pro stanovení radiační zátěže tlakových nádob W E R byl zahá-
jen rozsáhlý soubor teoretických a experimentálních prací, reali-
zovaný ve spolupráci ZES k.p. ŠKODA, UJV ČSKAE Řež, IAE KurSatova
Moskva a OKB Gidropress Podolsk,

Jednou z přednosti tohoto programu je skutečnostt že kromě
ověření skutečné radiační zátěže tlakových nádob umožňuje experi-
mentálně ověřit způsoby omezení radiační zátěže tlakových nádob
při minimálním ovlivnění funkce jaderné elektrárny.
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Čermák, CSo.
Ústav jaderného výzkumu fiež

SROVNANÍ VÍ SLEDI0 VÝPOČTU NEUTRONOVÉHO TOKU V KAZkTfi LEHKO-
VQDNÍHO REAKTORU NA ZÁKLADĚ DIFDZMl A TRANSPORTNÍ TEORIE

Určení podrobného rozloženi neutronového toku T kazetě
lehkovodniho reaktoru je jedním z hlavních úkclů reaktorovi
fyziky. Tato veličina slouží jako podklad při výpočtu kam-
pan* jaderného reaktoru, ale take pro •tanoveai tepelného a
mechanického namáháni jeho různých komponent. Je proto žá-
doucl, aby výpočty pro kasetu zahrnovaly oo nejvíce detailů
a byly maximálně přesné. To je oviea v příaea rozporu • ná-
roky na trvaní výpoStu. Koaproaiaea jsou pak výpočetní •«-
todlky, používající zjednoduiujíoí předpoklady. Použitelnost
takovýoh aetodlk lze ověřit na vhodně volených testovacích
příkladech. Di se očekávat, že rozdíly v různých přístupech
se projeví převážně v oblasti neregularit kazety.

V oddělení teoretické reaktorové fyziky v fieži byly za
tíato úceles porovnány nuaerické výsledky získané procraay
MOC A, BŘETISLAV a TRANS. Procraa MOCA je založen na traJls-
portní rovnici, která se řeSí aetodou Monte Carlo /1/, BŘE-
TISLAV slouží k dvouroa mi i-iiýi •nohacrupovýa difuznía výpoč-
tůsi /Z/ a základen probránu TRANS je nodálaí aetoda /3/. Jako
testovací příklad byla zvolena po výšce nekonečná hexafoaál-
ní kazeta uaístěná v nekonečné periodické aříži. Její seoaet-
rické a Materiálové paraaetry jsou patrný z obr, 1. Počítaly
se průaěrné čtyřgrupové integrální neutronové toky a výkon
v hexagonálnioh buňkách a dále efektivní koefioient násobení,
Prosran BŘETISLAV používal hoaoffenizovane konstanty pro ele-
•entámí buňku, zbylé dva procraay respektovaly hetereseamí
strukturu buněk. Ve vieoh případeoh bylo užito čtyřcrupových
konstant získaných programe* CELLPAR / V .

Získané výsledky týkající se rozložení neutronového toku
a výkonu pro vyzvané buňky jsou uvedeny v tabulce f. Hodnoty
efektivního koeficientu násobení podle programů MOCA, BŘETI-
SLAV a TRANS jsou poradě 1.1367 (• ohybou 0.29$), 1.1607 •
1.1455. Hodnoty toků v tabuloe se týkají pouze programu MOCA.
V závorce jsou uvedeny prooentuelní odchylky výsledků získa-
ných poradě programy BŘETISLAV a TRANS. Normováni bylo prove-
dame tak, aby se shodovaly neutronové toky 1. energetické
grupy v 15. bunoe.

Pověimněme si tří skutečností:
1, Globální růst toku od středu k hraně kazety vzhledem k. vý-

sledkům programu MOCA je nižší v případě programu BŘETI-
SLAV a naopak značně vyšší v případě programu TRANS.

2, Relativní odohylky neutronového toku v okolí neregularit
kazety jsou velké.

3, Relativní odchylka hodnoty efektivního koeficientu násobe-
ní činí v případě programu BŘETISLAV víoe než 2% vzhledem
k hodnotě programu MOCA.
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Je patrao, že odchylky toků a výkosu uvedené v tabule*
•obou alt značný dopad při určovaní vyhoř ívání a Twáhwirí
jednotlivýoh palivových elementú a tím i •konomii provozu.
Dvouprooentai nejistota v hodnotě efektivního koefioientu
násobení •• nezanedbatelně projeví při stanoveni proběhu
kampaně reaktoru. Zmíněné odchylky mají několik příčin, mezi
jinými j»ou to volba fyzikálního modelu (teorie) a volba nu-
merická aetody. DA ae očekávat, že první příčina bude hrát
podstatnou roli v případě program BŘETISLAV a obecně v kaž-
dé* prograau založeném na difuaal rovnici. Podalxusy použitel-
nosti difuanl teorie pro zaohycení heterogenní struktury ka-
zety nejsou totiž sřejaě splněny, V každéai případě se ukasu-
jer ie použití proerawi BŘETISLAV a TBAVS (a také každého
program, který vyohází z hrubé aprozlaaoe Boltzaannovy rov-
nice) pro výpočty v' kazetě a heterogenní strukturou se neo-
bejde bez korekcí. Základen takových korekci nuže být trans-
portní teorie nebo experiment.

Literatura:
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Ing. Aleš Holubář
Ústav jaderného výzkumu Řež

KNIHOVNY GRUPOVÝCH KONSTANT TYPU ABBN PRO AKTINIDY A MÉKTERÉ
DALŠÍ MATERIÍLY

Pro potřeby výpočtů paranetrů buněk v závislosti na vy-
hoření a výpočtů izotopického složeni ozářeného paliva byly
v ÚJV Řež provedeny výpočty knihovny trupových konstant.typu
ABBN pro některé aktinidy. Výpočty byly provedeny programem
FEDGROUP s použitím knihovny jaderných dat ENDL-78.

původní požadavek na zastoupení izotopů v připravované
knihovně grupovýeh konstant se nepodařilo v plné míře splnit
pro nedostupnost výchozích dat pro některé materiály. Z kniho-
ven jaderných dat, které byly v ÚJV k dispozici na začátku
roku 1983, mohla požadavek pokrýt v největší iíři knihovna
ENDL 78. Proto byla za zdroj výchozích dat zvolena právě tato
knihovna a obsahem materiálů v této knihovně je tedy omezen
původní požadavek. Připravená knihovna grupovýoh konstant ob-
sahuje 26-ti grupové konstanty typu ABBN (s f-faktory) pro ná-
sledující izotopy:
v 235,236,237,238,239,
Np 237
Pu 238,239,240,24l,242,243
Am 241,242,243
Cm 242,243,244.

Program FEDGROUP je nyní v ÚJV k dispozici ve verzi FED-
GROUP-2 /I/ a ve verzi FEDGROUP-3 z roku 1981 /2/ f verze FED-
GROUP- 3 z roku 1983 /3/ byla převzata nyní a bude teprve tes-
tována. Při přípravě grupovýeh konstant pro aktinidy byla nej-
prve použita část PRAFO pro formát ENDF/B-IV programu FED-
GROUP- 3 pro přepis informací z ENDL-78 do pracovního souboru
(RFOD) programu FEDGROUP. Pro vlastní výpočet grupovýeh kons-
tant bylo pak možné použít program FEDGROUPr2, protože v knihov-
ně ENDL-78 (a tedy i na souboru RFOD) je úplná informace
o účinných průřesech zadána tabulkou bodů.

Knihovna grupovýoh konstant pro aktinidy byla připojena
ke knihovně grupovýeh konstant typu ABBN pro některé základní
materiály reaktorových mříží, která byla v předohozím období
napočtena programem FEDGROUP-2 na základě knihoven jaderných
dat KEDAK a UKNDL /4/. Tato knihovna obsahuje materiály H1,D2,
Ci2,Oi6,Na23, A127,Cr,Fe,Ni,Cd,U235,238,Pu239,240,241,242
(KEDAK), B1O,B11,Zr (UKNDL), Mn55(ENDL-78). Knihovna je k dis-
pozici v uspořádáni a formátech vytvářených programem LIBCOM
/ /

Takto vytvořená knihovna bude postupně rozšiřována o kons-
tanty dalších materiálů, případně pro některé již zastoupené
materiály budou doplňovány nové soubory konstant napočtených
na základě knihovny ENDF/B-IV. V současné době jsou již začle-
něny konstanty pro Xe 135> Gd a Fe napočtené na základě dat
z ENDF/B-IV.
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Ing. Vladimir Lelek, CSo., lne. Alexander Miaanikov, CSe.
Ústav Jaderného výzkumu Rež

VYUŽITÍ PROVOZNÍCH MĚŘENÍ E ZPŘESNĚNÍ PŘEDPOVĚDI PROVOZNÍCH
CHARAKTERISTIK AKTIVNÍ ZÓNY ENERGETICKÉHO REAKTORU

Výpočet neutronově-fyzikálních charakteristik energetic-
kého reaktoru za provozu musí popisovat složité provozní pod-
mínky včetně vlivu zpětných vazeb. Musí zahrnout vyhořívání
paliva, výkonový efekt, teplotní efekt, otravu samariem a ze-
nonem, vliv rozpustného abaorbátoru a polohy regulačních orgá-
nů, vliv ohřevu chladivá podél kazety.

Snaha dosáhnout přijatelných výpočtových časů nutí k pou-
žívání Jednoduchých modelů. Simulace provozu Je rovněž značně
zjednodušena. Fyzikální konstanty a Jejich závislosti Jsou vy-
počteny ma zidealizovanýoh předpokladů. Navíc výrobní nepřes-
nosti části aktivní zóny, zejména paJriLTovych elementů (v obo-
hacení, hustotě), způsobují odchylky vlastností aktivní zóny
statistického charakteru.

Důsledkem uvedených skutečností Je nesouhlas vypočtených
a^změřených hodnot neutronově-fyzikálnlch parametrů aktivní
zóny.

Předkládaná metoda navrhuje způsob využití hodnot měře-
ných za provozu k odstranění systematických ohyb výpočtu. Při
odvození rovnic pro korekci výpočtového modelu se předpokládá
popis aktivní zóny reaktoru difuzním operátorem

(1)
který ve víoegrupovém popisu má obvyklý tvar

-VDP0 + L0*T0 + jS<p (la)
s hraniční podmínkou

$ (a.)
a v jedmogrupovém přiblížení

-*0+W0~£w*0 = O (lb)
s hraniční podmínkou

£--£ <»>
Přičemž se řešení hledá s podmínkou zadaného výkonu

v kritickém stavu

2, Měřené velič•*rw a f?">^foiol*^l shody výpočtu s měřením

Předkládaná metoda korekoe výpočetních programů využívá
měření získaná v souvislosti s provozem reaktoru, která mají
vztah k neutronově-fyzikálnímu stavu aktivní zóny. Předkládá-
me Jejich výčet:
- Okamžitý výkon reaktoru P (t) v čase t měřený s přesností £>

PfthÍEd *U#) 0(W<*
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- Okamžité výkony kazet P/(t) v čase t měřené s přesnosti

- JSnergie odvedená z reaktoru E (t, ,t.) -sa časový interval
(t , t ) měřená a přesností j? » * •>

Energie odvedená z kazet E* (t. ,t ) za čaaovy Interval
( t t ) aSrena • pře.noatí /f./;,^;

 J

£>, (t)dti4 £
vybraa* parametry stavu aktivní zóny v čase t. a přesností
měření ̂ X a , - *

- Koeficienty reaktivity odpovídá jí oí parametrůn J/, 4, £
s přesností měření Xj T. jf>

ii ii ii
- Prostorové rozložení neutronových toků měřené aktivační
metodou nebo samonapá jecímí detektory s přesnosti měření

kde matioe koefioientů úměrnosti JLX zahrnuje opravy na
polohu detektoru, neutronové spektrum atd.

Pro posouzení přesnosti výpočtu zavádíme funkcionál
shody výpočtu s měřením: (měřené veličiny jsou označeny
vlnovkou)

* E
X,ta,r

Budeme též používat zápis řunkclonálu P ve tvaru

Funkoionál shody (3) popisuje shodu výpočetníoh výsled-
ků m naměřenými hodnotami, přičemž se přihlíží k přesnosti
experimentálních hodnot.

Cílem je nalézt takové hodnoty parametrů zvolenýoh pro
korekci, které jej minimalizují při amčaaném splnění rovnic
popisujícíoh aktivní zónu. K odvození základních rovnic je
použita teorie optimálního řízení /l/,/2/.
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3. Oprava jednogrupového popisu aktjlvaí zóny

V souladu s variačním přístupem zavádíme
</y+... zobecněný Lagrangeův multiplikátor, odrážejíoí poža-

davek splnění rovnioe pro tok neutronů
a píšeme zobecněný Lagrangeův funkoionál

0 V *> 0 G

Využíváme skutečnosti, že zobecněný Lag* .*.ageův multipli
kátor je zatím volným parametrem ke zjednodušení konečného
výrazu pro hledání "^<»i Lagragianu. Z požadavku anulování
variace íř podle 0 vyplývá rovnice pro určení funkce V*f
kde t7*(/-~%)/*

a hraniční podmínkou pro funkci H/+

J,
kde je připouštěna i závislost d =d ( 4 , $0<Jť ).

o
4. Oprava vicegrupového popisu aktivní zóny

Při hledání ^ m m « funkoionálu shody F musí být v přípa-
dě víoegrupového popisu aktivní zóny splněna též rovnioe pro
sdružený tok a jeho normovací podmínka.

Zavedeme tudíž zobecněná Lagrangeovy multiplikátory
9/t .... odpovídající požadavku splnění rovnioe pro 0
V .... odpovídající požadavku splnění rovnice pro sdružený

tok 0*
Qu+ .... odpovídající splnění normovací podmínky pro <p*

Zobecněný Lagrangeův funkcionál má tvar

<ř

0 &

kde pro vícegrupový popis IM
Rovnice pro zobecněný Lagrangeův multiplikátorVvyplývá

z požadavku anulování variace Sg podle <p +

9rw (t)
Z podmínky řešitelnosti (8) (Fredholmova alternativa)

plyne rovnice pro

f^Ě. (9)



Požadavffk ttmxlo-vé.ni vaří.*- :: 9: ;•• '••a 4 "e-'s k rovnici
pro určení W*

• * ( l 0 )

— á --

-i£ r
s hraniční podmínkou °

5- Závěr

V předložené práci jsou uvedeny základní rovnice uetocly
korekce rovnic pro popia energetického reaktoru. Rovnice pro
určeni efektivních (minimalizujícíoh F) hodnot parametrů,
zvolených pro korekci, ae získají anulováním parciálních de-
rivací Lagrangianu podlá těchto paraaetrů. Řeší se některou
z numerických metod, např. Newtonovou.

Efektivní hodnoty parametrů budou do určité míry odstra-
ňovat systematické ohyby výpočtu. Zřejmě při výpočtu konkrét-
mího průbihu provozu se projeví též vl.'.v (statistickýtl) odphy-
lek vlastností aktivní zóny a -rliv zjednoduSené aimulaoe prů-
běhu provozu. Lze ale očekávat, že jejich podíl bude malý v*
srovnání se systematickými chybami,.
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Ing. Ludnila Mařicová, CSc.
tfatav jaderného výzkumu Řež

PŘÍSPĚVEK X OTÁZCE POSOUZENÍ DVOU TYP© KOREKCÍ MALOGHUPOVÍCH
KONSTAMT ZALOŽENÝCH NA METODĚ SFEKTHAUÍÍCH CTDEOT

V loňském rooe byly v ráinci MDK předložvaiy práce /'3/,/k/(
zabývající ae otázkou zpřesnění výsledků řešení difuzních
rovmlo zavedením korigovaných oalogrupových konstant účin-
nýoh průřezů.

Metody, uvedené v těchto pracích jsou založeny na uvá-
žení spektralnioh vlivů okolí zavedení* korekcí, které lze
kvalifikovat jako zobecnění pojmu spektrálního indexu SI,
Tímto způsobem lze v nalogrupových konstantách, účinných průř
řezů uvážit reálné postavení buňky vzhledem ke svému okolí
aniž by bylo nutné jeho vliv již při výpočtu těchto konstant
předem specielně modelovat. V pojetí specialistů ŮJV je pod-
le práce /3/ možné definovat SI pro danou g-tou grupu vzta-
hem j

kde Jo, je prdud na hranioi dané buňky

Ý je střední hodnota toku v dané buňce

a závislost grupového účinného průřezu v dané buňce

1 (2)
*# v w

v dané g-té grupě lze předpokládat lineární.
Hodnoty grupových účinných průřezů pro danou buňku se napo-
čítávají s uvážením korekce pomocí SI, který je definován
J a k o r ^ _ /„

si*/ 4 4 (3)

kde Ti je střední hodnota toku v dané buňce.
Závislost (2) je opět přibližně lineární, jak ukazuje na
některých vybraných příkladech práce /V-

V minulýoh letech byl sestaven program COMPAP. /1/, kte-
rý provádí srovnání teoreticky získaných údajů s experimen-
tálními minimalizací tzv. funkcionálu srovnání s následnou
statistickou analýzou srovnávaných dat.

Způsob srovnání v podstatě odpovídá metodě nejmeniíoh
čtverců s vahou rovnou převrácené hodnotě rozptylu experi-
mentálních dat.

Na rozdíl od srovnání tohoto typu jsou však do funkoi-
onáluvsrovnání zavedeny tzv. korekční faktory teorie £p
uplatňované v předem stanovených místech neregularit pytáno
typu, kde teorie je pravděpodobně zatížena systematickou
chybou vyplývající přímo z její podstaty anebo aplikao*
(difuaní přiblížení, použité malogrupové konstanty účinných
průřezů atp.).



P r o aroTm&ní o-beoi úří.v--' •.;I*HC-..-V<Í •,?•'. <::%urj& is w v á ž e n í
spektrálních vlivů okolí v -silí^ni^ä"^': *.u:».»$aäfcáííh áčinnýcb
průřezů buněk bylo použito ssSřeui roslwřwa/. ^ " -aktivity pa-
livových článků pro model fcíSsnaábo «*.} ::-HSíš vyhoř «lái»o paliva
aa souboru ZK«*6 /2/« Kaafeogr&ws?. <*>.<>ťUíi.M,jieí v® urém středu
toto akladiět* pomocí eJb«trr,y *•*'o*:- *yi5; «, C (?KL>! í?p« D) , je
označena 187..

Výpočty neutronových toků pro tuto Kartogramu byly pro-
vedeny v KTfAFi Berlí* / V a ÚJV Rež aezávisle na obé, z čehož
vyplývají jisté obtíže pro přípa-ístá příaié vzéjeaoté srovnání.
V KKAB Berlín byla pro výpočet - r-fí.í.: extrapolovaná výáka sou-
boru daná součtem skutečné kritické Tfýäky při uvedeném expe-
rimentu (67.2^ ca /Z/) a CTolméžw efektivního přídavku (l4
C M ) , tedy B=8l.Zk. V UJT Řež byly obdobné výpoôty prováděny
iterativní na k f f

= l a určovala se kritická extrapolovaná
výška, která v Suite iteraci byla odhadnuta aa 80 CM. Pro da-
né výpočty byly připraveny grupo v é konutasíty íičianých průřezů
korigované výáe uvedeným wpňsob&t». powocí SI, pro výpočet bez
uvážení korekcí byly vzaty -f KKAB hodnoty trupových účinných
průřezů používaných při výpočtech wup*»rí*t»a§k typu D-7, v UJV
Rež byly převzaty tyto konstanty z výpočtů superbuněk typu
D-3, Při příprav* konstant korigovaných pcižocí SI byla v ÚJV
Řež (na rozdíl od KKA.B Berlin) t^to koreVce provedena pouze
ve 3. a k. grupě. Na přípravě konstant spolupracovaly nejen
výpočetní programy pro výpočty maJ.og-rupových konstant CBLĹPAR,
NESSEL-4 a specielní programy pro výpočet "směrnice" v lineár-
ní závislosti korigovaného účinného průřezu na SI (2), ale i
programy pro makro výpočty BŘETISLAV a F\JSX, nebol vytvoření
korigovaných malogrupových konfíiat úCiuaých průřezů pro jed-
notlivé bunky předpokládá iteraii.vx.vi spolupráci programu pro
potvelný makrovýpočet.

Výsledky dosažené hodnoty i.'-eif ít-r<p, kritické extrapolo-
vané výäky Jsou uvedeny v následující tabu.\c«9,

Tab.l

extrapol.
eff walogrupových konstant

ÚJV
Řež

KKAB
Ber líu^

80,00
80.00
80.00

87.69
85.93
93.3^
81 „ÍV

0,99152
0,99318
O,986'45
1.00007
0.99997
0.99986

l..OO'4l8
1.00198

korekcí
kor«koe jeia.

.3. * 4,grupě

1.

bea
korekce jen v» h. grupě
kor«koe v* 3. a 4,

s koi eikceioi

Vypočtené hodnoty rozložení vývjjau energie byly pomocí
programu COMPAR porovnány s naměřenými hodnotami. Vzhledem
k tomu, že v blízkosti PELŮ modelujících hranici tísného skla-
diiti vyhořelého paliva je možné očekávat chybu teoretické
hodnoty, byl do výpoětu srovnání teorie m experimentu zaveden
korekční faktor £ v bodech TVELů sousedících s hranicí z PELŮ.



Výsledkem pak byla ve všech provoríenýcla srovnáních nor-
malizační konstanta mezi teorii a experimentem N, hodnota ko-
rekčního faktoru teorie £ , rozptyly obou hodnot a přahled
odchylek měření a korigované teorie v jednotlivých bodech mě-
ření. Hodnoty normalizační konstanty H a korekčního faktoru
teorie pro jednotliví provedená •rovnání J»ou uvedeny v násle-
dující tabulce; odohylky teorie od experimentu jsou pro případ
_ . 2 srovnání s pevným £=0.0 uvedeay na obr, 1.

ÚJV
Řež

EKAB
Berlín

normalizační
konstanta N

O.3151+O.OOO5

0.3190+0.0005

O.3O17+O.0OO5

1.271+0.002

1.279+0.002

L I 1

korekční faktor
teorie £

-0.094+0.003

-O.O71+O.OO3

-0.075+0.003

-O.II5+O.OO3

-O.II7+O.OO3

typ srovnávaného
výpočtu kartogramy
187

bez korekce malo-
grupových konstant
konstanty s korekci
jen ve 4. grupě
konstanty s korekci
ve 3. a 4. grupě

bez korekce malo-
grupovýoh konstant
3 korekcí malogru-
gov£eh konstant

Ve výsledcích srovnání jsou vidět některé tendence:
- parametry, získané minimalizací se pro data KKAJB málo odli-

šuji pro případ s korekcemi a bez korekcí účinných průřezů
- výsledky makrovýpočtů i parametrů srovnání jsou pro data
ÚJV poněkud lepši v případě, kdy byla provedena korekce
účinných průřezů pouze ve 4. grupě.

Závěrem však nelze říci, že na základě provedených srov-
nání byl zjiitěn výrazný rozdíl v kvalitě použitých konstant
malogrupových účinných průřezů anebo že některý z uvedených
přístupů je bezesporu lepší.
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VÝPOČTY KRITIČNOSTI A ROZLOŽENÍ HUSTOTY TOKU NEUTRON© VYBRA-
NÝCH AKTIVNÍCH ZÓN LR-0 PRO SPOUŠTESTÍ REAKTOR*! k P&tPRAVU
EXPERIMENTU

Pro fyzikální spouštěni reaktoru LR-0 byly vybrány kom-
figuraoe aktivní zóny LR-0 se 7, 19 a 31 kazetou, na nichž
byla uskutečněna měření základních fyzikálních parametrů.

Kritický stav daného uspořádání aktivní zóny se dosahu-
je a následující regulace výkonu provádí změnou výšky hladi-
ny moderátoru, případně zasouváním klastrů absorpčmioh ele-
mentů do palivovýoh kazet. Předběžný odhad kritické výsky
hladiny moderátoru, hladinového koeficientu reaktivity a
znalost účinnosti klastrů jsou nezbytné pro přípravu vSech
experimentů s různými aktivními zónami kritiokého souboru.
Požadavek na jejich výpočetní stanovení byl tedy položen
před spouštěním reaktoru. Pro výpočtáře je takový požadavek
zároveň lákavý i obávaný, neboť následující prověření výpoč-
tů experimentálně naměřenými hodnotaai dává možnost ověření
výpočetních metodik i správného výběru vstupních dat, na
druhé straně však často odhaluje jejich nedostatky.

Pro účely makrovýpočtů jsou v užitých výpočetních pro-
gramech řešeny sXíovou metodou dvourozměrné difuzní rovnice
• trojúhelníkové geometrii s jedním sílovým bodem připadají-
cím na elementární butiku reaktoru, Geometrická charakteris-
tika úlohy (označení sííovýoh bodů, přiřazení difuzních
konstant jednotlivým sílovým oblastem, zadání okrajových
podmínek, vyhledání sousedních bodů a jejich vlastnosti, typ
diferenční rovnice apdd.) je připravena programem OLDŘICH
/!/, Vlastní řešení difuzních rovaie sítovou metodou se pro-
vádí programem BŘETISLAV /Z/, do kterého jsou začleněny blo-
ky pro výpočet kritické výšky, hladinového koeficientu reak-
tivity, efektivního podílu zpožděných neutronů, koeficientů
nerovnoměrnosti v kazetách, středních hodnot v kazetáoh, bo-
rového koeficientu reaktivity, kondenzování účinných průře-
zů a možnost výpočtu úlohy v deseti hexagonálníoh symetriích
reaktoru. Ve výpočtech byly rovněž uvažovány nepravidelnosti
v hexagonální mříži na rozhraních mezi kazetami.

Zóny sestávající ze 7 a 19 palivových kazet byly slože-
ny pouze z kazet s obohacením paliva .na 2$> U 235 zóna 9 31
kazetou obsahovala centrální kazetu s obohacením h.h^> TJ 235,
6 kazet obohacené 3f> pravidelně rozložených se středy na
poloměru rž4O9 mm a zbývající kazety s obohacením 2$ U 235.

Nalezena byla vždy kritická výška ( H ) hladiny moderá-
toru včetně efektivního přídavku na vliv reflektoru a suché
mříže ( A H ), a = H~_+ A H a pomoci řešení sdružené
úlohy byl poruchovou teorií spočten hladinový koeficient re-
aktivity dfi/čH . Výsledky výpočtů a srovnání s experimental-



l
nimi hodnotami /3'/ jSí?ti ^vsd -.ay
stanoveno kritioiré výSky hladisa
přídavku na vliv refletetrrv. <*. s
ř«né se arrfitéu.ie se anižaj^o" *
na vzrůstající vliv suché ',>•".'*-"<
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přídavky pro
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y
suché
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Nesledoval výpočet vlivt? plného ssaa'aauti klaatru abaorbá-
torů do centrální kasety •"• Vxitických stavech jednotlivých
aktivníoh zón (sníženi k „, odhad kritické H při zasunutýoh
absorbátorech a váha klaŠtru). Výsledky jaou9fpolu s experi-
mentálně stanovenou účinnosti klasirů uvocifsny v tab. č.2 a
opět vykazují dobrou shodu.

Řada kritických výpoSts" byla prováděna pro přípravu a vy-
hodnocení experimentu ověřujícího identiSnoat palivových kazet
z hlediska jejich jaderných v las too a ti... Pro tyto účely byl pro-
gram rozšířen o možnost výpočtů s palivem jsetypického obohace-
ní, pro které nejsou předem spočteny difuzní konstanty a bude
použit při rozboru příčin namSřenýo>>. meicí^ntičnosti jednotli-
vých kazet.

Teoretické výpočty základních neutronově-fyzikálních cha-
rakteristik všech konfigurací reaktoru LR-0 usnadňují přípravu
potřebných experiment ̂  na reaktoru, pomáhají experimenty vy-
hodnotit a přispívají tak k využíti reaktoru LR-0 jako zdroje
informací o vlastnostech reaktorových mříží typu WER.

Tab. 1: Kritické výšky a hladinové koeficienty reaktivity

AZ
kazet

7
19
31

H

/ c «

7 2 .
49.
41.

v

26
27
0 0

H-

6 1 .
34.
2 3 .

76
36
8 1

A Jí

/°

1 0
xk
17

«/

. 3 0

. 9 1

/poV-

183.
581.
967.

8

3

/ 7*cm/ cm/

169.2+8
'532.7+6
968,5+16

r e l . o d c h .
výp. a «xp.

7.9
8.4
0.1

Tab. 2 . : Vliv zasunutí klastru do centrální kazety
AZ

kazet

7
19
31

k e f

0.9478
0.9790
0.9805

/'ci/

148.3
53.3
43.2

expa r ise.,
vélbia

jP/pom/
5122+232
1983+ 53
1676+ 63

výpoS.
wáb.a

/-'/porn/
5063
2085
1801

r e l . odoh.
f;'*yp. *. fexpr

/W

1.2
5.1
7.4
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ZAČLEVĚSTÍ PROGRAMU BURN PRO VÝPOČET VYHOŘENÍ DO PROGRAMU
MICROBE PRO VÝPOČET MIKROPARAMBTRU HŘŽŽÍ LVR

Pro výpočet rozloženi huratoty neutr-sacréfeo toku v ele-
mentární bunoe reaktorové mříže a připra-nz efe' **mich čtyř-
grupovýoh homogenizovanýoh konstant se v UJV po^ l:-vá prog-
ram MICROBE-O1, který vznikl spojením programů THEGSTTS-8O a
CELLPAR. První verse programu byla odladěna v r.1981 a v ná-
sledujícím rooe byla předána do knihovny programů MDK v So-
fi /v.

vV dalším období byl program MICROBE zobecněn tak, aby
umožňoval výpočet superbuněk a absorbátory nebo vodními dí-
rami a výpočet účinných průřezů v závislosti na provéttvém
spektrálním indexu (definovaném poměrem celkového neutronové-
ho proudu tekoucího hranicí buňky ke střední hustotě neutro-
nového toku v buňce), aby bylo možno při wakrovýpočtech uva-
žovat vliv okolí dané buňky na spektrum v ní.

Pro potřeby výpočtu energetických reaktorů je mít k dis-
pozici konstanty v závislosti na vyhoření. Proto bylo rozhod-
nuto začlenit do systému MICROBE program BURN (ZES Škoda)/2/.
Spojením programů THESEUS, CELLPAR a BURN vznikla nová verze
programu MICROBE-02 /3/, která umožňuje výpočet lokálního vy-
hoření v cylindrizo~ané bunoe. Jednotlivé složky programu
vykonávají tuto základní činnost:

V programu THESEUS /k/ se provádí výpočet termalizace
neutronů a kondenzace mnohogrupových účinných průřezů na jed-
nu tepelnou makrogrupu. K výpočtu rozptylových matic se po-
užívá Koppel-Youngův model, k výpočtu prostorového rozložení
hustot neutronových toků se používá metoda prvních srážek.
Program používá dvě mnohogrupové knihovny (THSIG a THSCAT)
účinných průřezů a rozptylových matic.

V programu CELLPAR se provádí výpočet neutronovýoh spek-
ter v nadtepelné oblasti energií a provádí se kondenzace
účinných průřezů na tři nadtepelné makrogrupy. V dalěí části
se pak počítají (ve čtyřgrupovém přiblížení) základní para-
metry mříže (koeficient násobení, materiálový buckling,
spektrální indexy atd,) a efektivní čtyřgrupové homogenizova-
né konstanty pro navazující difuzní makrovýmočty, K výpočtu
prostorového rozložení hustot neutronovýoh toků s« používá
metoda hraničních proudů* Program používá - nohogrupovou kni-

hovnu typu ABBN a formalismem f-faktorů p.ťo v^počat samostí-
nění v rezonanční oblasti.

Hlavním úkolem programu BURN je řešení rovnic vyhoření.
Program vsak provádí i řadu dalších pomoonýoh úkolů (např.
inicializaci proměnných). Značná část programu je věnován*
procedurám pro čtení vstupních údajů ve volném formátu s po-
užitím klíčových slov. Program používá vlastní knihovnu ja-
derných vlastností.



Spojováni psogramů TKíšSKO;? . CÍÍJuLPAR a BSHRN v jediný
systém a zabezpečení autoKatioicéoa přenosu dat mezi jednot-
livými moduly se neobešlo bez jistých potíži a bylo časově
značně náročné (trvalo více než rok). Hlavním důvodem zmíně-
ných potíží bylo to, že programy by3y vytvářeny nezávisle na
sobi; program BURN byl tsTsrrfšísoben pro spolupráci s programem
REMUR v systému MICROS v .i£S /Z/. NegativaŠ se též projevil
vliv různých programovacíefe techn.it. autorů Jednotlivých pro-
gramů.

Ve spolupráci a autory programů THESEUS a BORN se vSak
podařilo všechny potíže překonat a v současné době je možno
považovat program MICROBE-O2 za formálně odladěný, ačkoliv
se bude program jistě dále modifikovat v průběhu ověřovacích
výpočtů. V tab. 1 jsou pro srovnání uvedeny výsledky výpočtu
koncentrací izotopů získané programy MICROBE-02 a MICROS pro
dvě hodnoty vyhoření. Uvedené rozdíly jsou zjevně způsobeny
rozdílnými daty v nadtepelné oblasti a tím, že tři z uvede-
ných izotopů nejsou v knihovně MIX»ABHN.C a reakční rychlos-
ti se pro ně počítají pouze přibližně v programu BURN.

K tomu, aby se dal program MICROBE-O2 efektivně využí-
vat pro výpočet vyhoření je třeba mít k dispozici také základ-
ní data pro všeohmy uvažované izotopy. Ačkoliv jsme původní
knihovnu ABBN postupně doplňovali, chybí nám zatím spolehlivé
údaje hlavně pro štěpme produkty (jednotlivé izotopy i tzv.
paeudostrusky) a některé aktinidy. Pro testovací účely jame
použili pro některé Štěpné prodak$y účinné průřezy pro zá-
chyt z /5/» P^o pseudostruaky jsme použili údaje z původní
knihovny ABBK. V poslední době byly v ÚJV spočteny konstanty
typu ABBN pro aktinidy až po Cm včetně pomooí programu FBD-
GROUP z fajlu EMDL-78 (výpočty vyhoření s nimi však jeitS
nebyly provedeny). Bylo by též žádoucí používat v tepelné i
nadtepelné oblasti údaje ze stejných fajlů. Vytvoření vhod-
ných knihoven konstant si ještě vyiádá značného úsilí více
pracovníků a nějaký čas ještě potnrá. než dosáhneme uspokoji-
vého stavu.
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Tab. 1: Koncentrace izotopů spočtené programem MICROBE-02
a jejich relativní odchylky od výsledků programu
MICROS (v#)

Izotop

U-235
U-236
U-238

PU-239
PU-240

PU-241
PU-242
NP-237*'
NP-239*'
PU-238"'

FP-1
FP-3
CD-113
XE-135
SM-149

SW-151
GD-155
GD-157

Vyhoření / Wid/lcg U/

4

6,699OE2O +0,24

2,56l8E19 -2,73
2,1556E22 +0,01
4,9695B19 -3.-23
3,ll44E18 -7,13

7,445OB17 -8,76
2,4252B16 +1,66
3.8347E17 -15,76
9,5764E17 -3,54
3,O176E16 -14,76

8,57O5E19 - o , 4 l
7,3O82E18 -3,29
1,8553E15 -3,00
7,42O3E15 -1,18
8,O512E16 -2,42

2.7O99E17 +17,89
1,OO77E16 -0,25
7,7836E14 -2,96

20

3.6O8OE2O +1,11
8,6543E19 -4,20
2.1220E22 +0,05
2,5O79E2O -4,87
3.1213E19 -10,31

2.O963B19 -5,^0
4,3846E18 +9,94
5,7OO9B18 +6,81
1.1021E18 -4,92
2,385OB18 +3,07

3,338OE2O -2,50
1,3798E2O -6,00
4,O859B15 -6,93
7.8485E15 -2,85
9,7128El6 -5,88

5,2963B17 +40,80
2.2852E16 -2,98
1,7998E15 -6,61

E' Tyto izotopy nejsou v knihovně MH.ABBN. C



Ing. Quido Sochor
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EXPERIMENTÁLNÍ HJSAKTOR LR-0 - KONSTRUKČNÍ OPRAVY

Cílem tohoto příspěvku je podat základní informaci o konstrukčních
úpravách nosného systému aktivní zóny experimentálního reaktoru LR-O, je-
jichž realizace umožňuje zvýšit univerzálnost tohoto °rperimentálního za-
řízení.

V polovině roku 1983 byl v ÚJV uveden do trvalého provozu experimentál-
ní lehkovodní reaktor nulového výkone LR-O, určený pro výzkum neutronově
fyzikálních charakteristik jaderných reaktorů typu VVER, Toto výzkumné zaří-
zení umožňuje modelovat poměry v aktivní zóně energetických reaktorů VVfiR-
-1000 a WER-440 v rozmezí teploty do 70° C, za atmosférického tlaku a s
koncentrací kyseliny borité v moderátoru až 12 g/l H„0. Lze sestavit syme-
trickou aktivní zónu se 7, 19, 31, 55, 85 a 123 kazetami. Palivové články
mají obohacení 1,6 až 4,4 % U 235. Kazety bezobálkového typu VVER-1000 jsou
výškově zkrácené tak, že palivová náplň je vysoká 1250 mm. Do středu aktiv-
ní zóny lze umístit tzv. vložnou zónu se sedmi výškově redukovanými palivo-
vými kazetami typu WER-440, Reaktor je řízen výškou hladiny moderátoru,
regulační orgány reaktoru WER-1000 jsou modelovány absorpčními klastry za-
souvanými do vodicích trubek skeletů kazet. Tzv. HRK kazeta reaktoru WER-
-440 je modelována patrovou kazetou s výměnnými segmenty absorpční části,
takže lze simulovat několik polohových stupňů A/, /2/.

Při tvorbě plánu experimentálních prací na reaktoru LR-O se ukázalo,
že je potřeba rozšířit možnosti technologického zařízení tak, aby bylo lze
umístit v nádobě reaktoru palivové kazety obou uvedených typů s proměnnou
roztečí trojúhelníkové mříže. Takováto úprava nosného systému aktivní zóny
je vyvolána připravovaným experimentem pro ověření bezpečnosti uložiší vy-
hořelého paliva v tzv. těsné konfiguraci. Pro tyto účely byla ve spolupráci
IAE I.V. Kurčatova a ZES k.p. Škoda Plzeň navržena nosná deska s paprskovitě
rozloženými drážkami se symetrií vůči středu aktivní zóny. Tyto drážky tvo-
ří vedení tzv. hnízd, do kterých budou založeny svými paticemi palivové ka-
zety. Bude tedy možno sestavit aktivní zóny s plynule proměnným krokem od
těsné konfigurace až po sestavu s mezerami několika desítek mm mezi kazeta-
mi (Obr. 1). Maximální sestava je 61 kazet typu WER-1000. Na palivové kaze-
ty lze navléknout povlakové šestihranné trubky z horované oceli, které mode-
lují přídavné absorbátory v tzv. těsných úložištích vyhořelého jaderného pa-
liva. Uvedená úprava nosného systému aktivní zóny reaktoru LR-O bude mít
rovněž další výzmamný cíl. Umožní v budoucnosti realizovat experimenty s pa-
livovými kazetami odlišného typu než WER-1000 a WBR-440 v trojúhelníkové
mříži, tedy např. testovat inovované typy kaaet určené např. pro jaderné te-
plárny apod.

Protože nosná deska bude dělená na centrální kruhovou část a okrajové
segmenty, bude možno centrální desku např, posunout a fixovat ve vybraném
místě na nosné mříži, čímž se zjednoduší např. příprava experimentů s mě-
řením vně nádoby reaktoru LR-O při experimentu s maketou konstrukčních částí
reaktoru WER-1000 k určení energetického spektra neutronů poškozujících
tlakovou nádobu /3/«

Velká variabilita sestav aktivní zóny reaktoru LR-O si však vyžádá
úpravy systému řízení tak, aby polohy čidel hustoty neutronového toku za-
jištovaly vždy dostatečnou citlivost jak během spouštění reaktoru (při za-
sunutém neutronovém zdroji v suchém kanále pod centrem aktivní zóny), tak
při dosažení kritického stavu a při změnách výkonu. V současnosti jsou
všechna neutronová čidla umístěna ve vertikálních suchých kanálech,
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vedoucích ze dna reaktoru pod nosnou desku aktivní zóny (Obr. l). Vzájemná
poloha aktivní zóny, čidel a neutronového zdroje neumožňuje při plánovaných
změnách konfigurace palivových kazet a koncentrace kyseliny borité v moderá-
toru dosáhnout požadované úrovně kontrolovatelaosti stavu reaktoru při všech
fázích jeho provozu. Proto byla přijata konstrukční změna nosného systému
aktivní zóny, která umožní založit neutronová čidla ovládacího zařízení reak-
toru do suchých horizontálních kanálu /\/. Detektory tak leží těsně pod nos-
nou deskou aktivní zóny a jejich poloha vůči neutronovému :;droji v centru
reaktoru je .nastavitelná. Rovněž jejich plošné rozmístě. pod aktivní zó—
iiou bude variabilní. Čidla je možno zakládat z bunkru reaktoru, kde ústí su-
ché kanály na válcovém plášti nádoby. Nebude tedy zhoršena přístupnost su-
chých kanálů a tedy v případě závady čidla bude možno provést snadno jeho
výměnu.

Uvedené úpravy nevyžadují žádné zásahy de systému řízení reaktoru kro-
mě přemístění neutronových čidel do horizontálních kanálů a příslušné úpravy
vedení kabeláže. Suchý kanál neutronového zdroje zůstane beze změn. Bude
upravena nosná mříž vyfrézováním drážek a ve válcovém hliníkovém plášti ná»
doby budou přivařena čtyři hrdla pro uložení kanálů.

Zvýšení provozních možností a univerzálnosti reaktoru 1R-0 je předmětem
všech průběžných úprav technologického zařízení, prováděných v rámci řešení
úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky. Cílem je upevnit mimořádné '
postavení tohoto^experimentálního pracoviště jak ve výzkumné základně reak-
torové fyziky v ČSSR, tak i ve vztahu k dalším zemím RVHP.

Literatura:

/I/ Bárdoš J., Kadlec V., Ošmera B.: Reaktor LR-O, technický popis a ex-
perimentální možnosti. Sborník referátů z konference Fyzikální problema-
tika lehkovodních reaktorů typu WER, Karlovy Vary 1980, ÚISJP Zbraslav
1981

/2/ Kadlec V., Voříšek M.: Předprovozní bezpečnostní zpráva reaktoru LR-O,
Zpráva (ÍJV 6284 RfT, 1982

/3/ Kovařík K., Vespalec R.: Experimentální stanovení radiační zátěže tla-
kové nádoby reaktoru VVER-440 a WER-1000. Sborník referátů z konferen-
ce fyzikální problematika lehkovodních reaktorů typu WER, Karlovy Vary
1980, ÚISJP Zbraslav 1981

/4/ ZES k.p. Škoda Plzeň (kolektiv autorů): Prostorová a koncepční analýza
provozního měření na reaktoru LR-O, Studie Ae 5527/Dck, 1984



Obr. 1 a ) f b): Konstrukční úpravy uvnitř nádoby reaktoru LR-0

1- standardní nosná deska, 2- nosná deska s proaSnnou roztečí kaset,
3- zásobníky pro neutronové detektory ovládacího zařízení, 4- hori-
zontální kanály pro neutronová detektory ovládacího zařízení, 5- ná-
doba reaktoru LR-O, 6- nosná aříi, 7- hnízdo pro uložení palivová ka-
zety, 6- palivová kazeta LR-0 typu TTBR-1OOO.
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METODY MttENÍ NEUTRONOVfCH ZDKOJŮ Á JEJICH APLIKACE

Ve výzkumné základně K.p. ŠKoCA byly rozpracovány dve
základní metody spektrometrie nieutrorafi - metoda odražených
protonů a měřeni spektra sadou aktivačních detektorů.

Metoda odražených protonů je založena na šřeni scintilač-
nlm spektrometrem 9 krystalem stilbenu 0 10x10 mm a sférickými
proporcionálními počítači 0 kO mm plněnými vodíkem o tlaku
981 kPa, 392,3 kPa a 98,1 kPa. Diskriminace pozadí gama záření
Je prováděna modifikovanou jednoparametrickou metodou /l/, /2/.
Uvedený soubor detektorů pokrývá měřenou oblast spektra neutro-
nů 10 keV - 15 MeV. Spektra neutronů vyhodnocujeme diferenciální
metodou /3/, zahrnující korekce na únik protonů z detektorů.
Metoda byla vypracována především pro potřeby experimentálního
ověřování mnohogrupových výpočetních programů v oblasti fyziky
stíněni reaktorů. Dává velmi jemnou výslednou strukturu spektra
a díky vysoké citlivosti detektorů umožňuje proměřovat velké
tloušíky materiálů při malé vydatnosti zdroje neutronů. Tyto
přednosti předurčují její použití při různých typech "benoh mark"
experimentů, respektive modelových experimentů v oblasti fyziky
stínění reaktorů. Na našem pracovišti jame se především zašeřili
na získání experimentálních podkladů o průchodu neutronů železem
a nerez ocelí, které jsou nosnými materiály při konstrukci, energe
tických reaktorů. Provedli jsme měření spekter neutronů unikají-
cích z železných krulí 0 20, 30 a 50 cm s Cf252 zdrojem neutronů
umístěným ve středu koulí (obr.l). Na. experimentálním stendu
reaktoru W R S byla změřena spektra neutronů po průchodu velkými
vrstvami železa (60 a 70 cm) a nerez oceli 18% Cr - 8Jt Ni
(75 cm a 100 cm), viz obr. 2 a 3. Na širokém svazku {& 25 cm)
neutronů z horizontálního kanálu reaktoru ŠR-Q byly sledovány
deformace spektra neutronů průchodem 10 cm železa a 10 cm vody
(obr.4), které odpovídají tloušťkám radiační oohrany mezi aktivní
zónou a tlakovou nádobou reaktoru WEB kk

Při měření spektra aktivačními detektory využíváme hlavně
reakce: In 1 1* ( n.yit A l> 1 9 7 í rl<T), Co5? («..y) f Mn

5 5 (^'V),

Fe56 ( h | ? )t Ti*
8 ( K 1 ? ), Mg

22* (h l f)i ^
P~7 ( «. *• ). Spektrum

neutronů vyhodnocujeme programem SANI) XX, Za účelem snížení vy-
datnosti používaných zdrojů záření a rozdílu mezi citlivosti
aktivačních detektorů a detektorů odražených protonů se snažíme
o použiti tlustých folií. Opravu na samostiněni neutronů v těohto
foliích provádíme modifikaci účinných průřezů, vstupujícíeh do
programu SAND II /*»/. Při vyhodnocováni aktivačních měření se jako
velmi výhodné jeví použit výsledky měření metodou odražených pro-
tonů ve vstupním spektru programu SAND li.. Lehkovodní spektrum,
změřené tímto postupem, je uvedeno napr. v /V. Obě metody
spektrometrie neutronů jsou v současné době použity při modelovém
experimentu /5/, pro stanovení radiační zátěže tlakové nádoby
reaktorů VVKR 440.
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Kromě uvedených způsobů měření spekter neutronů ayla
na našem pracovišti rozpracovaná integrální metoda měření
hustoty toku neutronů, zaJ.oiená na měření vývinu tepla uvolněa
ného štěpením v detekčním tělisku ze Štěpného materiálu.
Detektor (Štěpný iaikrokaloriraetrj je podle velikosti detekčního
tělíska a jeho obohacení použitelný v rozsahu hustoty toku
neutronů 10" - ÍO1^ ot,Jla • • Jeden detektor pokryje 2 řády výkonu.
V reaktoru (výzkumném nebo energetickém) se mikrokalorimetry
používají v zásadě ve dvojím uspořádáni;

a.) pohyblivá sonda-zahrnuje zpravidla štěpný detektor v kombinaci
s kompenzačním detektorem, který umožní eliminovat neStěpné
složky vývinu tepla,

b) pevná sonda, skládájíoí se z několika bodových čidel, která
průběžně monitorují hustotu toku neutronů (distribuci štěpné-
ho výkonu) po výšce aktivní zóny.

Praktickou aplikací je mikrokalorimetrická sonda, složená ze
šesti detektorů 0 5 nan, se kterou se provádí měření v suchých
vertikálních kanálech reaktoru W E R 440,
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Obr.1. Spektra neutronů V#> L E$(E) unikajících z povrchu
železných koulí 0 20 cm (2), 30 cm (3), 50 cm (h)
a spektrum zdroje neutronů Cf2^2 (jj^ Výsledky jsou
normovány na jednotkovou vydatnost zdroje.

Op"" """ "0,1

Obr. 2. Spektra neutronů £ 0(£) £cníls'*] lehkovodního reaktoru
po průchodu 60 cm a 70 cm železa. Normováno k výkonu
reaktoru 1 kV.
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Obr.3. Spektra neutronů £0CE) Zfi*1*1! lehkovodního reaktoru
po průchodu 20 cm železa a 75 cm nerez ooeli (měřeno
uvnitř makety) a 20 cm železa a luG cm nerez ooeli
(měřeno za maketou). Normováno k výkonu reaktoru 1 kW.

0,01 0,1

Obr.4. Spektra neutronů £0(E) Ccm"1 x"*J na ústi Horizontálního
Jcanálu 0 25 cm reaktoru SR~O (l), za vr«tvou 10 cm
železa (2) a za vrstvami 10 cm železa a 10 cm vody (3).
Normováno na výkon reaktoru 10 V,
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Ing. Miroslav Lehmann, Ing. Jiř?. Vacek
Závod energetického strojírenství, k»p„ ŠKODA Piscen
MODULÁRNÍ SYSTEM VÝPOČETNÍCH PROGRAMS ZES-ŠKODA PRO UEUTRONOVÉ-
FYZIKÁLNÍ ANALÝZY AKTIVNÍCH ZÓN REAKTORU WER-1000

1. tívod
Ve vývoji makrokódů pro WBB-1,000 (t.j. p-o gramů pro ana-

lýzu distribucí výkonů v aktivní zóně atd.) v Z/35-SKODA lze
rozlišit tři hlavní časové etapy:
a) Do r.1981 jsme se soustřeďovali na přípravu a testování ma-

tematických modelů zóny. V rámci difuzní diferenční aproxi-
mace byly zpragovány Borresenova modifikace diferenčního
schématu (umožňující kvalitativně zvýšit rychlost výpočtu a
snížit spotřebu vnitřní paměti), metody urychlování vnějších
a vnitřních iterací atd. (viz. lit./1/ a další).

b) V druhé etapě (přibližně do poloviny r.1983) proběhla výstav-
ba základní části nového programového aparátu - modulárního
systému MOBY-DICK (lit./2/,/3/ atd.). V jeho rámci byly sjed-
noceny všechny dříve samostatné vyvíjené kategorie programů,
t.j.s f ,
- zpřesněná metodika pro hrubosífové třírozměrné výpočty zó-
ny, (s homogenizovanými palivovými koketami)j

- kod pro detailní "potvelné" řešení zóny jako celku (ele-
ment sítě totožný s palivovým prutem);

- program pro podrobné výpočty výkonů ve vybraných podoblas-
tech zóny (kazetách s maximálním výkonem a pod,).

c) V současné době jsou průběžně rozšiřovány možnosti tohoto
aparátu (m.j. byl přizpůsoben i pro řešení VVER-44-0) souběž-
ně s jeho aplikováním v oblasti bezpečnostních analýz a pro-
vozních výpočtů (lit./4/,/5/ atd.).

nejdůležitější charakteristiky systému MOBY-DICK popisuje
stručně následující odstavec.

2 . Modulární systém MOBY-DIOK
Idea systému spočívá v rozdělení výpočtových modelů na

přesně definované dílSí úlohy, pro které jsou pak samostatně
zpracovány univerzální nebo alternativní podprogramy (v maxi-
málním rozsahu několika set instrukcí). Soubory těchto podpro-
gramů - modulů ve zdrojové a load founě jsou na počítačích typu
EC-1040 (s operačním systémem OS) organizovány jako knihovní
(PDS) fajly. Různé varianty vlastních makrokodů (dále nazýva-
ných "výpočetní stezky") výše zmíněných typů se z nich sestavu-
jí pomocí standardního linkage-editoru. Analogické úseky výpoč-
tů se tedy vždy provádějí identickými moduly, t.j. odpadá
duplicita při jejich programování. Komunikace mezi moduly pro-
bíhá převážně v dynamicky deklarované vnitřní paměti (3«ďíz
rozsah určuje uživatel prostřednictvím JCL-příkazů), základní
pole o velkých rozměrech jsou přenášena specielně sestaveným
systémem majícím charakter virtuální paměti. Data a výsledky
výpočtů jsou archivovány taje, eby bylo možno na provedené ana-
lýzy pružně navazovat, doplňovat a zpřesňovat je atd.

Základem systému jsou ne duly pro diferenčr.í řešení více-
grupové soustavy difuzních rovnic (2 až 10 energetických grup),
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užívající zmíněnou Borresenovu modifikaci diferenčního schéma-
tu. Tyto moduly dovolují konstruovat dvoj- i třírozměrné kódy
ae dvěma typy sítě:
- trojúhelníkovou (hrubosííové řešení celé zóny s rozdělením
kazet na 6.k2 elementů);

- hexagonálni ("potvelné" výpočty zóny nebo její podoblasti).
Při současném stavu výpočetní techniky je ovšem reálné

provádět potvelné výpočty celé zóny pouze dvojrozměrně, a to
ve dvou alternativách:
- jako řešený reaktoru s axiálně nezávislými vlastnostmi

(čerstvá zóna bez výkonu a zasunutí regulačních orgánů)j
- jako detailní přepočty vybraného (nejzatíženějšího) horizon-
tálního řezu, navazující na předchozí hrubosítové třírozměr-
né analýzy. f v

Moduly zpracovávající geometrický popis zóny atd. umožňují ši-
roké spektrum manipulací s palivem - otáčení kazet při překlád-
kách, rozmístování vyhořívajících absorbátorú pro profilování
výkonových distribucí atd. {ale také změny prostorového dělení
zóny v radiálním a axiálním směru a pod.).

Zvláštní pozornost byla věnována otázce maximálního při-
způsobení systému pro snadné výměny knihoven parametrizovaných
difuzních dat, připravovaných v oblasti mikrovýpočtů (viz odst.
3). V dnešním stavu MOBY-DICK používá 4 různé soubory konstant
(2 pro WER-1000, 2 pro WER-440), lišící se jak výběrem para-
metrů (teploty, hustota chladivá, vyhoření atď«), tak formou
aproximačních vztahů (lit./6/,/7/). V organizaci programu se
počítá i s perspektivním zavedením "přímé" metody výpočtu vyho-
rívání (t.j. B řešením rovnic pro izotopické změny v grime
vazbě na makrovýpočet). Popis hraničních podmínek (jez mohou
být v podstatě libovolného typu: fr nebo albedo«matice atd.)
jev principu součástí diskutovaných knihoven, určité jednodu-
ché podmínky lze však zadávat i ve vstupních datech.

Jednotlivé dosud realizované výpočetní stezky systému
(reep. jejich varianty, odpovídající užitým knihovnám konstant
a pod.) se liší především svou funkcí. Jsou to:
TRAP - kód pro analýzu kinetiky zóny (vyhořívání a nestacio-

nární Xe-procesy včetně "neregulovaných" Xe-oscilací);
PETR - výpočet charakteristik zóny v daném časovém okamžiku

(reaktivitní efekty a koeficienty, integrální účin-
nosti skupin klastrů atd.)}

BORORO - řešení čerstvé zóny bez zpStných vazeb.
V současné době připravujeme programy pro analýzu automa-

ticky řízených přechodových procesů a pro řešení podoblastí
zóny.

3. Knihovny difuzních dat pro WER-1000
Jestliže vlastní makrokódový systém MOBY-DICK jev podsta-

tě schopen servisního nasazení, pak situace v jeho vybavení po-
třebnými knihovnami difuzních dat pro WER-1000 je složitě" j 81 -
konstanty MAGRU (lit./6/) získané v rámci MDK jsou použitelné
pouze pro řešení prototypové zóny s dvouletou kampaní, lišící
se od sériové obohacením paliva i konstrukcí kazet* Navíc tato
data nelze považovat za dostatečně přesná. Vzhledem k tomu, Se
ani v období nejbližších 2-3 let nebudou pravděpodobně v MDK.
k dispozici jiné kvalitní knihovny konstant, muoí «?e 5a. praco-



viště soustředit na urychlenou :comp}.etaci a. zdokonalení svého
aparátu pro jejich přípravu (mitrokódv.) *

Struktura gotřebné soustavy raikrokodů je dána celkovou kon-
cepcí mikrovýpoctů a parametrizace konstant. Naše koncepce je
následující:
- Mikrokódy v užším slova smyslu (mnohagrupové transportní pro-
gramy) se použijí pouze pro výpočet konstant pro potvelné ana-
lýzy. Stanovení dat pro hrubosííové analýzy (t.j« homogenizace
kazet) se bude grovádět specializovaným malogrupovým diferen-
čním difuzním kod,em (t.j, programem podobnýr akrokódu pro po-
tvelné výpočty sorty jako celku). Tento doaud chybějící článek
aparátu by měl být součástí systému MQBY-LICK*

- Konstanty pro elementy sítě s palivovými pruty (TVBIy) a pro
konstrukční prvky s malou absorbcí neutronů (obálka kazet, vo-
dící kanály klastrů a pod.) budou určovány řešením t,zv. ele-
mentárních buněk resp. homogenního prostředí. Spektrální efek-
ty plynoucí z interakce elementu těchto typů s heterogenním
okolím (au TVELú rovněž vliv časové závislosti parametrů jako
obsah H,BOo v moderátoru, jeho teploty a hustoty atd. na izo-
topieké složení) předpokládáme zahrnout pomocí t.zv. metody
spektrálních indexů, na jejímž vývoji jsme měli významný podíl
(viz na ]3ř, lito/8/) a která v poslední době" nabývá stále šir-
šího uznání.

- Data pro elamenty s absorbátory (s pruty regulačních klastrů
resp. s vyhořívajíčími abeorbátory) se získají z výpočtů t.zv.
superbunšk, t.j, mikroelementů tvořených buňkou ab»orbátoru,
obklopenou prstenci palivových buněk.

V kategorii transportních mikrokódů současný stav v podsta-
tě vyhovuje výše zmíněným potřebám:
- Byl zprovozněn univerzální la'aranicnx program WIMS (lit,/9/),
který lze používat přinejmenším jako jisty etalon pro posou-
zení přesnosti a případné korigování výsledků našich vlast-
ních kódů.

- Spolehlivě funguje náš systém MICROS (lit./10/) pro výpočet
elementárních buněk a homogenního prostředí (včetně stanovení
závislosti dat na spektrálních indexech).

- Ve spolupráci s UJV byl dokončen a prověřuje se program MICROBE
(lit./11/), určený pro řešení bungk i superbuněk.

- Zpracování výsledků mikrovýpoctů na tvar aproximačních formulí
parametrizovtiných konstant zabezpečuje nová verze kódu APRO
(lit,/12/), dovolující rozsáhlý výběr užitých funkcí atd.

Kritickým místem v oblasti mikrovýpoctů jsou rrmohagrupové
soubory základních jaderných dat. V současnosti probíhají v ZES
i ÚJV práce na jejich doplnění a zpřesnění.

4. Závěr
Po zkušenostech z výpočtů zón VVER-440 (lit,/13/) považuje-

me za nutné upozornit na to, že dostatečnou přesnost výpočetního
aparátu nebude možno zajistit bez určitých korekcí difuzních
konstant a hraničních podmínek, zavedených na základě experimen-
tů a seriozně zpracovaných dat z provozovaných reaktorů. Pro
úspěšný postup našich prací je tedy principielně důležitý jak
promyšlený experimentální program na reaktoru LRO, tak těsná
spolupráce s provozovateli WER-1000 v rámci !.!DK a případně i
dvoustranných kontraktů.

Konečně zvýšenou pozornost musí Čs. strar^ v"-ro-N+ projektu



jednotného modulárního systému MDK pro výpoSty WER-1000 -
TICMOS (lit./H/ atd.). Jeho organizační jádro bylo v uplynu-
lých letech v podstatě dokončeno a je instalováno ve výpočet-
ních střediscích nejdůležitějších zúčastněných pracovišt (IAE
Kurčatova, KPKI Budapest, ZBS). Naplňování systému vlastními
výkonnými programy se však nevyvíjí podle původních předpokla-
dů.

Literatura
/ 1/ Krýsl V., Lehmann M.: "Difuzní diferenční kód B0ROR0 ..",

Sborník referátů z konference Fyzikální problematika
lehkovodních reaktorů typu WER (Karlovy Vary), 1980

/ 2/ lehmann M,, Krýsl V.: "MOBY-DICK - modulární systém pro
makrovýpočty reaktorů WER", Mat. společného zasedání 2,,
4. a 8. tematické skupiny MEK (Pieštany), 1981

/ 3/ Lehmann M., Macháček J., Krýsl V.: "Program MOBY-DICK ..",
Mat. XII.sympozia MDK (Tatranská Lomnica), 1983

/ 4/ Lehmann M.: "Neutronově-fyzikální charakteristiky zóny
WSR-1000", Zpráva Ae 5433/Dok., ZES-SKODA, 1983

/ 5/ Jurečka J. a další: Předprovozní bezpečnostní zpráva JEDU,
kapitola 3*3, ZES-SKODA, 1984

/ 6/ Krýsl V., Lehmann M., Macháček J.s "Popis struktury kni-
hovny parametrizovaných difuzních konstant", Mat. XII,sym-
pozia MDK (Tatranská Lomnica), 1983

/ 7/ Krýsl V., Lehmami M.: "Výpočetní stezky programu MOBY-DICK
pro řešení zon WER-440 a odpovídající knihovny difuzních
konstant", Mat, zasedaní 8.tem.skupiny MDK (Plzeň), 1984

/ 8/ Lehmann M.j nVerze programu THESEUS pro systém TICMOS",
Sborník referátů z konference Fyzikální problematika lehko-
vodních reaktorů typu WER (Karlovy Vary), 1980

/ 9/ WIMS-D/4» soubor dokumentace OECD-NEA Data Bank
/10/ Vacek J., Mikoláš P., Lehmann M.: "Program MICROS - příruč-

ka uživatele", Zpráva Ae 5404/Dok, ZES-SKODA, 1983
/11/ Záleský K.: "Manuál programu MICKOBE-02 pro výpočet lokál-

ního vyhoření", Zpráva UJV 6880-R.A, ÚJV Rež, 1984
/12/ Vlachovský K.: "Současný stav programů pro přípravu kniho-

ven malogrupovych difuzních dat", Mat. zasedání 8,tem,sku-
piny MDK (Plzeň), T984

/13/ Lehmann M.t Krýsl V., Jurečka J.: "Výsledky řešení modelo-
vé úlohy LOVIISA-1 programy MOBY-DICK a BITEPS", Mat. zase-
dání 6.tem. skupiny MDK (Moskva), 1984

/14/ Gadó J., Kondor A., Vacek J.: "TICMOS-1, User»o Quide to
the Modular System of TIC", Mat. zasedáni 8.tem. skupiny
UJJK (Plzeň), 1984



RNDr. Hubert Procházka, CSc.
Výzkumný ústav veterlnárnihti

SPEKTRGMETRICK? MONITOR

Základní požadavky na provozní keneroxni postroje pro
měřeni radioaktivní kontaminace můžeme dnes > *-«ulovat takto:

1) možnost současného měření kvantity i kva'Á.< , ;->ři
ni kontaminace,

2) možnost snadného orientačního vyhodnoceni, změřených výsled-
kfl.

3) možnost připojeni vhodné záznamové periferie, zejména dě-
rovače, pro snadný přenos dat k fínélnlsau vyhodnoceni,

4) dostatečná stabilita (zejaéna tepelná)t malá hmotnost a
velikost přístroje, možnost napájeni js!< ze nitě 220 V st.
tak ze zdroje 12 V es.
Tyto požadavky splňuji moderní mnohoksnálové spektromet-

ry zářeni gama, např. Canberra Model 30, který lze považovat
za ideální přistroj pro daný účel. Vývojovým mezistupněm k
těmto spektrometrům je vícekanálovy měřič( fcierý byl navržen
a sestrojen ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství a je-
hož zapojeni je chráněno čs. autorským osvědčením.,

Dedná se v principu o 99-kanálový sedsipásmový měřič ja-
derného zářeni, pracující na spektrometrickéa principu. K ně-
mu lze připojit libovolnou dvouvodičovou scintilačni sondu
z unifikované řady Tesla. S ohledem na omezenou rozliiovacl
schopnost 8Cintilačnich detektora je počet 99 kanálů postaču-
jící pro orientační detekci spektra jaderného zářeni např.
záření gama scintilačnim detektorsw Nal/Tl,

Blokové schema přístroje 1e patrné z our, 1„ Signál při-
chází ze sondy do pulsního zesilovače, osazeného operačními
zesilovači typu MAA 748, s pevně nastavenou integrační a de-
rivačnl konstantou, kde se po oddělení vysokého napětí zesí-
lí. Zesíleni se řidl číslicovým přepínačem v 9 stupních v in-
tervalu 10 - 40 dB. Zesílený signál jde pak do 7 diskriminač-
ních obvodu s nezávisle na sobě nastavitelnými nezsmi pomoci
číslicových přepínače v 99 stupnínn* Osou osazeny rychlými
komparatory A 110 (výroba NOR), v diskrinlnátorach se rozdě-
lí impulsy podle velikosti do jednotlivých kanálů. Výstupní
signály diakriminátord Jdou do paměti^v centrální jednotce,
kde se nápočty impulsů ukládali. Pan&ř je osazené posuvnými
registry typu MIS a pracuje s cyklem fuyus, Kror.."' toho obsa-
huje řídicí jednotka jednak hrystslam gén-arovanou časovou zá-
kladnu, z niž je řízen pracovní cyklus priatroje e př©dvoli-
telná doba měřeni, jednak řídicí obvody pro 5-ti místný LEO -
- displej a pro periferní záznamové jednotky. Předvolba doby
měřeni je nastavitelná číslicovými přepínači ve skocích po
10 s v intervalu 1 0 - 9 990 s. Zobrazeni napočtu sekund v
pásmu 0 a napočtu impulso v pásmech 1 •• 7 na LEO - displeji
je nastavitelné číslicovým přepínačem. Funkce přistroj* ••
ovládá po nastaveni parametrů měřeni tlačítkem "START", které
vynuluje pamětové registry a displej a spustí měřeni. Ukonče-
ni měřeni je možné bud předčasně tlačítkem "STOP" nebo auto-
maticky po dosaženi předvolené doby měřeni. Vyděrováni změř*-



360

řených hodnot alternativně v kódu ASCII nebo CCITT připojený*
děrovače* Consul 333.3 a jejich výpis připojený* stroje* Con-
sul 256 ISO se provedou automaticky po ukončeni měřeni, při
čenž řidiči obvody zapojí Motory těchto jednotek pouze pro do-
bu zápisu (cca 10 8). Při néření v terénu a při napájeni ze
zdroje 12 v ss se počítá pouze se zápisen ručně po odečteni
zrněřených hodnot na vestavěné* displej i .

Stabilizované zdroje provozních napěti a vysokého napětí
jsou UMÍstěny na zvláitní desce. Zdroj VN je regulovatelný po
skocích 50 V v intervalu 1 000 - 1 450 V čísliccvý* přepínače*
a jeho náběh po zapnutí přístroje je postupný s prodlevou 40 s .

Rozaěry funkčního vzorku Jsou 400 x 250 x 140 am a Jeho
hnotnost bez detektoru a periferních záznanových jednotek činí
4 kg.

Použitelnost přístroje při běžné* aěřeni je zřejaá z dá-
le uvedených testů a příkladů, při nichž byla použita sonda
Tesle, typ NKG 323, ve spojení se studnový* krystale* Nal/Tl
Tesla SKW-1 v.č. 64-2638 o rozměrech 50 x 45 •*. Pro testováni
byly použity etalony Cs-137, Co-60 a Sr-85 typu EG-1 z ÚVWR
Praha a etalon Ba-133 fir«y Packard Inetruaents. Pro *ěřenl
spektra štěpných produktů v rozsahu cca 100 - 1 400vkeV byl
jako nejvýhodnější zvolen stupeň zesí lení 4 a stupeň nastaveni
VN 4 (1 200 V). Za těchto podalnek byla ověřována krátkodobá
stabi l i ta přístroje a vyjádřena průběhea detekční účinnosti
(0(3) jako funkce času. Při náběhu přístroje dochází v interva-
lu 0 - 20 *in, ke zvýšení napočtu o *ax. 1,7 %, dále pak sa
zaěny 00 pohybuji v rozsahu +, 1,0 %, Funkční křivka je zřejaá
z obr. 2. Poloha střGdu piku"~Cs-137 je jako funkce stupně ze-
s í l en i 1 - 9 znázorněna na obr. 3. Deho áiřka za daných podaí-
nak *ěřeni (etalon E6-1 přiložen na střed horního dna detekto-
ru) je + 50 keV (při stupni 4) a závisí na stupni zes í leni .
Detailní zobrazeni oblasti plků pro Cs-137, Co-60, Sr-85 a
Ba-133 je zřejné z obr. 4. Linearita zobrazeni vypočtená po*o-
ci pikO těchto zářičů, je vyhovující:
- pro střed plku Cs-137 vychází:

662 keV : 50 - 13,24 keV/kanál.
- pro střed hypotetického piku Co-60:

1 250 keV : 92 > 13,58 keV/kanál,

ned
tj. • 0,97 %, takže pro orientační aěřeni lze tuto chybu ža-
tí bat.

Závěrem lze konstatovat, že popisovaný přistroj splňuje
základní požadavky na jednoduchý spektroaetrický Monitor ja-
derného zářeni gaaa a podle provedení je použitelný jako pře-
nosný nebo stacionární kontrolní přistroj nebo jako aěřič la-
boratorní. Domriiváae se, že s ohlede* na využiti součástkové
základny RVHP vhodně doplňuje v ČSSR oficiální výrobní pro-
gra*, v něaž přístroje spektroaetrického typu chybí.
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Ing. VáclaT Vy.kočil
ZES - ŠKODA Plzeň

REAKTOROVI FYZIKA AKTIVNÍ ZÓNY WER-1000 PRO BEZPEČNOSTNÍ
DOKUMENTACI

Bezpečnostní dokumentace pro každou JE představuje soubor
výzkumných zpráv, rozdělených podle tématiky do jednotlivých
kapitol, přičemž každá kapitola se skládá z řady výzkunných
zpráv. Celkový počet stran v dokumentaci je řádově několik
tisíc*

Neutronovš-fyzlkálnf charakteristiky jsou zpracovány v
kapitole C.3 podle předem stanovená a CSKAE schválená osnovy
a patří mezi ty části dokumentace, u nichž požadavky na přes-
nost a detailnost u každá další JS narůstají. Tak u VI byla
problematika zpracována na 41 str., u V2 na 236 str. » u V3
se blíží ke 300 str. (s hlediska předepsaná osnovy není jeSti
plně dokončena). Vezmeme-li v úvahu, že před WER-1000 bud*
ještě JB lleohevce, která dále může zvětšit požadavky, bude
bezpečnostní dokumentace pro JS Temelín značně náročná v obje-
mu prací a ještě náročnější v přípravě nezbytných programů*

BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE
Chceme-li splnit všechny požadavky, které jsou na nás

kladená v bezpečnostní dokumentaci, je nutná dekempletovat
výpočetní systémy, pomocí nichž vyprodukujeme všechny neutro-
nově-fyzikální charakteristiky reaktoru, popsaného v signál-
ním technickém projektu. Nové výpočetní systémy vyplývají se
zásadních změn v koncepci aktivní zóny reaktoru WER-1000
oproti reaktoru WER-440, a lze je shrnout do těchto bodůi
1) Regulační tyč o velkém průměru, která zabírala celý pros-

tor palivové kazety, byla nahrazena klastrovou regulací,
jež má v palivové kazetě 18 absorbčních elementů (PEL).

2) Celkový počet orgánů SUZ se v aktivní zóně zvětšil na 61
a je rozdělen do 10 grup*

3) Podstatně se změnila koncepce palivové kazety zvětšením
rozměru "pod klíč", zavedením vyhořívajícxch absorbčních
elementů (VPX) a použitím palivových elementů s rušným
obohacením v jedné palivové kasetě.

4) Zvětšilo se střední zatížení aktivní zóny.
5) V radiálním reflektoru došle k podstatnému zvýšení, množ-

ství železa a určení jeho fyzikálních vlastností s ohledem
na distribuci výkonu v periferii aktivní sony i na fluenoi
rychlých neutronů na tlakovou nádobu bude náročnější*

Z výše uvedeného zjednodušeného výčtu vyplývá, 2e výpoč-
tově bude tato aktivní sona náročnější}a že nová požadavky na
výpočetní systémy můžeme shrnout do dvou oblastíi
a) vývoj a ověření nových výpočetních systémů prs uspořádání

v aktivní zóně, která se u reaktoru WIR-440 nevyskytovala
(klastrová regulace, vyhořívající absorbátory, atd.),
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b) výpočtová systémy pra zpřee-:ění & ú* •-.-a ; ..>.,=-.£ j ŕ i .os t; trónov ě-
ŕyaiJcální charakteristiky i, BJJÍCŠ.,eaé ť,: SKÍC .$ l iaíribucí
v,kazetách a VPB, podrobněji výpočty v parlíáríí aktívni
zóny pro určení úniků a aktivní %Sn--\ Rtá,},

K těmto dvěma ebls&stew přistupuj» jest? tratí,, t,© .'«ay zencao-
vé oscilace* Uvedená problems?^;? tup tí-1 č'ástis
- podmínky pro mechanickou regulaci* «abíi?-paí',r!ŕ"-í axlálaí

•tabilitu výkonu v aktivní aoně„
- hranice ariální xenónové s tab i l i ty při niaeh*aictó regulaci

v závis lost i na koncentraci ĤBCU pre Jednotlivé vlásky.
- způsob "hašení" axiálních xenonavých osc i lac í .
U malých aktivních zón. mezi něž Ještě patří i aktivní sána
reaktoru WER-440, není nutné se otázkou salónových osci lací
zabývat. IJaproti tomu u velkých aktivních zo», aezi něž patří
aktivní zone reaktoru 7VBR-1000. tv»ří xanoaefé suicilace vášný
provozní problém, který vmaí být te«reticky i výpočtově předen
dobře zvládnut a teprve až n& aktiva! ssón? ps-ftítující na jmeno-
vitém výkonu, Je nožné výsledky prsncšřit,

V předchozí Sásti jsme shrnuli požadavky n* ^.|podetní
systémy, které musíme nově vybudovat a výpočty ověřit srovná-
ním c experimentálními nebo provos&níai he''v,oi£MÍ, Je nutné xde
upozornit, že i výpočtové systémy, které 00 budou prajlmat z
VVER-44O, je nutné před začleněním obdobným s;-'ů*ob«B testovat*
Zde hraje pozitivní ro l i MDK při KVH? •« eídlťwo T Budapeáti,
do něhož jsou ve větš í č i menší níre všechna naše pracoviSté
zapojena a znamená pro ně značnou poraoo a ekonomický zisk.
V rámci této činnosti se předávají zkušenosti, vyměňují výpoč-
tové programy, doplňují a napočítávají nové knihovny jaderných
dat, vyměňují se provozní a naměřené hodnoty a JK a v nepo-
elední radě provádí se testování výpočtových prsgraaů, Mfttodik
a jaderných dat.

Vedle výpočetních systémů musíme E>.íti dále k dispozici
všechny vqtupni údaje o geometrickém a materiálovém uspořádání
aktivní zóny* V tom se situace podstatně změnila předáním s ig-
nálního technickéhe projektu* Potvrdil ae předpoklad, že reak-
tor bude v prvních letech provozován s dvouletým palivovým
cyklem a pro něj je v projektu většina údajů. Bohužel ani zde
nejsou potřebné vstupní údaje úplné,, X když je pravděpodobné,
že se podaří některé hodnoty v budoucnosti oficielně doplnit,
nebylo by ekonomické tak dlouho čekat. Vstupní ťídp.je ^e nutne
urychleně doplnit z vlastních dřívějších sMro.î  a a ač* t s
kontrolními výpočty*

PROGRAMOVÉ VYBAVEMÍ
Pro výpočet malogrupových d i. f ú z n í c h dat Jsou u nám v

ČSSR k d i s p o z i c i t ř i v ý p o č e t n í systémy pregramů:
- MICROBS (tiJV Řež)
- MICROS (ZES-Skoda)
- WDIS-D/4 (převaatý program, pr, v ZES-Skeda).

V současné době není bohužel ani jeden systém dokenčen tak,
aby vypredukoval malegrupové difúzni konstanty • požadovanou
přesností* Ze všech výpočetních systémů představuje tate
oblast nejslabší míst*. Prot* řesitolé musí vuřychlen* dopracs-



vat systémy preá"S*ia ¥ ^ i*aJfí'.i- sViSR-iuOG, řčecně komplexního
testování výsledku pro dvouletý p&livo-ry cykl. Určitou výhodu
má naše pracoviště •* tnrisř že JJKKS zinkali zkušanoati při vý-počtech s malogrupo^ou knihovnou jaderných dat 1LAGRU, která
byla převzata z 1JDR. Byla vytvořena specialisty z VEB Kombinát
Berlin, pomocí kódu NBSSEL-IV9 Př«mnost těchto dat byla prově-řena v rámci dvoustranné spolupráce SÍDR-8SSR četnými srovnání-
mi s experimenty a její delší výhoda spočívá v průběžném
zpřesňování, která provádí *\\%OT%.

Přes všechny uv©áané výhody je současná ki ihovnr 1ULGRU
pra náš reaktor nepoužitelná z následujících r * sodůj
- byla uvažována jiná materiálová a geometrická konfigurace

kazet,
- regulační klastry pracují pouze v kazetách s obohacením 2%,
- neobsahuje data pro počáteční apouětěcí atavy (studený reak-

tor).
Vážnost celé situace v oblasti malogrupových difuzníoh

dat se ještě podstatně zvětší, uvědomíme-li si* Že pe ebdržení
signálního projektu budou konstruktéři potřebovat výviny tep-
la, aktivace a dávkové příkony, které není možné pecítat be*
znalosti zdrojů záření z aktiveí zóny.

Podstatně příznivější situace je v#ostatnich částeoh
programů, určených k výpočtům aktivní ssony. 7 dobrém stavu
jsou aproximační programy APRO, které připravuji konkrétní da-
ta pro makrokody. Zde se může vycházet ze zkušeností získaných
při tvorbě malogrupových dat knihovny MAGDA pro reaktor
VVER-440, kde se používá hlavní větev (vyhoření a spektrální
index) a vedlejší větev (teplota paliva, teplota moderátoru •
koncentrace H-BO,), přičemž I* a Sm se počítá explicitně*

Příznivá situace je v oblasti makrokódů, které nemají tak
úzce specializované použití jako jiné programy* Je zde k dis-
pozici důsledně modulární systém IÍOBY/-DICK, sestavený na zá-
kladě zkušeností z programů TRAP a BORORO a jehož výpočetní
možnosti jsou přímo tvořené pro koncepci aktivní zóny reaktoru
VVER-1000, Podrobnosti o tomto výpočetním systému jsou předmě-
tem jiného referátu*

V celé histerii přípravy neutronově fyzikálních Darametrů
pro reaktor WBR-440 sehrál významnou roli sovětský ked BIPB,
který patří mezi rychléř destatečně přesné a spolehlivé progra-my, v němž je zahrnuta rada korekcí (poměrně velká Sást jich
byla zavedena na našem praoevištl) zohledňující provozní a ex-
perimentální hodnety. Pravděpodobně obdobnou úlohu bude muset
mít BIPR s novými malogrupevými difuzniml konstantami 1 u reak-
toru WER-1000. V coučasne d@b$ není u ném k dispozici a jehe
absence se atóíe víoe p«olhxj&, Pozitivní roli by zde mohlo
sehrát ved.ení čs. representace! v MIK a pokusit se » urychlení
získání kódu.

U reaktoru VVSR-44O jsme se mohli spokojit v převážné míře
s hrubesítevými výpočty a teprve na základě nich provádět jemne-
oítevé ("potvelné") výpočty u vybraných kazet. Pro tyto potřeby
byl úspěšně vyvinut program HXXALOK. u něhež byly rezšířeny vý-
početní možnosti a zjednodušeny vstupy příme z programu BIPR.
takže velmi rychle napočítává v požadovanýoh axiálních revináoh
vybranýoh kazet distribuce výkenů prg různé časevé ekaaiiky
kampaně. Hlavním sdrejem zrychlení kódu byla jiho optlaalisace



v oblasti vnitřních iterací^ založené BS kp.Hk»cl Borresenovy
modifikace diferenčního schématu, ktará byla pi-eTzaia % progra-
mu BORORO. Přitom ale dosud neexistuje ubeenř*naved, jak tyto
kazety vybírat, abychom dogtali nejkritičtější »í«t» z hlediska
odvodu tepla. Program umožňuj* převádět výpočty v průběhu c$lé
kampaně v časových kracích, jakft výchozí hi«ubesíÍ#vý sn>ak.r»kod,
a tak produkuj* hodnoty potřebné k. analýze Al#ufeed.&M telnetiky
j•dnotlivých kazet.

Požadavky na jemnosítovou reprezentaci aktivu aany p*
jednotlivých proutcíoh budou u reaktoru WBR-1000 podstatně vět-
ší a nebude možné vystačit pouze m hodnotami získ&nýut:| kódem
H£XJLLOKV "Potvelné" výpočty po průřezu celé aktivní zóny v rovi-
ně axiální šplSky prováděné dvourozměrnýal kódy budeu Ktact být
nezbytným doprovodem hrube«ít#výcn výpectů. Pr« uvedený druh
výpočtů bude nutná opět napeft"itat malegrupevé difusní kenotanty,
nejlépe epel«5nd « konstantami pro hrubeaítevé* přiblížení, a při-
hlédnutím na konkrétní potřeby uvedených programů*

Silný vliv termehydraulických vla«tn**tí aktivní zeny na
distribuci výkenu si bude vyžadovat přímé sačle&Sní zjednoduše-
ného termehydraullekéhe modulu do systému pro neutronově fyzi-
kální charakteristiky. Vyžaduje te zlepšení »r-ganiss%ce přenetfu
dat, dobrou koordinaci mezi výpočetními kódy B další zjednodušo-
vání vstupů*

ZÁVČR

Texmín nasazeni reaktoru VVER-100O do naší energetické sou-
stavy se posunul až ne začátek devadesátých let* Fo obdržení
signálního projektu, dostala ale řada praeeriět v našem výrobním
závodě s tím související konkrétní pracovní náplň B přesnými
časovými termíny* Pro tyto úlohy je nezbytné, aby v nejkšatší
době byl k dispozici základní neutronově fyzikální výpočet prv-
ních dvou vsázek, na které mohou potOB navazovat estatní výpoč-
ty z oblasti stínění, vývinu tepla a texnohydraulíky. Při těch-
to úvodních výpočtech je nutné si uvědomit dvě realityi
1 ; I když první experimentální údaje se objevily v MOK v r.1982,

musíme konstatovat, že o naší aktivní ženě nám tyto údaje
chybí a lze dále předpokládat* že ani v blízké budoucnosti
nebudou k dispozici. Zůstávají pouze experimentální výsledky
z podobných aktivních zon. které mohou sloužit jak* orientač-
ní. Zde je nutné upozornit, že velkým a nutným zdroj am expe-
rimentálních údajů budou výsledky z LR-O, na jejich! přípra-
vě a vyhodnocování by se neměli proto podílet jenom pracovní-
ci UJV. Bude tedy u našioh programů a prvních výsledků chybit
tolik potřebná normalizace na měření a provozní dr.l-,;., c*2 ne-
příznivě ovlivní jejich přesnost.

2) Ze signálního projektu vyplývá, še vátálna údaja j« na dvou-
letou palivovou zavážku, zatímco n- tříletou jaou údaje pou-
ze informativní, přičemž většina jich chybí. Chceme-li do-
sáhnout požadovaných ekonomických ukazatelů, je nutné alo
reaktor provozovat s tříletou palivovou zaváik*u. Mohli by-
chom uvést řadu dalších podkladů, na základě nichž#můžem*
konstatovat. Se celková koncepce a vývoj aktivní zóny není
ještě dokončen a lze s jistotou tvrdit, že v této oblasti bu-
de provedena řada změn.
Přihlédneme-li k uvedeným skutečnostem, nebyle by ekonov

mické v této fásl produkovat ostatní rozsáhlé neutronově fyzikální



charakteristiky pro bezpečneetní dcjlrumentaci, které by byly
v další etapě bud částečně znehodnocen? nebe úplně bezcenné.
Po vyprodukování neutronově/fyzikálních charakteristik prvních
dveu kampaní dvouleté palivové zavéžky, je proto účelné se ví-
ce zaměřit na dopracování výpočetních systémů, tvorbu jader-
ných dat, zpřesňování fyzikálních modelu a srovnávání vypočte-
ných hodnet a naměřenými veličinami.

Jedině tak budou naše pracoviště v požadovaném teimínu
před fyzikálním upouštěním moci předložit kveMtně zpraoevanou
bezpečnostní dokumentaci, s kterou bude spokojen Státní dozor
nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, provozovatel •
v neposlední radš i zpracovatelé.



Ing. Ivan Tinka,CSc, Ing. Jiří Kratochvíl
Energoprojekt Praha

ZPČTNŽ VAZBY OD TEPLOTY PALIVA 4J PROGRAMU BIPR

Za situace,kdy výpočetní technika umožňuje modelovat fyxi-
kální procesy v aktivní zóně již v celkem reálné geometrii, se
oproti vlastnímu sestavování programů mnohem atraktivnější a z
praktického hlediska nesmírně cennou stává činnop*,spojená se
zpřesňováním výpočtových výsledkú.Jedním z efektivních způsobů,
který je pro tyto účely použit též u programu BIPR-5,je přechod
od obecné verze programu k verzi jednodušší,přímo svázané se
souborem dat pro daný konkrétní typ reaktoru,což umožňuje zpře-
sňování výsledků přímo prostřednictvím vstupních dat»

U série programů BIPR se používá řada procedur pro zvyáo ~
vání přesnosti - přesto ale jednomu efektu je věnována nezaslou-
ženě malávpozornost: přenosu tepla mezerou palivo-povlak,výra-
zně ovlivňujícímu teploty paliva,a tím i zpětné vazby reaktivi-
ty.^ paliva jsou zpětné vazby v programu BIPR 5 zahrnuty jako
oprava AK v[l] do multiplikačního koeficientu mřížky prostře-
dnictvím lokálního měrného výkonu W [kW/£U fi.

kde btf ,bjv jsou koeficienty pro jednotlivé druhy paliva i /obo-
hacení l,6%,2,4%,atd/ , m,n označují kazetu a její axiální »í-
sek»Data Í2j umožňují ovšem uvažovat pouze lineární závislost,
t.j. b^sO pro všechna i.

Vyjádření CD má sice výhodu v tom,že nevyžaduje výpočet
teplot paliva,ale na druhé straně implicitně zahrnuje silně zje-
dnodušující předpoklad jednoznačné relece mezi výkonem a teplo-
tou paliva.která je pro uvažované zpětné vazby primární.Abychom
mohli ocenit možné důsledky takového předpokladu provedeme mo-
difikace ve vstupních datech,která nám struktura BIPRu dovoluje.
Výchozím je vztah pro zpětné vazby reaktivity od teploty paliva
v jednoduchém tvaru,analogickém vyjádřeni (1) :

Relaci mezi b^a b^ obdržíme ze závislosti T y na W,pocházející
z [2] a znázorněné plnou čarou na obr.l: b^ =* 0,17898b,^ .

Závislosti teploty paliva na parametrech mezery byly pro
palivové elementy WER 440 vyšetřovány v práci [3] ,kde byly
kromř jiného nalezeny i konkrétní vazby mezi lokální teplotou
paliva a lokálním výkonem.Tyto„vazby nejsou samozřejmě jednozna-
čné,lze je však doplnit alespoň dominujícími závislostmi teploty
paliva,kterými jsou v daném případě závislost na počáteční šířce
/studené/ mezery a na složení její plynové náplně.Pokud by v pro-
gramu EIPR-5 byly zpětné vazby od teploty paliva popsány vztahem
(2) ,pak problematika určování přenesu tepla mezerou by musela

být řešena také v LIPRu,a to při určování konkrétních hodnotA^*^.
Jelikož tomu tak není,a chceme-li vliv parametrů mezery ocenit,
musíme se u vyjádření (2) vrátit opět k závislosti na W.Využije-
me přitom relace mezi lokálním výkonem a teplotou paliva/v sou-
vislosti se zpětnými vazbami rozumíme průměrnou teplotu po prfl-
řezu palivového sloupce v daném axiálním úseku/ pro uvažované
šířky mezery a dané hodnoty zastoupení Xe v mezeře.Tímto zastou-
pení JJ jsou v podstatě definovány i podíly dalších dvou důleži-
tých komponent plynové náplně mezery - He a Kr.Froto že vyjá-



dření (1) nedovoluje víc jak k.v,?ávsV ::-,kon sáviTiost na výkonu,
aproximujeme ATU také touto zévl 2:xoci ~! . .

Ze všech napočtených variant obsahu Xe a šířky mezery byly pro
modifikaci vstupních dat v BIPRu použity varianty,reprezentu-
jící prakticky celý rozsah mocných změn:od nulového až do ma-
ximálně možného zastoupení X& v mezeře a pro šířky mezery ve
studeném stavu od 0,0625 nun až po 0,125 am-Konkrétní použité
aproximace pro AT,, pak byly: , ?

4,594645.W - 1,937429.10 J.HT pro Xe=0,mezeru 0,125nm
-r ̂ 11,42714.W - 0,02515.W.W pro Xe =0,5,mezeru 0,125 am

ů'lř\-21,0682.W - 0,0668348.W.W pro X e ~ 0,85,mezeru 0,125 mm

3,1038.W - 3,7188.10'~4.W2 pro Xe = 0,mezeru 0,0625 mm
Použitím těchto aproximací do (2) dostáváme znovu vztah typu
(1) ,ale s modifikovanými koeficienty E4Á - A.b̂ i- ,Bai, = B.b*^ ,
jejichž hodnoty,kterými byly původní hodnoty h4i/ ve variantních
výpočtech nahrazovány.jsou následující:

obohacení[ Xe mezeraCmmJ
=1,35688-
-3,37460
-6,22200
-0,91658

5,7216
74,272
197,37
1,0982

0,50
0,85
0

0,^25
0,12?
0,0625
0,125"
0,125
0,125
0,0625

2,4 -0,158 0
0,50
0,85

0

-3,23150
-5,95800
-0,87770

71,121
189,00

$16
5,3054
68.870
183,00
1,0184

-0,153 0
0,50
0,85

0,125
0,125
0,125
0.0625

-1,25820
-3,12900
-5,76900
-0.84990

Výpočty byly prováděny pro vsázku JE íáochovče při polovič-
ním zasunutí pracovní skupiny regulačních kazet a nejdůležitěj-
Sí z výsledků byly zpracovány do obr.2 až 9:kritická koncentra-
ce HIBOÍ CHrBo .koeficienty nerovnoměrnosti kar, ^v po kazetách
a objemový,T£ritický tepelný poměr kkr/minimum/ pro nejzatíže-
nější kazetu,relativní výkon reaktoru / výkonová rezerva / při
kterém by se u nejzatíženější kezety dosáhla krize varu,odchyl-
ky ve výkonové distribuci oproti základní variantě dat s hod-
notami b^ /obr.7/,koeficienty reaktivity podle teploty paliva
df/dTu a teploty vody/včetně změn hustoty/ 9p/9^ať?-

Předložené výsledky jasně ukazují,nakolik žádoucí je po-
třeba zahrnutí vhodného efektivního modelu pro zachycení tepel-
ných poměrů v mezeře do programíí typu EIPR.Některé efekty,např.
v prostorové distribuci,mužf-me pak cčekáv.-it ještě větší/vliv
distribuce vyhoření ne parametry mezery,a pod./.
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Ing. Vojtěch Holouš, Ing. Jan Schettina
Závod Energetické strojírenství, k.p. ŠKODA Plzeň

PROBLEMATIKA MODELOVÉHO VÝZKUMU KRIZE PŘESTUPU TEPLA

Krizí varu se označuje výrazné snížení intenzity přestupu
tepla při příchodu jádrového režimu varu v blánový. V podmínkách
vysokého tepelného zatížení teplosměnných ploch palivových ka-
zet lehkovodních reaktorů je pokles součinitele přestupu tepla
spojen s nebezpečným, z hlediska zachování hermetičnosti, zvý-
šením teploty pokrytí.

V současné době neexistují metody, které by umožňovaly
predikci krize. V okamžiku vzniku krize již přehřátí pokrytí
nelze zabránit, poněvadž v keramickém palivu je v důsledku jeho
vysoké provozní teploty akumulováno značné množství tepla. I
při okamžitém odstavení reaktoru zásahem havarijní ochrany by
proto došlo,následkem vyrovnávání teplot jádra a pokrytí,
k podstatnému zvýšení jeho teploty.

Jediným prostředkem jak zabránit poškození aktivní zóny
proto zůstává omtzení projektové hodnoty tepelného zatížení
teplosměnné plochy, vylučující možnost krize ve všech předpo-
kládaných provozních stavech* Výpočet bezpečnosti vůči krizi
varu se provádí na základě experimentálně zjištěných závislos-
tí hustot kritických tepelnvch toků na parametrech chladivá.

Problematika modelování krize varu

Příčiny vedoucí k vysušení přístěnné vrstvy chladivá a
tím ke ztrátě kontaktu teplosměnné plochy s kapalnou fází
v jádru proudu nejsou přesně známy. Teoreticky se proces pře-
chodu jádrového režimu varu v blánový nepodařilo vyřešit, a
proto doposud neexistuje matematická formulace oroblému, kterou
by bylo možné použít jako podklad pro definici principů modelo-
vého výzkumu krize.

Realizace přechodu jádrového režimu varu v blánový je zá-
vislá na celé řadě okolností, zejména na struktuře dvoufázové-
ho proudu, fyzikálních vlastnostech a parametrech chladivá,
geometrii a orientaci ziroje tepla, na podmínkách přestupu tep-
la. Ve snaze o získání spolehlivých údajů v případě významných
průmyslových aplikací, jakými jsou např. palivové kazety Jader-
ných reaktorů, se modelování omezuje na nahrazení jaderného
ohřevu elektrickým. Experiment spočívá v měření kritických tepel-
ných toků při parametrech chladivá a na modelech geometricky
shodných s dílem.

Problém věrohodnosti experimentálnfch hodnot tím ovšem není
vyřešen. Výsledky měření kritických tepelných toků jsou všéobec-
-.* známé nízkou přesností. Rozptyl výsledků vysoko převyšuje ne-
přesnost použitých měřících systémů a celé soubory měření se
vyznačují významnými systematickými chybami. Vzhledem it tomu, le
neexistují ob^ktivní metody pro posouzení kvality experimentál-
ních hodnot, je výběr výsledků měření pro jejich zpracování do
korelací problematický. Jako kriterium správnosti experimentů
slouží shoda výsledků získaných ve stejných podmínkách na růz-
ných experimentálních zařízeních.
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Vedle známých, často triviálních, příčin chybných výsledků
experiment!!, pro ilustraci lze uvést např. obtékání částí prou-
du průtočného průřezu kanálu nežerou mezi Keramickými vložkami
a stěnou kanálu nebo nízkofrekvenční oscilace proudu, vybuzené
stlačitelným objemem na vstupu kanálu, existuje řada dalších
faktorů nepříznivě ovlivňujících výsledky měření, uznávaných
ale obvykle jen omezeným okruhem experimentátorů., např.: vliv
dusíku rozpuštěného ve vodě, přítomnost usazenin na teplosměn—
né ploše a pod«

Rozptyl experimentálních hodnot

V průběhu experimentů na aezikruhovém kanálu Malé vodní
smyčky ZES SKODA byl pozorován postupný pokles měřených hod-
not kritických tepelných toků v čase, při jinak stálých para-
metrech chladivao Po řadě ověřovacích měření byla za příčinu
odchylky označena vrstva usazenin produktů koroze, která se
tvořila v průběhu experimentů na teplosměnné ploše prutu.

Tlouštka usazenin se nacházela v dynamické rovnováze
s kvalitou vody a její účinek se proto měnil s přestávkami
v provozu smyčky, po výměně vody ve sayčce. Vlivem náhlého ochla-
zení prutu po krizovém stavu docházelo patrně občas k odlou-
pávání části vrstvy.

Při nahodilé realizaci krizových režimů, obvyklé v provo-
zu experimentálního zařízení, je vliv usazenin v rozptylu na-
měřených hodnot nezjistitelný, viz. obr. 1. Teprve při syste-
matickém opakování krizových stavů při stejných parametrech
chladivá je zřejmý rozdíl mezi nahodilou chybou měření za sebou
následujících režimů, které činí cca + 2 % a odchylkou způsobe-
nou vrstvou usazenin, dosahující o řád" vyšší hodnoty: + 20 %,
viz. obr. 2.

V podmínkách vynuceného proudění způsobuje porézní vrstva
usazenin pokles kritických tepelných toku. Ke znečištění teplo-
směnných ploch modelů palivových kazet dochází prakticky ve v|ech
smyčkách, dokonce i ve smyčkách jejichž technologická zaříaem.
jsou vyrobena z nerezových ocelí.

Systematická odchylka experimentálních hodnot

Přechod jádrového varu v blánový nemá vždy spontánní průběh.
V rozsáhlých oblastech parametrů se v počátečním stádiu krize vy-
skytují na teplosměnných plochách oba režimy současně a přechod
se vyznačuje mírným nárůstem teploty.

Z hlediska přesnosti experimentu je proto důležitá inter-
pretace příznaků krize: který bod varové křivky označit dohodou
za krizový.

Výběr krizového bodu úzce souvisí s metodou detekce krize
a následným způsobem snižování příkonu svazku. V organizacích,
které se podílejí na výzkunu krize přestupu tepla v palivových
kazetách WER jsou rozšířeny různé :netoiy. 'r IAE .-arčatoya se
používá ruční způsob snižování výkonu po skokovém zvýšení teplo-
ty modelu cca o 5 C, v OKB CřlDROPRESS rovněž ruční způsob, ale
po zvýšení teploty o 40 - 50 C a v ÓVQÓS automatický systém rea-
gující na překročení teploty sytosti o 50 C. Ve všech metodách
je za krizový bod přijímán poslední stav předcházející vzniku
uvedených příznaků.
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Z hlediska definice krize varu je korektní mecoda IAE Kur-
čatova, která ztotožňuje krizový bod s počátkem přechodového re-
žimu varu, t . j . s vrcholem varové křivky. Podle metod OKB
GIDROPRESS a SVÚSS jsou krizové body situovány v oblasti přecho-
dového varu, na ne zcela jednoznačně definovaných místech kle-
sající větve varové křivky. V obou metodách je ale respektována
skutečnost, že pokles součinitele přestupu tepla bezprostředně
za vrcholem varové křivky není katastrofální, V oblasti vysoké-
ho tlaku ae proto podstatně zvyšují tepelná zatížen'., při kte-
rých lze provozovat teplosměnné plochy bez nebezpečí jejich
přehřevu.

Důsledkem výše uvedených rozdílů v interpretaci krize va-
ru přestupu tepla jsou systematické odchylky rozsáhlých souborů
experimentálních hodnot, které se promítají i do empirických
korelací. V oblasti parametrů VVER 1000 jsou kritické hustoty
tepelných toků určené p )dle korelace OKB GIDROPRESS zhruba
o 1 MW/ia vyšší ve srovnání s výpočtovými hodnotami podle kore-
lace IAE Kurčatova, což vztaženo k hodnotám OKB GIDROPRESS
představuje nejistotu 35+50 %.

Rozdíly v hodnocení krize se projevují nepříznivě i při
porovnávání výsledků experimentů s korelacemi, např. při cej-
chovních experimentech. Na obr. 3 jsou představeny výsledky
úvodní série ověřovacích experimentů provedených na Velké vodní
smyčce se svazkem A. Z časových záznamů parametrů jednotlivých
režimů byly nezávisle pracovníky IAE Kurčatova a ZES Skoda popsa-
nými metodami irčeny krizové body. Odchylka kritických hustot te-
pelných toků vyhodnocených podle příznaků OKB GIDROPRESS od
stejnojmenné korelace Činí 0,027 MW/m , t . j . cca 2% rozdíl kri-
tických tokůov bodech určených podle metody IAE Kurčatova činí
- 0,239 MW/m , cca - 20%.

Porovnávání experimentálních hodnot navzájem a s korelacemi
jiných autorů je tedy možné jen pokud byly získány stejnými me-
todami. Při porovnávání veličin založených na rozdílných inter-
pretacích krizového stam lze očekávat výrazné systematické chy-
by, srovnatelné se samotnými měřenými hodnotami kritických tepel-
ných toků.

Závěr

Bezpečnost vůči krizi přestupu tepla představuje základní
parametr teplotechnické bezpečnosti aktivní zóny lehkovodního
reaktoru. Vzhledem k tomu, -ie současně limituje zatížení teplo-
směnné plochy palivové kazety, je nezbytné, aby její výpočet
byl v odpovídající míře přesný. Přes dosažený pokrok ve výzkumu
krize přestupu tepla ale přetrvávají značné rozdíly v empiric-
kých korelacích, odvozených pro podmínky palivových kazet WER
v různých řešitelských organizacích SSSR a CSSR.

Po překonání technických problémů na Velké vodní smyčce
ZES okoda, souvisejících s průmyslovým charakterem experimen-
tálního zařízeni, se proto jeví jako prvořadý problém výzkumu
krize otázky přesnosti experimentu. Zřejmě je neúčelné hromadění
dalších nákladných výsledků, které projektant reaktoru OKB
GIDROPRESS sice toleruje, ale současně nevyužívá, poněvadž se
liší od jeho vlastních.
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Ing . Schet t ina Jan, Ing. Holouš Vojtěch
Závod Energetické s t r o j í r e n s t v í , k .p . SKODA Plzeň
VÝZKUM KRIZE PŘESTUPU TEPLA V PALIVOVÝCH KAZETÁCH WER1C00

Měření kr i t ických tepelných toků na modelech palivových
kazet WER1000 jsou prováděna na Velké vodní smyčce ZES SKODA
od roku 1982. Experimentální program zahrnuje měření toků v pě-
t i typech palivových svazků, s různým počtem topných prutů,
rovnoměrným a nerovnoměrným vývinem t e p l a po délce a průřezu
modelů.
Experimentální zař ízení

Velká vodní smyčka j e projektována na nás ledu j íc í maxi-
mální parametry:

t l a k 20 MPa
t e p l o t a 370 °C ,
průtočné množství 250 m/h
výtlačná výška hlavního
oběhového čerpadla 2,81 MPa
příkon měřícího úseku 3,75 MW.

Technologická část smyčky sestává z vysokotlakého experi-
mentálního okruhu, středotlakého chladícího okruhu, p l n í c í
větve, zař ízení pio kontinuelní f i l t r a c i , rozvodu chladíc í vo-
dy a dusíkové hospodářství .

Vysokotlaký okruh j e proveden z austenit ických oce l í*
V základní č á s t i potrubního systému o Jsl50 j e zařazeno oběho-
vé čerpadlo, výrobek fy. Hermetic Pumpen, e l . ohřívák s regulo-
vatelným výkonem a kompenzátor objemu.

Experimentální kanál pro výzkur, kr ize přestupu t e p l a j e
umístěn na podlažích +4 + +13 m. Představuje tlakovou nádobu
opatřenou vstupním a výstupním hrdlem, ukončenou na obou kon-
cích izolovanými elektrodami pro připojení svazku topných pru-
tů ke zdroj i e l . energie . Nad horní elektrodou j e kanál pro-
dloužen tlakovou h l a v i c í pro zavedení dusíku do vnitřku top-
ných prutů .

Na výstupu experimentálního kanálu jsou zařazeny separá-
tory páry a kondenzátory, ve společné větv i potrubí pak chla-
diče provedené jako výněníky 5 U trubkami.

Hlavní okruh j e naplněn demineralizovanou charakterizova-
nou pH 5+9, s p e c i í , vodivostí -£ 6/US, odparkem -£ 5 mg/1 •
koncentrací chloridů 0,05 mg/l.

Diodový zdroj pro napájení svazku topných prutů sestává
z regulačního.autotransformátoru, připojeného na s í t 22 kV,
Regulaci umožňuje 33 regulačních stupňů, přepínaných pod z»-
tížením pomocí jednofázových lokomotivních pneumatických p ř e -
pínačů. K regulačnímu autotransformátoru j e připojen hlavni
transformátor s výstupním napětím 250 V, který má na vývodech
zanojeny regulační presytky umožňující plynulou regulaci napě-
t í mezi jednotlivými odboíkami regulačního autotransformátoru.
Vlastní usměrňovač j e vestaven v jedné usměrňovači s k ř í n i
25 kA, 150 V, osazené křemíkovými diodami.
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Ovládání technologické části smyčky je provedeno z centrál-
ního velínu, řízení stejnosměrného zdroje je od panelu měřícího
stanoviště experimentálního kaná"! U c

Pro sběr a zpracování výsledků měření je instalován v mě-
řící věži smyčky Číslicový informační systém CIS3OOO se dvěmi
základními jednotkami ADT 4100, připojenými k procesu^přes spo-
lečnou analogovou vstupní stranu AV55000. Systém umožňuje vyhod-
noceni parametru experimentálního kanálu v reálném Case s je-
jich zobrazením na displejích s periodou 1,6 s a výpisem na
tiskárně s volitelným intervalem 5+300 s a ro-^ěž nezávislé
ukládání výsledků měření v jednotkách systému do bubnových pa-
mětí BW£ s minimální periodou 0,25 s s následujícím výpisem
post mortem vybraného časového úseku po dosažení krize. Výpis
zvolených vyhodnocených veličin lze provést na požadované úrov-
ni zpracování a ve vhodné podobě a úpravě, včetně grafického
znázornění jejich časového průběhu.

Metodika experimentu

Krizový stav modelu palivové kazety lze realizovat plynu-
lým zvyšováním příkonu svazku topných prutů při stálých, pře-
dem nastavených parametrech chladivá nebo plynulým snižováním
průtoku změnou otáček hlavního oběhového čerpadla při stálém
tlaku a vstupní teplotě chladivá a stálém příkonu svazku.

První způsob se ooužívá v oblasti nízkých a středních tl*-
ků, kdy je krize doprovázena výrazným zvýšením teploty topných
prutů, druhý způsob pak v oblasti vysokých tlaků, charakteri-
zovanou povlovným nárůstem teploty modelu při krizi přestupu
tepla.

Výstup z krize se v obou případech provádí rychlým sníže-
ním napětí regulačního auto trans forma toru, zhruba o 20*30 Jí,
bud automaticky od překročení nastavené teploty na tranzistoro-
vých regulátorech TRS91 nebo ručně, na základě vizuální kontro-
ly záznamu teplot na registračních kompenzátorech SERVOGOR.
Pro detekci krize varu je použito termočlánkových sond, jejichž
měrné spoje jsou umístěny v topných prutech v místech očekávané-
ho vzniku krize.

Modely palivových kazet

Přímým průchodem el. proudu vytápěné pruty jsou vyrobeny
z plných prutů nebo trubek z ocelí tř. 17 o vnějším průměru
9,0 mm. Průřez mprteriálu prutů je volen v závislosti na požado-
vaném profilu vývinu tepla a výkonu svazku.

Na horním konci svazku jsou topné pruty, prodloužené mědě-
nými trubkami, spojené v kuželové elektrodě. Spodní konce prutů
jsou ukončeny měděnými lanky zapájenými rovněž do kuželové
elektrody. Distancování prutů ve svazku je provedeno originální-
mi voštinovými mřížkami, rozmístěnými shodně s dílem s roztečí
240 mm.

Celková délka svazku činí 6450 mra, topená délka je 3500 mm.

Zkoušený svazek A představuje 7-prutový svazek s rovnoměr-
ným vývinem tepla.
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ovazek B je rovněž 7-prutový, s cosinoyým profilem vývinu
tepla. Topné pruty jsou svařeny ze tří částí, Koncové díly o dél-
ce 1250 mm jsou vyrobeny z trubek s proměnnou tlouštkou stěny,
střední díl .je z trubky o tlouštce 3těny 0,7 mm.

Průtočný průřez modelu kazety je vytvořen keramickými
vložkami s centrálním šestiúhelníkovým otvorem s rozměrem pod
klíč 35,45 mm.

Výsledky experimentů
Měření kritických tepelných toků se svazkem A a B byla pro-

vedena v rozsahu tlaků 16-18 MPa a hmotových rychlostí 2400 •»
3800 kg/m s. Vstupní teploty 300 + 310 C byly dány omezením max.
příkonu svazku - 1 MWj v době měření nebyl ještě v provozu chla-
dící okruh smyčky a všechna měření proto byla provedena v oblas-
ti sytého jádrového varu*

Cílem úvodních sérií měření bylo především ověření metodiky
experimentu. Naměřené hodnoty byly porovnány s korelací OKB
GIDROPRESS, používanou pro výpočet aktivní zóny reaktorů WER:

q K R = O . ^ U - x r
0 ' 5 - 0 ' 1 0 5 * (y>w)-0.127*0t311(l-x)-

(l-0,0185p)

q K R /MW/a2/ - hustota kritického tepelného toku,
x / - / - relativní entalpie v krizovém průřezu,

/kg/m s/ - hmotoT
/MPa/ - tlak.

pv /kg/m s/ - hmotová rychlost,

Výsledky jsou graficky představeny na obr. 1. Je zřejmá
velmi dobrá shoda v ověřované oblasti parametrů, svědčící o
úspěšném zvládnutí mimořádně složité problematiky experimentu.

Závěr
Vybudovaná Velká vodní smyčka ZES okoda představuje svými

parametry a vybavením špičkové zařízení pro výzkum krize pře-
stupu tepla v palivových kazetách VVER1000. Výsledky měření
doplní experimentální hodnoty získané na smyčkách sovětských
řešitelských organizací, především v oblasti záporných rela-
tivních entalpii, tj. v oblasti podchlazeného varu, kde z důvo-
du omezeného příkonu svazku (OKB Gidropress: R < I MW) nebo
tlaku ve smyčce (IAE Kurčatova: p ^ 10 MPa) nebyla doposud mě-
ření při parametrech WER1000 provedena.

Širšímu využití Velké vodní smyčky pro experimentální
účely brání předevSím ta skutečnost, že část smyčky je převáž-
nou dobu provozována pro zkoušky regulačních tyčí. Realizaci
experimentálního programu také nepříznivě ovlivňuje pomalé
uvádění do provozu chladícího okruhu,prozatím lze provozovat
smyčku jen se značně omezeným příkonem experimentálního kanálu*
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PŘEDBĚŽNĚ STANOVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LIMIT AKTIVNÍ ZÓNY
REAKTORU WER 1000 A POROVNÁNÍ S VVER 440

Bezpečnostní limity aktivní zóny, t J „ mezní hodnoty para-
metrů, které nesní být překročeny běhen normálního a abnormál-
ního provozu jaderné elektrárny, jsou v oblasti termohydrauli-
ky určeny také požadavkem nepřesáhnutí kritického tepelného
toku na povrchu palivových elementů. S pomoci metodiky popsané
v /I/ a předběžných údajů pro aktivní zónu reaktoru WER 1000
byly získány a v referátu jsou uvedeny výsledky výpočtů bez-
pečnostních Hnit při nominálním průtoku chladivá a porovnány
s analogickými hodnotami reaktoru WER 440.

Pro řešeni byl uvážen izolovaný tepelně hydraulický kanál
reprezentovaný palivovým elementem a odpovídajícím průtočným
průřezem chladivá. Pro rozličné experimentální korelace lze
obecné hustotu kritického tepelného toku q. na axiální sou-
řadnici z vyjádřit funkci K

qk(z)»qk(geometrie, p(z), w(z), h(z), "dalií veličiny") . (1)

Využijeme skutečnosti, že pro řešený účel Je možné považovat
tlak p a hustotu hmotnostního toku chladivá w podél kanálu
za konstantní a že průběh měrné entalpie vody h lze vyjádřit
závislosti na vstupní teplotě vody T. do reaktoru, výkonu
palivového elementu q. a konečně na normované funkci axiál-
ního rozloženi výkonu f(z) . Potom pro zadanou geometrii lze
vztah (1) přepsat do tvaru
qk(z) - qk(P.w.Tf.qf,f(z)) . (2)

Mírou bezpečnostní rezervy tepelně-hydraulického kanálu
je minimální hodnota poměru kritického tepelného toku dosažená
v libovolném místě palivového elementu, tj.

k - min (-JS ) .
q.f(z)

V čitateli pravé strany je kritický tepelný tok určený empi-
rickou korelaci a ve jienovateli skutečný tepelný tok (p je
SřldSi h2t!!Í tepelného toku na vnějším povrchu povlaku pa
livového elementu).

powoci implicitní funkce

a výkonu palivového proutku Q



a 13

Uvedené grafické výsledky numerického řešení byly získány
pro hodnotu W odpovídající nominálnímu průtoku chladivá re-
aktore* a lze je vyjádřit explicitním vztahem
Q - Q(P,T) (5)
Pro reaktor W E R 440 a WER 1000 jsou bezpečnostní limity od-
povídající (5) ukázány ve třírozměrných obr. 1 a 3 . přičemž
přípustné hodnoty veličin leží pod znázorněnou plochou* Dvou-
rozměrné obrázky 2 a 4 obsahuji sadu parametrických křivek
pro různé konstantní poměrné přípustné výkonv reaktoru Q_
vztažené k výkonu nominálnímu a jejich číselné hodnoty jsou
uvedsny jako parametr křivek* Vlastně se jedná o řezy výkonu
trojrozměrného obrázku promítnuté do základny P,T. Parametric-
kým křivkám odpovídají maximální tepelná zatíženi palivového
proutku

Q,fc«fj (6)

kde K. je radiální součinitel nerovnoměrnosti výkonu palivo-
vého proutku a index j označuje jmenovitou hodnotu označené
veličiny* Na obrázcích 2 a 4 je písmenem M označen bod odpo-
vídající jmenovité teplotě a tlaku chladivá.

Prezentované výsledky byly získány s užitím korelace pro
kritický tepelný tok /2/, universálního axiálního rozloženi
výkonu sestrojeného v /3/, a následujících hodnot dále uvede*
ných základních veličin

Tj

"j
KQ
palivový element:

délka
průměr
palivový kanál:
průtočná plocha
hydraulický průměr
termický průměr

kw
MPa
°c
kg i

WER 440

31,2685
12,26
267
3 224
1.7

10.-3

m
m
m

6.9324l0-5
8,69710-3
9,65741Q-3

WER 1000

58.99
15.7
289.7
4 180
1.7

3,53

9.110-3

7.57510-5
10.595l0-3
11.4810-3

Výběr výsledků je ukázán v tabulce 1. kde se jako bez-
pečnostní limita udává poměrný výkon reaktoru Q- odpoví-
dal lei nominálnímu průtoku reaktorem a Jmenovitý* paramet-
rům chladivá a dále dvěma rozsahům teplot a tlaků chladivá.



Tabulka 1

p « p.

T • T f

QR

užší rozsah

p

T

QR

kg m-2 s - 1

MPa

°C

parametrfl

MPe

°C

široký rozsah parametrů

P

T

QR

MPa

°C

WER/ 440

2 717,

12,25

2 6 7

1,65

11

2 7 3

1.54

10

2 8 0

1.45

,8

14

2 6 0

1.79

16

2 5 4

1.96

VVER

3 708

15.7

289.7

1.153

14.5

2 9 6

1.066

13,5

303

0,986

1000

.9

17,5

2 8 3

1,28

19.5

2 7 7

1.424

1^ je součinitel nerovnoměrnosti průtoku (0.843 pro VVER 440
aw0,887 pro W E R 1000)

Závěr
i

Při provozu všech hlavních cirkulačních čerpadel a Jme-
novitých parametrech chladivá Jsou bezpečnoetnl limity aktiv-
ni zóny dodrženy, pokud Její poměrný tepelný výkon nepřesáhne
hodnotu 1,15 u VVER 1000 a 1,65 u WER 440.

Pro sledovaný užší rozsah tlaků a vstupních teplot chla-
divá a dále pro široký rozseh těchto parametrů plsti {hodnoty
v závorce odpovídají Širokému rozmezí parametrů):
WER 1000: bezpečnostní limity jsou dodrženy pro poměrný vý-

kon reaktoru nižSÍ než 1,066 (0,986), avšak jsou
překročeny pokud je vySšl než 1,28 (1,424). Výkon
reaktoru, který leží mezi uvedenými krajními hod-
notami, je třeba pro danou teplotu e tlak chladivá
porovnat s bezpečnostními limitami zobrazenými
v obr. 4 .

WER 440 : bezpečnostní limity jsou dodrženy pro poměrný vý-
kon reaktoru nižil než 1,54 (1.45), avisk jsou
překročeny pokud je vySSi než 1,79 (1,96). Výkon
reaktoru, který leží mezi uvedenými krajními hod-
notami, je třeba pro děnou teplotu a tlak chladi-
vá porovnat s bezpečnostními limitami zobrazenými
v obr. 2 .



Předběžné výsledky ukazuji, že poměrný přípustný výkon
reaktoru WER 1000 je asi o 50% nižší než u reaktoru WER 440
(např. 1,15 oproti 1,65). Zřtoho je názorně zřejaé, že bezpeč-
nostní problematice WER 1000 bude nezbytné věnovat podstatně
vice pozornosti než u reaktora WER 440.

Literatura

/I/ R. Pernica, P. Šedivý: Bezpečnostní linuty aktivní zóny
reaktoru WER 440 při zaěnách průtoku chla-
divá
ÚDV 6801 T, 1983

/2/ D, Vaapola: Krize varu při nestacionární* průtoku chla-
divá
Referát této konference

/3/ R. Pernica: Problenatlka zdůvodněni tabulky režiMŮ OE VI
pro poruchy výpadku hlavních cirkulačních
čerpadel

6890 T, 1984



Q
, ( •

Hi

foul
>l 8

0 , 0 .

. f . i O -

.00

. co

r:...oo-Í

QtkUj
•_ HV4.B

\'\ ::..ií'.i.00

L" >í

M M I I I I I ' I I I 1 1 1 j I I 1 1 | I I I t"j—

O O O

<r> o. o
cu £*•.• a - LO i n

§2

T C-CJ
^„ n

 : 15/" ÍSS/ 1.B/ 1£S/ 17/1'

F'B0.0 ..

/ *
/IS.

! / / , / / / 7

Ci O O O O O O

o <-• cu c^ =>* LO ;r: ft.

to

5

VVER 440 - přípustný tepelný výkon
palivového proutku Q v závislosti
na teplotě T a tlaku P chladivá.

Obr.l.

VVER 440 - závislost mezi přípustnou teplotou T
a tlakea P chladivá pro hodnoty poměrného výkonu
reaktoru Q~ vyznačené jako parametr křivek.

Obr.2.



Q tkUJ

&

"|ni!|!irn"rnnn II
' • O O O O

:

:• r-r

1.05/

,. >-j. j . /

-j

TIS/" t.2// / iq

/' / / 13.I

/ /
/ /

277 o

/ I'D

- -f- |-

M

VVER 1000 - přípustný tepelný výkon
palivového proutk.; Q v závislosti
na teplotě T a tlaku P chladivá.

Obr.3.

VVER 1000 - závislost ««zi přípustnou teplotou T
a tlakea P chladivá pro hodnoty poaěrného výkonu
reaktoru Q R vyznačené jako paraatetr křivek.

Obr.4.



388

Ing. Josef Vamjjola, CSc.
Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů, Běchovice

KRIZE VARU PŘI NESTACIONÁRNÍM JPRÍtoOKU CHLADIVÁ

1. Úvod
Při tepelně fyzikálních výpočtech aktivní zóny tlakovod-

ních jaderných reaktorů se předpokládá, že v žádném provozním
režimu nedojde ke krizi varu. K určení kritických hustot te-
pelných toků se vychází z empiricky odvozených že-relačních zá-
vislostí získaných převážně z experimentů pri stacionárním
průtoku chladivá* Cílem této práce je ověřit, zda tento před-
poklad je právněný při změně průtoku chladivá vyvolaném vý-
padkem cirkulačních čerpadel.

2. Provedení experimentu
Měření kritických hustot tepelných toků bylo provedeno

na elektricky vytápěném modelu palivového článku, složeném
ze sedmi paralelně řazených trubek o průměru 10x0,5 mm, ulože-
ných s poměrnou roztečí 1,4 v trubkovém kanálu o vnitřním prů-
měru 46 mm. Axiální a radiální vývin tepla byl rovnoměrný, vy-
tápěná délka 1200 mm. Měření se uskutečnila při dvou tlakových
hladinách 12,5 a 16 MPa jak při stacionárním tak i při nesta-
cionárním průtoku chladivá. Při nestacionárním průtoku byla
změna hustoty hmotnostního toku ~114O kg.nf.s** , která odpo-
vídá poměrům v reaktoru WER 1000 při zadření jednoho ze čtyř
oběhových čerpadel (obr. 1). Vstupní teplota chladivá byla
volena tak, aby hmotnostní podíl páry v místě krize varu odpo-
vídal skutečným poměxům v reaktorech typu WER. K indikaci
krize varu byly použity termočlánky Hi-NiCr s časovou konstan-
tou -v0,3 f. Vznik krize varu byl definován náhlým vzrůstem
teploty steny trubek, signalizovaným analogovým regulačním
přístrojem, který automaticky vypínal i přívod topného proudu.
Kromě toho byl průběh změny teploty registrován liniovými za-
pisovači. Přesnost určení kritické hustoty tepelného toku by-
la 3,1 %.

3. Dosažené výsledky
Výsledky experimentálně stanovených kritických hustot te-

pelných toků byly porovnány s hodnotami vypočtenými z korela-
cí IAE 4 /5/, OKB 2 /1/, EUDU /3/, W 3 /6/, W3RS /6/, BW 2 /2/,
GE /6/ a SVUSS, odvozené pro tlaky větší než 4 l&a ve tvaru

6 / -3 \0,57

kde .
A = 0,623 - 0,786 Jt k r Pro Xkr = 0,15
A = 0,565 - 0,399 XVr pro x^ > 0,15

Při výpočtu kritických hustot tepelných toků se u všech kore-
lací vycházelo z lokálních parametrů chladivá, určených
v místě krize varu výpočtovým programem VEVERKA /4/.

Z porovnávacích výpočtů, provedených iterační metodou a
shrnutých na tab. 1, plynou tyto závěry :



1) Při dané rychlosti změny průtoku chladí?a se kritické hus-
toty tepelných toků neliší o 3 hodno*- získanýc'- při stacionár-
ním průtoku.
2) V rozsahu měřených krizo/vých parametrů chladivá dávají
všechny korelace, s výjimkou korelace IAE 4, dobrou shodu vý-
sledků výpočtů s experimentálními údaji.
Seznam označení

d (m) - ekvivalentní vytápěný průměr horkého subkanálu,
G (kg.nf* .s-* ) - hustota hmotnostního toku, i (J.kg"' ) - měr-
ná entalpie, L (m) - vytápěná délka, n (-) - cčet měřených
bodů, p (MPa) - tlak, q (W.m** ) - hustota tepelného toku,
r (J.kg"'f ) - měrné výparné teplo, R (-) - porovnávací faktor}
vypočtená/měřená hustota kritického tepelného toku, R (-) -
aritmetický průměr faktoru R, Sfí (-) - směrodatná odchylka
veličiny R, T (K) - teplota, x (kg.kg"* ) - hmotnostní podíl
á (ii)r"' , r(s) - čas.

Indexy
kr - kritický (krize varu), krit - kritický (termodyna-

mický kritický bod), s - na mezi sytosti, 1 - týká se vstup-
ního stavu.
literatura
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Prut ok
Korelace

IAE - 4
OKB - 2
fíKDU

w 3
w 3 us
BW - 2
6 £

svuss
Pj^. (MPa)

Gj^ (kg.ia"2.^"1)

xKr "
x l -
n

stacionární
R

0,94
1,00

1,10
1,00

1,04
1,06
1,06
1,00

V*
1.5
2 , 3
2 , 9
1.5

1 .7
1,7
2 , 5
1,6

12,5*12,8

16O0--3200

0, O6fO,12

-O,19ř-O,25

25

nestacionární
R

0,94
0,95
1,06
0,95
1,00
0,99
1,00
0,98

sR/%/

3 , 8

3,5
3,7
3 , 1
3,7
3,4
3 , 2

3,7
12,0řl2,2

1800f2200

0,1*0,13

-0,15^-0,18

8

stacionární
R

0,79
0,95
0,92
0,90
0,92
1,00
1,00
0,92

sH/*/

1.5
0 , 8
1,0

0 , 7
1,0

1,1
3 , 8

1,3
16,1*16,6

22OOf34OO

-O,003f+O,04

-O,3ř-O,35

9

nestacionární
R

0,84
0,97
0,94
0,90
0,93
1,01
1,05
0,98

V"
2 , 1
2,7
2 , 5
2 , 3
2,5
2 , 7
3,3
2 , 4

15,6*16,5

1900f2400

0,04ř0,10

-0,24-1-0,32

29

Tab. 1 Porovnání výsledků měření s výpočtem
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DATABANKA EXFERMENTÁUÍÍCH HODNOT KRIZE VARU Pftl STAC IONÁRNÍCH
PODMÍNKÁCH

Referát shrnuje základní principy organizace a vnitřní struktury
databanky experimentálních údajů o kr iz i varu ve L ježcích prutu
a v trubkách př i stacionárních podmínkách. Databanka, budovaná
v CSSR v rámci mezinárodní spolupráce RVHP, obsahuje v současné
době přes 12.000 experimentálních bodů. Referát naznačuje, i něk-
teré možnosti využívání databanky a formou tabulek a histogramů
podává charakteristiku obsahu databanky z hlediska rozložení hlav-
ních parametrů.

1. Úvod

Krize varu je jedním z hlavních tepelně-fyzikalních. faktorů,
které limitují nejen nominální výkon reaktoru, ale i bezpečnost
aktivní zóny při přechodových a havarijních stavech. Analytické
řešení krize varu se vzhledem ke složitosti tohoto jevu dosud ne-
podařilo nalézt, a proto se hlavní směr výzkuou ubíral cestou ex-
perimentálního vyšetřování. V laboratořích mnoha zemí celého svě-
ta byl proveden velký počet měření a nashromážděn obšírný experi-
mentální materiál, který na základě statistického zpracování dal
vzniknout desítkám různých poloempirických korelací. Ukazuje am,
že pro seriózní vývoj, testování a optimalizaci jednotlivých vý-
počtových metod krize varu jsou nutné co nejpočetnější datové sou-
bory. Sestavení databanky experimentálních hodnot krize varu je
proto racionálním krokem, nebol soustřeďuje činnosti počínaje shro-
mažďováním dat a konče jejich zápisem v jednotné formě na magne-
tický nosič dat, vhodný pro následné zpracovávání s využitím vý-
početní techniky.

Původně předložený návrh /I/, který předpokládal databanku
ve formě sekvenčního souboru na magnetické pásce, byl na základě A/
konzultací především se sovětskými specialisty přepracován na for-
mu, využívající souborů přímého přístupu, umístěných na magnetic-
kých discích kapacity 29 Mbyte, užívaných běžně na počítačích řa-
dy JSEP. Struktura a obsah experimentální informace přitom nedoz-
naly podstatných změn proti původnímu záměru. Výrazně se však mě-
nila organizace úschovy informace v databance, což vedlo i k pře-
pracování programového vybavení databanky.

2. Obsah a struktura databanky

Databanka shromažďuje údaje o jednotlivých experimentálních
bodech (režimech) krize varu, přičemž vždy řada bodů. je naměřena
na stejné zkušební sekci, tj. na stejném konkrétním modelu. Data-
banka tedy soustřeďuje, informace na dvou úrovních:
- údaje o zkušebních sekcích,
- údaje o jednotlivých experimentálních bodech, které byly na kaž-

dé zkušební sekci naměřeny.



Organizace úschovy informace v databance vyplývá z klasifikace ty-
pů informací podle obr. 1. Kompletní iuformace o zkušební sekci i
všech jejích jednotlivých experimentálních bodech je v databance
uložena v osmi typech záznamů* Z nich čtyři jsou určeny pro popie
sekce, další dva slouží pro údaje o experimentálních režimech a
zbývající dva shromažcbjí informaci o zdroji literatury.

Pro popis experimentální sekce jsou zavedeny tyto čtyři záz-
namy:
- záznam UM: celočíselná informace o zkušební sekci, která obsahu-

je údaje: číslo sekce, kódové číslo státu (1 boratoře), identi-
fikátor geometrického typu sekce, počet a typ distančních mří-
žek, typ rozložení tepelného výkonu po délce i po průřezu sek-
ce apod.; jsou zde též zaznamenány adresy všech dalších zázna-
mů v odpovídajících souborech přímého přístupu, a tím je tento
záznam MU určující pro vyhledání všech údajů o sekci, jejích ex-
perimentálních režimech a literárním zdroji;

- záznamy JU. a BB: obsahuji geometrické a výkonové charakteristiky
zkušební sekce, přičemž záznam kk je určen pro sekce tvořené
svazkem prutů, zatímco záznam BB slouží pro sekce tvořené trub-
kou nebo mezikruhovým kanálem;

- záznam CC: týká se pouze zkušebních sekcí tvořených svazky pru-
tů a obsahuje údaje, potřebné pro vyhodnocování experimentů me-
todou subkanélové analýzy - geometrické a výkonové veličiny jed-
notlivých subkanálů a tyčí, topologii vzájemných vztahů mezi ni-
mi apod.
Pro popis experimentálních režimů naměřených na dané zkušební

sekci se používá pro každý jednotlivý bod těchto dvou záznamů :
- záznam DD: obsahuje veličiny, které plně popisují experimentální

režim - tlak, hustota hmotnostního toku, kritická hustota tepel-
ného toku, parní obsah na vstupu atd.;

- záznam MD: týká se pouze experimentálních bodů, naměřených na
sekcích tvořených svazky prutů; obsahuje doplňující informaci
(existuje-li), která označuje pro každý experimentální řeži*
čísla subkanálů a topených tyčí, na nichž byla experimentálně
indikována krize varu.
Poslední dva záznamy jsou určeny opět pro celou zkušební sek-

ci:
- záznamy IZ a If: obsahují textovou informaci o užitém., resp. pri-

márním literárním zdroji dat.
Zpracování záznamů pro počítač je řešeno tak, že všechny záz-

namy mimo záznam UU. mají proměnnou délku. Rozměrové veličiny jsou
v nich zapsány v jednotkách soustavy SI . Na magnetickém disku je
vytvořeno osm souborů přímého přístupu, které se skládají z neblo-
kovaných fyzických zápisů fixní délky. Záznamy jednoho typu v celé
databance pak patři do jednoho souboru deklarovaného fortranský*
příkazem DEFINE FIIE. Podrobná specifikace obsahu všech záznamů je
uvedena v /2/.

3. Programové vybaveni pro řízený výběr dat z banky

Pro praktické využívání databanky je nutné programové vybave-
ni, umožňující výběr dat podle kritérií specifikovaných uživatelem.



K tonuto účelu byl sestaven program VYBER, užívající podprogramů
ÚKOL, VYBER1, VXBER2 a D5BCHP. Program pracuje tak, že probírá
základní záznamy 101 a na základě zadaných kritérií zkoumá, zda ae
příslušná sekce oá "zařadit" nebo "vypustit". Vypuštění sekce; zna-
mená i vypuštění všech jejích experimentálních bodů, naproti tomu
zařazení sekce způsobí postupné čtení záznamů jednotlivých experi-
mentálních bodů této sekce. Režimové parametry každého bodu jsou
porovnávány se zadanými kritérii výběru a opět je rozhodnuto, zda
se bod zařadí nebo vypustí. Může nastat případ, kdy zařazená sek-
ce je nakonec fakticky vypuštěna následkem toho, že *ádný z jejích
bodů nevyhověl předepsaným kritériím výběru.

Výběr lze provádět dvěma principiálně odlišnými způsoby:
- pomocí přímého vyjmenování požadovaných hodnot určujících veli-

čin, přičemž existuje i možnost inverzní funkce, tj. vyloučení
vyjmenovaných hodnot;

- pomocí předepsání rozsahu jednotlivých určujících veličin.
Oba typy výběru se navzájem nevylučují a lze je kombinovat. Kon-
krétní možnosti výběru, které jsou podrobně uvedeny v /I, 2/, jsou
rozšířeny i o možnost direktivního vyloučení těch experianetálnich
bodů, u nichž vznikly pochybnosti o správnosti naměřených hodnot.

4. Dokumentace databanky

Každému uživateli databanky je k dispozici:
- magnetická páska vytvořená jako kopie všech osmi souborů s obsa-

hem databanky a obsahující též úplné programové vybavení pro
výběr dat z databanky;

- podrobný popis obsahu a struktury záznamů 3 vysvětlením vyznánu
všech veličin, doplněný pro sekce tvořené svazkem prutů grafic-
kou informací o průřezu sekce;

- manuál vstupních dat programu VYBER a kontrolní listing programu
VYBER včetně všech jeho podprogramů.

5. Některé možnosti využívání databanky

Možnosti využití databanky experimentálních hodnot krize varu
pro trubky a svazky prutů jsou velmi široké. Lze z nich uvést např.
- pořizování soupisů dat na základě nejrůznějších kritérií,
- parametrické studie Četnosti experimentálních bodů,
- pomoc při sestavování koncepce experimenté3xiích programů s ohle-

dem na zaplnění dosavadních "bílých míst",
- testování korelací pro stanovení kritické hustoty tepelného toku,
T optimalizace těchto korelací, případně vývoj nových výpočtových

metod pro predikci podmínek vzniku krize varu.
V současné době databanka obsahuje 12.034 experimentálních bo-

dů, naměřených na 231 zkušebních sekcích. Rozbor četnosti experi-
mentálních bodů z hlediska geometrie a axiálního profilu tepelného
toku je přehledně uveden v tabulce I.



Tabulka I : Počet experiiaentálních bodů v nákladních skupinách dat

geometrie sekce

axiální profil
tepelného výkonu:

rovnoměrný

nerovnoměrný

celkem

svazky prutů

počet
bodů

3618

311

3929

počet
sekcí

12

7
79

trubky

počet
bodů

5019

3084

8103

počet
sekcí

131

21

152

Na obr. 2 - 8 je formou histogramů proveden rozbor četnosti
bodů pro jednotlivé rozsahy hlavních režimových (obr. 2 - 5) «
geometrických (obr. 6 - 8 ) parametrů.

Na základě vlastních měření rozšířených publikovanými výsled-
ky experimentálního výzkumu krize varu byla v SVÚSS empirický od-
vozena korelace pro výpočet kritické hustoty tepelného toku /3Y.
Korelace byla ověřtna na celém shromážděném souboru 12.034 expe-
rimentálních bodů a ve srovnání 3 obdobně prověřenými mnoha publi-
kovanými korelacemi jiných autorů vykázala nejlepší výsledky -
střední aritmetická odchylka č i n í - 1,0% při středně-kvadratické
chybě 13,4%, přičemž výpočty byly provedeny srovnáním teoret ic-
kých a experimentálních hodnot, vztaženým na daný vstupní stav.
Histogram rozložení odchylek pro tuto korelaci je zachycen na obr.
9.

6. Závěr

Referát popisuje prvou generaci databanky, která je v CSSR bu-
dována pro potřeby členských zemí RVHP a byla otevřena k používání
koncem roku 1983. Další plánovaný vývoj databanky předpokládá v ter-
mínu do konce roku 1984 otevření 2.generace databanky, v níž bude
při zásadně nezměněném programovém vybavení rozšířen soubor dat o
nové údaje

- získané vlastním měřením v SVÚSS,

- převzaté a zpracované z nově obdržených zahraničních publikací,

- dodané do databanky z bank sovětských pracoviší (1AE, NIKIET, . . . ) .
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8* Seznam užitých označení

dt
G
L
S
P

B

tepelný ekvivalentní průměr (m)
hustota hmotnostního toku (kg.m~2.s )
vytápěná délka (m)
počet bodů
tlak (HPa)
kritická hustota tepelného toku (W.m~2)

poměr q k P f V ^ p o 6 e t / Qkr,experiment
hmotnostní podíl páry v místě vzniku krize varu
hmotnostní podíl páry ve vstupním průřezu

Experimentální
sekce

Zdroj literatury

Geometrické a vý-
konové charakte-
ristiky sekce

Parametry
zkušební
sekce

Experimentální
režimy

/
/ Informace pro

subkanálovou
analýzu

Doplňující
informace
o režimech

Obr. 1 Klasifikace typů informací v databance
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Ing. Bláha Václav
Závod Energetické s t r o j ír<?" •"• í . ? v -r>K̂ DA P

PRLSTUP TEPLA PAl KAVARIJNÍ/ř CHIAZExNÍ PJLA-'.TOPB

Havarijní chlazení aktiv-.i zóny jaderného reaktoru znamená
opětovné dosažení konvektivního přestupu t e p l a do jednorázového
chladicího media, k iehož přerušení došlo vlivem tzv. havárie
se ztrátou chladivá. Celý proces, resp. průběh lavarie j e možné
r o z d í l i t na t ř i základní o b l a s t i , z hlediska piocesů probíha j í-
cích v aktivní zóně reaktoru:

a) fáze odtlakování
b) fáze rů.:.tu teploty pokrytí palivových článků
c) fáze zaplavování.

V průběhu fáze odtlakování sf. vytvářejí postupně všecnny
režimy přestupu tepla v dvoufázovém proudění. Ve fázi zaplavo-
vání se tyto režimy vytv;řejí opět, ale v obráceném sledu než
ve fázi odtlakování.

Ve fázi zaplavování (nebe zalévaní) dochází k vytvoření
kontaktu chladicího media s vysušeným, rozehřátýn povrchem pali-
vových článků, reso. i-nitátorů. Při tomto procesu vzniká tzv.
chladicí fronta, v jejíž oblasti probíhá prudká z.aěna jednotli-
vých režimů přestupu tepla a existují velké teolotní spády ve
vychlazované stěně, jak v radiálním, tak i v axiálním směru. Je
tedy možné říci, že chladicí fronta je zdrojem teplotního rozru-
chu, který se pohybuje rozenřátým, resp. ochlazovaným povrchem
s rychlostí u (t), která může být otočně v čase proměnná. Hod-
nota rychlosti chladicí fronty je m.nší než hodnota rychlosti
vstupující chladicí vody. V úseku, ve kterém probíhá intenzivní
vychlazování, jsou rozlišovány následující oblasti v závislosti
na druhu přestupu tepla.
Oblast I - Přestup tepla na smočeném povrchu, který je charakte-
rizován bublinkovým varem a konvektivním přestupem tepla do jed-
no fázového media.
Oblast II - Přestup tepla v oblasti chladicí fronty, pro který
Je charakteristický velký teplotní gradient ve stěně způsobený
změnou režimu varu na vychlazováném povrchu z blánového na pře-
chodový bublinkový var. (Chápeno proti smiru pohybu chladicího
media).
Oblast III - Přestup tepla v režimu blánového varu před chladicí
frontou, přesněji v nesmočené oblasti.

Při klasifikaci režimu je nutné d-.t pozor na skutečnost, že
termíny "před" a "za" chladicí frontou bývají různými autory pou-
žívány obráceně. Zcela jednoznačně.]! jt klasifikace prováděna
výrazy oblast smočená a nesmočená*

Cílem a smyslem námi prováděných experimentálních prací je
popsání mechanizmu procesu havarijního zalévání pomocí závislos-
ti rychlosti chladicí fronty, pro geometrickou konfiguraci odpo-
vídající reaktorům typu VVcR, na parametrec:: chladicí vody, kte-
ré mohou být měřeny. Je nutné si uvědomit, že čas nezbytný pro
vychlazení aktivní zóny je dule.iitým kriteriem pro analýzu čin-
nosti systémů havarijního chlazení.

Experimentální pr.ee jsou pnv.íděny na třech základních ty-



309

pech modelů. V mezikruhovém kanále, na sedmiprutovém svazku (v
obou případech je jako obálka použita trubka z průzračného kře-
menného skla) s distančními mřížkami a na kovové trubce (tzv.
vnitřní úloha). Ohřev je prováděn přímým průchodem stejnosměr-
ného elektrického proudu trubkami imitujícími palivové Články.
U prvých dvou typů modelů je situace blízká reálným podmínkám
tím, že je ochlazován vnější povrch. Při experimentech na trub-
ce probíhá proces chlazení na vnitřním oovrchu. Předností těch-
to experimentů je jednoduchost modelu umožňující analýzu fyzi-
kálního procesu.

Základní informací o postupu chladicí fronty je priběh tep-
loty stžny. Za okamžik průchodu chladicí fronty daným (měřeným;
místem je brána hodnota maximální změny teploty stěny (max.
hodnota prvé derivace). Je-li tato hod.ota měřena na několika
úrovních, lze pak jednoduchým způsobem stanovit střední rych-
lost postupu chladicí fronty mezi těmito místy.

Na základě experimentů na jednoprutovéin modelu byla získá-
na následující závislost rychlosti chladicí fronty na počáteč-
ních parametrech

u - A (G . A T )
B [m/s]

kde A » (0,106 - T w . 10~
4)

B . (0,495 - 3,5 . T w . 10"
4)

T ... počáteční teplota stěny imit^toru f°CJ
A T « T_ - T ... podchlazení na vstupu [ °C "]
G ... průtok na vstupu [kg/sJ.

Z grafické závislosti koeficientu přestupu tepla na rela-
tivním obsahu páry (v oblasti x<0) pro různé teplotní spády
(T --T ) a dvě hodnoty hmotnostního průtoku <©w = 180 a 130
kg/urŠ5 lze odvodit: ->

1) Při konstantním teplotním spádu a ýw se koeficient pře-
stupu tepla oc zmenšuje s rostoucím x (pro x < 0), což je způsobe-
no vzrůstajícím množstvím páry v oblasti u stěny s růsten x.
Zvláště silně se projevuje tato závislost v oblasti x < - 0,105.
Toto je možné objasnit nestabilností parní vrstvy při silném
podchlazení a silným vlivem hydrodynamiky. V oblasti x > - 0,105
je tato závislost značně menší.

2) Při konstantním x a <pw koeficient přestupu tepla klesá
s rostoucím teplotním spádem z důvodu přehřevu páry v oblasti
u stěny.

3) Při konstantním x a tealotním spádu, koeficient pře-
stupu tepla klesá s poklesem g>w, přičemž, jestliže srovnáme
různé hodnoty teplotního spádu, tak se tato závislost silně
projevuje při nízkých hodnotách teplotního spádu. Při větších
hodnotách je základním faktorem, majícím vliv na intenzitu vý-
měny tepla, přehřev parní vrstvy, který předchází dopadu kapek
media na povrch rozehřáté stěny. Při nízkých hodnotách ovlivňu-
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j e výměnu tepla především hydrodynamika proudu.
Na základě výsledků exp^rinentú na sedmi prutovém modelu

je možné konstatovat, že závislost oolohy chladicí fronty na
čase je l ineární pro nízké počáteční teoloty stěny a nízké hod-
noty hmotnostního toku. ( <pw * 20+40 fkg/m s ] \ T • 400*500
f CJ). Pro vyšší hodnoty oočátečních parametrů j i z l ineární zá-
v i s l o s t zachována není.^Časová závislost polohy chladicí fronty
je mnohem s i l n ě j i ovlivňována změnou <o w p ř i konstantní T než
načpak. -'

Při vyhodnocování závis lost i rychlosti chladicí fronty na
souřadnici bylo zj ištěno, že př i určitých parametrech dochází
k urychlování postupu fronty v dolní část i měřícího úseku, kte-
ré je způsobeno intenzivnějším přestupem tepla v nesmočené
oblast i vlivem interakce vodních kapek s povrchem a zpomalová-
ní postupu fronty v horní č á i t i svazku, způsobené vytvářením
parního jádra kolem centrálního proutku.

Na grafu jsou znázorněny závis lost i ořevr&cené hodnoty
rychlost i chladicí fronty u* fs/m ] na počátečních parametrech
chladicího media^G - průtok na vstupu ["kg/s] , AŤ - podchla-
zení na vstupu [ C])p vztaiené na jednotku ohřívaného povrchu
0 T r rn»7» pro t ř i počáteční teploty stěny. Z grafu j e patrné,
žé pro hodnotu (G. ̂ T) . Oli > 20 roste' čas potřebný k z a l i t í
s teplotou. Pro hodnotu (G. Í T ) . CCi < 20 je ta to závis-
l o s t obrácená. Tuto skutečnost j e možné objasnit na základě
výsledků práce [ 1 1 , ve které je popsána funkční závislost
rychlost i na re la t ivní entalpi i oro p - 0,5 fMPaJ. Tato závis-
los t vykazuje v oblast i námi sledovaného rozsahu parametrů mi-
nimum. Celou skutečnost j e nutné podrobit detai lnějš í analýze
a provést porovnání naší korelace pro rychlost chladicí fronty
s korelacemi zahraničními.

LITERATURA:

1. S. P, Nikonov
Výzkum přestupu tepla při havarijním chlazení lehkovodních
reaktoru
Autoreferát na dis . práci, Moskva, MEI, 1978
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METODY MÉRENÍ TEPELNÉHO VÝKONU RLAKTORU WER

Problém měření výkonu reaktoru vyvstal při zavádění obvyk-
lých dodavatelsko-odběrajelských vztahů do jaderné energetiky.
Závod ES k.p, SKODA Plzeň jako finální dodavR+el primární čás-
ti elektrárny má za povinnost prokázat kvali.u. dodávaného zaří-
zení - tepelný výkon reaktoru.

Tepelný výkon reaktoru lze určit bu5 přímým měřením na pri-
márním okruhu, a nebo je možné ho bilancovat z výkonu předávané-
ho do sekundárního okruhu. Obě metody byly podrobeny kritickému
rozboru zejména z hlediska přesnosti, přístrojového zabezpečení
a realizovatelnosti na vlastním díle. Na základě analýzy pak
vznikl návrh projektu ověřovacích, později garančních měření te-
pelného výkonu reaktoru na budovaných elektrárnách s reaktory

typu WER.

Teoreticky jednodušší je přímá metoda. Výkon reaktoru na
úrovni vstupních a výstupních hrdel je součinem průtoku a roz-
dílu entalpif. Při korekci na výkon aktivní zóny je nutno ješ-
tě uvažovat ztráty systémem SUZ a tepelné ztráty stěnou nádoby
reaktoru, i když celkově činí zlomek procenta základní hodnoty.

NR ' ̂ vý ' W + QZ

Entalpie se určí z naměřených tlaků a teplot v jednotli-
vých smyčkách primárního okruhu. Pro tato měření by se musely
udělat nové odběry a jímky, což je technicky proveditelné.

Složitější oroblém je měření průtoku chladivá jednotlivými
smyčkami primárního okruhu. Provozní měření neexistuje a doda-
tečná instalace škrtících orgánů do primárního potrubí jen pro
garanční měření je z hlediska bezpečnosti nepřípustná. Proto
byly hledány bezkontaktní metody měření průtoku, které nenaru-
šují celistvost primárního potrubí. Tomuto požadavku vyhovují
ultrazvukové průtokoměry a korelační metody něření průtoku.

Sondy ultrazvukových průtokoměru se přikládají na vnější
povrch potrubí. Princip průtokoměru je znám již dlouhou dobu*
Prototyp byl vyvíjen v 3VÚ33 Běchovice, ale výzkum byl před
několika lety zastaven a nebyl doveden do průmyslového použi-
tí. V ČSSR ani RVHP se toto zařízení nevyrábí. V prospektech
zahraničních firem se uvádí přesnost až 1 ft, praktické výsledky
však byly horší. Zatím se také nepodařilo získat informace
o chování průtokoměru v extrémních pracovních podmínkách,
v radiačním prostředí při teplotách 250-300 C. To vše vede
k nutnosti dalšího výzkumu a v/voje ultrazvukových průtokoměru
pro použití na jaderných reaktorech.

Korelační metody měření průtoku se rozvíjejí v posledních
několika letech v závislosti na rozvoji mikroelektroniky.
V ČSSR jsou ve stadiu vývoje. Prozatím se výsledky měření prů-
toku kapalin vyznačují velkým rozptylem hodnot, i když teore-
tická hranice dosažitelné přesnosti se pohybuje okolo 1 Jí,
V úvahu připadá zejména metoda založená na měření aktivity
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izotopu 1W.6. Použití této metody by si vyžádalo up§t další výz-
kumné a vývojové práce.

Obě metody vyžadují splnění podmínky, aby v místě měření
byl definovaný rychlostní profil proudu kapaliny, nebot měří
rychlost proudu a z té se počítá hmotový průtok. Požadavky na
rovné ú«eky před a za čidlem jsou zhruba stejné jako u clony.
Dispoziční řešení primárního potrubí u reaktorů VVER44O této
podmínce nevyhovuje, u reaktoru WER1000 je předpoklad, že tato
podmínka bude splněna.

Pro úplnost je třeba uvést, že existuje ješ tě možnost urče-
ní průtoku chladivá, z charakteristiky čerpadla v závislosti na
tlakovém spádu na čerpadle. Přesnost charakteristiky a tím i
odečtené hodnoty ale neodpovídá požadované přesnosti, nutné
k určení výkonu reaktoru pro garanční měření.

Výše uvedené skutečnosti zatím vylučují možnost přímého
určení tepelného výkonu reaktoru. Proto byla rozpracována a pro
stávající jaderné elektrárny se realizuje nepřímá metoda, zalo-
žená na bilancování měřených odběru energie z primárního okruhu,
včetně z t r á t a příspěvků energií nejaderného původu.

V USA je popsaná metoda zakotvena v normě ANSI PTC 32.1 -
1974 - Nuclear Steam Supply Systems a $e používána pro účely
provozních zkoušek varných a tlakovodnxch jaderných reaktoru. By-
l a použita rovněž př i garančních měřeních jaderné elektrárny Lo-
vi isa-1 ve Finsku, dodávané Atomenergoeksportem SSSR.

Princip metody spočívá v tom, že tepelný výkon reaktoru j e
určen výkonem předaný;*, do sekundárního okruhu zvýšeným o odběry
a sníženým o veškeré příspěvky energie realizované do místa b i-
lancování výkonu:

NR - NpG + N2 - Nc • NA

Jednotlivé položky bilance jsou specifikovány v dalším tex-
tu, realizace odběrů je znázorněna na schématu primárního okru-
hu (Obr. 1). Hranice bilancování je určena místem možnosti urče-
ní předávaného výkonu, tedy umístěním průtokoměru a teplotních
čidel.

Tepelný výkon absorbovaný sekundárním okruhem (NpC) před-
stavuje součet v/konů jednotlivých parogenerátorú, snížený o
ztráty s odluhem. Pro jeho určení je třeba zaěřit hmotový prů-
tok napájecí vody, množství odluhu z parogenerátoru a urč i t
entalpie generované vlhké páry, napájecí vody a vody na mezi
sytost i z naněřených teplot, tlaků a vlhkosti p-ry pro j i d n o t l i -
vé parogenerátory.

Ztráty energie (N2) zahrnují tepané ztráty primárního okru-
hu přes izolace zařízení a ztráty související s technologickými
odběry média a jeho návratem na jiné energetické úrovni. Tepel-
né ztráty konvekcí a radiací představují součet tepelných z t rá t
jednotlivých část í primárního okruhu. Přímé změření během ga-
rančního měření je neproveditelné, proto se tato polcíka z j i š íu-
Je předem při ohřevu primárního okruhu prací cirkulačních čerpa-
del v průběhu horkých zkoušek reaktoru a pří fyzikálním spouště-
n í . Tepelné ztráty spojené s pohybem i.jnoty zahrnují ztráty



s odběrem chladivá na kontinuelní čištění, unikem média ucpávka-
mi cirkulačních čerpadel, organizovanými a neorganizovanými úni-
ky a vychlazováním zařízeni pomocnými chladicími okruhu (vložený
okruh HCČ a SUZ). Pro určení jednotlivých položek je nutno změ-
řit průtoky a teploty pro určení vstupních a výstupních ental-
pií média.

Energie nejademého payodu (li-) představuje příspěvky
energie dodávané do primárního okruhu. Je určena součtem části
příkonu hlavních cirkulačních čerpadel, reall jvané v podobě
tepla předaného chladivu primárního okruhu, energie pohonů re-
gulačních mechanizmů odvedené chladicím okruhem systému ochrany
reaktoru a energie elektrických ohříváků, instalovaných v kompen-
zátoru objemu*

Akumulovaná energie (Ih) představuje změnu energie násled-
kem změny obsahu hmoty teplcnosných medií v kompenzátoru pri-
márního okruhu a v parogenerátorech za předpokladu izotennických
podmínek v čase. K jejímu určení je třeba měřit změnu hladiny
v daných nádobách a příslušné teploty a tlaky (entalpie) médií*

Při rozboru vlivu jednotlivých položek bilance výkonu
reaktoru dle projektových hodnot st snadno zjistí, že 99»7 %
představuje výkon předávaný do sekundárního okruhu a tím tedy
ostatní ztráty a příspěvky nají podružný význam. Tato skutečnost
umožňuje rozdělit měření na dvě části podle nároků na přesnost
měření a odpovídajících způsobů realizace. 2 toho vycházel i
projekt měření tepelného výkonu reaktoru JE, budovaných v CSSR.

Prvá skupina čidel zajištuje stanovení hlavní položky bilan-
ce tepelného výkonu Np G. V sekundárním okruhu jsou pro ně insta-
lovány specielní teploměrné jímky a tlakové odběry. Jako snímače
jsou připraveny odporové teploměry a tlakové převodníky fy,
Rosemount, které budou cejchovány jak před vlastním měřením, tak
i bezprostředně po něm. Na měřící a záznamové zařízení jsou
snímače připojeny autonomními kabelovými trasami. Měřeni vlhkos-
ti páry je zajištěno škrticími kalorimetry, které byly vyvinuty
v 3VÚSS Běchovice.

Druhá skupina měření zajištuje stanovení doplňkových polo-
žek bilance tepelného výkonu N-, N„, N.. Pro tato měření budm
využita čidla provozního měřícího systému, připojená k číslico-
vému informačnímu systému URAN. Využití signálů těchto měřicích
tras bude realizováno připojením paralelního měřícího systému.

Nepřímá metoda měření výkonu reaktoru bude použita při ově-
řovacích měřeních tepelného výkonu reaktoru 1. bloku JE V2 a 3.
bloku JEDU* Na základě získaných poznatků při těchto měřeních
a rovněž výsledků výzkumně-vývojových prací .ěření průtoku pro
přímou metodu bude rozhodnuto, která z metod bude použita pro
měření na JE s reaktorem WER1000.
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Výzkumný ústav energetický, Praha 9 - Běchovice

MODELOVANÍ DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ HLAVNÍHO TECHNOLOGICKÉHO
ZAŘÍZENÍ JE S WER 1000

Anotace

V článku jsou stručně shrnuty výsledky prací provedených
v rámci dílčích úkolů A-O1-123-1O1-15 "Vývoj systému kontroly a
řízení" a A-O1-123-1O1-17 "Základní ovládací úroveň automatické-
ho řízení" v oblasti modelování dynamiky JE s WER 1000 ve
Výzkumném ústavu energetickém /EGtJ/. Je uveden účel, pro který
je matematický model dynamiky konstruován, jsou vyjmenovány kom-
ponenty a procesy, které jsou v modelu reprezentovány, je nastí-
něno odvození rovnic, popisujících příslušné přechodové procesy
a je popsán způsob realizace modelu na číslicovém počítači.

Klíčová slova: JADERNÉ ELEKTRÁRNY, TLAKOVODNÍ REAKTORY WER 1000,
MATEMATICKÉ MODELY

Seznam_goužit2ch_zkratek

JE - jaderná elektrárna, SKŘ - systém kontroly a řízení,
HCČ - hlavní cirkulační čerpadlo, KO - kompenzátor objemu, PG -
parogenerátor, HPK - hlavní parní kolektor, PSA - přepouštěcí
stanice do atmosf -ry, PSK - přepouštěcí stanice do kondenzátoru,
TG - turbogenerátor.

Popisovaný model dynamických vlastností hlavního technolo-
gického zařízení JE s WER 1000 je určen pro analýzu a optimali-
zaci systému automatické regulace výkonu bloku v normálních pro-
vozních režimech z energetického pásma a v těch abnormálních
stavech bloku, v nichž se plně zachovávají funkce regulačního
systému, tj. kdy úlohu převedení elektrárny do bezpečného stavu
nepřevzaly ochranné systémy. Mezi sledované poruchové režimy
patří zejména: výpadek TG, přechod bloku na režim vlastní spotře-
by t výpadky HCČ, poruchy napájení PG, poruchy, resp. chybná funk-
ce prvků SKŘ apod. Naznačené použití klade na model a jeho reali-
zaci na počítači specifické požadavky, které je možno charakte-
rizovat takto:
- model má být relativně jednoduchý avšak dostatečně přesný
v korespondenci s přesností automatické regulace sledovaných
veličin na žádané hodnoty?

- model má mít modulární strukturu, aby bylo možno jej snadno
přizpůsobovat měnícím se požadavkům na rozsah a přesnost si-
mulace chování JE;

- výpočty přechodových procesů nesmí zabírat neúnosně dlouhou
dobu na dostupných prostředcích výpočetní techniky.

Pro splnění těchto požadavků se při vypracovávání modelu dy-
namiky JE s WER 1000 vycházelo ze zkušeností, získaných z apli-
kací obdobného modelu JE s WER 440 - viz /I/ - a to zejména
pokud jde o stupeň přiblížení matematicko-fyzikálního popisu
jednotlivých komponent bloku.
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V aktuální verzi model popisuje následující komponenty a
procesy bloku a to na rozlišovací úrovni, kterou z nedostatku
místa charakterizujeme pouze stručným slovním popisem.

Neutronový výkon reaktoru je popisován s použitím bodového
modelu kinetiky s jednou efektivní skupinou zpožděných neutronů
s uvažováním zbytkového výkonu rozpadu 10 skupin štěpných trosek.
Rovnice bilance reaktivity zahrnují reaktivitu .dicích tyčí a
efekt reaktivity od teploty a tlaku chladivá a tepjoty paliva.
Změna koncentrace kyseliny borité, otrava xenonem a samariem se
ve sledovaných krátkodobých procesech neuplatňují. Termokinetika
aktivní zóny je modelována palivovým článkem se středním zatížením,
rozděleném na dva iSseky po délce se soustředěnými parametry chla-
divá a paliva.

Výstupní a vstupní komora reaktoru včetně sestupného mezi-
kruží a potrubí primárního okruhu jsou popisovány rovnicemi
transportního zpoždění se zanedbáním tepelné kapacity konstrukčních
materiálů.

Kompenzátor objemu je modelován jako systém se třemi objemy
/voda, pára a nádoba/ příslušnými rovnicemi přenosu tepla a hmoty
různého tvaru pro procesy při vtoku a výtoku chladivá.

V tomto stadiu prací neobsahuje model výpočet hydrodynamiky
chladivá v primárním okruhu. Průtok chladivá ve skupinách smyček
s pracujícím a nepracujícím cirkulačním čerpadlem se zadává jako
vnější porucha.

Parní generátor je modelován čtyřmi objemy se soustředěnými
parametry /primární chladivo - teplosměnné trubky - parovodní
směs - pára/ s uvažováním akumulace tepla v pláštích PG a vhodnou
definicí středních parametrů, což umožňuje dosáhnout uspokojivou
přesnost popisu přechodových procesů s velkými poruchami v průtoku
páry i primárního chladivá. Rovnice pro výpočet hladiny parovodní
směsi umožňuji identifikaci výšky vodního sloupce nad teplosměnný-
mi trubkami, měřené provozními hladinoměry.

Rovnice sekundárního parního okruhu, zahrnující průtok páry
do turbiny, PSK, PSA, sít 0,7 MPa a turbiny turbonapáječky, po-
pisují systém s jedním objemem a třemi odpory /PG - HPK - TG/.
Předpokládá se kritický průtok regulačními ventily TG, PSK a
PSA.

Je použit kvazistacionární model vysokotlakého a nízkotlakých
dílů TG se závislostí výkonu na průtoku páry podle podkladů vý-
robce TG, tj. k.p. škoda. Je uvažována objemová kapacita separá-
toru - rnezipřehfívače se separací vlhkosti a odběrem páry pro
turbonapáječku.

Dynamika teploty napájecí vody je určována ze závislosti
teploty páry pro vysokotlaké ohříváky na průtoku páry vysokotla-
kým dílem TG s uvažováním tepla kondenzátu topné páry mezipřehří-
vače.

Model umožňuje provádět výpočty přechodových procesů veli-
čin bloku, které jsou závažné z hlediska funkce systému výkonové
regulace, např. neutronový výkon reaktoru, vstupní a výstupní



teplota chladivá v reaktoru, tlak a množství páry odebírané
z PG, hladina v PG měřená provozními hladinomery, tlak páry
v HPK, výkon turbiny, teplota napájecí vody, tlak a hladina
vody v KO apod.

Jako příklad vstupních /poruchových/ veličin uveáme:
změna polohy řídicích tyčí reaktoru, změna polohy regulačních
ventilů TG, PSK a PSA, změna průtoku chladivá skupinou smyček
primárního okruhu atd.

Zadávané veličiny pro určování koeficientů diferenciálních
a algebraických rovnic, logických vztahů a dále počáteční hodno-
ty proměnných /databáze modelu/ jsou odvozovány z podrobných
stacionárních výpočtů jednotlivých komponent při různých úrov-
ních výkonu, ve snaze dosáhnout dostatečné přesnosti hodnot
proměnných v nových stacionárních stavech.

Účel, pro který je popisovaný model dynamických vlastností
JE s W E R 1000 (konstruován, klade specifické požadavky na jeho
realizaci na po'čítači. Analýza a optimalizace systému výkonové
regulace elektrárny vyžaduje zejména: a/ značnou rychlost vý-
počtů, tj. přiměřenou hodnotu poměru výpočtového času k reálné
době trvání přechodového procesu,b/ operativnost provádění vý-
počtů, tj. co možno nejjednodušší způsob přípravy vstupních
dat, možnost měnění struktury modelu podle povahy řešené úlohy
a názorný způsob prezentace výsledků s případnou možností inter-
aktivního způsobu výpočtu. Pro splnění těchto požadavků je tře-
ba mít k dispozici jak příslušné technické prostředky, tak i
příslušné programové prostředky. Aktuální možnosti řešitelského
pracoviště v obou těchto oblastech byly samozřejmě rozhodujícími
faktory, které určovaly realizaci matematického modelu na počí-
tači. Model byl realizován na číslicovém počítači ODRA 1305.
Snaha po dosažení kompatibility s jinými u nás dostupnými výpo-
četními systémy vedla k použití pro tuto realizaci simulačního
systému FORSIM - viz /3/, který je založen výlučně na jazyce
FORTRAN IV. Získání systému FORSIM bylo zprostředkováno výměnným
způsobem.

Simulační program FORSIM je určen pro simulace odezev dy-
namických systémů, popsaných soustavou obyčejných diferenciálních
rovnic 1. řádu, na vstupní poruchy definované analyticky nebo
tabelárně. Provádí organizování vstupů a výstupů, aktivaci vybra-
ného integračního algoritmu a celou řadu dalších pomocných funk-
cí, jako např. interpolace v tabulkách, vytváření časového zpož-
dění atd. Uživatel definuje svou úlohu pomocí fortranského pod-
programu UPDATE, ve kterém definuje způsob čtení vstupních dat,
paramstrování podprogramů FORSIM-u, počáteční podmínky, pravé
strany rovnic simulovaného systému, způsob zpracování bodů ře-
šení a způsob výstupu výsledků. Verze FORSIM-u, která byla
implementována na počítači ODRA 1305, obsahuje tyto integrační
formule: obdélníková, lichoběžníková, Runge-Kutta-Romberg 4. řá-
du, prediktor - korektor /Gear, Adams/ a formuli Fowler-Warten
pro řešení "stiff" systémů. Implementace vyžaduje následující
minimální konfiguraci: operační pamě€ 64 k slov plus jednu
diskovou jednotku.
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Pro realizaci modelu dynamiky JE s WER 1000 pomocí systé-
mu FORSIM byla zvolena metodika, kterou lze ve stručnosti cha-
rakterizovat takto:
- celý model je uvažován jako soubor relativně samostatných mo-
dulů, mezi kterými existují vzájemné vazby;

- modulem je matematický popis a jeho počítačová realizace urči-
té komponenty elektrárny, nebo procesu probíhajícího v této
komponentě;

- počítačová realizace modulů je jednotná a se:; lva z následují-
cí posloupnosti fortranských podprogramů: podprogramu pro načte-
ní základních geometrických a materiálových dat, podprogramu
pro načtení parametrů, podprogramu pro zadání a výpočet jmeno-
vitého ustáleného stavu modulu, podprogramu pro výpočet koefi-
cientů pravých stran, podprogramu pro výpočet hodnot pravých
stran a podprogramu pro výstup;

- výpočet nejmenovitých počátečních ustálených stavů modelu jako
celku se provádí najednou v separátním podprogramu.

Aplikováním uvedené metodiky na matematický model JE s W E R
1000 vznikl program JETI, simulující dynamické vlastnosti hlavní-
ho technologického zařízení 1. bloku JE Temelín. Program vyžadu-
je centrální jednotku s 64 k slov operační paměti a umožňuje
určovat odezvy bloku na dříve vyjmenované vstupní poruchy za ne-
přítomnosti regulačního systému /samoregulační vlastnosti bloku/.

4i_Závěr

Doposud provedené práce v oblasti vývoje matematického mode-
lu dynamických vlastností hlavního technologického zařízení
JE s WER 1000 byly převážně analytického a programátorského
charakteru. Značné obtíže vznikaly v důsledku přetrvávajících
nejasností v projektovém řešení 1. bloku JE Temelín. V poslední
době, kdy byl prostřednictvím EGP získán dostup k technickému
projektu JE Temelín, dále díky informacím poskytnutým výrobcem
turbiny a rovněž v nemalé míře díky spolupráci s VTI Moskva bylo
možno rozpracovaný model zkonkretizovat a získat údaje nezbytné
pro vytvoření databáze modelu.
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MATatATICEf MODEL SXSTÉWJ KOMPENZACE OBJEMU JE W E R 1000

.. Jako součást výzkumně vývojové přípravy bloku YVER 1000 je
na cVOT-FSI va spolupráci s podnikem Vítkovice řešena termo a
hydrodynamika sjetému kcspensace objemu JE W E R 1000. V rámci
těchto prací kari navržen matematický model systému kompenzace
objemu, který je určen předevSím
- k zjišťování dynamických vlastností systému a jeho hlavních

částí
- k ověřování funkcí základních komponent systému při normálních
i abnormálních provozních stavech.

- k zjištovánl okrajových podmínek pro pevnostní výpočty důle-
žitých části ayetému

- k stanovení okrajových podmínek pro podrobné řešení hydrody-
namiky a silových účinků v potrubí mezi kompenzátorem objemu
a barbotážní nádrži

- ve spojení a modely dalších komponent primárního okruhu k vy-
šetřování přechodových procesů JE.

Navržený matematický model systému kompenzace objemu zahr-
nuje dynamický model kompenzátoru objemu doplněný simulací funkci
hlavních regulací a automatik, dynamický model barbotážní nádrže
včetně regulací a simulaci souboru pojistných ventilu KO.

Modely vycházejí z podrobné analýzy fyzikálních jevů probí-
hajících v systému. V souladu s požadavky výrobce zařízení byla
věnována značná pozornost analýze tepelných a hydrodynamických
procesů v barbotážní nádrži. V případě modelování kompenzátoru
objemu bylo možno využít poznatků z modelování 10 bloku W S R 440.
Při návrhu dynamického modelu barbotéru podobné zkušenosti neby-
ly; dle dostupných pramenů ani v zahraničí tato problematika do-
sud v potřebném rozsahu řeěena není.

Vzhledem k tomu, že v době návrhu modelu nebyla k dispozici
projekční dokumentace pro blok W E R 1000, jsou funkce regulací,
blokád a automatik předpokládány analogické jako u bloku W E R
440 a tím, že programová realizace modelu je uspořádána tak, aby
po upřesnění stavu W E R 1000 bylo moSno nezbytné změny a úpravy
bez problému v programu realizovat.

1. Dynamický model kompenzátoru objemu

Před přístupem k návrhu modelu byly definovány výchozí před-
poklady a zjednodušení, z nichž nejdůležitější jaou dále uvedeny
- v celém kompenzátoru objemu se uvažuje při všech režimech rovno-
měrné rozložení tlaku

- v kompenzátoru se budou vyskytovat procesy probíhající za podmí-
nek termodynamické nerovnováhy i procesy probíhající za podmínek
termodynamické rovnováhy

- termodynamicky nerovnovážný proces při přítoku chladivá je prová-
zen kompresí páry po mezní křivce za současného odváděni tepla



kompresní práce do stěny
- Tnltřní objem kompenzátoru objemu se obecně nahrazuje třeni
vrstvami
- vrstTou přitékajícího chladivá z primárního okruhu
- vrstvou vody v kompenzátoru nad vytlačeným chladivém
- vrstveu syté vodní páry

- v parním prostoru kompenzátoru se nachází při všech režimech
sytá pára, ve vodním prostoru voda ve stavu sytém nabo podchla-
zeném

- interakce mezi přitékajícím chladivém a vodou T . ďmpenzátoru
je uvažována dvěma způsoby
- dokonalá separace obou vrstev
- dokonalé míšení obou látek

- přenoa tepla a hmoty je okamžitý, není uvažována dynamika stou-
pání parních bublin ve vodě a dynamika kondenzace páry na povr-
chu sprchových kapek

- nenastane úplné zaplavení ani úplné vyprázdnění kompenzátoru
objemu

povrch kompenzátoru objemu je dokonale izolovaný.
Na základě těchto předpokladů je navrženo řešení přechodo-

vých procesů v CD kombinací vždy dvou z dále uvedených Styř vari-
ant matematického modelu
Tarianta A : Dynamický model KO simulující režim termodynamické

rovnováhy při dokonalém míšení primárního chladivá
a vody

Varianta B : Dynamický model £0 simulující režim termodynamické
rovnováhy při dokonalé separaci primárního chladivá
a vody

Tarianta C : Dynamický model 10 respektující režim texaodynamieké
nerovnováhy a předpokládající dokonalé míšení primár-
ního chladivá a vody v kompenzátoru

Tarianta D ; Dynamický model KO respektující režim termodynamické
nerovnováhy a uvažující dokonalou separaci vody a
chladivá.

U termodynamicky nerovnovážných systémů jsou rovnice hmotové
a energetické bilance formulovány samostatně pro parní a vodní
složku, zatímco u termodynamicky rovnovážných stačí jediná hmoto-
vá a energetické bilance pro obě složky.

Pro ilustraci bude uveden základní systém rovnic varianty "C";
výpočtové schema na obr. 1.
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Pro řešení musí být systém rovnic (1) - (10) doplněn známý-

mi počátečními a okrajovými podmínkami. Počáteční podmínky jaou
zpravidla dány výpočtem výchozího stacionárního stavu. Stanovení
okrajových podmínek bylo nejobtížnější částí řešeného problému a
to zejména pokud jde o tepelné toky mezi parní složkou a stěnou
a mezi parní a voč JL složkou.

Řešením uvedeného systému rovnic jsou parametry: nu, »y,
i". iy» v"» Yv» p» VP» V H*

Výpočet je proveden jednoduchou Eulerovou metodou, postup
a výsledné výpočtové vztahy jsou podrobně uvedeny v LI, L2 .

2. Dynamický model barbotážní nádrže

Barbotážní nádrž je určena ke kondenzaci páry přicházející
z kompenzátorů objemu
- při vzrůstu tlaku v KO přes pojistné ventily, případně přes je-

jich obtok,
- při nominálním provozním režimu v důsledku netěsnosti pojišto-
vacíeh ventilfi.

Fyzikální procesy probíhající v BN jsou velmi složité a zatím
ne zcela známé. Vlastní proces barbotáže je dynamický prostorový
jev ovlivněný celou řadou fyzikálních i geometrických faktorů,
který dosud ani v literatuře není dostatečně objasněn., Zodpovědné
řešeni problému vyžaduje spojení teoretického a experimentálního
přístupu. Experimentální práce jsou v současné době připravovány
ve VUZES Brno.

Z naznačených důvodů bylo možno navrhnout pouze velmi hrubý
matematický model BN, který vychází z velkého počtu zjednodušují-
cích předpokladů a může sloužit pouze pro výpočty orientačního
charakteru.

nejdůležitější výchozí předpoklady jsou :
- vnitřní objem barbotéru je nahrazen prostorem vyplněným paroplyn-



nou směsí a prostorem zaplněným vodou
- v paroplynném prostoru ae nachází dusík a vodní pára v libovol-
ném vzájemném poměru; vodní pára může být ve stavu sytém nebo
přehrétés

- ve vodním prostoru je voda ve stavu sytém nebo podahlazenám
- fyzikální proces barbotéže, přenosu tepla a kondenzace je okam-
žitý, není respektována dynamika vzniku parních bublin a je-
jich kondenzace

- v celém prostoru barbotéru je rovnoměrné rozložení tlaku
- teploty v paroplynném a vodním prostoru jsou zpravidla rozdíl-
né, interakce mezi oběma prostory je respektována přenosem
tepla a hmoty na hladině

- nedochází k výměně tepla mezi vnitřním obsahem a stěnami bar-
botéru.

Sašové průběhy průtoku a parametrů páry OB vstupu do barbo-
tážní nádrže jsou výsledkem simulace funkce pojištovacích venti-
lů.

Základní systém rovnic dynamického sodelu barbotéru tvoři
- zákony zachování hmoty a energie pro jednotlivé složky paro-
plynného prostoru

- zákon zachování hmoty a energie ve vodním prostoru
- bilanční rovnice pro celkový objem BN
- rovnice stavu médií

Výpočtové schema je na obr. 2.
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Základní systém rovnic (11) - (28) ttusí být analogicky ja-
k» o modelu KO doplněn známými počátečními a okrajovými poďmin-
kemi.

ftešenl je provedeno opět Eulerovou metodou a základnísi vý-
stupy dynamického modelu BN jsou
- tlak £ a teplota T paroplynné směsi
- teplota vodní náplně T^
- hmoty vody, páry a dusíku v BN (au., HL,, VL.)
- celkové cgeny lednotlivých složek T BN ň (V Y , Vp, V )
- entalpie a měrně objemy jednotlivých složek v BIT

Postup řešení a výsledné výpočtové vztahy jsou v L 2 .
Model systému kompenzace objemu byl zpracován do výpočtového

programu v jazyku FORTRAN. Program byl odladěn a v současné době
probíhají ověřovací výpočty.
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ROZBOR POMĚRŮ OVLIVŇUJÍCÍCH, CHARAKTER PODTLAKOVÉ VLNÍ
PSi NÁHLÍM POKLESU TLAKU V 3YSTÍMU 3 HORKOU TLAKOVOU VODOU

V referátu jsou uvedeny výsledky experimentálního výzkumu vzni-
ku a šíření podtlakových vln ve vodorovném kanálu, který imitu-
je vstupní hrdlo a část primárního potrubí jaderného reaktoru.
Z analýzy naměřených dat vyplývá, že charakter podtlakové vlny
závisí zejména na počáteční teplotě chladivá, na rychlosti po-
Vlesu tlaku v systému a na poloze výtokováho otvoru vzhledem
k tlakové nádobě reaktoru. 3 použitím vlastních i jiných do-
stupných experimentálních dat je odvozena poloempirická kore-
lace pro výpočet amplitudy podtlakové vlny.

1. Úvod

Ve 3VÚ33 je již několik let prováděn experimentální výz-
kum vlivu expanzních vln, vznikajících při prasknutí potrubí
jaderného reaktoru na vnitřní vestavby reaktoru. Zkoumaný jev
je modelován na experimentálním zařízení, které imituje reak-
tor typou VVER 440 v měřítku 1:8.

Při některých experimentech bvi jako dílčí jev zkoumán
rovněž způsoh šíření expanzní vlny ve výtopovém kanálu. Sledo-
ván byl vliv počátečních parametrS chladivá 3 příměru výtokové-
ho otvoru na tvar a amplitudu vlny. Počáteční teplota se měnila
v rozsahu 24OřjOO C, počáteční tlak od 8 do 12 MPa; byly pro-
vedeny výtoky otvory a clonkami o průměru 32,5 a 64 mm a vyto-
ky pln/m průměrem výtokového kanálu - 80 mm.

Pro stanovení silového účinku expanzní vlny na vnitřní ve-
stavby reaktoru a pro určení termodynamických parametrů chladi-
vá za expanzní vlnou je rozhodující znát hodnotu minimálního
tlaku na čele expanzní vlny. Vlastní naměřené hodnoty tohoto
tlaku byly doplněny dostupnými údaji z jiných zařízení. Byl vy-
tvořen soubor téměř 100 experimentálních dat. S využitím někte-
rých základních poznatků teorie homogenní nukleace v metastabil-
ní_ kapalině byl odvozen poloeaipirický vztah pro výpočet minimál-
ního tlaku.

2. Metodika měření na zařízení 3VUG3

Pro postižení základních charakteristik expanzní vlny je nut-
né znát přesné hodnoty poíáteíní teploty, hodnoty tlaku v průběhu
celého přechodového děje a charakter počátečního tlakového impul-
su, především strmost jeho náběhové hrany. Předpokládá se přitom,
že teplota chladivá zůstává v prvních několika desítkách až stov-
kách milisekund konstantní, "c-mbránové^zařízení, které se použí-
vá k imitaci protržení potrubí, neumožňuje záměrně a plynule ov-
livňovat charakter tlakového impulsu. Jediný prostředek, kterýsi
lze změnit tvar vstupního impulsu, je.omezení vstupního otvoru
clonkou. Msipace energie expanzní vlny v clones způsobí snížení
strmosti náběhové hrany vlny. Geometrická konfigurace experimen-
tálního -Sseku i umístění jedrotl ivvch "iIr] jo a^eimé z-obr. 1.



Průběhy tlaků byly refis+rovány piezoelektrickými snímá?! typj
Kistler 6001 a zaznamenávány na měřicí magnetofon STORE 14DS
a paralelně na dvoukanálový osciloskop T^Vtrcnix 468 s digitál-
ní pamětí. Poté byly zpracovány mařicí ústřednou KP 3O52A. Tep-
loty byly měřeny pláščovánými termočlánky KiCr-Ni, počáteční
t.l̂ k indukčním snímačem tlaku typu SI Laboratories.

Všechny údaje o převedených experimentech jsou shrnuty
v tabulce 1. Kromě počátečních podmínek a průměru výtokového
otvoru jsou v tabulce uvedeny odpovídající hodnoty tlaku na me-
zi sytosti p s , rychlosti poklesj tlaku E , miniir '"! ního naměře-
ného tlaku p ^ a hloubky poklesu tlaku pod mez sytosti p g- p

3. Rozhoř experimentálních výsledky.

3.1. Vliv průměru výtokového otvoru

Na obr. 2 jsou znázorněny průběhy tlaků zaregistrované sní-
močec PÍ pro výtokovó otvory o průměru 12,5; 64 a 60 mm při při-
bližně stejných počátečních podmínkách Cto= 260 C,po= 12 MPa).
Zatímco výtoky otvory o průměru 64 a 60 mm jsou si kvalitativně
podobné , charakter vlny pro průměr clonky 32,5 mm je zcela od-
lišný. Tlak v tomto případě nedosáhne ani meze sytosti a zaSíná
znovu rychle narůstat. Gradient poklesu tlaku v uvedených expe-
rimeniech pro dc= S2,5 mm je 7 500 MPa/s, pro dc

= 64 mm je
20 000 MPa/s a pro d = 80 mm je 40 000 MPa/s. Prudký nárůst tla-
ku v případě nižšího gradientu počátečního poklesu tlaku je zpu-
seben odraženou vlnou, která vzniká v místě přechodu výtokového
kunálu do nádoby. Tato vlna dosáhne polohy snímače PÍ dříve, než
st9Čí nastat intenzivní vývin páry. Pro vyšší gradienty počáteč-
ního poklesu tlaku (nebo pro větší vzdálenosti výtokového otvoru
od vyústění výtokového kanálu do nádoby) dojde 1c zastavení pokle-
su tlaku intenzivním vývinem páry, přičenž při vyšších strmostech
čela vlny je pokles tlaku pod mez sytosti zpravidla větší. Po do-
sažení minima tlak znovu narůstá a stabilizuje se na několik mi-
lisekund na konstantní hodnotě, která je stále výrazně pod mezí
sytosti (oblast II na obr. 2). Poté byl v experimentech SVuSS po-
zorován další, pomalejší nárůst tlaku následovaný mírným pokle-
sem a stabilizací tlaku na konstantní hodnotě na dobu asi
100 ř 200 ms (oblasti'III a IV na obr. 2 ) . V této fázi se od sebe
lišily experimenty s výtokovými otvory o průměru 64 a 80 mm. Ná-
růst tlaku byl výraznější pro průměr 64 mm. Tlak dosáhl hodnot
vyšších než je tlak sytosti odpovídající počáteční teplotě. Sta-
bilizace tlaku pak nastala v těsné blízkosti meze sytosti, zpra-
vidla nepatrně pod ní. Kerovnovážnost děje v této etapě se stává
zanedbatelnou. Poněkud odlišné je situace v případě výtoku plným
průměrem potrubí - 60 mm. Tlak v oblastech II, III 3 IV zůstává
pod mezí sytosti, nárůst tlaku v oblasti III je méně výrazný, ne-
rovnovážnost v oblasti IV není zanedbatelná, zejména pri teplo-
tách nad 250 C. Kladný tlakový impuls (obl93t III) nebyl pozo-
rován v experimentech prováděných v dlouhých vodorovných trubkách
/I, 2, 3/, lede ke stabilizaci tlaku došlo bezprostředně za prv-
ním zvýšením tlaku, které následuje po dosažení minima a je způ-
sobeno expanzí páry v bublinkách (oblast II). V našich experimen-
tech je kladný tlakový impuls pravděpodobně způsoben odraženou
tlakovou vlnou, která vzniká v místě vyústění potrubí io nádoby.
V taném případě se však tlaková vlna šíří dispersním prostředím
a je proto značně utlumena její amplituda, sníienn strmost jejího
čela a šíří se podstatně mensí rychlostí.
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3.2. Vliv počátečních parametrů

Změřené proběhy tlaků potvrdily známý poznatek /I, 3/, že
pokles tlaku potí mez sytosti p s-plnění závislý na počátečním
tlaku kapaliny p 0 . Tento tlak určuje pouze absolutní velikost
amlpitudy expanzní vlny a jo proto důležitý z hlediska silové-
ho působení vlny na vnitřní vestavby reaktoru, nokoliv však
z hlediska termohydraulických poměrů v médiu za expanzní vlnou.

Počáteční teplota rozhodujícím způsobem ovlivňuje amplitu-
du expanzní vlny, hloubku poklesu tlaku pod mez sytosti i hod-
notu kvazistacionárního tlaku, který se nastaví za expanzní
vlnou. Naměřené hodnoty p s (t0V p^n pro vlastní a některé jiné
dostupné experimenty /í, 2, 3, 4, 5/ jsou vyneseny v závislos-
ti na počáteční teplotě na obr. j. Z obrázku je vidět, že
s rostoucí počáteční teplotou se zvyšuje rozdíl ps(tqVpfmn-
Poměrně velký rozptyl v oblasti vySších teplot je způsoben znač-
nými rozdíly v gradientu poklesu tlaku v expanzní vlně. Podtla-
kové vlny s největší strmostí čela byly realizovány v experimen-
tech /I/ použitím speciálního startovacího zařízeni, které umož-
nilo dosáhnout I = 10'-ř 2.1CK MPa/s.

Růst absolutní hodnoty tlaku pmn s rostoucí teplotou je lo-
gickým důsledkem závislosti p$ (ť) » zvyšování rozdílu P$(to)~Pfnin
je způsobeno horšími podmínkami pro růst parních bublin v meta-
stabilní kapalině při vyšších teplotách /5/

4. Poloempirický vztah pro výpočet amplitudy podtlakové vlny

Základní veličinou charakterizující intenzitu vývinu parní
fáze v metastabilní kapalině je rychlost nukleace

) (1>
kde

(2)

je kritická práce (práce potřebná na vytvoření bublinky kritic-
kého rozměru v netastabilní kapalině). Opravný součinitel <f < 1
(tzv. koeficient heterogenity) je nutno ve vztahu (1) uvažovat,
dochází-li ke vzniku bublin vlivem fluktuací převážně na stěnách
kanálu a na nejistotách v kapalině. Práce potřebná na vytvoření
bublinky je v tomto případě znaSně snížena a lze ji vyjádřit ja-
ko W ^ = WfcQ. (P • Výraz W^/kT se nazývá Gibbsovým číslem, pro kte-
ré platí

r, 16 3T03

(t)W*-
Z rozboru experimentálních dat vyplynulo, že vyšším počátečním
teplotám odpovídají vyšší hodnoty rychlosti nukleace, tedy niž-
ší hodnoty Cibbsova čísla. Obdobný vliv na Gb má i gradient po-
klesu tlaku E • Počáteční teploto vSak ovlivňuje i koeficient a
v důsledku zvyšování 3má5ivos+i kovového povrchu s rostoucí tep-
lotou /6/. K určení hloubky prinilru +Taku do n:etastabi3ní oblasti
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p s - p L ze vztahu (j) je tedy nutné kromJ po.'ia'-.ê ni teploty
a odpovídajících termodynamických veličin znát také funkční zá-
vislosti Gb (t, I ) a (p (t). Obe tyto závislosti musí být urče-
ny empiricky. V této práci jsme hledali přímo závislost výrazu
Gb/(p na počáteční teplotě a rychlosti poklesu tlaku ve tvaru
součinu dvou funkcí jedné proměnné £, (t) a f2 (I )'•

f (r^ (*>

Nejprve se předpokládalo f? (Z) = 1* Podle vztahu (3) byly vy-
počteny hodnoty Gb/y pro hodnoty {Q a ptmn získ-j.ié z experimen-
tu. Metodou nejmenších čtverců byla pak stanovena funkční zá-
vislost fjvto)- Poté byly určeny hodnoty (GbAp)/ f, (t 0), kterými
byla proložena křivka f,(E ). Pak se celý proces znovu opakoval
s novou hodnotou f2 (E 5 • Výsledné funkční závislosti f< (t0)
s í? (E ) byly nalezeny po několika iteracích:

log f„(to)= M-0,0274 t 0 , (5)

f z ( l ) - 36 E"
0' 3 8. (6)

^ímto dostáváme výsledný vztah pro výpočet hloubky poklesu t l a -
ku pod mez sytosti a tím i amplitudy podtlakové víny:

16OT(53

?S-PL "

Tento vztah aproximuje víechny dostupné experimentální údaje
se střední relativní chybou ± 16*. Relativní chyby pro jed-
notlivé experimenty jsou patrné z obr. 4. Výraz (7) pokrývá
experimentální data v rozsahu počátečních teplot odclOO do
J10 C a gradientů tlakového poklesu od 400 do 2.10" MPa/s.

Vliv čistoty kapaliny a opracování vnitřního povrchu ka-
nálu na,amplitudu expanzní vlny nebyl zkoumán. V experimen-
tech SVÚ33 byla kvalita vody ve všech pokusech zhruba stejná.
Autoři /I/ prováděli experimenty s řízným způsobem upravenou
vodou a dospěli k závěru, že čistota kapaliny nemá zásadní
vliv na velikost amplitudy podtlakové vlny. Jiní autoři /7/
se domnívají, že nečistoty a příměsi obsažené ve vodě mohou
výrazně snížit dosažitelné přehřátí kapaliny a tím i amplitu-
du podtlakové vlny. Tato problematika vyžaduje ještě další
výzkum.

5. Závěr

Experimentální výzkum vzniku a šíření podtlakové v]ny ve
vodorovném kanálu při náhlém poklesu tlaku v systému s horkou
tlakovou vodou umožnil učinit některé kvalitativní a zčásti
kvantitativní závěry týkající se parametrů, které rozhodujícím
způsobem ovlivňují amplitudu a tvar vznikající vlny.

1. Tvar i amplituda podtlakové vlny závisí na poloze výto-
kového otvoru vzhledem k vyústění výtokového kanálu do
nádoby reaktoru. V tomto místě je generována odražená
vlna s opačnou fází. Při vhodné kombinaci vzdálenosti
a strmosti čela expanzní vlny aůže odražená vlna do-
spět k výtokovému otvoru dříve, než dojde k intenzivní-
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7. Ce^nam užitých označení

ZnaČlcy

B
d
Gb
J
k
N
P
t
T
v
W
<P
ar
E

Indexy
e
G
k
L
min
0
r*

t

Význam

kinetický součinitel
průměr kanálu
Gibbsovo číslo
rychlost nukleace
3oltzmannova konstanta
počet bublin v jednotce objemu
tlak
teplota
termodynamická teplota
měrný objem
práce na vytvoření bublinky
koeficient heterogenity
povrchové napětí k3psliny
gradient poklesu tlaku

clonka
experimentální
parní fáze
kritický
kapalná fáze
minimální
a) počáteční

Jednotka

m

N.m" 1

na mezi sytosti
teoretický

b) odpovídající homogenní nukleaci

Tabulka 1 Výsledky experimentů na zařízení SVÚ3S

Číslo
měření

2.51
252
253
254
255
257
258
260
261
262
263
266
301
302
303
304
305

d,(dc)
(mm)
64
64
64
32,5
80
32,5
64
80
80
80
80
80
32,5
64
80
80
64

269,0
258,0
259,0
261,7
259,2
257,6
260,4
254 ,0
240,0
239,0
261,0
259,7
281,3
276,6
284,5
282,6
281,8

Po
(MPa)

Ps
(MPa)

E
(MPa/s) (MPa)

o t W
(MPa)

11,4
11,5
11,4
11,5
11,5
11,5
11,9
12,0
12,0
12,1
10,1
7,9
11,3
11,6
11,7
11,8
11,7

5,42
4,54
4,60
4,82
4,63
4,52
4,72
4,25
3,30
8,56
4,77
4,67
6,55
6,10
6,87
6,67
6,60

25003
25000
18000
7500
35000
12000
20000
31000
40000
26000
40000
21000
14000
21000
33000
36OOQ
25000

2,20
1,90
2,37
5,30
1,90
4,60
2,60
2,60
2,25
5,20
2,40
2,35
5,57
3,55
3,40
3,20
3,65

3,22
2,64
2 25

-0,48
2,73

-0,08
2,12
1,65
1,05
3,38
2,37
2,32
0,98
2,55
3,47
3,47
2,95
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mu vývinu parní fáze ve výtopovém otvoru. V tomto přípa-
dě se přímá i odražená vlna šíří jednofázovým prostředím.
V případě Síření odražené vlny prostředím, ve kterém již
vznikají parní bubliny, je amplituda, strmost čela
i rychlost šíření odražené vlny podstatně nižší.

2. Rozhodující vliv n3 dosažitelné přehřátí kapaliny má po-
čáteční teplota. 3 rostoucí teplotou roste rozdíl p5- p w j n

(při t<310 C). Počáteční tlak nemá vliv na dosažitelné
přehřátí.

3. 3 rostoucí rychlostí poklesu tlaku v systému se dosaži-
telné přehřátí, dané výrazem p s - ptmu > zvyšuje.

4. Amplituda podtlakové vlny v rozsahu teploti-100 á t - 3 1 0

C a gradientů poklesu tlaku 400 ~L& 2.10 MPa/s lze
určit podle vztahu (7). Odvození vztahu (7) vychází ze
základních poznatků teorie homogenní nukleace a z před-
pokladu, že vznik bublin na stěnách a na příměsích v ka-
palině je řízen stejným mechanismem jako fluktuační ho-
mogenní vznik bublin v objemu kapaliny, ale odpovídá mu
nižší hodnota práce potřebné na vytvoření bublinky.
Empiricky byla stanovena závislost komplexu Gb/(j> na po-
čáteční teplotě a na rychlosti poklesu tlaku v systému.

5. Několik milisekund po průchodu podtlakové vlny se tlak
v okolí výtokového otvoru na dobu 100Ť200 ms stabilizu-
je na hodnotě nižší, než je tlak sytosti odpovídající
počáteční teplotě. Pro výtoky clonkou o průměru 64 mm
je nerozvážnost v této etapě zanedbatelná. Pro výtok
plným průměrem kanálu je nutné nerozvážnost uvažovat
zejména při teplotách na1 250 C.
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Obr.l Schema experimentálního kanálu
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Obr.2 Průběh tlaku ve třech experimentech pro t o * 260 °C,
p 0 ar 11,5 MPa
1 - d^« 32,5 mm, 2 - d c = 64 am, 3 - d = 80 mm



JSSÍ

7,5

£

4,5

0 -

1,5

o - svtfss
+ - LIENHARD, d = 5 0 , 7 mm
X - LIENHARD, d = 1 2 , 7 mm
« - EDWARDS
i- - CANON, po= 3 , 2 MPa
H - CANON, po= 1 5 , 0 MPa
A - ISAJEV, PAVLOV

1-100 MPa/s; 2 - 1 0 000 MPa/s
1-50 000 MPa/a; 4 -200 000 MPa/a

t(°c)
Obr.3 Závislost naměřených hodnot hloubky poklesu tlaku

v expanzní vlně pod mez sytosti na počáte&nl ttploté
1Ť4 - průběhy vypočtené podle vztahu (7)
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Obr.4 Odchylky naměřených hodnot hloubky poklesu tlaku
v expanzní vlně pod mez sytosti od hodnot vypočtených
podle vztahu (7)
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IEOVOZ2ÍÍ DIAGIíOSTIKA FG A KG W K i 1000

1. Cíle, Dodmínky a prostředky realizace provozní diagnostiky
PG a K0

Při řešení provozní diagnostiky PG a ICO W S R 1000 se
počítá s obdobnými poškozujícími účinky a oroceay jako u PG
a ICO VVER 440. Jedná se především o tyto účinky:
- zvýšená napjatost v místech geometrick/ch nespojitostí a

časově proměnných teplotních gradientů,
- dynamické namáhání připojených potrubí a nátrubků vlivem
kmitů a posuvů tělesa PG,

- přítomnost volných částí,
- uložení teplosměnných trubek v distančních mřížích a vib-

race teploaměnných trubek,
- namáhání šroubových spojů,
- tlakové pulzace te-losmíínného media,
- vliv sekundární vody na dlouhodobou korozní odolnost ma-

teriálů a uzlů PG,
- tvar hladiny na sekundární straně PG a lokální parní obsah.

Provozní diagnostika hodnotící míru uvedených účinků na
provozuschopnost a spolehlivost FG a KG TVER 100C je možná a
tehdy účelná, jsou-li vytvořeny podmínky a známy dále uvede-
né infor^iace a jsou-li k dispozici grovozním podmínkám elekt-
rárny vyhovující diagnostické prostředky. K těmto podmínkám,
informacím a prostředkům patří:
a) Provozní diagnostika, která je zahrnuta do všech stupňů

projektu elektrárny a je tedy již v projektové fázi lega-
lizována.

b) Úpravy PG a K0 pro diagnostiku zahrnuté do TPD po schvá-
lení GDI a hlavním projektantem.

c) Přím:/ přístup diagnostického systému k signálům SKÉ a mož-
ností individuálního nebo paralelního zapojení na čidla
SKň.

d) Diagnostické úloay, jež jsou formulovány výrobcem diagnos-
tikovaných komponent ji& podkladě výběru zvláší exponova-
ných uzlů a míst s přihlédnutím k nejvýznamejším poškoao-
vacím účinkům.

e) Znalost základních charakteristik PG a IX z hlediska
diagnostiky (vlastní frekvence, přenosové funkce, projev
simulovaných poškozujících účinků atd.), odvozená ze základ-
ních .neření hlavně ::rovúdených ve výrobním závodě a na
elektrárně v předsyouiítScím období.

f) ..Jěření (včetně dočasné kabeláiíe a hermetických průchodek)
mající nezastupitelný význam pro stanovení skutečných
okrajových oodnínek diagnostických úloh a prováděná v před-
spoustěcím období a v období do první výrisny paliva, která
je třeba taktéž zahrnout do projektu elektrárny a do TřD
PG a KC.

c) Provozně c věřené diagnostické r̂ostl-edicy se zaručenou dlou-
hodobou spolehlivostí, které jsou dodavatelsky k dispozici.
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cí a 2"i'eno3ov^'-' ; i r-' í l; 3 " t p r i s t i k vibroakustickjch signá-

lů koneti'ukcp ?G. 7 tabitlcr- 1 jsou uvedeny net-i-jeaé v lastní
frekvence pevní: ucl ycené te^losiněnná trubky v distančních mří-
iiícii ;-. vybrant' tru.ok^ ; vůlí v ulomení, a uvedeného vyplývá
jiioî nost trvt,2-:'ii(j c-Ieuovii;í ch«rekteru ulomení trubek v mřížích
jako jed:;fcj z ^rovozníí-dit^ncu.aických úloh stavu ?G v dlouiioáo-
bý:.i prov(.>zu. WR obi". 1 Je výkonoví s;.:-'ktrií].:n' hustota zrychle-
ní na t e l e t e řC- y-i:i i^pulzním culení. Ukazuje ;-:e, 2e maxima le-
l í n?"i frekvencích odpovídá j í c í ci. vlfi.stníni frekvencím trubkové-
ho svc-2,kti. o plný piVh?e!: \rý:-:lf-';kú JR v praoech /L ] , L 2, L 3/«

I,:éi'ící řetězec ';ro vibrpaj/Uo^ickou ci£,'.',noštiku

B l vyviiiut i-, v koopex-c.ení ři.uioati ^VI realizován z tu-
čá 5 ,--.estávající z predze^ilovače, izo-

nolnopropustnwjo f i l t r u schopný praco-
vat s piezo&lektriccýffli akcelGroneti-y (např. fy Bruel a Kjaer
nebo .".letro r.adebeul, ITDIi) . Tábojový předzesilovač TuSZ-IíZ-82
aá l ineární přenosovou chói-c.kterisriku ve frekvenčním rozsahu
5 KE a£ 50 kHz. Jeho ror.n:«ry jsou J 7 5 X O5 X 40 mra a hmotnost

rloěných epojú 125 ~s 175 inr\. Aktivní f i l t r T J E S - P D P - 3 3 j e d o l -
nonropustný se zvlněním v,,25 d:i, pre_jin;>t=jlný HÍÍ mezní frekven-
ce 11 rlz, lGi. líz, 1 kliz a 1C 'i.'z. " c s r . nv. desce 125 s 175 nim.

>ýaoetický" su.ucy!jt.<riri íG 1. bloku r.'x'U
Je sertaven z db mei.-icíci. .Tetéscú rra vibroekuctickou

diagnostiku, a i'etězců pro vyhodnc'Cov.:ní teplot na IG a KC a
z vyhodnocovací jednotky ..:3í" 30C s De.-iio óGC .

I.Iurící řetězce byly ve opojení s merici.'.o -lo^netofonem vy-
T-{zi s. řia^jnostickú njvení pi'-i 2 .hydro-

i-vo ., .;.y>.":.-c::.:cu.'.-;':u r t rva lý provoz bloku
t-';.) v rPÍ:•*;;:'ve ;;-tr;r.' na obi1. 2.

užity pro poznávr.cí
zkoušce 1.bloku Z.ZXS
je připravován

Závěr

zvládnut; i převozili L-. JCG V/2R 1000p p ^ y
je r:pojeno s řemení:.; Jf!(3y .'íl-íci'. náročn^c úloh, zejména
experimentálního a :-plikov:'.r.úhe výzkunu. Je výhodné použít
výsledků provozní diagnostiky, dossLených na blocích tjrpu
VVilí. 44C, kterú jroo yoi.o'>jin''j.o koji^trukčního provť-der.í, ne-
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boí íada výsledku je obecné pl&tcá j:ro Icci-aý '/„.'xonovy typ
zařízení rad;' WER.

Liezi jiným je to hardwerové přístrojové vybavení pro-
vozního dia&noctického systému zahrnující měřící řetězce, ka-
beláž, hermetické crůchodky a výpočetní techniku. Uvedená
instrumentace sestávající výlučné z nrvkú RVHP je v současné
době instalována na 1.bloku EDU, gřičemž bude ověřena jeho
dlouhodobá provozuschopnost. Důležitou okolností je seeteve-
ní měřicích řetězců, které jsou nejexponovanějšími prvky pro-
vozního diagnostického systému, z tuzemskycu součástek, což
urychlí servisní opravy v případě poruchy.

Přístrojové a progranové vybavení provo&ního diagnostic-
kého systému bude nutno doplnit informacemi o vlastním zaří-
zení PG a KO WER 1G00, které lze získat experimentálně bu3
na stendech, nebo přímo na elektrárně typu WEE 1OCC.

Hedílnou součástí návrhu provozní diagnostiky je vytvo-
ření podmínek pro jeho realizaci ve spolupráci projektanta,
GUT a výrobce.

Literatura

L I - Mátal, 0. a kol.: Diagnostika parních generátorů a kompen-
zátorů objenu pro VTM, II. etapa. Výzkumná zprávě VTÍEZ
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1 2 - Kybák, 11. a kol.: Aplikace výsledků něrení přenoaovýcii
charakteristik řG TfER 440 na diagnostické měření. Sbor-
ník referátů ze semináře Diagnostika zařízení JE ve Zví-
kovském podhradí 1963

1 3 - Urbánek, LI. e kol.: Vlastní frekvence trubkového svazku
a přenos vibrací při modelových zkouškách PG VYER 440.
Sborník referátů ze semináře Diagnostika zařízení JE ve
Zvíkovském podhradí 1933



trubka a vůlí
v uloženi

trubka p«vae

uohyoeuá

Tabulka 1 Vlastní frekvence trubek teplosaěnnáho rraska PO
TVEE 440 (buzeni rotačním vibrátore*)

fooo

Obr. 1 Výkonorá spektrální hustota sryohlení na tilesa PO.
Bušeno řásy na pláif PO,
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Ing. B a b u l a J i ř í CSc
Energoprojekt Praha

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY IÍA DIAGNOSTIKU Jii S .BLOKY WJiR 10C0 HW

S narůstajícím výkonem jaderných elektráren rostou požadav-
ky na jejich provodí pohotovost a jadernou bezpečnost. Uzká^
souvislost mezi provozní spolehlivostí a jadernou bezpečností,
především hlavních komponent primárnáho okruhu n .rčitých kompo-
nent sekundárního okruhu, je v posledních létech celosvětově zvý-
razněna širokým zaváděním a využíváním metod technické diagnosti-
ky, která specifickým způsobem zefektivňuje procesy kontroly a
údržby a tím i jakost provozu jaderné elektrárny.

Předmětem technické diagnostiky je ve všech případech zjišío-
vání technického stavu jorvků, komponent a systému rozhodujících
technologických zařízení, stavebních objektů a systémů kontroly
a řízení,

V rámci úkolu RVT státního plánu A 01-123-101 /koordinační
pracoviště Škoda k.p./ byly v posledních létech rozvíjeny předev-
ším dílčí problémy diagnostiky reaktoru a hlavních komponent pri-
márního okruhu a pouze okrajově problematika sekundárního okruhu
a pomocných systémů. Za shrnutí dosažených výsledků v tomto směru
je možno povazovat, Slánek kolektivu pracovníků Škoda k.p. věnove-
ný diagnostické problematice Ss. jaderných elektráren s bloky
440 UW /I/.

Pro jaderné elektrárny s bloky VVER 1000 a následně 1500 IdW,
které představují kvalitativní změnu jak v technologii provozu
a jaderné bezpečnosti, je zapotřebí řešit potřebné diagnostické
systémy na odpovídající úrovní časového horizontu realizace
1S9O-S5. Sde se jedná především o zavedení diagnostických syBtémů
schopných pracovat v reálném čase a účinně spolupracovat a podpo-
rovat činnost ASR-TP bloků JE a JE jako celku. Tvorba těchto diag-
nostických systémů musí být podložena promyšleným koncepčním /sys-
témovým/ a návazně technologickým výzkumem s plným využitím dosa-
vadních zkušeností s diagnostikou bloků 440 KW. Potřebná doporu-
čení v toato směru obsahují závěry z konference konané v roce
1983 /

S ohledem na složitost řešených diagnostických problémů je
účelné, aby diagnostiku jednotlivých komponent a systémů primárního
a sek. okruhu řešily jejich dodavatelské organizace na základě jed-
notné koncepce a celkové systémové řešení realizoval generální pro-
jektant ve spolupráci s generálními dodavateli.

Za předpokladu, že řešitelé dílčích diagnostických subsystémů
dnes alespoň částečně znají své možnosti a požadavky na diagnosti-
ku, zůstává klíčovým problémen vytvoření celkové koncepce diagnosti-
ky bloků JE a celoelektrárenského diagnostického systému. Systémo-
vý výzkum by se měl v tomto směru zaměřit na inovaci bloku 1000 MW
a realizaci bloků 1500 MW s československou instrumentací.

Pokusme se rámcově popsat hlavní hlediska systémového návrhu
nové koncepce diagnostického systému a distribuovanou architektu-
rou. Systém je tříúrovňový. Ua procesní úrovni jsou dílčí diagnos-
tické subsystémy dodavatelů jednotlivých komponent, na druhé úrov-
ni je diagnostická dozorna bloku JE a na třetí - celoelektráren-
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ská diagnostická dozorna*
Jako výchozí rámcové podklady pro návrh diagnostických subsys-
témů na úrovni bloku JE mohou sloužit "Souhrnná technická zprá-
va o stavu návrhů a požadavků na diagnostické měření na 1. blo-
ku JETÉ /3/» dále "Ideový návrh komplexního diagnostického sys-
tému JE typu WER 1000 /4/ a dílčí příspěvky z pracovních semi-
nářů o^diagnostice a SKR, konaných v Choceradech v roce 1933
a z loňské konference v Plzni.

Návrh distribuovaného d-systému odpovídá koncepčně archi-
tektuře multipočítačových distribuovaných řídících systémů např.
UHEL MULTIBUS nebo ZPA DERIS, které umožňují připojení a ko-
munikaci 8 a 16-ti bitových mikroprocesorů, nejlépe mikroprogra-
movetelných. Systémová sběrnice bude zásadně realizována koaxi-
nálním kabelem s ohledem na zajištění d-systému proti rušení
elektromagnetickými poli. Sběrnice umožňuje napojení d-subsysté-
mů různých technologií a lze ji využít gro přenos jak diskrét-
ních tak spojitých signálů. Multipočítacová sít může být vytvo-
řena z různých, funkčně specializovaných mini - a mikropočítačů,
které provádějí zpracování specializovaných vstupních požadavků.
Výsledky jejich činnosti jsou využívány ostatními částmi -4-sys-
tému /komunikace prostřednictvím rychlého datového spoje/ nebo
pro lokální vystup na zobrazovací jednotku obsluhy. Procesy
v multipočítacové síti mohou probíhat asynchronně. Každý d-sub-
systém bude napojen na sběrnici prostřednictvím speciální sta-
nice - koncentrátoru dat. Tato obsahuje vždy jednotky pro říze-
ní d-procesu a pro řízení Komunikace v síti. Stanice po technic-
ké a programové stráuce bude řešena zásadně modulárním, staveb-
nicovým způsobem. I.a sběrnici budou z druhé strany napojeny
v diagnostické části blokové dozorny dva shodně provedené mini-
počítače realizující řídící d-íunkce a obsahující d-datovou zá-
kladnu jako součást širší d-informační základny všech napojených
d-subsystémů primárního a sekundárního okruhu. Distribuovaný blo-
kový d-systém bude tedy obsahovat minimálně dva d-subsystémy
/I. a 2. okruh/ a bude schopen samostatného provozu. Centrální
d-datová základna bude instalována v celoelektrárenské dozorně,
jako součást týlového diagnostického výpočetního systému, který
je subsystémem ASŘ-JE, části reálného času, tj. ASR -,VP.
Z uvedeného je zřejmé, že rozhraní mezi jednotlivými úrovněmi
d-systému JE budou vždy tvořit databanky příslušných úrovní.

Datová základna na procesní úrovni bloku /základní ovládací
a zabezpečovací uroven SKR resp. ASŘ-Tř /bude obsahovat veškeré
důležité d-informace o technickém stavu j-rtců komponent a pro-
vozu vlastních komponent a jejich řídicích systému. Databanky
d-subsystémů vytvářejí s detabankou ASR-VP heterogenní distribuo-
vaný databankový d-systém, který bude sloužit nejen diagnostickým
potřebám JE, ale i ASDR - ES a SCZT. V této souvislosti je nutno
poznamenat, že návrh a r̂apleneritace databankových systému bloko-
vé a celoelektrárenské úrovně je odborně a časově náročný pro-
ces, se kterým zatím v C3UR nejsou větší praktické zkušenosti*
Z těchto důvodů bude nutno modelovat řadu rozhodujících proceaů
/funkcí/ databankového systému. Je zřejmé, že není zapotřebí,
aby uvažované d-datové systémy byly čistě databankového typu*
Část informací z d-informační základny bloku a obdobně i ASR-Vř,
které nemají vztah ke zpracování informací v reálném čase, bude
i nadále zpracovávána a využívána dosavadním způsobem práce se
soubory dat*



Prvním a roahodujícím krokem při zabezpečování nové archi-
tektury d-systému JE bude tedy návrh a ověření obou databankových
systému. S ohledem na charakter řešený úkolu je nutno začít nej-
dřív s návrhem databanky na procesní úrovni, neboí zde dochází
k úzké spolupráci mezi dodavatelskými organizacemi a generálním
projektantem vč. generálních dodavatelů.. Různorodá data z různých
d-subsystémů je nutno v této databance unifikovat a integrovat
tak, aby mohla být vytvořena efektivní soustava d-algoritmů
a programů jak pro řízení datových bází, tak cê ..;ho d-systému.
Ze. tím účelem bude zpracován pro jednotlivé d-subsystémy /řeši-
tele/ dotazník, resp. soustava dotazníků, která bude sloužit ja-
ko vstupní údaj pro tvorbu celé d-informační základny bloku.

íuávrh a ověření databanky bude probíhat v aásadě ve třech
etapách.

V etapě konceptuálníhc návrhu budou sjednocena data řešite-
lů d-subsystémů do jednotného rámce datové základny. V následné
etapě logického návrhu bude z datové základny vytvořena databan-
ka napojením vhodného řídicího systému datové základny. Ve tře-
tí - závěrné etapě návrhu bude realizován fyzický návrh spočíva-
jící ye vytvoření d-operačního systému d-systému a jeho napojení
na ÁSŘ - I? a ASŘ-JE. Takto chápaný proces návrhu databankových
systémů pro diagnostiku JE je pouze jednou z podmínek realizace
nové kvality ASR-TP a ASŘ-JE. Spolehlivá funkce d-aystému v reál-
ném č/-se si vyžádá nové, dokonalejší systémy čidel a metody zpra-
cování d-signálů např. s využitím signálových procesorů, prost-
ředků pro zpracován^ obrazových informací, rozsáhlejší výzkum
procesu v aktivní zoué reaktora a komponentách primárního a se-
kundárního okruhu a v neposlední míře i přehodnocení a zapojení
dosavadních diagnostických metod a prostředků do syntézy nové-
ho řešení.

Je zřejmé, že návrh nové koncepce d-systému JE ̂s bloky 1000
a především 1500 I<íW představuje určité investiční vícenáklady
a dříve než bude o nich rozhodnuto, je nutno provést rozsáhlé
konzultace s hlavním řešitelem JE a garantem za jadernou bezpeč-
nost - organizacemi v SSSR. Ukazuje se, že pokud bude mít čs.
strana konstruktivní návrhy a ucelenou koncepci diagnostiky a dá-
le pokud bude dostatečný časový předstih pro potřebné úkoly RVI,
existuje reálný předpoklad pro účinnou dělbu práce s partnerský-
mi organizacemi v SSSR i jiných států RVHP. Technicko-ekonomická
efektivnost navrhovaného řešení se opírá o zásadu sjednocení
všech druhů nestandardních a garančních měření do diagnostického
systému a tím jeho aktivaci po celou dobu provozu JE. Jeho zave-
dením by se měla zvýšit na požadovanou uroven let 1990-95 provoz-
ní pohotovost a jaderná bezpečnost JE, postupně snižovat nároč-
nost na dosavadní násobné zálohování systému a vytvářet podmínky
pro snižování náročnosti provozních kontrol a radiačního zatíže-
ní personálu těchto kontrol. Dále by se vytvořil trvale pracují-
cí systém prokazování jaderné bezpečnosti a celkově by se zvý-
šila spolehlivost lidského činitele při řešení mimořádných udá-
lostí na JE. Rovněž je možno předpokládat využití d-systému JE
pro dálkový servis JE se strany dodavatelských organizací během
provozu i oprav.
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ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ ÚROVEŇ AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

V souvislosti s otevřením úkolu státního plánu rozvoje vě-
dy a techniky "Oaderně energetická zařízení s lehkovodními re-
aktory" v roce 1981, byla diskutována i otázka systému kontro-
ly a řízení. V přípravné fázi v roce 1980 se duspělo k závěru
tuto problematiku rozdělit do tří dílčích úkolů a to:

- Vývoj systému kontroly a řízení

- Systém kontroly a řízení

-Základní ovládací úroveň automatického řízení

První úkol soustřeďuje problematiku vědecko výzkumnou a
byl svěřen výzkumné organizaci (EGÚ). Druhý úkol představuje
souhrnnou problematiku vývoje aplikačního, v těsné návaznosti
na dodavatelskou sféru, z hlediska gestora automatizace (ZPA-
DP). Třetí úkol představuje zásadní orientaci na automatizační
prostředky a systémy základního významu pro zabezpečení spoleh-
livého provozu automatizovaného zařízení, z hlediska dodavatele
rozhodujících technologických komponent a celků (VE ŠKODA k.p.).
V následujícím příspěvku bude rozvedena problematika základní
ovládací úrovně z posice odpovědného řešitele a současně doda-
vatele technologie.

Pojem základní ovládací úroveň (dále jen ZOÚ) vzniká ve
druhé polovině sedmdesátých let za spolupráce zainteresovaných
pracovníků automatizace technologických procesů v energetice,
zejména EGÚ a ŠKODA. ZOÚ je definována jako nejnižší operativní
úroveň řízení, z níž lze ještě technologický proces ovládat z
pracoviště operátora pomocí ovladačů.
Charakteristickým Fysem je, že pod ZOÚ nejde již z pracoviště
operátora zasáhnout.

Výše uvedená definice nepodává informaci o nasazené úrov-
ni automatizace ( na rozdíl od technologického děleni EGÚ S5
až SI), ale naopak umožňuje projektantovi rozhodnout o přiřa-
zení určité úrovně automatizace mezi operátora a soubor říze-
ní akčních členů. Cílem je minimalizovat vliv lidského fakto-
ru ve smyslu chybujícího článku.např. při manipulaci s velkým
počtem akčních členů nebo v časově limitovaných situacích.
Respektování tohoto hlediska projektantem plní ZOÚ především
funkci zajištění bezpečnosti proti chybné manipulaci odlehče-
ním operátora od stereotypu s poskytnutím většího časového
fondu k rozhodovacím funkcím. Zajištění oblasti bezpečnosti
provozu je nezbytné pro dodavatele technologie energetického
bloku z^hlediska záruk a je rozhodujícím důvodem, proč na ře-
šení ZOU uplatnil VE ŠKODA k.p. zájem. Z uvedeného vyplývá i
prrktický komerční význam ZOÚ.

Vyšší, tak zv. provozní úroveň, zajišfuje ekonomii provo-
zu a uživatelský komfort.

Dalším studiem problematiky bezpečnosti provozu se proká-
zalo účelným definovat separátně tu část řídicího systému, kte-
rá chrání zařízení proti poškození nebo havárii, s cílem tyto
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stavy minimalizovat. Přitom je lhostejné, zda tyto stavy způso-
bí vlastní technologické zařízení, operátor, nebo nadřazený
řídící systém. 3e tedy třeba realizovat většinou jednoduché
automatizační úkoly typu ochrany, blokády, záskoky, případně
start speciálních zařízení.

Soubor vhodně aplikovaných automatizačních prostředků re-
alizujících uvedené funkce nezávisle na operátorovi (nevypína-
telné vazby operátorem), byl nazván základní zabezpečovací
systém (dále jen ZZS).

Vzájemné vztahy mezi ZOŮ, ZZS, provozní úrovní a techno-
logickým dělením jsou uvedeny na obrázku v grafické příloze.

K naplněni cílů úspěšné realizace ZOÚ, resp. ZZS a tím i
cílů dílčího úkolu, bylo třeba vytyčit dvě zásadní témata, a
to:

- koncepční a algoritmické

- přístrojové instrumentace

Uvedená témata tvoří současně dvě hlavní etapy, doplněné
třemi etapami doplňujícími. Z těchto jedna řeší sledování spo-
lehlivosti navrhované instrumentace v reálném provozu, druhá
sumarizuje speciální úkoly automatizace turbosoustrojí a pos-
lední zkoumá způsoby racionalizace uvádění do provozu a diag-
nostiky poruch SKŘ s cílem uplatnit tyto poznatky jak ve vývo-
ji další přístrojové základny, tak ve formulaci písemných manu-
álů.

Všimněme si blíže řešení dvou zásadních témat a dosavadních
dosažených výsledků.

V oblasti koncepční a algoritmické to byla především pro-
blematika definičních pojmů, vymezení rozsahu a vztahu k ostat-
ním částem SKŘ a vzájemných vazeb. Dále problematika požadavků
na přístrojovou realizaci ZOÚ a ZZS z hlediska koncepční i kom-
ponentní struktury a požadavků na spolehlivost této instrumenta-
ce.

Bylo provedeno porovnání pevně propojených a volně progra-
movatelných systémů a návrh jejich optimálního využití v SKŘ.

V požadavcích na instrumentaci byl soustředěn zájem do
dvou oblastí a to stávajícího, běžně nabízeného systému diskrét-
ního řízeni DIAMO-K a na perspektivní systém s kvalitativně no-
vými požadavky a využívající moderních součástkových a koncep-
čních řešení. U systému DIAMO-K to bylo vytipování doplňujících
jednotek specifických pro jadernou energetiku a zajištěni t.zv.
seismické odolnosti. Zde bylo využito konzultací se sovětskými
specialisty v rámci mnohostranných specializačních dohod. Pokud
se týká systému perspektivního, byly požadavky specifikovány
následovně:

- zvýšit flexibilitu systému využitím mikroprocesorové
techniky

- zachovat maximální autonomnost funkceschopnosti až na
úroveň řízení jednotlivých akčních členů v oblasti ZZS

- schopnost decentralizované montáže mimo klimatizované
prostory



- kompabilita s dosavadními systémy DIAMO a řídícími sys-
témy na bázi výpočetní techniky

- přenos informací a povelů na střední a velké vzdálenosti
(desítky až stovky metrů)

- uplatnění principů samokontroly a diagnostiky funkce

V oblasti algoritmické je třeba koncipovat a navrhovat
algoritmy s důsledným respektováním funkcí ZOÚ r. ZZS a vytvo-
řit tak nezbytné předpoklady pro projekční řešení splňující vy-
tyčené funkce. Je třeba si uvědomit, že hranice ZOÚ a ZZS jsou
vždy variabilní a záleží na mnoha proměnných zejména na konkrét-
ní řízené technologii, požadavcích technologa, zkušenostech,
znalostech a tvůrčích schopnostech projektanta automatizace.
Vliv použité automatizační techniky by neměl být rozhodující,
musí však splňovat zásadní kritéria spolehlivosti a schopnosti
vytvářet autonomní funkční celky s minimálním vzájemným ovliv-
něním při výpadku nebo poruše.

Z uvedeného vyplývá, že zpracované algoritmy v rámci RVT
mohou být pouze směrným vodítkem pro následné využiti, jejichž
efektivnost se zvyšuje s kvalitou, úplností a konečnou platností
technologických podkladů.

Dosavadní práce z této oblasti se soustředily na dílčí tech-
nologické celky bloků 440 MW v primární i sekundární části, je-
jichž význam je jak metodický a poznávací (primární část), ťak
praktický, s využitím pro řešení ZOÚ turbosoustrojí na JEBO a
JEDU. Pro bloky 1000 MW, konkrétně JETÉ byla získána technolo-
gická schemata sekundární části a příslušné algoritmické práce
byly zahájeny.

Oblast přístrojové instrumentace byla zadána subřešiteli
VZUP Příbram. V návaznosti na zadání bylo navrženo doplnění sys-
tému DIAMO-K a uskutečněny zkoušky seismické odolnosti v EZÚ
Trója a ŠKODA Plzeň; na základě výsledků zkoušek provedeny pří-
slušné úpravy. Byl zpracován návrh technických podmínek DIAMO-K,
řady S se zaručovanou spolehlivostí.

Vývoj perspektivního řídícího systému byl zahájen zpracová-
ním přístrojové a systémové koncepce a pod pracovním názvem DIAMO-L
rozpracován následovně:

- vyvinuta stavebnice konstrukčních dílů v klimaticky
odolném provedení, krytí IP 54

- rozpracován vývoj přístrojových jednotek s pevně propo-
jenou funkcí

- zpracována koncepce programovatelného automatu (PL 80) a
zhotoveny prototypy přístrojových jednotek

- rozpracováno základní programové vybavení programovatel-
ného automatu

- vytvořeny předpoklady pro vybudování vývojového praco-
viště pro zpracováni programového vybaveni

- zahájen ověřovací provoz vybraných přístrojových sestav

- zpracována informativní dokumentace - technická informace

Systém DIAMO-K byl nabídnut pro instrumentaci ZOU bloků
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1000 MWe v rámci mnohostranných specializačních dohod. Výsled-
kem jednání a výměny informací se sovětskými specialisty je za-
hrnutí systému DIAMO-K do technického projektu zpracovaného so-
větskou stranou pro 3ETE. Pro možnost modernějšího řešení, kte-
ré se mezi čs. a sovětskou stranou nevylučuje, bude nabídnut
systém DIAMO-L.

Toto jsou ve stručnosti dosavadní hlavní výsledky vývoje
v rámci úkolu OÚ 17, ÚSP ZA 01-123-101 "ZOÚ automatického řízení"
Další výčet a podrobnosti přesahují kapacitní možnosti tohoto
příspěvku. Nutno dodat, že i v ostatních doplňujících etapách
bylo dosaženo positivních výsledků. Podrobnosti najde zájemce
v "Důvodové zprávě pro průběžné oponentní řízení ÚSP A 01-123-
101-DÚ 17" číslo zprávy Pk 0261-Zp-20.

V rámci úkolu bylo k datu uzávěrky zpracování tohoto článku
zpracováno celkem 14 výzkumných zpráv a tři související materiály.

Chronologický výčet zpráv:

/I/ - Předběžné informace o koncepci nasazení a instrumentaci
bloků 1000 MWe v jaderné elektrárně Temelín
Dílčí výzkumná zpráva č. Pk/0173/Zp/6 duben 1982

ŠKODA ZVE

/2/ - Automatizace jaderného bloku (pasivní část havarijního
systému) čs. instrumentaci - 1. část
Dílčí výzkumná zpráva č. 45-TPFD/292/82/S červenec 1982

ŠKODA ZES

/3/ - Automatizace jaderného bloku (aktivní vysokotlaký hava-
rijní systém) čs. instrumentaci - 2. část
Dílčí výzkumná zpráva č. 45-TPFD/449/82/S říjen 1982

ŠKODA ZES

/ 4 / - Automatizace jaderného bloku (aktivní nízkotlaký hava-
rijní systém) čs. instrumentací - 3. část
Dílčí výzkumná zpráva č. 45-TPFD/033/83/S únor 1983

ŠKODA ZES

/5/ - Elektronický regulátor parní turbíny 220 MW TVER-02
rozbor zařízení a změny oproti regulátoru TVER-01
Dílčí výzkumná zpráva č. TZTP 0518 leden 1983

ŠKODA ZES

/6/ - Požadavky na současné fázovače a synchronizatory pro
energetiku
Dílčí výzkumná zpráva č. Pk/0240/Zp/13 březen 1983

ŠKODA ZVE

/'// - Zvýšení spolehlivosti napájecích systémů
Dílčí výzkumná zprávě č. Pk/0212/Zp/ll březen 1983

ŠKODA ZVE
/8/ - Porovnání binárních řídících systémů s programovatelnou

a pevně propojenou funkcí, s konkrétním zaměřením DASOR,
ZEPALOG-P, DIAMO-K
Dílčí výzkumná zpráva č. Pk/0240/Zp/15 září 1983

ŠKODA ZVE
/9/ - Elektrické ochrany bloku v jaderné energetice.

Současný stav s požadavky.
Dílčí výzkumná zpráva č. Pk/0250/Zp/16 září 1983

ŠKODA ZVE
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/10/ - Přístrojové řešení základní ovládací úrovně
Dílčí výzkumná zpráva č. P 35/83 září 1983

VZUP-PAT

/li/ - Algoritmizace vybraných funkčních celků primární čás-
ti OE 440 MWe a možnosti instrumentace čs. automati-
začními prostředky. Pasivní havarijní systém
Dílčí výzkumná zpráva č. Pk/0259/Zp/18 říjen 1983

ŠKODA ZVE

/12/ - Typová řešení ovládacích řetězců akčních členů s vari-
antním pojistkovým a bezpojistkovým rozvodem v silové
části
Dílčí výzkumná zpráva č. Pk/0260/Zp/19 listopad 1983

ŠKODA ZVE

/13/ - Důvodová zpráva pro průběžné oponentní řízení DÚ 17
č. Pk/0261/Zp/20 říjen 1983

ŠKODA ZVE

/14/ - DIAMO-L
Technická informace listopad 1983

VZUP

/15/ - Elektronický synchronizátor ŠKODA ELS
Dílčí výzkumná zpráva č. 6591 březen 1984

ŠKODA ETD

/16/ - SKŘ systému SAOZ
Dílčí výzkumná zpráva č. Ae 5499/Dok březen 1984

ŠKODA ZES
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Tng, Vostrý Ladislav
k.p. ŠKODA Plzeň

OVERENt FUNKCE KOMOR SYSTÉMU AKNP-2 (SUGAN) NEUTRONOVÍM ZDROJEM

Jednou z nutných podmínek pro uvedení jaderné elektrárny
do provozu je bezchybná funkce systému SUGAN, který je určen
pro kontrolu stavu reaktoru W E R kkO při všech jeho provoziiXeh
režimech a přispívá tedy hlavní měrou k zajištění bezpečnosti
JE. Úspěšnost komplexních zkoušek systému, wo-zl jejichž základní
body patří i testování štěpných komor KNK 15 neutronovým zdrojem,
je tedy podmiňujícím faktorem uvedení bloku JE do provozu. Pro-
vádí se ověření správné funkce komor pásma zdroje, které jsou
umístěny v kanálech biologického stínění a komor systému SKP
(kontroly při zavážení paliva).

Původní doporučená metodika testování komor neutronovým
zdrojem byla neúplná a ne zcela vyhovující. Předpokládalo se
např, použití PoBe zdroje neutronů s emisí cca 10'a-l. Vzhledem
k dlouhodobým perspektivám budování jaderné energetiky v ČSSR
a k opakovaným ověřovacím pracím na systému SUGAN před uvedením
každého bloku JE do provozu, jeví se použití PoBe zdroje s rela-
tivně krátkým poločasem 140 dní jako nevhodné. Proto v oddělení
Reaktorová fyzika Vochov byla metodika zcela přepracována, rozší-
řena i o způsob provedení zkoušek komor v pracovních polohách
s využitím AraBe zdroje (poločas rozpadu **33 let).

První etapou testování bloků detekce je ověření odezev komor
na neutronový zdroj před jejich montáží do pracovních poloh.
Ověření spočívá vo zjištění pozadí komor (musí být splněna
podmínka 10 impulsů/300s) a dále zjištění odezev jednotlivých
komor na zdroj neutronů při zachování stejné geometrie 'neutrono-
vý zdroj - blok detekce'. Umístění zdroje vzhledem ke komoře
je patrné z obr. 1 (převzato z původní metodiky prací pro systém
SUGAN).

Tato etapa prověření komor byla již uskutečněna na JE V2
v JaslovsKých Bohunicích a na JE Dukovany. Jako zdroje tepelných
neutronů bylo použito AmBe zdroje, který byl zasunut do parafino-
vé nádobky. V případě JE V2 bylo použito AmBe zdroje s eaisí
9.10^8-1, na JE Dukovany bylo měření provedeno se zdrojem s emisi
1,1.107s-1-. Měřeni se provádělo v ohrazeném výklenku místnosti
A loi, Kde byly zdroje rovněž uskladněny. Pro dosažení podmínky
stejné konfigurace 'zdroj neutronů - komora' bylo s výhodou vyu-
žito identického uložení detektorů v ochranných transportních
bednách. Označila se vzájemná poloha parafinové nádobky se zdrojem
a ochranného obalu komory a všechny bedny a detektory se pokládaly
na totéž místo. Při testování nebylo tedy s blokem detekce vůbec
manipulováno, čímž odpadlo riziko jeho poškození. Odezvy komor
na neutronový zdroj (imp/s) byly určeny jako průměr ze vzorku na-
čítaného po dobu 100s a pohybovaly se v rozmezí desítek impulsů/s.
Pozadí bylo určeno jako průměr z měření za 15 minut (na JE V2 za
30 minut) s kontrolou podmínky 10 imp/300s. Po celou dobu stáno -
vení pozadí detektorů byl zdroj neutronu uschován v koboe místnosti
A 101, aby neovlivňoval probíhající měřeni. Vzhledem k tomu, ž*
všechna měření byla provedena pouze a jedním předzeailovačem (BUŠI)
bylo možné provést i relativní porovnání citlivostí jednotlivých
komor. Schéma jednoduchého měřícího kanálu je na obr,2.



žitečnost téico efc&yy zkcvšák >3ffi-~ ry^a ;>.ir---.'.s£;á
âa JE V2 (výic&sač iaenš£ íri">ua í>o.t A>";- ~«. xw-.tr

j vež u ostatních kosnor) i jaa .JE Dtskovaj;,.y j
nesplňovala podmínku pozadí 10 iwp/''00s, druhá pak nevykazo-
vala žádnou odezTa na zdroj ne-atioaů) „ Tim, že T*í-d.«é detektory
byly objeveny ještě před jejich montáží do měřícíoju ks-oáXu;
a tím byla odstraněna- i zbyte.í oá práce s desacD.t&žf. -̂ adné a nasle-
dující montáží nové komorys je -iostateónfi prokázána nezbytnost
a důležitost této části ověřováni funkce komor,

I/ruhá etapa testování bloků detekce neutx>oa>. - zdrojem se
j.f;-ovádí těsné před zaležením palivové Kazety do rea*.: TTJ a nemá
b/t starší než 7 dnů, Komory pásma zdroje jsou namontovány do
kanálů biologického stíjnejzí, komory systému SKP jsou ve t-Trláít-
ních kanálech umístěny do reaktoru. Zkouška neutronovým zdrojem
má prokázat průchodnost celého měřícího kanálu blok detekce -;
bloková dozorna'. Tento krok testování systému SUGAN je velmi
důležitý a bez jeho úspěšného provedení nelze podepsat protokol
o připravenosti systému k zaváženi paliva. Tato etapa měření byla
provedena zatím pouze na JE /2, Pro zkoušky komor pásma zdroje
byl navržen a zhotoven rozebíratelný stojan s pohyblivým držákem
neutronového zdroje. Stojan byl tipevněn na otočnou plošinu karu-
selu, který se nachází v místnosti pod nádobou reaktoru (místnost
A ooh). Neutronový zdroj bez moderátoru s emisí 1,5.10'S—l byl
vyzdvižen do raezery esazi nádobu a tepelným stíněním do výše komor
v kanálech v betonovém stínění. Umístění zdroje neutronu je zná-
zorněno na obr.3, Plošina se otáčela tak, že zdroj byl vždy proti
měřenému kanálu a na konci kabelové trasy byla zjišťována odezva
příslušné komory. Ti;....o způsobem byly testovány všechny bloky de-
tekce pásma zdroje. Odezvy detektorů byly určovány jako průměr
se vzorku načítaného po dobu 100s a pohybovaly se v rozsahu děsí—
*.ale imp/s. Po ukončení zkoušek byl vyhotoven protokol o vyzkoušení
systému vnější neutronové instrumentaer? AKNP-2 pomocí.
zdroje.

Pro vyzkoušení 6 komor systérau SKP se. původně uvažovalo 9 •um.C
těoím zdroje neutronů dovnitř nádoby reaktoru (zdroj v moderačni
nádobce by byl zavěšen na jeřáb-u a sp-aátěu na úroveň Komor SKP).
Ukázalo so však, že komory SKP is* i.io;.-jva.t stajrayr.* způsobem js-xc
komory pásma zdroje, tedy z sa£sto.o3t i . QQk* Při měfsaí po cv~Tm
100s komory -útesová ly pozadí 2 f .:* •?•--•,; při tajní, at Smí zdroje --."••
mezery raezi nádobou a tepelným st-C-̂ c.ita do výše měřené komerj- .T,Í- ..
výstupní signál 'iroveň cca 200 imp .<<'K>s, Srlo konstatováaos fee
odezvy komor jsou dostatečné k proKázyai apróvaé T•-.•.-.Jsoe syatí-u. .
SKP. 0 zkouškách byl rovněž zhotoven prc :okol.

Závěr

Provedená mSření na JE V2 i. na JI1' Dulcovany •p>~;O.á aala „ Lo vy-
pracovaná metodilca zlcoxtšek bloků detekce pomoci .ieutr&aov&hD ssdi'oj
se ve specifických podmínkách stavby JE plně osvědčila, a že pro-
vedení zkoušek zaručuje otestování komor systému AXNP«2 (včetně
komor SKP) v potřebném rozsahu. Také proto, že se z prováděných
měření postupně stává rutinní záležitost lze předpokládat, že
testování komor uvedeným způsobem bude uskutečňováno 1 na ostat-
ních blocích JE s reaktory W E R ^
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Ing. Miroslav Suchánek
Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů, Praha 9 - Běchovice

ROZBOR VÝPOČTOVÝCH LČODELB K URČENÍ PRQHĚKU MAES PŘI HAVÁRII
SE ZTRÁTOU CHLADIVÁ

Na základě srovnání s experimentálními údaji získanými při vý-
toku horké vody z tlakové nádoby je provedena diskuse nejroz-
šířenějších modelů kritického dvoufázového výtoku (homogenní
model, Moodyho model a model Henry-Fauskeho). Za předpokladu
separovaného výtoku vody a páry na mezí sytosti je odvozen
vlastní model pro termodynamicky nerovnovážný výtok clonkami
a krátkými trubkami, který udává kritickou hustotu hmotnost-
ního toku a kritický tlakový poměr v přímé závislosti na po-
čátečních podmínkách před výtokovým otvorem.

Jevem, který hraje významnou úlohu při výzkumu havárií
jaderné elektrárny způsobených ztrátou chladivá, je nestacio-
nární kritický dvoufázový výtok parovodní směsi z tlakové ná-
doby. Tento děj rozhodující měrou určuje množství chladivá
unikajícího z primárního okruhu a tak výrazným způsobem ovliv-
ňuje veškeré následné děje vystupující při těchto haváriích.
Výzkum zabývající, se "činky LOCA havárie na vnitrný vestavby
reaktorů typu WER probíhal v minulých letech v SVUSS a byl
v prvých fázích zaměřen právě na sledování nestacionárního
kritického dvoufázového výtoku.

Experimentální údeje byly získány na zařízení, které tvo-
řila tlaková nádoba s výtokovým kanálem umístěným v její spod-
ní části, opatřená řadou nátrubků pro vstup měřicích čidel
(vi* obr. 1). Při experimentech byly použity dvě nádoby, první
o velikosti 0,198 mJ měla vnitřní průměr 2230mm a výšku
5,08 m, průměr druhé nádoby o objemu 0,916 m byl 445 mm a vý-
ška byla 5,82 m. Výška výtokového kanálu nade dnem nádoby byla
v prvém případě 1 m, v druhém 0,52 m. Pro prvou nádobu byl po-
užit vnitřní ohřev vody, druhá nádoba byla napojena na dva
vnější ohříváky. Počáteční podmínky, ze kterých byly výtoky
prováděny, odpovídaly skutečným parametrům pro jaderný reaktor
typu WER 440. V nádobě se před provedením experimentu nachá-
zela tlaková voda o počátečním tlaku zhruba 12 MPa a teplotě
asi 300 C. Start havárie byl uskutečněn pomocí startovacího
membránového zařízení. To bylo tvořeno dvěma membránami, mezi
kterými byl udržován tlak zhruba poloviční, než byl tlak
v tlakové nádobě. K rychlému protržení membrán pak došlo ná-
hlým odpuštěním tlaku mezi nimi.

Jako výtokový element byly použity trubky různých délek
(100 ř 900 mm), clonky a nátrubky s ostrou Či zaoblenou vstup-
ní hranou. Vnitřní průměry výtokových elementů se pohybovaly
v rozmezí od 10 do 64 mm. Hlavními sledovanými veličinami při
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výtoku byly průběhy tlaků a teplot •?• růaných místech experi-
mentálního modelu. Jako pomocné veličiny byly sledovány úbytek
celkové hmotnosti média v nádobě, průběh reakční síly působící
na celé zařízeni v místech proti výtokovému otvoru, objemové
průtočné množství před výtokovým otvorem a průchod hladiny
vybranými body modelu.

Průběh experimentálně zjištěných hodnot byl porovnán
s výsledkem výpočtu podle teoretického modela. Při sestavová-
ní tohoto modelu se uvažovalo fiktivní rozd,..cni experimen-
tálního zařízení na část výtokového kanálu a na část tlakové
nádoby. Přitom se předpokládalo, že veškerá hmotnost tekutiny
je soustředěna v nádobě, a že rychlost proudění před ústím
výtokového kanálu je zanedbatelné. Obě části byly pak řešeny
zvláát, přičemž řešeni jedné části dávalo okrajovou podmínku
pro část druhou.

Pro část nádoby byly řešeny bilanční rovnice pro hmotnost

* M v (i)

a energii
-ďi Í L =M v i v + Q , (21

doplněné rovnicí pro určení stavu média. Při vývinu parní fá-
ze se předpokládalo, že bublinky páry stoupají k hladině od-
kud unikají s konstantní rychlosti WQ do parního prostoru.
Obsah páry ve aněsi pod hladinou byl považován za lineárně
závislý na výšce, přičemž níra této závislosti byla určována
konstantou Co počle vztahu

. (1-Co)a+ 2C0^-S pro 0-«<0,5
a(z)< 2hl (3)

(4+Co)a-Co+2Co-i^(i-o0 pro 0,5
kde Q! je průměrný objemový podíl páry ve směsi

Pro řešení výtokové části byly použity analyticky odvo-
zené modely stacionárního kritického dvoufázového výtoku.
Z těchto modelů jsou nejvíce používány homogenní rovnovážný
model /!/, homogenní "zmrazený" model /I/, model Moodyho /Z/
a model Henry-Fauskeho /3/» Ze vzájemného porovnání těchto
modelů s experimentálními hodnotami získanými pro stacionární
výtok dýzou, které je ukázáno na obr. 2, je patrné, že ani
jeden model nevystihuje charakter závislosti udaný experimen-
tálními daty dostatečně přesně v celém intervalu sledovaných
hodnot. K největším odchylkám přiton dochází v oblasti malého
počátečního obsahu parní fáze. Velikost této odchylky je
zvláště dobře patrná z obr. 3, kde je uvedeno obdobné porov-
nání pro stacionární výtok vody na mezi sytosti trubkami krát-
kých délek /4/. Značné odchylky teoretických modelů od expe-
rimentálně určených hodnot jsou připisovány metastabilnímu
charakteru výtoku v těchto případech, kdy vzhledem ke krátké-
mu průběhu děje není plně završena tvorba parní fáze.
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Společným formálním rysem všech uvedených modelů výtoku
pak je to, že neudávají přímou závislost výstupních veličin,
tj. kritické hustoty hmotnostního toku a kritického tlakového
poměru, na počátečních podmínkách před výtokovým otvorem. Pro
určení těchto kritických, hodnot je nutné hledat extrém zada-
ného vztahu nebo řešit transcendentní rovnici pro kritický
tlakový poměr. Výsledné vytékající množství, určené podle ně-
kterého • uvedených modelů, je pak ještě korigováno výtokovým
součinitelem /i. .

V teoretickém modelu nestacionárního výtoku tedy vystupu-
jí tři parametry, jejichž velikost je nutno zadat* Jeho analý-
za ukázala, že největší vliv na průběh výtoku má velikogt vý-
tokového součinitele ,-u , která významným způsobem ovlivňuje
délku trvání jednotlivých stadií výtoku, zatímco vliv para-
metrů w B a Co popisujících separaci páry je znatelně menší.
Na základě této analýzy byla navržena metodika porovnávání
experimentálních a teoretických výsledků. Při výpočtu se za-
danými počátečními hodnotami parametrů Co , W B a JJL byla po-
rovnávána shoda času, za který poklesne hladina dvoufázové
směsi v nádobě k ústí výtokového otvoru, se stejnou hodnotou,
určenou z experimentálních údajů. V případě nesouhlasu byla
patřičným způsobem opravena velikost výtokového součinitele
a celý výpočet proběhl znovu. V případě, že ani potom nebyla
dosaženo uspokojující shody, byla zvolena jiná hodnota para-
metru w B eventuelně Co » Tímto způsobem bylo dosaženo dobré
shody mezi spočítanými a experimentálními údaji a zároveň by-
la určena závislost empirických parametrů na okrajových pod-
mínkách (např. na x'elikoati výtokového otvoru).

Aby bylo možné lépe popsat situaci při výtočích krátkými
trubkami a clonkami, byl odvozen pro tyto případy vlastní mo-
del výtoku* Přitom se předpokládal separovaný výtok parní
a kaplné fáze a dále se vycházelo z předpokladu, že jejich
expanzi lze popsat vztahy

= V
L0;

(6)
Z rovnice pro hybnost proudu při separovaném proudění

( T [ o G ] p
za předpokladu kritického výtoku, získáme transcendentní rov-
nici pro kritický tlakový poměr

jejíž řešení lze1použít pro určení kritické hustoty hmotnost-
ního toku

'cr

• H

cr
•?• Í9)



Změna mělkého objemu při expanai páry na raezi sytosti je
pro vybrané tlaky ukázána na obr. 4 a lze ji vyjádřit závislos-

Hodnoty parametrů Qf a D2 byly určeny pomocí lineární regrese.
Přitom se ukázalo, že parametr D4 se ve zkoumaném tlakovém roz-
mezí 0 ř 12 MPa liší pouze nepatrně od jedné, zatímco velikost
parametru D2 byla závislá na počátečním tlaku,, Tuto závislost
lze dobře aproximovat výrazem 2

2

2 i po
Obdobně jako při expanzi ideálního plynu je možné odvodit vý-
razy pro kritický tlakový poměr a pro kritickou hustotu hmot-
nostního toku, jejichž závislost na počátečním tlaku lze apro-
ximovat rovněž polynomem druhého stupně

E foiPo ; (12)
i=0 '

Í4^
Velikost jednotlivých konstant je uvedena v tabulce I.

Podobně se postupovalo při zkoumání závislosti při výtoku
vody na mezi sytosti. Přitom se uvažovalo, že nerovnovážná ex-
panze při výtočích krátkými trubkami, bude probíhat mezi dvěma
krajními případy. Mezi rovnovážnou expanzí, pro kterou je
s = konst. a výtokem tlakové vody, pro který je v = konst.
Předpokládala se proto lineární závislost expanze podle vztahu

(O , (14)
přičemž hodnota konstanty 1< byla volena tak, aby bylo při niž-
ších počátečních tlacích dosaženo hodnot kritické hustoty
hmotnostního toku blížících se hodnotám platným pro výtok tla-
kové vody a hodnot kritického tlakového poměru blížícího se
k nule. Jako nejlépe odpovídající těmto podmínkám byla zvolena
velikost konstanty V = 10""'.

Pro tento případ byla expanze vody na mezi sytosti nejlé-
pe popsána závislostí

^-F^ln^, (15)
kde parametry R, a F2 jsou opět funkcemi počátečního tlaku.
Analogicky jako pro výtok páry na mezi sytosti p<k lze odvodit
závislosti kritického tlakového poměru a kritické hustoty
hmotnostního toku na počátečním tlaku spolu 3 příslušnými
aproximacemi těchto vztahů (viz tabulka č. I)

y c r 3 p 0
Porovnání takto určené kritické hustoty hmotnostního toku
s ostatními modely a s experimentálními údaji pro stacionární
výtok vody na mezi sytosti je uvedené na obr. 3.
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Posazením (10) a (15) do (8) dostáváme transcendentní rov-
nici pro kritický tlakový poměr, jejíž řešSmí lze aproximovat
závislostí

A- X . *k fa% r L L_ bi(j p 0 ofo .1,-0 j = 0 d '

Dosazení tohoto řešení do (9) udává hodnotu kritické hustoty
hmotnostního toku, kterou je možné aproximovat výrazem

P ( ( j )
Velikost jednotlivých členů opět udává tabulka I, porovnání
s ostatními modely stacionárního výtoku je uvedeno na obr. 2.

Porovnání jednotlivých modelů výtoku s experimentálními
údaji pro nestacionární kritický výtok clonkou o průměru 10 mm
znázorněné na obr. 5 ukazuje, že všechny modely vystihují se
stejnou přesností prvé stadium výtoku, kdy se hladina parovod-
ni směsi pohybuje nad výtokovým otvorem. K podstatným odchyl-
kám však dochází v průběhu následných etadii výtoku, přičemž
sledovaný děj nejlépe vystihuje navrhovaný model výtoku. Obr.
6 pak ukazuje rozptyl hodnot, kterých nabývá pro jednotlivé
modely výtoku výtokový součinitel ^ v závislosti na púměru
průřezu výtokového otvoru k průřezu tlakové nádoby při výto-
čích clonkami. Největší závislost přitom vykazuje homogenní
model, menší rozptyl a reálnější hodnoty dostáváme pro Moodyho
model výtoku, zatímco navrhovaný model výtoku dává takřka
konstantní hodnotu nezávislou na okrajových podmínkách.

Tento model navíc udává přímou závislost výstupních veli-
čin na počátečních podmínkách, což podstatně zvýhodňuje jeho
použití ve složitějších výpočetních programech, nebot tímto
způsobem jsou významně redukovány nároky na výpočetní Čas a ka-
pacitu paměti počítače.

Označení
A - plocha průtočného průřezu (m ), a , b , c - parametry (-),
r - koeficient rozložení parní fáze (-) D F parametry ( )
d - průměr (m) f f k č í á i l t
nostního toku (
k - parametr (-), M - hmotnostní průtok (kg.s ), m - hmotnost
(kg), 1p-,tlak (Pa), Q - tepelný tok (W), s - měrná entropie
(j.kg'TK"1), 3t- teplota (°C), U - vnitřní energie (J), ,
V - objem (ar), v- měrný objem (m .kg ), w - rychlost (m.s x ) ,
i - poměrný hmotnostní podíl páry (-), z - výška (m),
oř - poměrný objemový podíl páry (-), n - tlakový poměr (-),
M - výtokový součinitel (-), t - čas (s), y - parametr (-)

Indexy
B - týká se podílu péry ve formě bublinek, cr - kritický,
G - týká se parní fáze, hl - týká se hladiny, i , i - pořado-

vé číslo, L - týká se kapalné fáze, N - týká se nádoby,
V - týká se výtokového elementu, O - týká se počátečního
stavu, i ,2 , 3 , k - pořadové číslo, — - průměrný, střední
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Tabulka I: Hodnoty aproximačních koeficientů

i

a*
*H

bto
b i4
b i 2
ca
Cil

0

1,12985
0,5788
0,634226

4,699775-2

0,85215
-0,32439

-0,88915

0,18084

1

2,61035E-6
-5,9534E-6

5.95275E-6

1,4631
-2,50894E>-5

l,87993E-5

5.9O35E-5
-2,97O56E-5

2

-1,70653E-8

3.72376E-9
-3.72058E-9

0

9,58976B-9
-7,34934E~9
~l,747R5E-8

8.66993E-9

3

--

4,69977E-2
1,39061

-

-

-

-

4

-

l,4631B-9
-0,00688

-

-

-

-

-
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XÍEÄLÍZÄCE HiiEiiWíiRS JLl^PKitluÄTjiliíIHO iJíSlCI'-iO a. LI->*.I1-IO3J?ICKEHO
IUU REAKTOBU LRO

1. Úvod

ŕ r o zvýšení stupňu z n a l o s t i akt ivní zóny reaktoru
- 1000 pr ipravuje se experimentální ověření kinet iky modelu
prostorové dynamiky akt ivní zóny na kri t ickém souboru LRO. Po-
třeba řešení prostorově závis le dynamiky vyplýva z bezpečnost-
ních a ekonomických aspektů provozovaní geometricky rozměrné
a výkonově značne zatížené zóny 7V.bR 1000. Vychází se z apl ika-
ce metody nodalní aproximace pro popis prostorové dynamiky
reaktorů typu WAR, přičemž hlavní důraz j t soustředěn na n á -
vrh a ověření algoritmu pro i d e n t i f i k a c i vazebních koef ic ien-
tů nodblního aoďelu ( |_lj .ľľo tyto č i n n o s t i byl pro r e a k t o r LRO
n&vržen a postupné se r e a l i z u j e experimentální měřicí a d iag-
nosticky systém na bázi vn̂ - a vr. i troreaktorove in s t r uměn táce.
Tesle. i-,5. - lOOu.

c.. Hlavní c í l e e-íperixtntu -JH aonou T7JJÍ< - 1000 na kri t ickém
souboru LľíC

Cí le experifflter.tu byly formulovány takto :
1.) overení nodalního modelu prostorové kinet iky určeného pro

simulace dynamického chování akt ivní zóny VVER 1000 a
aqalyze ř í z e n í prostorového rozložení výkonu v akt ivní
zóně

<_.) určení kore lac í mezi s i/nály vne - a vni t roreaktorové i n -
strumentace

j . ) ověření hardware Tts la ľH 100G b č idel polské provenience
v systému

4.) ověření některých ŕ íď ic icn, mořicích i diagnostických
algoritmů reaktoru TJ^Á 1000

^zpt-rixfeint JC zónou 7 7 ^ l^JO j t ,-Oj.it j-.|fo společná
...•čet JU.IL I r . i c , .-... _/;;c.-.. - r l z e r : , ,....-« . ...>; ...i-.,: =. u v o ž
i áio^nc s : ; . h r č J : i c r . í w.ťolu....ľ'<-cc i,^.../^^, . . J . / . . ' .

j . struktura hc-rdv/

řrojeitt n-.j?äv/L.re *.:•:;;erim&ntělního niiřicíno & diajnostic-
keho systému byl j iž nt řiolikr^t popsán, viz lc) , [_j]I, [4j .
Jedna se o J j kfjialový měřicí system pro in-core a j kanálový
měřicí system pro out or-core ratření neutronového toku a o po-
čítačový vyhodnocovací a^Eten.

In-core kanc.1 fac^tev^ i-u ^t-.-^nt ioniz. íní komory WXH-t%./o
(výrobce LoJ jwierk, ?Lx), z ;ji2 -^ i-^ulzr.í JÍ r̂ cl veden t r i -
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axiálním kabelem ve títinicícn kor\tecn n- vzdálenost cca J5 m
ne vstup elektronické aparatury itó 1000 do veiina reaktora,
-a-paratura je tvořena řetězcem modulových jednotek : impulzní
zesilovač, diskriffiinátor s ;JÍ evodníkea "četnost impulzů - e l .
proud" a l ineární zesilovač., >ro napájení modulů slouží jed-
notka nízkého napětí , pro n ^ ^ j e n í komor jednotka vn - zdroje.
Lc^vyhodnocovacího počítačového systému je signal přiveden
buč jako výstup z diskrirainátoru pres čítačove vstupy (vi.ak.uC
nioduly) nebo jako unalo:.ovj výstup z lir:marnil . zesilovače
pres H/ÍÍ převodník.

Out of-core kanál sestava ze ít^pne ionizační komory
S^ 1CÍTT~( rovněž z 157 Swierk, Plit), 2 ;-,lž je signál veden
stejným způsobem jako u in-core kanálů k eleictronické aparatu-
ře na vel ín. okladba modulů í<K 1000 je rovněž stejná jako u
in-core kanálů, navíc je možno vol i t dalrfí připojení odchyl-
iiovchc zesilovače nebo lo > r i t m í c í h o a r-erivačního zesilova-
če ( t:ro vypočet periody reaktoru).

Tri axiální kabel je z dovozu (foR) , t;. p --1T-KL. 737/5L 1550
s teaTto parametry i iwtčance 50Jíi , Kapacita 100 pF/lm,
odpor vni třní žíly 140 Ji- /I kn, odpor stínóní 35-̂ 1 /I km,
vni t řní Sílí. Cu lani;o sf 0,4'/ "Cin, izolace PE - ^ 1,5 mm, 1. s t í -
n..;ní Gu pocín. _4 x i A 0,1/1^,0, izolace i'£ - ^ 3,1 mm,
_ . j t í n ,J:Í CU pacír.. _4 x 4 x 0,1/^.0, C, ^.l-ižt ?7G Lílý 0,7 mm
Liíi^, z> 5 -"";, k.-olo:::.r o'.:,".. bu cca oO ;s^:.

cí počítačový systém, bude VJ užito počítače
^ (;.̂ u7 i-íežTj .ct^ry jf umístěn vedle veiínu L „ro který

^ v;-užito uživateiaiicho ť r o iramovc-o v-, bavení tvořeného v
'..J7. Toto pro~rsC'O7ě vyotver.í bude Zuaiěřfcno zejména na provt-.-
a:ní óutomiiticiu. kalibrace .'i^i-icích kanálů (pied i po ukonče-
ní experimentu), rii operativní kontrolu t> ř ízení experimentu
u na ť rovadtní ;;utomatici-:t.::o sbúru ^ z^r^-covaní údajů z a e ř i -
cích k

4. Výsledií; testC r:._ zkusebriii:; ster.au v .L^

/rctože bylo znáno, že v prú^.hu uvádění ...rovozní neutro-
:iovc initrun-entace iďl 1OCC LILO co provozu ._ x̂  zncíric tecnnic-
Kf potíže, ktfcr-..- vJř.l.yv-:.l\ z n^kter;;.cí: ca;, o v r ro jektu ^ dale
z výrobních cht; b v sa^of;:ych n:o:. •.:'! ov;,cb jednotkách íiři 1OCO,
cylo rosrio.ir uťň r ccrobit veškera h.jčv/areovi. zařízení experi-
mentálního :..---:• i čího - di--;.-íio^tic -t/íjo systcau LšO piedbtžaíýin
te.ítir: úi v ic.voce. i ř i j:.:outír:^crj je rOotu,,ovulo tak, že do
Ziiuíebního stojinu i,;. 1;, ;:.,.i , t..!.;.• v_̂ i;, -- j e ' ^ o tlivý ni tj-py meři-

culJ. . . . ,U •. , ;..-•• .;J:r:-,. .-j.;;.,.!-; :., - .. ,'i . : .; :v..r. je-'ír. -J.-: ;er:e-
r^.tor .i..:..uiou, .eu;-^:; ;;t. rr.o. ioni:: ...-.-.í .;r;mor-ji i t c o ..roudova

vclt:^t;tru::. ._. o -.čilo.: ̂ o;.e.::. ~&:~ 2i-:ou^en^ ::.oiúlcva jefinotica se
viiáv .ouzc v-, .T.-.if;ii •.• Zw óicj.C: x1 y.í í"v-. -'er. ru' ., 3ledO7,.ilň se
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I j kusů UR l l l j (impulsní zesilovač)
j i kusů lvic 111G A (lineami zesilovač)
J4 kusů i.vi llíiO xi (přepínač rozsahů)
j i kusů LJH 1111 (zdroj vn)
4 kusy N?i llí.1 (lo ;aritmický zesilovač)

17 kusů WH llyO (zdroj nn)
10 kusů NE 1191 (zdroj nn)

^ celkového počtu 164 zkoušených jednotek bvlo cca 14 *> vad-
ných. Typickt chyby : nestabilita výstupu, vadné ovládací a
signalizační prvky (potencicaetry, přepínače, žárovky), zvýše-
ny sum r. t výstupu, porucha řídicích signálů, atp. Celkový po-
ťi'C a rozbor výsledků bude zveřejněn v připravované zprávě.

Pro zabezpečení minimálního vlivu rušení na měřený sig-
nal z„ provozu byly provedeny některé úpravy v jednotlivých
modulových jednotkách : vstup impulzního signálu přes oddělo-
vací transformátor, důsledné oddtlení signálové soustavy od
ochrunnc a úpravy některých zapojení.

íro získání dalších údajů byl v laboratoři proměřen vzo-
rek t r iv iá ln ího kabelu o vyzkoušeno jeho spojení s triaxiál-
r.íui Konektorem --^pnenol 5J1 000.

jj. i-os tup realizace

Výzkumr-t a vývojové oráče, projekt a dodávky jednotlivých
zařízení systému 90 k.p. SKOZi* - ZJ£S probíhaly od r. 1980 do
r . 19tj v ruiiici LU 15 "Vývoj systému kontroly a řízení reakto-
ru", etapa 06,"Vývoj regulátoru výkonu reaktoru", v r. 19S4

v ráaci jU CG "Provozní diagnostika primárního okruhu",
^ 14 "Řízení a diagnostika oKS reaktoru " .
71:-stni re&liz&ce celého systému se uskutečňuje v těchto

etapách :

C. etapa : studie, projekt, objednávky zařízení
1. eta ra : zkoušky jednotlivých zařízení na stendu, ověření

funkčních celků se simulovanými sijnály v ZES
(skončeno). Objednal štěpných ionizačních komor
b jejich komplttace 5 triaxialními kabely v PLB.

<_. etapa : do ctní c ixipulzních Jeřicích kanálů do UJV a ově-
ření funkce 3 provozními komorami reaktoru a vy-
nocnocení systémerr. Mtwlett Packard (19G4).

j . čtb.„ii : čodijr.í a inat^l:=ce 15 in-core a j out of-core
áittřicích kantlů vč,etric čidel a triaxiálních ka-
belovvcr. tras co l-<Pf L, ovcřer.í 5 počítačem 5M3 -
-•-• ( l í o ) .

4. ti;.:.,..„ : čcd^ní .. i;:sti'.I-...ce ^rojt-Ktovtjneho počtu j j + 3
nericicr. ííur"_slů do UJV a oživení celého systému
(l^cb).

j . fcta;a : realizace experimentu a aktivní zónou V7ER 1000
(iyC6 7 ?)
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Zxperinent vyšetření dynamiky aKtivni zon,y reaktoru
VVLR 1000 ne Kritickém souboru LuQ představuje technicky i
ekonomicky náročnou činnost, experimentální méŕieí a diagnos-
tický system realizovaný u reaktoru LRO by měl tuto činnost
zeefektivnit. A by se dílo povedlo, je třeba při kompletacích
v závode k.p. .škoda a při instalaci a uvádění do provozu v UJV
Se ž vénov&t přísiudnýa činnostem njáležitou péčo. £ pozornost.

Littriuturs

' 1] iíc^pfctii, i . : uukotoryje zaafečar.ije po problematike
raarabotlci i aksperimenttilnoj identi f ikáci i modelej
;.ro3traTLstv-jnnoj air.amiiy t.ktivnoj zonj' WES (sborník
1A. Gvarožis I».LÍK R7IÍP íieubrandenburr, NLR, 19G0).

_̂_] i-olý, J . , J any ova, H. : Úvodní projekt systému neutro-
nové instrumentace pro experimenty na reaktoru LRO
(zprtve okoda - ZíLt lycO)

j i i>rttb, r . , Holý, J . , Karpetó, í . v : Lynamicke experimenty
n Ó reaktoru L30 (^.UTJS C_, rlzen, Iv-o,.)

4"] ^ráb, ? . , irof, V. : rrojeset má-ľicíhc systému pro ex-
periment ÍXIr.i mt-rení :ÍÓ reaktoru LSO (Seminář "Využití
výpočetní techniky při hodnocení výrobků, CSVTS El. lo-
komotiv v, ri.p. oleoda řízen, i s i t } .



Ing. Vojtěch Hypar, ing. František: Hudec, ing. Čeněk Svoboda
Ústav jaderného výzkumu Řež

NĚKTERÉ VÝSLEDKY i-XPERIMENTif NA REAKTORU LR-0

V rámci fyzikálního spouštění, zkušebního a stálého pro-
vozu reaktoru Lfí-0 byly realizovány experimenty na zónách AI
(7 kazet s obohacením paliva na 2 % U 235* A.2 (19 kazet s 2 %
U 235) a A3 (1 kazeta s 4.4 % U 235, ó kaze a 3 % U 235 a
24 kazet s 2 % U 235) složených ze zkrácených palivových kazet
typu VVER 1000.

Provedené základní fyzikální experimenty zahrnují dosaže-
ní prvního kritického stavu, stanovení hladinového koeficientu
reaktivity a. určení integrální a diferenciální reaktivity (cel-
ková efektivita a kalibrační křivka) regulačních klastrů. Základ-
ní experimenty byly provedeny na uvedených zónách při pokojové
teplotě (15.6 - 17.8 °C pro zóny AI a A2 a 17.6 - 18.0 °C pro
zónu A3) s čistou demineralizovanou lehkou vodou jako moderá-
torem. Z dalších experimentů jsou uvedeny výsledky měření bóro-
vého koeficientu reaktivity na zóně AI•

Schema měřených aktivních zón (AI, A2 a A3) reaktoru LR-0
je znázorněno na obr. 1 . Pro detekci neutronů byly používány
2 štěpné komory typu 9R100, 2 koronové bórové komory typu
SNM-13 s 1 koronová heliová komora typu SNM-16. Detektory neu-
tronů byly umístěny v moderátoru v suchých, vertikálních kaná-
lech na okraji aktivní zóny.

Výstupní signály detektorů byly vedť-ny triaxiélním kabe-
lem délky cca 25 m a byly upravovány jednotkami systému NR 1000,
tvořícího analogovou část detekční trasy. Číslicová část trasy
byla vytvořena jednotkami CAM AC. Prostřednictvím řadiče rámu by-
lo celé měření ovládáno v režimu reálného času řídícím počíta-
čem HP 21 MX. Byly vypracovány programy pro sběr, zpracování
dat, odhad kritické výšky e periody reaktoru /I/ a pro měření
reaktivity metodou inverzní kinetiky /2/. Programy byly napsá-
ny ve vyšších programovacích jazycích ALGOL a FORTRAN a subru-
tiny pro vlastní sběr měřených hodnot neutronového toku v
ASSSMBLERu. Průběžný výstup informací jde na obrazovku a nejdů-
ležitější údaje je možno zaznamenat i na rychlotiskárně. Celý
běh programů je ovládán z panelu počítače pomocí S-registru.
Detekční trasy byly zabezpečeny dostupnými a ověřenými technie-
kými prostředky proti zdrojům vnějších poruch /3/. Protože se
přesto objevují poruchy zanášené elektrickou sítí, byl vypra-
cován algoritmus měření hustoty neutronového toku, který za-
hrnoval filtrování náhodných poruch. l-'i c měření reaktivity
se zprscovávají vzorkovaná hodnoty hustcoy nautronováho toku
v reálném čase.

?ři měření kritické výšky byla hustota neutronového to-
ku měřena 5 (4) nezávislými detekčními trasami pro zónu AI
(1'2, .-3) 3 výška moderátoru byla měřena jemným hladinoměrem.
Výsledné kritické výšky jsou uvedeny v tab. 1. Teoretické hod-
noty kritických výšek jsou uváděny včetně extrapolovaných axi-
álních přídavků A H. Vzhledem k tomu, že A H zatím nebyly pro
reaktor LR-C experimentálně stanoveny, lze pro srovnání použít



pouze jejich odhau 3 0̂ Art •- •• j-J mnu •-' telnuce 1 jsou uve-
deny experimentální 8 teoretické hcdnot-y ia-iíickýeh výšek
pro jednotlivé měřené zóny. Z tabulky vyplývá, !e u zon A2
a A3 3*5 experimentálně stanovená výška n.Lžší a u zóny A1 vyš-
ší než teoretické extrapolované hodnoty získané z výpočetních
programů VOJEN a NSZAMYSL /4/ s uvážením ner&gúlarit mříže.

Při měření hladinového koeficientu, reslizoveného měře-
ním reaktivit odpovídajících rňznýra podkritickým a nsdkritic-
kým hladinám, byl zaznamenán a kvantitativně ohodnocen efekt
vyvolaný smáčením palivových proutků v těsné IUT/ŽÍ. Zdá se,
že hladina v nejbližším okolí článků neodpovídá .J.adině změ-
řené hladinoměrem a její tvar (Ironvexnost nebo konkávnost)
je závislý na předchozí historii pohybu hladiny. Předpokládá-
me, že tvar hladiny moderátoru v blízkosti článků má potom
následující vlastnosti:

1 . Tvar hladiny v blízkosti článků při pohybu hladiny směrem
nahoru, odpovídá nižší a při pohybu směrem dolů odpovídá
vyšší výšce, nežli je hladina měřená hladinoměrem (výrazem
"při pohybu hladiny" je myšlena změna hladiny těsně před-
cházející) .

2. Po dosažení jakékoliv hladiny je její tvar až do další-
ho pohybu časově nezávislý.

3. Tvar hladiny v blízkosti článků má horní a dolní stav na-
sycení.

4. K dosažení směny horního nasyceného stavu na dolní stav
(event, naopak), je nutno provést změnu úrovně hladiny
směrem dolů (event, nahoru) v rozsahu zhruba 3 nm. Příklad
takového měření de uveden na obr. 2. Vynesenou závislost
ý = j> (H) je nutno proložit přímkou v oblasti měření ve
stejném nasyceném stavu. Závislost o (H) pak dává hodnotu
dp / d H a z extrapolace hodnotu H j . při dolním nebo hor-
ním nasyceném stsvu. V případě měřeni, ilustrovaného obr.
2, obdržíme dvě přímky, jejichž směrnice jsou v rámci chyb
měření shodné a jejichž extrapolované hodnoty pro p = 0
dávají horní a dolní kritickou výšku. Tyto dvě výšky sku-
tečně vymezují pás výšek, které lze získat jako údaje hla-
ainoměru při dosažení kritického stavu reaktoru v závis-
losti na režimu pohybu úrovně hladiny před dosažením kri-
tického stavu a tím vytvořeném tvaru hladiny v blízkosti
článků.

Všechny reaktivity byly změřeny metodou inverzní kineti-
ky při současném vyhodnocování údajů dvou detektorů (dvě ko-
mory 9H100, event, komory 9R100 a MKR). Údaje z obou komor by-
ly v dobré shodě. Hodnoty 3y/^H byly vyhodnocei:y jako váže-
ný průměr z přímkového proložení n-ijněřenych hodnot reaktivit.
Výsledky hladinového koeficientu rc5ktivi:.y pro měřené zóny
jsou uvedeny v tab. 2. Byla rovněž provedena řada měření pro
určení kalibračních křivek a celkové váhy experimentálních
klsstrů. Byly změřeny váhy absorpčních klastrů na všech polo-
měrech palivových kezet.

Měření záporné reaktivity pohybujícího se klastru nebo,
klastru zasunutého z horní do konstantní polohytv aktivní zó-
ně bylo prováděno zpracováním signálů dvou vnězónových detek-
torů neutronů 9R100 programem /2/ v režimu reálného času na



řídícím, počítači HP 21 MX mptoůou inverzní kinětiky. Pro ilu-
straci je na obr. 3 znázorněna naměřené .k^Vbrační křivka
klastru v pozici 1 gro zónu A2.. Re aV hi vit. a klastrů plně zasu-
nutých do aktivní zóny byla získána jato střední hodnota reak-
tivity odpovídající dolní koncové poloze při měření kalibrační
křivky. Výsledné střední hodnoty reaktivity měřené dvěma de-
tektory (o., P J a jejich směrodatné odchylky (S, , Sp) jsou
uvedeny v tab. j a 4. Při měření kalibračních křivek Bylo zjiš-
těno, že klastry vnášejí zápornou reaktivitu i nad hladinou
moderátoru.^Tento efekt v těsné suché mříži byl podrobněji
zkoumán v zóně A2 a je pro ilustrací uveden .ia obr. 4.

Z výpočtu /4/ vychází hodnoty hladinového koeficientu
reaktivity

9f/^H = 695 . H~T cnf! pro zónu .41
* = 692 . H~o cm". pro zónu á2

= 667 . H"J cm~! pro zónu A3,

což při dosazení extrapolovaných výšek (s A H = 130 mm, resp.
150 mm a 170 mm pro zónu AI, resp. A2 a A3) vede k hodnotám
16.6 pcm/mm, 57-4 pcm/mm 8 96.8 pcm/mm pro zónu A1 , A2 a A3»
Tyto teoretické hodnoty jsou v dobré shodě s experimentální-
mi výsledky.

Kritická výška na zóně A3 byla dosažena na úrovni distan-
čních mřížek, které jsou umístěny tak, že jejich střed ýe
zhruba 240 mm od začátku paliva. Hladinový kosfícient čisté
zóny A3 byl měřen změnami hladiny v rozmezí 233.2 mm až
241.0 mm. V celém tomto rozmezí se nachází distanční mřížky.
Hodnotu hladinového koeficientu reaktivity v tomto rozmezí
hladin nelze srovnávat s teoretickou hodnotou a jeho hodnota
je v^tab. 2 označena jako A3 (I). Dále bylo provedeno měřeni
na zóně A3 s plně zasunutými regulačními kazetami v pozicích
č. 1, 39 a 72. Na této zóně byla určena horní hodnota pásma
kritických výšek HPax = 294.5 mm. Hladinový koeficient reak-
tivity v tab. 2 je označen jako A3 (II). Tato hodnota přepoč-
tená na výšku H = 238 mm (s A H = 170 mm) dává hodnotu
df/áH = 96.85 pcm/mm, což je v dobré shodě s teoretickou
výpočetní hodnotou 98.21 pcm/mm.

Při určování celkové váhy klastrů byly vzhledem k časo-
vé náročnosti provedeny výpočty /4/ pouze pro plně zasunutý
klastr v pozici č. 1. Shoda experimentálních a výpočetních
hodnot prc zónu A1 a A2 je &>brá. Na zóně A3 se projevil efekt
prostorové závislosti šíření vnášené reaktivity. V tab. 4 je
vidět rozdíl mezi reaktivitou určenou z údajů symetricky a
nesymetricky umístěných detektorů neutronů vůči zasouvanému
experimentálnímu klastru v případě vzdálenosti menSí než 2
(3) palivové kazety.. Nesymetrické uspořádání detektoru 9H100
odpovídá původnímu umístění de Lektorů a i.ro získání symetric-
kého uspořádání byl detektor z pozice 11 přesunut do pozi-
ce 13.

X>ále bylo provedeno měření s moderátorem otráveným kyse-
linou boritou. Na zóně A1 byly měřeny kritické výšky, hladi-
nový koeficient reaktivity a váha centrálního klastr*. Výsledky
měření jsou uvedeny v tab. 5.

Korekce na vliv teploty moderátoru byla provedena za
předpokladu »ý / dt * 9 pcm/ C. Hodnoty d^/dc byly spočí-
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kde H je extrapolovaná kritická výška ( A H = 13 cm) pro
c = 0, d<f/dR je hladinový koeficient na této výgce, H jsou
extrapolované Kritické výšky pro jednotlivé koncentrace Kyse-
liny borité. Výsledky uvedené v tabulce 5 a na obr. 5 prokazují,
že v rozsahu dané koncentrace a při této konf i.̂ uraci lze opráv-
něně předpokládat, že

koeficient dp/ be se nemění s koncentrací a platí

dc = 4520 +; 20 pcm / (g/kg)

a že hladinový koeficient reaktivity je pouze funkcí výSky.
Tyto závěry byly rovněž potvrzeny měřeními provedenými při
dalších měřeních na nesymetrických zónách v rozsahu koncentra-
cí 0 - 4 g/kg.

Možná neurčitost v axiálním přídavku A H vůči experimen-
tálním hodnotám určeným na obdobné mříži reaktoru ZR-6 (MLR),
vliv kapilárních jevů při měření hladinového koeficientu reak-
tivity a efekt záporné reaktivity klastru nad hladinou mode-
rátoru ukazují na nutnost dodatečných, přesných a podrobných
měření různých fyzikálních parametrů Í A H , spektrální indexy,
rozložení neutronového toku) v aktivní zóně a v oblasti suché
mříže. Provedené základní experimenty při spouštění reaktoru,
v období zkušebního a trvalého provozu prokázaly velký expe-
rimentální význam vybudovaného zařízení. Byly zjištěny někte-
ré fyzikální efekty a úspěšně ověřena nestandardní elektronika
pro zpracování signálů detektorů neutronů. Dále se ověřily me-
todiky základních experimentů, rozsáhlé řídící a zpracovatel-
ské programy pro dosahování kritického stavu a měření reak-
tivity v reálném čase při spolupráci řídícího počítače HP 21 IBC
a elektronických jednotek systému zpracování signálů detekto-
rů. Korelace teoretických výpočtů s experimentélnímivvýsled-
ky vyvolala nutnost změn vstupních dat některých sítových
bodů s upřesnění popisu geometrického uspořádání kazety. Vý-
počty, provedené po uvedených změnách, jsou v dobrém souladu
s experimentálními výsledky.

L i t e r a t u r a

/I/ Turzík, Z. - Rypar, V.: STAHT. Knihovna programů řídícího
počítače HP 21 MX.

/2/ Svoboda, Č.: 3LB 15. Knihovna programů řídícího počítače
HP 21 MX.

/3/ Bumler, C. a kol.: Měřící a kontrolní elektronické systé-
my pro spouštění, ovládání, provoz a experimenty na reak-
toru LR-O. DJV 6304-R,A, 1982

/4/ Lelek, V. - Viníček, J.: Výpočetní programy VOJEN a NEZA-
MYSL. Knihovna programů počítače GIER a EC 1040, ÚJV Rež.



TAB. 1

Aktivní
zóna

A1
A2
A3

«teit / íMn/

617.6
343.6
238.1

H g J t * AH/mffl/

747 6
473.0
368.1

723.0
492.7
410.0

TAB. 2

Aktivní
zóna /pcm/mm/ S /pcm/ Interval hladin

/mm/

A1
A2
A3 ( I )

-L

16.91
53.27
23.34
65.63

8
6
7

11

617.0 - 619.15
343.0 - 344.8
236.2 - 238.5

cca 294.5

TAB. 3

Aktivní
zóna

A1

A2

Tozice
klastru

1
2
1
2

17
4

p/porn/

5121.7
1461.5

1983.2
1103-9
365.1
210.6

S /pcm/

232.0
105.4

52.9
83.1
20.6
8.6
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TAB. 4

Pozice
klastru

1
30
72

2\
73
32
74
34
76

^ /pcm/

1672.4
815.5

1084.7
881 .7
449.8
453-8
239.3
316.7

58.4

Sj /pcm/

29.2 •
33.9
27.8
24.2
12.2
21 .0

9
11.8

3.9

J>2 /pcm/

1680.4
875.0
824.9
890.5
395.0
455.3
240.8
241.2

60.8
58.6

S2 /pcm/

62.7
16.9
16.3
31.1

8.3
17.9

8 . 0
8 . 4
5.7
3-5

Symetrické
umístění
detektorů

ne
ne
ne

ano
ano

ne
ano

ne
ano

ne

TAB. 5

c
Q

O B
r = =

0
0.
0.
0.
1 .

o ta

f*"i ta
s \
====

392
791
964
045

sa
:sss

60
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115
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S
o

*s.
= = = =
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Obr. 1 Schematické zobrazení příčného řezu měřených
aktivních zón AI, A2, A3 (7, 19, 31 kaz«t)
a poloh detektorů
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Ing. He.niger Ladislav, C3c.
Ing. Majer Josef
ŽKOEA k.p- - Závod Energetické strojírenství

NÁVRH SYSTÉMU PROVOZNÍ DIAGNOSTIKY PRO JALERMOU ELEKTRÁRNU
o WER 1000

Uvoď

Z iniciativy 5a. průmyslu se vytvořily reálné podmínky
pro trvalé zajištování provozní bezpečnosti jaderných elektrá-
ren zavedením systémů provozní diagnostiky. Odrazem této snahy
u finálního dodavatele primárního okruhu VVER-440 je instalace
zařízení provozní diagnostiky na 1.bloku JE Dukovany a součas-
ně probíhá příprava na ti. blok JE Bohunice. Další bloky čs.
jaderných elektráren s reaktory V/EH-440 budou postupně osa-
zovány inovovanými systémy provozní diagnostiky, pro což k.p.
ŠKODA Plzeň stanovil základní koncepci v rámci své aktivity
RVT, které byla projednávána 3 útvary resortu energetiky a
s ostatními spolnř-šiteli diagnostiky jednotlivých komponent.

Pro JE s VVKK 1C0O se také navrhuje instalace iPD, jehož
Koncepce vychází z» světových zkušeností a z našich dosavad-
ních ZKuáeností se aPD pro J3 3 VVER 440 při respektování vzá-
jemných odlišností a to: jiné rozložení komponent, chybí uza-
vírací armatury & aktivní zóna RE je z hlediska výkonových pa-
rametrů velmi napjatá. Oba posledně uváděné faktory intuitivně
vedou ke snaze zajistit větší rozsah kontinuálního sledování
zařízení PC.

Do návrhu SPD, předarrhc jako pod?: lady pro generálního
projektanta JE, jscu zahrnut;/ diagnostické metody a prostřed-
ky k jejich realizaci, které v současné době nemáme experi-
mentálně a provozně ověřeny, ale které buucu provozně ověřeny
na JS ílcchovee.

Fré?.», vyvdaná o?D jako ácčúvnuým provozním souborem
jscu v k.p. óK0L'rt~Z3S zajišťovány r.'iznymi složkami závodu
s výraznou terhnicíou účastí 7VZK sahající od úvodních před-
stav o koncepci diagnostického systému 'áž po jeho komplexní
ověřování na jaderné elektrérné a předávání provozovateli.

plédované jev.y v zařízeních PC

Návrh JFE předpc-Kládá pl;.»;;cvat ••• :<or.L.̂ ri»ntf.cn PQ násle-
dující jzvy.
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SledovanýX K o m p o n e n t a

Vibrace

Volné části

Úniky chladivá

Poškozování funkč.ploch

Globální akustické pole

Mehomogenity v AZ

Funkční schopnost měřících
a vyhodnocovacích kanálů

RE

X

X

X

X

X

X

PG

X

X

X

X

X

X

HCČ

X

X

X

X

X

HP KO

X

X

POC

X

X

Ke sledování jevů se využívá čidel, jejichž rozmístění
na zařízeních PO je uvedeno na obr.l - viz /I/.

Vibrace komponent PO a PO jako celku se sledují pomocí
signálů následujících čidel:

RE - 4 čidla absolutního posuvu na TN
ú vnějších ionizačních komor
6 čidel tlakových pulsací (a 1 ks v každé větvi)

HCČ - 4 čidla zrychlení (s 1 ks na%HCC)
8 čidel relativního posuvu (a 2 ks na HCČ v horizontál-

ní rovině)

PG - lii čidel zrychlení (a 3 ks na PG - využitá pro volné
části)

S čidel relativního posuvu (a <L ks na PG v horinontální
rovině)

POC - využívají se výše uvedená čidla

Ke zjišťování volných částí se využívají signály čidel
zrychlení a to:

RE - 4 čidla zrychlení (mezihrdlový prostor)
4 čidla zrychlení (dno nádoby)

PG - Li čidel zrychlení (a3 ks na PG)

Ke zjiáíování úniků chladivá z PO se využívá signálů
čidel zrychlení ve frekvenčním pásmu nad ICO kHz ft to:

KS - 2 ks (v olbasti HOB a přírubového 3poje TN)

HCC - 4 ks (a 1 ks na HCČ v oblasti ucpávky)

PG - 4 ks (a 1 ks na PG v oblasti přírubového spoje kolektoru)

KO - 1 ks (v oblasti přírubových spojů a armatur)
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Ke sledování poškozovéní fumcčních ploch se předpokládá
využívat signálů čidel, určených ke zjištcvání volných částí.

Globální akustické pole v prostorách PO se alsduje pomocí
mikrofonů a to:
RE - 2 ks (v oblasti HOB)
PG + HCC - 4 ks (a 1 ks na smyčku v oblasti PG, HCC)

Sledování nehomogenit a nestacionarit neutronově-fyzikál-
ních a teplofyhdraulických polí v aktivní zone í\ ae bude pro-
vádét pomocí signálů Ů ks vnějších ionizačních komor (viz vi-
brace RE), jako podpůrné signály budou využita provozní měření
neutronového toku v aktivní zóně a výstupní teploty chladivá.

Nezbytnou součástí vybavení SPD je i zajištění sledování
funkční schopnosti měřicích a vyhodnocovacích kanálů vlastního
SPJD. Tato činnost při provozu JE (tedy mimo periodické činnosti
při odstavení JE) bude zajištěna pasivní cesou (inherentní
vlastnosti šumových složek signálů) a aktivní cesou (instala-
ce na RE akustických budičů nárazové, periodické a spojité
funkce).

Realizace sledování výše uvedených jevů předpokládá roz-
sáhlou interakci s informačním systémem JE po celou dobu pro-
vozu SPP a déle provedení předprovczníhc ověření 3PD v širokém
rozsahu s cílem získání podkladů pro hodnověrnou fyzikální
interpretaci signálů SPD.

Technické vybavení SF'

Koncepce technického vybavení SPD je založena na hierar-
chicJcé stavbě, jednotlivé subsystémy jsou orientovány na sle-
dování jevu nebo komponenty. Blokové schema technického vyba-
vení návrhu SPD pro JE s VVER 1000 je uvedeno na obr.^ - po-
drobněji viz /2/.

Seznam zkratek

HCC - hlavní cirfculační čerpadlo
HCB - horní blok
HP - hlavní cirkulační potrubí
JE - jaderná elektrárna
KO - kompensétor objemu
PG - parogenerátor
PO - primární okruh
POC - primární okruh jako celek
RE - reaktor
SPD ~ systém provozní diagnostiky
TN ~ tlakové nádoba reaktoru

Seznam použité literatury

1. Majer,J.: Návrh sledovaných jevů v Systému provozní diag-
nostiky pro JE WER 1000.
Zpráva ŠKODA Ae 5613/Dok, 19B4.

2. Sláma, K.: Systém provozní diagnostiky DPS.Z pro JE Temelín
(Podklady pro projektový úkol)
Zpráva SKODA Ae 15656-T, 1984
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Obr.2: Blokové acheaa technického vybavtni SPD
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RNDr. híilan Brumovský, CSc., Ing. Pavel Ho snědl, Václav Hrubý,
Ing. Kamila Hrůzová, Zng. Hana Polachová
ŠKODA, k. p., závod Energetické strojírenství, Plzeň

KREHKOLOMOVE* CHARAKTERISTIKY OGELÍ TLAKOVÝCH NÁDOB REAKTORŮ WER-1000

Bezpečnost a především pak životnost tlakových nátob reaktorů
typu WER závisí v největší míře na odolnosti Jejich materiálů proti
křehkému porušení z těchto důvodů:
- v materiálu se vždy vyskytují vady; jejich rozměr je omezen poža-

davky technických podmínek, nelze však vyloučit jejich růst běhen
provozu, příp. i jistou /malou/ pravděpodobnost nezjištění vai
větších rozměrů,

- materiál tlakové nádoby vlivem provozních parametrů postupně degra-
duje, snižuje se především jeho odolnost proti křehkému porušení
/zvláště v oblasti blízké k aktivní zóně reaktoru/,

- tlaková nádoba může být během provozu vystavena velmi nepříznivým
náhlým režimům /haváriím se ztrátou chladivá/, které působí jako
"teplotní šok" a vyvolávají vysoká pnutí především v hladkých
částech nádoby, které byly podrobeny největšímu degradujícímu účinku
provozních režimů.

Kromě toho přípustnost vad jak ve výchozím stavu, tak především
během provozu, závisí na odolnosti materiálů proti křehkému porušení
a provozních parametrech. Zjišťování křehkolomoyých parametrů mate-
riálů nádob má proto význam pro všechny etapy života tlakové nádoby
- od její výroby až do skončení provozu.

V rámci programu atestačních zkoušek materiálů tlakové nádoby
reaktoru WER-1000, vyráběné v k. p. SKODA, byly provedeny rozsáhlé
zkoušky tří polotovarů, charakterizujících hlavní části tlakové nádo-
by: plechu o ti. 300 mm, vyrobeného z ingotu I 85, jakosti 15Ch2NMFA,
hladkého prstence ti. 330 mm, vyrobeného z ingotu I 135 jakosti
15Ch2NMFAA a prstence víka ti. 700 mm, vyrobeného z ingotu I 195
jakosti 15Ch2NMFA. Blíže o vlastnostech těchto polotovarů, jejich vý-
robní historii ap. v /l/.

Součástí tohoto programu bylo také zjištění parametrů lomové me-
chaniky, především lomové houževnatosti a rychlosti šíření trhlin při
opakovaném zatěžování. Kromě toho bylo provedeno též porovnání hodnot
kritické teploty křehkosti T. a teploty nulové houževnatosti, T

Zkoušky lomové houževnatosti byly prováděny na dvou typech zku-
šebních těles, odebraných vždy ze střední části polotovaru: A/25 a
B/150• Výsledky všech provedených zkoušek jsou shrnuty na obr. 1, kde
bylo použito označení:

KÍ T - lomová houževnatosti zjištěná přepočtením z hodnoty J-integrálu,
^ stanoveného dle zatížení při lomu pro diagram typu I-III /bez

podkritického růstu/
K.. - lomová houževnatost, zjištěná přepočtením z hodnoty J-integrálu,

l J stanoveného pro iniciaci podkritického růstu pomocí metody změny
elektrického potenciálu pro diagram typu IV

\Óa

r - lomová houževnatost, zjištěná přepočtením z kritické hodnoty lo-
**" mové houževnatosti JTr, stanovená pomocí metody více vzorků uži-

tím závislosti J-da • L U/2/.
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Výsledky jsou zakresleny v relativních teplotách, T-T K 0, aby bylo

možno navzájem porovnat různé polotovary s rozdílnou výchozí hodno-
tou kritické teploty křehkosti. Bylo dosaženo poměrně dobré shody,
a to jak pro tělesa různých tlouštěk, tak i mezi oběma raatodami.
Fomocí závislosti-, J»da byla stanovena pro tavbu č. 34426 hodnota
KCJ ~ 2 9° KPa * m ' n a t š l e s e c h t v P u B/150, zatímco pro tělesa
typu A/25 K C J » 250 MPa . m '

2. Nutno přitom konstatovat, že zákoni-
tě jsou hodnoty K.j vždy nižší, než Kpj, což je dáno fyzikální pod-
statou metody vyhodnocování.

Spodní obalová křivka všech hodnot leží cca o 100 % výše než
výpočtová křivka přípustných hodnot lomové houževnatosti dle /3/,
což ukazuje na vysokou zásobu bezpečnosti ocelí 15Ch2NMFA a 15Ch2NMFAA,
vyrobené v k. p. ŠKODA /koeficient cca 2/.

Na stejných materiálech byla též zjiščována rychlost šíření
trhliny při opakovaném zatěžování. Zkoušky byly prováděny při koefi-
cientu asymetrie r = 0,13 až 0,17, měření rychlosti růstu bylo pro-
váděno jak opticky, tak i pomocí metody změny elektrického poten-
ciálu. Dosažené výsledky jsou shrnuty na obr. 2, kde je vidět, že
rozptyl experimentálních hodnot je přiměřený a dostatečně nízko opět
pod horní obalovou křivkou pro nízkolegované oceli tohoto typu /4/.
Opět v tomto případě je vidět vysoká zásoba bezpečnosti, v tomto
případě daná koeficientem cca 3, pokud budeme porovnávat opět horní
obalové křivky. Rozdíl mezi oběma tavbami je opět malý, vliv hodno-
ty r se výrazně neprojevuje.

Zkoušky ke zjištění teploty nulové houževnatosti ukázaly, že
existuje poměrně dobrá shoda mezi touto teplotou kritickou a teplo-
tou křehkosti, jak je vidět z tabulky:

Tko' C TNDT' C TNDT"Tko' C

č. t. 34426 - 15 - 10 - 5
35757 - 30 - 10 +20
37980 - 40 - 55 - 15

Rozdíly TMjyr'T, nejsou systematické, maximální rozdíl je + 20 C,

což do jisté míry možno vysvětlit rozptyly v metodách vyhodnocování
a jejich přesnostmi. Lze tak považovat, že kritická teplota křehko-
sti, stanovená dle /5/, je velmi blízká teplotě nulové houževnatosti,
stanovená dle /6/.

Závěrem možno konstatovat, že zkoušené oceli typu 15Ch2NMFA
i 15Ch2NMFAA pro tlakové nádoby reaktorů VVER-1000, vyráběné v k. p.
ŠKODA, vykazují dostatečně vysokou odolnost proti křehkému poruše-
ní a spolu s dalšími vlastnostmi tak zajišíují požadovanou bezpeč-
nost a životnost tlakových nádob,

Literatura

/!/ Brynda J., Bruinovský K., Černý V. - Výsledky programu atestačních
zkoušek materiálu tlakové nádoby reaktoru VVER-1000,
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/2/-NTD MCHO INTERATOMENERGO "Materiály zařízení a potrubí JE. Stano-
vení charakteristik. Odolnost základního materiálu svarových spo-
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Oor. 1, Teplotní závislost lomové houževnatosti
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Obr. 1. Rychlost šíření trhliny
při opakovaném namáháni
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Ing. Václav Valenta
zss SKODA pizefi
FŘEHLED PRACÍ PROVEDENÍCH V OBLASTI RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI A
STINfiNI

tfkolem skupiny radiační bezpečnosti a stínění je určit
zdroje záření na JE a v jejím okolí v době provozu i po odsta-
vení s následujícím určením dávkovýoh příkonů pr^ normální
provoz i pro havarijní situace* Zabývá se též aktivací materiá-
lů, určením zdrojů vývinu tepla v konstrukčních materiálech i
problematikou radiačního poškození materiálů*

Pro zabezpečení podkladů pro bezpečnostní zprávy i výpočty
nutné pro provoz* aktivní montáž a demontáž byly vybudovány mo-
dulární systémy programů a knihoven dat, které jsou schopné
komplexně řešit požadovanou problematiku*

Základním souborem programů pro určení bilancí aktivit na
JE a okolí je modulární systém TRABAK (transport a bilance ak-
tivit) /1/. Programy byly převedeny na počítač M-4030 do jazyka
PL1.

Soubor programů je tvořen 6-ti skupínand, programů a soubo-
rem knihoven dat*

Programy první skupiny jsou vhodné pro řešení časového
průběhu bilancí aktivit štěpných produktu v palivovém článku
s následným určením zdrojů záření vyhořelého paliva a zbytkové-
ho vývinu tepla* Pro nřípad havárie reaktoru s větším poškozením
aktivní zóny a úniky štěpných produktů jsou určeny bilance akti-
vit v hermetických prostorech (případně v kontejnmentu neb bar-
botážním systému) a je určena rychlost úniku aktivit z JE»

V druhé části jsou prograay vhodné pro řešení bilancí ko-
rozních produktů a zdrojů záření v jednotlivých částech primár-
ního okruhu za ustáleného stavu a po skončení provozu*

V třetí části jsou programy řešící bilance štěpných produk-
tů v jednotlivých částech galivového prutu a podobné jako
v předchozí části i ve vodě primářů a jeho površích.

Ve čtvrté části je řešen časový průběh aktivit štěpných
produktů v jednotlivých částech palivového prutu a dále pak bi-
lance štěpných produktů v primářů (podobně jako ve třetí části)*

V páté skupině jsou jednotlivé programy řešící časový prů-
běh aktivací materiálu, bilance tritia v primářů, aktivace chla-
divá a jeho příměsí, řešení bilancí transuranů ve vyhořelém pa-
livu s následujícím určením zdrojů neutronů z vyhořelého paliva
(samovolné štěpení a (oG,n) reakce na kyslíku).

V šesté skupině jsou programy řešící bilance aktivit a
individuální a kolektivní dávkové ekvivalenty v okolí JE při
normálním provozu i po havárii*

Soubor využívá obsáhlé knihovny pro nuklidy.
a) BIBGRIT - grupová knihovna pro 584 nuklidů štěpných produktů

(včetně výtěžku ze štěpení uranů a plutonií)*
b) BIBA 3 - knihovna pro 828 nuklidů aktivačních materiálů.
c) BIPAL - knihovna obsahující údaje pro 113 nuklidů (transurany

a jejich rozpadové řady).
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Soubor programů 3KABAK je sestavován stavebnicovým způso-
bem* takže dovoluje náhrady jednotlivých programů i postupné
zlepšování* 7 současné době se doplňuje o proceduru HELA /2/,
která zpřesňuje popis úniku štěpných produktů. Při běhu výpoč-
tu ja prováděn automatický přechod na další program. Při sesta-
vovaní programů byla snaha použít modely co nejobecnější (bez
omezení v délkách rozpadových řad, uvážení izomerních stavů, '
uvážení úbytku i zdrojů vyhoříváním nufclidů.) Pro řešení jsou
použity efektivní výpočtové metody zrychlující výpočty /3»4/»
Všechny programy automaticky využívají data z knihoven* Výstup
programů (grupové zdroje energie) je ve tvaru vhodném pro ná-
vaznost dalších kompletů programů*

Soubor byl využit pro PBZ V2 Jaslovské Bohunice i PBZ V3
Dukovany, k studii o vlivu obsahu Co v ocelích /5/ i předběžném
výpočtu aktivit pro studii W B R 1000 /6/, studium vlivu elektron
magnetických filtrů /8/.

Pro řešení expozičních a dávkových příkonů na JE za provo-
zu i po odstavení, určení tlouštek kontejnerů pro přeros paliva
i aktivních částí slouží soubor programů pro gamma záření
SOPRGA /1/. Obsahuje:
- Programy pro určení expozičních příkonů od elementárních zdro-

jů záření gamma. Uvažují se bodové, lineární, povrchové a ob-
jemové zdroje stíněné i nestíněné* Je uváženo samostínění ob-
jemových zdrojů* Pro výpočet je použita metoda integrace bodo-
vých zdrojů s využitím Simpsonovy, Gaussovy či Qausa-Laguerovy
formule* Vzrůstový faktor je uvážen dle Kitazumovy formile.
Koeficienty & Kitazumovy formule jsou používány na základě
teoretické poloempirické formule námi odvozené* K programům
je grupová knihovna obsahující údaje pro 23 materiálů (vzrůs-
tové faktory dle Taylora) /7/.

- Programy pro určení expozičních příkonů záření rozptýleného
ve vzduchu neb odraženého od stěn*

- Programy pro určení expozičních příkonů p záření procháze-
jících otvory různých tvarů.

- Speciální programy - přesné řešení kinetické rovnice (program
BIGGI 3» momentová metoda).

Pro řešení prostorově energetického rozložení neutronů ve
stínění reaktoru jsou používány grupové removal-difuzní metody
a převzaté programy na základě DS5 přiblížení* Pro jednorozměr-
né geometrie je použit komplet RADHBAT /10/* Obsahuje kod
AtflSN. Vedle tvorby dat kódem SUPBRTOG je možno využívat 100
grupovou knihovnu SUSLIB 4 /12/* Pro dvourozměrné výpočty pro-
gram DOT 3*5 /11/.

Radiační poškození ocelí je uváženo dle Lindhartora mode-
lu* Je možno určit i produkci vodíku i helia v ocelích*

Pro rašení životnosti reaktorových nádob má velký význam
přesné určení spektra neutronů dopadající na tlakovou nádobu*
Zde je třeba pokračovat dále v prověřování knihoven účlnnýoh
průřezů, provádět srovnání výpočtů s "benchmark11 experimenty
prováděných ve spolupráci s UJV ftež a EBI Obninsk. Přesto, *•
tyto experimenty jsou prováděny v rámci spolupráce v oblasti
rychlých reaktorů, dávají možnost využití i v oblasti fyziky
stínění reaktorů WER.
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PROGRAM VYŠETŘOVÁNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI REAKTORU W E R 1000 V
ÚJV

1. Úvod

V ÚJV je v současné době k dispozici řada výpočtových pro-
gramů umožňjících vyhodnotit bezpečnost provozu tlakovodnich
energetických reaktorů typu W E R pro vymezenou oblast podmínek
a iniciačních poruch. Byl vyšetřován průběh a důsledky havarij-
ních procesů v JE a reaktorem YVER-kkOt způsobených zejména:
a) poruchou reaktivity (např. vystřelení řídicí kazety, vtok

studené vody do reaktoru apod.)}
b) výpadkem HCC při různých počátečních podmínkách}
c) výpadkem vlastní spotřeby elektrické energie (ztráta napájení))
d) poruchami iniciovanými ze strany sekundárního okruhu (výpadek

turbogenerátoru, napájecího čerpadla PG apod.).
Současně byl studován vliv zásahu eventuelně selhání havarijní
ochrany.

V letošním roce byly zakončeny rozsáhlé výpočty pro zdůvod-
něni tabulky režimu JE-V-1 £i^ i výpočty, sloužíci k nastavení
citlivosti regulátorů při spouštění JE-V-2 v Jaslovských Bohu-
nicích £2j .

2.Vliv zvýšeni někter-ýoh mezních parametrů reaktoru WER-kkO

Přes principielní zásadnost koncepce sovětských tlakovod-
nich reaktorů je typ WER-1000 pokročilý nejen velikostí dosa-
ženého výkonu, ale i zvýšenými provozními parametry.'Tím je do-
sažena vyšší ekonomie provozu za cenu menších bezpečnostních
rezerv,(např. hustoty teplotního toku do chladivá, maximální
teploty paliva).

Vybrané provozní teplohydraulické charakteristiky reakto-
ru WER kkO a WER-1000 jsou v TAB.1.

Zásadní koncepční změnou z hlediska srovnávání provozní
bezpečnosti reaktorů WER-440 a WER-1000 je přechod od šesti
na čtyři chladící smyčky a zvýšení průměru cirkulačního potru-
bí primárního okruhu. Důsledkem změny je snížení pravděpodob-
nosti poruchy tlakově zatíženého potrubí, která klesá s rostou-
cím průměrem a zjednodušeni systému provozní diagnostiky jader-
né elektrárny, •

Výpočtové analýzy musí prokázat schopnost systému zajistit
havarijní zaplavení aktivní zóny při předpokládané projektové
havárii, reálně ocenit vliv výpadku HCČ, doložit chování reak-
toru pří poruše reaktivity a vyhodnotit průběh havárií se ztrá-
tou chladivá.

Nejdůležitějšími parametry ovlivňující míru bezpečnosti pro
reaktor WER-1000 jsou celkový tepelný výkon N.= 3000 MW, tlak
v horké komoře reaktoru P = 15,69 MPa, měrné tepelné zatížení
paliva: a = ^5,5 kV/kg %J, lineární výkon palivového článku q.=
=17,6 kW/m, celkový povrch palivových článků F = 4850 m 2,



rezerva do teploty sytosty na výstupu 2 3.3°C.

Chování chladivá aktivní zóny je ovlivňováno zejména změ-
nami výkonu reaktoru, průtoku a tlaku, které mohou způsobit
vznik dvoufázového proudění, kritického tepelného toku atd.
Zvýšení tlaku vede ke sníženi poměru měrných hmotností syté ka-
paliny a syté páry z 9,1 na 5,7 , což se projeví zmenšením rá-
zových účinků při havárii se ztrátou chladivá. Celkově akumulo-
vaná energie vodního obsahu primárního okruhu je vyšší, případ-
ný vznik objemového varu v kazetě není doprovázen tak velkou
nestabilitou prouděni.

Důležitým bezpečnostním limitem je v oblasti termohadrauliky
aktivní zóny nepřesáhnutí kritického tepelného toku ia povrchu
palivových elementů. Předběžný rozbor, provedený v práci fjj uka-
zuje, že poměrný přípustný výkon reaktoru WER-1000 je asi o 50$
nižší než v reaktoru W E R 440. Bezpečnostní problematice zejména
průkaznosti analýzy přechodových procesů bude tedy nutno věnovat
zvýšenou pozornost.

TAB.1.: VYBRANÉ TEPLOHYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY REAKTORU
W E R 440 A WER-1000

Charakteristika

p [MPaj

APucč LUPa3
p'TSgrit
*s L C JT /Tkxit
s

tvs t L°C J
tvýst [°Cj
A t A Z [°C]

ts~ tkrit !r °-*
fy lkg/mJJ

g* kg/m3

f/f"
i *[kJ/kgJ
iM[kJ/kgJ
R ricJ/kgJ
C^[kJ/kg]°K
0' £w/m ° K ]

Ntep/Nel [MwJ
počet smyček
Ntep/smyčku

WER-440

12,26

0,425 (GCN 317!
0.544

325,9
0.9255

264
299

29
26.9

651.5
71,7
9.09

1499.2
2p"8O.O
1181.0

7,21
0,471

1375/440
6

2 2 9

měrný výkon ( kW/ÍJ 84
Lineární výkon
[kW/mj

tepel.zatíž.PČ

i
[kV/kgUJ

' 'pal.či. [m2j

13.6

33.0
3150

5.blok Novovo-
roněže

WER-1000
15,69

O.675(GCM 195)
0.709

345,27
0.9554

289,7
3 2 2

34
23.27

592.4
102.9

5.75
1634
2594

960
9 . 0

0.430
3000/1000

4
750
1 1 1

17.6

45-5
4850

Poznámka

P^°(MPa)=0.27-
ni

—VJ

Pkrit=22,13MPa

Tkrit=647.3°K

t .>, ~ = 305str

ikrit=2i00kJ/kg
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3. Programové vybaveni ÚJV

Pro vymezenou oblast bezpečnostních analýz reaktoru WER-
1000 lze s menšími úpravami použít programy;
WER-S a WER-D
DYMO WER
DYNAMIKA
PDÍ

Navazují. programy pro sledování úniků radioaktivních
spledln vzdušnou cestou i spodními vodami, jakož i kódy pro
analýzu spolehlivosti systémů. V dalším uvedeme alespoň stručný
popis prvních čtyř programů.

Tyto výpočtové programy jsou určeny k modelování nestacio-
nárních procesů v aktivní zóně tlakovodního reaktoru. Program
WER-S určuje počáteční podmínky pro program WER-D výpočtem
stacionárních poměrů v aktivní zóně, které jsou předpokládány
před vznikem iniciální poruchy. Dále musí být zadán časový prů-
běh tlaku a teploty chladivá na vstupu do tlakové nádoby reak-
toru a časový průběh průtoku chladivá aktivní zónou nebo tlako-
vý spád v aktivní zóně. Hlavním cílem programu WER-D je určit
časovou změnu základních fyzikálních parametrů charakterizují-
cích bezpečnost provozu, jako důsledek iniciační poruchy reak-
tivity (případně přímo zadaného časového průběhu uvolňovaného
výkonu).

Program je urč«?n i ke sledování silných poruch, pak umož-
ňuje popis dvoufázového proudění v palivovém kanálu, při čemž
se uvažuje i případná termodynamická nerovnováha mezi fázemi.
Použití programu:
a) havárie při spouštění reaktoru ze studeného i horkého sta-

vuj
b) nekontrolované vytahováni řídících kazet při jmenovitém vý-

konu j
c) vystřelení řídící kazety z aktivní zónyj
d) vtok studené vody do reaktoru.
Výpočet umožňuje mimo jiné sledovat celé měnící se teplotní
rozložení v palivu a chladivu, změny průtoku chladivá aktiv— •
ní zónou, rozložení páry při vzniku dvoufázového prouděni a
čas i lokalitu dosažení kritického tepelného toku. Výpočet je
prováděn pro paralelní proudění ve více zónách (volitelné).
Důležitá je možnost vyšetřeni krátkodobých autoregulačních
možností, t.j. chováni reaktoru bez zásahu havarijní ochrany.

Tento program je určen v prvé řadě k analýze procesů při
poruchách chlazeni v primárním okruhu a pro havarijní dochla-
zováni aktivní zóny tlakovodních reaktorů. Předpokládá se ví-
cesmyčkové uspořádání primárního okruhu. Pro přechodové procesy
s výpadkem hlavních cirkulačních čerpadel se v programu neuva-
žuje vznik objemového varu. Hydrodynamický model umožňuje řešit
výpadek jednoho i více hlavních cirkulačních čerpadel. Respek-
tuje se i možnost obrácení proudu chladivá ve vypadlé smyčce,
jelikož pro hlavní cirkulační čerpadT . se využívá čtyřkvadran-



tová úplná charakteristika s analytickým přepočtem vlivu změn
obrátek. Paralelně je řešena i pohybová rovnice rotorů čerpadel.
Model umožňuje analyzovat procesy s odstavováním jedné i více
cirkulačních smyček. Důležitý je též popis přirozené cirkulace
v primárním okruhu. V současné době je program rozšířen o model
sekundárního okruhu.
Použití programu:
a) výpade (nebo zadření) jednoho i více hlavních cirkulačních

čerpadel)
b) výpadek napájení (vyřazení všech cirkulačních Čerpadel s ná-

sledným odstavením reaktoru) s přechodem na havarijní dochla-
zování{

c) analýza přechodů a možností chlazení přirozenou cirkulaci
chladivá)

d) odstavování chladících smyček)
eJ poruchy v odvodu tepla z parních generátorů)
f) mohou být řešeny účinně i procesy s malou poruchou reaktivity,

ale dlouhodoběji probíhající, kdy se projeví odezva změny po-
měrů v parním generátoru.

1 '1 •_p£°£ram_DpíAMIKA.

Výpočtový program DYNAMIKA byl převzat v rámci spolupráce
ze Sov. svazu, adaptován na počítač EC 1040 a v mnohých částech
rozšířen. Je určen pro řešení přechodových a havarijních proce-
sů v jaderné elektrárně s reaktory WER-440 jako celku. To je dů-
ležité jmenovitě při poruchách s rychlým odstavením turbogenerá-
torů, napájecích čerpadel parního generátoru, atd.

Program zahrnuje modely aktivní zóny reaktoru, směšovacích
komor, cirkulačních větví, hlavních cirkulačních čerpadel, kom-
penzátoru objemu, parního generátoru, havarijního doplňovaní pa-
rovodů, parních kolektorů a turbogenerátoru. Zahrnuty jsou též
modely uzavíracích ventilů, pojistných ventilů, regulátoru vý-
konu a regulátoru množství napájecí vody, což umožňuje sledovat
i účinky zásahu automatické regulace a havarjní ochrany.

JĎpravy převzatého programu sledovaly zejména potřebu zkrá-
cení výpočetního času a upřesnění některých modelů (kompenzátor
objemu, sekundární okruh, regulátory, korelace P r o kritický tepel-
ný tok, atd.)* Z důvodů dosažení rozumné doby výpočtu 8 rozsáhlým
komplexním programem jsou jednotlivé dílčí modely přiměřeně zjed-
nodušeny.
Použití programu:
a) řešení procesů s porušením reaktivity (vystřelení regulační

kazety, odstavení reaktoru atd.);
b) výpadek hlavniclí cirkulačních čerpadel}

odstavení turbogenerátoru}
poruchy pojistných ventilů kompenzátoru objemu;
změny výkonu reaktoru)
prasknutí parovodů nebo parního kolektoru)
prasknutí kolektoru napájecí vody;
selhání napájecích čerpadel parního generátoru.

c
d
e
f
S
h
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že program tohoto typu je velmi dů-
ležitý pro predikci chování reaktoru a jad. elektrárny, pro vy-
jasnění relace mezi provozními limitami a bezpečnostními limita-
mi při různých poruchových stavech.



_3-}*jL Program _P.T2v._

Program PIN vznikl přepracováním programu GAPCON-THERMAL-2.
Je určen pro tersnoraê hariické modtiováni chování palivových článků
lehkovodních reaktorů. Mimo jiné je velmi užitečný pro stanove-
ní některých fyzikálních parametrů palivového článku. Důležitá
je např. tepelná vodivost mezi palivem a povlakem při různém vy-
hoření.

Tato hodiiota je velmi potřebná při aplikaci
dříve popsaných programů, jmenovitě u WER-S a WER-D pro analý-
zu poruch reaktivity atd., jelikož zpětvovaze'- ' působení a tedy
i průběh procesu jsou tímto faktorem silně ovlJ. vněny .

Program PIN je použitelný pro analýzu stacionárních provoz-
ních režimů. Slouží též jako základ pro vývoj modulárníhb systé-
mu výpočtových programů FRAS,, určeného k analýze chování palivo-
vého článku při přechodových a havarijních režimech. Program PIN
zahrnuje tyto hlavní fyzikální modely: deprese neutronového toku,
generace produktů štěpení, axiální rozložení výkonu, restrukce a
densifikace paliva, koroze pokryti s generaci tepla, rozložení
teplot v palivu a povlaku, tavení paliva, tepelné deformace a na-
puchání paliva, plastické a elastické deformace pokrytí, uvolňo-
vání štěpných produktů z paliva, součinitel prostupu tepla mezerou,
složení a tlak plynů v článku, přestup tepla z pokrytí do chladivá
ve všech režimech, chlazení a tepelné poměry v plynovém plenu.
Použití programu:

predikce teplot v palivu a povlacíchj
součinitel prostupu tepla mezerou palivo-povlak}
stanovení tlaků plynů v článku v průběhu vyhoříváníj
určení akumulované energie v palivuj
napětí a deformace paliva a pokrytí(
podklady pro provedení havarijních analýz.

a
b
c
d
e
f

ÚJV se zúčastňuje koordinovaného výzkumného programu MAAE
"Vývoj počítačových modelů pro chování palivových článků v lehko-
vodních reaktorech" (krátce D-COM). V rámci toho byly počítány
některé programy "naslepo" a srovnávány s experimentálními daty.
Ukázalo se, že shoda je uspokojující. Ve vývoj£ programů pro ter-
momechanické modelování se intenzívně pokračuje. Pro výpočty je
využívána knihovna materiálových vlastností MATPRO 10 doplňovaná
v rámci spolupráce experimentálními podklady g SSSR.

Literatura

1 R.PERNICA: Problematika zdůvodnění tabulky režimů JE-V-1
pro poruchy Výpadku hlavních cirkulačních čerpadel.
Zpráva ÚJV 6890 T, březen 1984.

2 J.MACEK: Výpočty přechodových procesů pro potřeby spouš-
tění JE-V-2 Jaslovské Bohunice.
Zpráva ÚJV 6838 T, leden 1984.

3 R.PERNICA Předběžné stanovení bezpečnostních limit
aktivní zóny reaktoru W E R 1000 v porovnání s WER-440.
Referát této konference.

k R.PERNICA: Metodika výpočtových programů VVER-S a WER-D.
Zpráva ÚJV 5084 1979.

5 J.MACEK, J. PF ANN: Výpočtový kod DYM0-WER při určení pře-
chodových procesů v reaktorech W E R při výpadku hlavních
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a popis programů pro grafické zobrazeni '!:.ů.
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VÝPOCTY PŘECHODOVÝCH PROCESB V DE S WER 1000

Abstrakt

V referátu jsou stručně uvedeny výpočetní programy použí-
vané v U3V pro řešení havárií JE,jako je např. výpadek hlav-
ních cirkulačních čerpadel {HCČ"), či poruchy v sekundární* okru-
hu. Dále je popsán výpočet hydrodynamiky okruhů při výpadcích
HCC a uvedeny dva předběžné výpočty pro DE s WER ÍOOO.

dvod

V dav se již několik let zabýváme řešením výpočtů přecho-
dových procesů, kdy je jaderná elektrárna uvažována jako jeden
celek. Tato problematika je jednou z důležitých bezpečnostních
výpočtů. S pomoci programů řešících tyto problémy můžeme analy-
zovat vliv havárií komponent OE na aktivní zónu a prověřovat
činnost regulačních orgánů, aby nebyly porušeny bezpečnostní
požadavky. Pro řešeni těchto problémů byly pro jaderné elektrár-
ny typu VI a V2 s reaktory WER 440 používány programy DYMO-WER
/!/ a DYNAMIKA-ÚJV /2/. /3/ (upravený program z původní sovět-
ské verze DYNAMIKA-GKAE). Popis obou programů byl již uveden
v nnoha referátech a výzkumných zprávách. Na základě měřeni při
spouštěni jaderné elektrárny V2 byly oba programy srovnávány
s experimentálními výsledky /I/, /3/. 3e logické, že v návaz-
nosti na provedené práce budou programy dále modifikovány i pro
potřeby jaderných elektráren s reaktory typu WER 1000. Vzhle-
dem k výsledkům prezentovaným např. v /4/ je třeba větší sou-
středění pozornosti k prováděni havarijních analýz a co se týče
našich výpočtů, pak se soustředit zejména na havárie s výpadky
HCC.

Výpočty výpadků čerpadel

Pro výpočty výpadku hlavních cirkulačních čerpadel 3E byla
v Oav vypracována metodika popsaná v práci /5/, /6/. V dalších
pracích pak byla zdokonalena a rozšířena v oblasti aktivní zó-
ny, kde se předpokládá více paralelních podzón s různými hyd-
raulickými charakteristikami. Pro výpočty doběhu čerpadel ja-
derných elektráren s reaktory WER byl sestaven program HYVO
a konkrétně pro potřeby WER 1000, program HYV012. Metodika
použitá v tomto programu je též zabudována do programu
OYMO-VVER a částečně i do programu OYNAMIKA-ÓOV. Protože pro
potřeby VVER-1000 byly prováděny zatím výpočty programu HYV012,
budeme se v další části referátu zabývat pouze popisem hydro-
dynamiky okruhu 3E.



Hydrodynamika okruhu

Pohyb chladivá v okruhu a Ů.Z. je dán dvěma základními
rovnicemi. Rovnicí pro rotační pohyb soustrojí elektromotor-
-čerpadlo napsané ve tvaru

w o x m """ "i " "č " zt '
dt

kde je
CJL - nominální úhlová rychlost
1^ - moment setrvačnosti čerpadlo-elektromotor
M_ - moment elektromotorum
Mg - moment čerpadla
M - moment ztrátový
Výpočet momentů M a M. je podrobně popsán např. v /6/.
Průtok chladivá okruhy a reaktorem je dán integrálními rov-
nicemi hybnosti. Pro reaktor rozdělený na mr radiálních pod-
zón platí

kde p±

P2
R

tlak na vstupu do reaktoru G
tlak na výstupu z reaktoru

tlaková ztráta J-té
podzóny reaktoru

Pro smyčku pak

r --} " p2 - pi

3
L

1.. ,,mr

průtok j-tou pod-
zónou
délka

průtočný průřez

1 ne

kde A p výtlak HCC

tlaková ztráta smyčky

Závěr

Ze získaných údajů pro ZJE s WER 1000 byla sestavena
vstupní data pro program HYV012 a spočteny následující před-
běžné varianty, určující průtoky reaktorem a smyčkami primár-
ního okruhu: výpadek 1 HCC ze 4 HCÍ a výpadek 2 HCC ze 4 HCC.
Přitom se předpokládalo, že rotor čerpadla bude blokován pro
záporné otáčky. Z provedených výpočtů vyplývá, že při výpad-
cích 1 a 2 HCC klesá průtok reaktorem na 73%. resp. 46% viz
obr. 1.2 . což je podstatně méně oproti 3E VI a V2. Proto
bude nutno ss zaměřit především na analýzu výpadku části HCČ*.
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kde budou tapelné poměry v a.z. nepříznivější oproti JE * reak-
tory W E R 440.
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Ing. Jiří Richter
České energetické závody, generální ředitelství, Praha
SOUČASNÝ STAV INVESTORSKÉ PŘÍPRAVY JADERNÉ* SIBKIR/RHY

1. Úvod

Jaderná elektrárna Temelín je po jaderných elektrárnách
Jaalovské Bohunice (AI, v 1 - 2x440 klí', V 2 - 2x440 iiVV), Du-
kovany (4xWER 440) a Mochovce (4xWER 440) čtvrtou česko-
slovenskou jadernou elektrárnou, z toho první jadernou
elektrárnou na území ČSSR s bloky WSR lOOo s jednotkovým
výkonem bloku cca 1000 UVV.

Jaderná elektrárna Temelín (JETÉ) .je situována v okrese
České Budějovice v prostoru vymezeném obcemi a osadami Březí,
Křtšnov, Temelín a Temelinec. Je vzdálena cca 20 km severo-
západně od Českých Budějovic a cca 5 km jižně od Týna nad
Vltavou.

Její předprojektová příprava byla zahájena v roce 1978
na základě investičního záměru zpracovaného 6Ř Českých
energetických závodů a vydanoho Federálním ministerstvem
paliv a energetiky pro staveniště Dubenec v okrese Seské
Budějovice. ?o provedení a vyhodnocení průzkumů zajišíova-
ných investorem JETÉ ve spolupráci s generálním projektan-
tem bylo však uvažované staveniště vážně zpochybněno vzhle-
dem k jeho složitým geologicko-seismickým podmínkám a po
expertiza sovětských specialistů bylo na podzim roku 1380
rozhodnuto orientovat další přípravu JE s bloky V7ER - 1000
na staveniště Temelín uvažované do té doby jako záložní.

2. Řešení širších územně-technických vztahů JETÉ

Změna hlavního staveniště elektrárny sice významně zjed-
nodušila vlastní atavebně-technické řešení elektrárny, vzhle-
dem k lokalizaci staveniště do relativně málo rozvinuté ob-
lasti Jč. kraje však značná zkomplikovala územní vztahy
elektrárny a vyvolela podstatné zvýšení nákladů na realizaci
souvisejících investic. Jedná se zejména o investičně nároč-
nější dopravní (železniční a silniční) napojení JETÉ, které
je po radš studií a rozborů rozhodnuto řešit rekonstrukcí
stávajících tratí České 3udějovice - Čičenice - Temelín
a rekonstrukcí 3ilnlčního tahu'České Budějovice - JETÉ -
- Týn nad Vltavou tvořeného úseky silnic 1/22 a 11/105.

Zásobování JETÉ průmyslovou vodou je řešeno z přehrad-
ní zdrže Vodního díla Hnčvkovicé budovaného resortem MLVH
na řece Vltavě jako související investice JETÉ, deštové vody
z areálu JETÉ budou odváděny místní vodotečí doplněnou o
nezbytné retenční a pojistné nádrže do přehradního jezera
Hněvkovice. Odpadní vody splaškové a průmyslové budou po
přečištění v pro3toru JETÉ odváděny do řeky Vltavy v pros-
toru ponořeného stupně Kořensko (s malou vodní elektrárnou).

pitnou vodou je elektrárna (včetně zařízení staveniš-
tě) zásobována ae skupinového napáječe Síiaov - České Budě-
jovice - Týn budovaného resortem ulLVH ičdsti jako investi-
ce související s JETÉ.



Výkon jaderné ele•'•' frírr.,y T: islín bude vyveden do nad-
řazené elektrizační přenosové soustavy prostřednictvím no-
vě budované transformovny 400/13 0 kV Temelín ve vzdálenos-
ti cca 4 km od elektrárny. Potřeba elektrické energie pro
výstavbu bude kryta ze sítě 110 kv (staveništní rozvodna
je budována v těsné blízkosti elektrárny),

JETÉ je koncipována jako jaderná elektrárna s odběrem
tepla. Vyvedení tepelného výkonu bude řešeno v horké vodě,
tepelné napáječe budou budovány postupně do českobudějo-
vické aglomerace a následně směrovány na Týn - Soběslav -
- Sezimovo lJstí - Tábor a Písek. Vyvedení tepelného výkonu
bude zajišťováno jako související investice J^ £, Krytí
potřeb tepla při výstavbě JíiTE, jskož i havarijní zásobo-
vání objektu JSTE teplem při havarijní odstávce visech 4
bloků bylo předmětem řady rozborů a diskusí. S přihlédnu-
tím ke specifickému poslání tepelného zdroje a složité
situace v zásobování národního hospodářství ušlechtilými
palivy byla sledována možnost zásobovat JBTB z rozšířené
teplárny líydlovary, vzhledem k vysoké investiční nároč-
nosti této koncepce bylo však v polovině letošního roku
rozhodnuto řešit zásobování JSTE teplem výstavbou pomocné
kotelny na hlavním staveništi. Přívod plynu 3e uvažuje
z odběrového mísía tranzitního plynovodu ve Veselí aad
Lužnicí.

3. členění souboru steveb JSTE, časový program přípravy
a realizace "

Jaderná elektrárna Temelín je mimořádně složitým
inženýrským dílem, specifickým nejen velkým rozsahem
stavebne-montážní^h prací, ale i skutečností, že její
příprava a realizace probíhá v souledu s uzavřenými mno-
hostrannými dohodami mezi zeměmi RVHP a dvoustrannými do-
hodami mezi vládami ČS3R a SSdR za těsné součinnosti 30-
větské strany. Je přitom nutno konstatovat, že vzhledem
k odlišnostem sovětských přístupu k projektové přípravě
stavět nebylo možno u JE Temelín aplikovat v plném roz-
sahu běžné metodické postupy dle čs. investičních před-
pisu, ale pro zabezpečení cílových termínů uvedení JETS
do provozu je nutno volit v mnohýcn případech netradiční
mimořádné postupy.

Zásadním rozdílem oproti předchozí jaderné elektrár-
ně zajišíované investorsky koncernem SdZ (J3 Dukovany)
je rozdělení výstavby JSTE do řsdy samostatných staveb
(v současné tíobě celkem 18), tvořících soubor staveb ve
smyslu vyhl. 105/81 Sb. Principiální příčinou tohoto roz-
dělení byla nezbytnost zabezpečení gředstihové přípravy
a realizace přípravných prací podmiňujících rozvinutí vý-
stavby J3TS již v období, ve kterém neměla českosloven-
ská strana k dispozici informace a znalosti dostatečné ke
zpracování projektového úkolu JEIr, joko celku. Zabezpečo-
vání výstavby J3TB souborem staveb je rovněž výhodné
u investičních akcí zařazených dc rozsahu JhTE situova-
ných mimo prostor hlavního staveništi (rele.tivr.í samostat-
nost přípravy těchto staveb).
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V současné iobš tvoř:' soubor JSTE následující stevby;
"' I.B stavba - hotelová ubytovna Vltava v Českých Budějovi-

cích
(700 lůžek) e laboratoř radiační kontroly

OKOlí
Investiční náklady : 85 .-nil. Kčs
Zahájení stavby : 1981
Ukončení stavby : 1984

- I.C stavba - obytný soubor Týn nad Vltavou - hlinecká -
- 1. část
(400 bytů,, hotelová ubytovna 1400 lůžek, ob-
čanská a technická vybevenest)
Investiční náklady : 538 mil. Kčs
Zahájení stavby : 1984
Ukončení stavby : 1S89
GDS : Pozemní stavby České Budějovice

- I.D atavba : hotelová ubytovna "U Hvízdala" v Českvch Bu-
dějovicích (1400 lužekj
Investiční náklady : 165 mil. Kčs
Zahájeuí 3tavby : 1986
Ukončení stavby 1989
GDS ; Pozemní stavby České Budějovice

II. stavba .: přípravné práce - 1. část (úprava komunikací,
přeložky sítí, 1. část zařízení staveniště)
investiční náklady : 271 mil. Kčs
Zahájení stavby : 1983
Ukončení stavby : 1986
GDS : Vodní stavby Praha

III. stavba

GDT

III - 3.1 stavba

-řípravné práce - 2 . část (úprava silničního
"tahu České Budějovice - JETÉ - Týn nad Vlta-
vou, napojení JBT3 na železniční traí Čiče-
nice - Týn, odvedení dešíovýeh vod, čistír-
na odpadních vod & odvedení splaškových vod,
skládka kalá z ČVí, 2. část zařízení stave-
niště)
Investiční náklady : 1.551 mil. Xča
Zahájení sfc&vby : 1S84
Ukončení stavby : 1938
GDS : VS Praha

Skoda Plzeň

III - B.2 stavba

trolejbusová doprava česlíé Budějovice
(Hvízdal) - J^TS - Týn nad Vltavou
Investiční náklady ; 342 rail. Kčs
Zahájení stavby : 1S85/86
Ukončení stavby : 19&9
GDS : Vodní stavby Praha

hotelová ubytovna Hnřvkovice (10CC lů-
žek)
Investiční náklačy : 95 mil. Xča
Zahájení 3tavby : 1986
Ukončení stavby : l&ciS
GD3 : VS Praha



Ill - B.3 stavba

III - B.4 stavbg

III - G stavba

III - D atavba

III - 5 stavba

LI I - F stavba

III - G stavba

III - K stavba

IV - stavba

silniční obchvat Tře ben
Investiční náklady : 2.3 mil. Kčg
Zahájení stavby .- 1985
Ukončení sta-by : 1S37
GDS : VS Praná

spojový kabel T;,'n nad Vltavou - JÍÍTC
(trasa /,)
Investiční náklady : 4 mil. Kčs
Zahájení stavby : 1985
Ukončení stavby : 1966
GDS : Jč ŘS

i Tepelný zdroj
Investiční nákladj : dosud nestanoveny
Zahájení ste.vby : 1986
Ukončení stavby 1985
GDS : VS Praha
GDT : Škoda Plzeň

2. tepelný napáječ JSTE ~ Týn nad Vltavou
(zásobovaní OS Týn nad Vltavou - Hlinec-
ká teplem)
Investiční náklady : dosud nestanoveny
Zahájení stavby ; 1986
Ukončení stavby : 1SSS/SS
GDS : VS Praha

I náhradní rybníky (náhrada za rybníky dot-
čené výstavbou a provozem JETÉ)
Investiční náklady : 48 mil. Kčs
Zahájení stavby : 1S33
Ukončení stavby : ISSiO
GD3 : VS Praha

I trolejbusová doprava české Budějovice
(Hvízdal) - náírař.í 5SD
Investiční náklady : 47 ir.il. Kčs
Zahájení stavby : 1S37
Ukončení stavby : 1S89
GDS : VS Praha

I trolejbusová doprava nádraží ČSD - vozov-
na (včetně vozovny)
Investiční náklady : 106 mil. Kčs
Zahájení stavby : 1&87
Ukončení stavby : 158S
GDS : VS Praha

: meteorologická stanice
Investiční náklady : 21 ;nil. Kčs
Zahájení stavby : 15:86
Ukončení stavby ; 1SG3
GDS : VS Praha

příoravné price - 3. cist (3. část zaříze-
ní stavsrJ Stě-, hrubé terénní úpravy, pod-
zemní inšenvrské nit3, s/.lsdke kul'j z
OH!!V - 1. áínt, vvkcp H7H)
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Investiční náklady : 2.167 mil. Kčs
Zahájení stavby : 1986
Ukončení stavby : 1SS2
GDS : VS Praha
GDT : Skoda Plzeň

IV - B stavba : 1. a 2. blok JŮTÚ včetně společných provozu
Investiční náklady : 24.367 mil. Kčs
Zahájení stavby : 1S37
Ukončení stavby : 1595
GDS : 78 Praha
GDT : škoda Plzeň

V. stavba ; 3. a 4. blok JETÉ
Investiční náklady : 18.753 ail. Kčs
Zahájení stavby : 1S8S/9C
Ukončení stavby : 1&5S
GDS s VS Praha
GDT : Skoda Plzeň

V návaznosti na usnesení předsednictva vlády 5SSR č.
46/84 js°4 v současné době na úrovni ústředních orgánů
projednávány návrhy opatření směřujících k vyřazeni těch
staveb, které nemají přímou souvislost s provozem JSTE
a budou provozovány organizacemi jiných resortů, ze sou-
boru staveb JETÉ a k jejich zajištování v kategorii in-
vestic souvisejících s JETÉ. Cílem tohoto opatření je
oprostit náklad;/ na zřízení JSTE (a dalších JE) od nákla-
du na vyvolané, nepřímé a následné investice.

4. Současný stav přípravy hlavních, staveb souboru JETÉ

Z hlediska postupu prací na hlavním staveništi JETÉ
jsou klíčovými stavby IV - A, IV - B a V obsahující zbýva-
jící část přípravných prací 1. a 2. blok včetně společných
zařízení a 3. a 4. blok JSTE. Příprava těchto staveb je
těsně navázána na sovětskou spolupráci, Icterá je v součas-
né době realizována zejména sovětským technickým projektem
1. a 2. bloku elektrárny (byl československé straně předán
v květnu Igó4). Ve vazbě na sovětský technický projekt je
zajišťováno zpracování návrhu Pij IV - B stavby k termínu
10/84, návrh bude p_o projednání s dodavateli, provozovate-
lem a veřejnoprávními orgány předložen do státní expertizy
v 02/85. Úvodní projekt této rozhodující stavby souboru bu-
de zpracován v 06/36 a schválen v 07/36. V. stavba souboru
bude zehajována <iž v závěru příští pětiletky, zpracování
návrhu pí táto stavby se proto předpokládá v letech 1S86
až 1!?87.



ing. Miroslav KtJBELIK
OB ZAVT Praha
STAV VŽZKDMNŽ VÝVOJOVÝCH PRACÍ V C3LASSI ASŘ T? WER 1000

Ha podpis dohody o mnohostranné mezi národní specializaci
a kooperaci výroby a vzájemných dodávkách zařízení pro jader-
né elektrárny na období 1981 - 1990 navázalo ZAVT se souhlasem
PHBP a vlády CSSR vypsáním hospodářského úkolu, jehož cílem je
ve spolupráci se SSSR,jako generálním projektantem a konstruk-
térem ASK IP,vypracovat koncepci použití československých auto~
raatizačních prostředků pro specializované položí ASŘ TP bloku
JE WER 1000 a spolupracovat na vyřešení technického projektu
unifikovaného řídícího systému.

Posun termínu ukončení projektu unifikovaného řešení ASĚ
TP WER 1000 na konec roku 1984 byl příčinou toho, že generální
projektant TEP Moskva na základě uzavřeného kontraktu mezi SSSR
a CSSR, řeší technický projekt ASR TP JE Temelín ve spolupráci
s Československem odděleně od unifikovaného ASR TP. Současně
však bylo dohodnuto maximálně přiblížit řešení ASR TP JE Teme-
lín řešení unifikovanému.

Výsledkem dlouhodobé koncepční spolupráce ZPA s organiza-
cemi v SSSR bylo dořešení konečného strukturálního schema říze-
ní pro JS Temelín s použitím kombinace československých a so-
větských řídících systémů ve vzájemné vazbě. Generální projek-
tant TEP Moskva předal v 1/83 do CSSR požadavky na koncepční
řešení ASR TP JE Temelín, na základě kterého ZPA DP k. p. vy-
pracoval 3 varianty 1. a 2. řídící úrovně. Z těchto 3 variant
řešení generální projektant v 6/1983 převzal do strukturálního
schématu RS JE Temelín variantu s použitím řídících komplexu
Dasor 601 pro řízení oddělených technologických skupin. Generál-
ní projektant TEP toto výchozí strukturální schema rozpracoval
do technického projektu ASR TP jaderné elektrárny Temelín za
naší další spolupráce při kvantifikaci Československých dodávek.
Řešení technického projektu ASR JE Temelín vychází ze současných
autornatizačnich prostředku jak v CSSR, tak v SSSR, přičemž je
dohodnuta možnost inovační změny technických prostředků v dal-
ších stupních projektů při zachování projektovaných funkcí, na-
pájení a prostorového členění.

Technický projekt byl generálním projektantem ukončen po-
dle uzavřeného kontraktu v 6/1984. Navržený řídící systém odpo-
vídá uzavřeným dohodám o rozdělení dodávek ASR TP JE mezi CSSR
a SSSR v unifikovaných řídících systémech.

Struktura řídícího systému vychází z hierarchického centra-
lizovaného hvězdicového řešení s třemi úrovněmi řízení. Nejvyš-
ší řídící úroveň tvoří iriformačnš-výpočetní systém realizovaný
dvěma počítačovými komplexy SM-2M, koncentrátory dat SM 1634
a obrazovkovými terminály operátora RMOT v pultu blokové dozor-
ny. Tato část je kompletní dodávkou a řešením sovětské strany.
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Na koncentrátory dat navazuje druhá a první úroveň říze-
ni, tvořená československými řídícími systémy. Druhou řídící
úroveň představují řídící komplexy technologických funkčních
celků. Jeden řídxcí komplex je realizován zdvojeným řídícím
systémem Dasor 601, který plní následující funkce:
- jako terminál spojení informačního systému s procesem plní
funkci sběru dat, jejich základní ošetření, převod na fy-
zikální veličiny a číslicový přenos po blocích interfaceovým
kanálem do koncentrátoru dat SH 1634

- zajišťuje veškeré analogové regulace
- zajiSíuje programovatelné logické automaty
- zajiSíuje testování a kontrolu funkce pevně propojených
logických automatu.

Těchto řídících komplexů je pro řízení bloku použito 27.
Fro informaci uvádíme množství zpracovávaných informací a ná-
vazností této druhé řídící úrovně:

3300 vstupních analogových signálu
17000 vstupních diskrétních signálů
300 analogových regulací
550 programovatelných logických automatů
kontrolu 2000 pevných logických ochran a blokád.

První řídící úroveň zajišťují československé systémy:
- koncové jednotky analogového řízení Dasup
- pevně propojený řídící logický systém včetně koncových jed-
notek Diamo-K.

0 rozsahu této úrovně je možné uvést, že je tvořena 160ti
skříněmi Diamo-K a 7mi skříněmi s jednotkami Dasup. Obě řídící
úrovně jsou dále doplněny pomocnými skříněmi, které sajistují
unifikaci vstupních sitnálu, rozdělování do několika směrů,
galvanické oddělení a korekce analogových signálů, dále skříně
napájení a ranžírovacích propojů. Celkem je těchto skříní cca
100 kusů.

Československou dodávku doplňuje komplexní výbava blokové
a nouzové dozorny panely s Mozaikou a panely s klasickými pří-
stroji ZPA.
Zajišťování zkoušky interfaceoyého aporiení čs. řídícího systému
Dasor s koncentrátorem dat SM 1634

V průběhu roku 1982 bylo na jednání s generálním konstruk-
térem a projektantem SSSR dohodnuto odzkoušení vzájemného mezi-
procesorového spojení československých počítačových systémů
s počítači SM ze SSSR. V 12/1982 byla dohodnuta mezi ZPA, VtJAP
a CUIIKA metodika zkoušek a ZPA v rámci úkolu objednal v n. p.
Metra ke zkouškám systém Dasor 600* Tento systém byl dodán
v 3/1983 a odeslán do SSSR (Výzkumný ústav CNIIKA v Moskvě)
k provedení vlastních zkoušek. Výhledem k tomu, že ve CNIIKA
byl počítač SM 1634 k dispozici ve 2. pololetí 1983, bylo na
jednání v 6/83 dohodnuto provést zkoušky ve III. čtvrtletí 1983.



Ee zkouškám přes urgence y tomto terminu nedošlo pro zaplnění
polygonu CUTIKA sovětskými počítači a pracemi na programech
Záporožaké JE. Po uvolnění polygoiiu a dodání a oživení počí-
tače SM 1634 ze strany CNIIKA byla r roce 1984 provedena vlast-
ní instalace Dasoru a zahájení zkoušek.

Vlastní interfaceové spojení satelitního řídícího syaté-
mu Dasor s koncentrátorem dat SM 1634 přenosem ZK-ItIS na poly-
gonu CNIIKA se uskutečnilo v 6/1984. Spojení se podařilo
úspěšně realizovat jak po hardwareové, tak po programové strán-
ce v těchto oblastech:

- fyzickým propojením procesoru ADT a SM 1634 pomoci ve VÚAPu
navržených interíaceových desek pro sériový duplexní přenos
dat po páru koaxiálních kabelu.

- Vypracováním a odladěním programů výměny informací na úrovni
"Driver11 včetně prověření základních algoritmů výměny infor-
mací mezi Dasorem a SM 1634 v duplexním provozu po slovech
a slovních masivech.

Tímto úspěšným prověřením meziprocesorového přenosu dat
mezi čs. a sovětskými počítači se otevřela možnost nasadit
československé satelitní řídící systémy na bázi Desor do ASŘ TP
jaderných elektráren.

Spolupráce při řešení seismické odolnosti československých auto-
mat i začnich prostředků JE a zalistování doplňkového vývorje

Při jednání o řešení tyfového projektu SKŘ JE WEB 1000
v 5/1981 upozornili sovětští specialisté oa nutnost zajistit
vybraná zařízení v seismicky odolném převedení.

Na základě tohoto požadavku proběhlo 17. 12. 1981 jednání
na úrovni generálních ředitelství ZAVT a Tesla MLP, kde bylo
rozhodnuto, že řešením seismJLcké odolnosti bude pověřen VUAP
Praha a ZPA DP závod Brno. VUAP a ZPA Brno navrhnou úpravy,
příp. nová vývojová řešení a tyto předají výrobním podnikům.

V návaznosti na tato jednání byla vypracována zadávací
specifikace státního úkolu A 11-119-104; komponenta 6.3.
Její náplní je zabezpečit zkoušky seismické odolnosti přístro-
jového vybavení SER JE WER 1000. Řešitel ZPA DP k. p. závod
Brno.

Prvním systémem, který byl joodroben zkouškám seismické
odolnosti, byl Zepalog-P. Rámcová metodika zkoušek byla zpra-
cována na základě doporučení specialistů SEP Moskva,„předaných
při jednání o řešení tyfového projektu W3R 1000 a VITA? Praha.
Současně probíhají zkoušky systému Dasor 600, který je základ-
ním řídícím systémem uvažovaným při řízení JE Temelín.

Zkušební zařízení byla pronajata v ČKD Blansko, protože
v koncernu ZAVT dosud žádné neexistuje. V průběhu zkoušek by-
ly navrženy a odzkoušeny drobné úpravy, které se osvědčily,
takže mohou být předány výrobci' Metře Blansko.
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Další postup prací byl ovlivněn požadavkem EGP Praha
z 12/1982, že vybraná zařízení. JE Mocixovce (ArER 440) a ná-
sledně všech dalších JS, musí být v seismicky odolném prove-
dení. Konkretizovaná požadavky pak na základe podkladů L0T3P
Leningrad předal EGP Praha v 7/83.

Na základě tohoto požadavku byl vypracován akutalizovaný
seznam zařízení SKŽ JE, která mají být podrobena seismickým
zkouškám, v rámci úkolu A 11-119-105. Jedná se o následující
komplety:
a) skříň UKD vybavená reléovou technikou
b) tablo UKP a Mozaikou
c) tabla UKT s klasickými přístroji
d) rozvede ASK se sesternem ESK 2
e) universální stojan osazený zesilovači líotrep a skříněmi

GRW T,eltow
f) skříň UKD ranžírovací
g) skříň UKD s unifikačními články

Požadavky na seismickou odolnost vybraných zařízení mon-
tovaných samostatně (čidla, servomotory) a přístrojů, které
netvoří ucelené systémy (relé, regulátory TRS apod.) byly
uplatněny v souladu s pokynem technického ředitele ZAVT přímo
u výrobců s cílem udávat jejich seismickou odolnost jako pa-
rametr v TP.

Zajišťování doplňujícího vývoje
V návaznosti na plnění závazků čs. strany při zabezpečo-

vání realizace specializačních dodávek zařízení ASŘ TP pro J3
s rektory W2R 1000 a přípravou unifikovaných projektů ASŘ TP
pro JE W E R 440 a VVER 1000 jsou v rámci řešení úkolů technic-
kého rozvoje zajištovány nezbytné vývojové práce.

Jedná se zejména o vývoj doplňkových přístrojů a zařízení
stávajícího sortimentu automatizační techniky, vývoj speciál-
ního programového vybavení řídícího systému Dasor 601 a zabez-
pečení zkoušek seismické odolnosti zařízení, které se uvažuje
pro instrumentaci ASŘ TP jaderně energetických zařízení.

V této souvislosti se podrobněji zmíním o vývoji doplňko-
vých přístrojů a zařízení, které probíhá v technickém rozvoji
závodu Brno v rámci řešení státního úkolu A 11-119-1 OS "Auto-
matizační prostředky 4. generace, komponenta 6.2.".

Je zabezpečován vývo;j koncových členů UKA 600 J a UKT 600 J
určených pro ruční dálkové ovládání regulačních servomotorů ve
spojení s počítačovým řídícím systgmem Dasor 601, vývoj členů
galvanického oddělení UKG 600 umožňujícího bezpečné nezávislé
ovládání akčních členů ze dvou míst. Dále je zabezpečován vývoj
diodových prvků určených pro roadělování unifikovaného proudo-
vého signálu od snímače na více sekundárních přístrojí v případě,
že není požadováno galvanické oddělení signálu. Pro zajištění
spolehlivého napájení zařízení ASŘ TP probíhá v kooperaci se
ZPA Děčín vývoj záložního napájecího sdroje 220 Vss/24 Vós.
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Požadavky, které jsou na toto zařízení ASŘ TP JE kladeny
z hlediska jakosti a zajištění vysokého stupně .provozuschop-
nosti, byly respektovány již ve fáai výzkumu a vývoje a to:
- výběrem vhodné součástkové základny
- důsledném rozdělením jednotlivých části jednotek (části
ovládání, signalizační) s cílem zabezpečit vysokou spoleh-
livost nejdůležitějších obvodů jednotek

- zabezpečení 'sismické odolnosti.
7 oblasti prací zaměřených na vývoj programového vybavení

systému Dasor 601 je pozornost věnována předevša..i na:
- zkoušky spojení čs. řídícího systému Dasor se sovětským kon-
centrátorem dat Jii 1634 na polygonu OHHIKA Uoskva

- doplnění sřxiasyatéiau HJj? o programové bloky zajištující pře-
nos informací do nadřazeného počítačového komplexu

- zkrácení periody vzorkování vstupních informací na 125 ms

- úpravu programu pro možnost připojení změnových vstupních
signálů

žešení otázek spolehlivosti československých autoaatizačních
prostředků J3

slovenských automata začnich prost:
Pro dokladování spolehlivosti byla vypracována zpráva "Vý-

počet spolehlivosti vybraných, obvodů systému kontroly a řízení
J3 V7SR 1000". (č. ATu-10180-074-G).

Y této správě jsou vypočítány spolehlivosti některých ří-
dících a ovládacích okroliu, spadajících zajnéna do řídícího
komple:oi Dasor 60C.
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Ing. Zdeněk Andrle
Výstavba elektráren Škoda, k.p. Praha

PŘÍPRAVA VÝSTAVBY JE TEMELÍN Z HLEDISKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE
TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

Příprava výstavby a výstavba JE Temelín s novými bloky
VVER 1000, v uspořádání s kontějnmentem a s jednotkovými výkony
hlavních strojů a zařízení 2,27, resp. 4,55 krát většími než u
předchozích bloků, je především náročný technický úkol. Protože
však technické otázky se budou podrobně a zasvěceně probírat
v dalších referátech této konference, přejdu hned k souhrnnému
vyjádření o přístupu generálního dodavatele technologické části
k technické náročnosti tohoto nového bloku.

Jsme přesvědčeni, že novost^bloku v podmínkách ČSSfl sama
přinese v přípravě a při uskutečňování výstavby celou řadu nových
otázek, úkolů a potíží, o nichž zatím nic konkrétnějšího nevíme,
takže si nechceme přidělávat další zbytečné otázky, úkoly a potíže
neuváženými změnami toho, co se v podstatě osvědčilo u bloků 440
MW« Mnozí ted přicházejí s různými návrhy, protože přechod k nové-
mu typu vidí jako příležitost ke zlepšování čehokoliv* Bráníme se
jim, riskujeme, že budeme označeni za zpátečníky a přitom rozhodu-
jící, účelné úpravy iosavadních postupů a vztahů připravujeme a
uskutečňujeme.

Pro představu o rozsahu úkolu, který jsme si společně vytkli,
je třeba říci, že investiční náklady na soubor staveb JETÉ se
v cenách roku 1982 počítají asi na 6C miliard Kčs, z toho techno-
logická část asi 30, z toho montáž asi 5. Soubor obsahuje nyní
19 staveb na 16 lokalitách, naše generální dodávka technologické
části je z toho určdna pro 5 staveb na 2 lokalitách. Úkol našeho
hlavního partnera, generálního dodavatele stavební části, kterým
jsou Vodní stavby Praha, je v tomto smyslu koordinačně náročnější.
Navíc je Časově naléhavější, jak proto, že první stavby, na nichž
se nepodílíme, se již realizují, tak proto, že hrubá stavba předchá-
zí našim montážím.

0 času, který nám zbývá, připomeneme, že se podle příslušných
usnesení a podkladů připravujeme na tyto termíny uvedení bloků do
zkušebního provozu: 12/92, 6/94, 12/95 a 6/97. Odstup mezi bloky
se tedy předpokládá 18 měsíců.

Je účelné ohlédnout se zpět a podívat se dopředu, abychom
se stručně orientovali v jakém bodě přípravy ted vlastně jsme.
Investiční záměr byl pro původní staveniště Dubenec pod názvem
elektrárna Malovice schválen v únoru 1979 a pak dodatkem ze října
1980 upraven na staveniště v Temelíně. Z celkové doby od 10/80
do 12/92, což je 146 měsíců, nám zatím uplynule 47, tedy 32 %.
Blok je spolu s druhým blokem ve stadiu zpracování projektového
úkolu v rámci stavby IV B.



Výrobci těch hlavních strojů a zařízení, která jsou před-
mětem vývoje, dostali z Energoprojektu vývojová zadání v průbě-
hu roku 1979. Vezmeme-li střed roku 1979, bylo to 162 měsíce před
nyní zamýšleným uvedením prvního bloku do zkušebního provozu.
Některým výrobcům tedy uplynulo 64 měsíců ze 162, tedy téměř
40 % času vyměřeného jim celkem na vývoj, přípravu, výrobu, mon-
táž, vyzkoušení a spouštění.

Jinak jsou na tom dodavatelé technologické části, i když
jsou to v řadě případů tytéž VHJ, resp. tytéž podniky jsko výrob-
ci. U provozních souborů, které neprojektoval v technickém pro-
jektu Sovětský svaz, dostali dodavatelé technicko-obchodní dotazy,
jež lze považovat za technická zadání, v 9/83, u ostatních souboru,
které nebylo možno zadat bez sovětského technického projektu, to
bylo v 5/84. Finálním dodavatelům tedy běží čas ^akto: V zóně čs.
projektování jim již uplynulo 12/111 = 11 %, v zóně sovětského
projektování 5/103 = 5 % celkem vyměřeného času.

Teď ještě o stavu sovětského projektování. Protože se v těch-
to dnech podepisuje protokol o obhajobě sovětského technického
projektu, lze ho považovat za schválený v 10/84, tedy 98 měsíců
před uvedením prvního bloku do zkušebního provozu. U sovětských
elektráren to bývá 78 měsíců.

Když to shrneme, můžeme říci, že v přípravě stavby jako
celku a v přípravě vývojových zařízení pro ni uběhla již podstat-
ná část lhůty. Finální dodavatelé se rozbíhají, jim uběhla zatím
jen malá část. Stavbu máme zatím připravenou málo a sovětskou
spoluprací to vysvětlit nemůžeme. Uvedených 20 měsíců předstihu
půjde na vrub rozdílnosti dodavatelských modelů a zvyklostí.
Chyba není v plnění sovětské spolupráce, ale v jejím nevčasném
kontrahování. Bylo třeba ještě většího předstihu sovětského tech-
nického projektu před termínem vyplývajícím ze sovětských zvyklostí
proto, že jde o nový blok, bez jehož technického projektu nebylo
možno zpracovat projektový úkol. U dalších bloků, resp. u dalších
elektráren s bloky VVER 1000 tuto chybu čas zahladí, pro projektový
úkol bude použito technických projektů předchozích bloků a tlak na
včasné uzavření kontraktů se snad zvýší. Případ nám naznačuje, že
bude více systémových potíží vyplývajících z odlišnosti dodavatel-
ských modelů sovětského a našeho, které budou vypadat zdánlivě
nově, ve skutečnosti to budou ty, které se uvbloků 440 MW již
otupily tím, že téměř vždy bylo možno alespoň prozatímně použít
podklad z předchozí elektrárny, což u prvních dvou bloků JETÉ
možné není.

Použil jsem v předchozích odstavcích výrazů zóna ČE. a zóna
sovětského projektování. To souvisí s usnesením předsednictva
vlády CSSR č. 2?6''1983 a zejména č. 125/1984, kde se za čtrnáct
let od uzavřen. . ••"' dohody se Sovětským svazem poprvé uznává,
že v té části elektrárny, kterou v prováděcích projektech zpraco-
vává sovětská strana, je zapotřebí přizpůsobit jejím zvyklostem
náš postup projektování a uskutečňování stavby. Zásady jsou obsa-
ženy v příloze č. 2 UPV CSSH č. 125/1984. Zakládají nevyzkoušený
postup, který bude u nás prvně použit právě u JETÉ. Nesporně při-
nese kromě výhod ještě četné konflikty mezi účastníky výstavby,
protože je nutno přizpůsobit se v systému vyšších dodávek jinému
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systému, který vyšší dodávky nezná. To bude nepříjemné zejména
nám jako odběrateli finálních dodavatelů a především investorovi
jako našemu odběrateli. Avšak bez ústupků odběratelů a bez někte-
rých komplikací v činnosti dodavatelů to nepůjde. Naši dodavatelé
i my jako generální dodavstel budeme muset uzavřít smlouvy o vyš-
ších dodávkách v zóně sovětského projektování podle technického
projektu, který je zpracován do podstatně menší hloubky než úvodní
projekt podle našich předpisů. Smlouvy se pak budou prohlubovat
v dodatcích, které vyplynou z dovezených a u finálních dodavatelů
dopracovaných sovětských prováděcích projektů. Prováděcí projekty
technologické budeme pro své finální dodavatele do-ážet my. Tak
rozhodly centrální orgány.

Pár slov o tom co nás čeká v průběhu několika příštích
čtvrtletí. Se Sovětským svazem se musíme dohodnout o rozdělení
dodávek tzv. nespecializovanych zařízení a uzavřít s ním kontrakt
o prováděcích projektech. Musíme dobudovat systém zajištění gene-
rální dodávky finálními dodávkami v souladu s dalším prohlubováním
technického poznání problematiky nového bloku, musíme uzavřít sou-
stavu smluv o přípravě dodávek, sepsat, specifikovat a objednat
zařízení s dlouhou průběžnou dobou výroby. Neméně naléhavý jt
úkol uzavřít dohodu o sdruženém zařízení staveniště, která umožní
předsouvat finanční prostředky a tím předsouvat i budování zaříze-
ní staveniště.

Zmíním se ještě o našem přístupu k některým současným problé-
mům. Máme potíže s opatřováním podkladů pro projektový úkol, které
bychom byli neměli, kdybychom nebyli v létě 1982 uzavřeli s inves-
torem smlouvu o obstarání záležitostí a nechali^ zpracovatele pro-
jektového úkolu, aby si opatřoval podklady od finálních dodavatelů
přímo jako to vždy dělal u předchozích elektráren. Zase bychom dnes
o jaderné elektrárně Temelín věděli mnohem méně. Ifyslím si, že jsme
se rozhodli správně. I kdyby nás to mělo stát Kčs 500,— penále
denně.

O dovozu bych chtěl připomenout, že nařídit nám dovážení
sovětských prováděcích projektů technologických nebylo sice lo-
gické, ale stavba to vydrží. Snahy o to, abychom obdobně dováželi
stroje a zařízení pro své dodavatele však musíme rázně odmítnout.
To už by stavba nevydržela. Jaderná bezpečnost totiž podle našeho
názoru nestojí na orazítkovaných papírech, ale na technické zdat-
nosti odborně příslušných dodavatelů. Proto musí každé zařízení
dovážet ten, kdo by je dodával, kdyby bylo z tuzemska, protože
ten tomu nejlépe rozumí a tím, že nám dovezené zařízení dodá jako
součást své vyšší dodávky, s odpovědností za funkci, uděláme nej-
více pro jadernou bezpečnost. Nezbytné papíry a razítka tím teprve
nabudou patřičné hodnoty.
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Nakonec uvedu sice poněkud tragiKomický, ale pádný důkaz
toho, že po dodavatelské stránce je jaderná elektrárna Temelín
v samých začátcích. U posledních uhelných elektráren jsme jako
generální dodavatel měli přibližně jeden arbitrážní spor na
instalovaný megawatt. Jaderné elektrárny jsou složitější a je-
jich výstavba trvá déle, takže u nich tento ukazatel už přesa-
huje hodnotu 2. U JE Temelín 4 x 1000 MW můžeme tedy očekávat
asi 10 000 arbitrážních sporů. Dosud jsme měli dvs cipory.



Usnesení

konference VTS o výsledcích výzkumných a vývojových
prací pro jaderné elektrárny s lehkovodními reaktory WER 1000,
kcnané v Plzni ve dnech 2. až 4. října 1984

Ve dnech 2. až 4. října 198 4 se konala v Plzni celostátní
konference "Výsledky výzkumných a vývojových prací pro jaderné
elektrárny s lehkovodními reaktory WER 1000". Konferenci pořá-
daly odborná skupina jaderné energetiky komj.se ČR ČSVTS pro
jadernou techniku v Praze/ odborná skupina Jděrných elektráren
při OSEZ strojnické společnosti ČS VTS v Praia, čs. komise pro
atomovou energii v Praze a pobočka ČS VTS závodu Energetické
strojírenství k. p. Skoda v Plzni. Cílem konference bylo infor-
movat o konkrétních výsledcích vědeckovýzkumných, vývojových a
osvojovacích prací, zajišťujících čs. program výstavby a pro-
vozu jaderných elektráren s tlakovodními reaktory 1000 MW.

Účastníci konference konstatují, že v souladu se závěry
8.zasedání ÚV KSČ k otázkám vědeckotechnického rozvoje došlo
v posledním období ke konkretizaci výzkumně-vývojových úkolů a
k přijetí opatření pro urychlené zavádění výsledků řešení úkolů
RVT do praxe.

Na konferenci bylo předneseno 94 referátů, z nichž většina
byla opublikována ve sborníku konference. Během konference byla
uspořádána k tématu konference panelová výstava, panelová disku-
se, plakátová diskuse a při vlastním jednání konference proběhly
obsáhlé diskuse ve třech odborných sekcích. Na závěr přijala
konference tato doporučení:

1/ Všeobecná doporučení

1.1/ Dosavadní zkušenosti potvrdily, že i při přijaté koncepci
budování jaderných elektráren v ČSSR, tj. na základě sov.
technických projektů a na základě unifikace v rámci RVHP,
jsou vlastní vědeckovýzkumné, vývojové a technologické osvo-
jovací práce zcela nezbytné. Při všech oprávněných požadav-
cích naší společnosti na hospodárnost, musí být tyto práce
zajištěny i v budoucnosti, a to finančně, devizově, perso-
nálně i materiálně.

1.2/ Jelikož možnosti vlastních vědeckovýzkumných a vývojových
prací jsou omezené, je nutno disponibilními kapacitami cíle-
vědomě hospodařit a orientovat je především na cíle, které
perspektivně slouží průmyslové realizaci. V souvislosti s
tím je však nanejvýš nutné začít soustavně vyjasňovat reali-
zační cíle po prvních dvou blocích jaderné elektrárny Teme-
lín s perspektivou do r. 2010. Je nutno se věnovat nejenom
budoucím potřebám výstavby nových bloků, nýbrž i provozu,
opravám, modernizací a konečné likvidaci bloků. Je nutno
prohloubit práce v oblasti diagnostiky a inspekce jaderných
zařízení.

1.3/ Potřeba realizace vlastních tvůrčích vědeckovýzkumných i
vývojových prací, a to zvlášt v oblasti jaderného zařízení
na výrobu páry, vyžaduje vytvoření a upevnění systematických
vazeb mezi kompetentními čs. organizacemi a těmi sov. orga-
nizacemi, které skutečně rozhodují o koncepčním zařazení
nové techniky do průmyslové realizace /tj. Atomprojekt
Moskva, Gidropress Podolsk, IAE - tístav atomové energie
Kurčatova Moskva/.
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1.4/ Důležité práce vědeckovýzkumné i vývojové vyvolávají nut-
nost týmové práce, při níž v tvůrčích týmech jsou zastoupe-
ny složky vědecké, výzkumné i průmyslově technické. Jako
zvlášč naléhavá se jeví potřeba kvalifikovaných vedoucích
těchto tvůrčích týmů a potřeba vedoucích vývojových techni-
ků v průmyslu,schopných zadávat těmto týmům úkoly a inter-
pretovat jejich výsledky způsobem, použitelným při průmys-
lové realizaci. S rozšiřováním jaderně energetického progra-
mu se dá očekávat, že složky průmyslového aplikovaného výz-
kumu budou stále více vytěžovány operativními úkoly, a proto
je naléhavě zapotřebí prohloubit spolupráci nezi průmyslový-
mi organizacemi a ČSAV resp. resortními výzkumnými ústavy.

1.5/ Stále závažnější je otázka nových kádrů pro jaderný výzkum
z řad mládeže a vědeckého dorostu. Je nutno zajistit vydává-
ní moderní odborné jaderné literatury původní i překladové.
Bude nutno řešit otázku učitelů tohoto dorostu a vybavení
školicích pracoviš£. Je nutno se věnovat i systematickému
doplňováni vzdělání mládeže po získání výchozí profesionál-
ní kvalifikace, a to nejenom formou absolvování celých vyšších
škol, ale i vhodně volných nástavbových monotematických kursů.

1.6/ I když se uváží všechny integrační a specializační možnosti
RVHP, není experimentální základna čs. jaderné energetiky
komplexní. Stávající základna kromě toho postupně svým vyba-
vením zastarává. Zvlášt je třeba věnovat pozornost inovaci
výzkumné reaktorové základny pro atestační programy reaktoro-
vých materiálů, vybudování školních reaktorů pro výuku kvali-
fikovaných kádrů a vybudování oborové centralizované mohutné
výpočetní techniky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rea-
lizaci reaktorových měření s diagnostickými kazetami a syste-
matickému sběru a analýze údajů z provozovaných jaderných
elektráren. Při výstavbě jaderné elektrárny Dukovany a Te-
melín je nutno počítat s tím, že na jednom z jejich bloků
bude nutno provádět podstatně širší a hlubší měření, než
jaká zatím předpokládá platný projekt.

1.7/ Plánování a řízení technického rozvoje vyžaduje promyšlený
systémový přístup, který by odvozoval úkoly přímo ze státního
cílového programu 01. a netříštil by v oblasti technického
rozvoje ty zodpovědnosti, které nesou v oblasti realizace
průmyslové organizace. Přitom je však nutno stále dbát o
dostatečnou operativnost a adaptabilitu celého systému plá-
nování a řízení technického rozvoje.
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2. Doporučení sekce "Projektování e výstavba jaderných el,

2,1) Na základě zkušenosti z výstavby jaderných elektráren

v ČSSR provést analýzy a následné vývojové a výzkumné

práce pro návrhy opatření, směřujících ke sníženi

investičních nákladů dalších budovaných "loků.

2«2) Vytvořit podmínky pro maximální uplatnění čs. generálního

projektanta při zpracováni projektové dokumentace,

respektující čs. podmínky výstavby při dodrženi koncep-

ce sovětského projektu. V předprojektové a projektové

přípravě hodnotit jednotlivé uzly JE podle ekonomických

a spolehlivostních hledisek.

2.3) Uzavřít dvoustranné dohody s SSSR, které umožní intenzi-

vnější a operativnější styk partnerů na různých úrovních

přípravy a realizace výstavby.

2.4) Ve spolupráci s SSSR zpracovat ná^rh dvojité ochranné

obálky a dalších alternativních řešení stavebních

objektů s ohledem na stále se zvyšující požadavky jaderné

bezpečnosti.

2.5) Zavést závazný postupový režim i v investorské činnosti.

2.6) Pro zkvalitněni a urychlení konstrukčně vývojových

prací zracionalizovat konstrukční práce, zejména zavá-

děním malé a střední výpočetní techniky. Zřizovat pro-

totypové dílny pro operativní ověřování nových konstrukčních

řešeni.

2.7) V případě úspěšně dokončených zkoušek prototypů kroko-

vých motorů zařadit do kooperačních dohod pro reaktory

dodávané k.p. ŠKODA Plzeň dodávky krokových motorů vyro-

bených v ČSSR včetně řídicí techniky.
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2.8) Věnovat větši pozornost reversní osmose v DE při

dekontaminaci vod obsahující radioaktivní prvky.

2.9) Řešit systém provozní diagnostiky jaderných elektráren

Jako celku včetně diagnostiky teplotechnických a teplo-

fyzikálnich procesů včetně návaznosti na sovětské

měřicí systémy.

2.10) Zavést modelovací metody a optimalizovat převzatá zadáni,

2.11) Vybudovat centrální pracoviště pro hodnocení seismické

odolnosti zařízeni jaderných elektráren.

2.12) K problémům přípravy a realizace výstavby jaderných

elektráren typu WER 440 a VVER 1000 v ČSSR uskutečnit

v průběhu roku 1985 samostatnou konferenci.



3) Doporučení sekce "Materiály, technologie a aplikovaná
mechanika"

Z jednání podsekce B 1 vyplynuly tyto závěry a doporučení:

3.1) Jeví se nutné vytvořit v rámci úkolů plánu vědy a
techniky podmínky pro centralizaci řízení vý-̂ -unu spolehlivosti,
bezpečnosti a stanovení zbytkové životnosti jaderných zařízení
včetně centralizace účelného budování experimentálních zařízení.

3.2) Vývoj metodik a výstavbu experimentálních zařízení
soustředit na komplexní charakteristiku vlivu provozních pod-
mínek, zejména na vliv korozního prostředí.

3-3) V souladu s dřívějšími doporučeními dále rozvíjet
program přípustnosti vad jak v oblasti teorie, tak v oblasti
praktických aplikací za vývojové a výzkumné práce k zlepšení
a přesnější identifikaci významu čistoty a k zlepšení rovnoměrnost
vlastností velkých výkovků, a vývalků z nízkolegovaných i austeni-
tických ocelí.

3.4) V rozhodovací (rezortní a mezirezortní) sféře urychleně
dosáhnout dohody o způsobu zavádění platnosti normativních
předpisů a kriterií zpracovaných v rámci INTSRATOMEKERGA, které
se vztahují k materiálovým zakládám bezpečnosti a spolehlivosti
jaderných komponent.

Z jednání podsekce B 2 vyplynula tato doporučení:

3.5 ) Údaje o radiační stabilitě svarových kovů a jeho odol-
nosti vůči korozně mechanickému působení nejsou souměřitelné

se základním materiálem a proto je třeba zintenzivnit výzkumně-

vývojové práce v. této oblasti.

3.6 ) I když došlo v zásadě k úspěšnému osvojení sortimentu
přídavných materiálů pro svařování v ŽAZ Vamberk, je potřebné
kvalitu těchto materiálů nadále zlepšovat.



3«T) s postupným uváděním jaderných elektráren do provozu
stávají se velmi vážným problémem jejich opravy zavařováním.
Specifikou tohoto problému je skutečnost, že se ve velké míře
bude jednat o opravy vad kontaminovaných dílů jaderných zařízení.
Vzhledem k závažnosti - urychleně je třeba vypracovat předpisy
a normy posuzování a realizace oprav - doporučuje se uspořádat

0 této probimatice v roce 1985 seminář a vytvořit v rámci výrobního
závodu skupinu, která by se zejména zabývala vývojem zařízení
pro "dálkové11 opravy strojní a svářečské včetně defektoskopic-
kých kontrol opravovaných míst.

3*8) Efektivní řečení svařovacích problémů v JE vyžaduje
jednoúčelová zařízení, která většinou nejsou vyráběna. Doporu-
čuje se, aby podobně jako u jiných zahraničních výrobců byl
1 v k.p. Škoda vyčleněn útvar, který by byl schopen tato zaří-
zení vyvinout a zavést do výroby.

Z jednání podsekce B 3 vyplynula tato doporučení:

3.9 ) Soustředit úsilí na dokonalejší způsoby teoretického
řešení napjatosti moderními matematickými metodami a realizovat
tenzometrické a fotoelastometrické experimentální ověření napjatosti.

3.10 ) Zajistit urychleně výpočet napjatosti reaktorové tlakové
nádoby WER 1000 a ostatních komponent primárního okruhu dle
normy.

3.11 ) připravit experimentální techniku pro ověření napjatosti
v podJiínkách uvádění do provozu případně za provozu a zapojit
experimentální analýzu napětí do systému kontroly bezpečnosti
provozu.

3.12 ) Je nezbytné zabývat se též otázkami vlivu dynamických
účinků na napjatost částí, kde se dynamické síly vyskytují,
t.j. v palivových a regulačních orgánech.



4) Doporučení sekce "Fyzika, termořysika a řízení"

4.1 Jednání ukázalo, že vývojové i výzkumné práce v ČSSR probí-
haly v podstat? ve shodě s doporučeními konference na pro-
jednávané téma, konané v Karlových Varech v r. 1981. V uply-
nulém období se příznivě projevila na úrovni dosahovaných vý-
sledku i účinnosti vědecfco-výzkumné práce úzká spolupráce es,
pracovišt a společné využívání jejich experimentální základ-
ny* Též spolupráce čs. práčoviší s pracovišti ostatních zemí
RVHP, především se SSSR, přinesla velmi kladné výsledky.

4.2 Přednesené referáty ukázaly, že ve středu pozornosti jsou ny-
ní otázky bezpečnosti, spolehlivosti a ekonomie provozu jader-
ných elektráren. Diskuse dále ukázaly, že je žádoucízdofcona-
lit diagnostické metody jaderných zařízení a automatizaci ex-
perimentů. Bylo upozorněno, že mimo řešení otázek reaktorů je
nutné též věnovat přiměřenou pozornost řešení termofyziky a
hydrodynamiky parního generátoru a dalších komponent, zvláště
pak problematice v&ru a proudění dvoufázového prostředí a me-
tastabilním stavům. Zvláště významnou problematikou při provo-
zu jaderných elektráren je otázka jejich řízení. Z hlediska
zajištění příslušných řídicích algoritmů i při vlastním návrhu
a konstrukci zařízení je významným podkladem zvládnutí dyna-
mického chování komponent jaderného zařízení i tohoto zařízení
jako celku.

4.3 V oblasti reaktorové fyziky se doporučuje:

- Provést porovnání výsledků teoretických výpočtů s experimen-
ty a s výsledky výzkumných měření v jaderných elektrárnách.

- Výpočtové práce rozvíjet především se zaměřením na optimali-
zaci režimů aktivní zóny a na automatizaci bank příslušných
provozních hodnot.

- V oblasti experimentálních prací zaměřit pozornost na auto-
matizaci měření.

- Program výzkumu v oblasti reaktorové fyziky rozšířit o pro-
blematiku získání údajů o palivu po ukončení kampaně reak-



toru a zabývat se otázkami souvisejícími s jeho hospodárným
využíváním.

4.4 Byla konstatována nezbytnost rozšířené mezinárodní dělby prá-
ce a kooperace zemí RVHP v oblasti vědecko-výzkumoých prací*
týkajících se problémů teplofyziky včetně zavedení netradič-
ních metod spolupráce (společné výzkumné řešitelské kolektivy,
dlouhodobé stáže, realizace mezinárodních kooperačních a kon-
traktačních dohod).

4.5 Doporučuje se podložit teoretické analýzy rozšířenými experi-
mentálními pracemi pro vypracování bezpečnostní dokumentace a
zvýšení životnosti hlavních funkčních komponent primárního
okruhu s reaktorem W E R 1000 (zejména parních generátorů) a
dalších zařízení jaderné elektrárny, cestou;

a) dobudování stávajících a vybudování nových experimentálních
zařízení včetně odpovídajícího přístrojového vybavení a nez-
bytného kádrového zabezpečení

b) zvýštr: podílu experimentů na jaderných elektrárnách a úpra-
vou projektů, které by je v plném rozsahu umožnily.

4.6 Byl znovu potvrzen závěr konference v Karlových Varech v roce
1981 omtnosti vybudovat oborové výpočetní středisko.

4.7 Doporučuje se ČSKAE ustavit odbornou komisi pro teplofyziku
jaderně-energetických zařízení jako poradní orgán Vědecké ra-
dy ČSKAE s cílem organizovat a intenzifikovat řešení vybraných
problémů oboru pro zajištění odpovídajícího stupně bezpečnosti,
spolehlivosti a životnosti jaderných elektráren.

4.8 Upozorňuje se na nutnost rozšířit vydavatelskou činnost stát-
ních nakladatelství o díla z oblasti reaktorové teplofyziky
tak, aby originální díla i překlady byly přístupné ča. odbor-
né veřejnosti.

4.9 Znalost dynamických vlastností komponent JE a JE jako celku
je nezbytný podklad pro pevnostní, řídící, provozní, život-
nostní, bezpečnostní aj. analýzy. Proto teoretické, modelové
i experimentální práce v této oblasti jsou nesbytné, zejména



a ohledem na nové značně namáhané komponenty bloků WER 1000.

4.10 Doporučuje se systematicky zajištovat rozvoj výkonného, pro-
vozně spolehlivého kSŘ TP (automatického systému řízení)
TVER 1000. Zvláštní pozornost věnovat úrovni čs. automatizač-
ních prostředků pro bloky WER 1000.

4*11 Doporučuje se systematicky rozpracovávat diagnostiku kompo-
nent bloku WER 1000 z hlediska potřeb projektanta, výrobce
a provozovatele. Zvláštní pozornost věnovat ekonomicky efek-
tivním metodám a algoritmům, využívajícím stávající hardvero-
vé prostředky k diagnostickým účelům na základě zdokonaleného
softveru.


