
Attention Microfiche User,

The original document from which this microfiche was made was
found to contain some imperfection or imperfections that reduce
full comprehension of some of the text despite the good technical
quality of the microfiche itself. The imperfections may be:

- missing or illegible pages/figures
- wrong pagination
- poor overall printing quality, etc.

We normally refuse to microfiche such a document and request a
replacement document (or pages) from the National INIS Centre
concerned. However, our experience shows that many months pass
before such documents are replaced. Sometimes the Centre is not
able to supply a better copy or, in some cases, the pages that were
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only. We
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche
made of these documents than to withhold them till the imperfections
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement
microfiche can be issued. In line with this approach then, our
specific practice for microfiching documents with imperfections is
as follows:

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a
special symbol (black circle) on the left of the title. This
symbol will appear on all masters and copies of the document
(1st fiche and trailer fiches) even if the imperfection is on
one fiche of the report only.

2. If imperfection is not too general the reason will be
specified on a sheet such as this, in the space below.

3. The microfiche will be considered as temporary, but sold
at the normal price. Replacements, if they can be issued,
will be available for purchase at the regular price.

4. A new document will be requested from the supplying; Centre.

5. If the Centre can supply the necessary pages/document a new
master fiche will be made to permit production of any replace-
ment microfiche that may be requested.

The original document from which this microfiche has bees prepared
has these imperfections:

missing pages/f*

I j wrong pagination

poor overall printing quality/vÍ-VÍA^D^C pa^as ; 3 4 } 3 5 T Í J

j 1 combinations of the above

INIS Clearinghouse
I { other IAEA

P. 0. Box 100
A-1400, Vienna, Austria



INIS-mf--10963

ODBORNÄ SKUPINA JADERNÉ ENERGETIKY

PŘI KOMISI ČR ČSVTS PRO JADERNOU TECHNIKU

A

POBOČKA ČSVTS CSTAVU JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ

POZNATKY Z NÁVŠTĚVY
KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE

A JADERNÝCH ELEKTRÁREN
GÔSGEN-DÄNIKEN VE ŠVÝCARSKU

A BUGEY VE FRANCII,

vykonané ve dnech 6.10. - 12.10.1985

KARLSRUHE

O BUGEY
í

< < -

ti*
PRAHA Q

5 GÔSGEN

SEMINAR U*JV Ř*EZ

6. května 1986



ZP ČSVTS tfjV Řež

P o z n a t k y

z tématického zájezdu do KPK Karlsruhe a
elektráren Eugey a Gosgen - Däniken AG

Duben Í9B6



Úvodní poznámka

Tématický zájezd s cílem přehledně se seznámit s provoz-

ními zkušenostmi vybraných jaderných elektráren a jednoho

ústavu pro jaderný výzkum byl plánován a organizován OSJE

při KJT ČR VTS ve spolupráci se ZP ČSVTS ÚJV-Še2. Po uvážení

všech podmínek bylo vybráno středisko pro jaderný výzkum

v Karlsruhe - Kernforschungszentrum Karlsruhe - NSR a jader-

né elektrárny Bugey ve Francii a Gosgen - Däniken AG ve

Švýcarsku.

Zájezd byl autokarový, šestidenní, zajišťovaný cestovní

kanceláří Čedok Praha. Odjezd z Prahy se uskutečnil 6. října

1985 ve 14 hod. Po namákavé celonoční jízdě dorazili účast-

níci zájezdu do Karlsruhe. Pondělí 7. října 1985 bylo věno-

váno podrobné prohlídce vybraných pracoviší a přehledně ce-

lému areálu KFZ Karlsruhe. 2e strany vedení KFZ byla předem

dojednaná konzultace velmi dobře zajištěna jak po stránce

odborné tak i organizační.

Z Karlsruhe vedla trasa zájezdu přes NSR a Švýcarsko

dále do Francie, konkrétně Lyonu. Ve středu 9. října pak do

JE Bugey. Milým překvapením bylo uvítání vyvěšenou česko-

slovenskou a francouzskou vlajkou před vstupem do areálu

elektrárny. Po úvodní přednášce a filmech byla organizována

prohlídka elektrárny po skupinách. V závěrečné diskusi pak

byly zodpovězeny otázky, které byly ze strany účastníků po-

loženy.

Z JE Bugey vedla cesta s krátkým zastavením do Chamonix

a zase zpět «to Švýcarska s cílem dosáhnout Bern.

V pátek 11. října navštívili účastníci zájezdu jader-

nou elektrárnu Gosgen - Däniken AG. Po skupinách si prohléd-

li elektrárnu a diskutovali s jejími opornými pracovníky.

Odtud pak cesta pokračovala přes Lichtenštejnsko do

Insbru»ku. V sobotu 12. října následoval nejdelší úsek
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cesty přes Mnichov, Rozvadov a Plaeň zpět do Prahy. Zde byl

zájezd ve 23.00 ukončen,

I přes velké vzdálenosti a rozsáhlý program byl cíl

tématického zájezdu splněn. Na všech navštívených praco-

vištích jmenovaných zemí byly získány bezprostřední infor-

mace. Proto&e složení zájezdu obsahovalo prakticky všechny

profese ve vztahu k problematice jaderné energetiky, bylo

2a relativně krátkou dobu návštěv získáno mnoho zkušeností

ze zahraniční praxe.

Obecný závěr účastníků zájezdu lze shrnout stručně

takto: některé části navšívených pracoviší byly významným

odborným přínosem pro všechny účastníky. Jednoznačně lze

říci, že tématické zájezdy tuhoto druhu jsou jednou z efek-

tivních forem činnosti ZP ČSVi'S, jak rozšířit obzor našim

odborným pracovníkům ve velmi krátkém čase.

Protože je nezbytné, aby získané poznatky byly v naší

jaderně-energetické veřejnosti co nejvíce rozšířeny, poskytli

účastníci zájezdu závodní pobočce ČSVTS v Řeži písemné pod-

klady, ze kterých byl zpracován tento dokument. První čtyři

příspěvky jsou zaměřeny přímo na navštívené instituce. Zbý-

vajících sedm se profesní zabývá problematikou, která se ur-

čitým způsobem váže k navštíveným institucím.

Předložené poznatky inají poskytnout čtenáři uspokojení

z hlediska jeho zájmu. Pokud nejsou v yředloženém materiálu

zodpovězeny všechny otázky, mohou být položeny účastníkům zá-

jezdu na dalším odborném semináři k této problematice, kona-

ném 6. května 1984 v Praze.

Ing. Jaroslav Čech, CSc

- editor
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FRO SAWZxírf VÝZKUM V KAR^SRIEBS

Kräl^o: V. I:-.-,. - 5 e Y IÍJ'J

Slánek obsahuje informaci o středisku pro jaderný výV
zkum v Karslruhe (Kernrorochungszentruiu Karlsruhe, KPK), tak
jak jsme je měli možnost poznat při krátké návštěvě z úvodní
přednášky doplněná dokumentárním filme;:!, z prohlídky něko-
lika pracovišt ústavu a informačních materiálů,, které j sac
při návštěvě získali.

Výzkumné středisko je situováno přibližně 12 Ion severně
2

od aěcta Karslruhe, Areál ústavu vclio&osti 2,ji kra leží v
rovině a je obkléden leny, V are Jílu jaou kromě Ki'K ještě dal-
ší vědecké úctavy a apoltčnonti, a nimia KPK velni ťizce ypolu-
pracujo. Celken zde pracuje více než 5000 zam řstnaneú. Výz-
kunuié atřediako KFK je cpoločnofjtí c ručením onezenýai GobH.
V čele je valné shromáždění, dozorčí rada a představenstvo.
Poradním orgánem je vědeckotechnická rada. Organizačně je
ústav rozdělen do tří hlavních útvarů řízených zástupci před-
stavenstva, -^ejvětší je výzkumná část, zahrnující přibližně
2/3 pracovníků. Skládá s e ze tří úseků. První úsek se zabývá
vývojem reaktorů a jejich bezpečností, druh/ otázkami paliva
a materiálovýra výzkumem, třetí novými technologiemi a základním
výzkumem. Každý úsek má 10 oddělení. Druhý útvar zahrnuje úsek
plánování, styk Ľ veřojností, zahraniční vztahy, úsek pro
koordinaci a předávání technologií, úsek ochrany a úsek jadurné
bezpečnosti a záruk. Třetí je útvar administrativní, ve kterén
je personální úsek, dozorci orgány, právní úsek, odbyt, ekono-
mické útvary, zásobování, dílny, úsek pro výstavbu, knihovnu,
školící středisko a zdravotnické oddělení.

Výdaje na provoz KFK jsou asi 600 mil. marek ročně.
Z 90% je středisko financováno spolkovou vlád,«u NSR, zbývají-
cí část nákladů hradí zemská vláda Baden-Wartenberska. KFK má
velmi těsnou spolupráci s inivertíitcmi v Karlsruhe a ilcidelber-
gu.
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Podle stanov KFK je hlavním podáním střediska výzkum a vý-
voj v oblasti jadernétechniky a energetiky. Torna odpovídá
rozdělení kapacity. Dvě třetiny výzkumného prrgramu jsou
zaměřeny na reaktorovou techniku a bezpečnost, Jsou řešeny
úkoly pro atátní i zahraniční výzkumné organizace a státní
ú.jady pro jadernou bezpečnost. Zbývající kapacita jo využi-
ta na základní a aplikovaný výzkum v perspektivních oblac-
tech.

Činnast atřodiaka vychází v zásadě ze 3 celostátních
výzkumných programů: jaderná energetika, vliv jaderných za-
řízení na životní prostředí, vývoj a zdokonalování technolo-
gií. Uvedené celostátní programy jsou pronítnuty do 4 hlav-
ních směrů činnosti KFK.

1. Zabezpečení jaderného paliva
2. Odborná pomoc jaderným zařízením

. 3. Bezpečnost jaderných zařízení
4. Základuí\ýzkum a nové technologie

Německá spolková republika je při zabezpečování jader-
ného paliva odkázána na dovoz. Proto má velký 'zájem na vývo -
ji rychlých plodivých reaktorů. Na tomto programu spolupracu-
je 3e zahraničními výzkumnými středisky a průmyslovými závody.
V KFK byl vybudován a provozován experimentální rychlý reak-
tor SNEAK a rychlý rc-aktor K M II o výkonu 20 M el. V rámci
rozaáhlé spolupráca &a programu rychlých reaktorů ae v KFK
řeší především vývoj palivových článků a otázky bezpečnosti
energetických reaktorů s velkým jednotkovým výkonem,

V rámci programu zajišťování jaderného paliva byly v
KFK vyvinuty dělící trysky pro zařízení na obohacování uranu
izotopem 235 U. Tyto trysky byly ji2 vyzkoušeny v poloprovozu.
V současné době připravuje KJK dodávku trysek do Brazílie,
kde se staví s mezinárodní účastí zkušební 24stupňové zaří-
zení pro obohacováni uranu, Zařízení má být dokončeno v příštím
roce a c využitím zkušeností má pak být postaven v Brazilii
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velký závod na obohacování uranu tout© metodou, KFK je v

projektu garante;;: za další zdokonalování technologie proce--

3u obohacování.

KPK se podílí také na vývoji technologie pro fúzní reak-

tory. V této oblasti spolupracuje od roku 1982 o Ústavem pro

fyziku plazmy Maxe - Plancka. Založili "ijpolečnost pro výzkum

jaderná fúzní reakce", která je začleněna do Evropského pro-

gramu fúze. KJ'K má zkušenosti ze stavby reaktorů, a proto se

Zamuruje na klíčové otázky, jako je vytváření magnetického

pole pomocí supravodivých magnetů. Ha základe omlouvy s MAAB

převzalo středisko KPK v rámci programu mezinárodní společ-

nosti EURATOM vývoj a výrobu jedné ze 6 cupravodiv./eh cívek

o průměru 3 m. Ostatní cívky vyrábějí na základě vlastního

vývoje Japonsko, Švýcarsko a USA. Všechny cívky budou odzkou-

šeny na toroidálním fúzním zařízení v laboratoři Oak Ridge

(USA). Krone toho byl v KPK vyvinut syntán v štrikování urych-

lených iontů vodíktt do toroidální komory a elektromagnetické-

ho vysokofrekvenčního ohrevu plazay.

Velmi dobré výcledky v oblaoti nízkých teplot jcou využí-

vány i v nejaderných oborech.

V oblasti odborné pomoci při provozu jaderných zařízení

jo aktivita KPK aouatředěna především na přepracování vyhořelé-

ho paliva a zpracování radioaktivních odpadů (RAO).

Při přepracování vjrhořolého paliva jde jednak o znovuvyu-

žití nespotřebovaných štěpných materiálů, jednak o zpracování

nepotřebných radioaktivních štěpných produktů do foray vhodné

k bezpečnému skladování.

Vzhledem k vysokým nákladům potřebným k řešení úkolu je

výzkum prováděn v mezinárodní spolupráci, která je však omeze-

na tím, že západoevropské státy nemají v této oblasti jednotné

bezpečnostní předpisy. V současné době se připravuje výstavba

závodu na přepraoování vyhořel^rch palivových článků z lehko-

vodních reaktorů. S tím souvisí bezprostředně budování zařízení
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pro zpracování RAO. Pro vysoce radioaktivní odpady je vyvi-r

nuta technologie- íixovíní do skleněných ingotu, -ktero se za-

vaří do měděných cca 100 1 pouzder. Středně a nizkoaletivní

odpady budou fixovány do cementu a uzavírány do 200 1 sudů.

V obou případech budou RAO uskladňovány v bývalých col-

ných dolech, kde je relativně dobrý odvod tepla a prokázána

izolace od spodních vod.

RAO vznikající v KFK jsou ukládány ve 200 1 audech do

skladiště v areálu střediska. Skladičitš je dimenzováno na

cca 33 tisíc sudů, kterc jsouífcladovány v kontejnerech jo 5 ks.

V současné době jo ve výstavbě nový sklad a kapacitou 80 ti-

síc audů, který řeší otázku skladování RAO z činnosti KFK na

15 až 20 let.

Otázkám bezpečnosti jaderných zařízení je v HSR věnována

velká pozornost. Hlavnín ukolen výskumu a vývoje v této oblas-

ti je zabezpečit vča3 realizaci nov/ch projektů reaktorové

bezpečnosti, které budou odpovídat po str..nce bezpečnostní

i ekonomicko rostoucímu počtu jaderných zax~ízení se stále vyšší-

mi jednotkovými výkony. V Ki"K se provádľjí teoretické rozbory

hypotetických havárií a získávají se experimentální údaje. Cí-

lem je zdokonalit jaderná zařízení, metodiku odzkoušení i pro-

vozní předpisy tak, aby b/la minimalizována pravděpodobnost

nohody a v maximální míře vyloučeny její následky pro životní

prostředí. Velká pozornoat 3e věnuje apoleiiiivosti technologických

okruhů, odolnosti ochranná obálky reaktoru i budov a provozem

reaktoru souvisejícím. V rozborech se uvažují případy ztráty

chladivá v primárním okruhu, zemětřesení,atd.» Odolnost budovy

reaktoru proti mimořádnému zatížení (r.aoř. pád letadla) byla

zkoušena pomocí raketových motorů připevněných na střeše bu-

dovy. Zajímavé výsledky byly dosaženy např. na zařízení Beta,

kde se experimentálne ověřoval účinek roztaveného jaderného

paliva na beton. Palivo bylo modelováno železem s hliníkem.

Množství při kafídom experimentu bylo 300 kg. Hledaly se závis-

losti hloubky "prohoiení" betonu na jeho kvalitě, rychlosti na-
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lávání, doby dodatečného vysokofrekvenčního ohřevu (modelo-

val ohřev vznikající rozpadem štěpných oroduktů) atd. U vzor-

ků, které jsme viděli, se hloubka "propojení" pohybovala

do 50 c:i. Uvedené pokusy byly energeticky taknáročnó, :íe

mohly být realizovány pouze nimo hlavní pracovní dobu.

U jaderných zatížení je dbáno nejen o technickou bez-

pečnost, aJe juou zajišíována i proti odcizení štěpného ma-

teriálu a sabotážím. Vychází se z mezinárodních zkušeností

a předpisů, které jsou rozpracovány pro místní podmínky.

Provedená opatření jsou v západních státech velmi zdůrazňo-

vána a presentována široké veřejnosti jako reakce na odpor

proti jaderné energetice, který vrcholil v minulých letech.

Jedním z argumentů odpůrců byla možnost zneužití štěpného

materiálu a možnost sabotážního poškození jaderné elektrárny.

V KJ'K jev systému ochrany střediska za»něctnano několik

3et pracovníků. Celý ústav je obklopen dvojitým oplocením.

V páau mezi ploty jsou drátěné překážky. Objekty, kde se vy-

skytuje větší množství štěpných materiálů, jsou ještě zvlášt

zabezpečeny plotem, ostrahou a elektronickou signalizací. '

Vstup do těchto objektů je povolen jen určitjrm pracovníkům.

Zatímco většina objektů má rovné střechy, budova, v níž

se prepracováva vyhořelé palivo, má střechu ve tvaru jehlanu,

aby na ní ne..iohla přistát helikoptéra.

Za zmínku stojí i několik postřehů z -oblasti dozimetrie

vnějšího prostředí. V ústavu J3ou ve výši 2 m nad zení,cca

po 50 m na trasách o celkové délce 15 km zavěřeny doziiaetry

ionizujícího záření. U vchodu do areálu je 200ra vyaoký stožár.

na němž jsou po 10 m upevněna čidla pro měřeni teploty a rych-

locti a smeru vetru. Údaje jsou automaticky zpracovávány v

počítači a umožňují kdykoliv zjistit, jak by se v prostoru

šířily RA látky v okolí ústavu, kdyby v některém objektu

došlo k jejich úniku. Počítač vyhodnocuje jejich rozložení v

čase a prostoru.
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V oblasti základního výzkumu a nových technologií je

velká pozornost věnována Ťivotnínu prostředí, vlivu techni-

ky a jejích produktů na člověka. Biologický výzkum je zape-

řen především na o tašky genetiky, toxikologie štěpných pro-

duktů, studiiua mechanismu poškozovaní buněk ionizujícími zá_'e-

níu a jejich regenerace. Dále j ;/OU studovány problémy vod-

ního hospodářství v zemi, likvidace odpadků, ošetřovaní po-

travin ozařováním atd.

Další s.nar základního vývoje je .orientován na výzkum

iiateriílu, zlepšovaní jeho vlastností, povrchovou úpravu,

na otázky koroze apod.

Do základního výzkumu patři samozřejmě i fyzika jádra

a jaderných částic.

Závěrem ještě stručná ziaín'.ia o školícím středisku. Ško-

lící středisko je zaměřeno pľedevšín na teoretickou výuku ja-

derná fysiky. Pořádají se v něm kursy c mezinárodní účastí.

Je velmi dobře vybaveno prostorově i potřebnými dioderníni po-

iíiúckâ ji. Přednášející jaou odborníci z Ki'K, z univerait a pr~

my clu z i\SR i zahraničí*

Ke školícímu středisku patří i stálá výstava seznamující

na schématech, fotografiích i pomocí novelu s někter/mi oblast-

mi 'jinnooti ústavu a a dotaženými úspěchy. Je zde např. model

Jinohaucuonovó pul mix komory pro elektrolytickou separaci plu-

tonia pri přepracování vyhořelého jaderného paliva; pod le-

něným poklopem v inertní atmosféře je možno tlačítky ovláčat

ohřev sodíkového chladivá a jeho čerpání, dále si může návä-

těvník vyzkoušet dálkový manipulátor používaný v horkých ko«

morách atd.

Kromě odborných poznatků, která js-ae při exkurzi aícka-

li, jsme si odnášeli i velmi dobrý dojer.i o bezchybné organi-

zaci naSí návštěvy se strany hostitelů z KFK.
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BUGEY A GOSGLIÍ

Havlíček R. I n g . - íinergoprojekt Praha

Ve zprávě jcou uvedeny základní informace o obou
elektrárnách, jejich nejdůležitější parametry, pepin hlav-
ního technologického zařízení, údaja o uníatění, vnějších
vztazích, kapacitě, výstavbě, provozu, bezpečnosti a spoleh-
livosti provozu, opravách, údržbě, peroonálu a jeho školení,
zajištění palivového cyklu, likvidaci radioaktivních odpadů,
úSaati na teplofikaci, pořizovacích a výrobních nákladech a
podílu na energetických zdrojích ženě.

Tyto údaje byly jednak získány při návštěvě obou elekt-
ráren v říjnu 1985 a jednak dojplěšay z přivezených prospektů
a z odborne' literatury, jejíž seznán je uveden na závěr.

BUGBY

1*0 U n í a t ě n í , k a p a c i t a a, v n ě j š í vztahy

Jaderná e l e k t r á r n a Bugey j e poatavena V3 j P r a n c i i na úže-
n í obce Saint Vulbae v departementu 1'Ain, na pravém břehu
řeky Rhone, 35 ipi východně od Lyonu. Pozeaek e l e k t r á r n y uá
rozlohu přibližně 100 hektarů.

V elektrárně je v současné době 5 energetických -bloků,
z ni#M první uá reaktor na přírodní uran moderovaný grafi-
ten a chlazený kysličníkem uhličitýn (typ GCR), další čtyři
bloky nají tlakovodní reaktory (typ PWR).

Blok o. 1 2 2 4 5
typ reaktoru GCR PWR PWR PWR PWR
objednán v r . 1965 1971 1972 1973 1974
zaháj.výst.v r . 1955 1973 1973 1974 1974
do b i l .prov.n/r 4/1972 3/1979 3/1979 7/1979 1/1930
čioiý výkon Mlňfe 540 925 925 905 905
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Celá elektrárna má tedy čistý výkon 4200 Lili'/, což byl v

r. 1980, kdy byla JE Bugey dokončena, největší výkon jaderná

elektrárny na avětě. Ještě dnes je Bugey největší jadernou

elektrárnou v Evropě. V r. 1904 dodala do sítě 20,1 TWh, COK '

je 8,4 % výroby elektrické energie v celé Francii.

Řeka Rliona, zdroj chladící vody pro elektrárnu, má střed-

ní roční průtok 450 m /s, průměrný minimální průtok 180 a /#,

což umožňuje použít průtočné chlazení pro tepelnou elektrár-

nu o výkonu 2500 Mí/o, Proto byly postaveny první tři bloky JE

Bugey no. průtočné-chlazení, 4. a 5. blok mají cirkulační chlaze-

ní c celkem čtyřmi chladícími věžemi a v důsledku toho o něco

menší čistý výkon.

Kromě dodávky elektrické energie do sítě ovlivňuje jader-

ná elektrárna Bugey své okolí mnoha delšími způsoby* Svojí

existencí přispívá k rozkvětu místního obchodu a podnikání,

nebot poskytuje obživu 1350 provozním zaměstnancům, kteří oe

svými rodinami bydlí většinou v okolí elektrárny (celkem asi

4500 osob) a vydělávají v elektrárně celkem na 150 milionů Fr

ročně. Také míctni firmy mají z elektrárny prospěch, neboí

elektrárna objednává každý rok práce na údržbě a úpravách za

více než 300 milionů Fr, z čehož ani dvě třetiny objodnávek

zíokávají míatni firmy. Elektrárna přispívá ročně na daních do

státní pokladny přes 67 milionů Fr.

V Bugey je stejně jako v Caen a v Paluel äkolící středisko

pro pracovníky řídící provoz jaderných elektráren c tlakovdlnícd

reaktory. Svým významem se školící středisko v Bugey řadí aeai

nejpřednější světová školící strediska tohoto druhu. 7 r. 19G4

v něm 70 inženýrů zalistovalo výcvik více než 2800 posluchačů,

z nicha bylo 150 cizinců. Středisko má k dispozici tři trenažé-

ry, které jcou přesnou kopií velínu francouzských bloků s tla-

kovodními reaktory. Provozní pracovníci jaderné elektrárny Bu-

gey stráví každý rok e.3i 5% celkové pracovní doby školením.

Chladící věže ovlivňují výrazně klima v okolí elektrárny,

nebol; odpařen z nich přichází do ovzduší každou vteřinu aai
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jeden až dva r.r vody.

Mí c tni družatvo zahradníků využívá tHati tepla z odluhu

z chladícího okruhu elektrárny Bugey pro pěstování květin.

Odebírají několik ro?/a odluhu k vyhřívání 5 hektarů akiení-

ků a 2,5 niliontt roctlin v květináčích. Tato činnoat jin při-

naší roční obrat 40 milionů Pr.

C . • 1 - » -

První výrobní blok má reaktor francouzské konotrukce na

přírodní uran moderovaný grafiteu a chlazen/ Jsyoličníken uhli-

ä i týra o tepelnom výkonu 1954 MW, elektrickém výkonu na

nvorkách generátorů 2x280 nMW a čiatén výkonu dodávanén do

aítě 545 JJW. Čiatá účinnou t je tedy 27,89 %. Reaktor má aktiv-

ní zónu o průaěru 15 n,vyookou 9 n aloženou z 3000 t grafi-

tových bloků, v níž je pravidelně roznícitěno 12780 palivových .

článků v 852 kanálech o rozteči 37 c::*, které eboahují »elkera

320 t kovového uranu a 84 regulačních tyčí z karbidu boru a

elektrickýn pohoněni Palivové články jsou dutá tyče z přírod-

ního kovového uranu o délce 540 CJVI v průneru 9»5/7»7 cn pokry-

tá 1,9 nua silnou vrstvou cli tiny líg - Zr (tizv. ;aagno::u).

Za provozu dosaliují naicinální teploty 505 G« Palivové články

JDOU chlazeny plynn./-:i kyaliČníkera uhličitým otlaku 4,3 MPa,

který c.e při průchodu aktivní zónou ohřívá z 221 na 403 C.

Průnšrná hloubka'vyhoření paliva je 3500 MWd/t. Cirkulaci

plynného kysličníku uhličitého zajioíují čtyři turbokoapreao-

ry o celkové:.! příkonu 20 MV7 n výkonu 9500 kg/o. Kysličník

uhličitý ne ochlazuje ve čtyřech parních generátorech a řízenou

cirkulací, lede ©devzdáv'i ave teplo vyráběné páře o tlaku

3,5 MPa a teplote 381 °C. Aktivní zóna apolu a parními generá-

tory a s turbokonpreaory jaou uzavřeny v tlakové nádobě,

z předpjatého betonu, která raá tvar aeatibokého hranolu. Její

stěny jGou tluaťá 5,5 ni, horní a dolní duo 7 -r.i. Provozní tlak

je 4,3 ttIPa. Ve apodnín dně jcou průchoáky pro potrubí napáje-

cí vody a ostré páry a pro detekční trubičky netěsností
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palivových článků. V hornin dně je 852 průchodek pro pali-
vové články, 102 průchodky pro zavedení regulačních tyčí
do aktivní aójjyotří pozorovací průchodky. Nad hornin dueu
se pohybuje zavážecí otroj, který kontinuelně vyněnuj* ja-
derné palivo za provozu reaktoru. Detekční oyotén unožnuje
zjistit palivový kanál, v něnž je palivový článek s porušenou
tesnoatí pokrytí. Vyrobená pára (722 kg/a) napájí dvě turbo-
soustrojí, z nichž každé má 3000 ot/r.iin.» výkon 280 M, a
turboalternátor 330 MVA, 20 kV. Vyroboný proud je transfor-
mován na napětí 225 kV a dodáván do sítě* Turbiny aají prů-
tcčne chlazení z řeky Rhô iy a ohřívají napájecí vodu regene-
rací odborovou parou na 105 C. První blok JE Bugey dodal do
sítě od avého spuštění v březnu 1972 do konce r. 1934 na
37 TWh elektrické energie.

3..0

Druhý aa pátý výrobní blok jr.derné elektrárny Bugey ná
po jednon tlakovodnín reaktoru poatavenén podlo licence fir-
j.iy Weatinshouoe. Každý ná jnenovitý zaručený tepelný výkon
2785 M (accrinální 2905 MV), elektrický výkon na svorkách
t urboal terna toru je ve druhé;,; ä tretia bloku po 957 MW, ve
čtvrtém a pátéa bloku po 933 iJW. Rozdíl je způsoben tía, že
druhý a třetí blok ná průtočné chlazení kondenzátorů turbiny,
zatínco třetí a čtvrtý blok ná chlazení cirkulační a hyper-
bolickými chladícíni věžeiai o přirozenýu tahen. Čiotá úěin--
noot druhého a třetího bloku je tedy 33,2 /o, čtvrtého a páté-
ho bloku 32,5 ?«•

V aktivní zóne každého reaktoru je 74 t uranu ve forue
kysličníku uraničitého uloženého ve 157 kazetách, z nichž
každá ná 2ó4 proutků. Uran v čerstvých kazetách je obohacen
aa 3,32 >S U 235. Každý proutek sestává z trubky ze clitiny
Zircaloy 4 o průušru cca 1 c::i a dlouhé 4 n, naplněné slinu-
tými tabletami kysličníku uraničitého. Všech 157 palivových
kaset je srovnáno v záchytnén koši upevněnéiii v tlakové nádo-
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bě reaktoru. Do aktivní zóny aezi palivové kazety zasahuje
53 regulačních tyčí. Tlaková nádoba reaktoru ná tvar válce
se svislou ÓDOU O průměru 4 n, výšce 12 JU a tlouštes stěny
20 ca. Je naplněna vodou o tlaku 15,5 MPa, teplote 286 °C
na vstupu a 323°<3 na výstupu. Tato voda cirkuluje třeni
prinárníni say Skáni, z nichž každá aá vertikální parogenerá-
tor a oběhové čerpadlo o výkonu 15900 t/h a příkonu 5,3 iSíľ.
V každén parnín generátoru protéká primární voda 3300 trub-
kanii ponořenými do vroucí sekundárni vody o tlaku 5,á MPa.
Vyrobená aytá pára (5460 t/h, 5,6 iTPa, 270°C) pohání turbi-
nu o výkonu 957, resp. 933 MU i Turbina rad 1500 ot/ain. oec-
tává a jednoho středotlakého a tří nízko ti alíých. tělea. Po
výstupu ze středotlaké turbiny je pára vycušena v oeparáto-
rech vlhkosti a přihřátá v přihřívácich, načež je rozvedena
do nízkotlakých těler-. V důsledku nevhodného dispozičního
uspořádaní těchto propojovacích potrubí nízkotlaké páry je
strojovna značně široká - cca 46 a. Kondenzátor pro průtočné
chlazení ná teploariěnnou plochu 43767 -i a výkon 4900 t zkon-
denzované páry za hodinu, kondenzátor pro cirkulační chlaze-

- - 2
ní aá při stejnéa výkonu teploaaěnnou plochu 5»485 a . Turbo-

alternátor - výrobek firay Alcthon Belfort ná paraaetry
1120 WA, 24 kV, 26943 A, coa fí 0,9, budič 430 V, 6230 A.
Vyrobený proud je dodáván přea blokový transformátor do sítě
400 kV.

Zařízení primárního okruhu je uzavřeno ve válcovó
ochranné obálce z předpojatého betonu. Obálka aá průměr 35 a,
výšku \55 n (-5 až +50 ra), tloušťka stěny je 80 cn.

Výrobní bloky jsou uspořádány do dvou dvojic, takae vždy
dva bloky iaají společnou budovu strojovny a některá poaocná
zařízení jsou společná pro dva bloky. Budova strojovny je
dlouhá cca 180 n. (pro dva turbos OUD troj í), široká cca 4b n,
vysoká cca 46 a.'

Výrobní bloky Bugey IV a V jsou stejné jako bloky II a
III až po chlazení turbinových kondenzátorů. V blocích IV a
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V ae voda z kondenzátorů odvádí na hyperbolické chlazení
věže (dvě pro každý biok) o výšce 128 n, průměru nahoře
72 .'3 a průačru dole 104 ni. Voda ae ve věžích ochlazuje o
is°c

Hlavními budováni v elektrárne jsou kromě budov reakto-
rů a strojoven budovy ponocných aktivních provozů, budovy
uszaktivačnícii nádrží, strojovny, prostory pro elektrozaří-
zen.\ a velíny, plošiny pro tranefornátory a čerpací stanice
B přívoden a vypustí průmyslové vody.

Stavby jaderné časti jaou zajištěny proti ceisnicitě,
proti letícím přednětůa zevnitř i zvenčí n zejména proti pá-
dilti letadel. Zároveň poskytují biologickou ochranu provozní-
mu personálu. Celoataveništní radiační dávka dosáhla v r*1964
760 renů.

Od spuštění jaderné elektrárny Bugey 2 v květnu 1978
do 31*12.1984 dodaly bloky Bugey 2 až 5 do francouzské sítě
více než 120 TWh elektrické energie.

4T»flr..rPrqyozA jVý̂ gfcayba•, Q údržba

Výstavba elektrárny Bugey se projevila oživenia celé
okolní oblasti, nebo£ přinesla práci nístnía podnikán, at
už fornou příných objednávek, nebo subdodávek. Práce na ata-
veništi trvaly cd roku 1973 do r. 1979 a zanestnávaly součas-
ně až 3000 lidí, částečně získaných z aí c t nich zdro.iů. Výstav-
ba 2. až 5. bloku jaderné elektrárny Bugey otála celkeaasi

12 niliard francouzských franků v cenové úrovni roku 1980.

Provozní personál jaderné elektrárny Bugey uectává z
1381 osob, jejichž průnerný věk je 32 let. Z toho je na ře-
ditelství 22 oaob, v úseku správy 200 osob, v frechnickén úse-
ku 358, ve výrobnía bloku 1 257, ve výrobních blocích 2 a
3 271 a ve výrobních blocích 4 a 5 273 osob.

Každoročně je jedna velká plánovantí odstávka každého
výrobního bloku spojená G výměnou paliva v reaktoru, která
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je každý druhý rok rozšířena o prohlídku tlakové nádoby

reaktoru. Ijŕoriaální velká odstávka trvá 4 až 5 týdnů, roz-

šířená j a"2 7 týdnů. Odstávky plánují u dvou třetin reak-

torů v latě a u jedné třetiny v ziiuě.

5»0 Podíl jaderné elektrárnyBugey na výsledcích
ý k 6 JJU

Mok
čistý výkon Milí
vyrobená elektři-
na v r * 1934 'TWh

využití v r.34 h/r

pohotovou t r.84 $>

vyrobená elektři-
na od 1*spuštění

TWh

pohotovost od
1. spuštění fo

1
540

2,90

5370'

63,34

37'

64,15

2
925

5,75 '
6216

87,96

30

60,79

3
925 '

5,78

5249
78,02

31

67,73

4
903

5,87
6486

75,91

31

71,81

5
905

5,77
6376
74,18

29

71,S4

celke;j
4200

26,1

6214

—

158

_

Ve francouzských elektrárnách byl v r. 1984 instalován

vj'kon 85 GW. Z něj při|?adá na jadernou elektrárnu Bugey $%t

na ostatní jaderná elektrárny 39 S», na vodní elektrárny 26 %t

na uhelné 19 %f na ropné 14 '/í a m jiné elektrárny 2 %. Maxi-

málního zatížení soustavy b:/l o docaženo 16.1.1904 v 19 h. -

60 GW," aininálního 18.8.1984 v 5 h. - 18 GW.

V roce 1984 bylo ve Francii vyrobeno 310 TWh elektrické

energie, z toho v jaderné elektrárně Bugey 8,4 fo, v ostatních

jaderných elektrárnách 50,6 %, ve vodních elektrárnách 22 yó,

v uhelných 14 j», v ropných 3 > a v ostatních elektrárnách 2 %,

Toto rozdělení oe aá do r. 1990 zasnit na 75 % z jaderných

elektráren, 20 % z vodních a 5 % z uhelných elektráren. Z vy-

robených 310 Tlím bylo ve Francii opotřebováno 282 .TWh, 3 TWh

byly ztráty v přečerpacích elektrárnách a 25 TWh bylo vyve-

zeno .

Hlavními energetickými zdroji jsou dnes ve Prancii ja-

derné elektrárny G tlakovodnini reaktory o elektrickém výkonu
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cca 900 If/7 - v provozu je jich 34 - a po nich stavěné ja-
derné elektrárny a tlakovodníni reaktory o elektrickém vý-
konu cca 1300 Mi - v provozu je jich zatím.5, ve výntavbě
lb.Oba tyto reaktorové typy vyrábějí dnes ve Francii podle
vlastní dokumentace, liconSriS zcela nezávislé.

JADEKt?/, ELEKTRfeffA GANGEM;

Jaderná elektrárna Gosgen stojí ve Švýcarsku na úzeaí
obce Däniken na pravém břehu řeky Aare asi uprostřed neai
uěoty 01 ten a Aarau. Podnínky mviístení JDOU aříanivé, elekt-
rárna je v silně průmyslové oblaati zeoě, vodu odebírá :;

kolein tekoucí řeky Aare, těžké náklady lae do ní dopravovat
po železnici procházející obcí Danikeia, vyvedení elektrického
výkonu je do blízké rozvodny Goagen.

V elektrárně je jediný výrobní, blok s tlakovodnía reck-
toren o čictém výkonu 920 laiV a čiaté účinnosti 32,79 %. Ce-
lou elektrárnu dodala na klíč západonši-iecká fir̂ ia KV7U* Elekt-
rárna byla objednána v 3T.-197O, potjtavena v letech 1973 až
1979 a uvedena do provozu v roce 1979.

Elektrárna byla postavena jako sdi-užená invectice,na nxš ce
podílejí s • Elektrárenská apolecnoíjt Aare-Tessiii v Oltenu 35 %

Severovýchodní švýcarské elektr:\rny Baden 25 Vo
Město Zurich 1 5 ií>
Centrální švýcarské elektrárny Luzern 12,p %
Sdružení obyvatel 'aěsta Bernu 7,3 /o
Švýcarské spolkové dr-ih;/ 5 jo

V čele elektrárny atojí provozní ředitel * elektrotech-
nický inženýr oe třeni zástupci, z nichž dva jsou také elektro-
techničtí inženýři, třetí je doktor politických věd.

ížoditcl elektrárny podléhá 17-členné správní radě d o -
žene, ze zástupců podílnických firen. Ty se dělí o proud dodá-
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ný do 01 tě v paaeru avých podílů*

Hospodaření je vedeno tak, že veškeré výsledná náklady
na provoz jaderné elektrárny hradí podxlnické firmy v poně-
ru ových podílů. Výslednými náklady na provoz se jDZumějí ná-
klady na zaplacení všech účtů, pohledávek, odpisů, daní, úro-
ků z půjček, předepsaných odvodů do rezervních fondů, 6 %
dividendy z akciového kapitálu a jiných výdajů po odečtení
výnosů z dodané páry a z jinýoh výkonů elektrárny a vacch.
ostatních dobropisů. • •

2_»Q. fop iq výrobního bloku '

Jaderný reaktor v elektrárně Goegen je tlakovodní, a t©**
pelnýa výkonen 2806 MvV. Aktivní zóna ná tvar v ;.lce o průueru
3*24 m a výšce 3,4 n, její průaěrné tepelné zařízení je
98,7 kW/1. Palivem" je 71,5 t kysličníku uranicitého uloženého
v aktivní zóně ve 177 palivových kazetách, z nichž každá váží
640 kg a obuahuj805 r^livových trubek o tioušíce stěny 0,726 ar.i
ze cli tiny 2ircalloy 4 naplněných tably tťuni ze alinutého U02«
Seratvé přídavné palivo je obohaceno na 3,3 % Ú 235. Při j.ue-
novitém výkonu reaktoru je uaxifjální teplota v palivu 2ľ32°C,
pokrytí 349°C. Průniěrná hloubka vyhoření je 35 000 MtVd/tU.
Hustotu neutronového toku v aktivní zóně řídí 48 regulačních
kazet (36 pro hrubou a 12 pro jeranou regulaci), z nichž ka-šdá
raá 20 regulačních tyčí ze slitiny AglnCd.

Tlaková nádoba reaktoru je výrobek švýcarské firny Sulzer
z materiálu 22ITi Ho Cr37. Je válcová o průnSru 4,79 a, výšce
11 u a tlouotcc atěny 215 tf-'j.

Priraární chladivo (a zároveň moder;itor) je denineralizo-
vaná voda o tlaku 16 MPa, teplotě na vatupu do reaktoiu 293°C,
na výatupu 326 C; reaktorea jí protéká 17662 t/h. Priaámí
okruh seatává ze tří anyček, z nichä každá ná svévoběhové čer-
padlo a vertikální parní generátor. K jedné cqyčce je připojen
koapenzátor objcnu.
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Parní generátor, výrobek západonemecké firray KV/U, je svis-
lý válec v horní části rozšířený, o .'průaěru dole 3,6 m,
nahoře 4,9 m, vycoký 21,2 r.i a váží celkem. 380 t. iíapájocí
voda ná te dotu 218 °C, výatupnx pára 282CC.

Primární okruh je uzavřen ve dvojité'n kontejnmentu.
Vnitřní ocelový má kulový tvar a je dimenzován na přetlak

0,5 ivtPa. Jeho vnitřní průměr je 52 m, tlouštka stěny 32 mu.
Vnšjší kontojniient je z předpjatého betonu, ve spodní čánti
válcový, nahoře kulový. Má vnější průměr 64 m, výšku 57 n
nad základovou dečkou. Tloušťka jeho stěny je 1,6 v.: ve val-
cová části a 1,T n v kulové části. 1'Ja kontejnuentu joou zven-
čí patrné velké betonové dveře, která aají unožnit v^/nšnu
tlakové nádoby reaktoru po jejía dožití a tin i rekonstrukci
cele elektrárny, budou-li se ovaeu ještc podobné elektrár-

ny ct.?.vět. Kontrolu těanoati kontejnnentu provádějí každé
dva roky.

V kontejn;aentu je uníetěn cklad vyhořelého paliva dimen-
zovaný na 11 třetin vsázky. Protože ročně ae vyměňuje jedna
třetina VG laky a v případě poruchy reaktoru i.má aklad poj-
nout «elou voázku paliva z reaktoru, je tento sklaJ diaenzo •
ván na II - 3 = 8 lot provozu elektrírny.

Turbina je čtyřtěleaová jodnohřídelová kondenzační •
jedníra dvouproudýa vy3okotlakýa díle;i a ac třeni dvouproudý-
mi nízkotlakými tělesy o výkonu na .svorkách turboalternátoru
970 ívI»V. Je to první turbina tohoto výkonu postavená západpně-
iiieckou firnou KV/U na 3000 otáček za minutu. Hltnost má
5522 t/h syté páry o tlaku 6,66 AE?a, ne vstuou do nízkotlakých
těle a má pára tlak 1,0b LíPa. Turboalternátor má výkon 970 JUIY /
1140 1/IVA , napětí 27 kV, stator clilazený vodou, rotor vodíkem.
Celková délka soustrojí je 55 m.

Původně dávala tato turbina menší výkon, který však ješ-
tě byl v zaručeuéiii rozmezí + 5 %• Dodavatel u tím však nebyl
spokojen a po dohodě a investorom vyměnil < ilé vycokotlalcé



- 19 -

těleso, přieemž každý z nich uhradil polovinu nákladů.
Nová vysokotlaká turbina má větší hltnoct a zaěněný sklon
lopatek, je schopna dát větší výkon než je třeba.

Propojovací potrubí nezi těleay turbiny a tělesy odlu-
čováku vlhkosti a prihříváku páry jcou velmi úsporně roz-
místěna těsně vedle turbiny, což má za následek asi polovič-
ní šířku strojovny ve srovnání s jadernou elektrárnou Bugey.

Hyperbolická chladící věž s přirozeným taheu je největ-
ším objektech elektrárny; je vysoki 150 n, průaěr u paty má
117 m, nahoře 74 m. Betonová skořepina má tloušíku dole 75 cm,
:. ̂ iríitiální 16 ca, nahoře 30 cia. Skořepina spočívá na 100 pod-
pěrách. Věží protéká 31,6 cr/e vody, která c-e při jrienovi-
tých klimatických podmínkách ochlazuje z 36 na 22°C, přičeaž
as z ní odpaří 0,4 aa 0,7 n^/c. Věž byla postavena západoně-
meckou firaoú Balcke«-Durr jako tehdy největší v Evropě.
Objednávku dostali v červnu 1974, do konce roku 1974 vybeto-
novali základovou decku a anontovali prefabrikované podpěry,
běhejii roku 1975 postavili skořepinu. Při její betonáži dosa-
hovali přírůstku 1,2 :* za den.

2,0 BezoečappX a._spjglehliy.orst. provozu.

Ve švýcarských jaderných elektrárnách je kladen niaořád-
ný důraz na na::i:aální bezpečnost a spolehlivost provozu za
všech okolností. Elektrický příkon vlastní spotřeby je zajiš-
těn z deseti nezávislých zdrojů; aají dva nezávislé zdroje
napájení ze .jítě a osm samostatných dieselgenerátorů, z nichž
každý stačí zajistit příkon poloviny důležitých spotřebičů.
ilapájení důležitých spotřebičů z dieselgenerátorů je vedeno
různými nezávislými kabelovými kanály, aby nemohlo být přeruše-
no náhodným požárem. Vedle kontejninentu stojí nouzová budova -
bunkr se železobetonovými, 1,6 m silnými zdmi, o "olnýiui stejně
jako kontejncient proti zemětřesení, letícím pfeánětůa, pádu
letadla, bombardování apod., která obsahuje kompletní náhradní
dozornu hlavního výrobního bloku, náhradní dieaelgenerátoro-
vý zdroj proudu dvakrát 50$ příkonu důležitých spotřebičů a
havarijní oběhová čerpadla.
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Všechna důležitá měření v reaktorovně juou čtyřnásob-

ná. Propojovací vederu, mezi čidly a počítačem jsou vedena

od každého důležitého něrícího místa čtyřmi různými a nezá-

vislými kabelovými kanály do hlavní i náhradní dozorny a

jsou počítačem kontrolována každou sekundu. Počitač současně

porovnává hodnoty naměřené čtyřni paralelními mědícími vět-

vemi. Přeatane-li jedno čidlo nobo vedení fundovat, nebo

liší-li se jedna a c čtyř naměřených hodnot podstatně od

ostatních, musí se personál podle předpisů snažit poruchu

co nejrychleji odstranit. KdyLÍ se jim to nepodarí do 24 hodin,

nui.ejí od c tavit elektrárnu na tak dlouho, dokud není porucha

měřeni odatraněna.

Velni přísná jsou opatření p.ľ-i vstupu do elektrárny.

Každý návštěvník i zaraeatnanso je pečlivě prohlídnut a změřen

detektory na kov a musí vyndat z kapce všechny kovové předmě-

ty včetně aincí. Elektrárna je pečlivě hlídáno, z obavy pî ed

teroristy.

Z jaderné elektrárny Qosgan dodávají od jejího spuštění

v r. 1979 páru do papírny na výrobu kartonu v sousední obci

líxedergoagen. íato pára se vyrábí VG zvlástnía vjneniku z

ofitre páry0dodávané přímo z parního generátoru,Výhodou tohoto

uspořádání je skutečnost, že produkce technologické páry a '

elektřiny jsou od sebe zcela odděleny a že oba systémy mohou

pracovat nezávidě ns sobě. líapájocí voda pro výrobu této pá-

ry aá tlak 1,9 MPa. Vyrobená pára m;i na prahu elektrárny tlak

1,4 MPa, teplotu 222°C, což je o 27°C nad'teplotou sytofiti.

Pára ae přehřívá, aby parovod zůstal ouchý. Celková dálka pa-

rovodu je 1750 n, z to'io aai 50 % vede nad zemí. Kapacita do-

dávky je 30 t/h, což postačí až pro dodávky 5:0 000 t/r po roz-

šíření papírenského závodu. Zatín dodávají pouze cca . .

240 000 t/r, ale i tak jr:ou náklady na tuto páru z jaderné

elektrárny nižší než na páru vyrobenou ve vlastních kotlech
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papírny, v nichž ue opalují těžká oleje.

V roce 1931 byl zpracován projekt na využití odpadní-

ho tepla z jaderné elektrárny Googen i z jiných nrůnyslo-

vých závodů, podle nějž voda z chladícího okruhu o teplotě

35 °C mola být dopravována do blízkosti spotřebitelů a tan

ohšrxvána poaocí tepelných čerpadel na cca 70°C. Ve velni

chladných dnech, kdy jsou zapotřebí podstatne vyšší teploty

vody, .ušly být v provozu konvenční icotle opalující těžíce

oleje. Tento projekt nebyl realizován.

V ninulých letech se zkoumala aosnost dodávky horké vo-

dy pro vytápění -něsta Olten. Tato akce nebyla realizována

z politických důvodů.

V současné dobi; oe projednává projekt na dodávku horké

vody 120°C z jaderno elektrárny Gocgen na vytápěni aěota

Aarau. Pravděpodobně bude realizován.

5.0 Z_aasatnanci

Zaměstnanců elektrárny je ocllcerj 326, z toho obsluha

70 osob (7 sněn po 10 lidech), technické oddělení 214, ad.uini-

atrativa 42 osob. Z personálu. :aá 5 i<> vědeckou kvalifikaci,

10 % jsou inženýři, 75 % zaškolení pracovníci a 10 /á poaocné

síly, iíora-ální provozní saěna ceatává z jednoho sosnového

inženýra, šesti operátorů a tří údržbářů. Operátoři joou

rozdělení do tří kategorií; nejnižší kategorie C jsou zaško-

lení nováčkové bez license. Po 2 1/2 letech provozní ornskee

v dozorně jaderné elektrárny, dalšíu školen&ia aloženíbioperá-

torských zkoušek dostanou licenci B,po dalších několika le-

tech prakoe v dozorně jaderné- elektrárny a po dalším školení

inohou složit zkoušky na licenci A. Operátor s licencí E saí

řídit provoz sekundární cáoti jaderné elektrárny, provoz pri-

mární části celí řídit pouze operátor a licencí A. V dozorně

musí být trvale nininálne tři operátoři a licencí. &aěny se

střídají po oami hodinách. Operátoři UQ každý rok doškolují

na simulátoru firny XWU v Essenu v Hěnecks spolkové republi-
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ctí v týdenních opakovacích kursech.

6.0 Provoz

Jaderná elektrárna Gougen byla opuštěna v roce 1979.

Její provoz ac postupne e nabývánín zkušeností a s odstraňo-

vania počátečních závad a nedokonalostí rok od roku zlepšuje,

jak o tou svedčí zatír.1 neustálé zvyšování ročního využití

elektárny* Zatínco první každoroční odstávka trvala cca od

7. června do 31* července 1980, t.j. 'cca 35 dní, druhá byla

od cca 7. června do 20. če.rvouce 1981, t.j. cca 52 dní, třetí

od 28. května do 12. července 1982, t.j. 47 dní a čtvrtá od

27. května do 4. července 1983, t.j. ">oúhých 39 dní.

Při toto čtvrte odstávce byla nir.: o výměnu paliva a kaž-

doročně plánované opravy poprvé od spustííní elektrárny zkon-

trolována teanoot ocelového kontejnnentu a byly částečně

vyiděnexxy trubky ve dvou kondenzátorech.. Při výměně paliva

bylo do reaktoru vloženo 68 nových kazet - tedy o 9 více než

'obvyklá třetina, aby se zmenšila otrava reaktoru ke konci kaa-

pane a aby nevedla ke snížení výkonu elektrárny. Palivová člán-

ky byly zkontrolovány za přítomnosti inspektorů z Mezinárodní

agentury pro atolovou energii z Vídně. Spolkový úřad pro ja-

dernou bezpečnoct udělil 5, července 1983 povolení k provozu

v dalsin období, když se přesvědčil, že všechny systémové

zkoušky splnily předepsané podmínky.

Při každé roční plánované odstávce prohlížejí . teploc..;i5n-

né trubky odstavených parních generátorů pomocí ultrazvukové

sondy pro hledání ..ic z ikry c talie kých napěťových korozních

trhlin, která uůže být vysunuta až do vzdálenosti 100 a. Son-

da je řízeno, vlastnia počitačea, který trvale zaznanenává a

kontroluje její aignál a polohu. Výsledky aěření jqou fjoa.oaa~

n§ přenášeny na obrazovku. Popis přístroje je uveden v článku

zapsanou počl položkou 7 v připojeném seananu literatury.

V jaderná elektrárně Googen vůboc neiaají druhou plánova-
nou odstávku behea roku na bSžné opravy jako u náa. Zatímco
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v prvním roce provozu a krátce po první veliké odstávce
měli několik havarijních odstávek, v roce 1983 byla dodávka
proudu přerušena (krone plánované odstavky) pouze jednou cca
na jeden den. Elektrárna je provozována téměř neuatálc na
maximální dosažitelný výkon a využívá, palivo natolik, zle poa-
lcdní měsíc před plánovanou od/stávkou pracuje ae sníženým
výkonen z důvodu otravy reaktoru.

Dosavadní provozní 'výuledky nejlépe charakterizuje
následující tabulka:

rok

dodáno
využití

TWb .
h/r
%

1980

5,9
6413
73,2

1981

6,6
7174
81,9

1982

á ,4
6957
79,4

1983

S,84
7440
84,9

1984

7,16
77G6
83,9

Vzhledem k rezervám ve výkonu zařízení äádá oprava
elektrárny o povoleni zvýšení elektrického výkonu z 970 na
1010 MV.

7^0 JPjd.JLvpy.J-, gffM-1*^-

Záoobování jaderné elektrárny Gosgen jaderným paliveu
je dlouhodobě zabezpečeno. V elektrárně joou skladovány re-
zervní hotová palivová kazety, které postačí pro provoz resk
toru na jeden až dva roky. Potřeba pŕxrodního uranu je kryta
dlouhodobými anlouvami na dodavky z UíšA, Kanady, Jihoafrické
republiky a z Francie. Přepracování vyhořelého paliva je
smluvně zajištěno u francouzské firny GOGE'JlA a u britoké fir-
ny BHFL. V období od října 1983 do února 1984 bylo již z
jaderné elektrárny Goagen odvezeno 60 vyhořelých palivavých
kazet do prepracovacího závodu Cap do la Hague ve Francii.

8,0 Likvidace radioaktivních^qd^p^dů

Nízko - a otřednšaktivni tuhé radioaktivní odpady jaou
prozatímně skladovány na úžení elektrárny s tin,že jednou bu-
dou převezeny do konoSilýoh uložiší.
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Problematikou likvidace radioaktivních odpadů ne ve

Švýcarsku zabývá Národní společnost pro ukládání radioak-

tivních odpadů (IÍAGRA). Provádí rozoálilý výzkuaný program na

široké základně zaiuěřený na budoucí výstavbu konečných ulo-

žiší radioaktivních odpadůi Jejich práce nají předevaín pro-

kázat do konce roku 1985 způsob spolehlivé likvidace vyso-

©eaktivních radioaktivních odpadů. V roce 1983 dokončili

dva hloubkové vrty a zahájili dva další za účc-le.n zjištění

geologických a hydrologických poíiěrů v hlubokčn podloží

severního Švýcarska a j.iozností bezpečného uložení radioak-

tivních odpadů v hloubkových skladech.

Při hledání vhodných lokalit pro konečná úložiště níz-

ko a středněaktivních odpadů vybrala HAGRA z 20 původně navr-

žených lokalit tři, které bude dalo podrobilo zkounat.

9«0 Pořizovací a výrobní náklady

Při výstavbe jaderné elektrárny Gorjgen bylo vynaloženo

na: stavební náklady 360 ail.švýcfranků

technologická zařízení '1070 - " -

úroky z půjček 490 - " -

apr.ívní a osobní náklady 100 - " -

celken bez 1.vsázky paliva 2020 - !: -

Podle jiného pramene jaou pořiaovací náklady na hlavní

objekty: reaktorovna 609 -'-lil. švýc. f ranků

turboaouctrojí a

otrojovna 310 - « -
rozvodna 168 _ « _
n.óhr.zdroje proudu a
poaoc.zař. 76 - " -
zařízení chladícího okru-
hu 108 - " -
vedlejší zařízení 62 - " -

vj^vedení výkonu a
cizí napájení 24 •• " -
rezervní materiál 26 _ « _



Finanční a správní výdaje a
jiné výkony běhen výstavby
pořizovací hodnota celken

621 nil.švýc.franků
2004 - " -

Výrobní náklady činily v r . 1984 439 nilionů švýcar-
ských franků, č i l i 6,15 rapů ( t . j . 0,065 f r . ) na dodanou kWh.
Z toho a tály:

čerstvé palivové kazety 17 %
přepracování vyhořelého paliva 17 %
konečná uskladnění aktivních
odpadů z přepracovaného vyho-
řelého paliva .JĽJÍ
jaderné palivo c e lícen 39 %
provozní náklady 17 fo
odpicy 22 %
úroky z půjček 21 %
fond na likvidaci elektrár-
ny po -jejía dožití _< l_j&
celke.a 100 %

10.0 Podí l j a d e r n é j e l ^ k t r á r n y Qostgen na. pyýoaLTaké_ e nj..T£e t íco_

Švýcarská e l e k t ř i n a je vyráběna téměř výhradně ve vod-
n í c h a jaderných e l e k t r á r n á c h . Jaderné e l e k t r á r n y dodaly v
roce 19&4 19>41 TWh, t . j . cca 46 % veškeré e l e k t ř i n y vyrobené
ve Švýcarsku. Z toho p ř i p a d l o na jadernou e l e k t r á r n u Gocgen
7,16 TV/h, t . j . cca 17 %. iíyní j sou ve Švýcarsku n á s l e d u j í c í
jaderné elektrárny:

elektrárna Beznau I Beznau II Miihlenberg
typ reaktoru tlakovod. tlakovod. varný
v provozu od r.1970 1972 1972
čiatý výk.MV 350 350 320
dod.v" r.1984 TWh 2,74 2,72 2,52
využití h/r 7826 7782 7861

% 89,34 88,84 89,74

Goagen Leibstadt
tlakovod. varný

1979 1984
320 942

7,16 4,27
7786 452S
88,88 51,69
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Celkový čistý výkon švýcarských jaderných elektráren

je 2882 M17. Elektrárna Leibstadt cť; ncnsí využití, protože

byla spuštěna teprve v r. 1984.

V nejbližších letech chtějí Švýcaři začít o výstavbou

další jaderné elektrárny, aby kryli přírůstek spotřeby

elektrické energie. Studují také aožnocti použití jaderných

výtopen, které ci caui vyvinuli ve význannén úot^vu Spolko-

vý institut pro reaktorové výzkumy ve WÍirenlingen.

Ve Švýcarsku existuje silné protijaderné hnutí, které

požaduje zákaz další výstavby jaderných elektráren a uzav-re-

ní stávajících. Vynutilo a i Ji'* dvě referenda. Zatímco v prv-

ním se švýcarští voliči vyslovili pro jadernou energetiku

pouze 2,5 % většinou, ve druhé::: vyhr.ila jaderná energetika

o 8 ai 10 %. Zdá ae tedy, že ci Švýcaři na jaderné elektrárny

zvykají.

V jaderných elektrárnách ;:iají návštěvní střediska,

kde poskytují všea zájer.icůn podrobné a zasvěcené infomace

o jaderné energetice, předvádějí ji::; funkci elektrárny na no-

delech, prouitají ji:a í"il:;:y z výstavby a údržby elektráren a

rozdávají j in inforaační brožury. Jadernou elektrárnu Gongen

navštěvuje každ/ rok asi 25000 oaob, které se chtějí na "íxatě

informovat o jaderné energetice.
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pro hledání rae z ikryc talie kých napěťových korozních trh-
lin v potrubí.
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JADBRHÍ ELEKTRÍRI7A BUGEY

Stekly M. Ingé - Jaderní elektrárna Dukovany

V příspěvku je ve stručnosti-popsána jaderná elektrárna
v Bugey - 1'rancie. V úvodu jsou ukázána kriteria, p«dle kte-
rých byla zvolena konkrétní územní lokalita. Hánleduje struč-
ný popis výrobních bloků a přehlednou tabulkou technických pa-
rametrů. Jsou uvedeny některé ekonomické-ukazatele, několik
údajů o školícím středisku a zmínka o francouzské energetice.
IT a závěr je uvedeno několik dat z provozu jednotlivých výrob-
ních bloků.

Územní lokalita P^o výstavbu jaderné elektrárny byla vy-
brána na základě několika kriterií* Stávající vodní elektrárny
na alpském úseku řeky Rhóny již nestačily v určitých ročních
obdobích pokrýt energetické požadavky celé oblasti a zejména
pak město Lyon. Bylo tedy nezbytné doplnit původní energetické
zdroje ještě tepelnými elektrárnami. Byly to postupně elektrár-
ny Chalon 2̂ :125 m /1959 - 1962/, Loire 4x250 wt /1965 - 1971/
a konečně Bugey, kde bylo rozhodnuto o výstavbě jaderné elekt-
rárny. Ve vybrané oblasti nedošlo k záboru žádné úrodné půdy.
Byla to víceméně step, která sloužila jako pastvina pro ovce.
Zemina je zde natolik únosná, že nebylo zapotřebí provádět žád-
né zvláštní úpravy při budování základů budov jaderné elektrár-
ny. Řeka Rhóna, která krajinou protéká, má průměrný průtok cca
450 m^sec, přičemž nejnižší průtok je asi 130 m /aec. Tyto prů-
toky dovolují instalovat zařízení o výkonu 2500 Iffiř.

Objekty jaderné elektrárny Bugey jsou postaveny na pravém
břehu řeky Rhóny, u obce Saint-Vulbáa (okres Ain) 35 km od Lyonu.

.Stručný .pop.io 1»_ bl_oku

Tento blok používá jako palivo přírodní uran (obanuje 0,7%
izotopu 235/ a chlazení je zajišícváno kysličníkem uhličitým.
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Blok záaobuje párou dvě ckupiny turboalternátorů, každý o
výkonu 330 MVA. líapetí 20 kV z alternátoru ae transformuje
na 225 kV. Vlastní reaktor je umíctěn v betonovém plášti, je-
hož ctěny mají tloušíku 5,5 m, spodní a horní víko jcou 7 m
ailné. Do provozu byl 1. blok uveden v březnu 1972 a do
31.12.1984 vyrobil 40 miliard kWh elektrická energie.-

Stručný popis bloku 2, 2J^AÍ~J>.

Jako palivo je zde použit obohacený uran, odvod tepla z
reaktoru zabezpečuje tlaková, chemicky upravená'voda. Sekun-
dární okruh, vyráb'í páru pro turboalternátor o výkonu 925 ÄÄV.
Průtok řeky Rhóny není v některých ročních obdobích dostačují*^.,
cí, aby zabezpečil chlazení výrobních bloků a současně se ne-
zvýšila teplota vody v řece. Bylo tedy rozhodnuto postavit
pro výrobní bloky 4 a 5 čtyři chladící věže, bloky 2 a 3 a
využívají pro chlazení kondenzátu vody z řeky. Spotřeba védy
je zhruba í - 2 m /aec. Plný výkon všech čtyř bloků je 3540 Ml,
ale bloky 4, 5 mají výkon omezen na 900 tffl mícto 920 ivM.

Výotavba těchto bloků trvala od roku 1973 do roku 1979 a
zaměstnávala zhruba 3000 osob převážně z místních podniků. Fi-
nanční náklady činily aci 12 miliard franků. Pro zaměstnance
postavilo odrušení EDP (Elektricitě de France) v okolních ob-
cích byty. V Goučaané době (1985) se dokončuje výstavba roz-
aáhlého elektronického zabezpečovacího rsyetému areálu elektrár-
ny. Přehledná technické parametry jaou uvedeny v tabilce 1.

rprodukce JE Bugey

Hoapodářcké výsledky sdružení SDP a »bsvlášt jaderné ener-
getiky, byly v roce 1984 velice úspěšná. Celková produkce elekt-
rické energie stoupla o 9% a jaderné elektrárny dodaly téměř
60?̂ . Spolehlivý provoz zařízení a nižší provozní nákÄdy umož-
nily zdvojnásobit export.

Jaderná elektrárna Bugoy duaáhla v roce 1984 jako celek
takovou spolehlivont zařízení, jakou měl již dříve 2. blok,
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t. j. 88% disponibility (do tohoto průměru jaou zahrnuty i
plánované odstávky). Počátkem roku 1984 ae na druhém bloku
uokutočnila relativně velmi krátka odstávka - pouhých 31 dní.
Ha ostatních blocích byly plánovány odstávky delší z důvodů
nutných úprav zařízení či oprav na parogenerátorech.

V roce 1984 vyrobila jaderná elektrárna v Bugey 25,1 W h
elektrické energie, čímž ae zařadila ÍUGZÍ celné výrobce vo
Francii a s obdobnou produkcí se počítá i v příštích letech.
Produkci elektrické energie v letech 1981 - 1984 ukazuje graf
na obr. 1. Je zde vidět menší pokles výroby v roce 1984 -
o 0,3 TWh ve Grovnání c rokem 1983. Toto anížení vyplynulo z
přizpůsobení výrobních možností kolísajícím požadavkům odbě-
ratelů. V roce 1984 byla rezerva v neodebrané energii 2,2

hodnocení

Výstavba jaderné elektrárny Bugey a její uvedení do pro-
vozu způsobily určité zásahy do života celé oblasti - hlavně
do rozvoje místních podniků, které j sou v dobe odstávek využí-
vány k různým opravám. Uvedením pěti bloků do provozu bylo za-
městnáno 1350 osob, ale celken přišlo do oblasti asi 4500 lidí.
Požadavky na údržbu, opravy či úpravy instalací jsou uplatňo-
vány převážně u místních podniků* Odhaduje se, ae tyto práce
reprezentují asi 300 milionů franků, což je asi 2/3 celkového
objemu externích zakázek. Tato skutečnost mávelký vliv na ce-
lou ekonomiku oblasti.

Pro úplnost je na obr. 2 znázorněno personální obsazení
v JE Bugey. Hrubé členění je do pěti odborů podle výrobních
bloků. Vysokoškoláků je 11#, 58$ techniků a 31% dělnických
profesí. Průměrný věk zaměstnanců je 32 let.

Školící středisko

Školící středisko je vybudováno přímo v areálu JE Bugey.
Spolu s dalšími dvěma středisky v Caen a v Paluel zajišíuje
základní školení a pravidelná roční opakovací kurzy p,ro za-
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městnance jaderných elektráren. 70 inženýrů školícího stře-
diska vyškolilo v roce 1984 více než 2800 techniků, z toho
bylo 150 cizinců. Středisko disponuje třemi trenažéry, které
jsou vybaveny stejně jako velíny jaderných elektráren. Ha
doškolovací kurzy je určena doba přibližně" 5% pracovního
ročního úvazlcu.

.proti, záxeaí, TQch.rj.n,a.

Kontroly, uskutečněné v roce 1984 miniaterntvcm zdravot-
nictví, neshledaly žádné závady v systému, ochrany proti záře-
ní. Odpadní tepla je využíváno zahradnickými podniky na ohřev
'skleníků o rozloze 5 hektarů.

Francouz oka energetika y roce 1984

V roce 19S4 činila celková výroba elektrické eneugic
ve Francii 310 TWh, tedy nárůst o $%-. vzhledem k roku 1983.
Vlastní nárůat spotřeby ve francouzské síti činil 5,2% -
z 268 TWh na 282 TWh. Jaderné elektrárny pokryly 59%, což byl
světový primát. Konkrétně Jji Bugey vyrobila 26,1 TWh a tíi?.
přispěla do celostátní produkce 8,4^ a 15>á do produkce jader-
ných elektráren. Tento přínoo lze vyčíslit jako úsporu buá
5,8 milionů tun ropy nebo 9,5 miliardy franků.

Podle údajů platných k 1. pololetí 1905 kryje jaderná
energetika 65$ výroby elektrické energie ve Francii.

Provoz jednotlivých bloků JE Bugey; v r

1. blok 480 Ä měl koeficient energetického využití 76/j
ve vztahu ke ave maximální schopnosti. U tohoto bloku byla zá-
měrně aníšena výkonová hladina z původních 540 íffilf na cca 470 MiV,
aby ae zlepšila korozivní odolnost materiálu. Jestliže ne ale
období pravidelných (plánovaných) odstávek nezapočtou do využi-
telnosti, potom disponibilita 1. bloku vychází na 88%. Bloky
2, 3, 4, 5 c výkonem 900 Mi mají koeficient disponibility (KD)
79%. Když opět nezapocteme plánované odstávky1 (6 týdnů za rok),
pale KD se zvýší na 90>& Koeficient KD ve Francii činí pro
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900 WJ blolty 80%. TO' jsou výaledky srovnatelné s nejlepší-
mi evorpskými elektrárnami a čáatočně i o japonskými.

Využití

Celková produkce všech bloků byla v roce 1984 26,1 TV/h,
přičemž 2,2 TWhiz maximálně možných 28,3 TWh nebylo vyrobeno.
Tento rozdíl vzni&l nižším požadavkem odběratelů. Tuto skuteč-
nost lze charakterizovat tzv. koeficientem využití KU, který
je dán jako poměr mezi energií skutečně vyrobenou a energií
dosažitelnou. Koeficient KU vlastně udává "ovladatelnoat" výko-
nu na maximálním zatížení a je mnohem lepší u jaderných elektrá-
ren než u klasických.
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Tabulka 1. Základní technické údaje JE Burgey

Burgey 2 a 3 Burgey 4 a 5 Burgey 1

Tepelný
výkon
reaktoru
Brutto el,
výkon

2 785 Iff/

957 m

2 785 M»

933 m

1 920 AW

540 M

Palivový
oyctém

Moderátor

74 tun obohaceného uranu (3%) 320 t přírod-
264 palivových článku v kazetě ního uranu
157 kazet 852 prvku
53 Kdících elementu 84 rxd.tyčx

15,5 t vody v reaktoru
260 t v primárním okruhu

3000 t
grafitu

Re ak t dir
výska
prumer

Systém chla-
zení

Teplota
vntup
výstup

9 m
15 n

3,66 m
3,04 ra

tlaková voda 15,5 MPa C0 2, 43 MPa
3 okruhy, každý 15900 t/h 9500 kg/acc
3 čerpadla, 5,3 M ' ' ' '

286 C
323 C

4 turbodmy-
chadla 20 W

221 C
403 C

Sekundárni
okruh

teplota
výstup
vatup

pára 5460 t/h, 5,6 MPa

270 C
219 C

2600 t/h
3,55 MPa

381 C
105,5 C

Alternátory 1071 MVA
1500 ot/iain
24 kV

2x330 MVA
3000 ot/min
20 kV
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JADEHŇ/ ĽLEKTKÍR1TA GOSGEN - DÄNIKEIí Švýcarsko

(Kerndraftwerk Gosgen-Däniken AG (XKG)

Zika V. - SET (účelová organizace pro technologické dodávky
stavebnictví) , pracoviště Skoda ?lzeň

Jaderná elektrárna je umístěna na řece Aare mezi městy
01 ten a Aarau a ;je j i ž pátý rok v plném provozu.

Americká firma Motor Columbus a Engng Dpt. opracovala
projekt celé elektrárny a po poptávkovém ř í z e n í , jehož cie zú-
č a s t n i l i téměř všichni výrobci reaktorů v západních zemích,
byla podepsána 1.3.1973 sralouva o firmou. KV/U iiiíilheiin IíSR na
dodávku celé elektrárny za y6 měsíců na k l í č .

Stanoven^* původním tera ín cpouštění 1,11.1977 byl však
odsunut na leden iy79 se zřetelem na vzrůnta j íc í požadavky ja-
derné bezpečnosti.

Elektrárna je preä^štein značného zájnu, v roce 1933 na-
v š t í v i l o elektrárnu cca 25 t i n í c návštěvníků (v průměru 100
oaob za den), V rainul.ých letech byl v široké veře jnost i Švý-
carska s i lný odpor prot i výstavbě jaderných e lektráren, lía
podzira roku 19o4 byly provedeny veřejné volby k t é t o problema-
t ice a prokázalo ce, že odpor veře jnost i značně zes lábl .

Hlavní technické údaje

- v ý k o

elektr.

elektr.

tepelný

celkový

tepelné

n

hrubý v/kon

čistý výkon

výkon reaktoru

stupeň
účinnosti

570
920
2806

34
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- r e a k t o r

hraotnoct (bez vni t ř .část i )
vnitřní průměr
aíla válc, stěny
výška
tlak/teplota
materiál

p a l i v o

obohacený uran
objem paliva
počet palivov. kazet
počet proutků v kazetě

3&0 .t
43^0 mm

215 mm
11000 nun
176 bar/35O°C
22 Ui JloCr 37

3,3 % U-235
71,5 t
177
203

- t u r b i n a

kondensační 4dílná jednoócové
ucpořádání - hlfcnoat páry
t lak VT páry
tlak NT páry
otáčky

p a r o g c n e r á t o r

pocot ks
výška
priltaar
váha
teplota vody/páry

•
- g e n e r á t o r

výkon
napětí
frekvence
chlazení ctatoru
chlazení rotoru

5522 t.h"1

6,66 MPa

1,06 MPa
3000/min.

21200 mm
3500/4900 mm
380 t

218°C/282°C

970 m / 1140 MVA
27 kV
50 Hz
voda
vodík
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- b u d o v a r e a k t o r u

beton, kontajment vnější průměr 64 m
výška 56,8 m
oí la fifcěny dolní 1,6 m
s í l a stěny ku l .čás t i 1,2 m

ocelový v n i t ř n í obal v n i t ř n í průměr 52 m
s í l a ctěny 32 mm

- c h l a d í c í v ě ž

typ přirozený tah
výška 15Q n
dolní průměr 117 m
horní průměr 74 m
ochlazení vody 36°C/22°C
průtok vody 31,6 a .o

Celý objekt elektrárny je přísně střežený. Př i vstupu
do elektrárny se každý účastník exkurse musí podrobit osobní
detektorové prohlídce, zaměstnanci elektrárny používají l e g i -
timaci s kódem. Elektrárna je chráněna dvojitým drátěným
plotem • radarovou kontrolou.

Rok 1983 byl čtvrtým rokem provozu jaderné elektrárny a
znamenal až doaud dosažení nejvyššího množství výroby elektr ic-
ké energie. Zatímco v roce 1980 bylo vyrobeno a dodáno do
rozvodné a í t ě 5,9 miliardy kV/h, v roce 1981 pak j iž 6,6 mi-
l iardy kV/h a • roce 1982 celkeai 6,4 miliardy kWh, výroba v
roce 1983 dosáhla objemu 6,8 miliardy kWh, což odpovídá cca
17 % spotřeby c l . energie celého Švýcarska, íýměna palivových
článků a roční revise trvaly pouze pět a půl týdne, po celou
osta tn í dobu byla elektrárna prakticky n e p ř e t r ž i t ě ve dne v no-
c i v provozu p ř i plném zat ížení po dobu 7789 hodin, čímž bylo
dosaženo přea 86 % pracovního využit í celého z a ř í z e n í . Výkon
bloku se nepodřizuje odběrovým diagramům energetické s í t ě .
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V.-. Doká oohofc«voct technologického zařízení .znamená také
oilné využití jaderného paliva, a to opětně vede postupně
k pokleau výkonu reaktoru pred odotavenírs v návaznoati na vý-
měnu palivových článků a roční reviai zaiázení* Tento poklea
výkonů- je zřejmý z přiložených výkonových diagramů.

Mimo normálních^ inspekčních, revinních a kontrolních pra-
cí b/la v roce 1933 po prvá od zahájení provozu provedena
zkouška těnnonti vnitřní ocelové obálky, naměřené výoledky
odpovídaly stanoveným požadavkům.

Kontrola palivových článků po vyjmutí z reaktoru probí-
hala za úcaati inspektorů iviezinárodní atomové agentury z Víd-
ně, výsledek kontroly byl velmi uspokojivý, obdobně jako v mi-
nulých lotech. Do reaktoru bylo wcazeno 38 palivových elinků,
t.j. více než jedna třetina.

Zásoba hotových palivových článků, které zůstávají na
elektrárně jako reserva, postačí k provozu reaktoru na jeden
až dva roky.

Výměna paliva ae provádí po cca 7.000 hodinách provozu.
Švýcarsko nechává obohacovat palivo v USA a nakupuje uran
kromě avých zdrojů v USA, Kanadě, jiani Africe a Francii.Aktiv-
ní odpady se zpracovávají v jiných evropských zeních, částečně i
i ve Švýcarsku.

Z výkonových diagramů zobrazených na atraně 4, zpracova-
ných pro roky 1980 - 1383, jeou zřejmé zlepšující ae provozní
výaledky jaderného zařízení a snížení poctu a doby poruchových
odetavení, rovneä doba pro výměnu článků a revianí práce v let-
ním období ae atále zkracuje. Tyto výaledky JDOU ovlivněny
přibývá j ícíiiii zkušenostmi pracovníků elektrárny.

Ea počátku roku 1985 mělo Švýcarsko v provozu celke;a
5 jaderných elektráren:

Beznau - 1 provoz od r, 1969 výkon 350 M
Miihleberg 1971 320 »



Beznau - 2
Goagea
Leibotadt

provoz od r. 1971
1979
1984

výkon 350
920
942

m
m
m

Tyto elektrárny o oelkovéra výkonu 2382 MiV pokryly
v roce 1984 spotřebu el. energie ve Švýcarsku ve výši 36,5 %.

Informační střediska na vaeoh jaderných elektrárnách
jaou pro návštěvy otevřena prakticky po celý týden (i v ne-
děli) a raají především dokumentovat jadernou bezpečnost
elektráren, jejich kladný vliv na ooučaený otav životního
prostředí a získat souhlas široké veřejnosti při cftalsí vý-
stavbě.

Jaderná elektrárna G-osgen je rovněž dodavatelští páry
pro továrnu na lepenku v Uiedergocgenu, karu se přivádí cca
1,7 kin dlouhým parovodem (přehřátá pára 221 C, 14 bar).
Od roku 1980 do konce roku 1983 činil celkový objom dodané
páry cca 300.000 tun, čímž byla nahrazena dřívější dodávka
topného olú'jc v objemu cca 50.000 tun. Projekt je rovněž vy-
pracován na využití odpadního tepla a přípravu teplé vody
do Aarau, město ležící cca 6 km od elektrárny.

Jaderná elektrárna zaměstnává celkem 325 pracovníků, z
čehož připadá na vedení, adiiiinistza tivu, závodní stráž a
informace 100 osob.

Celkové investiční náklady bez paliva činily 2,004 mi-
liardy švýcarských franků (SFr), z toho

reaktorovna 609 milionů SPr
strojovna 310
rozvodna ^t r 168
nouz.zdroj a poraoc.zařízení 76
chladící zařízení 108
vedlejší zařízení 62
rozvody v^c.napětí 24
materiální zásoba 26
finanční a oprávní náklady a
další výkony v průběhu výst. 521

pořizovací hodnota celkem 2.004 milionů SPr.
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Provoz jaderné elektrárny je předpokládán na 40 roků,
odpisy elektrárny jaou rozpočítány na 20 roků'*

V provoznxch nákladech jaderné elektrárny je roční roz-
hodující provozní položkou jaderné palivo, které v roce 1983
atálo 381 milionu SPr (v roce 1982 pak 347 mil.SPr).

Výrobní cena 1 kWh je 6,5 Rp (100 Rp = 1 SFr).

Celé úzeiaí jaderné elektrárny je dokonale a čistě upra-
vené a ve všech objektech DC udržuja vyaoký otupen čictoty.
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Diagramy výkonů v r. 1980 - 1983
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ZKUŠENOSTI A VÍSLEDKY SE ZAVJCDSNÍM PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO
ODHADU RIZIKA "(PRA) PROVOZU JADERNÍCH ELEKTRÁREN V ÍÍSR

dech J, Ing, CSc. - ÚJV Řež

Otázkáa bezpečnosti provozu jaderných elektráren v
NSR, které jsou převážně vybaveny reaktory typu PWR, ale
také PBR a GCR, je bezesporu věnována velká péče. Základní
přístup k této celospolečenské problematice je odvozen ze
zákona (German Atomic Energy Act). Jsou to především před-
pisy o radiologiekén ochranném nařízení (Radiological Pro-
tection Ordiaaae©), adninistrativní opatření, návody porad-
ních orgánu (např* Reactor Safety Commission), normami bez«-
pečnosti a dalšími dokumenty.

Při návštěvě Kernforschungszentrujn Karlsruhe (pokud
to okolnosti dovolily) a z přivezených materiálů, lže expert-
ně říci, že legislativní úroveň je srovnatelná a ČSSR. Doku-
cienty NSR dosud také neobsahují explicitně kvantifikovaná
rizika nebo požadavky spolehlivosti, avšak existují impli-
citní požadavky, icteré lze formulovat jako např. "postačují-
cí bezpečnost", "uvážení pravděpodobnosti a následku událos-
ti".

Základní filosofie přístupu k problematice bezpečnosti
jaderných elektráren ukazuje obr. 1. Lze z něj usoudit, že
rozdělení vlivů je logické a prakticky shodné s oatatníui
západními ženěni.

Ministerstvo vnitra iíSR však postoupilo značně kupředu
vydáním tzv. kritérií bezpečnosti jaderné elektrárny.

1. kritérium? základní zásady bezpečnostních předběžných
opatření

"...Vzhledem k dosavadní inženýrské zkušenosti lze pro-
hlásit, že chybná funkce konponent nebo aystéaň JE (neobvyk-
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lé provozní podmínky) může nastat b«hen celého technické-
ho života JE. Pro zvládnutí těchto abnormálních provozních
podmínek musí být systémy přizpůsobeny k provozním kontro-
lám a monitorování. Tyto systémy by měly být projektovány
tak, aby bylo a dostatečnou spolehlivostí zabráněno událos-
tem vyplývajícím z abnornálních provozních podmínek"*

K zajištění dobré vyváženosti bezpečnostního pojetí
by měla být spolehlivost komponent a 3ysténú souvisejících
s bezpečností JE (taková spolehlivost, která přispívá k od-
hadu celkové bezpečnosti JE na základě deterministických
metod) určena pomocí pravděpodobnostních netod, a to v tako-
vém rozsahu, který zaručí požadovanou presnoe't vshleden k .
současnému stavu vědy a techniky.

Druhýn principe;;i je použití něření ke kontrole událostí.
Pro tento účel je nufcno nit dostatečně spolehlivé inženýr-
ské ochranyi Ty mají být projektovány tak, aby ochraňovaly
jednotlivce i obyvatelstvo před následky událostí.
Jsou k tonu použity principy:

- redundance, diveraita, obecná schopnost předcházení po-
ruchám systémů, prostorová oddelenost redundantních díl-
čích systémů;

- fail-oafe provoz systémů během chybné funkce dílčích sys-
témů nebo konponent;

- přednost pasivních ochran.před aktivním.

2, Kriterium: účinky vnojších událostí

"...kombinace několika přirozených jevů nebo jiných
vnějších událostí musí být uvážena s ohledem na pravděpo-
dobnost a stupen poškození..."

V interpretaci kritéria jednoduché poruchy publikova-
ného v r. 1981 ministerstvem vnitra je určeno, že
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"..« předpoklad jednoduché poruchy je deterninistickýn
kritérien, které slouží jako předběžný odhad bezpečnosti v
dodatku k jinýa přístupům - analýzán spolehlivosti a proče-
sán zajisí ována- jakosti.

... je požadováno omezení prostoje vyvolaného údržbou.
Přípustná doba trvání musí být stanovena pravděpodobnostní-
ní úvaáacii. Zejnéna spolehlivost vypočítaná vzhleden k ne-
hodán, nesmí být zhoršována údržbovýiui prostoji".

Je nutno ce zmínit o tóra, že něnecke kritérium jedno<-
cluché poruchy vyžaduje takovou vysokou redundanci, že funt',-
ce bezpečnostního systenu je vykonávána i v případě, že je-
den z nich je v poruchovén stavu a druhý není pohotový v
důsledku údržby.

Opatření, která se nohou provést s cílexii zvýěit bezpeč-
nost, nohou být částečně nebo úplně odmítnuta nebo poVažo-
vána za neplatná. Pokud ae jedna o technická opatření, mo-
hou existovat následující příčiny:
- selhání komponent některého bezpečnostního sycténu z dů-
vodů projekční, konstrukční nebo výrobní chyby

- vadná součinnost konponent bezpečnostních systémů (včetně
chybných zásahů obsluhy)

- poškozující vlivy na systéu z vnějšku (včetně nesprávných
zásahů lidské obsluhy)

Při administrativních opatřeních mohou přispívat násle-
dující příčiny:
- nedostatečné nebo opožděné infomace
- efektivnost opatření dočas-ně komplikující dané skutečnosti,

jako např, nepříznivé "povětrnostní poraěry, rostoucí do-
pravu atd.

fc. všech ustanovení a účinnost opatření.

Heanáné vlivy na bezpečnost právě tak jako neodvrati-
telné vlivy vytváří celkové nebezpečí, jak ukazuje obr. 2.



- 46 -

V NSR jaou uplatňována deterministická kritéria do-
konce i bezpečnostními nornani, z nichž lze uvést násle-
dovné:

1» KTA č. 3501 - systém ochrany reaktoru
2. KTA č. 3701 - zásobování elektrickou energií
3. KTA č. 3301 (DUÍ 25447) - odvod zbytkového tepla

K tento jednotlivým normám je nutno uvést aspoň nej-
důležitější vztahy z hlediska bezpečnosti.
a d i) z normy KTA č. 3501;

Z hlediska spolehlivosti jako vlastností výrazně pod-
miňující bezpečnost reaktoru se zdůrazňují některé zá~.
sady:
- je nezbytné analyzovat poruchy se společnou příčinou

v rámci systému ochrany reaktoru

-' výsledky analýzy se nusí promítnout do dodatečných
opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku poruch
se společnou příčinou nebo do zmírnění následků.

Výběre;;i vhodných diagnostických a kontrolních zařízení,
cyklů zkoušek a zkoušek nejhoršího případu lze pravdě-
podobnost poruch se společnou příčinou onezit natolik,
že nemusí být tyto poruchy zvažovány v kombinaci porudla.
Navíc systém ochrany reaktoru má být projektován tak,
aby se nestal omezujícím faktorem pohotovosti bezpeč-
nostního systému. Za samozřejmé se považuje požadavek
na samotnou spolehlivost systému ochrany reaktoru, kte-
ká by měla být větší nebo 'aspoň rovna spolehlivosti ak-
tivních inženýrských ochranných systémů.

- je nezbytné předem znát a určit spolehlivost zaříze-
ní. Tento požadavek je náročný a zajišťuje ae tzv.
kvalifikačními testy, statistickými metodami, metodou
Ff/ÍEA , zkouškami "nejhoršího případu", nebo pracnějším
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- a časově náročnejaim vyhodnocením provozních zku-
šenoetí.

- V normě se také uvádí, že interval pro zkoušku
systému ochrany reaktoru by neměl překročit je-
den rok. Pro některá komponenty nebo subsystémy
se musí často určit i kratší interval, což vyplý-
vá z provozních zkušeností nebo analýz spolehli-
vosti.

ad 2) z normy KTA č. 3701;

Ha zásobování bezpečnostního oycténu elektřinou
kladou zvláštní vysoká nároky. Norma ce vyjadřuje k
některým kategorickým požadavkůn:

- dodávka elektrioké energie nusí být projektována
tak, aby její spolehlivost nebyla určujícím fak*
torem zásobovaného systému;

. - všechny komponenty mají být zkoušeny a ověřeny
vzhledem k očekávanému charakteru použití a podmín-
kám funkce. Pokud možno nemá mít zásobovací systém
nároků na údržbu;

- úroveň požadované spolehlivosti má být prokázána
pro-stanovený normální provoz a pro předpokládané
události. Z tohoto hlediska má být navržena každá
komponenta a subsystem.

ad 3) z normy X0?A 3301;

V této normě se z hlediska spolehlivosti věnuje zvlášt-
'ní pozornost odvodu zbytkového tepla v přípcdě havá-
rie. V normě se jednoznačně říká, že uvažované spoleh-
livostní analýzy pomocných systémů by měly být apli-
kovány jako dodatek deterministických kritérií. Sle-
duje se tím vyváženost bezpečnostního přístupu.
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Odhad výsledků opolehlivoatní analýzy by nol být
orientován p ředě v šíti na:
- elektrárny se crovnatelnýn projektea
-hlubší a rozsáhlejší analýzy poruchovosti.

Na adresu skeptiků vůči pravděpodobnostním netodán
odhadu rizika lze uvést první zkušenost, dokonce velkého
vyznánu právě proto, že se jednalo o rozhodnutí opravního
odvolacího soudu ve věci povolení provozu jaderné elektrár-
ny Wyhl. Odvolací ooud v Manheisu vyožil zniněré nenecké
studie rizika proti odpůrcům této elektrárny a zdůvodnil
své rozhodnutí takto:

"Možné odhady rizika vzhleden k provozu jaderné
elektrárny neukazují, ze by riziko nehody, způsobené pro-
vozem KWU-PV/E série 1303 We přesahovalo stanovené hodnoty
(rozněry) a še by ae tak atalo nepřijatelnýiu"".

A dále: "Vzhleden k nutnosti přesvědčit oprávní odvo-
lací čoud neleží důraz tolik na číslech vycházejících z
individuálních zkounání, ale na srovnání s jinýni riziky,
jak je částečně ukázáno v něaecké atudii rizika. Navzdory
nejistotou v individuálních výsledcích je možno uspořádat
odhady velikostí rizika".

V současné době (tj. rok 1985) oe v NSR zpracovává pro
ninisterstvo vnitra návrh, který se pokouší stanovit kvan-
titativní kritéria v rámci existujících bezpečnostních poža-
davků. Ze souvislostí lze napr. zjistit, že í
T dávka ozáření v okolí elektrárny nesmí překročit 5 ren na
celé tělo.

V případech, kdy se musí uvažovat několik typů nežádou-
cích událostí, vychází ae pro odhad celkového rizika z line-
ární superpozice rizik, vycházejících z individuálních udá-
lostí. Způsoben iao-riaikových křivek jsou tak získány kali-
brační body pro četnosti a dávky, spojená s určitýni událost-
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ni« Vyoledken by r.iohl být diferencovaný bezpečnostní kon-
cept, obsahující odhady projektovaných a vážných nehod.

Vzhleden k tona, že návšteva Kernforachungazentrun
Karlaruhe nebyla zdaleka zaměřena pouze na bezpečncat ja-
derných elektráren, nebylo nožné setkání s experty z této
oblasti zájmů. Přesto však poznatky z některých dovezených
nateriálů, které byly ochotně poskytnuty, potvrzují, že
hlubší studie přístupu NSR k problenatice bezpečnosti ja-
derných elektráren je,i pro nás velni poučná.

Literatura:

A. Bayer: Abochätzung dea Riaikoa der Kerneenergienutzung,
dargeatellt an Beispiel der "Deutschen Risiko-
studie Kernkraftwerke.

IAEA-TECDOC-303: Survey of Probabilistic Methods in Safety
' 6C& Hisk Ascesauent for Nuclear Power Plant
') icensing - Viena 1934
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BEZPEČNOST A ROZVOJ JADERITÉ bíflV'T

Lidický E. Ing - ČVUT Praha

Perspektivy dlouhodobého zásobování energií, v/zlcua a

vývoj pokrokových notod v získávání energie jsou nezbytné

předpoklady pro zajištění budoucnosti všech vy opilých prů-

myslových zeraí. Jaderná energie získaná štepenia těžký;h ja-

der se již nyní Gtává j ednín z hlavních způsobů získávání

energie. Ale i tento způaob vzhledem k# omezeným záaobám uranu

aenx konečný. Další možností získávání energie je syntéza

lehkých jader (jaderná fúze).

Nejlepšími a pro jadernou rúzi nejdůležitějšími jsou tři

izotopy vodíku - protoniuia, deuterium, tritium, dále heliu-"

a lithium. Nejvýhodnější by byla fúze, při které by reakcí

nevznikal žádný neutron. Pak může být principielně využito

kinetické energie vzniklých heliových jader přímo k přeměně

v elektrickou energii. Technická realizace zatím nebyla vy-

jaoněna.

V současné dobe je lidstvo nejblíže uskutečnění fúze

deuteria a tritia, DT procesu. Tento proces ná nevýhodu v tom,

že tritium se v přírodě nevyskytuje v potřebném množství. Jako

výchozí material pro výrobu tritia přichází v úvahu lithium:

7Li + n r y c h l ý í + 4He - 2,5 ifeV + npoaalý

Uvedené procesy budou probíhat příao ve fúzním reaktoru

jako součást palivového cyklu.

Deuterium a tritium jsou od sebe odpuzovány shodným elek-

trickým nábojem. Relativní rychlost, ae kterou se k sobě při-

bližují, je příliš malá, než aby mohlo dojít k procesu fúze.

S rostoucí teplotou se tento faktor snii-íuje. Střední kinetická
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oiaergie Je dána aoučinen teploty a Boltzmanovy konstanty.

Potřebná kinetická energie, při které dojde k fúzi, je do-

saženo při teplotách 100 mil.K,

Již při teplotách okolo 20 000 K vzniká atav izotopů vo-

díku, kdy je zrušena vazba nezi elektronem a jádrea. Vzniklý

otav ae nazývá plazna.

Pro udržení jaderná syntézy je potřeba vysoká teplota*

Proto je nutné oiaezit tepelné ztráty na aininun. Jako nej-

vhodnější tepelná izolace plazny ae jeví magnetické pole,

které zachycuje nabité částice. V popředí vývoje fyziky plaz-

matu stojí dvě základní zařízení typu Tokanak a Stellaton,

která využívají magnetického pole k izolaci plazny, jež je

uzavřena uvnitř prstence.

Velmi důležité jsou otázky bezpečnosti jaderné syntézy.

Hovejší prognózy potřeby energie o ohlede;.} na zásoby surovin

neukazují absolutní potřebu energie, proto je věnováno nyní

zvýšené úsilí bezpečnosti fúzního xeaktoru. Hutnost provedení

bezpečnostních analýz je dána tíu,£e je jako paliva používá-

no tritium, které je radioaktivní, a fúzí DT vedle He vznika-

jí i neutrony. Tyto neutrony jsou sice využity k reakci při

vzniku tritia, ale přesto část z nich ná za následek vznik

radioaktivních izotopů v aateriálech reaktoru. Analyzovat je

třeba též vliv silných nagnetických a elektrických polí, kte-

rých fúzní zařízení využívá. Další nebezpečí spočívá v použití

toxických látek, např. berylia odparovaniu materiálů. Vlivem

porucliy je nožný vznik oerosolů. Z hlediska bezpečnosti je nut-

no si uvědonit, že v supravodivých uagnetiekých oysténech je

akumulováno unoho energie. Při nenprávnem c hodu zaříaoní nelze

vyloučit jiioanoat, že část této energie se nekontrolovatelně

uvolní. Tíin způsobené škody nohou vést k uvolnění radioaktiv-

ních látek.

Před::iěte:.i všech bezpečnostních analýz je odhad uvolněné

aktivity a její důsledky při nomalnín i havarijním procesu.

Vychází se z akumulované energie a onoaatví nebezpečných látek.
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Identifikují se děje, jejichž následkem nuže být havaris.
Analyzují G e její možné průběhy a uvolnění radioaktivních
látek do okolí. Získaná závěry ovlivní návrh vlactního za-
řízení i ochranných systémů. Oproti současným reaktorům je
u fúzního reaktoru probléti složitější o palivový cykl, který
vlaotně celý probíhá v reaktoru.

Tritium je radioaktivní izotop, který se uplatňuje: v
palivovém cyklu. Poločas rozpadu 12,3 roku, rozpadá ae na
He pri uvolnění jednoho elektronu s max. energií 18 keV.

Dosah elektronu je malý, ve vzduchu aai 6 mm, \e vodě a kůži
asi 6 n. Biologicky je tritiun nebezpečné, ledyž ae Hoatn-
ne do těla vdechnutím nebo ve otravě. Ochrana proti tritiu se
ve fúzním reaktoru bude organizovat systémem vícenásobných
plašíů ae zařízením pro kontrolu a odcnáváníi
- čistícím zařízením a zařízením pro regeneraci (čistící

systém chladícího nédia, úprava vzduchu ochranné obálky,
havarijní čistící ay/?tén pro-velké netěcnocti)

- speciální úpravou povrchů
•r zvláštním zacházením a pevnými odpady, ve kterých je obsa-

ženo tritium.

Návrh fúzního reaktoru je takový, že uvolnění tritia
do okolí běhen normálního provozu nepřekročí aeaní hodnoty.
Toto platí i pro poruchové stavy. Celkový následek poruchy
Eilně závisí na funkci ochranných zařízení jako provedení
vakuových konor vlaotní nádoby, taonoat zařízení, ochrana
vnitřních stěn před odletujícími cásticoni.

Tato opatření zároveň chrání i před uvolilnín aktivač-
ních produktů.

Dalšími radioaktivními látkami ve fúzním reaktoru j3ou
aktivační produkty vzniklé působení/a neutronů na materiály
reaktoru, pomocných zařízení, na chladivo.a atnosféru. Ve
fúzním reaktoru aice nevznikají radioaktivní produkty štěpení,
ale •'o to více -aktivačních produktů, které jsou většinou beta
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a ga;n a zářiče. Za provozu tyto produiefcy vznikají velmi

rychle. Rovnovážný otav vznikne obvykle už po několika

dnech provozu. Stav závisí na rozpadové charakteristice

aktivačních produktů, volbě a čistotě materiálů. Převážná

část vzniklých aktivačních produktů se skládá ze složek le-

gují základního materiálu.

Za normálního provozu ne .oiohou uvolnit tyto pro&ikty

nalou netěsností^ erozí první cítěny, ve které f. se předpo-

kládá 5Q& visech aktivit, vliven kovových prášků, erozí n.e.

straně chlazení; Při havárii pak roztavením struktur, rych-

lou o::ydací za vyšších teplot, vcnike:.i aerosolů vliven požá-

rů, nctůsnootui vliven havárií.

Uvolnění většího nnožatví aktivačních produktů je možné

nouze v případech těžkých poruch, lidy dojde k roztavení nebo

odpaření tohoto nateriálu.

Odhady ukazují, že při zrušení fúzního reaktoru bužle

více radioaktivního odpadu než u lehkovodního reaktoru

stejného výkonu.

3 použitím lithia pro výrobu tritia ve fúzním reaktoxu

vzniká další okruh problénů z hlediska jaderná bezpečnosti.

Vycoké teploty plazny mohou vast k o::cydaci složek nlitiny,

ke vzniku aerocolů a uvolnění aktivity. Znalce t vzájaan/ch

vlivů lithia a jeho slitin v aktivp.ín r;tavu a nožnýhi reak-

tanty jako voC.a, vsel uch, okolní materiály, má význara prc ná-

vrh konstrukce fúzního zařízení. Jedná ae o úpravy vedoucí

ke snížení důsledků použití lithia a jeho alitin. Jde o dvo-

jité stěny, ocelové vany, záchyty s inertnín plynen, ocelové

pláště pro všechny kritické části z betonu, použití žáruvzdor-

ných nateriálu- cirkulac-". vzduchu, filtrační ayatéa ?ro

odstranění aerosolů.

Při sledování bezpečnosti magnetických syetémů můžcie

opět rozlišit provozní a havarijní stavy. Jako prevozní stav

lze považovat náhlou ztrátu supravodivosti v on cti vinutí ne-
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bo vodiče vlivem místních zhoraených podmínek chlazení a
ohřeveu nad kritickou teplotu supravodivosti. Magnetické
systémy jsou vybaveny tak, že tuto poruchu zvládají. Vět-
šina akumulované elektromagnetické energie ae odvádí přea
odpory mino zařízení.

Při zkoumání poruch se hlavně diskutuje vznik elektric-
kého oblouku. Jednoduchý oblouk nuže vzniknout zlomenin vo-
diče nebo zkraten dvou vodičů přívodu proudu nebo vodičem, a
hmotou magnetu. Vývinem tepla nohou být přerušeny další vo-
diče a vzniknout vícenásobný oblou, coS nuže véet k odpaření
několika set kilogramů vodivého materiálu. V takovém případě
nelze ani vyloučit uvolnění aktivních materiálů zařízení.
Vývoj supravodivých magnetů již dosáhl vysoké úrovně. Z bez-
pečnostního hlediska je nutno vyvinout systeny, které v mag-
netickém systému rozliší přechod k supravodivosti, zkraty,
vznik elektrického oblouku a umožní ovládání poruch řízením
příkonu nebo odvodu akumulované energie, Z hlediska dnešních
znalostí není vyloučen případ zániku plazmy, kfly se velká
část energie plazny běhen velmi krátké doby přenese na kom-
ponenty reaktoru, což vedj i při dokonalém chlazení k jejách
vysokému termickému zatížení. Může dojít k částečnému rozta- .
vení nebo odpařeni kovu. Současný vývoj fyziky plazmatu
ukazuje, že k takovým situacím může dojít jen v extrémních
poruchov/ch situacích.

Otázkou provozní bezpečnosti je silné magnetické a
elektrické pole. Je třeba ochrana obsluhy i měřící elektro-
niky. Znalosti vlivu silných magnetických polí na biologické
látky nejsou ještě zcela známy. Nejsou ani stanoveny přípust-
né mezní hodnoty magnetického pole. i?ro obyvatele v okolí se
považuje za přijatelnou hodnota 0,003 aT.

Bezpečnostní analýzy neobjevily zatím žádný závažný fak-
tor, který by zabránil vývoji fúzních reaktorů. Naopak lze
očekávat, že fúzní DI reaktor bude nit dobré bezpečnostní
vlastnosti:
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- zvýšení, výkonu při havárii p rakfcicky není nožné, protože

malé rušení nebo znečištění plazmy vede k jejíma, zhas-

nutí

- po zastavení reaktora ae bude vyvíjet relativně nalé

nmožntví zbytkového tepla rozpadem aktivovaných látek

- tritium a vzniklé aktivační produkty mají malý účinek

na biologické tkáně

- výberen látek a materiálů a návrhcn zařízení lze ještě

omezit množství radioaktivních produktů ve fúzním reak-

toru.

V současné clobě se na problému jadernG_ syntézy pracuje

v celém světě. Zásadní změny při realizaci fúzního procesu

nelze oček'.vat. Cílem výzkuaifúze js dnes vývoj výkonného

zdroje energie bez škodlivého vlivu na okolí. Výzkumné práce

ae v posledních 20 letech soustředily na pochopení dějů vodí-

kové plazmy v magnetickém poli, především na zařízení c kon-

figurací typu Tokamak. JET (Joint European Toka2iak) je zatím

nejrozsáhlejším krokem na cestě ke zdokonalení fúze zemí EHS

(obr. 3). Do provozu byl uveden po pěti letech výstavby v

roce 1982, Zařízení jia dle provedení je schopno dosáhnout

parametrů olaz;.iy, jakých je třeba pro fúzní reaktor. Pláno-

vané experimenty rozšíří poznatky o chování plazmy vyaoké

huctoty a teploty, JĽT přispívá i k řešení technických otázek

jako vliv nečiatot na plazmu a vliv plazily na atěnu vakuové

nádoby. •

Celý výzkumný program jaderné fúze jo rozvržen do tří

hlavních částí, kdy každá je charakterizována stavbou experi-

mentálního zařízení.

1/ Demonstrace fyzikálního principu, stabilní plazma v zaří-

zení typu lokaeak, (obr. č. 2)

2/ Kontrolovaná fúze, která je již schopna se sama udržet

1982 - 2000. Tento bod je nazýván technologie plazmy.

Součástí této fáze je i IíĽT (Next European Tokaaak - obr.
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ě.l), který bude zkoumat klíčové problémy, které byly

v první fázi vynechány. Jako přechod k supravodivosti

ar.gnetů, nové způsoby počátečního ohřevu plazmy, vestavba

nukleární části, kde bude generováno tfcitimn pro syntézu,

recyklaae nevyhořelého paliva v reaktoru, počítačové sys-

témy a dálkové ovládání, vývoj materiálů potřebných, Vlaot-

. ncótí. Okruhy problénů budou již řešeny v podmínkách fúzuí-

; ho reaktoru..

3 / Zkušební reaktor, který se bude atavět až v příštím sto-

letí.

Tento zkušební nodel je konečný cíl celého výzkumu fúze.

Má dokázat, že užití jaderné fúze je ekonomické a nemá ne-

přípustný vliv na okolí. Další rozvoj jaderné fúze pak

bude již záležitoatí průmyslových závodů.

Ve světovém aěřítku se nyní realizují čtyři sanoatatné

fúzní programy. Ženě EHS, Jar>Oiicko, USA a SSSR. Nejvíce

prostředků je věnováno USA a SoSR;

Kernforchungzentrum Karlsruhe pracuje v oblasti jaderné

fúze na všech hlavních problémech souvisejících s realizací

NET* Především na návrhu plodícího blanketu, technologii

pro oběh tritia, materiálu pro první stěnu, vývoji supravo-

divých magnetů, zahřívání plazny mikrovlnami a vývoji tech-

niky pro dálkové ovládání. Oílem výskumných prací je ve spo-

lupráci s ústavy ITSR společné plrlnování a provedení fúzních

experimentů aš ke stavbě zkušebního zařízení pro fúzní reaktor.

1. W. Maurer Physikalicche Grundlagen der Kernfualon

2. R. Klingelhofer Grundlagen der Plr.snaphysik und des. iřu-

aionsreaktoro

3. R. Klingelhofer, W, iáauer Schema des Aufbaus eines DT-

Tokainakfuniníjreaktore
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4. W. Krarcer Sicherheitafragen und Umgebungcechutz

5. J. Votter, D Punken Puaioncforchung in Európa

1 - 5 Tocimilc fur die Kernci'uĽion, Kernforsohungoaentrura
Karlsruhe, 19B5

S. R.A.Grose Pucion Energy, John Wiley Sonc, Kev; York, 1984
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S-.'í ii^OLii ŽIVOST A ŽIVOTNOST PARHÍCH
JADERNÝCH E

Kubiš M. Ing., Kupka í1. Ing., Kolísaš O.lug, - Vítkovice,

Železárny a strojírny Klementa Gottwalda n.p.

Příspěvek uvádí poznatky o provozu a poruchovosti par-

ních generátorů' (PG), metodách průběžné kontrol" jejich ja-

kocti, příčinách vzniku poruch, způsobech provádění oprav PG

v jaderných elektrárnách (JE) Francie a NSR. V závěru konsta-

tuje pokrokovootní prvky PG typu WER-440, vyráběných v ČSSR

mimo jino - kterými je zajištována provozní opolehlivoct a

projektovaná životnoct.

1. V navštívených JE Francie (Bugey) a Švýcaraka (Gocgen)

jaou instalovány ahodné typy (a 3 ke na blok JL) vertikál-

ních PG.

1.1. Tec_hnicnk_áT
výkon reaktoru

počet smyček

celkové množství páry (pro 3 PG)

teplota páry

tlak

průměr parogenerátoru dole

piCuaěr parogenerátoru nahoře

výška

počet trubek typu U

teploeněnná plocha
průměr trubky '

tlouäílca stěny
materiál na trubkv

920 'iM

3
5155 t/h

267°G

52,67 bar

3454 nn

4488 mn

19017 3.1
3388
4780 m
2 2 roia

1,27 on
1 600

primární okruh uložen ve válcovéiii
kontejmentu, průměr kontejaentu ' 38,7 a
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2
výměnná plocha 50000 a
počet trubek • 51018
materini mosaz
vnější průměr trub 26 mu
tloušíka otěny ; 1,2 mm
objem chladící vody 450 t

V dalším uváděné informace zobecňují údaje odborné lite-
ratury o těchto typech JE provozovaných ve Francii a HSR.

2 • Poznatky q provozu a poruchovosti., j?arogenerátorů

2.1. Materiály pro atavbu parogenerátorů a některých komponent
sekundárního okruhu ̂ noy_éT. jconatrukční^ j-pěryt)r. t

Pro trubky parogenerátorů•

Francie: li cflitina I 600, nověji.oe používá modifikace
I 690. Setrvání na drahé Ki slitina je zdůvod-
ňováno atavbou JE v přímořských oblastech, kde
je nebezpečí proniku chloru do parogenerátoru.
Ošetření vody hydrazinesi a čpavkea.

NSR: Ocel typu I 800. Byla vyvinuta v.IíSR na základě
nepříznivých zkušenoatí v KV/C rje olitinou I 600.
Ošetření vody hydrazineia + 2iiig/l focfátu.

Pro, trubly kondenzátorů:

Francie: V přímořských JE čistý titan.
HSR: Auctenitické oceli a hodnotou W=žó Cr+3,3/^ ivio=30;

dobré jsou zkušenoati a 14439 v KffO (obcah Gl v
řece max 50 ng/kg)

Trubky ohříváků:

Francie: Peri tic ký typ chroraové oceli a aolybdene/a 309L.
HSR: Auatenitické oceli typu 14439 nebo 14436.
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it. potrubí:
Francie: lité trubky 0 850 z dvoufázové oceli typu

308i,.
NSR: Feritickd ocel 2l-íii«ioCr37 a vystýlkou.

Přehlod obsahu základních prvků v materiálech je v
tabulce č. 1.

2„2• Korozní problémy teplosměnných trub parogenerátorů
a jejich řešení ye Fr_aiic_iĵ _a_ NSR .

Parogenerátory používané v JE typu PWR ve Francii
a 2TSR jaou konstrukčně obdobného typu a -vycházejí z pů-
vodní Koncepce USA Weatinghouac, to j eat vertikální kon-
strukce D U trubkami a trubkovnicí. Materiál pro teplo-
a:j.ěané trubky původně v obou o tátech iíi-slitina I S00,
v současné době ce ve Francii přechází na I 690 a v KSR
ce přešlo na vysocelegovanou Ni-rCr ocel I 800.

2.2.1. I',lat_eri_ájLy _p_r o _teplqcqěnnér ̂ trubky

Použití slitiny I bOO je niotivováno vyšší odolnootí
proti trantikryctalická korozi pod napetLn, a to zejaéna
v těch elektrárnách, u nichž je nebezpečí výšeného proniku
chlóru do II. vody z chladící vody kondenzátorů. Tato c±-
tuace je výrazná zejména ve Francii, kde ae ataví JE pře-
vážně u moře a k chlazení kondenzátorů se používá :nořai;á
voda. Bylo prokázáno, že odolnost proti SCC za pří toianoati
chloru se zvyšuje zvýšenou přísadou Ui. Rovněž příznivě pů-
nobí vycoký obaah chrómu a molybdenu, nepříznivě půcobí
zvýšený obsah C a N.

Slitina I 600 může být napadena mezikryatalickou koro-
zí podx napětím v horké vodě 3OO~35O 0 i za podmínek nízlcé
vodivosti 1 Sen" a obsahu 0 2 0,01 ng/1 a Cl 0,1 og/1
při napětí blízkém nezi kluzu. Háchylnoat ke korozní"^
praskání se zvyšuje poklesem fale toru pH a vzriL *ou iiyalíku
ve vodě.
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Tabulka

Uor.̂ .a

DUJ

DEJ

Dili

Dili

c. 1

Cínlo

14301

14401

14436

14439

Materiály pro trubky

C Hi Mo Další prvky Použití

uex 18,0 9,0
0,05
ásx 18,0 11,5 2,2

:aax 18,0 12,0 2,S
SL£X—
no- 17,0 U , o' 4,3

DIE
iI20riffiMoCu25205
AISI 3O8L

AISI

AISI

329L

0,02

aax 20,0 10,0 -
^jO3_

max 25,0 5,02,0 -
003

I 600 nctx 14,0 rain

AISI

AISI

I 800 Liax 21,0 32,5

I 690 :aa:: 29,0 60,0
. 0,03

Al

nedoporučuje

liedoporučtije

pouäití pro
nízký Cl
kondenzátor
I I . ohříváky

l i t é I.potru-
b i '
II.ohříváky

trubky PG

trubky PG

trubky PG

AISI 1 750 šrouby
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Zkušenosti francouzských elektráren t; odolností jed-

notlivých raatoriálů proti korozi lze chrnout do následující

tabulky č. 2,

Tabulka c. 2

Materiál na Odolnost proti korozi
teplooněnné • . r .. v pro g t ředí Dilatace

trubky Sintá voda znečiště- voda
voda ná Cl I.okruhu

ocel 18/10 XX -:- + * +

ocel 20/10(308L) XX + XX

.litina I 600 X XX X XX

slitina I 6,00
žíhaná 700DC X XX X XX

a 700

I 800 XX + X +

XX XX XX X

odoliioct: XX velni dobrá

X dobrá

+ nízká

2,2,2, Úpravy aokundájní^ v_ody_ j^QA^A^X;?;-^

Původní Iionocpce fy V/eatinghouco byla založena na úpra-

vě vody fosfátováním. Do vody byl ofiaazován focforccnan

Godný v r.inožatví 10 nž SO ng/1, a to tak, že poměr

2,6. ?ři nižšífij poberu 2,13 docházelo ke koroznímu prackání.

Po delšíi-i provozu ne .\ěak ukázalo, že při peněru- Ha/PO 2,3 až

2,6 uice nedocházelo k prack iní, avšak objevila ce další vážná

vada - plošná koroze zcelabování atěny, a to půcobcnín magne-

titu přítomného v uaazeiiinách na trubkovnici, ale i na trubkách,

Docházelo k reakci

O 4 + 8P0
4 + 12H20 —-4, ÔPePO^ + Pe 3(P0 4) 2 .- 24 OH
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při níž vznikal volný louhl. V kalech není laožno udržet
optimální p oně r řía/PO^ a d ochází k intenzivnímu, zesla-
bování tloušíky stěny. Plošná koroze byla příčinou po-
škození původních p ar oge ne rát or ů v KV/O Obrigheini, tak-
že musely být vy;:išněny.

U trubek ze slitiny I 600 nuže dojít také ke vzniku
korozního praskání (zejména na horké straně trubkovnice),
jestliže současně a poklečen faktoru pH ne zvýší obsah
kyclíku a chlóru.

Ha základě těchto zkušeností se od fosfátování v
elektrárnách západních států upustilo a přešlo se na
úpravu vody hydrazinem nebo morfolinea zaaaučasného zvý-
šení pil faktoru (obdoba úpravy W E R ) . Úplný přechod na
úpravu hydrazinca DO používá v JE ve Francii. Kc.opak
elektrárny v NSR KWO Obrighein a GKIí Neckar-v/eL.thGin
používají kroně úpravy hydrazinea nalou přísadu foafátu,
a to nax. 2 ug/1. Tato přícada půcobí příznivě na odol-
nost proti tranakryetaliekt korozi pod napětín u použí-
vane oceli I 800.

Vliv usazenin na^yýkon elektrárny

V souvislosti s narůafcánín obsahu železa v sekundár-
ní vodš parogenerátoru v elektrárně GKIÍ lleckar-Westlieiiu
docházelo postupně k narůstání potíží se zajišťováním po-
třebného výkonu, V roce 1S82 před zařazenín filtrů do
sekundárního okruhu byly při plném výkonu reaktoru paroge-
nerátory schopny dodávat pouze 80£ plánované potřeby
páry. K této situaci došlo prudkým zhoršenia součinitele
přestupu tepla na trubkách. Hodnota součinitele přestupu
tepla vrstvy kysličníku FopO pevně lpícího na trubkách
ve vrstvách 0,1 až 0,15 au činila 0,01 W cn"^" 1. Tato
vrstva pevně lpící je pórovitá, počet pórů je asi
5000/un , průměr póru aci 5 n.
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2.4. Současná názory ;aa úpravu vody

Zkušenosti amerických jaderných elektráren r:

úpravou sekundární vody ponocí fosfátu nebyly dobré.

Vy o oký obcah fosfátu ve vodě vodí za při t ojanon t i usaze-

nin magnetitu na trubkovnici k velni intenzivní plošné

korozi, kte.rn ce projevovala rychlýra zeolabovííním iioušt-

ky ctěny trubky. Aby eso zabránilo delšímu zeslabování

tloušťky ctěny, přešlo ac na úpravu voťly hydrazinea

a anioniakea (způcob AVT). Přechoden na tento způaob

úpravy, který byl zaveden ve Francii i v 1JSR» však

vznikly nové probléay. Jectliže byla udržována nižší

hodnota faktoru pH = 9, docházelo ke vzniku korozního

praak'm. Při zvýšení .'.lodnoty x\?.ktoru pH 9 oe korozní -

au praskání zabrání, avšak dochází k velni intenzivní

korozi mosazných trub v turbinových kondenzátorech. Ko-

roze mosazných trub vede ke vzniku netěcnocti v konden-

zátoru a proniku chladící vody (III* voda) do lit okruhu.

Zvláš? váané poruchy lze očekávat u elektráren, které

používají k chlazení mořakou vodu a nebo velni znečiš-

těnou říční vodu. Zvyšuje ne obsah chloru v II. vodě a

dochází k prudkému rozvoji vad no teplocaěnných trubkách

(trhliny)..

Jedinou ceatou u II. okruhu c nooaznýni trubkami

v kondenzátoru je použití nižších hodnot pH, což vede ke

zvýšené korozi železa, vzniku velkého množství usazenin

magnetitu a nebezpečí korozního praskání.

Odstranění uvedených probléaů rce řeší v obou zemích

v podstatě otejnýH způsoben.

1. noaazné trubky kondenzátorů oe nahrazují

a) vyaocelegovanýni ocelovými trubkani u JE, u nichž

chladící voda neobsahuje vyaoký podíl chloru, kupř.

NSR: X2NiCrMoCu25205

X3CrHiMdN17135 = 14439 (používá BYO)
X2CrNii.ío225 = 14462
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b) trubkani z titanu u JE, používajících nóřakou chla-

dící vodu (používa Francie).

2. výroba "tečných kondenzátorů" c vyaokou těsností opoje

trubka-trubkovnice, neumožňující pronik chladící vody

do II. okruhu.

3. Zvýšení faktoru pli 9,7. Zvýšení alkality vody je nožné

náhradou --aocazi výše uvedenými materiály, která nejaou

napadány korozí, je prudoc anížena koroze ¥e a tim prud-

ce onížena přítoanont uuazenin v PG. Vyaoký pH zabraňuje

vzniku koroze pod napětím.

4. Iíaaazení olektroaasnetických filtru do aekundarního

okruhu, podle konatrukce buď jen inezi kondenzátor a níz-

kotlaký ohřívač nebo další filtry nozi nízkotlakým ohŕí-

vačeia a vysokotlakými ohřívaoe:a. Zarazení těchto filtrů

vyřešilo ku příkladu v JE GK1I Ueckar-V/eathei.a problém

poutupného nárůstu obcahu Po v PG z původních cca 50 mg/t

v roce 197S až na 10 aig/t v roce 1980. Po zařazení fil-

trů kleal obcah železa a.oi na 100 ."ig/tt Tento zácan ne-

jen zlepšil celkovou odolnost proti korozi, ale zlepšil

i podmínky pro přentup tepla. V roce 1980 doaahovala

elektrárna jen 80% ového výkonu v d.icledku anížení tvor-

by páry v PG.

5. Zlepšení plynulého odkalovrlní PG. Vliv zvýšení intenzity

od kalov ".ní aci S% ob jenu vody PG (30 kg/a) v .GKET

umožňuje prudké anížení obcahu železa VQ vodě PG.

6. Velni příčné dodržování cheiiiiel. a II. vody. Předpisy

pro přípuatná nečiototy neaní být za žádných okolnoatí

překročeny.

kya. bořitd 0^800 ag/1

pH 6-8

0 2 0,005 ng/1
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01 0,03-0,09 ,71
Fe 0,02-0,07 rag/1

Li 1 -2 ag/1
HH3 0,1-0,5 ag/1

+) přícadou H 2 ae enižuje obeah kyalíku ve vode.

Předpio pro napájecí v od.u paro^enerátoru

pH

°2
Cl
ľe
Cu

V líSR ae používá dále příoada 2 mg/1 foafátu o poměřen
ITa/PO. Z, 2.

7. Dokonalé čištění uaazenin na trubkovnici při plánovaných
odctc.vkách hydraulicky vodoa o vynokén tlaku (15,5 UPa).

8. Snížení vnitřního pnutí u t e pl okenných trub v raírjte ohy-
bu a v níctě přechodu opoje trubka-trubkovnice. Tato opo-
tření .jaou zavedena na franc o uz c kých elektrárnách. Úcpašné
bylo vyzkoušeno žíhání ohnutých trub, připraveních pro
raontáž do PG, na 700°C a velni ponalýa ohřeve;a a ochlazo-
váním. Colý cyklua trvá 48 h« Další opatření, které zabra-
ňuje vzniku trhlin nad trubkovnicí je válečkování přechodu
roaválcované trubky do norozv lícované čánti trubky nad trub-
koviiicí* Do výšky 13 an nad trubkovnicí ae provádí dodateč-
né rozválcování trubky o 0,15 až 0,30 on, číaž ce znenšuje
octrý přechod vnitřního pnutí.

9,6-9,7
0,005
0,03
0,01-0,15
0,002
4
0,1

.ag/1
mg/l
ing/1
ag/1
ag/1
ag/ľ
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_jjakocti

3.1. Způaob něření proniku primární vedy do sekundární
atrany parolenerátoru . .

Je zavedena trvalá kontrola na gama záření oonocí
izotopu duaíku N 16. Při prekročení prípustné hranice
jcou rychle odataveny reaktor a turbína. Po ochlazení
prinární vody přea parogenerátor a intenzivní dochla-
zení přea kondenzátor ae uzavře parní pojistný ventil
a tím ae zabráni daläíuu síření radioaktivity do oe-
kundární atrany. Uzavření pojicfcných ventilu proběhne
nejpozději behea 30 rainut. Radioaktivní zplodiny jaou
odíjívávány z kondenzátoru a zachyceny čictícím ayeténea.
Maximální radioaktivita, která může v tonto prípade
ovlivnit ozářeníiu pracovníky elektrárny,nepřekročí
0,5iaren. Tato hodnota tvoří nepatrný zlonek at.ítní nor-
xaou přípuctné maximální hodnoty ozáření 5 re:.!. (IÍSR,
Francie).

3.2. Metody vyhledávání vadných trub parogejieratp.ru

Kontrola trub vířivými proudy unoaňuje odhalit
prakticky všechny druhy poškození trub (mechanické,
únavové, korozní). V době vyvíjení táto kontrolní ne-
tody však byly určité probléiny a odhalením velmi j ora-
ných netěcmorjtí - pórovitostí - a netšcnontí v oblasti
unoje trubka-trubkovnice, kde byly vířivé proudy ovliv-
ňovány hmotou trubkovnice* V těchto podmínkách ce osvěd-
čila jednoduchá, kontrola pomocí vody, jíž byla jr plně-
na II. otrana PG. Jelikož byl parogenerátor při odsta-
vování zcela cuchý - vihkont ce odpařila při vycoké
teplotě - docházelo v aíotech netěanoctí po naplnění
vodou k vlhnutí trubek (rooení), které bylo lehce zjis-
titelné odkapávánía vodních kapek nebo vizuálně peria-
kopen.
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Rovněž byla použív-ána aetoda prelepení trubkovnice
z I. otrany j sranou fólií. Při odcaávání vzduchu ze II.
atrany a e v míotě vadné trubky vytvářelo prolinutí folie.

Vyhledávání vadné trubky barevným, tekutineai po-
važují za nepraktické, jelikož velké nnoactví zbarve-
né votiy nelze vypouštět do řeky. Rovněž kontrola he-
liem je podle zkušenootí <E nevýhodná vzhlcdeu k velni
dlouhérau čaau potřebnénu pro vyhledání vadné trubky v
aktivními prostředí.

3*3. Prograa provozní kontroly .jakosti parogenorátorů

3.3.1. Kon t r ola 3 _ ak o s t ir j)láš_t.6

Při periodických odctívkách oe provádí kontrola
avarových opoj či pláště běžnýni kontrolními ao to dani
ultrazvukem, leptacíai a kapilárníni zkouskaai.

Ve Prancii na jedné z jaderných ,elektráren ce vy-
skytl jeden případ trhliny v níatech přechodu horní
čácti rozšířeného válce pláště parogenerátoru do cpod-
ní cáoti. Trhlina byla opravenainavařenín bez nácled-
ného popouštění.

3.3.2. K ontr ola t c plosaěnných t rub

Veškerá pozornost při periodických kontrolách je
couíitředěna na teploL.uěnné trubky. Běhen le t byly zin-
kány zkušenosti 3 vývoj era metody kontroly vířivýi;ii
proudy a vyhodnocování výaledků, takže raohl být oecta-
ven program kontroly jakooti, který je v obou státech
přibližně na atejné úrovni.

Zařízení pro automatickou kontrolu jakoati. trub

Kontrola je založena na vířivých proudech. Čidlo,
které oe vaune do trubky, je ochopno projít rojen rov-
nou čácti, ale i obloukerj a radiuaen cca R 100 na. Ma-
nipulátor ae ručně zasune do cpodní čioti PG, upne ne
k trubkovnici a další práci vykoná automaticky.
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Technické

Hmotnoot ' 15 kg
Čaa pro zabudovaní 15-35 u
Čao pro vybudování 10-15 c
Rychlost pohybu sondy do trubky 0-2000 ua/c
Rychloot pohybu oondy z trubky 0-1000 mm/c
Frekvenční rozaah 10-990 Hz
Rýchlo at vyhodnocovaní 200 aa/a
Počet vyhodnocených trub na až 2000
jedno zabudovaní

Záznam yýpledků, č í c 1 o tr ub ky
aouřadnice polohy rondy X-Y
roznšr vady
charakter vady (záznam echa)

3.3.3. JäLogEíH .kontroly^ j_akp_nti

ffr_anci_e: 1 blok má 3 parogenerátory

1. Vctupní 100% kontrola všech trub po celé délce,
otavu jakoati parogener.dtoru (nultý otav u všech paro-
generr-torů). Zaznamenají tsa plochy všech drobných me-
chanických poškození trub.

2. Po 18 rněcícich provozu: kontrola vnější zóny trub na
erozi u všech parogenerítorů. (cca 30% trub ve apodní
čáoti u trubkovnice) (VC 1 - program kontrol). Kontro-
la vychází zo zkušenoctí mechanického poškození trub
cizími předměty, které nedopatřením zůataly v II. okru-
hu (šrouby, nářadí anod.).

3. Po 30 měnících provozu: kontrola trub ve atředové čác-
ti parogenerátoru (trubky s nalýn radiuoem ohybu) na
zealabení tloušíky atěny plošnou korozí a velmi jem-
nými nctěanoatni. Kontrole je podroben 1 parogenerá-
tor, počet trub cca 15 až 30% (VP 1). Kontrola vychází
ze zkušeností, že korozní poškození a e aouatřecíuje na
trubky a nalým radiuce;:! ohybu. Zvláštní pozornost je
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věnována rozvoji vad nad trubkovnicí a v níatech ohy-
bu.

4. ?o 42 mečících provozu; kontrola druhého parogenerá-
toru v rozsahu dle VPI (VP2).

5. Po 54 rjšeících provozu* kontrola třetího parogenerá-
toru v rozsahu dle VPI (VP3).

6. Po 66 měsících provozu: kontrola prvého a druhého pa-
rogenerátoru v rozoahu dle VPI a dále kontrola trub v
horní čácti v ní a těch antivibračních podpěr na Opotře-
bení trub otěrem a vzniic únavových trhlin (VP4).

7í.V každém dalším roce kontrola dle VP4.

8. Po 10 letech provozu kontrola 100% trub u väoch paro-
generátorů.

HäRr Kontrola teplocaenných trub se provádí v záaade stej-
ným způoobem jako ve Francii. Periodické prohlídky
jednotlivých parogenerátorů joou prováděny jednou
ročně,
Státní norna předepisuje zkoušení každého progener.-'-
toru nejméně jednou za čtyři roky, iain. 10% trub.

3.4. Vyhodnocování kontrol a návrh na. opravy

Zkuaenoati a provozen parogenerátorů a novými pod-
mínkanii úpravy sekundární větve (tečné kondenzátory a fil-
try) a úpravy vody (vycoký pH faktor) umožňují jak ve
Francii, tak v HSR prakticky bezporuchový provoz elektrár-
ny, Přeato vsak dochází k postupné poaalé plošné koroai
trub projevující se zealabováníxa tlouaíky ctěny* Pro urče-
ní okanžiku nutného pro z .-.•olepení trubky platí cněrnice 50-/S
zeslabení jmenovité tloušíky stěny. Totéž platí pro prokaza
tělně šířící ae únavovou trhlinu a poraalý rozvoj eroze vo-
dou, Ha základě zkušeností bylo zjištěno,že uvedené vady
(plošná koroze, eroze., a únavová trhlina) se šíří pomalu,
takae o zaslepení pootací rozhodnout aš při další kontrole,
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kdy vada zeslabila etánu o 50%.

V případě zjištění wady typu korozní trhliny (příč-

né trhliny na prinární atraně v obiaati trubkovnice, po-

délné trhliny na sekundárni atraně nad trubkovnicí -

většinou na horké atraně v níntech uaazenin) ue provede

ihned 100%- kontrola trub v okolí zjištěné vady a jestli-

že 20% těchto kontrolovaných trub vykáže atojné vady, j:

celá oblast zaslepena.

Jontližč" dbjelt k'proniku prinární vody do aokundár-

ní atrany za provozu (pórovitostí toplocněnných trubek),

je přípuatn/ pronik aax 72 l/l hod. priaární vody do

sekundární vody. Při překročení táto hodnoty ae auoí

parogenerátor odatovit a opravit (hodnota platí pro PG

froncouzekeho typu Bugey).

3*5. Zkušenosti a jakoctí teplosměnných t.i.ub za provozu

Francie: Běhera šecfcileteho provozu elektrárny Bugey (12

parogenerátorů a cca 50 000 trubka-xi.) bylo za-

alepeno 20U ka trub.

ITSR: 2 cslkovélio počtu sledovaných trub 117 455 bylo

v roce 1982

kontrolováno celkem trďb 7ó 935 (65/5)

zjištěno 20% zeslabení tloušťky 1,8$ trub
ctěny u

zjištěno 50/í zeclabení tlouštky O,OS/S trub
•těny u

zaalepono bylo 0,02/0 trub

3 • ̂  • ^ M i í i l Ji-t^yL^. Ji2ľX9íL J2^r-°jS£.íl^£.ít2^
Zvláštní důraz při atavbě nové elektrárny a' při

vntupní kontrolo jakonti trub v parogenerátorů oe klade

na výchozí jakoat trub. Ha trubkách nejoou přípustné

žádné povrchové vady typu přeložek, trhlin a šup. Jc;ou
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Joou povoleny jen jemné rýhy mechanického původu do

hloubky 0,02 mm. Dodržení tohoto předpisu je kontrolová

no při uvedené vstupní kontrole jakosti, Důvodem k těm-

to přísným požadavkům je jednak korozní odolnost trub,

ale hlavně to,že v případě přítomnosti těchto povrcho-

vých vad se vytvoří nepříznivé šumové pozadí při kontro-

le vířivým proudy, které znemožní kontrolu rozvoje vad

za provozu.

3»7. Pjgganiz_aoe pjfovozní̂ _kojatrroly jakooti

Pravidelné provozní kontroly jakosti se provádějí

každý rok při odstávce elektrárny (výměna paliva1.)• Na

jednom bloku elektrárny co provádí přibližné 3000 kon-

trolních operací.

Většinu těchto operací provádějí ..ve Francii npeoia

lizovaná firna Intercontrolle, v iíSK • výrobce KWU.

•Výsledkem kontroly je zd2na.11 ctnvu jednotlivých

komponent (u PG hlavně otavu teplosměnných trub) a návrh

na potřebné opravy.

4.1. Za.glej)ování vadných trub parogenerátorů

Vadné trubky-jaou zaslepovány třeni způsoby:

a) zaslepování ručnía vsunutím zátky do vadné trubky a

její obvaření. Zkušenosti ukázaly, že tafco metoda je

•pojena n problémom nedokonalého zavaření způsobeného

vlhkostí ze II. strany, která způsobuje ve svaru

póry a t í Í:Í netěsnost. Použití metody WIG je tím prak-

ticky znemožněno.

b) zaslepení vadné trubky pomocí zátky utěsněná výbuchem.

3 metodou byly zinkány poměrně dobré zkušenosti zejmé-

na z hledinka rychlého provedení v aktivním prostředí.

Během provozu cc však ukázalo, že utěsnění výbuchom
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způsobovalo u vedlejších truh jejich uvolnění n ná-

•lednou netěanoct.

c) zaslepování metodou přeanáho zavaření aátky. Spočívá v

tom, že a e trubkovnice opracuje specielní frézou do ko-

nického tvaru a zátka je vounuta do vadného místa auto-

naten a privarená netodou WIG pulsujícím obloukem* Zaří-

zení pro autonatide á frézování otvoru, voazení zátky a

její zavaření ae velai osvědčilo.

Zařízení pro automatizované opravy vyvinuly foray:

Francie: Intercontrolle

15» rue deti Soletc-Batinent L15

94583 Rungic Cedex

I*SR: 1. Kraftwerkunion A.G. - Service

C52O Erlangen

2. Kraftanlangen A.G., Heidelberg

&c•2 • Popravy /ořitipkýcji opelí^ zavařováníru jjez. popouštění

Problematika vzniku vady na plášti tlakové nádoby

je Tovp.aov uir z-.\ zccl?. výjincčiiouI Přccto re vyskytl

ve Prancii případ vzniku trhliny na plášti parogenerá-

toru v aírjtě přechodu horního velkého průraěru (vyparná

cáat) do coodní čáati pláště. Jednalo ae o feritický ma-

teriál (0,20/í C, 1,24% Ito, 0,42-̂  Ni, 0,8;* lío). Oprava

byla provedena ručně bež předehřevu postupen kladení

housenek. Kladení housenek zajišťovalo dokonalé popouš-

tění navařené vratvy další housenkou. Tvrdost základní-

ho materiálu byla 170 IÍB. Tvrdoc/t opraveného mí c ta (aě-

řeno na referenčním kontrolním opoj i) ne pohybovala v

rozmezí 180 až 250 líB. Provedená oprava je kvalitní a ne-

vykazuje další vady,"

4«3» Organizace. o_prav

Drobné opravy ai prová.dí elektrárna savaa. Odborné

opravy, aezi něž patří zaclepování vadných trub v páro-
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generátoru, provádí

ve Francii: výrobce Framatoni

v NSR: výrobce KVVJ

5. Návrhy na využití

5.1. IXjLpuhodobá percpektivní opatrení

a) Sľáhrada slitin raedi (aoaazi) používaných na teploaaěn-

né trubky kondenzátorů a ohříváků napájecí vody v ae~

kundárnía okruhu trubkani z vysocelegovaných ocelí c

faktoren W 30 (viz 2.1).

b) Zvýšení nlkality oekundární vody na hodnotu pil 9»5.

c) Zvýšení intenzity odkalování parogenerntarů na 5%

průtočného množství.

d) Zařazení účinných filtrů na čištění napájecí vody a

cnížení celkového přípustného i.inoactví nečistot zejné-

na 02» Pej Cu.

e) Zavedení pravidelné provozní kontroly jakoati teplo-

£jněioiiých trub vířivými proudy počínaje nultýn staven

u nově vyrobených parogenerátorů.

2• .patření a krátkodobou^

a) Pravidelné vyhodnocování kontrolních analýz skutečného

obcahu nečiBtot v priradrní a napájeoí vodě ?G, a to zej-

aána z pohledu pH, Cl, 0 2, í'e, Cu, vodivocti. Vyhodno-

cování provádět pravidelně nejneně 1 ročně opolečně a

provozovatelem elektrárny.

b) Zajistit u provozovatele elektrárny příoné dodržování

předepsaných režimů I. a II. vody. U každého překro-

čení předpisu vyhodnotit příčiny 3. navrhnout opatření

k zabránění jejího opakování.

c) Vypracovat program kontroly jakosti teploaměnných trub

v provozovaných parogenerátorech včetně nultého stavu

a navrhnout jeho realizaci (návrh zařízení pro automa-

tizovanou kontrolu teplooměnných trub vířivými proudy).
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• řolcrokovostní prvky PG typu VVER-44.0

~ Použitím čeokoslovonnká modifikace covětaké technolo-

gie upevňování %eploaměnných trubek v kolektoru parní-

ho generátoru bylo dosaženo vyšší kvality upevnění. •

Na kontrolních spojích a e dosáhlo až trojnásobně vyš-

ších vytahovacích oil než je požadováno přÍGlušnýni

protokoly.

- K analýze napětí parního generátoru jome použili podrob-

nejší výpočtové metody, které umožnily identifikovat

extrémně naaáhaná místa, jejichž odezva na provozní

zatížení můžo být průběžně sledována. Tíinee onižujo

pravděpodobnost výskytu nepředvídaných poruch. Tento

přístup je v/chodisken k zpracování diagnostických nc-

tod sledování odezvy parního generátoru na provozní

podmínky. V coučaoné době je vyřešeno unictění aníaačů

na tělecje parního generátoru, řešíme (cpolečnš c Vlfez

Brno) specifikaci přístrojů, metodiku měření a výhodno-

cov.íní výcledků aěření. Analýza bude podkladea k vypra-

cování výpočtu zbytkové životnocti při odchylkách olcu-

tecnélio od projektového pracovního režinu parního gene-

rátoru.

- V aoučaané době vytváříae ayatén sběru infornací o pro-

vozu primárního okruhu JE. Soustavné aledování odezvy

parního generátoru na provozní podnínky v zeních RVHP

(SS3R, NDR, BLR) nán umožňuje zpřeonit výpočet zbytkové

životnosti konatrukce a přijímat vhodná opatření (u vý-

robce i provozovatele) vedoucí k zajištění požadované

301ete provozní spolehlivosti parního generátoru.

Znaloot způsobů a míGt extrémně namáhaných u parních

generátorů umožňuje provádět jejich preventivní kontro-

ly během plánovaných odstávek provozovatelem a přijímat

příclušná opatření k zamezení jejich nežádoucího vývoje.
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- Byla provedena korapletní revize původní sovětské směr-

nice a zpracována optimalizace programu spouštěcích

zkoušek parního generátoru včetně predprovozníoh kontrol

(č. 4-001000-91-prograa spouštěcích zkoušek PGV-213).

- Obdobně byla provedena optimalizace instrukce pro pro-

voz a údržbu parního generátoru na základě analýzy níot

zvýšeného namáhání (instrukce 5. 4-001000-44) cestou

kompletní revize původní sovětské instrukce obnažené v

technickém projektu.

- Ve stadiu jednání j sou konstrukční úpravy některých míot

zvýšeného namáhání parního generátoru (víka kolektoru

primárního okruhu - řešení problematiky šroubového opo-

jení, ochranné výklenky kolektoru, náhrada materiálu ko-

lektoru a další).

- Ve srovnání a technickými podklady původního sovětského

technického projektu byly podstatně zlepšeny jakostní uka-

zatele základní oceli 22K určené pro výrobu tělesa par-

ního generátoru a jakostní ukazatele oceli 08Ch 18IÍ10T

určené pro výrobu primárního kolektoru parního generátoru.

a) u oceli 22K zabezpečujeme dodržování maximální kritic-

ké teploty křehkosti t K Q + 20°C. Dodržení této teploty,

která v původní sovětské technické dokumentaci netyla

obsažena, unoííňuje provádění všech tlakových zkoušek

(jak u výrobce, tak u provozovatele) za podatatflš niž-

ších teplot, což představuje úspory v nákladccn na

energii a zvýšení celkové bezpečnosti této tlakové ná-

doby proti vzniku křehkého lomu nejenom při těchto

tlakových zkouškách, ale i za provozu.

Skutečně dosahované hodnoty kritác kéteploty křehkosti

se v průašru pohybují mezi -10 až 0°C.

b) u austenitické oceli 08Chl8II10T nebyla v původním so-

větském technickém projektu předepsána hodnota veli-

koati auotenitickéhc zrna. VÍTKOVICE zavedly výrobu

primárního kolektoru oarníhu generátoru 3e zárukou ve-
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likooti zrna max. 3. otupne podle GOST 5639-65. V prů-
měru je dooahována jošfcě jeianejší otruktura, a to pře-
vážně 5. stupně dle téže normy. Záruka jemnozrnnocti ma-
teriálu umožňuje dokonalou ultrazvukovou kontrolu jakos-
ti kolektoru, čímž oe zabrání použití takového kolektoru,
který by obsahoval nepřípuctné vnitřní vady. Kromě toho
zvýšená jennozrnnoat půaobí na zlepšení piaotických užit-
ných hodnot oceli při provozním namáhání. Tímto opatiJ-
níia vytvořil výrobce předpoklady pro zvýšení odolnosti
kolektoru proti cyklickému namáhání a korozi pod napě-
tím, které .jaou hlavním nebezpečím vzniku vad za provo-
zu.

- Byl vyřešen ochranný výklenek kolektoru. U našich parních
generátorů je použito zdokonalené konstrukce, která zajišíu-
je ochranu kolektoru na rozmezí voda-pára a umožňuje kon-
trolu úniku media z primárního okruhu, což vede k vyšší
apolehlivocti provozu JE.

- Řešení přívodu havarijní chladné vody - slouží k rychlému
ochlazení sekundárního okruhu při haverijním ctavu a tím
k bezpečnějšímu odotavení bloku JE v provozu.

- Zavedeno navařování nátrubků. Js 1100 automatem pod tavid-
lea. Navařování ae provádí aaaoatatne na nátrubcích před
jejich přivařováním k těleau parního generátoru, což eko-
nonizuje výrobu a zvyšuje kvalitu svarového s poje.

- Zavodění nové technologie přivařování nátrubků Js 700 a
Je 1100. Provádí ae na podložný kroužek proti původnímu
přípravku dle informací ze SSSR, což ekonomizuje výrobu.

Zavedení zkoušky mezikrystalické koroze pro apoj teploonšn-
ná trubka-kolektor. Zajišťuje ověření vyšší kvality tohoto
• poje a tím i vyšší míru provoaií opo!61ilivoc':i.
Zavedení ovařování na podložnou pásku. Zvyšuje kvalitu ava-
řování obvodových a podélných cvarů pláště tělesa parního
generátoru, ekononizujc výrobu.



- 83 -

- ílovým řešonín lanových oiaezovačů oe zajišíujo stabili-
ta parních generátoru v havarijních situacích a omezu-
je oe eventuální porušení zařízení primárního okruhu JE.

- Použití tepelno izolace vnitřního povreh*r parního .• gene-
rátoru v oblaati závěrných svarů zanezuje tepelné ovliv-
nění teplosaěnných trubek ve fázi žíhání a tía zajišíu-
je dosažení požadované kvality.

- Provádí se tryskání plechů pláště tělesa parního gene-
rátoru. Před zavedením do výroby tělesa parního generáto-
ru ae provádí tryakání nekovovým ne diera, čímž ae dosahuje
vyšší kvality plechů pláště, což má kladný vliv na život-
nost a bezpečnost tlakové nádoby.

- Zavedení ultrazvukové kontroly. Před opracováním svarových
hran u plechů pláště parního generátoru je zaváděna UZ
kontrola okrajů plechů a požadavky dle kritérií pro svary,
které jsou vyšší než kritéria pro plechy. Výsledkem jG vyš-
ší kvalita svarů.

- Zpřísněné požadavky na kvalitu vod. Jaou uplatněny v tech-
nických podmínkách jak pro tlakové zkoušky, tak pro vlast-
ní provoz JE. Dle sovětských zkušeností ná kvalita vod
s.naČný vliv na provozní spolehlivost a životnost zařízení
JE.

- Kove řešení spodní části kolektoru. Původně přivařované
nátrubky na spodní části kolektoru byly nahrazeny nátrub-
ky vyrobenými z téhož kusu materiálu* Vzniká úspora u vý-
robce a je dosažena vyšší spolehlivost zařízení za provo-
zu.

Literatura

1/ Zpráva ze satudijaí cesty do Francie a NSR:
"Vlastnosti a netody ověřování jakosti oprav komponent
primárního okruhu jaderných elektráren typu PWR ze. provo-
zu" - s.prof.ing.Jiří Elfmark, DrSc. (.3/85)
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2/ Prospekty "Electricite de Prance"
3/ Pireiuií, l iteratura GKN Heckar Weotheia
4/ Pireaní l i teratura KWU HSR
5/ Oavědčení o technické pokrokovosti pro parní .generá-

tor PGV-213 (9/83).
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PRIMÍHJÍ OKRUHY JADERIÍÍCH ELEKTRÁREN S TLAKOVODHÍMI REAKTO-
RY a ÔERFADLA, POTRUBÍ, ARMATURY - PEVEOST, PROVOZlíf SPOLEHr
LIVOST, ZBYTKOVÍ ŽIVOTNOST

A. log* - SIGLIA Vtí Olomouc, pracoviště Praha

Referát vychází z poznatků autora získaných při návště-
vě dvou západoevropských jaderných elektráren: francouzská
Bugey poblíže Lyonu a švýcarské Goagen poblíže Bernu. Na zá-
kladě chladnutých filmů o prohlídkách zařízení primárního
okruhu při odstávkách jaaderné elektrárny, sdělení a diskuzích
o provozních poruchách,jež se vyskytly, jakož i na základě
získané odborné literatury v závěru článku uvedené, autor
pojednává o některých aspektech bezpečnosti primárního okru-
hu tlakovodních reaktorů ve vztahu k dimenzování, pevnostním
výpočtům a inapekčním prohlídkám a opakovaným zkouškám. Dotý-
ká ae též «tázky odhadu zbytk»vé životnosti tlakových cáotí
primárního okruhu, t,j. hlavního chladícího potrubí a vesta-
věných zařízení (např. Čerpadlo, parogenerátor).

1. tívod
Podle údajů švýcarské společnosti pro atomovou ener-

gii (1) byl k 1. lednu 1985 instalován na celém světě v ja-
derných elektrárnách celkový výkon 221 271 W, Při tak obrov-
ském výkonu a další rozsáhlé výstavbe těchto zařízení a v ne-
poslední řade i zvýšené ochraně životního prostředí poža-
davky na bezpečnost všech jaderných energetických zařízení
jsou velmi přísné a v současné době se neustále zvyšují.
Ještě ve větší míře to platí ojjaderných elektrárnách s tla-
kov odními reaktory, jicha je v provozu nejvíce.
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2. Komponenty primárního okruhu jaderná elektrárny, dimenzo-
vání, provozní namáhání Ti průkazy pevnooti

Ačkoliv tlakové nádoby a potrubí jaderných elektráren
nejsou vystaveny většímu tlakovému zatížení ani yyšším teplo-
tám ve srovaání D elektrárnami klasickými, muaí u nich být
zajišíován kvalitativré vyšší stupeň pj. jekční beapečnoati.
To vyplývá z velké závažnosti poruch nebo případných havárií
na těchto zařízeních, neboE i například malá netěsnost chla-
dicího primárního potrubí nuže způsobit únik idi«alctivní
látky. Případné roztržení stěny tohoto potrubí pak může ohro-
zit ayatém chránící jaderný reaktor před havárií ztrátou chla-
divá.

V současné době je všeobecně přijata filozofie "jaderná
bezpečnosti11 taková, že je požadován stejný otupen provozní
bezpečnosti pro tlakovou nádobu reaktoru a ostatní komponen-
ty primárního okruhu (hlavní cirkulační potrubí, hlavní cirku-
lační čerpadlo, hlavní uzavírací armatura, systém kompenzace
objemu, parogenerátor atd.). Z toho vyplývají též stejné po-
žadavky na projektování, ate citaci materiálu, dimenzování,
kontrolní pevnostní výpočty, schvalovací řízení a rozsah pro-
vozní diagnostiky vad materiálu, jehož vlastnosti jsou degra-
dovány během provozu nejen provozním namáháním, a JOD táž expo-
zicí radioaktivní-ii zářením.

Průkazy pevnosti lze provést ve dvou krocích, z nichž
první je dimenzování, druhý kontrolní výpočet komponenty a
uvažováním všech provozních zatížení včetně cyklického provo-
zu a dynamických zatížení. Ha roadíl od konstrukčních předpi-
sů, kde se dimenzuje pouze na vnitřní přetlak, provádí oe zde
dimenzování dle analýzy primárního napětí <d všech zatížení vý-
počtového a provozního stupně, která vyvolávají primární napě-
tí (vnitřní přetlak, vlastní tíha, vnější aíly a momenty, účin-
Icy od zemětřesení). Uvažují ae výrobní tolerance, naproti tomu
30 nebere v úvahu austenitický návar na vnitřním povrchu kom-
ponenty.
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ľri provádění úplného kontrolního povno'ctního výpočtu
muníme uvažovat napětí od jednotlivých zátěžových vlivů,
přičemž muaí být zahrnuta všechna zatížení, jež se v provo-
zu v.yakytnou (vnitřní přetlak, vlastní tíha plus medium
plua izolace, působení osamělých nil a momentů, teplotní di-
latace, teplotní gradient po tloušíce stěny od nestacionárních
provozních režimů, aetrvačné účinky od zemětřesení, náhlé
změny tlouštěk, koncentrátory v důsledku konatrukčních neopo-
jitostí). Pro provádění výpočtů jsou závazné predpisy napr.
sovětské G03T a americké ASME. Jednotlivá napětí jcou poau-
zována diferencovaně, podle toho, jak jsou podle zmíněných
předpisů zařazována do příclušné skupiny kategorie napětí,
přičemž podle závažnosti této skupině přísluší rozdílné do-
volené napětí.

3. Periodické prohlídky zařízení prim. okruhu, zbytková ži-
votnoat komponent i . .

Skutečný provoz jaderné elektrárny není rovnoměrný,
laromě najíždění a odstavování vyskytuje ae časté snižování a
zvyšování výkonu a i jiné přechodové provozní stavy. Výpočto-
vý model stanovení líátěžných bloků a určení provozních cyklů
nemůže plně vystihnout skutečnost a neobejde a e bez určitého
zjednodušení. Kromě toho nelže precizně zahrnout do prokazo-
vání pevnostní způsobilosti některé jiné vlivy, např. korozní
poškození. K poškozerfh a porUcíhám během provozu skutečně dochá-
zí a tyto si vyžadují opravy a odstávky elektrárny, a to i ne-
plánované - tak tomu bylo i v elektrárně Bugey (ukinitání oó.aií
inconelové průchodky palivového článku a její odplavení pri-
márním potrubím až do parogenerátoru) /4/ a .v elektrárně
Miihleberg (trhliny vlivem vibrací v palivovém kanálu) /2/.
Známo je mnoho poruch trubek parogenerátoru, kdy se zabraňuje
prasknutí trubek, jejichž stav je kritický, zaslepením obou
jejich konců, případně ae ptakozené trubky vložkují trubkami
menších průměrů.
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Z uvedených důvodů je velmi důležité provádět provozní
prohlídky komponent primárního okruhu a opakované zkoušky
těchto komponent. Přitom je známo /£/, že většina poruch
aouvicí 0 přítomností defektů v materiálu, které oe během
provozování jaderné elektrárny rosvíj ejí.

Vlastní norma pro provozní prohlídky jaderných elektrá-
ren existuje v USA - ASIffi Code Section XI* for Inservice In-
spection of Uuclear Reactor Coolant Systems, Záaadami normy
se zde nebudeme zabývat (překlad vysel v ÚISJP Zbraslav),
ale krátce uvedeme některá otázky týkající se nedestruktivní
detekce trhlin v primárním okruhu, sledování růstu trhlin,
výběru sledovaných míst, délky inspekčních intervalů apří-
ctupu lomové mechaniky při určování zbytkové životnonti.

Nejčastěji užívané metody opakovaných zkoušek a provoz-
ních inspekcí jsou vizuální prohlídka (průmyslová televize a
zrcadlová technika, jakož i vláknová optika na těžko přístup-
n/ch místech), ultrazvuková defektoskopie, metoda akustické
emise, heliové testy na těsnost* Výběr zkušebních míst jo
nutno uvážit z hlediska velikocti namáhání, typu trhliny a
důsledku poruchy (poškozená). Trhlina nebo loia mohou vznik-
nout v důsledku dynamického namáhání (mechanicky nebo tepel-
ně) nebo působení koroze (koroze pod napětím, koroze v důslcd-
icu vzniku trhlin kmitáním).

Výběr míst k indikaci a měření růstu trhlin me musí pro-
vádět dle kritérií důsledků poruchy. Podlo toho rozlišujeme
'"důsledky malého významu", když poškození (netěsnost^ lom)
ovlivní pouze provozuschopnost elektrárny vzhledem k ochraně
proti radioaktivnímu ozáření v elektrárně, nikoliv v jejím
okolí (např. poškození spojení prim. okruhu s okruhem mezichla-
zení) a "důsledky velkého významu", kdy by mohlo pro poškoze-
ní rychlým a velkým lomem dojít k vážným důsledkům z hlediska
jaáerné bezpečnosti a pro okolí elektrárny. Vedle stěn primár-
ního okruhu je třeba sledovat řídící a ochranný oyatém reak-
toru, hlavní cirkulační čerpadlo, hlavní uzavírací armaturu.
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Z ;il,;diaka orientace trhliny je třeba uvážit, že trh-
liny v obvodovém směru mají vetší pravděpodobnost výskytu
(nají prioritu i v ASME Code XI), trhliny v osovém směru
jaou nebezpečnější, ncboí mají až S krát větší rychlost ší -
ření /ó/.

Při oleci ování růatu (šíření) trhlin v materiálu primár-
ního okruhu musíme vycházet ze zákonů lomové mechaniky,
líkolem je stanovit pro konkrétní místo výskytu kritickou
délku trhliny aotanovit počet cyklů zatížení K nutných k
rozvoji trhliny dané velikosti na kritickou (t.j. v daném
okamžiku zbytkové životnosti"). S tím souvisí stanovení pe-
riody nebo intervalu provozní prohlídky.

Napjatost na čele trhliny je charakterizována "fakto-
rem intenzity napětí" K. Závislost rychlosti růatu únavové
trhliny na rozkmitu K lze rozdělit do tří částí - v I.oblas-
ti charakterizované prahovou hodnotou K dochází k rozběhu
šíření trhliny, II. oblast stabilního růatu trhliny je defi-
nována experimenty ověřeným. Parisovým exponenoiálním zákonem
(1), což platí až do kritické welikocti trhliny eu. Ve
III. oblasti se rychlost růatu trhliny enormně zvyšuje a za-
čínají se uplatňovat statické mechanizmy perušování. Tento
stav nelze připuotit. Integrací rovnice (lj dostáváme počet
cyklů do lomu IT (životnost).

Pariaův zákon:

£ä = B ( K ) n (1)

au
B, si .... materiálové konstanty

V /S/ je provedeno výpočtové hodnoceni šíření trhlin
v primárním potrubí tlakovodního reaktoru v závislosti na
cyklickém provozním zatížení. Je posuzován růat semieliptic-
kých trhlin a velikostí 10% tloušíky stěny (dovolená hodnota
dle ASME Code XI) na 50% tlouáíky, kdy je určena zbytková
životnost. Pro jednotlivé případy byla určena prahová rych-
.. o • , . •. . _ : . ., ' " . -
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loot růatu trhlin v závislosti na rozkmitu napětí, jejíž
překročení vede k rychlému lomu (t.j. rychlejšímu než je
lOletý inapekční interval minimálně požadovaný A3ME Code XI).
Je ukázán výrazný vliv vibračních napětí na veliicoat prahové
rychlosti růfjtu trhlin a dokázáno, že axiální trhliny se šíří
až okřát rychleji - ve srovnání s obvodovými vykazují Tfo žx-
votnoati.

ír"i stanovení intervalů provozních prohlídek jeme vázá-
ni na doby odstavení jaderné elektrárny z provozních důvodů,
proto není interval kratší než rok reálný. Počet zkoušených
mí G t by něl být v počáteční ä konečné íází žxvotnouti z dů-
vodu prakticky zjištěného častějšího v/skytu poruch větší
než ve střední fázi. Opakovaní zkouška je nutná i mimo sta-
novený rytmus, jestliže dojde k mimořádné události, jako je
vniknutí chloridů, použití havarijního chlazení apod.

4. ZávSr

Provozní inspekční prohlídky tlakových zařízení priaár-
nílľi okruhu jaderných elektráren jsou důležitou a nedílnou
součástí činností a procesu, na jehož konci je rozhodnutí o
způsobilosti komponenty k dalšímu provozování, odhad ztyt-
k»vé životnosti, připadne rozhodnutí o opravě nebo výměně kom-
ponenty. Výběr kritických míst pro kontrolu, rozsah a hloub-
ku kontroly, jakož i frekvenfee periodických prohlídek pritom
musí vycházet1 z provedených průkazů pevnooti, kvantitativ-
ních úvah lomové mechaniky a uvážení možných důaJe dků poško-
zení v uvažovaných místech a komponentách. Některými úvahami
okolo jmenovaných, aspektů provozní bezpečnosti snaží, se pří-
spěvek seznámit 3 vybranými otázkami problematiky na základě
materiálů získaných při návštěvě dvou západoevropských ja-r
děrných elektráren v rámci tématického zájezdu závodní po-
booky ČSVTS Jstavu jaderného výzkumu Řež u Prahy.
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RADIOAKTIVNÍCH ODPADÔ VE ŠVÝCARSKU

Lloravec J..Ing., CSc. - tfjV Řež

Odpady a odpadky všeho druhu v nejširším slova o
vynikají při každé lidské uinnoati a zneoišíují naše aivot-
ní prostředí. Také odpady z výroby energie nejsou výjinkou.
Odpady ;z výroby jaderné energie oe přitočí liší od ostat-
ních odpadů ve dvou důležitých bodech;

1. j'aou radioaktivní a vyzařují člověku nebezpečné záření,
2. jejich nnožství je tak aalé, ze je technicky a ekonomie icy

noäné ahronažäovat všechiiy nebezpečné odpady, uzavřít je
a izolovat od životního prostředí.

Proces popsaný v bodě 2. není nožný např» u odplynů z
uhelných elektráren, naftových výhřevných zařízení a odplynů
z dopravy kvůli jejich velke.au nnožatví.

Oba citované aapekty určují sněr technických řešení
oro ukládání RA odpadů.

11a každého občana Švýcarska připadá průměrné za xok
950 kg pevných odpadů (z -průmyslu, donácností atd.) a k touu
ješfce aenší množství částečně velni jedovatých látek jako
juou foafáty, aulfáty, olevo, ř*ut atd. Dále je to přes
1 2001cCiPlynných odpadů (C02 a CO, feO2, prach atd.).

Haproti tocm všechny švýcaraké jaderné elektrárny
(Beznau I + II, Miihlenberg, Goagen a Leibctadt) produkují na
1 obyvatele 340 gramů nízko a ctředněaktivních RA odpadů
r. 6 g vysoce aktivních odpadů (včetně solidifikujícího nate-
ri-ílu.

Z celkové průměrné roční dávky radioaktivního páření
;i?ipadá na 1 obyvatele Švýcarska pouze néně než 1 % zr.žení,
'.) ochoze jícího z jaderných elektráren.
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V palivových prutech se tvoří plynné štěpné produkty,

jako Xe a Kr, které se aohou doetat do vodního okruhu reak-

toru. Jsou odváděny do odplynovacího zařízení a tak dlouho

zadržovány,as jejich radioaktivita klesne na zlonek původní

hodnoty, Tento odplynový zbytek ae dostává pod úřednín do-

hleden do okolí elektrárny. Koncentrace RA plynů v ddolynech

nepředstavuje ani pro obyvatele v bezprostřední blízkosti

jaderné elektrárny žádné nebezpečí.

Pevné RA látky, které přicházejí do kontaktu s chladi-

vém, ae částečně rozpouštějí a znečištují chladící okruh.

Přiton vzniká KA vodný odpad, který je zachycován ve apecicl-

ních nádržích, čištěn a přiváděn zpět do chladícího okruhu

reaktoru nebo při dodržení saěrné hodnoty ae pod kontrolou

oslv.ídí do řeky. Koncentrace látek v tomto vodném odpadu je

tak nízká, že po promíchání Q vodou v řece lby tato voda

aohla být používána jako pitná voda.

V početných istícíh systémech vznikají pevné RA odpa-

dy. RA láfcky odstraněné z odplynů a vodných odpadů jsou

skoncentrovaný ve vzduchových filtrech, v odparcích a na •

iontomeniČových filtrech. Do skupiny pevných odpadů náleží *

také kontaminované díly strojů a zařízení. Tyto RA odpady

.jsou různé aktivity a rozdělují se na nízko-, středně- a vy~

aoceak'tivní odpady.

Nízkoaktivní odpady znamenají co do objemu největší

podíl RA odpadů* Jsou to iontoměničové pryskyřice, vysušené

koncentráty vodných odpadů z elektrárny, rozmělněné nebo

slisované části pevných zbytků jako nářadí, díly strojů,

izolační nateriál a také hořlavá zbytky jako plastikový na-

toriál, ochranné oděvy a papír. líízkoaktivní hořlavé odpady

se spalují ve spalovacím zařízení ústavu pro reaktorový

vfzícuivi ve Wurenlingeh a tin ae jejich objen zredukuje na

aedecátiiui." Popel, ve kterén je obsažena radioaktivita, se

plní do ocelových audů a solidifikuje se. ííízkoaktivní od-
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pády se až do procesu konečného uložení skladují v mezi-
skladu v elektrárně.

Středněaktivní RA odpady vznikají hlavně v čistících

systénecL reaktorového okruhu. K tomu přibývají kovové

díly vznikající při opravách, Jaou plněny do 200 1 audu,

colidifikovány betoneia, bitunenen nebo tuaělou hmotou a skla-

dovaný v meziskladu elektrárny. V elektrárně s vyicone_a

1 000 iiiW (Gosgen, Leibstadt) se vyprodukuje ročně aci

1 500 sudů ó objemu 200 1 a nízko- a atředněaktivníin odpa-

den. Při odstavení vysloužilé jaderné elektrárny 1: tonu při-

bude ještě asi 10 000 a nízko- a středněaktivních odpadů.

Počítá se, ae z velké jaderna elektrárny odpadá ročně

735 tun nízko- a středněaktivních a 12 tun (včetně 3olidi-

í'ikujícího materiálu) vysocektivních zbytků. Za předpokladu,

Se by se v uhelných elektrárnáchvyprodukovalo stejné anož-

ství elektrického proudu, bylo by nutná počítnt ac

7 500 000 tunaiJi 00 2, 40 000 tunami S0 2, 20 000 tunami kys-

ličníku dusíku, 5 000 tunami prachu (komínem do aitaosréry)

a 350 000 tunaiui popele a dalších odpadů.

Z celkové radioaktivity vznikající v jaderné elektrárně

připadá na slabě- a atředněaktivní odpady pouze zlonek pro-

centa. Přes 99 % radioaktivity zůstává ve vyhořelých pali-

vových článcích, které se skladují pod vodou mininálně po

dobu 6 měsíců (pro odvedení porozpadového tepla a zmenšení

cictivity );poton ae články traneportují až v 120 tun těžkém

speciálním kontejneru 1c přepracování.

Transport vyhořelých, článků -se provádí jednou ročně

několika jízdaa.i. Podléhá přísným bezpečnostním předpisůn

podle sněrnic MAAiii. Kontejner je tak uasivní a stabilní,

,-:by přestál bez poškození všechny ^nyclitelné ne'iody a nedošlo

t-i k k úniku radioaktivity.

V závodě pro přepracování ae vyhořelé články skladují

3 roky; běhea této doby se radioaktivní látky dále rozpadají
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a tin co zmenšuje aktivita a produkce tepla. Konečně se

články rozřežou a chemicky rozpouští. Uran a plutoniun ne

oddělí chemicky od radioaktivních štěpných produktů. 2t2pi-r

telný uran a plutonium ae znovu použijí gro výrobu nových

palivových článků.

Silně aktivní štěpné produkty, které se jič nedají

použít - asi 3 váhová •% vyhořelých článku - se skladují mi-

nimálne 1 rok v kapainea stavu, přičemž £36 dále rozpadají.

Poton se cheaicky zeskelňují a plní do asi 1,5 n dlouhých

ocelových válců s průačreci asi 40 cm. Tyto válce :je možno

kontrolovatelně skladovat po desítky let. Teprve poton při-

chází v úvahu konečné uložení ve vhodných geologických útva-

rech.

Z 1 000 M jaderné elektrárny odpadají při přepraco-

vání ročně průměrně 4 a ze sice lněných silná? radioaktivních

odpadů, lcteryniee naplní 25 ocelových válců.

V každém případě nusí být zajištěno, že ae radioaktiv-

ní látky dO3tatečne rozpadnou, než se uohou objevit na zeLi-

skéu povrchu, i po eventuelních přírodních katastrofách (ze-

natřesení, příští doba ledová, náraz neteoritu atd.). Proto

jnou odpady uzavírány v podstato za 5 bariér:

1. uložení do těžkorospuetns haoty (sklo, bituuen, beton),

2. uložení do nerezavějícího kontejneru,

3. uložení kontejneru do vodonepropustného materiálu (kera-

mika, bentonit),

4. uloženi hlubolco v geologicky stabilním Q co nožná vodo-

proatén prostředí,

5. překrytí úložiště několikastancIrovou vrstvou, která ne-

propouští vodu.

Ve Švýcarsku byla v roce 1972 založena tzv. líagra

(Hationale GenossenGChaft fiir die Laserung raciioaletiver

Abfälle), která se zabývá hledánía, plánovania a výctavbou

konečných úložisí. Hagre zkoumá různé technické koncepty
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úložišť a geologické a hydrologická poměry vhodných stano-
viac. Provádí experimenty a unělýni a přírodníni bezpeč-
nostnímu bariérami a podílí ae i na aezinárodníci výzkunu.
Vzhledem k napíci množstvím odpadů není zatím žádný spěch
G vybudováním úložiší. tfložiště pro silně aktivní odpady
bude nutné teprve po roce 2020, se s tavbou úložiště pro sla-
bé a středně aktivní odpady se začne v roce 1990. Podle zá-
kona vydaného 20. kvěťna 1979 je vyžadováno úložiště tak
bezpečné, že nebude ani .;iuset být střeženo.

Jak ukazuje geologický seveť#-jižní profil Švýcarska,
je krystalické podloží ze žuly a ruly. V něm nebo v jej
překrývajících vrstvách sedimentů v severním Švýoarsku by
bylo úložiště pro vysoce aktivní odpady nejvhodnější. Úlo-
žiště budou tvořit 2 vertikální šachty a systéu horizontál-
ně' probíhajících atol až do 1 500 a pod ženským povrcher.i.
Zeskelněné silně radioaktivní odpady, uzavřené do ocelových
válců,se budou ukládat do štol nebo specielně vyvrtaných děr
a vodotěsně obkládat.

Pro slabě a ctředněaktivní odpady je onoho možností.
Ha tyto odpady, vzhledem k jejich 170násobnénu :inoastv£,je
větší potřeba ;aísta. Nagra zatím vybrala 3 nejvhodnější
utanoviště.

Počítá se e tin, že výzkum a stavba úložišt a konečné
ukládání odpadů přijde na 5 % ceny výroby proudu.

ruřZ Karlsruhe, JE Bugey a Gosgcn z chenického hlediska
iL radioaktivní ochrany ^ ^ _ < . ^ ľ „ . T .

r:á ~5 000 zaměstnanců, z toho 1 500 vědeckých a inženýrských
pracovníků. Do fyzické ochrany ústavu a jaderného raateriálu
n ochrany před zářenín je zapojeno S00 zaměstnanců. Ochrana
úutavu a jaderného materiálu je zaměřena podle nabízení vlá-
dy hlavně proti potenciálnímu terorisau. Ús'tav je obklopen
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důkladnými dvojitýri ostnatýn ploten e kontrolnía neziproato- *
ľeu; nísta s vysoce aktivnírai látkaiai uvnitř úctavu, zvláš-
tě pak skladu Pu, jsou podobným způsobem oddělena ještě od
ostatních prostor ústavu. Koleni akladu Pu jsou i betonoví
"ježci" a střecha budovy má špičatý puofil, aby na ní neiaohl
přistát vrtulník. Venkovní ostraha ústavu je dlouhá 15 len
a je na ní v pravidelných intervalech uníateno celkea 500 do-
zisetrů.

lístav byl' založen v roce 195ó G cílen vyvinout vlastni
nenecký reaktor. 90 % nákladů platí spolková vláda, 10 % hra-
dí spolková ze;aě..

Z chemického hlcdioka mají v současné době značné pro-
bléay s nadmernou koncentrací nitrátu ve vodě, která je způso-
bována přehnojovánín kolen ležících vinic.

Chemicko analytické služby nejsou organizovány centrll-
ne, i když by to jednotlivá pracoviště vítala. Tato cituace
je dána skutečností, že KPZ jako celek, i jednotlivé výzkuia-
na úatavy a pracoviště v nen (např. úatav pro radiocheiaii,
horkou chemii apod.), 3i .mnohem lehčeji zaplatí a koupí sebe-
;lražší přístroje než zaaěstnají a finančně pokryjí práci
dalšího člověka.

V ústavu existuje skupina 4 lidí pro spolupráci c MAAE
v oblasti záruk; ústav c'elý je v tonto sniyslu pod kontrolou
í/íAAE. Pro účely záruk se provádí nepravidelně namátkové
vlastní ehenické analýzy. Dále kontroly vážením a kontroly ve-
dení eviden3ních záznaaů.

V KJPZ byl vybudován, tfetav pro transurany, kde pracuje
cca 500 zaměstnanců. Z toho je 200 Němců a zbytek z různých
zeaí EHS.

V ústavu j e k dispozici přes 500 jízdních kol pro urych .-
lení nutných cest zaměstnanců po ústavu.



- 99 -

Centre de production nuoléajireiidii__Bugeyt| Francie

lía rozdíl od KFZ Karlsruhe byl v celém objektu elektrir-

ny zákaz fotografovaní.

Současné složení produkce elektřiny ve JPrancii je nás-

ledující: 59 % jaderné elektrárny

22 % vodní elektrárny

19 % uhelné elektrárny

1 % naftové elektrárny.

Za 5 let je předpoklad, že podíl jaderných elektráren
stoupne na 75 % a vodních a uhelných klesne na 20 %, reap. 5 %•

Vyhořelé články se chladí 1 rok ve vodě a pak oe trans-

portují do "La Hague, kde je přepracovací středisko nejen pro

Prancii.

Dva bloky ce chladí říční vodou, další 2 bloky chladicí-

i.ii věžemi. Odstávka pro výněnu paliva trvá 4 - 5 týdnů.

Každá 2 roky ae vyndávají všechny články, jinak pouze

jej-ich třetina; staré člcuaky se přiton přeniatují do centra,

nové na obvod.

Normální revize trvá 4 - 5 týdnů, každé 2 roky se prová-

dí revizo v trvání 5 - 7 týdnů. Těžší oprava mů:;e trvat i déle.

Pro ctavbu 1 bloku potřebovali 6 let; cena byla asi

o - 7 niliard franků.

Zajímavé bylerrovnání a HSR, kde již 15 let stavějí

rychlý reaktor, kterýuor.adetál již 7 niliard DII.

Byli jame oeznáneni s jednou poruchou elektrárny, kdy

i-ialá součástka (příliš utažená a proto přehřátá) stál-. 9

ců přerušení provozu.

V elektrárně je zaměstnáno celkem 1 400 lidí, z toho v

a-uiiniatrativně 200 lidí, v technických odděleních 350 lidí

a na ředitelství 20 lidí.
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V případě poruchy se na opravě účastní létací čety
3 celé Francie.

Pro kontrolu čistoty vody mají instalovány autonaticlcá
chemické analyzátory} laino to ae provádějí analýzy obvyklý-
mi postupy. Filtry J3ou iontoiaěničové a jejich výněnná kapa-
cita se sleduje též apektroaetricky.

Pro ženy platí aákaz práce v noci, zatímco pro práci
o aktivitou žádné omezení není, V elektrárně pracuje asi
200 žen, avšak většinou jako qekretářky. Na provozu ae účast-
ní asi 40 chemiků, kteří provádějí analýzy různého '"druhu-j
analyzuje ae i vzduch. Analýzy se neprovádějí jen v, příslušném
pavilonu, ale i na jednotlivých pracovištích elektrárny.

KKW Goagen, JŠvjfcjarGľk

Ha elektrárně jsou finanční podíly firea i obyvatel.
náklady celkem tvoří 2 020 raid, franků, z toho náklady v roco
1984 činily 439 miliónů franků.

Elektrárna produkuje jednu Kwh za ô,15 rappů, zatímco
Uhelné za 18 rappů n naftové za cenu vyšší než 20 rappů.
•Aľ-iorfcizaoe se počítá na 30 let. Zařízení je stavěno tak, že
tlaková nádoba se nuže vyměnit; neočekává se vsak, že 1c tonu
dojde, protože za cca 40 let bude technika jiné úrovně.

Už nyní je v ceně Kwh započítána deaontáž po skončení
činnosti elektrárny.

Z osazenstva tvoří 5 fa akadeaicky graduovaní pracovni-
cí, 10 % jsou inženýři, 75 % představuje kvalifikovaný per-
sonál různých oborů a 10 % ponocné síly.

Jelikož i sebemenší sabotáž odpůrců jaderné energetiky
by přinesla obrovaké ekonomické ztráty (dlouhodobá odstávka
atd.), je závod přísně otřesen a uhrabané ceuty :.iezi bariérgy-
ni jsou hlídány radaren.
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Závod je pod zárukami MAAE, niao jiných opatření jsou

zabudovány televizní a filmové ka.iery.

Velmi prakticky je ayatén šipek na podlaze, který v

každém aíatě ukazuje nejkratší ceetu k východu (v případě

havárie atcl.)«

Všechny systóray jsou do nejposlednějších ducledků 4 x

jištěny.

Chenici pracující v elektrárně nají 2 laboratoře, jednu

'"J'orkou" a druhou "studenou". Pracuje v nich nimo vedoucího

o laborantů (úroveň našich absolventů průmyslové školy) a dále

5 tzv. cheaotechniků, hlavně při ceaentování odpadů. Chemicky

;.ÍG kontrolují dávky hydrazinu, používá se uv a viditelná

apoktrofotometrie, též infračervená apektrookopte v oblaoti

400 - 4 000 cia pro kontrolu přítoLinoati olejů a různých

nečistot ve vodě. Kontrolují ae i iontoměničové filtry, avšak

sporadicky, protože vydrží při plné funkci 5 roků (filtry

jsou před použitia specielně upravovány, i ozářeníň).

Používá se též 4-kanálový analyzátor, ktorýn ae 5 dní

v týdnu stanovují koncentrace nečistot, dále ee používá ato-

:iová absorpční spektrometrie, iontová chroíiatogrr.fie (užívá'

ce Deione:c z USA), plauenová fotone trie na ot;anovení Iía a Li

a ponocí specifických elektrod se detekují ovent. netěsnosti

chladicích okruhů.
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TAŠKA - VŠZKUMÉ ZAŘÍZENÍ PRO řtfZNÍ TECHNIKU

Skřivánková M., Kábrtová I . - lÍJV Řež

Úvod

Během exkurze v úatavu KfZ v Karlsruhe nán byla unož-
iiěna prohlídka pracoviště projektu TAŠKA. Tento projekt je
jedním z nejzávažnějších v úatavu a je řešen ve spolupráci
JiHS (zejména HSR, Šv/carská, USA a Japonskr}.TAŠKA (Tandeia
äpiegelmaachine Karleruhe) je testovací technologické zaří-
zení, založené na tandenové zrcadlové koncepci c termálníai
bariérami, jehož '.ucelen je získání infonvtací o uspořádání
funkčního jádra, které bude použito pro demonstrační fúzní
reaktor. Jaou zde teotovány technologie plazmového inženýr-
ství, aupravodivé magnety, materiály, ohřev plazmy, tritio-
vá technologie aood, Dalšín úkoleu projektu TAŠKA je srov-
nání technologií požadovaných pro zařízení založených na
principu Tokanplr a pro zařízení založené na tandenové zrcad-
lové koncepci c termálními bariérami. Srovnání těchto dvou
hlavních světových fúzních koncepcí nuže vést k nalezení
optinálního řešení. Vsoučasné době je vyvíjena technologie
aupravodivých cívek, jiaiž ná procházet tok plazqy. Jako
rjupravodivý nateriál je používán tritan a niob a bylo jlí
zhotoveno 6 druhů cívek stejných rozměrů, které se liší U3-
pořidáníci /supravodivého raateriálu v 'cívce- 3 v USA, 1 v HSR,
1 v Japonsku a 1 ve Švýcarsku. Cívky ae chladí uvnitř kapal-
ným Ke, Tato nesmírně složitá technologie naráží na řadu
těžkostí jak při přípravě cívek z náročných materiálů, kde
je nutné velai přesné zpracování, tak s problémy atínění mě-
řících zařízení v ailných aagnetických polích a řadu dalších.

Cena jedné takové cívky je 30 nil. DM, Celkový finanční
náklad na projekt TAŠKA je odhadnut na 788 nil. US dol.
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Tyto finanční náklady se ovšem v případě úspěšného

dokončení projektu vyplatí, rteboí by znamenaly posílení

energetiky a zejména řešení energetické situace po vyčerpaní

všech stávajících zdrojů*

Podle názorů fysiků v Karlsruhe nastal v posledních

deseti letech v oblasti fyziky plazmy značný pokrok. Dá se

předpokládat, že aleopon jeden z probíhajících experimentů

dosáhne spuštění fúzní reakce v nejbližší době a za těchto

příznivých podmínek ae hlavní zájem v budoucích letech pře-

sune z problematiky fyziky plazmy do problematiky plazmovš-

ho inženýrství a fúzní technologie a bude možno realizovat

zkušební reaktor.

Řada vědců prosazuje názor, že před vlastní realizací

zkušebního reaktoru je třeba nejprve připravit pracující

fúzní zařízení. Teprve po splnění tohoto důležitého kroku

začít ia technickým projektem.

Principy fúzních ̂ eakt^orů

Zdrojem energie fúzních reaktorů je fúzní reakce, která

probíhá na Slunci a hvězdách a byla ve své neřízeni podobě

použita ke konstrukci vodíkové bomby, tfkolem projektu TÁSLÍA

a několika dalších ve světě je umožnění' kontrolovaného použi-

tí této reakce pro energetiku.

lía roždí J. od klasických reaktorů, kde se zíak.-'vá užitn;

energie uvolněním jaderné energie štěpením, u fúzních rc-nk-

torů se počítá G uvolněním vazbová energie lehkých j?.Jer v

prvá řa de izotopů vodíku, při jejich slučovaní - fúzi.

Ha obr. 1 je znázorněna závislost vazbové energie, kte-

rá připadá v průměru na jeden nukieon v jádře o hnotnoctnín

čísle M. Je z něho patrno, že nukleony v lehkých a v těžkých

jádrech jsou vázány claběji než nukleony ve středně těakých

jádrech o hmotnostním čísle li = 25 - 100. Při štěpení ťCílzóao
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jádra, napři U ^° na Btředne těžká jádra ae dle obr. uvol-

ní 1 MeV energie na každý nukleon, to znamená, že na štěpe-

ní jednoho jádra připadá uvoláění energie 200 MeV. Uvolněná

vazebná energie ee projevují z 80 % jako kinetická energie

novo vzniklých jader. Tato jádra při svéa pohybu způsobují

kaitání jader obnažených v palivu a tak vytvářejí žádoucí

teplo. Krone toho však způsobují nežádoucí poruchy v chenic-r

kých vazbách nebo krystalové mřížce.

Přeměna jnderné energie v tepelnou ae tedy realizuje

pri štěpení přímo uvnitř palivového článku, který 3e tak stá-

vá zdrojen tepla. Štěpnou reakci lze popsat takto

U + i n (produkty štěpení) + 2,5 n n + (zář. + jader.
0 U částice)

«(0,03eV) (0,03eV). (160 MeV) (2 MeV) (35 MeV)

užitná energie

Z této rovnice jo zřejmé, že proces štěpení ce udržuje

aán sebou, naatává tzv. samoaebeudrsující řetězová reakce.

Z hlediska této reakce je produkce tepla vedlejšxa.

procesem, který teoreticky neovlivňuje vlastní štěpnou reak-

ci. K uskutečnění štěpné řetězové reakce stačí vytvořit tzv.

kritické nnožotví štěpného materiálu v běžných podnínkách.

Řízení procesů štěpení bylo technicky zvládnuto již v době

objevení štěpné reakce v rooe 1938.

Přesto bylo třeba práce statisíců pracovníků po dobu

30 až 40 let, aby se vyřešily technické problémy než bylo

aožno tuto technologii v její nejjednodušší forně vodou chla-

zených termálních reaktorů začít efektivněji zavádět jako

energetické zdroje.

V případě fúzní reakce ae uvolňuje vazební energie pře-

aěnou velmi lehkých jader na těžší s pomocí spojení d/ou ja-

der v jedno těžší jádro a uvolnění přebývajících nukleonů.

V současné době se studují zejména reakce jader izotopů vodíku
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*He (3,5) + Jn (14,OS)

^D JT (1,01) + *p (3,03)

^D 2 H e (0,82) + Jn (2,45)

Jíle (3,67) + [p (14,67)

Tyto fúzní reakce probíhají jedině za předpokladu, že oe

jádra k sobě přiblíží na dosah jaderných sil (10' ̂  era).

Vzhledem ke kladnému náboji.jader je třeba, aby jejich kine-

tická energie překonala odpudivou sílu jejich elektrických

polí. Proto byly všechny fúzní reakce studovány na urychlova-

čích, které jiiu potřebnou kinetickou energii (10-100 keV)

dodaly.

Je zřejmé, že celková energie opotřebovaná urychlovačem

0 rinoho řádů převyšuje energii uvolněnou v terčíku, takže

tento způsob se k výrobě užitné energie nehodí.

Jinýn způsoben, jak udělit jádru potřebnou kinetickou

energii, je zahřátí na vysokou teplotu. Dle Baltzraannova zá-

kona je aouvisloní:. teplot a energie daná vztahem

1 keV = 1,16.1O7K = 11 600 OOO°0, t.j. energii 10 keV odpoví-

dá teplota cca 116 mil.°C. Při této teolotě dojde k odtržení

elektronů atomová olupky a vytvoří se aněs kladně nabitých ja-

der a záporně nabitých elektronů, která ae nazývá plazma. V

plazmě ae jádra a elektrony pohybují chaoticky, jako by byla

aaěaí iontovóho a elektronového plynu a jejich rychlost je

popsána ľáaxwellovým rozložením. V zahřáté plazmě pak dojde za

vhodně vytvořených podmínek k fúzní reakci. Heliová jádra, z

nichž každé má energii 3,52 Ifleíř, budou vzhledem ke svéuu nábo-

ji uzavřena v plazaě a s deuteriem a tritiem budou podporovat

vysokou teplotu plazrjy. Ha neutrony, jakožto neutrální částice
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magneticko pole nepůsobí, takže z plazmy uniknou a pražnými

a nepružnými srážkami c Jádry okolních atomů předají teplo.

To ae potom prostřednictvxa chladivá přenese k turbině a

použije pro výrobu elektrické energie.

U fúzní reakce je. energie podmínkou reakce. V energetic-

kém cyklu fúzního reaktoru probíhá přeměna jedné energie v

jinou £3 účinností menší než jedna a jedinou výjimkou,a to

je vlastní fúzní reakce,při níž do cyklu vstupuje uvolněná

vazebná energie reagujících částic deuteria a tritia, což

se v cyklu formálně projevuje jako zesílení toku cergie.

Pro udržení fúzní reakoe a zvýšení pozitivního výtěžku užit-

né energie je tudíž nutno dosáhnout, aby koeficient zesíle-

ní Q„„ při fúzní reakci byl co největší Q^ 1. To je hlav-

ním cílem, o který oe v současné době ve fúzním výzkunu usi-

luje.

Zatím však toho zdaleka nebylo dosaženo, v existujících

fúzních zařízeních je Q dosud podstatně nenší než 1.

V současné době se zkoumají různé principy šněrující ic

uskutečnění fúze, např. fúze a pomocí setrvačného udržení,

fúze reakce deuteria a tritia katalyzované mí-mezonem a j.

V nej pokročilejší a stadiu je výzkum realizace termo-

nukleární fúze v horké plazmě udržovaná magnetickým p olea.

Je zřejmé, že plazma o tak vysoké teplotě nemůže být uzav-

řena v Sádné látkové nádobě I Jelikož je tvořena směsí

elektricky nabitých plynů, je možno působit na plaznu mag-

netickým polen a jeho působením vytvářet magnetické nádoby

oddělení vakuem od látkových nádob, takže nedochází k doty-

ku mezi plazmou a stěnou látkové nádoby. Ve stacionárních

polích je pro udržení plazmy nezbytné, aby magnetické pole

vyvolávalo mnohem větší tlak než je tlak plasmy. Z počátku

se zkoumala zejména časově proměnná magnetická pole v otev-

řených geometriích. Iíyní se pozornost zaměřila na toroidál-

ní konfiguraci. Je to v podstatě lineární magnetická nádoba,
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složená do prstence a poJ©puuolá£ vo směru hlavní kružnice
se nazývá toroidální. lakové zařízení bylo vyvinuto v USA
pod názven ijtellarotor. V SSSR pak vznikla myšlenka vyvolat
poloidální pole elektrickým proudem vlastní plazmy, který ue
indukuje vnějším elektrickým prouděn. Tento způsobe TOKAMAG
unožnil -značný pokrok k realizaci fúze. Projekt TAŠKA se na-
zývá výzkumem pole se zrcadlovým odrazem, jehož prinuip je
znázorněn na obr. 2. Magnetické pô Le kruhových cívek, který-
mi probíhá stacionární proud, lze uvažovat přibližně jako
pole dvou osově symetrických magnetických dipólů. Lorentzova
síla způsobuje spirálový pohyb nosiče náboje a jemu přísluš-
né magnetické pole odpovídá přibližně magnetickému dipólu,
který je položen tak - a v ton spočívá zrcadlový efekt, že
oři přiblížení k jedné z obou cívek se vždy odráží.

Splnění podmínek pro uskutečnění fúzní reakce a jejího
docílení je jen prvním krokem. K jeho dosažení je třeba reali-
zovat několik systémů, jejichž konstrukce představuje specific-
ká problémy jednotlivých vědních a technických oborů,j ako je
tvorba silných elektromagnetických polí a pomocí supravodi-
vých cívek, udržení vysokého vakua a čistoty, ochrana před
neutrony a gaiaa zářením apod. Tyto problematiky otaví před
jednotlivé vědecké obory samostatné úkoly.

Po realizaci prvního pracujícího vzorku s fúzní reakci
bude nutno řešit další složité problémy, jako je např. pro-
dukce a reprodukce palivových izotopů deuteria a tritia, pre-
mena kinetické energie neutronů v tepelnou energii, její pře-
měna v elektrickou energii apod. Ve fúzní energetice se počítá
s řešením konečného stupně proměny v elektrickou energii na
stejné technické úrovni jako u ostatních systémů, aby nedošlo
V posledním stupni ke zbytečným ztrátám.

Další etapa výzkumu, kterou je prokázání technické vyu-
žitelnosti fúzní energie, je v dohledu. Komplexnost a rozsah
tohoto probléiaa vyžaduje začít s jeho řešením natolik včas,
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aby bylo možno identifikovat, formulovat Q vyřešit všechny
dílci a pomocné problémy v době, kdy dojde ke stavbě deaon-
stračního a v dalším kroku průmyslového fúzního reaktoru.

Punkční achána fúzní elektrárny je uvedeno na obr. 3.
Nezbytnými součástmi fúzního reaktoru jsou:

1. První stěna výbojové konory a plást reaktoru
2. Cívky toroidálního pole s kryogenhím chlazením, cívky

ohmického ohřevu a stabilizujícího pole
3. Stínění
4. Nosné konstrukce
5. Vakuová nádoba a evakuační zařízení

Dalšími 3ystémy zajištujícími různé pomocné funkce jsou:
1. Ohřev plazmy
2. Přívod a odvod paliva
3. Odvod tepla a přeměna na elektrickou energii
4. Provoz, údržba a opravy
5. Bezpečnost

Pro zajímavost uvedeme předpokládané náklady pro jsd-
notlivé části v projektu TAŠKA:

1. Stěna a plaš? 46,3 ail. US dol.
2. Cívky 227,9
3. Ohřev plazmy 269,ó
4. ITosná konstrukce 163,8
5. Budovy ' 80,4

První, stěna je obvykle kovoví a uzavřená. Toto řešení ne-
bude u výkonného reaktoru možná, neboí první stěnou bude
procházet veškerý využitelný fúzní výkon, nesený rychlými
neutrony a zářením gama, proto je potřeba počítat s jejím
opotřebením a výměnou po částech.

Plaší má zajistit následující funkce: 1. produkci tritia z
lithia pomocí neutronu, 2. přeměnu kinetické energie neutro-
nů a energie gama záření pružným rozptylem a absorpcí v
teplo, 3» odstínění vnějšího prostoru od neutronů a gama zá-



- 109 -

ření, 4. odvod tepla z reaktoxu. Zde se střetávají proti-
chůdné požadavky a jejich řešení nebude jednoduché.

j íojLjaagae t ické p_ole - dnes je zřejmé, že siini -
nilně cívky toroidálního pole a s velkou pravděpodobností i
ostatní nusí být supravodivé a tedy kryogenně chlazená.

^tínění-zde budou muset být použity neběžné látky s velkou
stínící účinností, jako jsou karbid boru, hydrid titanu,
wolfram apod. navzdory jejich vysoké ceně.

Valcuun-ne vylučuj e se aožnoct evakuovaní celého prostoru
reaktoru, čina se prodraží provoz, ale přispěje ke zvýšení
kontroly radioaktivity e. tím k jaderné bezpečnosti.

PrqMjj^^qdvj3du .jej? 1_a - na rozdíl od štěpného reaktoru, ve
kterém je uvolnění tepelné energie lokalizováno, realizuje
se ve fúzním reaktoru přeměnou kinetické energie neutronů
prakticky ve váech aoučáe.tech reaktoru5 ľ'robleaatika chladi-
vá je dosud ve ňtadiu úvah a vývoje.

Provoz, údržba a ppvayy, fúzního reaktoru souvisí se složi-
tostí konstrukce a faktu, že v důsledku aktivace konstrukč-
ních materiálu bude nutno provádět opravy na dálku.

Bezpečnost bude možno řešit až na základě definitivního pro-
jektu.

Hlavními zdroji rizika joou:

1. Užití tritia
2. Aktivace konstrukčních i-iateriálů neutrony
3. Možnost vznícení lithia při výbuchu ra&že navíc způsobit

rozptýlení aktivit
4. Silné magnetické pole nepřípustné pro dlouhodobý pobyt
5. Použití kryošenních systénů, vysokého vakua a vysokého

napětí.
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Výpočet hlavních problémů spojených c realizací
fúzních reaktora ukaauje na nesuírnou složitost úk#lú.
Velké úailí vědeckých týaú a obrovské finanční náklady
JGOU však nezbytné pro zíokání nového energetického adr oje,
který by builoucía generacin zajistil nožiaost technického
rozvoje.

(.i } W, líaurer et al. technik fur die Kernfnaion,Re print
Ki'Z Karlsruhe

(2) V. Bartošek, Toknnalcový fúzní reaktor, ÚJV 6O3ó 1, R, T

(3) TAŠKA -. Tandea Spiegoluaociiinw Karloruhe, Vol. 1,
KfZ 3311/1 Wľč'Ľih. - 500 Juni 1982



• 111 «

ú

T; 0)

ca>

CO

150 200
i-i vráno s tn i č ís lo jádra

Obr 1. Závislost vazbové energie nukleonu ; ;.i

hmotnostním čísle jádra.



112 -

ionizovaný utom
\

, Cívko

—c Nc __ ____

magnetické
zrcadlové
pole

Obr-2. Princip vytvoření nif.ijnetiekčho zrcadlového
pole dvěma kruhovými cívkami



pil j j Vi'

smyčka odvodu tepla

toroidní reaktor

chlazení
magnetu

Li

vstřik

n dodávka
"Lomenční " část

r

odčerpaná
plazma

odpad He

získané
tricium

recykl

v lesti; í

spotrebu

odčerpané
teplo

čerpedlí

.1
výnitníky

turbíny

alternátory

M

J

elektrický odptu.T.Í
výkon teplo

Obr.3. i-unkčt.í schému elektrórny s D-T reuktc-er



- 114 -

VÝVOJ RYCHLÍCE RBAKIQHÔ *EJICH POUŽITÍ V BMERGETICKFCH
SYSTÉMECH

Duchek J. Ing. -

Popisuje se zdůvodnění použití rychlých reaktorů
pro energetické účely, vývojová fáze a mezinárodní provoz
ní zkušenosti jak s pokuanými reaktory,tak i a prototypo
vými jadernými elektrárnami s rychlýni reaktory v celosvě
toven měřítku.

V závěru je podáváno porovnání stavu prací a použití
v navštívených zeaích, t.j. Francie, NSR a Švýcarsko.

Uran jev současných jaderných elektrárnách využiván
zhruba na 1 %. Dnešní zásoby uranu západních zemí se odha-
dují na přibližně 5 nilionů tun uranu. Toto množství při
dosavadním stupni využití by postačilo pro 3Oletý provoz, asi
1 000 velkých bloků jaderných elektráren lehkovodního typu.
V současné době je přibližně polovina tohoto počtu bučí v
provozu, nebo ve výstavbě. V dlounodobéra výhledu je tudíž
i-iožno očekávat podstatné snížení potencionálních záoob a
následné zvýšení cen uranu. Prô řadu západních zení jako KSR
je tento problén značně tíživý> protože 0ají pouze nepatrné
vlaatní zdrô fe a jsou odkázány na dovoz uranu ze severní
Aaeriky, Austrálie, zápPdní a jižní Afriky a SStíR.

Přírodní uran sestává z 99»3 % izotopu U-238 a pouze '
0,7 % štěpitelného izotopu U-235, který se bezprostředně
využívá pro výrobu onergie.

Dosavadní jaderné elektrárny využívají pouze aalý podíl
U-235, Rychlé reaktory aohou naproti tonu v janolien větší
•.líre než lehkovodní reaktory transformovat U-238 na
>.i3 plutonium a tin využívat U-238 pro výrobu
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Toto ve opojení ae závody na chemická přepracování

umožňuje přírodní uran využít pro výrobu energie až n,a 60%.

Tí:a oe prodlužuje nožnost čerpání zácob uranu na staletí

nebo tisíciletí.

Tato skutečnost je důvodem pro realizaci výzkunných a

vývojových prací ověřujících lc uvedení do provozu rychlého

energetického reaktoru.

2 •!

Na vývoji rychlého reaktoru pracuje mnoho let řada

průayGlových zemí. V IT SR byly započaty práce v roce 1950.

Od roku 1967 řeší projekt společně a Belgií a Holandskem.

V roce 1977 byly podepsány dohody, které vedly k integraci

prací 1TSR a Pm.ncie, a to jak na úrovni výzkumných středicek,

tak i :nezi výrobnírai podniky a elektrickými opolečnostni.

2 .2 Zkušenosti_G_iookuĽn^tai_reakt ory_

Anglie - DFR, Dounday, 15 '^o, 1939 - 77. Hrál klíčovou roli

v ozařovacích experimentech s palivovýni čl:\nky z

hlediska přechodu na vyšší v/ícciy. Před ukončonín

provozu v roce 1977 byly provedeny bezpečnostní po-

kusy v extr ónních podmínkách. Přes dlouhotrvající

var chladivá a z tohoto rezultující poškozeni pali-

vového článku došlo jen k ponalénu šíření poškození,

které bylo noííno vcaa identifikovat. Zařízení bylo

při skončení provozu neporušené.

SSSR - BR-5/B::-1O, Obninsk, SMEt, 1959

Byl již v roce 1959 provozován a plutoniem (UOjCPuOg)

Určité poškození palivových Článků v roce 1962 zapří-

činilo dočasné odstavení reaktoru. Později byl sys-

tenaticky na BR-5 zkoundn vliv poškozených palivo-

vých, tyčí na provoz reaktoru. V období L9'ó5 až 1971
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byla ozařována karbidioká paliva (UC). Rekon-

strukce 1971- 72. Od r. 1973 jako BR-10. Renovace

reaktoru 1979-83.

Francie - Rapsodie, Cadarache, 40 i/Wt, 1967 - 83

Ozařovací zařízení pro pokusy B materiály a pali-

vovými tyčeni pro reaktory Phénix a SHR 300.

Konstatována vysoká provozní apolehlivost mimo

jiné prodloužená předběžnými důslednými zkouškami

chladícího systému na zkušebním atendu a předběž-

nýni fyzikálními zkouškami na zařízení nulového

výkonu Í.ÍASURCA. Zařízení bylo odstaveno pro netěs-

nosti v primáru a dusíkovém okruhu. Neopravováno

proto, že bylo již k dispozici větší zařízení

Phénix. Speciální pokusy před odotaveníra prokáza-

ly vysokou bezpečnost.

SSSR - BOR-60 (Dioltrovgrad), 45-60 Wt, 1970 -

Tento pokusný rychlý reaktor je v prvén (ze dvou

sekundárních okruhů) vybaven československým pa-

rogenerátorem, v druhém má instalován model paro-

generátoru pro ÍJIí 600 ve spojení se vzduchovým

výměníkem tepla. Hlavním cílem je vyzkoušení směs-

ného paliva získaného vibračním způsobem'a kovo-

vého paliva pro zvýšení koeficientu množení.

Zkoumáno je rovněž chování radioaktivních nečia-

tot z poškozených palivových článků.

USA -.PPTP, Richland, 400 lift, 1980 -

Doriud nejmodernější zařízení pro zkoušky nových

materiálů. Dobré inštrumentační možnosti pokusů.

Provoz dosud bez podstatných poruch.
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HSR - KUK II, Karlcruhe, 20 MSře, 1973 -
Kompaktním sodíkem chlazené zařízeníi Slouží
především ke zkouškám palivových článků, nateriá-
ld něřících postupů a .ohroaažcíování provozních
zkušeností.

Japonsko - Joyo, 0-orai, 100 iftVt, 1978 -
Počáteční výkon 50 íMt byl v roce 1979 zvýšen na
75 MlVt a v roce 1982 byl po rekonstrukci zvýšen
výkon na 100 iíiVt. Před rekonstrukcí byly provádě-
ny úspěšné pokusy c přirozenou cirkulací, která
prokázaly dobrou shodu s předběžným, výpočty.

2.3 Prototypové jaderné elektrárny j3_ rychlými reaktory
' *" \ ' ~

Francie - Phénix, Marcoule, 250 Met 1974 -
Konstrukce bazénového typu, doba výatavby 4*5 roku.
Provoz probíhal prakticky až na několik výjiiaek
bez poruch. Od svého zavedení do provozu prokázal
Phánix provozní pohotovost asi S4 %. Do r. 1984 vy-
robil více než 13 miliard kWh. Bylo ozářeno

, 110 000 palivových tyčí, z nichž pouzo 7 bylo poš-
kozených. . Tato poškození byla lokalizována odbě-
ren sodíkových vzorků na výctupních otvorech pali-
vových článků v době kratÔí nea 2

Anglie - PPR, Dounday, 250 We, 1975 -
Ve vztahu ke spolehlivosti palivových článků
prokázal výborné výsledky jako předchozí Fénix.
V důsledku nevhodné volby aateriálu se od roku
1982 opakovaly poruchy na parogenerátoru. Priraární
systém je bazénového typu.
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SSSR - BIT 350, Ševčenko, 700 B'/t, 1974 -.

Elektrárna u Kaspického moře produkuje nejen

140 MU elektrického výkonu, ale navíc dodává

80 000 t pitné vody denně bezprostředním využitím

tepla na destilaci slaná vody. Při uvádění do pro-

vozu v roce 1975 došlo kromě několika malých poruch

k reakci 800 kg vody se sodíkem v jednom ze- 6 paro-

generátorů. Tento musel být odstaven v důsledku poš-

kození. Požár sodíku, který n-'.sleclně vznikl v sekun-

dárním okruhu, byl během 2 hodin zlikvidován* K explo-

zi nedošlo. Od roku 1976 je. zařízení v prakticky

bezporuchovém stavu s vysokou pohotovostí. Sodíková

čerpadla na EH 350 ;..'ac-?, ní 10 let k úplné spokojenos-

ti. Dva ze sovětský íi oaijgenerátorů .(jsou v provozu

od r. 1975) byly r^íitíu nahrazeny československými

parogenerátory. Důvodem výměny nebyly však netěsnosti.

Francie - Super Phénix, Creys - láarville, 1200 We, 1985 -

Nejnovější reaktor spuštěný v červnu 1985. Plný

výkon bude dosažen v r, 1986* Výstavba zahájena

r. 1976. Využity zkušenosti získané provozem Phéni-

xu. Projekt vznikl spoluprací francouzské elektric-

ké společnosti, Itálie, HSR, Belgie a Holandska.

Reaktor má 4 snyčky a 4 parogenerátory, 2 turbiny

600 MWe.

ž/ivějr

článek byl zpracován na základě materiálů získaných v

G£K Karslruhe a z diskusí vedených na JE v Bugey ve Francii

-. v Gocgen-Daniken ve Švýcarsku,

Nejprogresivnější z námi navštívených zemí je bezesporu

Jírnncie, která je v současné době ze západních, zení v oblasti

použití rychlých reaktorů v energetických systémech na předním

aíotě. Dynamičnost vývojových prací, těsná návaznost na průmysl

..i elektrické společnosti podpořená racionální mezinárodní spo-
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luprací vedla k rychlenu .uvedení do provozu současného
nejvýkonnějšího rychlého reakfcom Super Phénix 1.

NSR rovněž pracuje na vývoji rychlého reaktoru. Ovšen
zde je situace úplně jiná. V roce 1973 byla v Kalkaru zapo-
čata výotavba prototypové jaderné elektrárny a rychlým reak-
torem SNR 300 o výkonu 300 ž!We. Předání provozovateli oe před-
pokládá až v roce 1986, tedy po 13 letech výstavby. 3 ohleden
na krátkost návštěvy GfK nebylo raožno zíckat podrobnější zdů-
vodnění tohoto atavu.

Švýcarsko prozatím předpokládá ve svých energetických
cšyatsmech pouze využití lehkovodních reaktorů.

Literatura;

Kernforachungszentrun Karleruhe: Y/ie aicher ist der schnelle
!3ruter

Poznánky z inforaací a diskusí na JE Bugey (Francie) a
JiL Gosgen-Da'niken (Švýcarsko)
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