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JADERNÉ PALIVO VE SVĚTLE
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ ČS. EKONOMIKY

ing. Marie Košťálová, CSc, Ing. Pavol Švec, CSc.

Čs. ekonomika, která ještě v r. 1960 zabezpečovala své potřeby energií z vlast-

ních zdrojů, kryje nyní cca 40 % prvotních energetických zdrojů z dovozu, a to té-

raěf výlučně z SSSR. Obtíže v zabezpečování rostoucích potřeb energetických zdrojů,

hlavně však prudký růst cen dovážených energií, vytvořily i v Československu ener-

getický problém, jehož překonání se stalo rozhodujícím při přechodu čs. ekonomiky

na intenzivní rozvoj. Řešení energetické situace v ČSSR nemá velké možnosti výběru

variant zabezpečení potřeb energie prvotními zdroji. Možnosti jsou buä ve velkých

dovozech ušlechtilých paliv, nebo v intenzivním využívání zásob málo kvalitního

domácího uhlí anebo v rozvoji jaderné energetiky. Prvá možnost je velmi náročná na

devizové prostředky, přičemž je nutné dlouhodobě počítat s omezenými celosvětovými

zásobami těchto paliv a v důsledku toho i s růstem jejich cen. Druhá alternativa

je limitována omezenými geologickými zásobami a má zatím nevyřešené velmi nepřízni-

vé důsledky na životní prostředí.Poslední alternativou je jaderná energetika; která

bude schopna krýt potřeby v blízké i vzdálené budoucnosti. Jaderná energie se má na

prvotních energetických zdrojích ČSSR podílet v r. 2000 cca 16 % a na výrobě elektric-

ké energie 52 %.

V energetické bilanci ČSSR tedy dochází a zejména bude docházet v nadcházejí-

cím období k výrazným změnám. Zatímco v létech 1976-1980 se prvotní energetické

zdroje zvyšovaly průměrně ročně o 2,1 % /v tom dovážené o 4,3 %/, v r. 1981 dochází

k poklesu o 2,1 % /proti r. 1980/ a v r. 1982 o 1 % /proti r. 1981/. V r. 1983 se

PEZ zvýšily proti r. 1982 o 0,5 %, přičemž vlastní zdroje vzrostly o 1,4 %, dováže-

né poklesly o 1,2 %. Tato změna ve vývoji PEZ byla ovlivněna především snížením do-

vozů ropy /v r. 1982 se dovoz ropy snížil o 8,1 %/.

Tendence k pomalejšímu růstu prvotních zdrojů, jakož i růst nákladů na jejich

pořízení,a to jak u vnitřních, tak i vnějších zdrojů, nejsou pouze přechodného cha-

rakteru. I při snižování energetické náročnosti tvorby národního důchodu v naturál-

ním vyjádření poroste energetická náročnost národního důchodu v hodnotě. Důsledkem

růstu nákladů na pořízení energie bude omezování možností rozvoje ostatních oblastí

národního hospodářství.

Snaha o dsporu všech druhů prvotních zdrojů zasahuje i jadernou energetiku. Ja-

derné elektrárny jsou podstatně méně ovlivňovány náklady na palivové zdroje než

elektrárny spalující fosilní paliva. Zdvojnásobení ceny uranu povede ke zvýšení ná-

kladů na elektřinu z jaderných elektráren pouze o 10 %, zatímco zdvojnásobení cen

fosilních paliv by znamenalo zvýšení nákladů na elektřiny až o 65 %. Proto ty země,

které plánují rozsáhlý rozvoj jaderné energetiky budou méně postihnuté zvyšováním

cen paliv než ostatní. Hlavním faktorem provozních nákladů v jaderných elektrárnách

je cena jaderného paliva. Cena jaderného paliva se skládá ze čtyřech položek /cena

přírodního uranu, cena konverze na UF
fi
, cena obohacování a cena zpracování/ které

charakterizují hlavní výrobní operace a cenu vstupní suroviny. Podíl jednotlivých
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položek z ceny paliva je závislý na obohacení, ale hlavní položku tvoří vstupní su-

rovina - přírodní uran. Přírodní zásoby uranu s nízkými náklady na těřbu jsou ve

světě značně omezené a v důsledku jejich vyčerpání bude nutné přistoupit ke stále

dražší těžbě chudších rud. Vývoj světových cen přírodního uranu byl v minulosti pro-

měnlivý a jeho trend v dalším období je poměrně obtížné stanovit. Bude záviset jed-

nak na velikosti zásob levných rud, jednak na rychlosti jejich čerpání ovlivněné

uvolňováním strategických zásob a rychlosti rozvoje jaderné energetiky, jakož i pou-

žívanými reaktorovými strategiemi.

Potřeba jaderného paliva v příštích padesáti letech bude záviset nejen na růstu

instalovaných výkonů, ale též na typu reaktorů a jejich strategiích. Z teorie jader-

ných reaktorŕ. je znám velký počet typů reaktorů a jejich různých kombinací, většina

z nich však po technické stránce není zvládnutá natolik, aby se mohl spolehlivě před-

povídat rozsah jejich nasazení do energetické soustavy. Proto při prognózách spotře-

by se soustřeďuje.pozornost na dnes dostupné reaktorové strategie, o kterých se před-

pokládá, že se budou v budoucnosti uplatňovat. Uvažuje se o těchto strategiích:

- lehkovodní reaktory s otevřeným cyklem

- lehkovodní reaktory s recyklováním

- těžkovodní reaktory s otevřeným cyklem

- těžkovodní reaktory s recyklováním v uran-plutoniovém cyklu

- těžkovodní reaktory s recyklováním v thorium-uranovém cyklu

- vysokoteplotní reaktory

- rychlé množivé reaktory

Při současném provozu lehkovodních reaktorů se věnuje velká pozornost běžným

způsobům lepšího využití uranu, úspora uranu je důležitá hlavně při otevřených pali-

vových cyklech.

Určení ekonomických výhod jednotlivých variant reaktorových strategií a jejich

palivových cyklů je velmi těžké, protože je třeba kromě nákladů brát v tivahu i tako-

vé faktory, jako je dlouhodobá platební bilance, celková investiční politika v ener-

getice, průmyslová infrastruktura apod. V různých analýzách koncepce rozvoje jednot-

livých strategií se konstatuje, že o žádném palivovém cyklu není možné prohlásit,

že by byl výhodnější než ostatní. Proto rozvoj jaderné energetiky v různých zemích

bude sledovat různé reaktorové strategie a jejich palivové cykly, které odpovídají

jejich specifickým podmínkám a potřebám. V ČSSR se jeví situace do r. 2000 v podsta-

tě vyřešená nasazením lehkovodních reaktorů s otevřeným palivovým cyklem a s využitím

řady konstrukčních a fyzikálních opatření na úsporu paliva. Po r. 2000 se naskýtá

více možností, které je nutné už nyní analyzovat z hlediska našich vnitřních podmí-

nek rozvoje jaderné energetiky a ve vazbě na mezinárodní spolupráci členských stá-

tů RVHP v oblasti integrovaného jaderně energetického komplexu.

Palivové články, potřebné pro provoz jaderných elektráren, se dovážejí z SSSR,

takže platby za tyto dovozy zvyšují celkový objem prostředků vynakládaných na dovozy

všech energetických surovin.

Dovozy všech druhů fosilních paliv se na celkových prvotních energetických zdro-

jích podílely v r. 1982 39,1 %, v tom dovozy ze SSSR kryly 93,9 %. Dovozy paliv a

energie ze SSSR kulminovaly v r. 1980; od r. 1981 došlo k poklesu celkových dovo-

zů paliv ze SSSR, a to v důsledku poklesu dovozů ropy. I když se poměrně rychle zvy-

šují dovozy zemního plynu, snížení ropy zatím nekompenzovaly.
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Přes snížení dovozů paliv a energie v letech 1980-1983 o 6,6 %, vzrostly v tom-

to období náklady na jejich pořízení o 107,2 %. V důsledku růstu cen dovážených pa-

liv se zvýšil podíl dovozu paliv a energie na celkových dovozech ze SSSR na téměř

60 %. Podle předpokládaného vývoje zahraničního obchodu se SSSR by se v r. 1985 zvý-

šil podíl dovážených paliv na celkovém dovozu ze SSSR na cca 62 %, do r. 1990 by se,

vzhledem k očekávané stagnaci event, jen malému růstu cen dovážených paliv, neměl

tento podíl zvyšovat. Zahrneme-li do těchto objemů i náklady na dovozy palivových

článků, zvýší se podíl energetických dovozů na 65 %.

Dovozy palivových článků se od ostatních energetických dovozů liší v tom, že

nejsou zahrnuty do skupiny obsahující paliva, suroviny a kovy, ala jsou vedeny ve

skupině strojírenské. V důsledku toho jsou za ně úhrady v rámci celého strojíren-

ského vývozu, což znamená jisté zvýhodnění tohoto paliva proti dovozům fosilních

paliv, jejichž získání je podmíněno jednak značnými investičními a úvěrovými nákla-

dy, jednak i energeticky náročnou strojírenskou produkcí, jakož i spotřebním a potra-

vinářským zbožím.

Náklady na dovážené palivové články budou růst. Podle současného ocenění budou

v r. 1985 činit 1,1 mld Kčs, v r. 1990 2,2 mld Kčs, v r. 1995 4,2 mld Kčs a v r.2000

7,2 mld Kčs. Zatímco instalovaný výkon v jaderných elektrárnách se v letech 1990 -

2000 zvýší 2,3krát, stoupnou náklady na dovozy palivových článku 3,2krát. Z celko-

vých nákladů na dovážená paliva budou tvořit náklady na palivové články v r. 1990

cca 4 %, v r. 2000 už 9 %. I když úhrada za dovozy palivových článků se realizuje

v rámci celé struktury strojírenského vývozu, mělo by být jedním z významných pla-

tebních ekvivalentů jaderné zařízení. /Do r. 1990 se má jeho vývoz zvýšit 2x/ U vý-

vozu jaderného zařízení však existuje nízká efektivnost. Zhodnocení energie v něm

obsažené je o 35 % nižší než je průměr zhodnocení celého strojírenského vývozu a ve

výhledu se ještě zhoršuje. Možnosti zvýšení podílu jaderného komplexu na úhradách

dováženého jaderného paliva by mohly vyplynout ze zvýšení vývozu jaderného zařízení

/včetně spluúčasti se SSSR při dodávkách do rozvojových zemí/, z ověření možností

naší výrobní účasti na palivovém cyklu a z rozvinutí dodávek jiných, zejména stro-

jírenských oborů.

Vzhledem ke značným finančním objemům na zabezpečení potřebného množství pali-

va, je nutné věnovat pozornost možnostem snižování nákladů na paliva. V této souvis-

losti je třeba se zaměřit zejména na tyto otázky:

- zajištování zásob paliva před výměnou. Jde tu o dodávky paliva pro jednotlivé kam-

paně reaktorů.Je nutné dodávky uskutečňovat podle přesného technicky i ekonomicky

zdůvodněného harmonogramu, který je výsledkem střednědobé strategie, která zahrnu-

je kromě zajištění plánu výroby energie i nároky energetické soustavy a plán údrž-

by jaderné elektrárny tak, aby bylo palivo dopraveno na elektrárnu těsně před vý-

měnou anebo před zavezením první náplně,

- zmenšení rezervy paliva v elektrárně. Ve všech uvažovaných lokalitách se počítá

s větším počtem bloků, proto není nutná rezerva paliva pro každý blok. Z analýzy

přepravy a hospodaření s čerstvým palivem by mělo vyplynout, zda je potřebná re-

zerva na každé elektrárně,

- zvyšování vyhoření vybíraných kazet z aktivní zóny změnou neutronové ekonomie ane-

bo zvýšením obohacení paliva,

- snížení obohacení paliva při dodržení předepsané délky kampaně změnou kartogramu

palivové náplně,
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- střednědobá strategie výměny paliva zahrnuje problémy součinnosti provozu bloků

na lokalitě. Ekonomické hodnocení provozu jaderné elektrárny musí vycházet v prvé

řadě z celospolečenské prospěšnosti a nejen z pohledu provozovatele elektrárny.

Proto je nutné hodnotit i nároky energetické soustavy, vliv náhradní energie a

zvolený systém údržby jaderných elektráren,

- snížení palivových nákladu zapojením čs. průmyslu do kooperace se SSSR při výro-

bě jaderného paliva. Je třeba uvažovat o takových výrobních operacích, pro které

jsou u nás technické a ekonomické předpoklady. Takovými operacemi jsou hlavně vý-

roba a montáž palivových článků.

Pro potřeby zajišťování jaderného paliva formou nákupu palivových kazet v SSSR

se provádějí analýzy technicko-ekonomických ukazatelů, které ovlivňují náklady vy-

naložené na zásobování jaderných elektráren v ČSSR čerstvým palivem. Uskutečňuje

se analýza cenových Úrovní jednotlivých technologických operací palivového cyklu a

cen suroviny ve světě. Sleduje se trend jejich vývoje a jejich znalost se aplikuje

do prognóz v dalším období. Na základě dostupných informací se hodnotí energetická

náročnost technologických operací palivového cyklu a možnost výroby uran-plutoniové-

ho paliva recyklací plutonia v lehkovodních reaktorech.

Cena paliva je závislá na koncentraci U235 v ochuzeném zbytJui. Optimální hod-

nota koncentrace U235 v ochuzeném zbytku závisí na poměru ceny přírodního uranu k

ceně jednotky separační práce. Pro potřeby obchodních jednání o cenách paliva byla

stanovena závislost optimálního ochuzeného zbytku na cenovém poměru v analytickém

tvaru.

Rozvoj jaderné energetiky zahrnuje kromě výstavby jaderných elektráren i pro-

porcionální rozvoj průmyslu, do kterého v prvé řadě patří zabezpečení jaderného pa-

liva a manipulace a hospodaření s vyhořelým palivem. I když všechny technologické

operace palivového cyklu nebudou realizovány přímo u nás a prostřednictvím čs. prů-

myslů, je zřejmé, že palivový cyklus se stal základem ekonomické efektivnosti výrob-

ního procesu jaderných elektráren. Na některé jeho oblasti můžeme působit přímo, na-

příklad na vnitřní palivový cyklus, přepravu paliva. Je nutné analyzovat vnitřní pa-

livový cyklus za podmínky maximální efektivnosti využití jaderného paliva při splně-

ní důležitých omezujících podmínek, vycházejících z požadavků elektrizační soustavy,

technických podmínek na palivo a provozních možností jaderných elektráren. Je potřeb-

né zkoumat otázku skladování vyhořelého paliva a politiku dalšího postupu při zpra-

cování vyhořelého paliva. Další otázkou se stává využití ochuzeného uranu, a£ už v

jaderné či mimojaderné oblasti, a jeho formy skladování. Pro další zefektivnění jed-

notlivých operací se v posledním období objevují mimořádné možnosti v nových techno-

logiích výroby a využití paliva, na jejichž výzkumu se bude zúčastňovat i čs. vědec-

kovýzkumná základna v rámci spolupráce členských států RVHP.
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АТОМНОЕ ТОПЛИВО В СБЕТЕ ВНЕШНИХ ОТНОШЕНИЙ ЧС. ЭКОНОМИКИ

Инж. Марие Коштялова, к.т.н., Инж. Па вол Швец, к.т.н.

Аналогично как в прочих проыышленнэ развитых странах, также в ЧССР атомная

энергия в конце этого века должна стать главным источником роста. В чс. энергети-

ческое балансе доля л томней энергии должна в 2000 г. составить 16 $, в выработке

электроэнергии - около 50 %. Тепловыделяющие элементы, которые необходимо будет

во всё большем количестве обеспечивать для эксплуатации АЭС - наряду с импортом

ф.скльного топлива - будут влиять на чехословацко—советские экономические отноше-

ния и будут возлагать значительные требования к образованию эффективного платеж-

ного эквивалента. Имея в виду значительные финансовые средства, необходимые для

приобретения необходимого количества топлива, надо уделять внимание понижению за-

трат на ТОПЛИЕО, n иг.:енно в рамках сотрудничества стран-членов СЭВ в этой области.

itfUCLEAR FUEL WITHIN THE FOREIGN RELATIONS OF THE CZECHOSLOVAK ECONOMICS

Ing. Marie KošEálová, C S c , Ing. Pavol švec, CSc.

At the end of the century nuclear energy is going to be the main growth source

in Czechoslovakia like it is in other developed industrial countries. In the year

2000, nuclear energy should share in the ČSSR energy balance with about 16 %, in

electric power production with about 50 %. Fuel elements for nuclear power plant

operation shall have to be provided in greater amounts and with fossil fuel imports,

they will influence the Czechoslovak-Soviet relations in economy and lay conside-

rable demands on the formation of an effective pay equivalent. According to conside-

rable financial volumes to gain the necessary amount of fuel it is important to pay

attention to the reduction of fuel costs resulting from a cooperation of the CMEA

countries.

DER KERNBRENNSTOFF IM LICHTE DER AU3ENBEZIEHUNGEN DER OKONOMIK DER ČSSR

Ing. Marie Košťálová, C S c , Ing. Pavol Svec

Xhnlich wie in den anderen entwickelten Industrieländern soil auch in der ČSSR

die Kernenergie am Jahresende zum grundlegenden Wachstumsfaktor werden. An der Ener-

giebilanz der ČSSR solíte im Jahre 2000 die Karnenergie mit etwa 16 %, an der Erzeu-

gung der Elektroenergie mit etwa 50 % beteiligen. Die fíir den Betrieb von Kernkraft-
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werken notwendigen Brennstoffelemente werden in ständig grö3eren Mengen bereitzustel-

len sein; mit den Importen von fossilen Brennstoffen werden sie die tschechoslowa-

kisch-sowjetischen ökonomischen Beziehungen beeinflussen und an die Bildung eines

effektiven Zahlungsäquivalentes beträchtliche Ansprüche stellen. Angesichts des für

die Gewinnung einer erforderlichen Brennstoffmenge notwendigen Kostenaufwandes is

es unumgänglich, gro3e Aufmerksamkeit der Kostensenkung für Brennstoffe zu widmen,

und zwar besonders aufgrund der Zusammenarbeit der RGW-Länder.
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HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI NÁKLADŮ
VYNAKLÁDANÝCH NA SNIŽOVÁNÍ
RIZIK ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

Ing. Josef Kadlec, RNDr. Petr Horáček, CSc.

V roce 1983 zahájila Mezinárodní agentura pro atomovou energii /MAAE/ koordi-

novaný výzkumný program s názvem "Comparison of cost - effectiveness of risk reduc-

tion among different energy systems". /Srovnání efektivnosti nákladů na snižování

rizik v různých energetických systémech/. Programu se dčastní celkem 16 států /Bra-

zílie, Kanada, ČSSR, Finsko, Francie, NSR, Madarsko, Itálie, Japonsko, Mexiko, Pi-

lipiny, španělsko. Švýcarsko, švédsko. Velká Britanie, Jugoslávie/. Za ČSSR se prog-

ramu na smluvním základě účastní VÚPEK. Na pracovní poradě odpovědných řešitelů jed-

notlivých národních projektů /I/ byly cíle výzkumného programu upřesněny takto:

- ukázat užitečnost aplikace metody hodnocení efektivnosti nákladů vynaložených na

snižování rizik v systémech vyrábějících elektrickou energii prostřednictvím spe-

cifických případových studií,

- ověřit a zlepšit metodologii analýzy efektivnosti nákladů vynakládaných na snižo-

vání rizik,

- vytvořit základnu pro vývoj konzistentních principů bezpečnosti, která by se mohla

stát východiskem pro tvorbu racionálních strategií ovlivňování rizik /risk mana-

gement strategies/,

- vyvinout a realizovat jednotný systém sběru údajů o rizicích energetických systé-

mů s cílem usnadnit srovnání výsledků analýz rizik získaných z různých výzkumných

programů členských států MAAE,

- definovat a rozvíjet další výzkum členských států MAAE v oblasti analýz rizik

energetických systémů.

V článku je nastíněna základní filosofie koordinovaného výzkumného programu,

objasněn základní metodologický postup a stručně shrnuty první výsledky dosažené ve

VÚPEK v roce 1984 /2/.

ZÁKLADNÍ FILOSOFIE KOORDINOVANÉHO VťZKUMNĚHO PROGRAMU

Pro objasnění základní filosofie se používá pojmů újma /hurt/ a riziko /risk/.

V /I/ se uvádí, že ve vzorku jednoho milionu lidí vyspělé průmyslové společnosti

zemře přibližně 25 000 lidí ročně ve věku, který je nižší než průměrná délka života,

/udávaná 65 let/. Jiná reprezentace tohoto tvrzení zohledňující různou délku věku

zemřelých jedinců je 80 000 ztracených roků života /vzhledem ke stanovené průměrné

délce života/. Kromě toho se v analyzovaném vzorku ztrácí několik milionů dní normál-

ního lidského života v důsledku existence různých nemocí a zranění. Všechny tyto ne-

příjemné a nevyhnutelné důsledky chodu společnosti se shrnují pod pojmem újma. Žádný

individuální člen společnosti si nemůže být jist tím, že ho tyto újmy potkají, resp.

nepotkají. V této situaci se zavádí pojem riziko za jednotku času /individuální nebo

společenské/ jako pravděpodobnost, že jednotlivce, resp. společnost nebo jejich část

postihne určitá újma v určitém časovém období.
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Újma i riziko ve společnosti může být snížena pomocí určitého úsilí, které v

praktické formě představuje vynaložení cenných materiálně-technických zdrojů pro-

dukovaných společností. Množství takovýchto zdrojů je v každé společnosti omezené,

navíc pro jejich uplatnění existuje obvykle více navzájem se vylučujících možností.

Ve svých důsledcích vede tato skutečnost k situaci, kdy rozdělení zdrojů ovlivňuje

pravděpodobnost výskytu různých typů rizik. Ve společnosti se tak navozuje proces

řízení a ovlivňování rizik /risk management/, pod kterým se obecně rozumí umís£ová-

ní určitých společenských zdrojů v rámci této společnosti tak, aby byl prodloužen

život jejich členů, resp. byla snížena předčasná úmrtnost, nemocnost a úrazovost.

S ohledem na omezený rozsah disponibilních zdrojů je žádoucí jejich umístění tam,

kde výsledkem bude majcimální snížení rizika. Takovouto alokaci zdrojů není obvykle

možné určit na základě výsledku intuitivních myšlenkových pochodů. Příslušná rozhod-

nutí je třeba podložit výsledky speciálních analýz, Mezi takovéto analýzy lze zařa-

dit např. metody určování ekonomické efektivnosti snižování rizik, což ve své pod-

statě znamená výpočet poměru dosaženého snížení rizika k nákladům, které je třeba

vynaložit pro dosažení tohoto snížení.

METODA URČOVANÍ EFEKTIVNOSTI NA"KLAD8 NA SNIŽOVANÍ RIZIK

Obecná metodologická východiska poskytuje materiál, který byl kolektivním úsi-

lím odborníků řady států zpracován v MAAE v roce 1984 /3/. Cílem metody je nalézt

pro analyzovaný případ křivku závislosti snížení rizika na velikosti prostředků

vložených do realizace dodatečných riziko snižujících technicko-organizačních opat-

ření.

Obecný tvar křivky je zřejmý z obrázku č. 1.

C/X/
Za efektivní opatření se považuje takové opatření X, pro které poměr '/.. , je

K/A/

ve srovnání s obdobným poměrem možných alternativních opatření minimální.

Metodu lze aplikovat v různých úrovních obecnosti. Nejnižší úroveň se vztahuje k

posouzení efektivnosti instalace dodatečných zařízení v jednotlivých energetických

výrobnách. Na nejvyšší úrovni jde o např. posuzování různých strategií rozvoje ener-

getických systémů.

Ve svém principu je metoda velmi jednoduchá, její praktická realizace však se-

bou přináší řadu problémů. Jde zejména o obtíže při s

- nalezení vhodných variant,

- objektivním vyjádření obecného pojmu rizika v konkrétních řešených problémech,

- správném ocenění velikosti tohoto rizika,

- interpretaci získaných křivek.

Chyby v ocenění velikosti rizik mohou mít za následek vznik dvou nepříjemných

situací:

- podcenění rizika vede k nedostatečnému vynaložení prostředků pro jeho odstranění,

- přecenění rizika vede k neúměrnému vynaložení prostředků, které by bylo možné pou-

žít účelnějším způsobem.

Práce VÚPEK se v roce 1984 soustřeďovaly na osvojení základních metodologických

přístupů a jejich aplikaci formou dopracování vybraných případových studií.

Pro dopracování byly zvoleny tyto případové studie:

- stanovení limitu koncentrace radia v odpadních ,'odách z těžby uranové suroviny

/ševc, Kunz, Polena, 1978/,
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- stanovení limitu koncentrace tritia v odpadních vodách jadern*
4 elektrárny /4/.

Studie byly zpracovány v následujícím členění:

- formulace problému,

- konstrukce křivky efektivnosti nákladů na snížení rizika /tato fáze obsahovala

stanovení tzv. indikátoru rizika a jeho velikosti, identifikaci dodatečných opat-

ření včetně ocenění nákladů na jejich realizaci/,

- prezentace křivky /představuje vlastní sestrojení křivky podle údajů získaných

v předchozím kroku/,

- interpretace výsledků /představuje zdůvodnění, která opatření jsou, resp. nejsou

přijatelná ve vztahu k míře snížení rizika/.

STANOVENÍ LIMITU KONCENTRACE RADIA V ODPADNÍCH VODÁCH Z TĚŽBY URANOVĚ SUROVINY

Formulace problému

Při těžbě radioaktivní suroviny v jedné z těžebních oblastí vznikla potřeba

odčerpávat a vypouštět do vodoteče velké množství radioaktivní důlní vody. Pomocí

účinného čistícího zařízení se podařilo snížit objemovou aktivitu v odpadní důlní

vodě a tím i ve vodoteči pod hodnotu odpovídající meznímu příjmu pro jednotlivce

z obyvatelstva.

Dozorné orgány požadovaly další snížení ilrovně obsahu radioaktivních látek. Na

základě příslušných jednaní s provozovatelem bylo dohodnuto, že bude použit přístup

hodnocení efektivnosti vynaložených nákladů. Problém byl řešen v období let 1976 -

1978 /Šev-, Kunz, Polena - 1978/.

Konstrukce křivky etektivnosti vynaložených nákladů

Indikátor rizika

Sledovaným kritickým radionuklidera bylo Ra. Jeho koncentrace ve vypouštěné

důlní vodě byla zvolena jako indikátor rizika. Množství vypouštěných důlních vod

stouplo z původní hodnoty 20 m /min. na 60 m /min.

Průměrný průtok v řece za místem předpokládaného zadstění důlních vod je asi 68,4 m /

min. /v ťírovni kritické skupiny obyvatel/.

Kritickou cestou expozice obyvatel je spotřeba pitné vody z individuálních studní

a spotřeba v místě vypěstovaných potravin. Tato spotřeba může být ovlivněna průsa-

kem z řeky.

Mezní roční příjem Ra ingescí pro jednotlivce z obyvatelstva byl stanoven

vyhláškou MZd ČSR č. 65/72 na 1332 Bg. Při průměrné spotřebě vody 800 l/rok a při

příjmu pou23 vodou byla odvozena průměrná objemová aktivita ve vodě, která předsta-

vovala 1,665 Bq/1. Po korekci na příjem Ra potravinovým řetězcem a s uvážením

průtokových poměrů ve vodoteči a bezpečnostního faktoru užívaného vodohospodářskou

správou byl stanoven horní limit pro vypouštěné důlní vody na výstupu do vodoteče

ve výši 1,3 6 Bq/1.

Odhad kolektivního dávkového ekvivalentu /KDE/ byl proveden jednak u obyvatel

přímo ovlivněných průsakem vody z řeky do pobřežních studní, jednak u obyvatel pod

nepřímým vlivem, a to za podmínek, kdy objemová aktivita Ra ve vypouštěné důlní

vodě je ve výši stanoveného horního limitu, tzn., že v kritické skupině obyvatel ne-

ní překračován mezní příjem pro jednotlivce z obyvatelstva, stanovený platnými zdra-

votnickými předpisy.
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Identifikace dodatečných opatření

Byla zvolena sekvence jednotlivých ochranných opatření:

- technologické úpravy stávajících čistících zařízení,

- úpravy pracovního režimu instalovaného čistícího zařízení,

- zavedení dalších stupňů čištění.

Tato sekvence ochranných opatření je charakterizována v tab. č. 1 snížením ri-

zika z obsahu Ra /v Bq.l / a náklady na jeho snížení.

Tabulka č. 1

Ekonomická efektivnost snížení rizika

Ochranné
opatření

základní

i =• 1

i » 2

i - 3

i - 4

i « 5

i - 6

Snížení
rizika R^

/Bq . I"
1
/

1,86

1,41

0,74

0,67

0,48

0,30

0,11

Náklad c
±

peněžní jedn. ,^6
rok '

 1O

22,27

22,33

22,41

22,52

22,87

23,16

23,47

«
 C i

 "
 C i

-
X

i
R
i-1 "

 R
i

P.J. . 10
5

Bq.l-
1

/I/

1,59

1,33

1,19

15,7

18,4

16,01

16,03

P.J. - peněžní jednotky

Prezentace křivky

Z údajů uvedených v tabulce č. 1 byla sestrojena křivka závislosti snížení ri-

zika na vynaložených nákladech /obr. č. 2/.

Interpretace výsledků

Z tvaru křivky na obr. č. 2 je možné za pomoci aplikace kriteria pro přijatelné

úrovně efektivnosti nákladů vynaložených na snížení rizika usuzovat na přijatelnost

limitu 0,74 Bq ,-1

STANOVENÍ LIMITU KONCENTRACE TRITIA V ODPADNÍCH VODÄCH JADERNĚ ELEKTRÁRNY

Formulace problému

Tritium je nejvýznamnějším radionuklidem v kapalných výpustech z jaderných

elektráren /JE/. Ačkoliv projektovaná metoda likvidace tritia v kapalných výpustech

z našich JE /vypouštění vod obsahujících tritium po zředění ostatními odpadními voda-

mi z JE/ vyhovuje platným předpisům jak z hlediska individuálního dávkového ekviva-

lentu /IDE/, tak i KDE, objevily se námitky a bylo požadováno další snížení koncen-

trace tritia ve vypouštěných odpadech.

Tato situace byla způsobena také následkem špatné interpretace zprávy skupiny

Světové zdravotnické organizace /SZO/ pro radiologické hodnocení pitné vody /5/. Po-

tenciální účinky tritia byly nadhodnoceny a požadovala se nezdůvodnitelná a náklad-

ná opatření na minimalizaci obsahu tritia.
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Konstrukce křivky efektivnosti vynaložených nákladů

Indikátor rizika

Jako indikátor rizika byl zvolen kolektivní dávkový ekvivalent /KDE/ z pitné

vody, potravinového řetězce a tritia absorbovaného ze vzdušné vlhkosti v oblasti po

proudu od JE.

Při výpočtu radiační zátěže populace je možné zanedbat jiné radionuklidy obsa-

žené v kapalných výpustech z JE, protože jejich aktivita dosahuje pouze 3 . 10 %

aktivity tritia. Je možné ukázat, že i pro nejnepříznivější případ,tj. vypouštění

tritiových odpadních vod přímo do řeky při průtoku 0,55 /tj. nejnižší průtok v 355

dnech v roce; průtok může být nižší pouze po 10 dnů v roce/ bude IDE pro kritickou

skupinu obyvatelstva menší než 50 u,Sv, což je méně než je limit doporučený pracov-

ní skupinou SZO /5/ a méně než 1 % horní hranice celkové radiační zátěže z expozice

všem umělým zdrojům ionizujícího záření.

Identifikace dodatečných opatření

Jako alternativní byly navrženy následující metody likvidace tritia:

1. Základní projekční řešení likvidace tritiových vod, tj. zředění a vypouštění do

řeky.

2. Retenční nádrže. Budují se nádrže, ve kterých se shromažduj í a skladují trit.iové

odpadní vody až jsou příznivé hydrologické podmínky mimo vegetační období /aby-

chom se vyhnuli využívání tritiových vod pro zavlažování/. Po skladování jsou

vypouštěny do řeky.

i. Odpařovací stanice. Odpadní vody kontaminované tritiem jsou po odpaření vypouště-

ny komínem do atmosféry.

4. Izotopová separace. Opakovanou elektrolýzou je tritium zkoncentrováno do malého

objemu, který může být snadno uložen.

5. Vymírací nádrže: všechny kapalné odpady obsahující tritium produkované během Ži-

votnosti JE jsou skladovány v těchto nádržích. Jsou vypouštěny teprve po rozpad-

nutí významné části tritia. Tzn. po 130 letech, když jeho aktivita poklesne na

méně než 0,1 % původní radioaktivity.

6. Fixace. Tritiové vody jsou převedeny do pevné fáze /betonu/ s malou vyluhovatel-

ností a v této formě ukládány.

7. Odvoz všech odpadních vod obsahujících tritium z JE autocisternami a jejich vy-

pouštění do řeky v místě s větším průtokem s cílem zabránit kontaminaci pitné

vody a vody pro zavlažování z řeky mezi JE a místem vypouštění.

8. Odpařovací nádrže. Tritiové vody jsou vypouštěny do částečně otevřených bazénů

a přirozeným odpařováním vypouštěny do atmosféry.

Roční náklady /zahrnující náklady investiční i provozní/ na jednotlivá ochran-

ná opatření a jim odpovídající snížení rizika vyjádřené jako KDE z tritia jsou uve-

deny v tabulce c. 2.
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Tabulka č. 2
Efektivnost nákladů na snížení rizika

Roční náklady a KDE pro různé metody

likvidace tritiových odpadních vod.

Ochranné
opatření

Ředění

Retenční nádrže

Odpařovací stanice

Izotopová separace

Vymírací nádrže

Fixace

Odvoz

Odpařovací nádrže

KDE z tritia

man Sv . r

0,12

0,04

O,O2

O

0

0

0,04

0,28

Roční náklady

P.J. . r"
1

57 OOO

340 000

1 252 OOO

40 231 000

44 596 000

60 815 000

5 901 000

2 000 000

Prezentace křivky

Z ddajů dle tabulky č. 2 byla sestrojena příslušná křivka /obr. č. Z/.

Interpretace výsledků

Z obr. č. 3 je zřejmé, že pro další analýzu této křivky nemusíme uvažovat odpa-

řovací nádrže a odvoz, protože obě tyto metody zvyšují jak riziko, tak i převedené

roční náklady a dále vymírací nádrže a fixaci, nebofc tyto metody jsou nákladnější

než izotopová separace a ve srovnání s ní nesnižují riziko.

Pro vyhodnocení efektivnosti nákladů na snížení rizika zbývají tedy pouze 3

metody uvedené v tab. č. 3 spolu s měrnými ročními náklady na snížení KDE o 1 man .

Sv za rok.

•Dodatečné roční převedené náklady se rozumí zvýšení nákladů ve srovnání s ná-

klady metody způsobující nejblíže vyšší KDE. Tzn., že to jsou náklady, které musíme

vynaložit na odpovídající snížení KDE.

Tabulka č. 3

Ochranné
opatření

retenční
nádrž

odpařovací
stanice

izotopová
separace

Náklady na

Dodatečné
roční
náklady

1O6.P.J.

0,293

0,902

39,039

snížení KDE o 1 man Sv.r

Snížení KDE

man . Sv.r"

0,008

0,002
*

0,002

Roční náklady na
snížení KDE ,
o 1 man . Sv.r"

10 6 P.J.

35,375

351,0

19 519,5

Zdravotní xičinky ozáření KDE 1 man . Sv byly ohodnoceny 50 OOO P.J. Když srov-
x/

náae tuto hodnotu s dodatečnými ročními náklady retenčních nádrží /resp. s nákla-

dy na snížení KDE o 1 man . Sv touto metodou/ vidíme, že bychom museli zaplatit za
x/ což je druhá nejlacinější alternativa z 8 uvažovaných
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snížení KDE o 1 man . Sv . r"
1
 35 375 000 P.J., což je 707 x více než peněžní ek-

vivalent 1 man . Sv.

Dosažené výsledky ukazují, že pomocí této metody lze získat řadu cenných informací,

které objektivizuj í rozhodování mezi efektivními a neefektivními opatřeními navrho-

vanými pro snížení různých typů rizik. Např. z výsledků uvedených v této práci je

možné odvodit, že náklady na snížení KDE o 1 man Sv se v případě čištění radioak-

tivních důlních vod pohybovaly v rozmezí 26 - 41 tis. P.J. Na stejné snížení rizika

z tritia obsaženého v kapalných výpustech z jaderných elektráren bychom museli vyna-

ložit náklady asi lOOOx vyššíi Jak jsme uvedli, vyhovuje stupeň čištění v obou pří-

padech plně současným konzervativním hygienickým předpisům. Uvedeným srovnáním chce-

me pouze poukázat na možnosti aplikace popisované metody.

Současně se však ukazuje, že ke správné interpretaci dosažených výsledků není

možné dojít jen z rozboru tvaru získaných křivek.

V zájmu objektivního poznání výhod a omezení aplikace této metody bude třeba

zpracovat více případových studií z různých oblastí elektroenergetického systému.

Přitom je třeba brát v iívahu tu skutečnost, že v oblasti jiných než radiačních ri-

zik je situace mnohem komplikovanější, protože zde nemáme k dispozici universální

indikátor rizika obdobný kolektivnímu dávkovému ekvivalentu. Další výzkum je proto

potřebné rozvíjet i v tomto směru.

Nezbytnost uplatnění uvedených přístupů při zpracování energetických strategií

vyplývá v současné době také z usnesení vlády ČSR č. 160 z 4.7.1984 ke zprávě o sou-

časném stavu a návrhu opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí v ČSR. Pro

realizaci tohoto usnesení je podle našeho názoru potřebné vyvíjet metody kvantita-

tivního hodnocení efektivnosti opatření na omezení negativního působení energetic-

kých systémů na přírodní prostředí.
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BEWERTUNG DER EFFEKTIVITÄT VON KOSTEN ZUR RISIKOSENKUNG DER ENERGIESYSTEME

Ing. Josef Kadlec, RNDr. Petr Horáček, CSc.

Die Energieerzeugung ist wie jede andere Tätigkeit des Menschen mit bestinunten

Risiken verbunden, die sich bei entsprechendem Kostenaufwand senken lassen. Finan-

zielle sowie Materialquellen einer jeden Gesellschaft sind beschränkt, und daher

ist es erforderlieh, Methoden fiir ihre optimale Verteilung zu erarbeiten.

In der Arbeit wird eine Moglichkeit der Anwendung der Methode der Bewertung

der Effektivität von Kosten zur Risikosenkung anhand von zwei Studien dargestellt,

und zwar 1. bei der Reinigung von Grubenabwasser, das bei der Uranerz-Gewinnung

entsteht, und 2. bei der Herabsetzung des Tritiuni-Inhaltes der aus den Kernkraft-

werken strômenden Flíissigkeiten. In beiden Studien wurden die Kosten zur Risikosen-

kung unterhalb der durch die hygienischen Vorschriften gegebenen Grenzen beurteilt.

Der vorgenommenen Auswertung zufolge sind die Kosten zur gleichen Risikosenkung

in der zweiten Studie mehr als 700mal hoher als bei der Reinigung von Grubenabwasser.

Die Ergebnisse der Arbeit haben erwiesen, da3 anhand der angewandten Methode

die Entscheidung zwischeň effektiven und nichteffektiven Ma3nahmen bei der Risiko-

senkung objektiv zu stellen ist.
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COST EFFICIENCY EVALUATION TO CUT DOWN ENERGY SYSTEMS RISKS

Ing. Josef Kadlec, RNDr. Petr Horáček, CSc.

Power generation is as every human activity connected with certain risks that

could be cut down using appropriate costs. Financial and material sources of every

society are reduced and therefore it is necessary to work out methods for their

optimal distribution.

The paper demonstrates the possibilities to utilize methods for cost efficiency

evaluation to cut down risks showing two case studies: 1. mine waste water treatment

resulting from uranium ore extraction and 2. when cutting down tritium content of

liquid outlets of nuclear power plants. In both case studies costs to cut down risks

under the hygienic regulations limits were evaluated. The evaluation has shown that

costs to cut down risks to the same level are for the latter case more that 700

times higher that for the mine waste water treatment.

The analysis results have proved that using these methods it is possible to ma-

ke the decision-making between efficient and inefficient measures when cutting down

risks reasonable.
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Obr. 1 - Obecná křivka efektivnosti nákladů na snižování rizik
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Obr. 2 - Křivka závislosti snížení rizika z obsahu radia v důlních odpadních
vodách na vynaložených nákladech
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Obr. 3 - Křivka závislosti snížení rizika z obsahu tritia v kapalných výpustech

z jaderné elektrárny na vynaložených nákladech
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NIEKTORÉ ASPEKTY
OVPLYVŇUJÚCE KONCEPCIU ROZVOJA
JADROVOENERGETICKÉHO KOMPLEXU

Ing. Tibor Rajci, CSc., Ing. Jan Roušek, CSc, Ing. Vladimír Sládek

Rozvoj jadrovej energetiky je podmienený rozvojom celého jadrovoenergetického

komplexu. Ten vo svojom súhrne predstavuje v ČSSR doteraz nebývalé nasadenie pracov-

ných síl a prostriedkov.

O to závažnejšia je skutočnosť, že po uvedení prvých dvoch blokov W E R 440 do

prevádzky /JE V-l/ v Jaslovských Bohuniciach došlo k značným odchýlkam v plnení

plánu výstavby 3alších blokov na EBO a na daíších lokalitách včítane našej prvej

JE s blokmi W E R 1000 v lokalite Temelín.

Táto skutočnos£ má jednak priame dopady na naše energetické hospodárstvo, evo-

kuje otázky o nutnom rozsahu výstavby v daíšom výhlade a možnostiach jeho splnenia;

na strane druhej umožňuje znovu sa vrátit k niektorým otázkam koncepcie výstavby JE

u nás.

NÁBOKY NA VÝROBU ELEKTRICKEJ ENERGIE Z JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ V DLHODOBOM VÝHĽADE

Výstavba jadrovej energetiky v ČSSR je do roku 2000 stávajúcimi rozhodnutiami

v podstate determinovaná? istá voínos£ v rozhodovaní sa otvára pre vývoj po roku

2000. Pre tieto dčely je vhodné kvantifikova€ pracovni! hypotézu vývoja hlavných zlo-

žiek energetickej bilancie. Vychádzajme pritom z nasledujúcich úvah a predpokladov

- Celková spotreba primárnych energetických zdrojov porastie aj po roku 2000 tempom

približne 0,5 %/rok;

- Ťažba uhlia bude klesat /prejavuje sa už pred r. 2000/, výroba kondenzačných elekt-

rární /KE/ bude obmedzovaná, dožívajdce bloky budú odstavované alebo dávané do

kategórie výrobne nevyužívaných blokov;

- Dovoz palív a energie ostane nanajvýš na iírovni r. 1985, bude však skpr nižší;

- Všetok prírastok spotreby primárnych energií, aj náhrada za úbytok €ažby uhlia

budú riešené rozvojom jadrovej energetiky.

Modelové výpočty /3/ predpokladajú do roku 2005 nasledujúcu skladbu a ročnd

výrobu nejadrových zdrojov.

Tabulka.

Výroba

Pokles

č. 1

nejadrových

výroby za 5

zdrojov

£j'Wh]

RP

[TWh]

1990

58

-

1995

52,

5,

1

9

2000

46,8

5,3

2005

42,7

4,1
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Trend7zrejmý z tejto tabulky, bude pokračova£ aj v dalších rokoch; pre zjednodu-
Senie uvažujeme pokles výroby v dalších prierezových rokoch na úrovni predpokladané-
ho poklesu za 11. pä£ročnicu.

Tabulka č. 2

Výroba nejadrových
zdrojov

[TWh/r]

1990

58

1995

52,1

2000

46,8

2005

42,7

2010

38,6

2015

34,5

2O2O

30,4

Celkovii očakávanú výrobu elektrickej energie odvodíme z predpokladaného vývoja

spotreby primárnych energetických zdrojov /PEZ/, jej rozpätie udáva tabulka č. 3

n.*/.

Tabuíka č. 3

Spotreba PEZ
[mil. tmpj

Ročná výroba
[TWh] od

do

1990

107

80,3

84,9

1995

110

90,0

94,4

2000

114

99,1

104,4

2005

117

110,5

113,2

2010

120

119,2

121,5

2015

123

12»,5

131,0

2020

126

138,5

141,5

Z týchto tabelárnych údajov vychádza pre prierezové roky nasledujúca požiadavka

na výrobu elektrickej energie v jadrových elektrárnách:

Tabulka č. 4

Ročná výroba

Ročná výroba
elektriny v JE

[TWh]

1990

22,5
až

27

1995

38
až

42,5

2000

52,5
až

57,5

2005

68
až

70,5

2010

80,5
až

83,0

2015

94
až

96,5

2020

108
až

111,0

VÝSTAVBA JE PO ROKU 2000

V deviatej pä€ročnici bude u nás ukončené budovanie JE s reaktormi WER-440

a do prevádzky budú uvedené prvé bloky s reaktormi WER-1000. Nič nás neoprávňuje

k predpokladu, že teraz predpokladané tempo uvádzania blokov WER-1000 ao prevádzky

/5 až 6 za 10 rokov/ bude výrazne prekročené; JE s WER-1000 je stavebne aj technolo-

gicky náročnejšia, prvé bloky u nás budú ma€ prototypový charakter. Závažná je aj

problematika nákladová, aj z toho hľadiska nemožno predpokladať hromadenie tak roz-

siahlych investičných akcií vo vymedzenom časovom intervale.

Natíska sa preto otázka, či teraz reálne predpokladané tempo výstavby nových

zdrojov, spolu s očakávaným ukončovaním prevádzky blokov WER-440 na konci ich pro-

jektovej životnosti zabezpečí nároky na výrobu elektrickej energie podía údajov ta-

bulky č. 4.

Pre postup výstavby a prevádzky JE po roku 2000 predpokladajme:

- výstavbu vždy 2 blokov WER-1000 na jednej lokalite /5/
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- uvádzanie blokov do prevádzky na jednej lokalite s min. krokom 18 mesiacov

- časový odstup uvádzania blokov do prevádzky na rôznych lokalitách min. 12 mesia-

cov; obmedzuj tieim činitelom sú tu deJávateíské a montážne kapacity technológie

- uvádzanie JE s WER-440 do prevádzkového kíudu po ukončení projektovej životnosti

25 rokov, variantne 30 rokov

V tabulke č. 5 je možný postup uvádzania blokov WER-1000 do prevádzky podía

spomenutých predpokladov.

Tabuíka č. 5

JE

VS

vč

EBO-
V3

XI

X2

X3

X4

Termín do
prevádzky

6^2000

3/2002

6/03

3/05

12/04

6/08

12^09

12/11

12/12

12/14

12/15

6/17

12/18

6/20

Prírastok inštalovaného výkonu
za 10 rokov

588O

6 x W E R 1000

- 2 x W E R 440

• 5 120 MW
e

7 x W E R 1000

- 6 x W E R 440

= 4 360 MW
e

V súčasnosti /jan.1985/ nie je ešte s konečnou platnosťou rozhodnuté o lokalizá-

cii a poradí výstavby dalších blokov po JE Temelín. Preto označenie JE v 11. 5.RP

na tabulke /VS, VČ, EB0-V3/ majú platnost hypotézy, pričom vychádzame jednak zo sta-

vu prác na výbere lokalít, jednak z potrieb náhrady dožívajúcich zdrojov. /Xl by moh-

la byt napr. Severná Morava, X2 Mochovce, X3 Dukovany, X4 Stredné Čechy/. Závery

týchto úvah však konkrétna lokalizácia neovplyvní.

V nasledujúce} tabuíke č. 6 sú vyčíslené odpovedajúce výroby sústavy čs. JE v

prierezových rokoch a to pre životnost WER-440 T* 25 a 30 rokov a porovnané s ná-

rokmi na výrobu z JE.

Tabulka č. 6

Požadovaná roč.
výroba el.v JE

ÍTWhl

Tab. 5
V 2 5 r

Tg-30 r

1990

22,5
až
27

21,5

1995

38
až
42,5

' 39,3

2000

52,5
až
57,5

52,5

2005

68
až
70,5

66

71

2010

80,5
až
83,0

76
A
7

84,1

2015

94
až
96,5

83
X
4

93,6

2020

108
až
111

83
X
5

102,1



Z porovnania takto stanovených výrob v JE s požiadavkami na JE zo strany ES -je

zrejmé, že za predpokladu vyraďovania JE s WER-440 po ukončení ich projektovej ži-

votnosti /25 r/ vzniká manko vo výrobe už v 11. 5RP a rychle sa zväčšuje. Značný

podiel vyraďovaných blokov WER-440 /6/ v 13. a 14. 5RP spôsobuje stagnáciu, resp.

aj pokles výroby medzi rokmi 2015 a 2020. Nároky na výrobu elektrickej energie v

11. a 12. 5RP spĺňa iba variant s vyraďovaním blokov WER-440 až po 30 rokoch pre-

vádzky? okolo r. 2015 už aj tu vzniká výrobné manko, ktoré sa k r. 2020 výrazne

prehlbuje.

Vplyv na ročné výroby v prierezových rokoch má:

- Ročné využitie bilančného výkonu;

Zvýšené ročné využitie sa u WER-1000 nedá predpoklada€; podlá /6/ bude skôr niž-

šie ako u WER-440, pričom treba brat do úvahy aj nutnost znižovania výkonu v dô-

sledku spoluúčasti jadrových blokov na pokrývaní diagramu zataženia.

- Väčší počet blenov JE v ES;

Z híadiska stavebných organizácií by bolo možné stávat JE paralelne na troch loKa-

litách; limitujúcimi sú tu dodávka technológie a montáže a ekonomická iínosnos£

tak široko založenej investičnej činnosti. Uvedenie 7 blokov WER-1000 do prevádz-

ky počas 10 rokov je z týchto híadísk práve ešte rea'lne.

- Predĺženie životnosti blokov JE;

V skúmanom časovom rozpätí je uvažované postupné odstavovanie blokov WER-440.

Prvý blok WER-440 bol uvedený do preva'dzky v ZSSR v r. 1972, v období po r. 2000

budd už tieto bloky zostarnuté fyzicky,svojim jednotkovým výkonom, technickým

poňatím a koncepciou bezpečnosti aj na konci svojej normálnej životnosti. Predĺže-

nie z projektovej životnosti 25 rokov na 30 rokov bude pravdepodobne možné u všet-

kých blokov WER-44O u nás. V súčasnosti sa skúma životnost tlakovej nádoby prvých

blokov EBO. Z níadiska ročných výrob za celý svíbor JE by predĺženie životnosti

blokov na 30 rokov až 35 rokov veími účinne riešilo tento problém do r. 2020 /ale

by presunulo ho na neskoršie obdobie/.

- Zvýšenie jednotkového výkonu bloku;

V súčasnosti sa vo svete stavajú prevážne jadrové bloky o jednotkovom výkone 900

až 1300 MWe. V ZSSR pokračujú práce na vývoji ďalšieho výkonového stupňa W E R -

skúmajú sa jednotkové výkony 1300 MWe a 1500 MWe.

Ak predpokladáme, že nástup reaktora W E R s novým vyšším jednotkovým výkonom

1300 MWe resp. 1500 MWe príde u nás do úvahy až po dokončení JE Temelín a pravdepo-

dobne aj JE Východné Slovensko, je reálne uvažovat, že až 7. blok WER-1000 bude

v skutočnosti ma£ vyšší výkon.

Ročné výroby v TWh, počítané za tohoto predpokladu sú v tabuíke č. 7.

Znovu je tu zrejmý výrazný vplyv predovšetkým životnosti blokov WER-440. Pre

teraz platnú projektovú životnost 25 rokov budií nároky na výrobu splnené v plnom

rozsahu iba u bloku WER-1500.

Z týchto výsledkov vyplývajú nasledujúce závery:

- starostlivým sledovaním dodržovania prevádzkových režimov, dôkladnou údržbou a

dalšími opatreniami sa treba usilovat o predĺženie prevádzky blokov WER-440 nad

30 rokov;

- organizačnou prípravou, presadením progresívnych metód výstavby a montáže techno-
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Tabulka c. 7

Požadovaná roč.
výroba el. v JE

[TWh]

VVER-1300

T. - 25 r

T
g
 - 30 r

WER-1500

Tg - 25 r

T
2
 - 30 r

1990

22,5
až
27

21,5

21,5

1995

38
až
42,5

39,3

39,3

2000

52,5
až
57,5

52,5

52.5

2005

68
až
70,5

68,9

73,6

70,6

71,9

2010

80,5
až
83,0

84,8

92.2

90,1

97,5

2015

94
až
96,6

97,2

107,4

106,2

116,6

2020

1O8
až
111

103,6

122,0

116,7

135,2

logického zariadenia vytvoriť podmienky na zvýšenie tempa výstavby na 7 blokov

W E R vyššieho výkonu za 10 rokovj

- v rámci medzinárodnej spolupráce a so zapojením čs. jadrovoenergetického strojá-

-enstva připravovat prechod na typ WER-ljOO, resp. WER-1I300 ešte v 11. pätroč-

nici.

VÝSTAVBA JEDNOTLIVÝCH BLOKOV JE V LOKALITE VO VZŤAHU K DODÁVKE TEPLA

šttfdie a návrhy investičných zámerov JE s blokmi W E R 1000 MW,doposiaí spraco-

vané pre jednotlivé lokality, uvažujd v prevažnej miere vždy so štyrmi reaktorovými

blokmi v jednej lokalite. Tak je to v prípade JE TE,JE VS, JE SČ, JE VC; v prípade

JE Mochovce sd navrhované iba dva bloky WER-1000, ale tu sa jedná o dobudovanie lo-

kality, v ktorej sú už osadené 4 bloky WER-440 MW. Koncepcia budovania 4 blokov na

jednej lokalite vychádzala z toho, že pri tckomto spôsobe realizácie možno dobre vy-

užit stavebno-montážne kapacity sústredené na jednom stavenisku, že sa racionálne

využijú mechanizmy a zariadenia staveniska a po dobudovaní JE už nie je potrebné sa

k danej lokalite vracať. Na druhej strane, už spočiatku bolo známe, že najmä z hla-

diska využitia jadrového zdroja pre zásobovanie teplom koncentrácia výkonu v jednej

lokalite nie je príliš výhodná, nakolko možnosti jadrového zdroja 4x1000 MW vo väč-

šine prípadov prekračujú požiadavky oblasti na dodávky tepla. Znamená to teda, že

počas životnosti JZ môže byt zabezpečený dostatok tepla pre siet CZT, avšak po ukon-

čení životnosti nastanú problém/ so zabezpečovaním nového zdroja tepla pre zásobova-

nú oblast. Konkrétne, ak počítame so životnostou JZ 25 rokov a s krokom uvádzania

jednotlivých blokov do prevádzky 1,5 až 2 roky, možno v prípade JE 4x1000 MW zabezpe-

čit dodávky tepla po dobu 28 až 30 rokov. Znamená to, že už niekolko rokov pred vy-

radením prvého bloku JZ z prevádzky treba započat s realizáciou nového zdroja, ktorý

by svojim výkonom nahradil dodávky tepla z jadrového zdroja. Najlepšie vidno časové

relácie z harmonogramu na obrátku č. 1. V spodnej časti harmonogramu je porovnaný

teoreticky odberatelný tepelný v-ýkon s predpokladanými požiadavkami na zdroje JE TE

a JE VS.

Vidno, že pre oba uvedené prípady zostáva v možnostiach zdroja značná, avšak

nevyužitelná rezerva, pričom možnost odberu končí zároveň so životnos£ou jadrového

zdroja. Takýto spôsob využitia lokality pre zásobovanie teplom vyplýva viac-menej

z doterajších tendencii - sústredit na jednej lokalite čo najväčší inštalovaný vý-

kon. Avšak už v niektorých predchádzajúcich prácach /7, 8, 9/ sa uvažujú" alternatí-
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vy postupného budovania jadrového zdroja v jednej lokalite. Koncepcia je v tomto

prípade založená na tom, že lokalita JE by sa pripravila pre výstavbu 4 blokov VVER-

1000 MW, výstavba by však bola po uvedeni druhého bloku do prevádzky pozastavená a

s dostavbou dalších dvoch blokov by sa započalo približne v 15. roku prevádzky prvých

dvoch blokov. Pri zhruba 8 - 10-ročnej dobe výstavby druhého páru blokov WĽR-1000,

boli by tieto uvedené do prevádzky v čase ukončovania životnosti prvých dvoch blo-

kov. Tým by sa predĺžila možnost odberu tepla z jadrového zdroja až na 50 - 55 ro-

kov, časové relácie pre tento prípad sú zrejmé z obrázku č. 2.

Medzi uvedením II. bloku do prevádzky a započatím realizácie III. bloku je ča-

sová medzera 12 rokov. Táto doba je postačujiíca na to, aby sa stavebno-montážne

kapacity premiestnili a boli využívané k výstavbe na inej lokalite.

Pri dostavbe III. a IV. bloku je situácia uíahčená tým, že hrubá príprava te-

rénu môže by£ vykonaná už pri výstavbe prvých dvoch blokov; nie je už potrebná žiad-

na náhradná výstavba; je možné využívať ubytovne, dopravné napojenie, čas£ zariade-

nia staveniska /šatne, kancelárie, inžinierke siete, sklady apod./ ako aj súvisiace

investície.

Celková úspora by mohla na objektoch, ktoré môžu slúži£ 50 rokov, tj. aj pre

III. aj IV. blok,dosiahnu£ až hodnotu 11 mld. Kčs. vďaka menším objemom stavebných

prác voči I. a II. bloku, bude aj priebežná doba výstavby druhých dvoch blokov krat-

šia.

Dôležitou otázkou je koncentrácia výstavbových a prevádzkových pracovníkov.

Pri výstavbe JE 4xlOOO MW dosahuje koncentrácia výstavbových pracovníkov počet

okolo 10 000 po dobu 6 rokov /10/. Na tento počet sa začína, práve v momente, ke<3

nastáva pokles počtu výstavbových pracovníkov, superponovat počet pracovníkov pre-

vádzky. Zhruba 7 rokov pred ukončením stavby je to už cez 2000 pracovníkov a tento

počet ešte v priebehu výstavby vzrastá na konečnú hodnotu 2900 pracovníkov, ktorí

musia by£ k dispozícii pred uvedením posledného bloku do prevádzky. Ak tieto počty

sčítame, neklesne počet pracovníkov oboch typov na JE pod 9000 po dobu 9 rokov.

Pre JE s dvomi blokmi je takýto extrémny počet koncentrovaný maximálne 5 rokov. Vý-

hodou je aj to, že personál JE môže po ukončení prevádzky prvého bloku pre3s£ na do-

budovávané dalšie bloky a účinne pomôc£ pri ich uvádzaní do prevádzky i samotnej

prevádzke.

Na záver treba ešte upozornit na otázku definitívneho odstavenia a dalšieho

osudu dožitých prvých dvoch blokov. Je predpoklad, že doba životnosti III. a IV. blo-

ku v lokalite poskytne dostatočný priestor k tomu, *by sa vyriešili otázky defini-

tívneho odstavenia a likvidácie prvých dvoch blokov a zároveň je možné spracovat

štúdie a návrhy na dalšie využitie areálu prvých dvoch blokov.

Z tohoto híadiska by bolo vhodná' už pri projektovaní zváži£ možnosti daľšej

perspektívy využitia miesta, na ktorom sa nachádzala pôvodná JE a snaži£ sa v pred-

stihu navrhnú£ konfiguráciu objektov tak, aby bolo možné, ak to ich životnost dovo-

lí, dalšie využitie. Táto problematika by si zasluhovala podrobnejší rozbor, v kto-

rom by zároveň boli zohíadnené nové perspektívne riešenia JZ, pretože je možné, že

v časovom horizonte na úrovni r. 2025 - 30 budú JE s blokmi VVER-1000 /1500/ MW

morálne zastaralé.

Podlá /Íl/ celková rádioaktivita jadrového zariadenia klesne na hodnotu 5 %

z pôvodnej maximálnej hodnoty po odstavení jadrového zariadenia za 30 rokov. Pred-
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Dokladá sa zároveň, že na likvidácii JZ by sa mali v určitej miere podielat aj tech-

nickí pracovníci prevádzky JE. To značí, že po uplynutí životnosti III. a IV. bloku

budú zárove.í v lokalite k dispozícii kvalifikovaní pracovníci, ktorí môžu po odsta-

vení a uzavretí III. a IV. bloku JE prejst na práce v súvislosti s definitívnou

likvidáciou I. a II. bloku.

Výhoda takéhoto hospodárenia s lokalitou by spočívala najmä v tom, že by táto

mohla byt stále využívaná pre účely jadrovej energetiky a nebolo by potrebné vyhĺa-

dávat nové staveniska a v súvislosti s tým zaberat ďalšiu pôdu.
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SOME INFLUENCING ASPECTS OF DEVELOPMENT CONCEPTION OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX

Ing. Tibor Rajci, CSc, Ing. Jan Roušek, C S c , Ing. Vladimír Sládek

The paper deals with the demands for the electric power generation in nuclear

power plants in a long-term outlook. Based on real prerequisite of the nuclear

power plant construction in the ČSSR the paper furthermore compares versions of

construction of nuclear power plants using WWER-1OOO reactors with the advanced

WWER type from the point of view of a possible energy supply.

The conception of the nuclear power plant construction is furthermore evaluated

from the point of view of a heat supply for district heat supply systems and a long-

term utilization of the nuclear source.

EINIGE EINFLU3GRÖ3EN DES ENTWICKLUNGSKONZEPTES DES KERNENERGETISCHEN KOMPLEXES

DER CSSR

Ing. Tibor Rajci, CSc., Ing. Jan Roušek, C S c , Ing. Vladimír Sládek

Die Arbeit untersucht die Anforderungen an die Elektroenergieerzeugung in Kern-

kraftwerken in einer langfristigen Aussicht. Aufgrund realer Voraussetzungen des

Aufbaus von Kernkraftwerken in der ÖSSR werden weiterhin die Varianten der Errich-

tung von Kernkraftwerken mit dem WWER-lOOO-Reaktor und dem fortgeschrittenem WWER-

Typ vom Standpunkt einer potenziellen Energieversorgung verglichen.

Die Aussicht des Aufbaus von Kernquellen wird ferner beurteilt vom Standpunkt

der Wärmeversorgung von Wärmeversorgungszentren und einer landfristigen Nutzung

der Kernquelle.
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PRÍSPEVOK K RIEŠENIU PROBLEMATIKY
ĎALŠIEHO OSUDU LOKALITY
JE JASLOVSKÉ BOHUNICE

Ing. Jan Roušek, CSc, Ing. Jozef Kysel, RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.

Vzhíadom na budúci vývoj našej palivoenergetickej základne a zmenu jej štruk-

túry pripravujú sa už teraz všetky jadrové zdroje u nás na zabezpečovanie dodávky

tepla do príslušných oblastných systémov centralizovaného zásobovania teplom /OSCZT/.

Táta orienta'cia je racionálna, správna a výhodná, prináša však o.i. aj problém

dalšieho osudu lokality JE a oblastného systému centralizovaného zásobovania teplom

po dožití zdrojovej časti.

Na našej prvej lokalite JE v Jaslovských Bohuniciach boli bloky WER-440 uvede-

né do prevádzky v rokoch 1979 a 1980, 1984 a 1985 /záväzný termín/. Uvažujúc 25-roč-

nú projektovú životnost vidíme, že jednotlivé bloky na EBO by mali ukončovaC pre-

vádzku v rokoch 2004 až 2010 /I/.

Nároky dodávky tepla z EBO pre OSCZT sú zrejmé z nasledujúcej tabulky /2/.

Lokalita

TRNAVA

LEOPOLDOV + HLOHOVEC

BRATISLAVA

s p o l u

začiatok dodávky
/zámer/

(rok]

1986

1991

1997-2000

dodávaný tepelný
výkon

£MWt]

240

240

7 50

1230

ročná dodávka
tepla

(TJ/rok]

2200

4 3 20

12780

19300

Dodávky pre poínohospodársko-potravinársky komplex v celkovom rozsahu 203 MWt

a 1940 TJ/rok nie sú v tabulke zahrnuté.

Terajšie usporiadanie sekundárnej časti blokov WER-440 na EBO umožňuje však

odoberat teplo z jedného bloku WER-440 iba 120 MWt spolu z lokality /z 8 turbín/

max. 480 MWt.

S ohíadom na požadované termíny zahájenia dodávok tepla a na nároky na rekonšt-

rukciu je potrebné zvážit další osud lokality a jej jadrových zdrojov najmä z aspek-

tu dodávky tepla do OSCZT.

VARIANTY ĎALŠIEHO VYUŽITIA LOKALITY EBO

Po dosiahnutí projektovej životnosti blokov WER-440 na EBO prichádzajú do dva-

hy nasledujúce varianty:

1/ Ďalšia prevádzka blokov ako JEOT /kombinovaná dodávka el.energie a tepla/.

a/ na projektových parametroch primárneho okruhu /PO/

b/ so zníženými parametrami PO.

2/ Rekonštrukcia primárnej časti JE V-l na jadrovú výhrevnú /jedného alebo obidvoch

reaktorov WER-440/.
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3/ Uvedenie blokov JE V-l postupne do prevádzkového kíudu a realizácia

a/ JV potrebného tepelného výkonu v lokalite Jasl.Bohunice,

b/ JV potrebného tepelného výkonu v inej lokalite,

c/ JE s WBR-1OOO /resp. zdokonalený W E R vyššieho výkonu/ v lokalite Jasl.Bohu-

nice s odberom tepla v požadovanej výške,

d/ JE s WER-1000 /resp. zdokonalený typ WER/ v inej lokalite bližšie k tepelné-

mu odberu,

e/ klasické teplárne alebo výhrevne na fosilné palivá v príslušných lokalitách.

V nasledujúcom uvedieme niektoré aspekty jednotlivých variantov.

Variant 1 - Ďalšia prevádzka blokov ako JEOT

Prevádzkové náklady jadrových elektrární svojou štruktúrou hovoria za čo naj-

dlhšie využívanie tohoto zdroja. Stále rastúce, už i tak vysoké investičné náklady

na jadrové elektrárne /do ktorých treba zahrnút aj náklady na uvedenie zdroja do pre-

vádzkového kludu/, by bolo treba kompenzova£ čo najdlhším využívaním zdroja.

Okrem tohoto ekonomického faktora treba bra£ do úvahy aj problémy s výberom lo-

kality a prípravou staveniska, ktoré nútia využívat lokalitu čo najdhšie.

S tým je úzko spätý problém dodávok tepla z lokality jadrového zdroja a jeho

zabezpečenia na dlhší čas ako je projektová životnost jadrového zdroja.

Predpokladom uvoínenia bloku pre äalšiu prevádzku po skončení jeho projektovej

životnosti je systém periodických prehliadok, nedeštruktívnych skúšok dôležitých die-

lov zariadenia, sledovania prevádzky a cyklov za€ažovania jednotlivých komponentov

a včasné zásahy údržby, opráv a príp. aj potrebná rekonštrukcia a výmena niektorých

komponentov a častí.

Fyzická životnost primárneho okruhu je daná životnostou jeho hlavných komponen-

tov: reaktorovéj nádoby/R/, hlavných cirkulačných čerpadiel /HCČ/, primárneho potru-

bia, parogenerátorov /PG/ a systému ochrán a regulácie.

Materiál tlakovej nádoby reaktora je počas prevádzky vystavený okrem bežného

tepelného a tlakového namáhania aj neutrónovému toku, ktorý postupne pôsobí radiačné

krehnutie kovu. Na základe súčasných poznatkov vydržia tlakové nádoby v JE V-2 a dal-

ších čs. JE s WER-440 cca 40 rokov bez nebezpečenstva krehkého porušenia.

V súčasnosti sa preveruje v ZES ŠKODA Plzeň možnost regeneračného žihania tlako-

vých nádob WER-440,ktorým by sa do značnej miery restituovala kovová mreža.

Hlavné cirkulačné čerpadlá z hladiska životnosti nie sú problémom - sú vyměni-

telné ako celok, aj ich komponenty.

Parogenerátory zásadne ovplyvňujú jadrovú bezpečnos£, nakoíko tvoria hranicu

medzi primárnym a sekundárnym okruhom JE. V prípade, že boli na stavbu dodané a inšta-

lované v požadovanej kvalite a sú prevádzkované v rámci schválených prevádzkových pred-

pisov pri riadenom vodnom režime, je ich projektovaná životnosť minimálne 30 rokov

/6/. Každý parogenerátor má zároveň rezervu 20 % v teplosmennej ploche a je riešený

spôsob zaslepovania porušených U-rúrok.

Napriek tomu, že výmena PG po ich dlhodobej prevádzke je náročná technicky, ča-

sovo aj nákladovo^, bola vo svete táto operácia už viackrát realizovaná, alebo s.i

pripravuje, o.i. aj na jednom bloku WER-440 v NDR. Výmena všetkých 6 PG si vyžiada

odstávku reaktora cca 19 mesiacov, náklady na ich výmenu sa odhadujú na cca 3 50 mil.

Kčs /5/.
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Systém regulácie a ochrán vplýva výrazne na bezpečnost a spoíahlivosf prevádzky.

Problém tu spočíva aj v pomerne krátkych inovačných cykloch; to znamená, že novopro-

jektovaný systém na začiatku výstavby morálne zostarne ešte v prvej polovici projek-

tovanej životnosti bloku. Stretávame sa tu s problémom dostatočnej zásoby náhradných

súčiastok potrebných na udržanie systému v prevádzke po celé požadované obdobie.

V zásade však nejde o neriešiteíný problém. Otázka udržania stávajúceho systému ale-

bo jeho náhrady novým, pokročilejším, nie je len ekonomická, ale má predovšetkým bez-

pečnostný aspekt.

Variant 1 a - Ďalšia prevádzka JE V-l ako JEOT na prevádzkových parametroch

Predpokladá sa podrobná'prehliadka a kontrola celého zariadenia v rozsahu nad

rozšírenou generálnou opravou, výmeny niektorých celkov podlá výsledkov prehliadky

a kontroly. Súčasne sa stanoví aj periodicita RGO primárneho aj sekundárneho okruhu

/teraz uvažovaný 4-ročný interval bude pravdepodobne potrebné skrátiť/.

V rámci tohoto variantu sa skúma možnost odberu tepla alternatívne;

- prostredníctvom ohrievacích turbín 4x5O MWe /4x291 MWt (l/ ,

- 20 zrekonštruovaných jestvujúcich kondenzačných turbín K-220-44 /odber tepla z jed-

nej turbíny 240 - 300 MWt/ /4/ .

Realizácia ohrievacích turbín alebo rozsiahla rekonštrukcia turbín by mali by€

realizované postupne,ešte počas životnosti JE V-l,ako predpoklad dodávky tepla z EBO

pre PPK a Bratislavu.

Variant 1 b - Ďalšie prevádzka JE V-l ako JEOT na znížených parametroch PO

Do úvahy prichádza prevádzka s modifikovanou AZ reaktora WER-4 40 odstránením

periférnych kaziet a ich náhrada maketami. Tým sa zníži, pôsobenie neutrónov na stenu

tlakovej nádoby.

Toto riešenie by prišlo do úvahy iba v prípade, ak by bolo vyriešené a realizo-

vané regeneračnéžihanie tlakovej nádoby, čím by bola restituovaná kryštalická mreža

kovu nádoby. Modifikáciou AZ by sa znížila periodicita tohoto tepelného spracovania

nádoby. V prípade, ak by dovolený počet týchto tepelných spracovaní umožnil predĺ-

ženú prevádzku tlakovej nádoby na potrebný počet rokov a nebol teda striktne obmed-

zený, nebola by modifikácia AZ výhodná /6/.

Variant 2 - Rekonštrukcia primárnej časti JE V-l na jadrovú výhrevnú /jedného alebo

obidvoch reaktorov WER-440/

Podstatným znížením teplotechnickych parametrov v primárnom okruhu by bolo mož-

né prevádzkovať bloky JE V-l po ukočení ich plánovanej životnosti pri dodržaní ná-

rokov na jadrovú a technickú bezpečnosť. Takto by prevádzka zabezpečila potrebnú

dodávku tepla, dodávku elektrickej energie by bolo potrebné nahradit z iného zdroja.

Nasledujúci obrázok ukazuje ideovú schému takéhoto zariadenia:

6 MPa
210*C

550 MWt

190*C

1,5 MPa
150 *C
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Pri posudzovaní možnosti využitia reaktora WER-440 y Jaslovských Bohuniciach

pre zásobovanie teplom po uplynutí plánovanej životnosti na výrobu elektrickej ener-

gie je potrebné uvážit realizovatelnost prevádzky aktívnej zóny pri parametroch po-

žadovaných pre tieto účely.

Požadovaný výkon pre tento účel sa predpokladá 500 až 550 MWt, Čo je 3 5-40 %

nominálneho projektového výkonu. Pri projektových palivových náplniach a tomto výko-

ne sa kalendárne dĺžky kampaní predĺžia úmerne zníženiu výkcnu.

V tomto prípade je možné uvážit výmenu paliva nie každý rok, ale jedenkrát a

dva roky. Aby sa mohli zachovat približne jednoročné kampane, možno obohatenie pali-

va zníži€ na zodpovedajúcu mieru a zostaviť náplň z kaziet iba 2,4 % a 1,6 %.

Prevádzkovanie reaktora WER-440 pri podstatne nižších parametroch ako sú pro-

jektované, dovolí predĺžiť ohraničenie pohybu paliva v reaktore z terajších troch

rokov na 4,resp. 6 rokov. To umožní použit i vyhorené palivové kazety, čo pri pred-

pokladanej dobe činnosti reaktora ako výhrevne počas 5 až 10 rokov môže mať podstat-

ný vplyv na ekonomiku prevádzky.

Popri probléme zmeny prevádzkových parametrov reaktora kíúčovým problémom je

odvod tepelného výkonu z primárneho okruhu. Možno uvažovať dva základné prípady:

a/ využitie stávajúcich PG ako výmenníkov voda-voda

b/ náhrada PG osobitne skonštruovaným výmenníkom.

Prax ukazuje, že v zásade je využitie PG podla a/ možné, čo ukazujú režimy do-

chladzovania primárneho okruhu. Tento problém využitia stávajúcich PG si však vyža-

duje podrobnejšie výpočtové posúdenie a zrejme aj isté konštrukčné úpravy. Z tohoto

híadiska by azda bolo vhodnejšie pristúpiť k výmene starých PG za osobitne skonštru-

ovaný výmenník.

Variant 3 - Uvedenie blokov JE V-l do prevádzkového kíudu

a/ Postavenie JV 1x500 ev. 2x500 MW v lokalite Jaslovské Bohunice.

Tento variant je technicky možný, má však niekoíko nevýhod:

- nevyužije sa hlavná prednosť JV - blízkosť k sústave CZT,

- inštaláciou JV sa vyrieši zásobovanie teplom na dlhšie obdobie. Lokalita Jaslov-

ské Bohunice je však zamýšíaná na inštaláciu JE s reaktormi WER-1000 /ale po-

kročilejšieho typu WER/ - využiteínosť tepla z tohoto zdroja by bola potom veľ-

mi nízka.

b/ Vybudovanie JV v inej lokalite.

Pre Bratislavu sa uvažovala JV 2x5O0 MW v lokalite Pezinok - šenkvice. Nevýhodou

je potreba výstavby nových horúcovodných trás.

c/ Výstavba JE s. WER-1000 /resp.pokročilejším typom/ v lokalite Jaslovské Bohunice.

V lokalite EBO budú postupne po r. 2OO4 odstavované prvé bloky WER-440. Pritom

infrastruktura lokality a jej okolia je vybudovaná so zameraním na jadrovú energe-

tiku. Pri nedostatku lokalít je zrejmé, že bude vždy vyvinuté úsilie, aby sa loka-

lita ďalej využívala pre jadrový program, najmä ak je vybudované vyvedenie elekt-

rického a tepelného výkonu.

Problémom je tu časový faktor vybudovania zdroja - vzhíadom na dlhodobé zámery

výstavby JE môže sa realizovať prvý blok WER-1000 na lokalite Jaslovské Bohunice
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- Var.
a l t .
a l t .

- Var.

- Var,

l / a
I .
I I .

2

3/b

približne až v roku 2010, urýchlenie o 5 až 6 rokov /skončenie projektovej život-

nosti blokov JE V-l/ nebude pravdepodobne možné.

Z tohoto híadiska potom variant 1 alebo variant 2 predstavujú" dočasné riešenie

na preklenutie obdobia medzi ukončením životnosti JE V-l a nástupom WER-1000 v

lokalite.

d/ Výstavba JE s WER-1000 v lokalite bližšej centru spotreby tepla

v danom prípade možno pre Bratislavu uvažovač lokalitu Báhoň. Jej nevýhodou je

problém s otváraním novej lokality. Rozhodnutie o výstavbe JEOT Báhoň by odsunu-

lo zámer stava€ na lokalite Jaslovské Bohunice do času, ked už lokalita bude opdš-

taná. Okrem toho aj tak budovanie JEOT Báhoň by sa nedalo realizova£ v čase po-

trebnom na zabezpečenie dodávky tepla pre Bratislavu, vzniká tu teda znovu otázka

preklenovacieho obdobia.

EKONOMICKÉ" HODNOTENIE

Z variantov dodávky tepla pre SCZT Bratislava uvedených v predchádzajúcej kapi-

tole sa porovnala ekonomická e£ektívnos€ nasledovných variantov:

l/a ĎalSia prevádzka blokov WER-440 JEOT na prevádzkových parametroch,

Rekonštrukcia v EBO s odberom tepla v ohrievacích turbínach,

Rekonštukcia turbín K-220-44 pre odber tepla,

Rekonštrukcia primárnej a sekundárnej časti JE V-l na JV.

Výstavba JE 2x500 MWt v lokalite Pezinok-šenkvice.

V obidvoch porovnávaných variantoch sa vychádzalo z bilancií potrieb tepla pre

Bratislavu v roku 2000 a s tým, že sa uvažoval odoberaný tepelný výkon 750 MWt.

Doba výstavby JV 2x500 MW je uvažovaná 8 rokov, doba rekonštrukcie blokov VVER-

440 na JEOT s ohrievacími turbínami je uvažovaná 5 resp. 6 rokov. V alsternatíve s

odberovými turbínami sa uvažovala odstávka a rekonštrukcia turbíny v dĺžke 12 mesia-

cov. Predpokladá sa, že pri rekonštrukcii 1 turbíny bude blok WER-440 v prevádzke

s polovičným el. výkonom. Začiatok rekonštrukcie sa uvažuje v r. 1992, jej ukončenie

v r. 1998.

Do investičných nákladov boli zahrnuté náklady na výstavbu /rekonštrukciu/ zdro-

ja a náklady na vyvedenie tepelného výkonu vč. rekonštrukcie distribučných sietí

v Bratislave.

Vo variante l/a sa predpokladá kompletná rekonštrukcia sekundárnej časti a iípra-

va na teplofikačné prevedenie. V primárnej časti to môže znamenat výmenu parogenerá-

torov a regeneračné žíhanie, príp. výmenu tlakovej nádoby reaktora. Ekonomickú život-

nost takto rekonštruovanej zdrojovej časti predpokladáme 15 rokov, pričom začiatok

dodávky tepla pre Bratislavu je stanovený na rok 2000. Znamená to teda, že s rekonšt-

ruovanými prvými dvoma blokmi WER-440 na EBO možno pracovat najmenej do roku 2015,

tj.predpokladaného roku ukončenia životnosti druhých dvoch blokov.

Závažné, doteraz nie plne riešené sú otázky radiačného krehnutia tlakovej nádo-

by a prevádzkovej spôsobilosti parogenerátorov ku koncu ich projektovej životnosti.

V tomto ekonomickom hodnotení však sú v zhode s odborným odhadom Energoprojektu uva-

žované aj náklady na rekonštrukciu /regeneráciu/ primárnej časti. Metodicky presnej-

šie by bolo uvažovat z týchto nákladov iba tú čast, ktorej vynaloženie je potrebné

z híadiska dodávky tepla po ukončení projektovej životnosti zdroja. Z tohto híadiska
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by v skutočnosti vyšli varianty predĺženia prevádzky blokov WER-440 na EBO ešte

výhodnej š ie.

Ekonomické hdonotenie porovnávaných variantov sa robilo podla metodiky /8/ s uka-

zovateíom merných ročných porovnávacích nákladov Kčs/GJ .

Pre ocenenie vyrovnania rozdielu v dodávkach elektrickej energie v porovnáva-

ných variantoch sa do ročných porovnávacích nákladov zahrnuli náklady závěrných

elektrární s cenou elektrickej energie 555.- Kčs/MWh.

Výsledky ekonomického hodnotenia porovnávaných variantov dodávky tepla pre SCZT

Bratislava stí uvedené v nasledujúcej tabulke.

Variant

Ukazovatel

merné ročné po-
rovnávacie náklady
Kčs/GJ

1 a

I

131,4

II

175,1

Var. 3 b

219,1

U variantu 2 - rekonštrukcia primárnej a sekundárnej časti JE s W E B 440 na JV

. bolo použité kritérium medze vhodnosti variantu vtedy, ak pre rovnaké merné ročné

porovnávacie náklady, aké by mala JV 2x500 MWt na novej lokalite, budú zodpovedájd-

ce investičné náklady na rekonštrukciu a napájač nižšie. Z tejto podmienky vychádza,

že v prípade nákladov na rekonštrukciu zdrojovej časti pod 6 mld. Kčs bude var. 2

výhodnejší, ako výstavba novej JV 2x500 MWt v lokalite Pezinok - Senkvice.

ZÁVER

Osud blokov JE V-l po dovršení ich projektovej životnosti je treba posudzova£

z troch aspektov:

- z budovaného OSCZT Jaslovské Bohunice,

- zo stávajúcej rozvinutej jadrovej lokality Jasl.Bohunice a jej materiálneho a kád-

rového zázemia,

- zo zámeru ďalšieho využitia lokality na výstavbu JE s VVER 1OOO /ev.pokročilý typ

W E R s vyšším výkonom/.

Terajší stav zainvestovania lokality Jaslovské Bohunice a celej oblasti, jej

infrastruktury zameranej na jadrovd energetiku, problémy s náhradou zdrojov a s vy-

hladávaním novej lokality sú silnými argumentami pre realizáciu blokov jadrových

elektrární novej generácie v lokalite Jaslovské Bohunice. Súčasne však s ohladom na

dlhodobé zámery výstavby JE a terajší stav prípravy výstavby ďalších JE je potrebné

predpoklada€, že dodávky tepla z prvého bloku W E R 1000 na lokalite Jaslovské Bohuni-

ce nebude možné uviesť do prevádzky pred rokom 2010.

Preto sa porovnávali varianty la-I, la-II, 2, ktoré počítajd s predĺžením pre-

vádzky blokov VVER,440 či už ako JEOT alebo ako JV,a to o cca 10 rokov a variant 3b

uvažujúci výstavbu JV 2x500 MWt v lokalite Pezinok-šenkvice s dodávkou 750 MWt pre

Bratislavu.

Ekonomickým porovnaním variantov podía kritéria merných ročných porovnávacích

nákladov na dodané teplo vychádza jednoznačne výhodnost variantu predĺženia prevádz-

ky prvých blokov W E R 440 na EBO a realizácia blokov W E R ďalšej generácie na loka-

lite.

Z tohto záveru treba vychádzať pri príprave ďalších výskumné vývojových a pro-

104



jekčných prác a investorskej činnosti tak, aby rekonštrukcie na EBO mohli zača€ naj-

neskoršie začiatkom deviatej pätročnice.

Literatúra

/1/ Roušek, J. et. al.: Koncepcia výstavby JZET /Správa VÚPEK/ Bratislava 1984

/2/ Čunderlík, V., šellej, J.: Návrh riešenia dodávky tepla pre OSCZT EBO /Interná

správa EGÚ pre DÚ 01 šú A 01-125-110/ Bratislava 1984

/3/ šellej, J.: Využitie zariadení a objektov JE Al pre vyvedenie tepelného výkonu

do OSCZT /Správa EGÚ/ Bratislava 1984

/4/ Drahý, J.: Technická zpráva řešení rekonstrukce K-220-44 /Správa Skoda-ZES pre

DÖ 01 SU A O1-125-11O/ Plzeň 1984

/5/ Výměna provozovaných PG /Štúdia EGP/ Praha 1981

/6/ Roušek, J. et. al.: Rozvoj JEK v 7. a 8, päfročnici /Správa VtÍPEK/ Bratislava

1933

/7/ Kysel, J. et al.: Problém ďalšieho využitia lokality Jaslovské Bohunice z hía-

diska dodávok tepla /Správa VÚPEK/ Bratislava 1984

/8/ Hodnocení efektivnosti energetických investic. Smernica FMPE č. 2/1983

РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

l^JjI:i'_ -"Zi-L ГЕйЕШТЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОЙГТЛОЩАДКИ_ "ЭБО"

";••:•. :ii: Роус-ек, к.т.к., 1ÍH-«. ří';oe'í' Кыеел, Д-р Инж. ПЯРОЛ Швец, к.т.к.

С г • * т L .ч з^ниг/пется л ал !.нег::ш:.: использование;.' стройгиющвдки Ясловске Богунице

п ;.• л e к нч-:л-.и.-1 прсектн~г\: ер .к
1
..- эксплуатации АЗС Богуниие (ЭБО), Б особенности с

т •••KV .чренк-! п ст^Ь'Ж тепла л л я областной систег.т>1 централигованного теплоснабжения

'0-71П С: при ЭБО. Описыь-^ет сусеот яукщее с^ст^яние Б подготоЕке поставки тепла из

ЭЕ''< дл- оясте:.:ы 1:ентрг!Лиэ-_'Баккого теплоснябжекия (C1ITC) Трнава, CLITC Леопольдов

u Г.г.. г .вец, и перспекти:<нс также для CUTC Братислпвя.

11 ст
г
; i ье yKíiKEiHL. 3 »^ри-акта решения дпльнейшегс использования местности с

..беспечекие:.' тепла для ОСЦТС, с предложением по их дальнейшей проработке, а также

ок'-/нг;г.:кческсе сопоегг.вление избранньх вариантов решения. Результаты экономической

•ненки варипнтоЕ поставки тепла для СПТС Братислава из ЭБО подтверждают выгодность

ПОСТПБКИ 7епл;ч ис реконструироь'тнпск АЭС Богунице по сравнению с поставкой тепла из

АЭСТ 2 x
 г
,00 ЫВТ

т
.

A C0NTP.Í.3UTI0N ТО THE TREATMENT OF THE FURTHER EXISTENCE OF THE NUCLEAR POWER

PLANT JASLOVSKÉ BOHUNICE

Ing. Jan Roušek, CSc, Ing. Jozef Kysel, RNDr. Ing. Pavol švec, CSC.

The paper deals with a further existence of the nuclear power plant Jaslovské
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Bohunice after accomplishing its design service life, especially from the point of

view of the heat supply for the district central heat supply system at the plant.

It describes the contemporary state of the heat supply from the power plant to the

central heat supply system in Trnava, Leopoldov a Hlohovec as well as in Bratislava

in the future.

The paper mentions three versions of solution of a further utilization of the

nuclear power plant with a heat supply possibility. There is also an outline to

work out the versions with an economic comparison of the versions. The results of

the economic evaluation of the versions of the heat supply for Bratislava using

the nuclear power plant Jaslovské Bohunice show a suitability for the heat supply

using the reconstructed nuclear power plant compared with a heat supply from the

heating plant 2 x 50O MW.

BEITRAG ZUR LOSUNG DER PROBLEMATIK EINES WEITEREN BESTEHEMS DES KERNKRAFTWERKES

JASLOVSKg BOHUNICE

Ing. Jan Roušek, CSc., Ing. Jozef Kysel, RNDr. Ing. Pavol Svec, CSc.

Die Arbeit befasst sich mit der weiteren Existenz der Anlage Jaslovské Bohunice

nach der Beendigung der Projektierungslebensdauer des Kraftwerkes Bohunice, beson-

ders vom Standpunkt der Wärmeversorgung fur das Regionalsystem der Zentralwärmever-

sorgung beim Kraftwerk Bohunice. Behandelt wird der gegenwärtige Stand der Vorberei-

tungen der Harmeversorgung aus dem Kraftwerk Bohunice fiir das Zentralsystem der

Harmeversorgung Trnava, Leopoldov a Hlohovec sowie voraussichtlich auch fiir Bratisla-

va.

Die Arbeit bietet 3 Varianten der Losung einer weiteren Nutzung der Anlage mit

der Harmeversorgung fur das Regionalsystem mit einem Entwurf ihrer weiteren Erarbei-

tung und okonomischen Vergleichs ausgewählter Losungen. Die Ergebnisse der okono-

mischen Bewertung von Varianten der Harmeversorgung fiir Bratislava aus dem Kraftwerk

Bohunice zeigen den Vorteil der Harmeversorgung aus dem rekonstruierten Kraftwerk

Bohunice gegenuber der Harmeversorgung aus dem 2x500 MW-Kernheizwerk.
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METÓDY HODNOTENIA RIZIKA
JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ

Ing. Peter škvarka, CSc., Ing. Zoltán Kovácz

V prácach VÚPEK pob. Bratislava sme dokumentovali zvládnutie metód spoíahlivost-

ného inžinierstva /1» 2/ a urobili sme štúdie i aplikácie metód pravdepodobnostného

hodnotenia ekonomického rizika /3, 4, 5/. Cielom tejto práce je analyzova€ koncepč-

né prístupy k hodnoteniu rizika pre potreby bezpečnostných správ, základné metódy

a súčasný stav vo svete.

KONCEPCIA RIZIKA

Doposiaí sa pre hodnotenie bezpečnosti JE používa deterministický prístup.

Tento sa zakladá na kritériách bezpečnosti - normami alebo projektom stanovené

kvalitatívne hodnoty parametrov a ukazovatelov, používané pri navrhovaní bezpečnosti

JE - ktoré zahrnujú požiadavky na kvalitu zariadenia a prevádzky JE, na technické

prostriedky na dosiahnutie bezpečnosti, na umiestnenie JE /napr. vzdialenosť od sí-

delných aglomerácií/, na max. prípustný dávkový ekvivalent pre zamestnanca a obyva-

telov v okolí JE, pri normálnych a havarijných podmienkach.

Na základe kritéria jednoduchej poruchy sa stanovuje zálohovanie systémov a za-

riadení, ktoré sú dôležité z hladiska bezpečnosti JE. Predpokladá sa, že každý bez-

pečnostný systém musí splniť pri íubovolnej projektovej počiatočnej havarijnej uda-

losti, pri ktorej má zapôsobiť, i pri poruche jedného, íubovoíného prvku bezpečnost-

ného systému.

Projektové havárie a tiež bezpečnostné opatrenia sa určujú podla skúsenosti a

inžinierskej intuície. Každé kritérium deterministického prístupu určuje jednu strán-

ku zabezpečenia bezpečnosti JE, pričom nedáva komplexné hodnotenie.

Tento prístup sa napriek tomu osvedčil, xa 3 OOO reaktor-rokov prevádzky z dnes

už vyše 30O JE nedošlo k smrti zamestnanca či obyvatela v dôsledku rádioaktívneho

ožiarenia.

Deterministický prístup je do značnej miery subjektívny. Pravdepodobnostný prí-

stup a jeho nástroje umožňujú vykonať systematickú analýzu bezpečnosti, nájsť slabé

miesta v systémoch JE.

Velmi perspektívna je koncepcia rizika. Riziko v dôsledku prevádzky JE je de-

finované ako pravdepodobnosť smrti za jednotku času pre priemerného človeka v dôs-

ledku normálnej prevádzky alebo havárií na JE. Priemerný človek - to je človek bý-

vajúci v blízkosti JE alebo pracujúci v nej, priemerného veku, primerného zdravot-

ného stavu apod. Takto možno stanoviť riziko sumáciou hodnotenia individuálneho ri-

zika smrti pre analyzovanú skupinu Iudí /obyvatelov alebo zamestnancov/.

Nateraz štátne orgány zodpovedné za radiačnú bezpečnosť nestanovili kritéria

rizika pri povolovaní činnosti jadrových elektrárni. V oblasti jadrovej energetiky

však úsilie po normalizácii rizika existuje. Základnými prístupmi pritom sú koncep-
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cie prípustného rizika, koncepcia základných hodnôt rizika a koncepcia optimálneho
rizika.

Koncepcia prípustného rizika

Táto koncepcia sa zakladá na úvahe, že ak riziko v dôsledku akejkoívek činnosti

prekračuje prípustnú hodnotu, treba ho znížit. Ak je to nemožné, je potrebné činnost

zakáza£.

Navrhované kritéria radiačnej bezpečnosti pri koncepcii rizika sú kvantitatív-

ne a kvalitatívne.

A/ Kvalitatívne kritéria.

1/ Každý človek z obyvatelstva musí by€ zabezpečený takou ochranou pred násled-

kami činnosti bloku jadrovej energetickej výrobne /JEV/, aby jeho zdravie a

život neboli vystavené významnému dodatočnéinu riziku.

2/ Kolektívne riziko pre život a zdravie obyvatelstva v dôsledku činnosti bloku

JEV musí by£ zrovnatelné alebo menšie ako riziko z využívania porovnatelných

energetických zariadení a nesmie významnejšie doplňovat iné druhy kolektív-

neho rizika.

B/ Kvantitatívne kritéria

1/ Pre priemerného človeka, nachádzajúceho sa v blízkosti bloku JEV /polomer 1,6

km od JEV/riziko smrti /v priebehu niekoíkých rokov od ožiarenia/ v dôsledku

havárie na bloku JEV nemá byt väčšie ako 0,1 % celkového rizika podobného ty-

pu úmrtia v dôsledku nejadrových havárií.

2/ Pre obyvatelstvo bývajúce v oblasti bloku JEV /polomer 80 km/ riziko karci- -

nogenézie /vzniku rakoviny s latentnou dobou - spozdením smrti 1 0 - 1 5 rokov/

v dôsledku normálnej prevádzky, alebo havárií na JEV nesmie byt vyššie o viac

ako 0,1 % celkového rizika karcinogénezle.

Poznámka: v USA je stredné individuálne riziko smrti vyvolané karcinogenéziou

1.10 za rok. Z tejto hodnoty by prípustné riziko pre obyvatelstvo v dSsled-

ku činnosti bloku JEV bolo l.lO^r"1.

3/ Početnosť havárií s rozsiahlym tavením paliva v AZ reaktora nemá byt vyššia

ako 1.10~ r~ . Toto kritérium stanovuje dolnú hranicu pre výskyt velkých havá-

rií, ktoré sa najviac podielajú na riziku, ale nezachycuje vplyv činnosti

lokalizujúcich bezpečnostných systémov na JE, obmedzujúcich únik radionukli-

dov do okolia.

Koncepcia základných hodnot rizika

Cielom tejto koncepcie nie je určenie prípustnosti činnosti, ale oprávněnost

vz€ahu obmedzených prostriedkov na zníženie rizika v tých oblastiach výroby, kde je

riziko velké a odobranie z tých oblastí, kde je malé.

Základná hodnota rizika je také malé riziko, pri ktorom význam jeho ďalšieho

zníženia je zanedbatelný.

Je zrejmé, že základné hodnoty rizika sú nižšie ako hodnoty prípustného rizika.

Základná hodnota pre ožiarenia zamestnancov pri normálnej prevádzke zodpovedá rizi-

ku ochorenia na rakovinu so smrtelnými následkami 5.10 r . Pre kritické skupiny
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obyvatelstva je základná hodnota rizika 2.10 . r . Pri radiačných haváriách JE je

základná hodnota rizika v závislosti od stupňa následkov 5,10 až 5.10 r .

Koncepcia otpimálneho rizika

Prístup je príbuzný predchádzajúcej koncepcii a je určený na stanovenie najlep-

šieho rozdelenia obmedzených prostriedkov a je vhodný pre analýzu bezpečnosti v pod-

mienkach normálenj prevádzky JE. Zvláštnosťou je peňažné vyjadrenie strát vyvolaných

dmrtím obyvateístva alebo zamestnancov JEV v dôsledku ožiarenia. Ak náhrady na zmen-

šenie straty, alebo inak povedané jednotky kolektívneho dávkového ekvivalentu /I Sv/

v dôsledku prijatia opatrení pre bezpečnosť sú menšie ako určitá hodnota, považujú

sa tieto investície za oprávnené. Pritom publikované hodnoty ceny jednotky kolektív-

neho dávkového ekvivalentu vyjdrujúce využitie rôznych prístupov v určení ceny živo-

ta v USA sú 0,1 - 10 3/Sv.

Max. hdonota zodpovedá doporučeniu NRC USA, ktorá navrhuje využiť analýzu vížit-

ky-náklady v tých prípadococh, ak sa niektoré z kritérií bezpečnosti neplní.

METODOLÓGIA A METÓDY PRAVDEPODOBN0STNĚHO HODNOTENIA RIZIKA

K hodnoteniu rizika JE potrebujeme:

- Vyvindť sytém zberu a spracovať technické a spofahlivostné údaje o prvkoch bloku

JE.

- Identifikovať sledy havarijných udalostí a kvantifikovať ich. Najprv musíme ana-

lyzovať, aké počiatočné udalosti môžu k daným následkom, ktorých riziko hodnotíme,

viest. Tedy vyhfadáme všetky počiatočné udalosti, k nim v sekvencii priradíme všet-

ky funkčné a ochranné systémy, ktoré musia správne pôsobiť. V jednotlivých systé-

moch pomocou analýzy stromu porúch nájdeme príčiny a pravdepodobnosť ich poruchy.

Pomocou stromu udalostí potom vypočítame celkovú pravdepodobnosť úspečného zvládnu-

tia iniciačnej udalosti existujúcimi systémami, resp. pravdepodobnosť zlyhania.

- Stanoviť fyzikálne procesy pri zriedkavých vážnych haváriách JE.

- Vyhodnotiť chovanie, šírenia a zloženie štiepnych produktov.

- Stanoviť dôsledky úniku štiepnych produktov.

- Hodnotiť pôsobenie vonkajších udalostí. •

- Analyzovať poruchy so spoločnou príčinou.

- Integrovať a riadiť túto činnosť tak, aby sa dosiahlo úplné hodnotenie rizika.

Výsledky rizikových štúdií sa vyjadrujú väčšinou v tzv. Farmerových krivkách -

kumulatívnej hodnote pravdepodobnosti, kde na ose y je pravdepodobnosť výskytu uda-

losti za rok a na ose x sú dôsledky - bud* v následkoch zdravotných či počte úmrtí

alebo pri ekonomickom hodnotení v peňažnom vyjadrení.

Základnými metódami pravdepodobnostného hodnotenia rizika sú tedy metody spofah-

livostného inžinierstva - logické modely systémov - stromu udalostí a stromu porúch

a ich počítačové spracovanie, 3alej matematické modelovanie termohydraulických dyna-

mických proceso v reaktore a v kontejnmente a modelovanie šírenia a premeny produk-

tov štiepenia,

SťľČASN? STAV PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO HODNOTENIA RIZIKA VQ SVETE

Prvá štúdia rizika založená na pravdepodobnostnom základe /WASH-1400/ bola vyda-

ná v USA v roku i975.Za referenčnú jadrovú elektráreň si vybrali: Surry-1 ,'s tlako-
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vodným reaktorom/ a p.;ach Bottom-2 /s varným reaktorom/. Na začiatku analýzy brali

do dvahy 130 000 reťazov udalostí. Po redukcii analyzovali 78 prípadov. Podfa únikov

všetky prípady zadelili do 9 kategorií, z ktorých 7 kategórií zahrňuje prípady s roz-

tavením, dve kategórie bez roztavenia aktívnej zóny. Následky počítali pre územie USA

z prevádzky 100 reaktorov.

Priemerná hodnota pravdepodobnosti roztavenia aktívnej zóny vyšla 5x10 /reak-

torrok/J pravdepodobnosť havávie so smrtefnými následkami je rádové 10 -10 /reak-

torrok/.

Po vydaní bola táto prvá štúdia pravdepodobnostného hodnotenia rizika z jadro-

vých elektrární podrobena kritike z viacerých pohfadov. Mnohé sa vďaka tejto kriti-

ke podarilo zlepšiť, napr. hodnotenie spofahlivosti fudského činitefa. Najväčšou pro-

pagáciou metódy bola skutočnosť, že prvá štúdia, i druhá štúdia rizika JE v NSR

spracované v rokoch 1976 - 1979, analyzovali a predpovedali také sekvencie havárie,

aké v r. 1979 prebehli pri havárii 2. bloku TMI. V súčasnosti je v USA v dvojročnom

overovaní návod /norma/ procedúr pravdepodobnostného hodnotenia rizika, štúdia rizi-

ka sa mimo USA, kde už bolo analyzovaných vyše 20 blokov, vykonali v NSR, Švédsku a

pracuje sa na štúdiách vo Francúzsku, Japonsku, Fínsku a v 3alších štátoch.

V rámci RVHP doteraz nebol vytvorený koordinovaný výskumno-vývojový program

pravdepodobnostného hodnotenia rizika, vo väčšine členských krajín sa však už začali

práce v tejto oblasti. Výskum je zameraný na vývoj a využitie spofahlivostných metód

a na zber a spracovanie štatistických údajov z prevádzky jadrových elektrární.

I tí, ktorí sú odporcovia uplatnenia pravdepodobnostného hodnotenia rizika pre

bezpečnostné správy blokov JE, uznávajú účelnosť a potrebnosť spoíahlivostnej analý-

zy bezpečnostných systémov jadrových elektrární. Ú*lohou nás, ktorí sa spofahlivost-

nými metódami zaoberáme, je robiť tie štúdie, ktoré naše spoločnosť potrebuje a byť

kvalifikáciou, nástrojmi, teda zvládnutím a vývojom metód a programov pripravení

plniť i také požiadavky, ktoré by od nás mohli byť požadované v blízkej budúcnosti,

či už z objektívnej potreby, alebo na základe vývoja vedy vo svete. Zvláštnosťou

spoíahlivostných metód ako i metód pravdepodobnostného hodnotenia rizika je, že po-

čiatky majú v. zbrojných programoch, najefektívnejšie uplatnenie však v mierovom vy-

užití jadrovej energie. V tejto stati sme chceli formuláciou koncepčných úvah pri-

spieť tiež k tomuto úsiliu.
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EVALUATION METHODS OF THE NUCLEAR POWER PLANT RISKS

Ing. Peter škvarka, C S c , Ing. Zoltán Kovácz

The paper deals with methods of the risk evaluation resulting from the nuclear

power plant operation. It compares two possible approaches to an evaluation of the

nuclear security: a deterministic and a probability approach. It describes the con-

ception of the fundamental risk values, permissible and optimal risk. It shows a

methodology of the possibility risk value of nuclear power plants and a world state

comparison. To conclude with, it points out the tasks to be solved in tnis field

under the conditions of the ČSSR.

METHODEN DER RISIKOBEWERTUNG VON KERNKRAFTWERKEN

Ing. Peter škvarka, C S c , Ing. Zoltán Kovácz

Die Arbeit befasst sich mit den Methoden der Risikobewertung beim Betrieb von

Karnkraftwerken. Es werden zwei verschiedene Moglichkeiten der Bewertung der Kern-

sicherheit verglichen: die deterministische und die der Wahrscheinlichkeit. Es werden

die grundlegenden Risikowerte beschrieben, das zulässige und das optimale Risiko.

Weiterhin vjird auf die Methodologie der wahrscheinlichkeitsmä3igen Risikobewertung

von Kernkraftwerken und auf ihren Weltstand eingegangen. Abschliessend werden die

zu losenden Aufgaben in diesem Bereich unter den Bedingungen der ČSSR festgelegt.
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