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J
Světová energetická situace a úloha
jaderné energie

Sociální a ekonomický vývoj lidstva je odedávna spjat s rostoucím využívaním

energie. Až do poloviny minulého století používalo lidstvo pouze energii čerpanou

z lidské síly, z tažné síly zvířat nebo enerqii vyvinutou pálením dřeva apod., te-

dy energii ze zdrojů vzniklých v historicky krátkém období bezprostředně před je-

jich použitím. Ještě v roce 1850 bylo dřevo zdrojem asi 90 % eneraie používané ke

svícení, k topení, vaření a pohonu strojů. Když se začala energie získávat z uhlí,

pak z ropy a zemního plynu, nastoupilo lidstvo cestu uvolňování energie ze zdrojů

vzniklých před desítkami a stovkami miliónů let. Začátkem dvacátého století již

poskytovalo uhlí asi 76 % veškeré energie používané v civilizačním procesu. S ja-

derným palivem bylo zahájeno využívání energetického fondu, který vznikal před mi-

liardami let.
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Obr. 1.1 Historický vývoj strukturálních změn ve spotřebě primárních energe-

tických zdrojů v USA

Také dnes je základním předpokladem dobře fungující moderní ekonomiky každé

hospodářské formace možnost disponovat velkým množstvím levné energie. Jsme svěd-

ky rychlého růstu spotřeby energie a zvyšující se závislosti společnosti na plynu-

lém zásobování energií. Trvalé napětí na trhu ropy tuto skutečnost znovu potvrzuje

a ukazuje, do jaké míry jsou mnohé průmyslově vyspělé země závislé na zahraničních

zdrojích. Do nejširších vrstev stále důrazněji proniká vědomí o tom, že tradiční

zdroje primární energie již nepostačují bouřlivému rozvoji energetických potřeb.

Energii již nelze považovat za izolovaný technický a ekonomický problém, ale stává
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se součástí ekosféry a technicko-společenského komplexu,

StáXe jasnějším se stává cíl, k němuž i-ajištování energie směřuje: umožnit

lidstvu přežití v civilizovaném, hustě zalidněném a prostorově omezeném světě. Prá-

vem se tedy současné studie energetických problémů zasazují do celosvětového rámce

a zaměřují na dlouhodobou perspektivu.

1.1 Světový energetický problém

Celkový počet obyvatel na Zemi se v průběhu asi 50 let zdvojnásobil a v roce

1985 dosahoval 4,8 miliardy. Odpovědné řešení eneraetírrkého problému, tj. zajištění

dostatečného množství levné energie s přijatelnými •- .ologickými důsledky,, musí vy-

cházet z předpokladu, že se v příštích 5O letech tento počet opět zdvojnásobí, tak-

že kolem r. 2030 by mohl dosáhnout již 8 miliard.

Hlavním integrálním kritériem pro posouzení ekonomického vývoje je společenský

produkt a národní důchod. Jak známo, je společenský produkt souhrn všech výrobků

a materiálních služeb, které byly vytvořeny za určité období, zpravidla za jeden

rok. Určitá část společenského produktu však představuje pouze náhradu těch výrob-

ních prostředků /včetně surovin a energie/, které sloužily k jeho výrobě a byly při-

tom opotřebovány či spotřebovány. Po jejím odečtení zůstává nová hodnota, národní

důchod. Národní důchod je nejdůležitějším integrálním ukazatelem výsledků hospodář-

ské činnosti a lze jej považovat za určité měřítko dosažené životní rirovně. Nemá—li

dojít ke stagnaci vývoje, je nutné zajistit trvalý a rovnoměrný růst národního dů-

chodu .

Ekonomický rozvoj každé země je spjat s rozvojem energetické základny. V sou-

časné době je na 1 % růstu světového národního důchodu ročně nutno zabezpečovat

až 1 % přírůstku primárních energetických zdrojů. Prudký a stále stoupající růst

spotřeby primárních zdrojů energie vyvolává otázku, jaké jsou skutečné zásoby ener-

getických zdrojů ve světě a zda bude možné i v budoucnu zabezpečit tento neustálý

růst spotřeby energie.

Průměrná světová spotřeba energie na jednoho obyvatele za rok se v současné

době pohybuje kolem 61 GJ /v r. 1979 to bylo dokonce 66 GJ/, spotřeba elektřiny do-

sahuje 2 MWh. Ve světě však existují značné rozdíly, zejména mezi průmyslově vyspě-

lými a rozvojovými zeměmi. Je proto vhodné při rozboru globálního programu energie

rozdělit svět na oblasti stejného nebo podobného hospodářského charakteru. Na obr.

1.2 je znázorněna roční spotřeba energie vztažená na 1 obyvatele v různých oblas-

tech světa, tab. 1.1 shrnuje její vývoj do roku 2O00.

Řešení energetického problému je však vhodné rozdělit i na časové etapy, cha-

rakterizované odlišnými, někdy i protichůdnými podmínkami a požadavky. Velmi kon-

krétní přístup si např. vyžádá zajištění potřebných energetických zdrojů na nejbliž-

ší pětiletý hospodářský plán. Zdá se také, že určitým přelomem v nazírání na ener-

getický problém je rok 2OOO. V našich úvahách budeme proto rozlišovat tři etapy

řešení energetického problému:

rané období 1986 - 1990

střední období 1991 - 2OOO

pozdní období 2001 - 2030
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Obr. 1.2 Roční spotřeba energie /GJ/ vztažená na jednoho obyvatele v různých

oblastech světa

Tab. 1.1 Průměrná roční spotřeba energie /GJ/ a elektřiny /MWh/ vztažená

na jednoho obyvatele v různých oblastech světa /12/

Oblast

I .

I I .

III.
I V .

V.

V I .

VII.

Světový
průměr

1985

Energie

311

128

141

185

19

48

29

66

Elek-
třina

11,1

4,7

5,8

3,0

0,3

1,1

0,6

2,0

1990

Energie

337-342
130-141
146-160
203-210
21- 23
54- 58
32- 34

69- 73

Elek-
třina

12,5-13,1
5,0-5,4
6,4- 6,7
5,8- 6,1
0,4- 0,5
1,4- 1,5
0,7- 0,8

2,2- 2,3

1995

Energie

349-370
139-153
156-176
218-234
22- 26
60- 68
33- 38

71- 79

Elek-
třina

14,0-15,1
5,5- 6,1
7,3- 7,8
6,7- 7,2
0,5- 0,6
1,8- 1,9
0,9- 1,0

2,4- 2,6

2000

Energie

365-394
147-165
171-191
231-257

23- 29
65- 78
34- 42

73- 84

Elek-
třina

14,8-16,9
6,1- 6,7
8,3- 8,7
7,4- 8,3
0,6- 0,8
2,1- 2,4
0,9- 1,2

2,6- 2,9

Oblasti: I. - Severní Amerika /USA a Kanada/, II. — Západní Evropa, III. - Evrop-

ské socialistické státy, IV. - Průmyslové státy Pacifiku /Austrálie, Ja-

ponsko, Nový Zéland/, V. - Asie, VI. - Latinská Amerika, VII. - Afrika

a Střední východ
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1. Rané období /1986 - 1990/

Časový rozvrh prvého období je zpravidla velmi podrobně specifikován v celo-

státních energetických plánech. V této etapě převládá snaha po důsledné racionaliza-

ci spotřeby všech forem paliv a energie. Vysoké ceny ušlechtilých paliv /zejména

ropy/ vedou ke zvyšování podílu domácích tuhých paliv, k exploataci nových zdrojů,

které se dříve považovaly za neekonomické či technicky neúnosné, a k rozvoji ja-

derné energetiky. Výstavba jaderných elektráren s osvědčenými typy reaktorů je již

v hospodářských plánech pevně zakotvena a podíl jaderné elektřiny na celkové výrobě

elektrické energie dále vzrůstá. Rozšiřnie se výzkum nekonvenčních alternativních

zdrojů primární energie, ale s jejich průmyslovým využitím je možno počítat až

v dalších etapách.

2. Střední období /1991 - 2000/

Toto období je charakterizováno větší neurčitostí, nebot mnohé země nemají

podrobně zpracovány energetické plány. Protože energetické zdroje, které budou vy-

užívány ve středním období, jsou již technologicky propracované, je tíkolem studií

a prognóz odhadnout, celkovou droveň využívání jaderné energie a dalších alternativ-

ních zdrojů.

Relativní podíl elektrické energie v celkové skladbě energetického systému po-

roste, i v tomto období je však nutné počítat s velkou úlohou fosilních paliv. Je-

likož jsou zásoby ropy a zemního plynu značně omezené, zaměří se již zmíněné nové

technické postupy pravděpodobně na využití uhlí nekonvenčním způsobem. V tomto smě-

ru se zdá být perspektivní zkapalňování a zplyňování uhlí a doprava syntetických

paliv dálkovým potrubím. Dalším cílem technického výzkumu a vývoje v tomto období

bude ochrana životního prostředí a opatření proti poškozování biosféry jak při

zpracování fosilních paliv, tak při provozu jaderných elektráren.

Střední období lze stručně charakterizovat takto:

- zavedení nových technologií využití uhlí,

- hromadné zavedení lehkovodních reaktorů,

- rozvoj nových typů reaktorů /pokročilé lehkovodní reaktory, vysokoteplotní reak-

tory, rychlé množivé reaktory/,

- lokální využití sluneční energie,

- kontrola znečišťování ovzduší ve velkém měřítku,

- řešení problému umísťování jaderných centrál velkého výkonu.

Protože zdroje fosilních paliv i štěpného materiálu v případě využití v lehko-

vodních reaktorech jsou omezené, je dalším závažným ilkolem tohoto období připravit

alespoň jednu nebo dvě alternativy prakticky neomezeného zásobování energií. Budou

tak vytvořeny předpoklady hladkého přechodu do pozdního období.

3. Pozdní období /2001 - 2030/

Hlavními charakteristickými rysy pozdního období jsou:

- celková spotřeba energie vzroste oproti r. 1986 zhruba na dvojnásobek, největší

růst spotřeby energie bude přitom v rozvojových zemích;

- bude zvolena a plně ověřena alespoň jedna varianta prakticky neomezeného zásobo-

vání energií;

- budou vytyčeny hranice a omezení všeobecného vyuiíití energie a vyvinuty způsoby

výroby a používání energie odpovídající těmto omezením.
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Podrobné perspektivní zkoumáni tohoto období je důležité, nebofc se očekává, že

střední období zajistí plynulý přechod z raného do pozdního období.

1.2 Světová spotřeba primární energie

Přechod od jedné etapy civilizace ke druhé je spjat s několikanásobným zvýše-

ním spotřeby energie. Dosavadní vývoj průměrné roční spotřeby primární energie na

jednoho obyvatele /tab. 1.2/ ukazuje, Že současná spotřeba ve vyspělých zemích je

zhruba stokrát větší, než minimální spotřeba energie nutná k uchování života. Ke

zdvojnásobení spotřeby energie na jednoho obyvatele bylo v minulosti potřeba zpo-

čátku tisíců a stovek let, v nedávné minulosti to však již bylo jen dvacet let.

Tab. 1.2 Vývoj spotřeby primární energie za 1 rok na 1 obyvatele /13/

/I GJ = 10 9 J = O,O341 tmp/

Spotřeba energie

V době, kdy si člověk opatřoval potravu sběrem plodů a lovem
zvěře

Po ovládnutí ohně

V primitivní zemědělské společnosti s malým počtem
domestikovaných zvířat

V pokročilejších zemědělských společnostech

V Německu, Anglii a USA v období 1850 - 1870

USA v roce 1975

GJ

3

6

18

36

100

350

1.1 ifi 6/t S,í -17,2 M r 2*0

Gtmp

-050 -)9í>0 4970 Vita -Í99O 20oo lo-(O 3ů2O lolO

vodní
aderná energie^energie

alternativní zdroje

202O 2oJO

rok

Obr. 1.3 Výyqj světové spotřeby primárních zdrojů energie dor. 2O3O /podle údajů

/13/, /15/; 1 Gtmp = IQ3 tmp = 2,931.1O16J/
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Na obr. 1.3 je graficky znázorněn vývoj světové spotřeby primárních zdrojů

energie od r. 1950 do r. 1985 a orientační prognóza do r. 2030. Na dalším obrázku

je struktura spotřeby ve stejném období. Světová energetická statistika zachycuje

produkci a spotřebu pouze tzv. "komercializovaných zdrojů" energie. Další zdroje

/např. spalitelné odpady, sbírané dřevo, sušený kravský hnůj aj./ nelze statisticky

podchytit. Jejich přínos se odhaduje na další 1 Gtmp ročně,přičemž z 80 % tyto

zdroje připadají na rozvojové země.

Rozdíl mezi produkcí a spotřebou primárních energetických zdrojů je dán pře-

devším tím, že světová energetická statistika zahrnuje do produkce kapalných paliv

celou těžbu ropy, kdežto do spotřeby kapalných paliv pouze )ís.-gsLlná paliva. Nezahrnu-

je tedy podíl ropy používané např. jako surovina v petrochemii. Další již menší roz-

díl vzniká změnou stavu zásob v daném roce.

Jak je patrno z obr. 1.3, světová spotřeba všech forem primárních zdrojů ener-

gie stále roste. Růst v období od r. 1860 do r. 1975 byl v podstatě exponenciální,

s přerušením pouze v období obou světových válek a při velké hospodářské krizi na

počátku třicátých let tohoto století. Od konce druhé světové války celková spotřeba

primárních zdrojů energie rostla konstantním tempem 5,3 % ročně. Celkový růst spo-

třeby energie je dán jednak tím, že celkový počet obyvatel ve světě stále vzrůstá,

jednak tím, že roste spotřeba energie vztažená na jednoho obyvatele. Spotřeba pri-

márních zdrojů energie je v současné době velmi nerovnoměrná. Jak je vidět z tab.

1.1, liší se spotřeba na 1 obyvatele v různých oblastech světa více než o řád. Lze

konstatovat, že necelá čtvrtina lidstva v hospodářsky vyspělých státech světa

/oblasti I až IV/ spotřebovává téměř 80 % všech těžených a produkovaných zdrojů

primární energie, zatímco tři čtvrtiny lidstva ve zbylých třech oblastech /roz-

vojové země/ využívají jen asi 20 % všech zdrojů. To je jeden z nejzávažnějších

ekonomických a politických problémů ve světě.

alternativní a netradiční zdroje

400

podíl
%

ao

a*̂ cL:'.*:V-''-':•' z e m n i plyn

vodní
energie

4990 20OO 2O10 2.02O
rok

Obr. 1.4 Podíl jednotlivých zdrojů na celkové spotřebě primární energie

8
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Skladba spotřeby primární energie prochází plynulým vývojem /obr. 1.4/. Až

do dvacátých let krylo uhlí přes 90 % světové spotřeby primární energie. V dalším

období se začíná uplatňovat ropa, později zemní plyn. Tato skutečnost je důsledkem

pomalého růstu spotřeby tuhých paliv ve světě. Tak např. v letech 1950 až 1970

rostla světová spotřeba tuhých paliv pouze o 2 % ročně, kdežto u kapalných paliv

stoupala o 8 % ročně. Poměr spotřeby tuhých paliv ku spotřebě paliv kapalných a plyn-

ných, který byl v roce 1950 přibližně 2 : 1, se do roku 1970 zcela obrátil. Trh

těchto kvalitnějších paliv se značně rozšířil a produkce ropy stoupla více než

čtyřnásobně, produkce zemního plynu více než pětinásobně. Tento rychlý růst pro-

dukce kapalných a plynných paliv byl umožněn rozvojem a exploatací obrovských

a levných zásob na Středním východě a později v severní Africe. Období nízkých cen

ropy skončilo začátkem sedmdesátých let, kdy společné působení politických, obchod-

ních a sociálních faktorů vedlo k jevu, který bývá nazýván energetickou krizí. Ce-

na ropy ze Středního východu, která měla vliv na pokles cen ostatních paliv, má

dnes opět vliv na jejich růst.

Zmíněný přechod od tuhých paliv na paliva kapalná a plynná je veden snahou

využít technologických a dopravních předností těchto paliv. Vysoké tempo růstu spo-

třeby ropy tízce souvisí s prudkým rozmachem a rozvojem motorizace a dopravy, jakož

i s rychlým tempem rozvoje petrochemie. Většina zemí je však závislá na dovozu pa-

liv a energie. Rostoucí ceny vedou k novému přehodnocení využívání vlastních zásob

tuhých paliv a k hledání náhradních zdrojů, včetně urychlování programu rozvoje

jaderné energetiky.

Většina prognóz se shdduje v tom, že dosavadní prudký růst spotřeby primární

energie se bude postupně dále zmírňovat. Poptávka po uhlí bude dále vzrůstat. Zá-

kladní oblastí jeho využití bude průmysl, výroba elektřiny a výroba syntetických

paliv, počítá se s ním však také na vytápění v komunálně bytové sféře. Bude však

nutno vyřešit problémy spjaté s ochranou životního prostředí.

Světová spotřeba ropy poroste až do r. 1990 - 2000. Po tomto období bude ropa

využívána především na krytí požadavků dopravy a petrochemie. Očekává se omezení

využití ropy pro vytápění i v dopravě. Předpokládaný relativní pokles spotřeby

ve středním období souvisí s vyčerpaností zdrojů a růstem cen. Podíl ropy se tak

má snižovat a v roce 2030 by měl klesnout na 20 % oproti 44 % v roce 1980.

Spotřeba zemního plynu plynule poroste. V pozdním období by měl zemní plyn

spolu se syntetickým plynem získaným z uhlí a s elektrickou energií postupně vy-

tlačovat ropu. Po roce 2000 je možné, že v důsledku vyčerpání využitelných ložisek

dojde k omezení těžby.

Pětiprocentní podíl vodních zdrojů ve světové energetické bilanci se udrží

až do roku 2030. K dalším obnovitelným zdrojům patří dřevo /biomasa/, sluneční

a geotermální energie. Jejich podíl postupně poroste a pak se udrží na stávající

úrovni. Absolutně však spotřeba těchto zdrojů poroste, ve srovnání s r. 1975 dosáh-

ne v r. 2000 zhruba čtyřnásobek.

Nejrychlejší růst podílu spotřeby primárních zdrojů budou mít jaderné elektrár-

ny. I když byl jejich význam z počátku přeceňován a program výstavby jaderných

elektráren byl v mnoha zemích s ohledem na vysoké investiční náklady několikrát

přehodnocen, měl. by vzrůst podíl jaderné energetiky na spotřebě primárních zdrojů

ze 4,2 % v r. 1985 na 7 % v r. 2000 a 16 % v r. 2020.
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Po roce 1990 lze počítat také s růstem spotřeby "netradičních zdrojů", k nimž

počítáme taková ložiska ropy a zemního plynu, pro jejichž využití není zatím vyvi-

nuta vhodná technologie, či jejichž těžba není ještě ekonomická. Poroste rovněž

význam dalších alternativních zdrojfi.

1.3 Úloha jaderné energie ve světě

Ani v úvahách založených na nejmírnějších prognózách spotřeby primární energie,

počítajících s poklesem rychlosti růstu spotřeby v příštích desetiletích a optimis-

tickými odhady zásob fosilních paliv ve světě, nelze dnes již přehlížet klíčovou

roli jaderné energie při řešení energetického problému. Všechny prognózy v různých

rozmezích vycházejí z rostoucího podílu jaderných elektráren. Údaje na nejbližších

několik let lze považovat za spolehlivé, pokud zahrnují již budovaná nebo smluvně

zajištěná energetická zařízení. Rozptyl v odhadech roste úměrně s mírou extrapola-

ce, většina prognóz rozlišuje ve sledovaném údobí etapy, které odpovídají základ-

ním etapám, jak jsme je zavedli v prvé kapitole. (Jdaje pro rané období je tedy

možno považovat za spolehlivé, rozvoj ve středním období je dosud vázán na dořeše-

ní především množivých reaktorů a předpovědi pro pozdní období je nutno brát s vel-

kou rezervou.

Přes všechny obtíže provázející výstavbu průmyslových jaderných elektráren

probíhá vývoj jaderné energetiky ve světě relativně rovnoměrně. Jak vyplývá z tab.

1.3 a jak je vidět z obr. 1.5, dochází ke zdvojení instalovaného výkonu v jaderných

elektrárnách asi za 3 až 4 roky. Jelikož celková světová spotřeba elektřiny roste

pomaleji, budou se jaderné elektrárny podílet na výrobě elektřiny ve stále větší

míře.

Podle údaje MAAE /16/ bylo v r. 1986 v provozu již 407 energetických reaktorů

o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 292 GW. V roce 199O by mělo být provozo-

váno 509 reaktorů o celkovém výkonu 370 GW. Předpovědi do roku 2OOO jsou shrnuty

v tab. 1.4.

Při této příležitosti je vhodné znovu upozornit na všeobecné snižování odhadů

instalovaného výkonu jaderných elektráren v posledním desetiletí. Čím více se při-

bližuje rok, pro který byl proveden odhad, tím nižší je i prognóza instalovaného

výkonu.

Na poklesu instalovaného výkonu jaderných elektráren ve světě oproti původně

plánovaným kapacitám v minulých letech se podílely především tyto aspekty:

- Ekonomická situace. V řadě průmyslově vyspělých kapitalistických zemí došlo

k hospodářské stagnaci, k poklesu produkce vyžadující vysokou spotřebu energie,

k efektivnějšímu využívání energie. V řadě zemí se neuskutečnily objednávky no-

vých jaderných elektráren. Např. v USA bylo od roku 1972 zrušeno 92 objednávek

jaderných bloků o celkovém výkonu 100 GWe. Od r. 1974 nebyla vydána žádná nová

objednávka a od r. 1974 nebyla zahájena výstavba nového bloku.

- Protijaderná opozice. V některých západních zemích vzniká vlivem působení hro-

madných sdělovacích prostředků silná protijaderná opozice, motivovaná nevyváže-

ným chápáním rizik moderní průmyslové společnosti, obavami z následků havárií

jaderných elektráren a nevyřešenými problémy konečného uložení radioaktivních cd-

10
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Tab. 1.3 Čistý elektrický výkon energetických reaktorů MW v jednotlivých letech.
Sestaveno podle údajů MAAE /16/.

Rok

1954

1955
1956

1957

1958

1959

1960

1961
1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971
1972

1973

1974

19.75

1976

1977

1978

1979
198O

1981

1982
1983
1984

1985

1986

1

1

2

3

4

6

10

17

25

33

39

47

51

58

71

80

98

107

124

146
164

Lehkovodní
reaktory

PWR

90

90

90

90

265
532

532

728

970

033

303

308

139

784

483
761

221

787

964

597

214

924

524

343

797

480
934

892

767

89O

1

2

3

6

10

1O

16

21
23

26

33

36

36

39

41

45

55

60

64

BWR

4

4

4

4

211

211

226

370

520

520

570

807

063

811

945

823

331

331

078

290

315

512

946

365

969

881

832
862

298

458

782

GCP

1
1

1

2

3

3

4

4

5

5

7

7

7

7

8

8

9

9

9

9

9

1O

11

12

12

Grafitové

í, AGR

53

103

153
392

479

479
017

049

569

829

608

928

338

818

818

753
193

193

193

193

349

965

581

581
581

581

581
809

808

428
428

reaktory

LWGR

1

1

1

1
1

1

1
1

1

2

3

4

4

6

8

8

8

10
13

13

15

14

5
5
5

5

105

205

305

405

605

605

707

502

502

677

677

677

677

677
677

677

688

710

721

721

721

721

882

882

366

716

716

616

564

HTGR

40

40

54

54

54

54

54

54

54

54

54

343

343

343

343

343

343

343

639

639

Těžko-
vodní
reakto-
ry

23

23

33

33

85

85

453

453

453

1 481
2 479

3 189

3 524

3 524

3 524

5 004

5 744

6 524
6 524

6 524

7 790
0 677

2 089

2 309

4 455

Rychlé
reakto-
ry

Celkový
součet

14

14

32

93

93

93

104

104

104

104

1O4

257

507

507

507

737

737

737

1 188

1 188

1 188

1 188

1 188

1 188

2 380

5

5

62

202

352

691

1 O85

1 36O

2 403

2 593

3 571

5 886

6 891

7 933

9 972

13 056

15 835

22 375

32 599

39 922

55 831

70 242

8O 067

93 2O7

108 996

120 795

134 83O

147 196

169 630

190 529

219 334

249 380

273 715

pádů. Některé země proti váhaly z politických důvodů přijmout dlouhodobé progra-

my rozvoje jaderné energetiky.

šíření jaderných zbraní /proliferace/. Výsledky studie INFCE /Mezinárodní vyhod-

nocení jaderného palivového cyklu, provedené pod patronací MAAE/ ukázaly, že mož-

nost zneužití civilních jaderných zařízení k výrobě jaderných 2braní není rozhod-

ně nejúčinnější cesta k výrobě jaderných zbraní. Přesto tato možnost vyvolala ur-

čité obavy veřejnosti a vlád některých dodavatelských zemí a brzdila další rozvoj

a zavádění jaderné energetiky jak ve vyspělých, tak v rozvojových zemích.
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Navzdory uvedeným potížím dosahuje podíl jaderných elektráren na celkové výro-

bě elektřiny v některých zemích pozoruhodné výše /tab. 1.5/. Ještě ambicióznější

jsou výhledy na devadesátá léta. Tak např. Francie hodlá krýt v roce 199O 7O * své

spotřeby elektrického proudu elektřinou z jaderných elektráren. Jaderné elektrárny

by měly být provozovány již ve 33 zemích, z toho je však pouze 1O i zemi rozvojo-

vých.
280

140

I I I li li
~49CS •»» 4975 «ft> ^ # 8 5

Obr. 1«5 Rozvoj jaderné energetiky ve světě /podle <idajů /16//

Tab. 1.4 Předpokládaný růst výkonů jaderných elektráren a jejich podílu na výrobě
elektřiny do r. 2000 /12/ /nízký a vysoký odhad/

Oblast

I.Severní
Anerika

I I . Západní
Evropa

I I I . Social,
zené

IV. Industr.
Pacifik

V.Asie

VI. Latinská
Aaerika

VII. Afrika,
Střední
východ

Svět celkem

1985

Celkem
GW/e/

784

502

208

423

229

120

108

2376

Výkon JE
GW/e/

87,6

91,6

23,7

34,5

8,9

1,6

1,8

249,6

%

11,2

18,2

11,4

8,2

3,9

1,3

1.7

10,5

1990

Celkem
m/ef

897
938
544
584
236
248
514
538
314
33O
169
173
149
155

2823
2967

Výkon JE

GW/e/

118
127
124
124

31
34
6O
73
14
14

3
3
2
2

352
378

%

13
14
23
21
13
14
12
14

4
4
2
2
1
1

12
13

1995

Celkem
GW/e/

1008
1084

601
661
272
29O
606
656
4O8
458
227
243
191
215

3313
3609

Výkon JE

GW/e/

123
132
141
16O

36
49
84

111
16
2O

6
6
2
3

407
481

%

12
12
23
24
13
17
14
17

4
4
2
2
1
1

12
13

2OOO

Celkea
GW/e/

1O68
1214

665
728
313
33O
696
775
503
607
29O
332
23O
286

3765
4271

Výkon JE

GW/e/

133
153
158
193

48
7O

1O8
15O

26
34

8
11

2
6

483
619

%

12
13
24
27
15
2 1
16
19

5
6
3
3
1
2

13
14

12
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Tab. 1.5 Státy s největším podílem jaderné elektřiny v r. 1986 /16/

Stát

Francie
Belgie

švédsko

Tchaj-wan
Jižní Korea
Švýcarsko

Finsko
Bulharsko

NSR
Španělsko

Maďarsko
Japonsko
československo

Velká Británie
USA
Kanada

NDR
Argentina
SSSR

Podíl jaderné elektřiny
/*/

69,8
67,O

50,3
/43,8/
43,6

39,2

38,4
30,O
29,4

29,4

25,8
24,7

/21,0/

18,4
16,6
14,7

/11,6/

11,3

/1O,O/

Pozn.: Hodnoty v závorce jsou odhady MAAE

Skladba spotřeby primární energie a možnosti využití jaderných*energetických

reaktorů

Jak již bylo uvedeno, jsou kromě elektráren dalšími velkými spotřebiteli pri-
márních zdrojů energie doprava, vytápění a některé technologické procesy. I když
podíl potřeby elektřiny na celkové energii s časem poroste, porostou také nároky
na ostatní formy energie. Tab. 1.6 shrnuje prognózu celkové spotřeby primární
energie ve světě do r. 2OOO a pokrytí této potřeby z jaderných zdrojů. Přestože
podíl jaderných elektráren je v některých zemích již vysoký, nepřesáhne patrně vy-
užití jaderných zdrojů v celkové skladbě spotřeby primární energie ve světě
v r. 2OO0 7 %.

Perspektivy jaderné energetiky

Počet obyvatel na Zemi rychle roste, zejména v rozvojových zemích, a do roku
2OOO se zvýší přibližně na 6 až 6,5 miliardy. V souvislosti s tím lze očekávat ne-
jen vznik energetické, ale také potravinové a později surovinové a ekologické kri-
ze, které by mohly mít vážné důsledky na samotnou existenci lidstva. Nepodaří-li
se včas vyřešit energetický problém, bude podstatně ztíženo i řešení dalších otá-
zek, které dzce souvisejí s dostatkem energie. Již současné typy energetických reak-
torů se mohou uplatnit nejen při zajišťování výroby elektřiny, ale také při řešení
dalších problémů. Z hlediska dalšího rozvoje jaderné energetiky jsou důležité zejmé-
na následující aspekty:



18Tab. 1.6 Předpokládaný růst celkové spotřeby primární energie, 1 /EJ» 10 J/; podíl potřeby primární
energie na produkci elektřiny, £ /%/j a podíl jaderné energie na zajištění potřeby primární

energie, 2 /*/ A 2 /
/nahoře: nízký odhad, dole: vysoký odhad/

Oblast

I.

II.

III.

IV.

v.

VI.

VII.

Svět
celkem

1985

1
/EJ/

81,9

51,9

19,7

77,6

49,2

19,5

19,1

318,8

2

34,2

35,0

39,4

25,8

17,3

22,1

19,4

28,4

3
/V
5,2

10,2

7,4

2,5

0,9

0,4

0,3

4,2

1990

1
/EJ/

92
93
54
59
21
23
88
91
58
63
25
26
24
25

361
381

m
36
37
37
37
42
41
28
28
20
20
25
24
22
22

30
30

3

nt
7
7

14
13
9
9
4
5

1,3
1,2
0,4
0,5
0,3
0,4

6
6

1995

1
/EJ"/

98
104
59
65
23
26
98
105
65
78
30
34
29
33

402
446

/!/

39
39
38
38
45
42
29
30
24
22
29
27
25
24

32
32

A/
7
8
14
14
10
12
5
7
1,3
1,4
1,0
0,9
0,3
0,5

6
7

2000

1
/B?/

105
113
64
72
26
29
107
119
73
95
35
43
33
.41

443
511

2
/*/

39
41
40
39
46
44
31
31
27
25
32
30
27
27

34
33

/h
8
8
15
16
12
15
6
8
2,2
2,3
1,4
1,7
0,3
0,9

7
7
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- Poroste podíl primárních zdrojů energie užívaných k produkci elektřiny.

- Poroste podíl jaderných elektráren na výrobě elektřiny.
- Poroste využití jaderného tepla na dálkové vytápění, odsolování mořské vody
a průmyslové technologické procesy.

- Jaderné energie bude využíváno k výrobě kapalných a plynných syntetických paliv
z méněhodnotnáho uhlí /výroba vodíku/.

- využití jaderných reaktorů jako základních energetických center zemědělsko-prů-
myslových komplexů, určených ke zvýšení produkce potravin /nuplexy/.

část těchto úkolů mohou plnit již současné typy reaktorů za předpokladu, že se
plně prokáže i dlouhodobá bezpečnost, spolehlivost a ekonomika těchto zařízení.
K plnému uplatnění všech předností jaderné energetiky je však nezbytné dokončit
vývoj a v průmyslovém měřítku zavést pokročilé typy reaktorů. Aby jaderná energie
pronikla do oblastí, kde se vyžadují vysoké teploty, bude nutno dořešit otázky
průmyslového využití vysokoteplotních reaktorů. Experimentální prototypy jsou
schopné již dnes pracovat při výstupní teplotě chladivá 950 °C. Úloha rychlých
množivých reaktorů a jejich význam z hlediska využití zásob štěpitelných izotopů
je rovněž nade vší pochybnosti.

1.4 Úloha jaderné energie v ČSSR

Další rozvoj našeho národního hospodářství je nerozlučně spjat s potřebou pa-
liv a energie. Jestliže předpokládáme i nadále roční přírůstek národního důchodu
ve výši 3 až 4 %, pak za předpokladu, že na 1 % přírůstku národního důchodu bude
připadat 0,5 až 0,8 % přírůstku spotřeby primárních zdrojů energie, bude nutno za-
jistit stálý růst energetických zdrojů ve výši 1,5 až 3,2 %. Tento požadavek zna-
mená pro československé národní hospodářství velmi závažný a náročný úkol. Přes
veškeré zvláštnosti dané vysokou hustotou osídlení a nedostatkem základních suro-
vin se světové trendy ve vývoji energetického problému odrážejí také v* ČSSR.

Spotřeba primárni energie v ČSSR

Přestože se podíl energie připadající v ČSSR na jednotku vytvořeného národní-

ho důchodu neustále snižuje, je energetická náročnost československého národního

hospodářství vysoká a potřeba primární energie neustále roste /obr. 1.6/. V období

od roku 1950 do roku 1975 byl průměrný meziroční přírůstek spotřeby energie 4,3 %;

růst spotřeby se však zpomaluje. Zatímco v padesátých letech dosahoval 6,5 %, po-

klesl v páté pětiletce na 2,8 %. V posledních 10 letech dále kleslo tempo růstu

spotřeby energie v ČSSR na 2,4 % ročně.

Podle některých současných úvah stoupne spotřeba primárních zdrojů energie
ze současné úrovně nejvýše na 114 Htmp/r v roce 2O00, takže průměrný roční přírůs-
tek bude jen 0,5 %/r /15/. Má-li být i za těchto podmínek zachován předpokládaný
růst národního důchodu 3 až 3,5 % ročně /ve stálých cenách/, je nutné důsledně sni-
žovat energetickou náročnost národního hospodářství, a to ve všech jeho sférách.

Struktura čs. primárních zdrojů energie se ve shodě s celosvětovým trendem
vyvíjí ve prospěch ušlechtilejších forem energie /obr. 1.7/. Tento vývoj je však
poznamenán relativně vysokým podílem tuhých paliv, zejména hnědého uhlí o nízké

15
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Svltová energetická situace a tflohajadernt energie

výhřevnosti. Tak např. podíl tuhých paliv v roce 1980 /75,2 %/ odpovídal zhruba

drovni, dosahované ve světě kolem roku 1930. Tento vývoj má své příčiny ve skladbě

geologických zásob fosilních paliv v ČSSR a nemohl být dostatečně výrazně překonán

ani intenzívním zvyšováním dovozu ropy a zemního plynu z SSSR, k němuž dochází

v posledních 20 letech.

Dalším charakteristickým rysem je nižší podíl elektrické energie na konečné

spotřebě energie. Na výrobu elektrické energie se vynakládá asi 27 % primárních

zdrojů energie; jelikož je však průměrná dčinnost elektráren nízká, představuje po-

díl elektrické energie, která se dostane ke spotřebiteli, necelých 8 % primárních

zdrojů. V dalším vývoji lze očekávat, že se podíl elektrické energie na celkové

spotřebě energie bude zvyšovat, a to jednak modernizací výrobních technologií

v průmyslových odvětvích, jednak zvyšováním náhrady živé práce elektrickou energií.

Energetická náročnost československého průmyslu

Vysoká energetická náročnost československého průmyslu i specifická skladba

energetických zdrojů mají za následek, že spotřeba primární energie na jednoho oby-

vatele patří v ČSSR k největším na světě. Z toho vyplývá, ža československá energe-

tika disponuje relativně vysokými zdroji paliv a energie, ale jejich zhodnocení

v procesu společenské výroby je dosud nízké. Přihlédneme-li k prudkému růstu cen

ropy a zemního plynu na světových trzích, je zřejmé, že snižování měrné spotřeby

primární energie na jednotku hrubého národního produktu je vskutku mimořádný tíkol-

Podle posledních prognostických tívah by měla energetická tvorba národního dů-

chodu dále klesat, a to alespoň o 1,2 až 1,4 % ročně /v naturálním vyjádření/. Ani

to však nezabrání dalšímu růstu energetické náročnosti v hodnotovém vyjádření, ne-

bot ceny primárních energetických zdrojů rostou mnohem rychleji. V roce 1975 stál

1 GJ pouze 11,50 Kčs, v roce 1980 to bylo 16,50 Kčs a v roce 1985 již 31,60 Kčs.

To znamená, že v průběhu 5 let dochází k téměř trojnásobnému zvýšení ceny energie.

Rozvoj primárních zdrojů energie v ČSSR

Jak vyplývá z obr. 1.6, rozvíjela se doposud československá energetika přede-

vším na bázi fosilních paliv. V padesátých letech jsou využívána hlavně domácí tu-

há paliva, černé a hnědé uhlí. Světový vývoj a relativně levná ropa se odrážejí

ve zvyšování podílu paliv dovážených ze zahraničí. Tento vývoj kulminuje v letech

1971 až 19 75, kdy byl celý přírůstek spotřeby energie v ČSSR zabezpečen zvýšením

dovozu, zejména ušlechtilých paliv. Světová energetická krize a růst cen dováže-

ných paliv si však vynutily změnu této situace a zesílily tlak na rozvoj těžby

a využívání domácích zásob tuhých paliv. Srhneme-li energetickou situaci v ČSSR

v r. 1986, pak celková potřeba primární energie 108 miliónů tmp byla zajišťována

z 59 % uhlím, z 22 % ropou, z 11 % zemním plynem, ze 4 % vodní energií a jinými

zdroji. Zbytek - asi 4,0 % - pokrývá jaderná energie.

Při zajištování dalšího růstu potřeby primární energie se ČSSR dostává do

velmi složité situace. S ohledem na přírodní, těžební a ekologické podmínky nelze

již výrazněji zvyšovat těžbu domácích fosilních paliv.

Těžba hnědého uhlí a lignitu dosáhla již maximální výše 100,5 Mt. Tato líroveň

těžby představuje roční čerpání těžitelných zásob ve výši 3,5 % a s ohledem na po-

stupné vyčerpání některých dolů je nutno počítat s poklesem těžby. Podle /15/ kles-

ne těžba hnědého uhlí k r. 2000 asi na 80 Mt za rok. Přitom bude nutné především
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v Severočeském uhelném revíru investovat značné prostředky do těžebního zařízení

i vyvolaných Investic, neboí těžba se rozvíjí povrchovým způsobem a ložiska klesa-

jí do hloubek 300 až 400 metrů. Dojde patrně i ke zhoršení kvality a snížení vý-

hřevnosti.

Prakticky celá spotřeba ropy je kryta dovozem z SSSR. Tento dovoz vrcholil

v osmdesátých letech a s ohledem na očekávaný vývoj světových cen i k možnostem

těžby v SSSR se počítá s mírným postupným poklesem dovozu. Navíc představuje ropa

rovněž významnou chemickou surovinu. Proto se počítá s výstavbou dvou krakovacích

jednotek, které budou zpracovávat těžké destiláty na pohonné hmoty a výchozí polo-

tovary pro olefinovou chemii. Zdroje topných olejů pro průmyslovou potřebu se bu-

dou rychle snižovat.

Také potřeba zemního plynu je v rozhodující míře kryta dodávkami z SSSR.

Vzhledem k velkým zásobám zemního plynu v SSSR a s přihlédnutím k československé

účasti na rozvoji těžby a výstavbě plynovodů a konečně i vzhledem k rostoucímu

tranzitu plynu přes naše území lze očekávat, že do r. 2000 dodávky zemního plynu

dále porostou.

Technický využitelný hydroenergetický potenciál je v CSSR využit asi ze 38 i.

Možnosti výstavby velkých hydroelektráren, jsou z hlediska kapacitního zajištění

omezeny, neboř se počítá s investičně náročnou výstavbou soustavy vodních děl na

Dunaji a s další výstavbou přečerpávacích vodních elektráren. Stává se proto aktuál-

ní obnova a výstavba malých vodních elektráren o výkonu 0,5 až 10 MW. Tato díla

je možno realizovat místními stavebními kapacitami v poměrně krátké době. Přes ne-

sporný přínos této výstavby nepřekročí podíl vodní ene'rgie na primárních energetic-

kých zdrojích 1,5 až 2 %.

Saldo vývozu a dovozu elektrické energie bude ovlivňováno našimi platebními

možnostmi, a proto ani dovoz elektřiny nepřekročí 1 až 2 % potřeby primárních zdrojů

energie.

Sluneční a geotermální energie může v československých podmínkách sloužit ve

speciálních případech pouze jako doplňkový zdroj bez podstatného vlivu na energe-

tickou bilanci. Některé příklady však ukazují na nezanedbatelné úspory i v našich

podmínkách.

Jediným reálným novým zdrojem energie, který již úspěšně ovlivňuje napjatou

situaci v zásobování československého hospodářství energií, jsou jaderné elektrár-

ny. Rozvoj jaderné energetiky představuje vedle plného využití omezených možností

v rozvoji těžby domácího uhlí druhý zásadní směr řešení energetického problému

v ČSSR, alespoň v nejbližším období. Rozvoj jaderných centrál povede k podstatnému

snížení požadavků na dovoz fosilních paliv a vytvoří předpoklady pro rychlejší po-

stup elektrifikace energetického hospodářství za přijatelných ekonomických a eko-

logických podmínek. Na tento vývoj bude mít urychlující vliv i růst cen všech dru-

hů paliva a energie, s nímž je nutné počítat.

Rozvoj československé elektroenergetiky

Na obr. 1.8 je znázorněn růst spotřeby elektřiny v ČSSR v letech 1950 až 2OOO.

V období 1950 až 1975 spotřeba elektrické energie rostla průměrně o 7,9 %, charak-

teristické je však postupné snižování ročního přírůstku z 9,7 % v období 1951-1955

až na 5,5 % v období 1971-1975. V posledních letech došlo k dalšímu poklesu růstu
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vyšší odhad '

áaderná //V
elektřina^//

V/Aelektřina z klasických
elektráren

Podíl jaderné elektřiny

mm.
4950 I960 SOQO

Obr. 1.8 Spotřeba elektřiny v elektrizační soustavě CSSR /použity hodnoty podle

/li/ a /15/; 1 TWh = 10 kWh/. Do r. 1985 skutečnost, potom prognóza

ročního přírůstku spotřeby až na 5 %. V dalším období je vývoj spotřeby již před-

určen očekávanou výstavbou elektráren, tj. rozestavěnými kapacitami v parních

a vodních elektrárnách, smluvně zajištěnými dovozy elektrické energie ze zahraničí

a programem výstavby jaderných elektráren.

S ohledem na omezené zdroje nelze v ČSSR počítat do budoucna s výstavbou dal-

ších nových elektráren na fosilní paliva a veškerý přírůstek základních elektráren-

ských kapacit bude již realizován v jaderných elektrárnách. Po r. 1990 lze počítat

i s využíváním jaderného tepla k vytápění obytných budov a průmyslových objektů.

Perspektivy jaderné energetiky v ČSSR

Výstavba jaderné energetiky byla u nás zahájena relativně brzy. Již v roce

1956 byla podepsána mezivládní dohoda s SSSR o technické pomoci při výstavbě první

experimentální čs. jaderné elektrárny AI. Z různých příčin se výstavba této elek-

trárny opozdila a došlo rovněž k přehodnocení významu přírodního uranu jakožto pa-

liva energetických reaktorů. Vyjasnily se také problémy týkající se použití těžké

vody. Skutečnost, že na každých 1000 MWe instalovaného výkonu je potřeba 700 až

800 t D 20, významně omezuje potřebný rozvoj jaderné energetiky, pokud by byla zalo-

žena na těžkovodních reaktorech.

Proto byla také československá jaderná energetika zaměřena na tlakovodní reak-

tory. Dne 30. dubna 1970 byla uzavřena mezivládní dohoda mezi ČSSR a SSSR o stav-

bě dvou jaderných elektráren VI a V2, pracujících s již osvědčenými typy tlakovod-

ních reaktorů WER-440. Na výstavbě dalších jaderných elektráren se významně podí-

lí i československý průmysl.
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Jaderné elektrárny v provozu ve výstavbě

WER-440 £ Q
WER-1000 • D

8
MOCHOVCE

Q
O

Obr. 1.9 Jaderné elektrárny v provozu a ve výstavbě v ČSSR /15/

Výstavba jaderných elektráren se v ČSSR rozvíjí na čtyřech lokalitách /viz

obr. 1.9/. V současné době je již 8 bloků s reaktory WER-440 v provozu /Jaslovské

Bohunice, Dukovany/, další čtyři bloky jsou ve výstavbě v Mochovcích na jižním Slo-

vensku. Současně byla zahájena výstavba jaderné elektrárny se 4 bloky WER-1OOO

v jižních Čechách. Provádí se rovněž průzkum lokalit pro další jaderné elektrárny

s bloky WER-1000, a to ve východních Čechách, na východním Slovensku, v jižní

části Středočeského kraje a na severní Moravě.

Všechny budované jaderné elektrárny budou dodávat kromě elektrického proudu

také horkou vodu pro vytápění obytných objektů měst do vzdálenosti 50 km od elek-

trárny. Výstavba prvého teplovodu z Jaslovských Bohunic do Trnavy byla již zaháje-

na. Kromě toho se zpracovávají studijní projekty jaderných elektráren s bloky

WER-1000 s odběrem páry pro průmyslové účely. Je rovněž připravována výstavba

agronukleárního komplexu u Jaslovských Bohunic, kde se bude ověřovat možnost vy-

užití odpadního tepla k pěstování zeleniny, ovoce aj.

1.5 Základní typy energetických reaktorů a jejich vývoj
V principu je možno různou kombinací základních součástí konstruovat téměř ne-

omezený počet nových typů reaktorů. Uvažujeme-li pouze možnost variace základních

materiálů reaktoru, tak jak jsou shrnuty v tab. 1.7, dostaneme násobením všech kom-

binací 180 variant, z nichž je možno vycházet při volbě typu energetického reakto-

ru. Toto číslo se ještě podstatně zvětší, jestliže přihlédneme také k rozmanitostem

v konstrukčním uspořádání.

Na prvý pohled se může zdát, že z tak velkého počtu je stěží možné vybrat

vhodný typ reaktoru. Ve skutečnosti však značný počet kombinací je vyloučen z fy-

zikálních důvodů /např. rychlé reaktory nelze chladit látkou s vysokou zpomalovací

schopností, jako je voda nebo terfenyl/, další omezení vyplývá z ekonomických úvah

nebo zasahují specifické podmínky v určité oblasti. V současné době se úspěšně roz-

víjí sedm základních typů a tvoří tak základ světové jaderné energetiky.
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Tab. 1.7 Základní materiály jaderných energetických reaktorů

Palivo

U 235

U 233

Pu 239

Množivý
materiál

Th 232

U 238

Moderátor

grafit

H2O

D20

terfenyl

bez moderátoru

Chladlvo

co2
He

H 20
D2°

terfenyl

Na

Z fyzikálních hledisek je nejdůležitějším kritériem pro posouzení typu reakto-

ru neutronové spektrum. Jestliže má reaktor moderátor, dochází k převážné části

štěpení tepelnými neutrony a hovoříme o tepelných reaktorech. V současné době je

převážná většina jaderných elektráren vybavena tepelnými reaktory. V reaktorech bez

moderátoru způsobují převážnou část štěpení rychlé neutrony, současně dochází

k intenzívní tvorbě nového štěpného materiálu. Pro tento typ se užívá názvu rychlý

množivý reaktor.

Velký vliv na konstrukci reaktoru má volba chladivá, moderátoru a paliva.

K odvodu tepla z energetických reaktorů lze v principu použít některých moderátorů

/obyčejná a těžká voda/, v rychlých reaktorech se uplatňují tekuté kovy, zvláště

sodík. Mezi používaná plynná chladivá patří CO2 a hélium.

Pro celkovou koncepci má rozhodující význam, zda reaktor má či nemá moderátor.

Volbu materiálu moderátoru v tepelných reaktorech pak ovlivňuje především velikost

Tab. 1.8 Zkratky užívané v publikacích Mezinárodní agentury pro atomovou

energii /MAAE/ /2/

AGR

BHWR

BWR

FBR

GCFBR

GCR

HTGR

HWGCR

HWLWR

LMFBR

LWGR

PHWR

PWR

Advanced gas cooled, graphite moderated reactor

Boiling heavy water moderated and cooled reactor

Boiling light water moderated and cooled reactor

Fast breeder reactor

Gas cooled, fast breeder reactor

Gas cooled, graphite moderator reactor

High temperature gas cooled, graphite moderated reactor

Heavy water moderated, gas cooled reactor

Heavy water moderated, light water cooled reactor

Liquid metal cooled, fast breeder reactor

Light water cooled, graphite moderated reactor

Pressurized heavy water moderated and cooled reactor

Pressurized light water moderated and cooled reactor
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a uspořádáni aktivní zóny. Jako moderátor je používána H2O, grafit a D2O. O důleži-

tosti volby chladivá a moderátoru svědčí mimo jiné to, že zkratky pro označení

reaktoru, používané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii /MAAE/, jsou sesta-

veny tak, že označují chladivo a moderátor /tab. 1.8/.

Vliv volby štěpného materiálu se projevuje dvojím způsobem. Je to především

koncentrace štěpného materiálu v palivu. Používá se přírodního nebo obohaceného

uranu - obohacení může být nízké /do 5 %/, střední /do 20 %/, nebo vysoké /92 %

i více/. Dalším kritériem je chemické složení paliva. Z tohoto hlediska lze použít

kovového uranu ve formě vhodné slitiny, kysličníku uraničitého UO 2, karbidu uranu

UC aj.

Podle účelu můžeme reaktory dělit na výzkumné, které jsou zdrojem záření pro

experimenty v dalších oborech, experimentální /vývojové/, které zpravidla předchá-

zejí výstavbu velkých energetických zařízení a mají ověřit zvolenou koncepci, ener-

getické, představující zdroj energie tepelné, elektrické či mobilní, a speciální

/chemické, produkční aj./.

Dosavadní vývoj jaderných reaktorů

V průběhu uplynulých čtyřiceti let prodělala jaderná energetika ve světě

bouřlivý rozvoj. Připomeňme si alespoň nejdůležitější mezníky dosaženého vývoje:

- 2. prosince 1942 byla za vedení profesora E.Fermiho na nádvoří Chicagské univer-

zity prvně uskutečněna řízená štěpná řetězová reakce.

- 21. prosince 1951 byla poprvé v americkém experimentálním rychlém reaktoru EBR-1

v Idahu přeměněna jaderná energie v elektrickou. Výkon elektrického agregátu byl

pouhých 2OO kW.

- V červnu 1954 byl v Sovětském svazu v Obninsku uveden do provozu první prototyp

jaderné elektrárny o výkonu 5 MWe.

- V květnu 1956 dosáhl kritického stavu prvý ze čtyř reaktorů dvouiíčelové elektrár-

ny v Calder Hall ve Velké Británii. Elektrické energie bylo poprvé použito k zá-

sobování komerční elektrické sítě.

- V prosinci 1957 byla dána do provozu první jaderná elektrárna s tlakovodním reak-

torem /Shippingport, USA/.

- V prosinci 1972 dosáhl kritického stavu sovětských rychlý reaktor chlazený so-

díkem, BN-350.

V počátečním období rozvoje jaderné energetiky /do r. 1961/ byla hlavním pod-

nětem pro výstavbu energetických reaktorů výroba plutonia pro vojenské ričely.

V tomto období byla postavena řada grafitových dvoutíčelových reaktorů jaderných

elektráren Calder Hall a Chapelcross ve Velké Británii /každá se čtyřmi bloky

o výkonu po 50 MWe/, dva reaktorové bloky ve Francii po 39 MWe, šest bloků o výkonu

100 MWe sibiřské jaderné elektrárny a americký reaktor NPR v USA. Britské a fran-

couzské reaktory používají chlazení kysličníkem uhličitým, v amerických a sovět-

ských reaktorech je použita voda.

Další vývoj jaderné energetiky byla určován různými specifickými podmínkami

v některých zemích. Tak např. nedostatek obohacovací kapacity a snaha po nezávislos-

ti na dovozu obohaceného paliva vede k použití přírodního uranu, což do značné míry

omezuje volbu dalších komponent a uspořádání reaktoru. Použití přírodního uranu byl

základní požadavek, který ovlivnil počáteční rozvoj jaderné energetiky v mnohých
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zemích, zatímco v SSSR a v USA, kde bylo k dispozici obohacovací zařízení, mohlo být

použito hned z počátku obohaceného paliva. Tento faktor dnes s rozvojem obohacova-

cí techniky a s rozvojem množivých reaktorů a konvertorů ustupuje do pozadí. Jader-

nou energetiku na bázi přírodního uranu buduje pouze Kanada a na základě dovezených

reaktorů i Indie, Argentina a Rumunsko.

Jiným důležitým faktorem, který se v šedesátých letech projevil např. ve Velké

Británii, byl hrozící nedostatek fosilních paliv. Požadavek na výstavbu velkých

energetických centrál vedl zde k ojedinělému rychlému rozvoji tehdy nejjednoduššího

a nejbezpečnějšího typu - plynem chlazeného reaktoru s přírodním uranem moderované-

ho grafitem /GCR/. Tento typ byl postupně propracován a zdokonalen až k hranici

svých možností. Dostatek levného a kvalitního paliva v USA a SSSR naproti tomu umož-

nil koncipovat program rozvoje jaderné energetiky s dlouhodobou perspektivou. Zá-

kladním úkolem byl extenzívní rozvoj prototypových reaktorů /zejména v USA/ s hlav-

ním cílem vyvinout optimální typ blízké budoucnosti.

V tab. 1.3 je chronologicky zachycen vývoj jaderných energetických reaktorů

podle jednotlivých typů. V počátečním období jsou zařazeny také experimentální pro-

totypy, které - striktně vzato - do energetických reaktorů nepatří; pojem energe-

tický reaktor však není jednoznačný. Rovněž není uvažována změna, čistého elektric-

kého výkonu po rekonstrukci některých reaktorů /např. prvý tlakovodní reaktor

Shippingport/.

Z celkového součtu instalovaných výkonů v jaderných elektrárnách je patrno, že

výkon jaderných zdrojů roste velmi rychle. Ke zdvojení výkonů dochází zpočátku

v průměru za 3 až 4 roky, za 10 let se výkon zvyšuje na osmi až desetinásobek. To-

to prudké tempo růstu nelze samozřejmě trvale dodržet, což je patrno z určité stag-

nace v posledních letech.

Jadernou éru v podstatě zahajují grafitové reaktory chlazené plynem /GCR/,

jejichž výstavba ve Velké Británii a ve Francii vrcholí v šedesátých letech. Maxi-

mální relativní zastoupení těchto reaktorů podle tab. 1.3 je v roce 1965, kdy je-

jich podíl představuje 54 % celkového výkonu světové jaderné energetiky. Pouze ve

Velké Británii je výkon grafitových reaktorů na přírodní uran, chlazených kyslič-

níkem uhličitým, více než 4 000 MWe. Zbytek /více než 40 %/ instalovaného výkonu

ve světě zajišťují v tomto období vodou chlazené reaktory /I 800 MWe v USA/; pře-

vážnou většinu tvoří lehkovodní reaktory - tlakovodní a v.^né reaktory. Ostatní ty-

py tvoří zatím malý podíl.

Koncem šedesátých let se však zvyšuje zastoupení jaderných reaktorů chlazených

vodou. V roce 1969 již převyšuje podíl tlakovodních a varných reaktorů kapacitu

grafitových reaktorů. Koncem roku 1973 dosahuje výkon z lehkovodních reaktorů té-

měř 70 %, zatímco podíl grafitových reaktorů klesá na 17 %. Z ostatních typů se

uplatňuje sovětský grafitový reaktor s tlakovými kanály chlazený vodou /LHGR/

a těžkovodní reaktory kanadského typu /PHWR/.

Sedmdesátá léta jsou ve znamení dalšího rozvoje jaderných elektráren s tlako-

vodními a varnými reaktory. Zpočátku se oba typy vyvíjejí přibližně rovnoměrně.

V roce 1971 mají z hlediska celkového výkonu prvenství dokonce varné reaktory. Dal-

ší vývoj však již probíhá se stále rostoucí převahou tlakovodních reaktorů, jejichž

podíl na celkové výrobě elektřiny neustále vzrostá.
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Současný stav vývoje energetických reaktorů

Podle vídajú MAAE /16/ bylo ke konci roku 1986 v provozu již 397 energetických

reaktorů o celkovém čistém elektrickém výkonu přes 270 GW. Připočteme-li rozestavě-

né jednotky, dosahuje počet energetických reaktorů téměř 5OO. Všechny tyto reaktory

lze podle tab. 1.9 zařadit do některého z devíti základních typů, jednotlivé skupi-

ny nejsou ovšem rovnoměrně zastoupeny. Z těchto devíti základních typů jsou již

magnoxové reaktory /GCR/ zastaralé a s jejich další výstavbou se již nepočítá,

i když budou ještě po řadu let dodávat jadernou elektřinu. Jejich výstavba ve Velké

Británii byla ukončena v r. 1972 jednotkou Wylfa-2 o výkonu 420 MWe. V témže roce

byl spuštěn poslední reaktor GCR také ve Francii /Bugey-1, 540 MWe/. Nástup zdoko-

naleno, plynem chlazeného reaktoru AGR, jenž měl ve Velké Británii vystřídat výstav-

bu magnoxových reaktorů, se sice o několik let opozdil, ale z celkového počtu původ-

ně plánovaných deseti reaktorů jsou již všechny jednotky v provozu a ve výstavbě

jsou další čtyři jednotky. Ani s výstavbou tohoto typu se však v dalších progra-

mech nepočítá. Těžkovodní reaktory chlazené plynem /HWGCR/ se zatím ze známých dů-

vodů neosvědčily a také těžkovodní typ chlazený obyčejný vodou /HWLRWR/ zatím nemá

místo v dalších plánech rozvoje jaderné energetiky.

Tab. 1.9 Základní typy jaderných energetických reaktorů a jejich zastoupení,

stav ke konci roku 1986 /použito ddajů podle /16//

Označení
podle
energie
neutronů

Tepelné
reaktory
390/272,4
/13O/117,3/

Označení
podle
moderátoru

Lehkovodní
reaktory /LWR/
290/229,7
/106/98,7/

Grafitové
reaktory
72/27,7
/ll/10,7/

Těžkovodní
reaktory
28/14,0
/13/7,9/

Rychlé reaktory
7/2,4 /2/O,55/

Chladivo

H2°

co2

He

H 20

D2°

H 20

Na

Označení podle MAAE

PWR
tlakovodní reaktor

BWR
varný reaktor

GCR
magnoxový reaktor

AGR
zdokonalený plynem
chlazený reaktor

HTGR
vysokoteplotní reaktor

LWGR
grafitový reaktor
chlazený H,0

PHWR
těžkovodní reaktor
CANDU

HWLWR
těžkovodní reaktor
chlazený HjO

FBR
rychlý množivý reaktor

Reaktorů
v provozu
počet/výkon
/GWe/

207/164,9
/94/87,5/

83/64,8
/12/11.2/

33/6,7 .

10/5,7

/4/2,5/

3/0,63

26/14,7

/7/8,2/

26/13,8

/13/7,9/

2/O,24

7/2,4
2/0,55

Celkem: 397 reaktorů, instalovaný čistý elektrický výkon 274 GWe.

Ve výstavbě: 132 reaktorů, čistý elektrický výkon 118 GWe.
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Podíl lehkovodních reaktorů na celkovém čistém instalovaném výkonu stoupl

v r. 1986 na 85,2 %, z toho poměr tlakovodnfch a varných jednotek je přibližně

5 : 2 . Relativní výkon grafitových reaktorů naopak klesl pod 10 %, z toho největší

podíl již mají sovětské reaktory typu LWGR. Jelikož však v SSSR dochází k další

rozsáhlé výstavbě jaderných elektráren s grafitovými reaktory chlazenými obyčejnou

vodou, poroste i nadále výroba elektřiny v grafitových reaktorech. Rovněž podíl

těžkovodních reaktorů není velký /5 %/, zásluhou kanadského programu výstavby ja-

derných elektráren s reaktory PHWR však počet těžkovodních reaktorů poroste. Podíl

výkonu z ostatních typů reaktorů nepřesahuje zatím 1 %•

Nejrozšířenějším typem podle počtu jednotek i čistého elektrického výkonu jsou

tedy tlakovodni reaktory moderované a chlazené obyčejnou vodou. Na základě součas-

ných informací lze spolehlivě předvídat výkon provozovaných reaktorů i v nejbliž-

ších 4 až 5 letech, nebot kromě stávajících elektráren je nutné zahrnout již roze-

stavěné reaktory, u nichž s velkou pravděpodobností lze očekávat, že budou dostavě-

ny, i když případně později než v plánovaném termínu. Jelikož počet rozestavěných

elektráren s reaktory PWR výrazně převyšuje všechny ostatní typy, bude jejich podíl

i nadále stoupat. Uvážíme-li že předpokládaná životnost reaktorů je 20 až 30 let,

je zřejmé, že tlakovodni reaktory budou hrát při výrobě elektřiny v tomto století

stále významnější roli.

Rovněž význam varných reaktorů dále poroste, i když jejich podíl na celkovém

výkonu se bude postupně xamenšovat na rikor tlakovodních reaktorů. Přesto si i v dal-

ších letech bezpečně udrží své druhé místo co do počtu vystavěných jednotek i insta-

lovaného výkonu.

Ani grafitové reaktory však neztrácejí na významu. Přes vážnou havárii, která

postihla v r. 1986 Černobylskou jadernou elektrárnu, se program výstavby rozestavě-

ných grafitových reaktorů s tlakovými kanály podle vyjádření sovětských představite-

lů nebude měnit. Připomeňme, že prvý blok JE Ignalino-1 spuštěný v r. 1983 předsta-

vuje :s jednotkovým výkonem 1 500 MWe v současné době největší jaderný energetický

reaktor ve světě. Přibližně polovina sovětských jaderných elektráren je vybavena

grafitovými reaktory s tlakovými kanály. Výstavba nových reaktorů typu RBMK však

již v SSSR nebude zahájena.

Mezi nejnadějnější koncepce patří vysokoteplotní reaktory moderované grafitem

a chlazené héliem /HTGR/. V roce 1977 byl s tříletým zpožděním uveden do provozu

americký prototyp Fort St. Vrain o výkonu 330 MWe. Rada potíží při uvádění do pro-

vozu a tříleté zpoždění se v USA projevily určitým ochlazením původního zájmu

o tento typ reaktoru.

Koncem roku 1985 dodala <?.o veřejné sítě poprvé západoněmecká elektrárna s vy-

sokoteplotním reaktorem THTR-300 o výkonu 300 MWe. Lze očekávat, že zkušenosti

získané provozem prvých dvou demonstračních elektráren do značné míry ovlivní dal-

ší rozvoj tohoto typu.

Z těžkovodnich reaktorů si udržel svou pozici pouze kanadský typ CANDU na pří-

rodní uran, chlazený těžkou vodou v horizontálních tlakových kanálech, jenž tvoří

základ jaderné energetiky využívající přírodní uran. Počet rozestavěných reaktorů

a další plánované jednotky ukazují, že přes značnou převahu lehkovodních reaktorů

si kanadské těžkovodní reaktory udrží ve světové jaderné energetice své stálé

místo.
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Rozvoj rychlých innoživých reaktoru naráží dosud na určité technické problémy

dané především vysokou koncentrací štěpného materiálu v aktivní zóně a použitím

roztaveného sodíku jako chladivá. Mnohaleté provozní zkušeností prvých deraontrač-

nfch elektráren a zejména úspěšný nástup sovětského reaktoru BN-6OO a francouzské-

ho reaktoru Super Phenix vytvářejí předpoklady pro završení vývoje tohoto reaktoru.
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2
Tlakovodní reaktor WER

V srpnu 1959 byla zahájena výstavba první sovětské jaderné elektrárny s tla-

kovodní m reaktorem o výkonu 210 MWe. 0 pět let později byla tato jednotka připoje-

na na sit a vytvořila tak prvý blok známé Novovoroněžské jaderné elektrárny /NJE/,

která se tak stala základnou rozvoje sovětských tlakovodních reaktoru. Po spuštění

1. bloku v r. 1964 byl o pět let později předán do provozu 2. blok /365 MWe/. Spuš-

těním 3. bloku o výkonu 440 MWe v prosinci 1971 se NJE stala s celkovým výkonem

1 015 MWe největší evropskou jadernou elektrárnou. V roce 1972 a koncem prvého

čtvrtletí 1973 dosáhl plného provozního výkonu i čtvrtý blok o výkonu 440 MWe

a celkový instalovaný výkon NJE činil k tomuto datu 1 455 MWe. V květnu 198O byl

připojen na sít také 5. blok NJE o výkonu 1 OOO MWe. K 1.1.1987 bylo v provozu již

46 tlakovodních reaktorů typu WEE, a to nejen v SSSR, ale také v ČSSR, NDR, Bul-

harsku, Maäarsku a ve Finsku. Dalších 34 reaktorů typu W E R je podle údajů MAAE ve

výstavbě s termínem dokončení do r. 1998. K zemím s výstavbou JE s reaktory W E R

se připojila také Kuba a Polsko. Přehled o výstavbě tlakovodních reaktorů W E R

podává tab. 2.1.

Provozní zkušenosti z dosud postavených elektráren potvrzují jejich spolehli-

vost a bezpečnost. Také technicko-ekonomické parametry svědčí o schopnosti jader-

ných elektráren s W E R konkurovat klasickým elektrárnám, a to především v oblastech

vzdálených od zdrojů levných fosilních paliv.

V současné době se dokončuje výstavba sériově vyráběných JE s reaktory

WER-440. Po roce 199O se stanou základem výrobních kapacit pro produkci elektric-

ké energie již energobloky se sériově vyráběnými reaktory WER-100O, a to jak

v SSSR, tak i v dalších zemích RVHP. Probíhá však vývoj tlakovodních reaktorů o jed-

notkovém výkonu 1 5OO MWe /8/.

2.1 Reaktoiy WER-440
Považujeme-li prvé reaktory WER-21O, WER-7O a WER-365 za prvou generaci,

pak reaktory WER-440 představují druhou generaci sovětských tlakovodních reaktorů.

Za třetí generaci je možné označit sériový reaktor velkého výkonu WER-1O00. Zá-

kladní parametry reaktorů W E R jsou shrnuty v tab. 2.2. Jak vyplývá z tab. 2.1,

je 4. blok Kolské jaderné elektrárny posledním reaktorem středního výkonu, který

je budován na území SSSR. Mimo Sovětský svaz však budou reaktory WER-440 budovány

dále. V zemích RVHP a ve Finsku bude postaveno celkem 4O reaktorů WER-44O.

K 1.1.1987 bylo již v provozu 3O těchto jednotek, ostatní mají být dokončeny do

r. 1991.

2.1.1 Palivová tyč

Palivová tyč reaktoru WER-440 /obr. 2.1/ se skládá z palivových tablet /!/,

27



Tlakovodnfnaktor WER

Tab. 2.1 Výstavba tlakovodních reaktorů typu WER /podle iídajfi MARE/ /16/

Elektrárna

Novovoroněžská 1
2
3
4
5

Kolská 1
2

3
4

Arménská 1

Rovenská 1
2
3
4

Kalininská 1
2

Nikolajevská 1
2
3
4

Chmelnická 1
2
3

Aktašská 1
2

Balakovská 1

2
3

Záporožská 1
2
3
4

Volgodonská 1

2
3
4

Oděská 1
2

Tatarská 1

Země

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

Elektrický
výkon

hrubý
MW

278
365
44O
440
1000

470
470

440
440

408

408

440
440
1000
1000

1OOO
1OOO

1O0O
1OOO
1000
1000

1000
1OOO
1000

1000
1OOO

1000

1000
1000

1OO0
1000
1OOO
1OOO

1000
100O
1000
1000

940
94O

1OOO

čistí
MW

26S
336
410
410
953

440
440

420
420

370

370

420
420
953
953

953
95 3

953
953
953
953

953
953
953

953
953

953

953
953

953
953
953
953

953

953
953
953

900
900

953

Zahájení
výstavby

1959/8
1964/10
1966
1968/6
1972

1968/6
1968/6

1975/6
1975

1969/10
1970

1973
1973
1981
1983

1974
19 74

1975

1976
1981
1983

1976
1979
1983

1978
1980

1978
1982
1983

1978
1980/4
1981
1982

1978

1980
1983
1983

1980
1982

1982

První
kritič-
nost

1963/12
1969/12
1971/12
1972/12
1980/4

1973/6
1974/11

1981/2

1976/12
1980/1

1980/12
1981/12

1982/12

Připojení
na sít

1964/9
1969/12
1971/12
/1972/12

1980/5

1973/6
1974/12

1981/3
1985/10

1976/12

1980/1

1980/12
1981/12
1987/12

1989/12

1984/5
1986

1983/1
1985/2
1986/12
1988/12

1986
1987/12
1988/12

1986/12

1987/7

1985/12

1988
1989/12

1984/12
1985/11

1987/12
1988/12

1986/12

1987/12
1988/12
1989/12

1987/12
1989/12

1987/7

Komerční
provoz

1964/12
197O/4
1972/6
/1973/3
1981/2

1973/12
/1975/2
1982/7
1984/12

1977/1O
1980/5

1981/7
1982/7

1983

1985

1987/12

1985/11

1987/12
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Tab. 2.1 - pokračování

Elektrárna

Tatarská 1

Baškirská 1

2

Nižněkamská 1

Rheinsberg

Bruno
Leuschner 1

/Nord/ 2

3

4
5

6

7

8

Stendal 1

2

Kozloduj 1

2

3

4
5

6

Loviisa 1

2

Bohunice 1

2

3

4

Dukovany 1

2

3

4

Mochovce 1

2

3

4

Temelín 1

2

3

4

Země

SSSR

SSSR

SSSR

NDR

NDR

NDR

Bulh.

Finsko

ess R

ČSSR

CSSR

CSSR

Elektrický
výkon

hrubý
MW

1000

1000

1000

1000

70

440

440

440

440

440

440

440

440

970

970

440

440

440

440

1000

1000

465

465

43O

430

430

430

432

432

432

432

432

432

432

432

972

972

972

972

čistý
MW

953

953

953

953

62

408

408

4O8

408

408

4O8

408

408

900

900

408

408

408

408

953

953

445

445

398

398

398

398

388

388

388

388

388

388

388

388

892

892

892

892

Zahájení
výstavby

1982

1983

1983/12

1983

1960/1

1970/3

1970/3

1972/10

1972/10

1988

1966

1970/4

1970/4

1973/10

1973/10

1980/7

1984/7

1971/6

1972/10

1974/4

1974/4

1976/12

1976/12

1978/7

1978/7

1978/7

1978/7

1983/10

1983/10

1985

1985

1984

1985

1985

1985

První
kritič-
nost

1966/3

1973/11

1974/12

1977/10

1979/7

1974/6

1975/8

1980/12

1982/4

1986/3

1977/1

1980/10

1978/12

1980/3

1984/2

1985/2

1985

1986/1

1986/10

1987/5

1989/7

1990/6

1991/6

1992/1

1992/5

Připojení
na sít

1987/7

1987/12

1988/12

1988/12

1966/5

1973/12

1974/12

1977/11

1979/8

1974/7

1975/10

1980/12

1982/5

1986/12

1989

1977/2

1980/11

1978/12

1980/3

1984/8

1985/8

1985/2

1986/1

1986/10

1987/5

1989/8

1990/7

1991/7

1992/2

1992/11

1994/6

1995

1998

Komerční
provoz

1987/12

1966/10

1974/7

1975/4

1978/5

1979/11

1974/7

1975/11

1981/1

1972/6

1987/7

1989

1977/5

1981/11

1979/4

1981/1

1985/5

1986/3

1985/8

1986/3

1986/12

1987/7

1989

1990

1991

1992

1992/12

1994/6

1995

1998
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Tab. 2.1 - pokračování

Elektrárna

Pak s 1

2

3

4

Cienfuegos 1

2

Zarnowies 1

2

Země

Maa.

Kuba

Polsko

Elektrický
výkon

čistý
MW
440

440

440

440

440

440

465

465

hrubý
MW

410

410

410

410

408

408

440

440

Zahájení
výstavby

1974/8

1974/8

1979/10

1979/10

1983/10

1985

1983

1983

První
kritič-
nost

1982/12

Připojení
na sít

1982/12

1984/8

1986/9

1987/11

Komerční
provoz

1983/8

1984/11

1990

1991

uložených v povlakové trubce /2/, která je uzavřena koncovkami /3/ a /4/. V horní

části palivové tyče je umístěna distanční pružina /5/, která udržuje palivové ta-

blety v pracovní poloze. Při výrobě se palivové tyče plní héliem s přetlakem 3OO

až 700 kPa. Horní a dolní koncovky jsou privarený k povlakové trubce elektronovým

svazkem, takže palivo je v trubce hermeticky uzavřeno. Každá tyč obsahuje asi

1,06 kg U0 2, tj. 0,93 kg uranu. Všechny konstrukční části s výjimkou povlakové

trubky jsou vyrobeny z austenitických slitin.

Palivové tablety jsou 10 až 30 mm vysoké, s minimální hustotou 10 200 kg/m .

Uprostřed tablety je centrální otvor průměru 1,4 až 1,6 mm, který snižuje tepelné

namáhání paliva. Jelikož je tepelná vodivost UO, malá, jsou palivové tyče provo-

zovány při vysoké teplotě /až do ~ 2 500 °C/< Při těchto teplotách část plynných

1 - tableta z U0_

2 - povlaková trubka

3 - horní koncovka

4 - dolní koncovka

5 - distanční pružina

6 - přítlačná destička

Obr. 2.1 Palivová tyč reaktoru WEXi
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Tab. 2.2 Základní charakteristiky tlakovodních reaktorů WER

Reaktor

Tepelný výkon reaktoru /MW/

Hrubý elektrický výkon /MWe/

čistý elektrický výkon /MWe/

Účinnost jaderné elektrárny /brutto/ /%/

Aktivní zóna

průměr palivové tablety /mm/

průměr palivové tyče /mm/

tlouštka povlakové trubky /nun/

hmotnost uranu v palivové tyči /kg/

lineární výkon palivové tyče kW/m

rozteč mříže palivových tyčí /mm/

počet tyčí v palivovém Článku /kazetě/

počet článků /kazet/ v aktivní zóně

tíčinný průměr aktivní zóny /mm/

dčinná výška aktivní zóny /mm/

palivová vsázka /t/

průměrné obohacení paliva /%/

měrný výkon aktivní zóny /MW/m /

měrný výkon paliva /kw/kg/

průměrné vyhoření paliva

efektivní kampaň reaktoru /h/

objemový průtok vody reaktorem /m /s/

maximální rychlost vody v AZ /m/S/

srůměrné ohřáto vody v AZ /°C/

počáteční zásoba reaktivity při 20 °C /%/

>očet regulačních orgánů

efektivita regulačních orgánů při 20 °C /%

Reaktorová nádoba

maximální průměr /s hrdly/ /mm/

vnitřní průměr /mm/

výška /mm/

motnost /t/

rimární okruh

>očet smyček

lak v primárním okruhu /MPa/

stupni/výstupní teplota vody °C

lak páry na vstupu do turbíny /MPa/

WER-210

760
210

27,6

10,2

0,6

1,27

9,7
14,3

90

343

2 880

2 5OO

38

2,0

46

20

13

5 200

10

21

11,5
.37

/ 14 ^

6
9,8

245/266

3,1

WER-36 5
1 32O

365

338

27,6

7,55

9,1
0,65

0,95

12,5

12,2

126
34S

2 880

2 505

40

3,0

80

33

27

6 500

13,75

26

13,8

73

20,6

8

1O,3

248/274

3,2

WER-440

1 375

440

410

31,5

7,55

9,1
0,65

0,95

13,1

12,2

126

349

2 880

2 5OO

42

3,5

83

32,7

28,6

7 000

10,8

4,1

31

18

37

10

4 350

3 560

1 800

200,8

6

12,26

269/3OO

4,6

WER-1000

3 OOO

1 000

953

33,3

7,55

9,1
0,67

17,6

12,6

317

151

3 120

3 5OO

66

3,3-4,4

111
45,5

30-40

7 000

21,1

5,7

35

22,5

1O9

6,2

5 300

4 O7O

O 850

304

4
15,7

289/324

6,3

x/ Některé charakteristiky prvých bloků WER-440 a WER-1000 se poněkud odlišují

od hodnot sériově vyráběných jednotek
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štěpných produktů difunduje do okrajových částí tablety a nakonec proniká mimo tab-

lety. S rostoucím vyhořením se mění složení plynové náplně a roste vnitřní tlak

až na hodnoty 8 až 15 MPa. Plynné štěpné produkty se hromadí v prostoru distanční

pružiny /5/. Základní montážní komplex tablet je 2,42 m dlouhý, vlivem objemového

růstu tablet se však provozní výška tablet zvýší až n a ~ 2,48 m.

Povlaková trubka je vyrobena ze sovětské zirkoniové slitiny H-l s 1 % niobu.

Přes nesporné dlouhodobé úspěchy těchto slitin dochází u malé části palivových tyčí

v průběhu provozu ke ztrátě hermetičnosti. Za základní příčinu se považuje proces

hydrogenace povlakové slitiny. Vodík difunduje do zlrkonia, vznikají hydridy zirko-

nia, které způsobují silné zkřehnutí povlaku, ztrátu pružnosti a plasticity. Sou-

časné povlakové materiály jsou v rozmezí teplot 270 až 330 °C a tlaků 12,5 až 16 MPa

proti hydrogenaci odolné a jak ukazuje statistické vyhodnocení neherraetických člán-

ků, vzniká většina poruch povlaku následkem výrobních mikrotrhlin či chybnou chemic-

kou dpravou vody v primárním okruhu nebo nedostatky při montáži. Při zvýšení teplo-

ty pevnostní vlastnosti slitiny H-l klesají a plastické se zlepšují. K největší změ-

ně mechanických vlastností dochází v teplotním intervalu 400 až 500 °C.

Výsledky dlouhodobých zkoušek palivových tyčí, provozní zkušenosti reaktorů

W E R a poprovozní výzkum svědčí o vysoké spolehlivosti slitiny H-l.

2.1.2 Palivový článek

Na rozdíl od tlakovodních reaktorů západní koncepce jsou palivové tyče v so-

větských reaktorech uspořádány v trojúhelníkové mříži s roztečí 12,2 mm. Základní

jednotku AZ tvoří palivový článek /obr. 2.2/. Nosnou část představuje šestihranný

plást kazety /6/ s hlavicí /2/ a koncovkou /9/. 126 palivových tyčí je udržováno

v přesně definovaném geometrickém uspořádání deseti nerezovými distančními mřížkami

voštinového typu /7/. U některých typů obsahuje 6 tyčí místo paliva absorbátor

/5 až 10 g bóru/. Jednotlivé palivové tyče jsou upevňovány ve spodní mřížce /8/,

která je pevně spojena s koncovkou /9/. Horní mřížkou procházejí palivové tyčky

posuvně, což umožňuje rozdílnou teplotní dilataci tyček a pláště kazety. Distanční

mřížky jsou uprostřed spojeny centrální trubkou ze zirkonia, vyplněnou vodou. V hla-

vici kazety /2/ je zabudováno šest odpružených kolíků /I/, které umožňují pružné

uložení palivového článku v reaktoru. Válcovou koncovkou je kazeta usazena ve spod-

ní nosné desce. Ve spodní vodicí části je upevněn středicí čep /10/ sloužící k fi-

xaci polohy palivového článku. Kazeta je vyrobena ze slitiny Zr + 2,5 Nb, palivový

článek má celkovou hmotnost 22O kg. Celkový přestupný povrch palivových tyčí v kaze-

tě je 10,7 m . Tlouštka stěny pláště kazety je 1,5 mm.

2.1.3 Regulační článek

V reaktorech WER-440 je použito regulačních tyčí spojených s palivovým člán-

kem, který je zavěšen na absorpční části tyče. Ke změnám reaktivity tedy dochází

jednak vysouváním části palivového článku do prostoru pod aktivní zónou, jednak za-

souváním absorbátoru do AZ.

Absorpční část /obr. 2.3/ je vyroblena z ocelového šestihranného pláště /2/,

stejného tvaru jako kazeta palivových článků. Na vnitřní povrch tohoto šestihranu

jsou upevněny vložky z bórové oceli /3/ obsahující 2 hmotnostní % bóru, které vypl-

ňují celý vnitřní povrch. Do absorpční části tyče je vložena další trubka zajištu-

jící intenzivnější odvod tepla z absorpčních elementů kazety. Na spodní části připo-

32



TlakovodniTtaktor VVER

jeného palivového článku je tlumicí zařízení /12/, které zmírňuje pohyb tyče při

bezpečnostním odstavení reaktoru /obr. 2.4/.

1 - odpružené kolíky

2 - hlavice

3 - centrální trubka

4 - horní distanční mřížka

5 - palivová tyč

6 - šestihranný plást kazety

7 - distanční mřížka

8 - spodní upevňovací mřížka

9 - koncovka

10 - středící čep

Obr. 2.2

Palivový článek reaktoru WER-440

1 - perforovaný kužel

2 - šestihranný plást

3 - absorpční vložka z bórové oceli

4 - spojka

5 - palivový článek

6 - usměrňovači trubka

Obr. 2.3

Regulační článek reaktoru WER-440

absorpční /horní/ část
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m
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Označení 1-10 jako na obr. 2.2

11 - spodní koncovka

12 - koncovka regulační kazety s hydrau-
lickým tlumicím zařízením

Obr. 2.4

Regulační článek reaktoru WER-440

palivová /dolní/ část

1 - lineární ukazatel polohy

2 - jádro lineárního ukazatele polohy

3 - cívka

4 - elektromagnet pro spojení ozubené

tyče s pastorkem

5 - pastorek

6 - pohon s čelními a kuželovými koly

7 - elektromotor

8 - ozubená tyč

9 - spojka

10 - táhlo

11 - spojka

12 - hlavice regulačního článku

Obr. 2.5

Kinematické scháma regulačního pohonu
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Regulační tyče WER-440 jsou univerzální, tj. slouží k regulaci reaktoru,

ke kompenzaci přebytečné reaktivity i k bezpečnostnímu odstavení reaktoru. Zákla-

dem hnacího mechanismu, je ozubená tyč /8/, spojená s táhlem regulační tyče /10/

a ozubené kolo /5/, které tyč přes ozubený hřeben pohání /obr. 2.5/. Za normálního

provozu se tyč přesunuje rychlostí 2 cm/s. Při havarijním signálu se přerušuje

proud vinutím elektromagnetu /4/, ozubené kolo s ozubenou tyčí se rozpojuje a re-

gulační tyč padá vlastní vahou do AZ. Po určitém intervalu se padající části zač-

nou přidržovat elektromagnetem a brzdit elektromotorem, takže rychlost absorpční

tyče při bezpečnostním odstavení činí asi 2O až 30 cm/s. Hnací mechanismus ozubené

tyče má samostatné chlazení chladicí vodou meziokruhu. Toto uspořádání zmenšuje

možnost zadření nebo vzpříčení regulačních orgánů a zvyšuje jejich spolehlivost.

2.1.4 Aktivní zóna

Aktivní zóna reaktoru WER-440 má efektivní rozměry <f> 2,88 x 2,5 m. Skládá se

z 349 palivových článků, rozložených s roztečí 147 mm. K řízení reaktoru a ke kom-

penzaci přebytečné reaktivity je použito 37 regulačních článků. Podle obohacení

původní aktivní zóny je možné rozlišit tři radiální pásma. Při výměně paliva podle

základního schématu se vyměňuje 1/3 palivových kazet, tj. periferní zóna. Ostatní

články se posouvají směrem do centrálního' pásma. Projektovaná doba jedné kampaně

je 6 500 - 7 000 hodin při plném výkonu. Při předpokládaném vysokém využití se po-

čítá s odstavením reaktoru jednou za rok, a to v období výhodném z hlediska zatížení

elektrizační soustavy /léto/. Střední hloubka vyhoření je 28,6 MW dní/kg U, vsázka

uranu je 42 tun.

1 - palivový článek

2 - regulační tyč

3 - kanál měření teplot

4 - kanál měření průtoku

5 - kanál měření neutronového toku

Obr. 2.6

6 - měření tlakové ztráty v AZ

7 - blok ochranných trubek

8 - vstupní hrdla

9 - výstupní hrdla

10 - konzoly k vedení nosného válce AZ

Řez aktivní zónou reaktoru WER-440
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1 - nosná deska

2 - válcový plást

3 - zabroušený pás

4 - klín

5 - kovaný žlab

6 - tvarovaný segment

7 - záchytný otvor pro transport

Obr. 2.7 Koš aktivní zóny reaktoru WER-440

2.1.5 Koš aktivní zóny

Palivové články jsou uloženy v koši aktivní zóny /obr. 2.7/. Svými spodními

koncovkami jsou zasunuty do otvorů nosné desky /I/. V otvorech jsou na horním

povrchu desky zhotoveny drážky pro kolíky palivových kazet určující polohu palivo-

vých článků v radiálním směru.

Nosný koš aktivní zóny je vyroben z nerezavějící austenitické oceli

/OCh 18 II 10 T/ a má hmotnost 21,3 t. Je svařen ze základové desky /I/, válcové-

ho pláště /2/ a z kovaných vytěsňujících vložek tlouštky 10 mm, upevněných na pěti

prstencových řadách segmentů /6/. K dolnímu prstenci jsou vytěsňující vložky /5/
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privarený, k ostatním prstencům jsou připevňovány šrouby. Tvarové segmenty /6/

jsou privarený k válcovému plášti koše /2/. Válcový plást tlouštky 50 mm je svařen

ze tří kroužků. Na vnitřním válcovém povrchu koše je po obvodu připevněno 12 tru-

bek /nejsou na obrázku zakresleny/. V těchto trubkách jsou umístěny ionizační komo-

ry k měření hustoty neutronového toku. V horní části koše se nachází zabroušený

pás /3/, který kopíruje profil periferní řady kazet a slouží k uložení spodní

části bloku ochranných trubek. Nosná deska /I/ obsahuje 312 válcových otvorů,

v nichž jsou zasazeny válcové koncovky palivových článků; 37 regulačních článků

prochází šestihrannými otvory.

Nejpracnější a technologicky nejsložitější je obrábění dolní desky s válcový-

mi a šestihrannými otvory, které jsou předběžně mechanicky obrobeny v polotovaru

desky, načež se deska tepelně zpracovává. Cílem tepelného zpracování je odstranit

vnitřní pnutí v desce po vybrání velké hmoty kovu při obrábění 349 otvorů. Obrobení

otvorů načisto se provádí na stroji s číslicovým programovým řízením po privarení

k dolnímu kroužku, jehož výška je určena možností mechanického obrábění těchto ot-

vorů, šestihranné otvory jsou obráběny frézováním na vertikální vyvrtávačce pomocí

speciálního přípravku.

Důležitou operací je kování vytěsňujících vložek za studena se zajištěním po-

žadované přesnosti, aby bylo po jejich namontování do koše dosaženo požadované vů-

le vůči kazetám. Při nedostatečné přesnosti výkovků se musí provádět úprava vytěs-

ňujících vložek po jejich vsazení.

2.1.6 Blok ochranných trubek

Poloha palivových článků v axiálním směru je shora fixována blokem ochranných

trubek /obr. 2.8/. Blok současně udržuje požadovanou rozteč hlavic palivových člán-

ků. Dále slouží k vedení regulačních tyčí, k upevnění vodicích trubek termočlánků

a vyvedení vnitroreaktorového měření z reaktoru.

Blok ochranných trubek je rovněž vyroben z austenitické nerezavějící oceli

a má hmotnost 35,2 t. Je sestaven z horní a spodní desky /I/, /2/, spojených 37

nosnými a vodicími trubkami /3/. V horní části je přivařen válcový plást, k němuž

je připojeno 72 přítlačných pružinových bloků 11/. Přes tyto pružinové bloky je

blok ochranných trubek přitlačován víkem reaktorové nádoby ke koši aktivní zóny.

Blok ochranných trubek je soubor s největším objemem svařování. Velký počet

svarů si vyžádal opatření k zabránění svarových deformací. Dodržení technologické-

ho pořadí a režimů svařování a použití montážně svařovaných stendů snižuje deforma-

ce na přípustné minimum. I nepatrné odchylky od schváleného technologického proce-

su mají nežádoucí následky. Při celkové montáži se po prověření souososti otvorů

horní i dolní desky obě desky pevně uchytí ve stendu, načež se přivaří centrální

a-šest periferních ochranných trubek. Montáž a svařování dalších ochranných trubek

a na nich uchycených trubek měření teplot a vývinu tepla potom postupuje od středu

k periférii. V závěrečné etapě se montuje horní část bloku ochranných trubek.

Velký počet svarů vyžaduje mnoho času na kontrolu /vnější prohlídka, kapilár-

ní defektoskopie, rentgenografie hlavních svarů, kontrola těsnosti kanálů měření

teplot héliovým hledačem netěsností^ a proto je technologický cyklus výroby bloku

ochranných trubek ve srovnání s ostatními vnitroreaktorovými částmi nejdelší.
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1 - horní deska

2 - spodní deska

3 - vodicí trubka regulační tyče

4 - plást

5 - nástavec

6 - kroužek

7 - pružinový blok

8 - kroužek

9 - tělesový vývod

10 - ochranné trubky čidel

Obr. 2.8 Blok ochranných trub reaktoru WER-440

2.1.7 Hosný válec aktivní zóny /šachta/

Tato část /obr. 2.9/ je nosnou konstrukcí aktivní zóny a všech ostatních

vnitřních částí reaktoru, současně odděluje vstupní a výstupní prostor chladivá
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proudícího reaktorem. Zesílená střední část částečně chrání reaktorovou nádobu

před dčinky záření.

Nosný válec hmotnosti 37,6 t je svařen z prstenců zkoušených z plechů proměn-

né tlouštky 5O až 80 mm. Na horním konci má opěrnou přírubu /I/, za níž je zavěšen

na osazení tělesa tlakové nádoby. Ke snížení vibrací a k fixování polohy je nosný

válec ve spodní části veden osmi péry připevněnými ke konzolám tlakové nádoby.

Na vnitřním dolním okraji nosného válce je osazení s pery pro uložení dna nosného

válce. Na čele příruby nosného válce je upevněno šest pružných trubkových segment?.

/7/, přes které je nosný válec přitlačen víkem k tělesu tlakové nádoby. Vstupní

a výstupní prostor chladivá je oddělen labyrintovým těsněním /6/. Otvory /9/

o průměru 30 mm proudí chladivo k výstupním hrdlům.

tato

1 - opěrná příruba

2 - plást válce

3 - klín

4 - osazení pro uložení dna válce

5 - otvory pro pera

Obr. 2.9 Nosný válec aktivní zóny reaktoru WER-440 /šachta/

6 - labyrint

7 - pružný segment

8 - schránka k uložení vzorků materiálu
reaktorové nádoby

9 - otvor pro průtok vody
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Dno nosného válce /dno šachty/

Dno nosného válce /obr. 2.10/ je zavěšeno a centrováno osazením na horní des-

ce /I/ ve spodní části nosného válce. Má celkovou hmotnost 32 t. Eliptické perforo-

vané dno /4/ slouží k uklidnění a k rovnoměrnému rozdělení proudu chladivá před

vstupem do kazet palivových článků. Ve válcové části jsou ochranné trubky /5/, do

nichž se zasouvá palivová část regulačního souboru. Ve spodní části ochranných

trubek /5/ se nacházejí hydraulické tlumiče regulačních tyčí, které zabrzdí pohyb

tyče při bezpečnostním odstavení reaktoru.

Tlumicí hydraulické zařízení /obr. 2.11/ se skládá z válcového kolíku, který

je zapuštěn do dna ochranné trubky. Při tlumení pádu regulačního článku může být

voda z ochranné trubky vytlačována pouze otvory v trubce, umístěnými nad kolíkem.

1 - horní deska

2 - dolní deska

3 - plást

Obr. 2.10

4 - eliptické dno

5 - ochranná trubka

6 - čep

Dno nosného válce reaktoru WER-440 /dno šachty/
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tm

Obr. 2.11

1 - koncovka

2 - směrovací kolík

3,4 - kolíky

5 - píst tlumícího zařízení

6 - ochranná trubka

7 - dorazy pro regulační článek

8 - podložka

Ochranná trubka s hydraulickým

tlumičem

2.1.8 Reaktorová nádoba

Mezi nejvýznamnější komponenty reaktoru patří reaktorová nádoba. Na výrobu ná-

dob reaktorů typu W E R se používá chróm-molybden-vanadová ocel /15Ch2MFA/ o vyso-

kých pevnostních parametrech. Zpočátku byly reaktorové nádoby vyráběny bez nerezo-

vé výstelky, avšak počínaje prvým blokem jaderné elektrárny Loviisa byla v souladu

se světovou praxí s cílem zjednodušit požadavky na dodržování vodního režimu apli-

kována navařená výstelka z nerezavějící oceli. Tato výstelka sestává ze dvou vrstev

o celkové tloušfcce 9 mm. Reaktorová nádoba má tři hlavní části: válcové těleso

tlakové nádoby, polokulové víko vytvářející s mechanismy pohonu regulačních článků

horní blok a volnou přírubu.

Těleso tlakové nádoby má hmotnost 201 tun. Je svařeno z eliptického dna /I/

/obr. 2.12/, ze tří hladkých válcových prstenců /2/, ze dvou prstenců s hrdlovými

nátrubky /3/ a zesílené příruby /4/ se šedesáti otvory pro upevňovací šrouby. Těle-

so tlakové nádoby lze přepravovat po železnici na speciálním podvozku. *

Sférické víko /li/ je vyrobeno z jednoho ingotu. Na víku je navařeno 37 válco-

vých nátrubků /12/, na něž se připevňují pohony regulačních tyčí. Celková hmotnost

horního bloku je 114 tun. Víko je spojeno s tělesem tlakové nádoby přes volnou pří-

rubu /4/ šedesáti šrouby M14Ox6 /13/. Matice se utahují bud hydraulickým nebo spe-

ciálním tepelným utahovakem. Proti možnému působení ohybového momentu, který vzniká

při utahování matic a je způsoben nepřesností výroby součástí spojení /šroubů, ma-

tic, dosedacích plochý se pod matice vkládají dvě kulové podložky, jejichž skluz
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1 - eliptické dno

2 - prstence

3 - prstenec s hrdly

4 - príruba

5 - impulsní trubka

6 - ventil

7 - kruhový" nákružek

8 - hradící nákružek

9 - konzola

10 - volná příruba

11 - sférické víko

12 - nátrubky řídících tyčí

13 - závrtný šroub

14 - matice

15 - podložka

16 - přítlačný šroub

17 - hrdlo pro vyvedení

vnitroreaktorového měření

18 - těsnění

19 - nátrubek

Obr. 2.12 Tlaková nádoba reaktoru WER-44O

kompenzuje vznikající ohyb. Síla, jíž se šrouby zatahují, se kontroluje. Víko je

utěsněno pomocí kompenzátoru a dvou párů kruhových kovových těsnění.

2.1.9 Uspořádání reaktoru WER-440

Na obr. 2.13 je znázorněn zjednodušený řez tlakovodním reaktorem WER-440.

V tělese tlakové nádoby /I/ je zavěšen nosný válec AZ /4/, v němž je umístěn vyjí-

matelný koš AZ /6/ s palivovými Slánky /8/. Aktivní zóna je pružně přitlačována

blokem ochranných trub /7/. Chladicí voda vstupuje do reaktoru hrdly ve spodním

hrdlovém prstenci, proudí dolů mezi nosným válcem AZ a reaktorovou nádobou. Ve

spodní fiásti se proud vody obrací, prochází perforovaným eliptickým dnem nosného

válce /5/ a vstupuje do vstupních hrdel palivových článků. -Po průchodu aktivní zó-

nou se proud vody obrací v prostoru bloku ochranných trubek vodorovně, protéká ot-

vory v horní části nosného válce AZ a vystupuje hrdly v horním prstenci.
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1 - těleso tlakové nádoby

2 - víko tlakové nádoby

3 - volná příruba

4 - nosný válec /šachta/

5 - dno nosného válce /dno šachty/

6 - koš aktivní zóny

7 - blok ochranných trub

8 - palivové články /kazety/

9 - regulační Slánky /kazety/

Obr. 2.13 Zjednodušený řez a pohled na reaktor WER-440

2.1.1O Tepelné schéma jaderné elektrárny s reaktorem WER-440

Na obr. 2.14 je znázorněno tepelné schéma primárního a sekundárního okruhu

elektrárny s reaktorem WER-440. Schéma je dvouokruhové, má šest paralelních smyček,

v nichž obíhá primární chladivo. Každá smyčka má oběhové čerpadlo /6/, parní gene-

rátor /7/, dvě hlavní uzavírací šoupátka s elektrickým pohonem /5/ a potrubí

z austenitické oceli o průměru 500 mm. Elektricky vyhřívaný kompenzátor objemu /4/

udržuje konstantní tlak v okruhu. S každou smyčkou je možné pracovat samostatně.

Horizontálně situované parní generátory /7/ vyrábějí sytou páru, která se vede do

turbíny /8/. Na každý blok připadají dva turbogenerátory po 220 MWe.

Na obr. 2.15 je znázorněn příčný řez reaktorovým blokem.
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1 - deaerátor doplňování vody
2 - čerpadlo na doplňování vody
3 - reaktor

4 - kompenzátor objemu

5 - hlavní uzavírací šoupátko
6 - hlavní oběhové čerpadlo
7 - parní generátor
8 - turboagregát
9 - čerpadlo kondenzátu

10 - nízkotlaký" regenerační ohřívák
11 - deaerátor
12 - napájecí čerpadlo
13 - vysokotlaký regenerační ohřívák

Obr. 2.14 Tepelné schéma

14 - nouzové napájecí čerpadlo
15 - chladič
16 - dochlazovač
17 - filtrační skupina
18 - drenážní nádrž
19 - čerpadlo demineralizované vody
20 - usazovač
21 - kompenzátor objemu
22 - ohřívač demineralizované vody
23 - nádrž na "Špinavý" kondenzát
24 - odparka
25 - nádrž na čistý kondenzát

jaderné elektrárny s reaktorem WER-44O

2.1.11 Parní generátor

V parním generátoru dochází k přenosu tepelné energie z primárního okruhu do
sekundární části. Napájecí voda sekundárního okruhu se přitom odpařuje na neaktivní
sytou páru, která se vede do turbíny. V jaderných elektrárnách s reaktory W E R se
používají horizontální parní generátory /obr. 2.16/. Výhřevná plocha je provedena
ve formě "0" trubek s horizontálně položenými oblouky a vestavěna do nádoby. Konce
trubek jsou zaústěny do stěn válcových kolektorů, které představují vstupní a vý-
stupní komoru chladivá. Uvnitř nádoby je odlučovací zařízení a systém pro rozdělo-
vání napájecí vody.

Nádoba parogenerátoru má tlouštku stěny 72 až 132 mm, je vyrobena z kotlové
uhlíkové oceli značky 22K. Je asi 12 m dlouhá, má vnitřní průměr 3 2OO mm. Kolekto-
ry a trubky parogenerátoru jsou zhotoveny z nerezavějící oceli.
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1 - systém odsávací /podtlakové/

ventilace

2 - recirkulační systém R-3

3 - hlavní uzavírací šoupátko

4 - reaktor

5 - hlavní oběhové čerpadlo

6 - parní generátor

7 - systém přetlakové ventilace

8 - koridor pro potrubí ,

9 - místnost pro zařízení velínu

is n

10 - kabelové poschodí

11 - rozvaděč

12 - deaerátor

13 - nízkotlaký ohřívák

14 - vysokotlaký ohřívák

15 - separator

16 - turboagregát

17 - napájecí čerpadlo

18 - čerpadlo kondenzátu

Obr. 2.15 Příčný řez reaktorovým blokem WER-440

Předností horizontálních PG je velká plocha hladiny, na níž dochází k separaci

páry od vody. V prostoru mezi U-trubkami dochází k přirozené cirkulaci parovodní

směsi sekundárního okruhu s příčným obtékáním teplosměnných trubek. Další výhodou

je svislá poloha svarů, jimiž jsou trubky upevněny v kolektorech, neboí. se zde ne-

hromaďí kal vzniklý erozí a korozí.

Vzniklá pára se vede nejprve do parního prostoru parogenerátoru, načež se suší

v žaluziovém odlučovači, který je vestavěn v horní části nádoby parogenerátoru.

K vyrovnání rychlosti páry v odluhovači je za žaluziovým odlučovačem umístěna děro-

vaná deska. Z parogenerátoru je pára odváděna pěti hrdly do společného kolektoru.

Parogenerátor je upevněn na dvou závěsech, které mu umožňují volný pohyb při tepel-

né dilataci trubek.

Vstupní a výstupní kolektory vody primárního okruhu jsou vytaženy nad těleso

parního generátoru. Po sejmutí víka /16/ a /17/ jsou kolektory přístupné a umožňují

kontrolu těsnosti zaválcovaných teplosměnných trubek. V případě poruchy hermetično-

sti U-trubky lze vadnou trubku zaslepit.

Napájecí voda sekundárního okruhu se přivádí kolektorem /9/ na horkou stranu

trubkového svazku, což umožňuje vyrovnat vývin páry. Předehřátí napájecí vody na
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Tab. 2.3 Základní charakteristiky parních generátorů jaderných elektráren s W E R

Charakteristiky

Technologické charakteristiky

Počet PG na jeden reaktorový blok

Tepelný výkon PG /MW/

Výroba páry /kg/s/ resp. /t/h/

Vstupní/výstupní teplota vody PO /°C/

Průtok vody na primární straně /m /s/

Rychlost vody v trubkách /m/s/

Provozní tlak páry na výstupu /MPa/

Teplota syté páry /°C/

Přípustná vlhkost páry na výstupu z PG /%/

Minimální resp. maximální teplotní rozdíl

primární a sekundární strany /°C/

Koeficient prostupu tepla /kW/m2K/

Hustota tepelného toku /kW/m2/

Měrný vývin páry, /kg/m s/

Konstrukční charakteristiky

Vnitřní průměr tělesa PG /mm/

Délka tělesa PG /mm/

Počet primárních trubek

Průměr primárních trubek

Střední délka U-trubek /mm/

Maximální výška trubkového svazku /mm/

Přestupná plocha /m /

Hmotnost suchého PG /t/

WER-400

6

226

125/452/

301/268

1,95

2,7

4,7

259
0,2

10/41

4,33

93

0,05

3 210

11 95O

5 146

16x1,4

8 700

1 900

2 51O

145

WER-1000

4
750

400/1469/

322/289

5,55

4,89

6,4

278
0,2

11/44

6,42

153

0,079

4 000

15 000

11 000

16x1,5

8 900

2 200

5 200 6115X

265 /2O5/x

x Hodnoty sériového energobloku

teplotu sytosti odpovídající tlaku v sekundární části parního generátoru se usku-

tečňuje ve výparné zóně v důsledku kondenzace části vzniklé páry.

2.1.12 Hlavní oběhové čerpadlo

Hlavní oběhová čerpadla /HOC/ zajištují cirkulaci vody v primárním okruhu ja-

derné elektrárny. V současné době se v jaderných elektrárnách s reaktory WER-440

používají HOČ dvou typů: hermatická bezucpávková, jejichž rotor se pohybuje ve vodě,

a čerpadla se zahlcovanou hydromechanickou ucpávkou a setrvačníkem.

V prvých elektrárnách byla použita bezucpávková čerpadla GCN-310. Základní

předností těchto čerpadel je nízký iínik vody z primárního okruhu, která může být

radioaktivní. Společným nedostatkem bezucpávkových čerpadel je malá setrvačnost

rotujících hmot a skutečnost, že ji nelze zvětšit pomocí setrvačníku. Tento fakt

způsobuje jejich značnou citlivost i na krátkodobé snížení napájecího napětí, vy-

nucuje si k jejich napájení použití pomocných generátorů vlastní spotřeby a elek-

trického dobéhu v havarijních režimech. Také účinnost bezucpávkových čerpadel je

poměrně nízká.

V novějších elektrárnách s reaktory WER-440 a ve všech JE s WER-1000 se mon-

tují HOČ s hydromechanickou ucpávkou hřídele a se setrvačníkem. Toto řešení má ve
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5 <>

A-A

1 - těleso PG

2 - svazek U-trubek

3 - přípoj hladinoměru

4 - žaluziový separator páry

5 - parní kolektor

6 - odvzdušňovač

7 - průlez

8 - hrdlo nepřetržitého promování

9 - rozdělovači kolektor napájecí vody

10 - hrdlo periodického promývání

Obr. 2.16 Parní generátor

11 - distanční podpěry svazku trubek

12 - podstavec PG

13 - vstupní kolektor vody primárního

okruhu

14 - odvzdušňovací trubka kolektoru

15 - trubka odvodu průsaku

16 - víko kolektoru

17 - víko

18 - přívod napájecí vody

19 - výstupní kolektor vody PO

jaderné elektrárny s WER-44O

Tab. 2.4 Základní charakteristiky hlavních oběhových čerpadel

Charakteristika

Otáčky /s" 1/

Dopravní množství /m /s/

Výtlak /kPa/

Pracovní teplota vody °C/

Tlak v sání /MPa/

Příkon elektromotoru /MW/

Průsak /m3/h/

Účinnost /%/

Výška /mm/

Hmotnost včetně příslušenství

Doběh /s/

VVER-440

GCN-310

25

1,98

400

270

12,5

1,4

60-65

65

2-4

GCN-317

25

1,98

400

270

12,5

1,4

0-0,3

75-80

93

55

120-130

WER-1000

GCN-195

16,7

5,55

675

300

15,6

5,3

0,3-3,0

75-80

11,5

118
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srovnání s bezucpávkovými čerpadly několik předností: účinnost čerpadel je o 10

až 15 % vyšší /odpadají ztráty třením rotoru ve vodě/} elektromotor není v radio-

aktivní vodě, takže opravy je možné provádět v běžných podmínkách; setrvačník zmír-

ňuje požadavky na spolehlivost elektronapájení a umožňuje použití jednoduchého

schématu elektronapájení stroje. Doběh čerpadla při výpadku elektrického napájení

se zvyšuje ze 2 až 4 sekund na 120 až 130 s. Určitou nevýhodou je nutnost těsnění

rotujícího hřídele •. Hydromechanické těsnění s kontrolovaným průsakem neaktivní vo-

dy však zamezuje dniku aktivní vody z primárního okruhu.

Na obr. 2.17 je znázorněn řez bezucpávkovým čerpadlem GCN-310, používaným

ve starších JE. Čerpadlo GCN-310 je radiální odstředivé čerpadlo ve vertikálním

provedení. Skládá se z hydraulické části a elektromotoru, montovaných do jednoho

celku. Elektromotor je asynchronní třífázový? rotor spojený nakrátko běží v pra-

covním médiu. Hydraulická část se skládá z eliptické skříně /2/ se sacím a výtlač-

ným hrdlem, jednostranným sacím pracovním kolem /3/, které je konzolou upevněno na

hřídeli rotoru /9/, rozváděcím kolem /4/ a odlehčovací komorou /5/. Elektromotor

je spojen s horní částí skříně čerpadla /2/ a utěsněn těsněním /20/.

Stator motoru je tvořen jádrem statoru /10/, vlisovaným do skříně /7/, vinu-

tím statoru /8/, svorkovou skříní pro přívod proudu a niklchrómovou přepážkou /li/.

Svazek statorových plechů je chlazen vodou chladicího mezlokruhu. Vinutí statoru

je jednopólové se soustřednými cívkami. Je izolováno organickým materiálem na bázi

křemíku. Horní a dolní čelní strana vinutí statoru jsou chlazeny vzduchem. Přepáž-

ka statoru /li/, která je na koncích privarená na skříň /7/ a /li/, uzavírá stator

hermeticky proti pracovnímu médiu.

Rovněž rotor elektromotoru je zevně obklopen tenkou niklchróniovou přepážkou

oddělující klečový rotor od pracovního média. Rotor se točí ve dvou radiálních lo-

žiscích /6/ a /12/. Axiální síly působící na rotor jsou zachycovány nosným ložis-

kem /13/. Ložiska jsou mazána a chlazena destilátem, který cirkuluje v autonomním

okruhu. Základní parametry čerpadla GCN-310 jsou shrnuty v tab. 2.4.

Novější typ čerpadla s hydromechanickou ucpávkou je znázorněn na obr. 2.29.

2.1.13 Kompenzátor objemu

V průběhu provozu jaderné elektrárny dochází ke změně teploty chladivá v pri-

márním okruhu. Tyto změny vyvolávají v důsledku teplotní roztažnosti vody změnu

Tab. 2.5 Základní charakteristiky kompenzátoru objemu, JE s WER-44O

Celkový objem /m /

Objem parovodní směsi /m /

Příkon elektrický ohříváků /MW/

Výkon 1 topného článku /kW/

Rozdíl tlaku odpovídající snížení
střední teploty vody v PO o 1 K /kPa/I/

Průřez spojovacího potrubí z PO do KO /m /

Průměr tělesa KO /m/

Celková výška KO /m/

Celková hmotnost /bez vody/ /t/

44
16

1,7

5

80

O,0686

2,7

12

131
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celkového objemu vody v primárním okruhu. K neuzavírateIné části horké větve jedné

z oběhových smyček je proto dvěma potrubími i> 200 mm připojen vodní prostor kompen-

zátoru objemu /KO/. Při růstu teploty vody PO proudí přebytečná voda do nádrže KO,

při ochlazení primáru proudí chladivo z KO do primárního okruhu. Potřebnou "pruž-

nost" primárního okruhu zajištuje parní prostor v horní části KO. S ohřátím chladi-

vá dochází ke stlačování parního polštáře a k růstu tlaku, při ochlazování se na-

opak hladiny v KO snižuje, pára expanduje a tlak klesá.

Jelikož tlakové změny jsou za provozu nežádoucí, používá se systém kompenzace

objemu k regulaci tlaku v primárním okruhu. V případě růstu tlaku se vede ze stu-

dené větve do parního prostoru KO přes rozprašovací trysky voda, která způsobí čás-

tečnou kondenzaci páry v parním prostoru. Není-li snížení tlaku vyvolané vstříknu-

tím vody dostatečné, uvedou se v činnost pojistné ventily, kterými unikne pára do

barbotážní nádrže, kde zkondenzuje. Do horní části této nádrže proudí dusík, kterým

se zřeaují plyny, uvolňované při kondenzaci páry. Směs plynů pak postupuje do sys-

tému speciálního čištění plynů a odtud do větracího komínu.

1 - vstupní hrdlo

2 - skříň

3 - pracovní kolo

4 - rozváděči kolo

5 - odlehčovací komora

6 - ložisko

7 - skříň elektromotoru

8 - vinutí statoru

9 - rotor

10 - jádro statoru

11 - nikl-chrómová přepážka

12 - ložisko

13 - nosné ložisko

14 - kolo autonomního okruhu

15 - víko

16 - čidlo pro axiální polohu rotoru

17 - skříň

18 - stínění s volným prostorem

19 - hrdlo

20 - těsnění

21 - výstupní hrdlo

Obr. 2.17 Hlavní oběhové čerpadlo GCEN-310
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0100

1 - přípojnice el. proudu

2 - elektrické topné články

3 - vložka

4 - žebřík

5 - stínění

6 - vstřikovací trysky

7 - kontrola Unikň

8 - kontrolní otvor

9 - vstřikovací hrdlo

10 - přepouštěcí hrdlo

11 - odvod páry k pojistným ventilům

12 - hrdlo odvzdušnení

13 - ochranný plást

14 - nádoba

15 - spojovací hrdla k prvnímu okruhu

16 - opery

Obr. 2.18 Parní kompenzátor objemu staršího provedení

V případě nežádoucího poklesu tlaku se naopak zapínají elektrické ohříváky,

které odpaří část vody ve vodním prostoru KO.

Na obr. 2.18 je znázorněn kompenzátor objemu prvých elektráren s WER-44O.

Hlavní částí KO je vertikální válcová tlaková nádoba vyrobená z perlitické oceli,

plátovaná na vnitřním povrchu nerezovou výstelkou. V horní části KO je vstřikovací

hrdlo /9/, jímž se přivádí voda ze studené vátve. Hrdlo /10/ je připojeno přes

zpětný ventil k horké větvi, na hrdlo /li/ je připojen odvod páry k pojistným ven-

tilům a k barbotážní nádrži. Aby se vyloučil přístup studené vody na stěny nádoby,

je v kompenzátoru zabudováno stínění /5/ o tlouštce 6 mm.

Elektrické topné články /2/ jsou smontovány vždy po třech na 108 hrdlech.

Z toho je 96 hrdel spojeno měděnými kolejničkami do 18 skupin, z nichž 14 slouží

k najíždění a 4 k regulaci. Zbylých 12 nespojených hrdel představuje zálohu. Najíž-

děcí topné Slánky jsou rozděleny do dvou skupin, které se mohou spouštět separátně.

Regulovanými veličinami kompenzátoru objemu jsou tlak a hladina vody. Regulá-

tor tlaku působí bu3 na regulační ventil, upravující přívod vody ze studené větve
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do rozprašovacího zařízení, nebo na autotransformátor regulačních topných článků.

Výška hladiny se upravuje činností doplňovacího čerpadla, řízeného regulátorem.

2.1.14 Hlavní uzavírací šoupátko

Na ar.aacury používané v potrubích reaktorových systémů jsou kladeny zvláštní

požadavky, které vyplývají z radioaktivity chladivá. Jde o zajištění dlouhodobého

provozu bez možnosti prohlídek a revizí, možnost rychlé výměny nebo jednoduché

opravy, dálkové ovládání /ruční nebo elektrické/, možnost dekontaminace, vysoká

těsnost v místech spojení skříně, pohonu a vřeten.

Podle účelu se armatury dělí na uzavírací, regulační a pojistné. Obrázek 2.19

znázorňuje hlavní uzavírací šoupátko reaktoru WER-440. šoupátko má klínový uzávěr,

skládající se ze dvou talířů /2/ a dvou sedel /15/. Jmenovitá světlost šoupátka

je 500 mm. šoupátko se otevírá a zavírá pomocí elektromotoru a příslušného převo-

du /není zakreslen/. Počáteční tlak ventilových talířů /2/ na sedla /15/ je zabez-

pečován kuželkou /3/ kónického tvaru a ta je pomocí pružiny /16/ a dotykových ploch

přitlačována na talíře. Na těsnicích plochách sedel a talířů je navařena vrstva

slitiny, umožňující dokonalé zabroušení dosedacích ploch.

V uzavřené poloze je šoupátko utěsňováno vodou, která je vtlačována do střed-

ního volného prostoru. Těsnicí voda je proti tlaku chladivá pod přetlakem nejméně

700 kPa. Jejím posláním je zabraňovat unikání chladivá zavřeným šoupátkem do odsta-

vené smyčky.

1 - skříň s hrdly

2 - talíř ventilu

3 - kuželka

4 - škrticí kroužky

5 - kónusové těsnění

6 - vřeteno

7 - těsnění

8 - víko

9 - objímka

10 - ucpávkové těsnění

11 - kontrola dniků

12 - přítlačná deska

13 - šroub

14 - příruba k upevnění uzávěru

15 - sedlo ventilu

16 - pružina

17 - objímka

18 - držák talíře

Obr. 2.19 Hlavní uzavírací šoupátko reaktoru VVER-440 /bez pohonné části/

51



Tlakovodnt reaktor WER

V zavřené poloze může při zvýšení teploty chladivá v reaktoru dojít ke zvýše-

ní tlaku vody, nacházející se v uzavřeném středním prostoru šoupátka. Aby se vylou-

čilo zvýšení tlaku v talíři ventilu ze strany reaktoru, je zde vestavěn svazek

škrticích kroužků /4/, který dovoluje průnik vody ze středního volného prostoru

do reaktoru. Tímto škrticím zařízením je vybaveno jedno ze dvou šoupátek, zabudova-

ných v jedné oběhové smyčce.

V místě průchodu vřetena /6/ víkem /8/ je ucpávkové těsnění /10/ s raeziprosto-

rem pro kontrolované odvádění dniků vody. Ke snížení možných iSniků vody primárního

okruhu ucpávkou při otevřeném šoupátku je vřeteno opatřeno kónusovým těsněním /5/,

které uzavírá průchod vody do prostoru ucpávky. Těsnění mezi tělesem a víkem je

provedeno formou dvou kovových těsnění /7/, mezi nimiž je kontrola ííniků.

šoupátko je automaticky ovládáno řídícím a regulačním systémem nebo ručně.

Doba automatického uzavření je až 78 s. Za normálních podmínek se šoupátko uzavře

při poklesu ovládacího tlaku asi o MPa. Oba díly šoupátka, které přicházejí do sty-

ku s vodou primárního okruhu, jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Hmotnost šoupát-

ka je 7 260 kg.

2.1.15 Hlavní oběhová potrubí

Chladivo se do aktivní zóny přivádí a odvádí hlavním oběhovým potrubím. Jeho

vnitřní průměr je určován potřebným průtokem vody, tloušíka stěn, a tedy i vnější

průměr, požadovanou pevností. Hlavní oběhová potrubí primárního okruhu s reaktorem

WER-44O jsou vyrobena z nerezavějící oceli s průměrem 560 mm a tlouštkou stěn

32 mm resp. 30 mm.

Pohyblivost potrubí v případě teplotní dilatace se zajištuje kluzným uložením

opatřeným kuličkami nebo pružinami. Aby se snížila pravděpodobnost vzniku netěsno-

sti v neuzavíratelné části primárního okruhu, je počet přípojů potrubí menšího prů-

měru do hlavního oběhového potrubí mezi reaktorem a hlavním zavíracím šoupátkem

zmenšen na minimum.

2.1.16 Bezpečnostní systémy reaktorů WER-440

S rozvojem tlakovodních reaktorů W E R se vyvíjejí také bezpečnostní systémy,

určené k omezení následků případných nehod a havárií. U reaktorů WER-440 byly po-

stupně použity v podstatě tři systémy.

Bezpečnostní systém s řízeným vypouštěním nízkoaktivního chladivá

Tato koncepce plně využívá skutečnosti, že prvotní tlaková vlna, vznikající

v důsledku poruchy primárního okruhu, není obvykle provázena uvolněním velké radio-

aktivity ze štěpných produktů. Konkrétní rozpracování této koncepce, znázorněné

na obr. 2.20, vychází z tradičního sovětského řešení reaktorové budovy s několika

oddělenými tlakovými betonovými kobkami, v nichž jsou uzavřeny jen některé kompo-

nenty primárního okruhu. Při úplném roztržení primárního potrubí vyteče převážná

část chladivá obřma konci přibližně za 10 s. Tlak v kobkách rychle stoupá, při do-

sažení mezního tlaku se otevírají vypouštěcí ventily /5/ ve vypouštěcí kobce /3/.

Aktivita páry je v tomto časovém okamžiku malá a lze ji vypustit do atmosféry. Me-

zitím se otevírají ventily na vodním potrubí ke kondenzačnímu chladiči /2/ a voda

z havarijního zásobníku /4/ vstupuje do chladiče. Dodávka chladicí vody do konden-
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1 - kobky primárního okruhu

2 - kondenzační chladič

3 - vypouštěcí šachta

4 - zásobník vody

5 - vypouštěcí ventily

Obr. 2.20 Bezpečnostní systém reaktoru WER s řízeným vypouštěním nízkoaktivního

chladivá /NJE/

6 - čerpadla kondenzačního chladiče

7 - chladič

8 - filtry

9 - ventilátor

10 - zásobníky chladivá

zátoru je taková, že veškerá pára vstupující do tohoto prostoru kondenzuje a tlak

v komorách začíná rychle klesat. Vypouštěcí ventily se zavírají a komory se stáva-

jí opět hermetickými. Kondenzací páry se vytvoří podtlak, čímž se zabrání líniku

radioaktivních produktů. Podle výpočtové analýzy se nastaví atmosférický tlak v kob-

kách až po 5 hodinách, a tedy až po tomto čase může dojít k úniku radioaktivity ne-

těsnostmi kobek. Do této doby však již lze aktivitu parovzdušné směsi snížit o ně-

kolik řádů recirkulací přes kondenzátor s přidáváním chemikálií, které jsou schop-

ny na sebe vázat jód.

Bezpečnostní systém s barbotážni věží

Novější reaktory WBR-440 mají ve všech potrubích s vnitřním průměrem 50 mm

až 100 mm zabudovány škrticí clony o průměru 32 mm, které snižují rychlost tíniku

chladivá při roztržení potrubí. Nové projekty reaktorů WER-440 jsou vybaveny bez-

pečnostním systémem, který je dimenzován na zajištění bezpečnosti až do roztržení

hlavního potrubí primárního okruhu /obr. 2.21, B/. Systém nouzového dochlazování je

podstatně zdokonalen a zabezpečuje rovněž dochlazování reaktoru v prvé fázi havárie

při vyprázdnění reaktoru. Je opět použito tradičního řešení s hermetickými boxy,

ale namísto vypouštění nízkoaktivního chladivá přes pojistné ventily do okolí

elektrárny je součástí reaktoru barbotážní systém. Směs vody, páry a vzduchu, kte-

rá se uvolňuje v boxu při roztržení potrubí, je vedena přes vodní kondenzátor /15/,
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\ \ WCšT
7 10 d 11 12 13

A - I I I . a IV. blok NJE

1 - reaktor
2 - parní generátor

3 - objemový kompenzátor

4 - hlavní oběhové čerpadlo

5 - uzavírací šoupátko

6 - pojistné ventily

7 - nádrže s rozpuštěným bórem

8 - vysokotlaká čerpadla nouzového
doohlazování

B - nové reaktory WER-440

9 - čerpadla sprchového systému

10 - výměníky

11 - nízkotlaká čerpadla nouzového

dochlazování

12 - vysokotlaká čerpadla vstřikování bóru

13 - nádrže koncentrovaného roztoku

kyseliny bórité

14 - akumulátor se zásobou vody

15 - barbotážní systém

16 -- hermetizované boxy
Obr. 2.21 Schéma bezpečnostních systémů reaktorů W E R

kde pára zkondenzuje. Vzduch a nekondenzovaná pára jsou vedeny přes zpětné ventily

/6/ do uzavřených prostorů. Barbotážní systém, schopný omezit důsledky maximální

projektové havárie, je ovšem značně rozměrný.

Nouzové dochlazování aktivní zóny je v případě poruchy zajištováno třemi nezá-

vislými systémy, z nichž jeden je pasivní.

Systém aktivního vysokotlakého vstřikováni je určen ke kompenzaci ztráty chla-

divá při nevelkém unikání chladivá. Tento systém má dvě nezávislé skupiny vysoko-

tlakých čerpadel, po dvou čerpadlech ve skupině. Každá skupina čerpadel je umístěna

ve zvláštní místnosti a je spojena se zásobní nádrží nebo s jímkou ochranné obálky

nezávislým potrubím. Při činnosti se z této nádrže do primárního okruhu vstřikuje

voda s koncentrací kyseliny bórité 12 g/litr s teplotou minimálně 2O °C. Vstřiková-

ní vody z každé skvipiny čerpadel se uskutečňuje nezávislým výtlačným potrubím

a výtlačnými kolektory do studených částí cirkulačních smyček.

Pasivním systémem nouzového dochlazování, jehož činnost nezávisí na přívodu

energie, jsou hydroakumulátory. Tyto nádrže obsahují bórovanou vodu, nad jejíž hla-

dinou je stlačený dusík. Jakmile při roztržení potrubí poklesne tlak v reaktorové

nádobě pod hodnotu tlaku plynu, otevře se zpětný ventil a voda ze zásobníků proudí

do aktivní zóny.
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1 - reaktorová nádoba

2 - pohony regulačních tyčí

3 - uzavírací šoupátko

4 - hlavní oběhové čerpadlo

5 - parogenerátor

6 - ledový kondenzátor

7 - vnitřní betonová stěna

8 - hermetický ocelový plást

9 - vnější betonová stavba

Obr. 2.22 Řez ochrannou obálkou finské elektrárny Loviisa

Nízkotlaká čerpadla systému nouzového dochlazování jsou určena k chlazení ak-

tivní zóny po vyprázdění hydroakumulátorů. Jsou schopna dodávat velké objemy vody

při nízkém tlaku. Ve výtlačném potrubí každé skupiny nízkotlakých čerpadel jsou

výměníky tepla, jimiž se odvádí zbytkové teplo. Vysokotlaká a nízkotlaká čerpadla

mohou pracovat i tehdy, když je elektrárna zcela bez proudu. V tom případě dodáva-

jí energii dieselové generátory, na něž se čerpadla napojí nejpozději za 3O s.

Ochranná obálka s ledovým kondenzátorem

Ve finské elektrárně Loviisa byl realizován takový bezpečnostní systém, který

uchrání okolí před následky libovolného prasknutí potrubí okruhu chladivá reaktoru
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pod tlakem, včetně roztržení hlavního cirkulačního potrubí s nepřetržitým vytékáním

chladivá z obou konců /maximální projektová havárie/. Splnění požadavků tohoto kri-

téria vedlo k tomu, že pro jadernou elektrárnu Loviisa-1 byl vyvinut velmi výkonný

systém nouzového chlazení reaktoru, zahrnující aktivní podsystémy vysokotlakého

a nízkotlakého vstřikování a pasivní hydroakumulátory. Současně byla použita dvo-

jitá ochranná obálka s ledovým kondenzátorem /obr. 2.22/, projektovaná na maximál-

ní přetlak 160 kPa.

Jelikož sovětské jaderné elektrárny jsou vybaveny šesti smyčkami s horizontál-

ními parními generátory, řadí se tato stavba s průměrem 44 m a výškou 60 m mezi

největší reaktorové budovy na světě. TloušEka ocelové primární obálky je 25,4 mm,

únik naměřený při hermetické zkoušce činí 0,03 % denně. Ledový kondenzátor /6/

slouží k potlačení tlakového píku při havárii se ztrátou chladivá. Chladivo, unika-

jící při havárii z primárního okruhu, se vede přes zásobu ledu, kde jeho parní fá-

ze prakticky ihned kondenzuje. Led je umístěn v tepelně izolovaném prstencovém

prostoru uvnitř ochranná obálky.

Bezpečnostní systémy zabezpečují rychlé odstavení reaktoru, nouzové chlazení

aktivní zóny, trvalé odvádění zbytkového tepla reaktoru, ochranu primárního

i sekundárního okruhu před překročením tlaku a lokalizaci radioaktivních produktů

uvolňujících se při havárii. Systém nouzového chlazení zajištuje pasivní vstřiková-

ní bórované vody do reaktoru s pomocí hydroakumulátorů i aktivní vstřikování bóro-

vané vody ze zásobní nádrže vysokotlakými a nízkotlakými čerpadly. Dále dochází

k recirkulaci vody, vyteklé z primárního okruhu, vzniklé táním ledu ledového kon-

denzátu, nízkotlakými čerpadly přes výměníky tepla. Recirkulace vody se může usku-

tečňovat rovněž vysokotlakými čerpadly, avšak bez výměníků tepla.

Veškeré zařízení systému pasivního vstřikování je umístěno v ochranné obálce.

K ochraně před letícími předměty a proudy vytékajícího chladivá jsou všechny hydro-

akumulátory umístěny v horní části obálky. Na potrubích spojujících hydroakumulá-

tory s reaktorem jsou instalovány omezovače posunu tak, aby porouchání jednoho po-

trubí nemohlo způsobit poškození jiných potrubí důležitých pro bezpečnost.

2.2 Reaktory WER-1000
Hlavní pozornost v procesu technického zdokonalování jaderných reaktorů v SSSR

je zaměřena na zvyšování jednotkového výkonu reaktoru a veškerých komponent jader-

ného zdroje páry, parních turbín, turbogenerátoru a elektráren jako celku. Součas-

ně je v popředí zájmu snižování měrných investičních nákladů, urychlení tempa růs-

tu výkonů a zlepšení provozních podmínek při výrazném snížení počtu jednotek zaří-

zení a předepsaného počtu obsluhujícícho personálu. Tyto tendence vedly nejprve

k vývoji 5. bloku NJE o výkonu 2x500 MWe. Získané zkušenosti s výstavbou s provo-

zem prvých elektráren s reaktory WEF-1000 se promítly ve vývoji standardizovaného

technického projektu, podle něhož v SSSR probíhá proudová výstavba sériově vyrábě-

ných monobloků reaktoru WER-1000 s jedinou turbínou.

Volba velikosti jednotkového výkonu reaktoru vycházela z požadavku zachovat

možnost použití nádoby, kterou by bylo možné vyrobit v závodě a dopravovat po že-

leznici. Podstatně se zvyšuje měrný výkon aktivní zóny a parametry primárního chla-

divá. Přechodem na klastrové regulační orgány se snižuje potřebná výška nádoby
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a zlepšuje možnost radiálního vyrovnání vývinu tepla. Reaktor je možné provozovat

v režimu dvouleté i tříleté kampaně, přičemž se dosahuje vyhoření 30, resp.

40 MWd/kg.

1 - nosná trubka

2 - vodicí trubka klastrové regulace

3 - palivová tyč; /standardizovaný pro-
jekt: rozteč 12,6 mm, 18 vodicích
trubek /2/ bezobálkový PC/

Obr. 2.23 Příčný řez palivovým článkem reaktoru V. bloku NJE /WER-1000/

2.2.1 Palivový článek

Palivový článek aktivní zóny reaktoru WER-1000 je sestaven z palivových tyčí,

jejichž konstrukce odpovídá až na délku palivovým tyčím reaktoru WER-440. Na roz-

díl od WER-440 však palivový článek obsahuje 317 tyčí v trojúhelníkové mříži s roz-

tečí 12,6 mm. Středem článku vede trubka ze zirkoniové slitiny, spojující distanční

mřížky. Článek obsahuje dalších 18 pravidelně rozmístěných trubiček o průměru

12,6 mm, v nichž se mohou pohybovat absorpční elementy klastrové regulace. Zvětše-

ní palivového článku umožnilo snížit jejich počet na 151, což se projevuje příznivě

ve zkrácení času potřebného na výměnu paliva, článek nemá šestihranný plást kazety.

Je použito vyššího obohacení paliva 3,3 až 4,4 % U 235.

Všechny články jsou stejného provedení. Součástí 61 palivových článků je však

svazková regulační tyč /klastr/ s 18 absorpčními tyčkami, které jsou vedeny v trub-

kách nosného skeletu palivového článku /standardizovaný projekt/. Jelikož je hmot-

nost svazkové regulační tyče malá /cca 35 kg/, bylo použito nového systému pohonné-

ho mechanismu - lineárního krokového motoru. Pohony řídících tyčí jsou upevněny na

nátrubcích víka tlakové nádoby, každý pohon ovládá jednu svazkovou řídící tyč. Kon-

strukce pohonných mechanismů regulačních orgánů zabezpečuje možnost zásahu havarij-

ní ochrany při jakékoliv poloze absorpčního členu v aktivní zóně.
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největší obohacení

Obr. 2.24 Kartogram aktivní zóny V. bloku NJE

/WER-1000, třetinová symetrie/

2.2.2 Vnitřní části reaktoru

Nosný válec aktivní zóny /šachta/ je válcová skořepina s děrovaným eliptic-

kým dnem, v němž jsou zavařeny podpěry palivových článků. Je zavěšen na vnitřním

osazení přírubového prstence a dotlačován víkem reaktoru. Na dně nosného válce jsou

distanční čepy, které zajistují nezbytný průtok chladivá i při utržení nosného vál-

ce. Děrování nosného válce v prostoru výstupních hrdel slouží k usměrnění toku

chladicí vody.

Blok ochranných trubek je koncepčně shodný s řešením, které bylo použito

v případě WER-440, je však konstrukčně upraven a opatřen perforovaným pláštěm.

Plást zajistuje optimální rozdělení proudu chladivá před výstupem z reaktoru. Blok

ochranných trubek snižuje vibraci konstrukčních částí uložených v horním prostoru

reaktoru a přitlačuje palivové články ke spodnímu nosnému roštu aktivní zóny. Slouží

rovněž k vedení tyčí klastrové regulace a vyvedení vnitroreaktorové instrumentace.

Boční plást aktivní zóny. Reaktor WER-1000 nemá vyjímatelné koš aktivní zó-

ny jako reaktory WER-440. Palivové články jsou usazeny přímo v nosném roštu, jenž

je součástí nosného válce. Jelikož palivové články nemají šestihranný plást kazety,

je nutné ohraničit v radiálním směru aktivní zónu a zamezit průtoku vody mimo AZ.

Tuto funkci plní boční plást aktivní zóny. Tato komponenta sestává z pěti ocelových

prstenců vykovaných tak, aby sledovaly obrysy vnějších palivových článků aktivní

zóny. Spodní díl je připevněn na dno nosného válce. Vrchní díly jsou centrovány
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vzhledem k nosnému válci pomocí per privarených na vnitřní povrch nosného válce,

zapadajících do podélných drážek v bočním plášti.

2.2.3 Reaktorová nádoba

Reaktorová nádoba sestává z tělesa tlakové nádoby a víka. Tyto součásti jsou

spojeny 54 šrouby Ml70x6. Pro tlakovou nádobu WER-1000 je použita nová ocel

15CH2NMFA, která má vyšší pevnostní charakteristiky. Těsněním hlavního přírubového

spoje jsou dva niklové "o" kroužky průměru 5 mm. Vlastní přírubový spoj doznal pod-

statnou změnu v tom, že je použita pevná příruba víka.

(HS80

1 - těleso tlakové nádoby

2 - víko tlakové nádoby

3 - nosný válec aktivní zóny /šachta/

4 - blok ochranných trub

5 - boční plást aktivní zóny

6 - palivové články /kazety/

7 - palivové články s klastrovou
regulací

Obr. 2.25 Zjednodušený řez a pohled na reaktor WER-100O

Snížení počtu chladicích smyček na čtyři umožnilo umístit na tlakové nádobě

hrdla ve dvou rovinách nad sebou tak, že jejich konce nepřesahují limitovaný vnější

průměr nádoby a je dodržen požadavek kompletní tovární výroby a transportu po že-

leznici v SSSR. Tlaková nádoba je svařena ze šesti prstenců a uzavřena eliptickým

dnem. Novým způsobem byla řešena hrdla a hrdlové prstence. Byl uplatněn progresivní

směr technologie výroby hrdlových prstenců s kovářsky vytlačovanými hrdly a odstra-

něn tak svarový spoj z míst koncentrace napětí. Potrubí primárního okruhu se při-

vařuje přímo na hrdla tlakové nádoby. Mimo hlavní hrdla o vnitřním průměru 850 mm
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a síle stěny 55 mm jsou na hrdlovém prstenci ještě hrdla havarijního chlazení /prů-

měr 250 mm/ a hrdlo pro vývoj měření. Celý vnitřní povrch tlakové nádoby je opatřen

austenitickým návarem průměrné tloušfcky 7 mm.

Horní blok reaktoru tvoří montážní celek, jeho hlavními součástmi jsou:

- víko tlakové nádoby,

- pohony řídících tyčí,

- ocelová konstrukce horního bloku,

- kolektor chladicího systému pohonů řídících tyčí,

- snímatelná izolace.

Při výměně paliva v reaktoru je horní blok snímán a odkládán jako celek na

určeném místě v reaktorovém sále. Požadavky na přesnost výroby a montáže horního

bloku jsou velmi přísné. Ocelová konstrukce umístěná v prostoru horního bloku slou-

ží k vedení kabelových tras elektro rozvodů a k umístění obslužných plošin horního

bloku.

2.2.4 Reaktor

Sestává z aktivní zóny /6/, uložené přímo v nosném válci /3/ /viz obr. 2.25/.

Nosný válec je zavěšen na osazení provedeném v přírubovém prstenci tělesa tlakové

nádoby /I/. Zeshora je aktivní zóna pružně přitlačena blokem ochranných trub /4/.

Boční plást aktivní zóny /5/ vymezuje radiální hranici aktivní zóny a snižuje dávku

záření T a neutronů dopadajících na nosný válec a na reaktorovou nádobu. Blokem

ochranných trub procházejí závěsy regulačních tyčí /7/. Reaktor je uložen v betono-

vé šachtě /li/ na nosném prstenci /8/, asi 5 m pod úrovní hlavní dělící roviny

tlakové nádoby /obr. 2.26/. Na pevné přírubě tělesa tlakové nádoby je pro zachyce-

ní klopného momentu, který vzniká při maximální projektové havárii /prasknutí pri-

márního potrubí/, nasazen opěrný prstenec /9/. Tento prstenec je veden a opřen ve

speciální nosné konstrukci /10/ kotvené do betonové stěny šachty.

2.2.5 Primární okruh a ochranná obálka

Jaderná elektrárna s reaktorem WER-1000 je provedena v čtyřsmyčkovém uspo-

řádání /obr. 2.27/. Je použito již osvědčených horizontálních parních generátorů

/3/. Každá smyčka má vlastní oběhové čerpadlo /2/ a uzavírací armatury /4/. Celý

primární okruh je umístěn v plnotlaké jednoduché ochranné obálce /obr. 2.28/.

Ochranná obálka je projektována na maximální tlak asi 450 kPa. Má tvar válce s ku-

lovou kupolí a je vyrobena z monolitického předpjatého železobetonu s vnitřním

hermetickým plátováním z uhlíkaté oceli, netalizovaným hliníkem. Je projektována

společně s bezpečnostními systémy bloku na zadržení radioaktivity při možných havá-

riích včetně roztržení hlavního potrubí. Úniky z ochranné obálky nesmějí za 24 ho-

diny překročit 0,1 % celkového objemu, který je asi 65 000 m .

Jak již bylo řečeno, byl prvý tlakovodní reaktor typu W E R výkonové třídy

1000 MWe připojen na sít v květnu 1970 jako 5. blok NJE. V lednu 1983 byla připoje-

na na sít další tisícimegawattová jednotka Nikolajev-1. Ve výstavbě jsou další

jednotky. Jenom na dzemí Sovětského svazu by mělo být do konce osmdesátých let

v provozu 30 bloků reaktorů WER-1000. Mimo území SSSR buduje jaderné elektrárny

s reaktory WER-1000 také Bulharsko /5. a 6. blok JE Kozloduj/ a CSSR /4 bloky JE

Temelín/. Počet jaderných elektráren s bloky WER-1000 tak přesáhne počet JE

s WER-44O, instalovaný výkon bude víc než dvojnásobný.
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1-7 - stejně jako na obr. 2.25

8 - nosný prstenec reaktoru

9 - opěrný prstenec

10 - opěrná konstrukce

11 - betonová šachta

Obr. 2.26

Umístěni reaktoru WER-1000
v betonové šachtě

1 - reaktor

2 - hlavní oběhové čerpadlo

3 - parní generátor

4 - uzavírací šoupátká

5 - objemový kompenzátor

6 - napájecí čerpadlo

7 - turbogenerátor

8 - zásobníky vody nouzového dochlazování
hydroakumulátory

/Standardizované provedení je bez sekčních armatur /4//

Obr. 2.27 Schéma primárního okruhu jaderné elektrárny s reaktorem WER-1000

/V. blok MJE/
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2.3 Vývojové tendence reaktorů W E R

Od spuštění prvého bloku Novovoroněžské jaderné elektrárny v r. 1964 prošly

sovětské tlakovodní reaktory typu WER v posledních dvou desetiletích rozsáhlým vý-

vojem. Systematické využívání provozních zkušeností z jednotlivých bloku NJE

a z dalších jaderných elektráren s reaktory W E R vedlo k postupnému zvyšování pa-

rametrů reaktorů a ke zdokonalování konstrukce aktivní zóny i vnitřních částí reak-

toru. V dalším se pokusíme shrnout nejvýznamnější změny:

1. Zvyšování jednotkového výkonu reaktoru

V průběhu 15 let se jednotkový výkon reaktoru zvýšil téměř na pětinásobek.

Současná hranice výkonu 1000 MWe je dána především maximálními rozměry tělesa tla-

kové nádoby z hlediska transportu z místa výroby na staveniště. Pokud by se těleso

tlakové nádoby svařovalo ze dvou nebo ze tří částí přímo na staveništi /tak jak je

to běžné u tlakovodních reaktorů západní koncepce/, je možné počítat s dalším růs-

tem jednotkového výkonu. Projektový Ustav Atomtěploenergoprojekť zpracovává v sou-

časné době koncepci tlakovodního reaktoru o výkonu 1500 MWe.

Podobně jako je tomu i u dalších energetických zařízení, přináší zvyšování

jednotkového výkonu na jedné straně snižování měrných investičních nákladů, avšak

na druhé straně znamená i určité snížení spolehlivosti energetického systému. Je

proto nutné s růstem jednotkového výkonu současně zvyšovat spolehlivost a bezpeč-

nostní charakteristiky všech důležitých komponent jaderné elektrárny a budovat do-

statečné výkonové rezervy.

2. Zvyšování parametrů primárního a sekundárního okruhu

Současně se zdokonalováním konstrukce a technologie výroby byl u jednotlivých

bloků NJE zvyšován pracovní tlak v primárním okruhu z 9,8 až na 15,7 MPa. To umož-

nilo zvyšovat i tlak syté páry na sekundární straně ze 3,1 na 6,3 MPa. Zvýšení pa-

rametrů se projevilo především růstem účinnosti termodynamického cyklu /růst účin-

nosti z 27,6 na 33,3 %/.

3. Zdokonalování konstrukce aktivní zóny

Přestože jsou efektivní rozměry aktivní zóny reaktoru WER-210 a WER-44O prak-

ticky shodné, dosahuje tepelný výkon reaktoru WER-440 více než dvojnásobné hodno-

ty. Toto zvýšení bylo dosaženo větším "rozčleněním" palivových článků, tj. snížením

průměru palivové tyče se současným zvětšením počtu palivových tyčí v aktivní zóně.

Další příznivý vliv mělo zavedení bórové kompenzace přebytečné reaktivity, které

vedlo ke zvýšení vyrovnání vývinu tepla po poloměru aktivní 2Óny. U reaktoru

WER-1000 bylo další potřebné zvýšení přestupných ploch docíleno prodloužením pali-

vových tyčí na 3,5 m. Zdokonalená konstrukce palivových tyčí a pozitivní provozní

zkušenosti umožnily rovněž postupné zvyšování lineárního tepelného výkonu palivových

tyčí, a to z hodnoty 9,7 kW/m /WER-210/ až na 17,6 kw/m /WER-1000/. Zlepšené vy-

užití AZ se projevilo také zvýšením měrného objemového vývinu tepla ze 46 na

111 MW/m . Zvýšilo se rovněž střední vyhoření paliva ze 13 až na 40 MWd/kg. Zavede-

ním bezobálkové konstrukce palivového článku reaktoru WER-1000 se zlepšuje příčné

promíchávání chladivá a snižuje obsah konstrukčních materiálů v AZ, což se projevu-

je snížením parazitní absorpce neutronů.
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4. Vývoj regulačních systémů reaktorů W E R

Prve typy reaktorů VVER používají tandemových orgánů regulace - absorpční tyč

je spojena s palivovým článkem a při jejím zasunutí do AZ se vysouvá příslušný pa-

livový článek. Tento systém klade velké nároky na elektromechanické pohony /velká

hmotnost regulačního článku/ a způsobuje zejména v oblasti spojení absorpční a pa-

livové části velké nerovnoměrnosti ve vývinu tepla. Mechanismy řízení a ochrany

1. bloku NJE se skládaly ze 37 šroubových elektropohonů /31 regulačních a 6 hava-

rijních tyčí/. U reaktorů druhé generace byly změněny elektromechanické pohony na

systém popsaný v odst. 2.1.3 /pastorek a ozubená tyč/. Všechny regulační články

jsou stejného typu a plní funkci regulačních, kompenzačních a havarijních orgánů.

S ohledem na téměř dvojnásobný výkon vzrostl počet regulačních orgánů na 73 /reak-

tor WER-365/. Současně byl zahájen výzkum bórové regulace ke kompenzaci přebytečné

zásoby reaktivity na vyhoření. Získané výsledky umožnily aplikovat systém bórové

regulace u reaktorů WER-440, což umožnilo snížit počet regulačních článků ze 73

na 37 a dosáhnout podstatně lepšího vyrovnání vývinu tepla v aktivní zóně. Také

reaktory WER-1000 používají bórové kompenzace přebytečné reaktivity. Další význam-

né zlepšení představuje zavedení klastrové regulace, umožňující přejít na princi-

piálně jednodušší a spolehlivější lineární krokové motory.

5. Zdokonalování systémů vnitroreaktorových měření

Jedním ze základních předpokladů bezpečného chodu reaktoru je podrobná znalost

stavu aktivní zóny. U reaktorů W E R se proto postupně rozšiřuje systém vnitroreak-

torových měření. Zatímco u reaktoru WER-365 se měří teplota na výstupu ze dvou

třetin palivových článků, zavádí se u reaktorů WER-1000 měření teploty na výstupu

všech palivových článků a měření rozložení hustoty toku tepelných neutronů v 31 ze

151 palivového článku.

6. Vnitřní části reaktoru

Podstatná zlepšení konstrukce reaktorů z hlediska hydrodynamické stability

bylo možné realizovat na základě zkušeností získaných provozem reaktoru WER-210.

Zabíhání primárního okruhu v normálních hydrodynamických podmínkách ukázalo celou

řadu slabých míst v konstrukci a v upevnění vnitřních zařízení reaktoru. Po pětile-

tém provozu došlo rovněž k uvolnění tepelného stínění tlakové nádoby. Analýza zjiš-

těných nedostatků vedla ke zdokonalení vnitřní konstrukce reaktoru. Tepelné stínění

prvních bloků WER-440 je přivařeno po obvodu vrchní části vyjímatelného zařízení,

u posledních modifikací WER-440 a u reaktorů WER-1000 se zesilují stěny nosného

válce a od samostatného tepelného stínění se upouští.

Velká pozornost byla věnována hydrodynamice primárního okruhu s cílem stabili-

zovat proudění a vyloučit vytváření vírů v místech ohybu a rozšiřování proudu. U no-

vých bloků bylo použito půlkulovitého perforovaného dna nosného válce reaktoru,

čímž bylo dosaženo lepšího vyrovnání proudu chladivá na vstupu do aktivní zóny. Pod-

statně byly rozšířeny programy prací na měření pulsací proudění a vibrací konstrukč-

ních prvků v průběhu energetického spouštění při zabíhání primárního okruhu.

7. Reaktorová nádoba

Zpočátku byly reaktorové nádoby vyráběny z oceli 15CH2MFA bez nerezové výstel-

ky, přičemž se díky uplatnění správného vodochemického režimu podařilo zabezpečit

vyhovující korozní stav vnitřního povrchu nádoby reaktoru. Avšak počínaje prvním

blokem jaderné elektrárny Loviisa byla v souladu se světovou praxí a s cílem zjed-

63



TlakoYodntreaktor WER

1 - reaktor

2 - parní generátor

3 - hlavni! oběhové čerpadlo

4 - kompenzátor objemu

5 - barbotér

6 - zavážecí stroj

8 - bezpečnostní prostor

9 - vymírací nádrž na vyhořelé palivo

10 - hlavní uzavírací šoupátko

11 - hlavní propust

12 - čerpadla nouzového chlazení

13 - ochranná obálka

7 - jeřáb reaktorovny

Obr. 2.28 Uspořádání reaktoru a primárního okruhu v plnotlaké ochranné obálce

/V. blok M JE/

nodušit požadavky na dodržování vodního režimu aplikována výstelka z nerezavějící

oceli.

Zavedením klastrové regulace bylo dosaženo podstatně lepšího využití vnitřní-

ho prostoru reaktorové nádoby. Při více než dvojnásobném zvýšení tepelného výkonu

reaktoru WER-1000 oproti WER-440 vzrostla hmotnost tělesa tlakové nádoby pouze

o polovinu.

8. Počet smyček

Se zvyšováním spolehlivosti jednotlivých komponent primárního okruhu byl po-

stupně snižován i počet chladicích smyček primárního okruhu. Reaktor WER-365 byl

vybaven 8 identickými smyčkami /při provozu reaktoru dostačuje ke spolehlivému od-

vodu tepla 7 smyček, jedna smyčka zůstává v rezervě/. Primární okruh reaktoru

WER-440 má 6 smyček, u reaktoru WER-1000 klesá počet smyček na 4. Současně se

u sériově vyráběného energobloku WER-1000 upouští od uzavíracích armatur. Se sni-

žováním počtu smyček se primární okruh zjednodušuje a klesá investiční složka vyro-
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bene elektrické energie. Současně rostou nároky na spolehlivost jednotlivých kompo-

nent primárního okruhu.

9. Hlavní oběhová čerpadla

V chladicích okruzích reaktorů WER-210, WER-365 a prvých reaktorů WER-440

jsou použita hermetická bezucpávková čerpadla. Při použití těchto čerpadel s malou

setrvačností hmot se očekávají vyšší požadavky na systém spolehlivého napájení elek-

tromotorů čerpadel při haváriích. Proto byla u dalších reaktorů WER-440 a u všech

reaktorů WER-1000 použita hlavní cirkulační čerpadla s utěsněným hřídelem, mající

-i

1 - těleso čerpadla

2 - rotor

3 - hřídel čerpadla

4 - těsnění hřídele

5 - spojka

6 - hřídel setrvačníku

7 - setrvačník

8 - hřídel elektromotoru

9 - elektromotor

Obr. 2.29 Hlavní oběhové čerpadlo s hydromechanickou ucpávkou /GCN-195,

okruh WER-1000/

primární

velkou setrvačnost. To umožnilo zjednodušit systém dodávky proudu do elektromotorů

čerpadel, protože při přerušení dodávky elektrické energie je pro bezpečné odstave-

ní reaktoru nebo snížení jeho výkonu dostatek času na přepnutí čerpadel z jednoho

zdroje energie na druhý. Zvýšení setrvačnosti čerpadel umožňuje připustit přeruše-

ní dodávky elektrického proudu na 2 až 3 sekundy, aniž je nutné zapojit havarijní

ochranu. Zajištují rovněž spolehlivé dochlazování reaktoru i při delší ztrátě napá-

jení.

10. Vývoj bezpečnostních systémů

U prvních reaktorů typu W E R se za maximální projektovou havárii považovalo

náhlé prasknatí potrubí o průměru 100 mm s jednostranným výtokem. U současných typů

reaktorů WER-440 a WER-1000 zajištují ochranné a lokalizační systémy bezpečnost

jaderné elektrárny při různých nehodách včetně náhlého prasknutí hlavního cirkulač-
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Obr. 2.30 Sériový energoblok s reaktorem WER-1000

ního potrubí a zajištují i bezpečné odstavení jaderné elektrárny. Dodatečné systémy

nouzového dochlazování aktivní zóny /hydroakumulátory napojené na vstupní a výstup-

ní potrubí z reaktoru, systém vysokotlakého a nízkotlakého vstřikování/ zabraňují,

aby se teplota povlaků palivových článku zvýšila nad 1 200 C.

štěpné produkty, které uniknou mimo primární okruh, jsou u nových jaderných

elektráren s reaktory WER-440 lokalizovány v systémech hermetických boxů, u nichž

přípustný tlak není vyšší než 150 kPa. K tomu, aby nedošlo k překročení tohoto tla-

ku při maximální projektové havárii, slouží v první fázi havárie barbotážní věž,

v níž dochází ke kondenzaci páry.

V jaderných elektrárnách s reaktory WER-1000 jsou všechna zařízení primárního

okruhu včetně reaktorovny umístěna v ochranné obálce, která je projektována na plný

tlak vznikající při iíplné ztrátě chlazení /400 kPa/. Ochranná obálka je vybavena

sprchovacím zařízením, které zajišťuje postupné snižování tlaku po havárii. Je za-

jištěna také vysoká nezávislost zdvojených bezpečnostních a lokalizačních systémů

jejich rozmístěním v různých místech s napájením z různých zdrojů /redundance a di-

verzibilita/.

11. Standardizace

V současné době je zpracován projekt standardní jaderné elektrárny s reaktorem

WER-1000. Realizace těchto projektů umožňuje proudovou výstavbu energetických blo-

ků, podstatně zkracuje dobu výstavby, vede k výraznému zvýšení produktivity práce,

a to díky opakovatelnosti prací na jednotlivých uzlech elektrárny specializovanými

pracovními týmy. Standardizace základních a pomocných zařízení dodávaných do jader-

né elektrárny zajlštuje, aby byla dodávána unifikovaná zařízení bez ohledu na doda-

vatele a aby byla dosahována vysoká produktivita práce a jakost u výrobců díky

tomu, že budou vyráběny velké série. Proudová výstavba byla poprvé uskutečněna

v Záporožské jaderné elektrárně, kde se současně budují čtyři reaktorové bloky.

V sovětské praxi byl poprvé zaveden monoblokový způsob výstavby - bylo upuštěno

od prostoru mezi reaktorovnou a strojovnou, čímž se snížily ztráty a zvýšil výkon

bloku o 6 MWe. U turbín se používají kondenzátory umístěné pod strojovnou, takže

bylo možno snížit strop strojovny o 3 m. Díky těmto a dalším projektovým řešením

se podařilo snížit objem budov hlavního výrobního bloku o 20 %, spotřebu železobe-

tonu o 6 %, pracnost výstavby o 30 %, hmotnost technologického zařízení o 9 %,

66



TlakovodiUreaktor VVER

hmotnost potrubí o 12 %. Ve srovnání s pátým blokem Novovoroněžské jaderné elektrár-

ny se standardní projekt liší i tím, že má lepší fyzikální charakteristiky. Počet

orgánů systému kontroly a ochrany se snížil ze 109 na 61 při současném zvýšení

počtu absorpčních elementů z 12 na 18, počet palivových článků se zvýšil ze 151

na 163 díky tomu, že byl odstraněn šestihranný plást kazety.
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3
Tlakovodní reaktory západní
koncepce
Jak již bylo řečeno, představují tlakovodní reaktory nejrozšířenější typ ener-

getických reaktorů. Uvážíme-li jejich předpokládanou životnost, podrží své výsadní

postavení přinejmenším ještě několik desetiletí. Ke konci r. 1986 bylo na světě

v provozu již 164 tlakovodních reaktorů západní koncepce /PWR/, dalších 45 jednotek

je ve stadiu pokročilé výstavby. Průměrný výkon jednoho bloku dosáhl 924 MWe. V sou-

časné době však převládá výstavba reaktorů výkonové třídy 1 300 MWe /průměrný výkon

reaktorů FRAMATOM, které se nacházejí ve výstavbě, je již 1 212 MWe/. V r. 1984 by-

la ve Francii zahájena výstavba pětismyčkového reaktoru o čistém elektrickém výkonu

1 457 MW /Chooz-Bl/. V principu není známa žádná zásadní překážka, která by znemož-

ňovala extrapolaci výkonu až na hranici 2 000 MWe. Hlavní snahou západních výrobců

je dosáhnout důsledné normalizace a standardizace sériově vyráběných tlakovodních

reaktorů a dalších komponent jaderných elektráren. Velká pozornost je věnována vý-

voji zdokonaleného tlakovodního reaktoru APWR s předpokládaným nasazením na přelomu

století.

3.1 Dosavadní vývoj tlakovodních reaktorů

Tlakovodní reaktor západní koncepce byl původně vyvíjen jako lodní motor pro

podmořská plavidla. První takový reaktor byl uveden do provozu v květnu 1953 v USA

jako prototyp pohonu pro ponorku Nautilus. Na mobilní reaktory navázal vývoj ener-

getických reaktorů pro průmyslové elektrárny. Prvá prototypová jaderná elektrárna

s tlakovodním reaktorem zahájila provoz v r. 1957 /Shippingport, USA, výkon 100 MWe/.

Prvou demonstrační elektrárnou s PWR byla elektrárna Yankee, která měla výkon

134 MWe a byla spuštěna v r. 1961. O něco později byla ukončena výstavba prvých de-

monstračních elektráren s tlakovodními reaktory v Itálii /Selni, 1964/, ve Francii

/Sena, 1966/, v NSR /Obrigheim, 1968/ a v dalších zemích.

V sedmdesátých letech dosáhl vývoj tlakovodních reaktorů průmyslové zralosti

a byly vytvořeny podmínky k zahájení průmyslové výroby. Jednotkový výkon tlakovod-

ních reaktorů postupně vzrostl z hodnoty 100 MWe až na hranici 3 800 MWt

/ ~ 1 300 MWe/, stanovenou v USA jako limit, který však byl dodržován také v dalších

zemích. Na konci sedmdesátých let disponovali již všichni výrobci standardizovanými

jednotkami, jejichž tepelný výkon se pohyboval v rozmezí 3 425 - 3 800 MWt.

Na výrobě tlakovodních reaktorů západní koncepce se podílejí tři americké fir-

my: Westinghouse /W/, Babcock-Wilcox /BW/ a Combustion Engineering /CE/. Ostatní vý-

robci mimo USA vycházejí v podstatě z koncepce reaktoru firmy Westinghouse. Výjimku

tvoří západoněmecký reaktor elektrárny Mulheim-Kärlich, vyráběný firmou Brown-Boveri

ve spolupráci s BW. Dosavadní produkce výrobců tlakovodních reaktorů je shrnuta

v tab. 3.1.
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Tabulka 3.1 Produkce tlakovodních reaktorů západní koncepce /stav k 31.12.1986

podle /16//

Výrobce

Westinghouse /W/

Babcock-Wilcox /BW/

Combustion
Engineering /CE/

součet USA:

Framatome. /P/

KWU

Brown Boveri /BBR/

Mitsubishi /M/

součet mimo USA:

Ve světě celkem:

Stát

USA

USA

USA

Francie

NSR

NSR

Japonsko

Počet reaktorů

v provozu

72

8

14

94

46

12

1
11

70

164

ve výstavbě

14

2

1

17

18

5

5

28

45

Celkový čistý
elektrický výkon, MWe

v provozu

59 477

6 760

12 723

78 960

43 869

11 873

1 226

7 516

63 258

142 218

ve výstavbě

14 874

2 470

1 304

18 648

21 823

5 992

4 469

3.2 284

50 932

Průměrný jednotkový výkon - provozovaných reaktorů: 867 MWe

- reaktorů Framatom ve výstavbě: 1 212 MWe

- všech reaktorů /v provozu i ve výstavbě/: 924 MWe

Z tabulky je patrno, že v 70. letech převládala výroba amerických firem. Nej-

větší produkci zaznamenala firma Westinghouse, která do roku 1986 uvedla do provozu

72 tlakovodních reaktorů o celkovém čistém elektrickém výkonu téměř 60 GWe. Ve vý-

stavbě s termínem dokončení do konce r. 1989 je dalších 14 jednotek o celkovém čis-

tém elektrickém výkonu 14,9 GWe. Průměrný jednotkový výkon těchto reaktorů přesahu-

je již 1 000 MWe. Je tedy zřejmé, že největší výrobce tlakovodních reaktorů si ješ-

tě podrží dosavadní produkci asi 3 roky. V dalších letech se však již projeví dů-

sledky havárie druhého bloku elektrárny Three Mile Island v r. 1979, nebot po tomto

datu nebyla v USA ještě vystavena žádná objednávka na novou jadernou elektrárnu.

Z dalších výrobců si svoji produktivitu zachovává západoněmecká společnost

Kraftwerkunion /KWU/ a japonské sdružení Mitsubishi /M/. Největší dynamiku však za-

znamenává francouzský FRAMATOM, jehož produkce v prvé polovině osmdesátých let se

blíží produkci americké firmy Westinghouse. Porovnání počtu rozestavěných jednotek

a plánovaných elektráren naznačuje, že FRAMATOM se stává největším výrobcem tlako-

vodních reaktorů západní koncepce.

Hodnotíme-li globálně výrobu tlakovodních reaktorů západní koncepce, pak lze

konstatovat, že i když nesplňují původní představy z počátku 70. let, je její vý-

voj dynamický a bude hrát i v příštím desetiletí v rozvoji jaderné energetiky stále

větší roli. V současné době je na celém světě rozestavěno asi 45 elektrárenských

bloků s tlakovodními reaktory západní koncepce, u nichž se předpokládá uvedení do

provozu během pěti let. I když lze očekávat až několikaletý skluz v termínu dokon-

čení, jedná se o pozoruhodný vzestup výroby. Dynamika produkce tlakovodních reakto-

rů vynikne ještě více, porovnáme-li čistý elektrický výkon reaktorů, neboť průmyslo-

vý jednotkový výkon rozestavěných reaktorů přesahuje 1 000 MWe.
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3.2 Základní koncepce tlakovodních reaktorů

Charakteristické rysy tlakovodních reaktorů jsou;

- použití obohaceného paliva ve formě UO,,

- kompaktní uspořádání aktivní zóny,

- kompenzace přebytečné reaktivity kyselinou boritou,

- řízení reaktoru absorpčními tyčemi zasouvanými shora,

- dobře známé tepelné a fyzikální vlastnosti a technologie vody,

- relativně jednoduchý chladicí systém reaktoru,

- korozní a erozní problémy zvětšující se s tlakem, teplotou a rychlostí vody

v primárním okruhu reaktoru,

- kampaňová výměna paliva pod vrstvou vody,

- vysoká stabilita reaktoru daná velkou hodnotou záporného teplotního koeficientu

reaktivity,

- požadavky na bezpečnostní systém - ochranná obálka.

Primární okruh s tlakovodním reaktorem je relativně jednoduchý a spolehlivý.

Vyplývá to ze skutečnosti, že tento systém má nejvíce společných rysů s klasickou

konvenční elektrárnou, kde spalovací zařízení je nahrazeno primárním okruhem tlako-

vodního reaktoru. Pára pro pohon turbíny se vyrábí v parním generátoru, ve kterém

je teplo chladivá primárního okruhu předáváno z reaktoru přes teplosměnné trubky

vodě a páře sekundárního okruhu elektrárny. V tomto dvouokruhovém schématu tedy ne-

může docházet k aktivaci komponent sekundárního okruhu. Tato skutečnost je zvláště

důležitá při provozu a opravách sekundárního okruhu.

Tlakovodní reaktory nevyžadují kromě obohaceného paliva ve formě kysličníků U

nebo Pu žádných "exotických" konstrukčních materiálů ani v nejnamáhanější části,

jako je například pokrytí paliva. Systém umožňuje poměrně snadné zvyšování jednotko-

vého výkonu až na hranici 1 0O0 až 1 300 MWe. Další zvyšování výkonů omezuje poža-

davek přepravy reaktorové nádoby vcelku z výrobního závodu na staveniště jaderné

elektrárny. Dokončuje-li se výroba reaktorové nádoby přímo na staveništi svařováním

ze dvou nebo tří dílů tzv. montážním svarem, je možné jednotkové výkony reaktorů

typu PWR zvýšit i za hranici 2 000 MWe. Přednosti jaderných elektráren s tlakovod-

ními reaktory se projevují obecně v relativně nízké ceně vyrobené kwh, která je při

započítání investičních nákladů i palivové složky ve srovnání s výrobou klasickým

způsobem u jaderných elektráren nižší.

Nevýhodou tlakovodních reaktorů jsou vyšší požadavky na štěpný materiál, dané

především vysokou absorpcí neutronů ve vodíku lehké vody chladivá a v konstrukčních

materiálech aktivní zóny reaktoru. Další nevýhodou je nízká účinnost termodynamické-

ho cyklu /kolem 30 až 34 %/, daná nízkými parametry sekundární páry, takže turbína

pracuje již se sytou párou.

Základní koncepce jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem se od spuštění

prvé demonstrační jednotky Yankee prakticky nezměnila. Primární okruh /obr. 3.1/

se skládá z reaktoru, několika chladicích smyček a systému kompenzace objemových

směn vody primárního okruhu. Každá smyčka propojuje parní generátor, hlavní oběhové

čerpadlo a reaktor. Na rozdíl od reaktorů W E R nelze v případě potřeby oddělit

smyčku uzavíracími armaturami.
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1 - reaktor

2 - parní generátor

3 - hlavní oběhové čerpadlo

4 - kompenzátor objemu

5 - barbotážní nádrž

Obr. 3.1 čtyřsmyčkový primární okruh jaderných elektráren Westinghouse

3.2.1 Počet smyček

Počet smyček primárního okruhu není u světových výrobců sjednocen a pohybuje

se mezi 2 až 6. Firma Westinghouse a další výrobci používají základní čtyřsmyčkové

uspořádání, přičemž na každou smyčku připadá jeden vertikální parní generátor a jed-

no hlavní oběhové čerpadlo. Snaha o standardizaci vede k tomu, že výkoi. smyčky zů-

stává přibližně konstantní / *>•» 300 MWe/, smyčka sestává ze standardizovaných kompo-

nent a počet smyček se volí podle požadovaného výkonu reaktoru.

Americká společnost Westinghouse nabízí systém PWR ve třech základních konfi-

guracích: dvousmyčkové, třísmyčkové a čtyřsmyčkové pro tyto jmenovité tepelné vý-

kony reaktorů - 1 882 MW, 2 785 MW a 3 525 MW resp. 3 817 MW /obr. 3.2/. V každé

smyčce jsou použity standardní komponenty. Podle výkonu se mění pouze reaktor a je-

ho aktivní zóna. Zatímco koncem 70. let převažovala třísmyčková varianta s jednot-

kovým výkonem kolem 900 MWe, převládá v 80. letech čtyřsmyčkové uspořádání s výko-

nem 1 200 až 1 300 MWe.

a - reaktor se 2 smyčkami

b - se 3 smyčkami

c - se 4 smyčkami

1 - reaktor

2 - parní generátor

3 - kompenzátor objemu

4 - hlavní oběhové čerpadlo

Obr. 3.2 Půdorysné schéma uspořádání primárního okruhu JE Westinghouse
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1 - reaktor

2 - parní generátor

3 - hlavní oběhové čerpadlo

4 - kompenzátor objemu

Obr. 3.3 Primární okruh JE Babcock-Wilcox

Americká firma Combustion Engineering /CE/ naopak používá standardně dvousmyč-

kové uspořádání bez ohledu na výkon elektrárny, mění pouze velikost komponent podle

výkonových požadavků na ně kladených. Tento postup je dán speciální konstrukcí po-

užívaného vertikálního parního generátoru s podepřenou trubkovnicí velkého průměru.

Podobné uspořádání používá též firma Babcock-Wilcox /BW/. Primární okruh

/obr. 3.3/ se skládá také ze dvou smyček. Každá obsahuje vertikální průtočný parní

generátor s přímými teplosměnnými trubkami a dvě hlavní oběhová čerpadla.

3.2.2 Reaktor

Základní součástí jaderné elektrárny je energetický reaktor /obr. 3.4/. Sestá-

vá z reaktorové nádoby /8/ uzavřené víkem /7/. Štěpná řetězová reakce probíhá

v palivových článcích /I/ tvořících aktivní zónu. Aktivní zóna je umístěna v nos-

ném válci /14/, který je zavěšen na osazení v horní části reaktorové nádoby a čá-

stečně podepřen o dno reaktorové nádoby. Regulační tyče procházejí vodícími trubka-

mi /6/. Tyto trubky tvoří samostatnou konstrukci /blok ochranných trubek/, fixují-

cích přes pružné elementy palivové články v pracovní poloze. Vstupní i výstupní

hrdla /12/ resp. /13/ jsou u reaktorů západní koncepce vytvořena v jednom /hrdlo-

vém/ prstenci reaktorové nádoby. Chladicí voda primárního okruhu vstupuje nejprve

hrdly /12/ do mezikruhového prostoru mezi nosným válcem a reaktorovou nádobou, kudy

proudí dolů a ochlazuje reaktorovou nádobu. V dolní části se proud vody otáčí vzhů-

ru, prochází rozdělovači komorou /10/ a vstupuje do jednotlivých palivových článků

aktivní zóny. zde se voda ohřívá na pracovní teplotu, vstupuje do prostoru bloku

ochranných trubek, mění směr a vystupuje hrdly /13/ do horké větve primárního okruhu.

Reaktorová nádoba

Jednou z nejvýznačnějších komponent tlakovodních reaktorů je reaktorová nádoba.

Tvar reaktorové nádoby je určen především uspořádáním vnitřních části reaktoru, vý-

konem, a pracovními parametry chladivá. Za provozu je nádoba vystavena nepříznivým

líčinkům vnitřního přetlaku, vysoké pracovní teploty a intenzivnímu záření. Kromě
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1 - palivový článek

2 - boční plást AZ

3 - vodicí trubka vývodu vnitroreakto-

rových měření

4 - horní mříž bloku ochranných trubek

5 - vnitroreaktorová instrumentace

6 - vodicí trubka regulační tyče

7 - víko reak'torové nádoby

8 - reaktorová nádoba

9 - nosná mříž nosného válce AZ

10 - rozdělovači komora

11 - vyvedení signálů od vnitroreaktoro-

vých měření

12 - vstupní hrdlo

13 - výstupní hrdlo
14 - nosný válec AZ

Obr. 3.4 Řez reaktorem jaderné elektrárny Biblis

radiačního poškození materiálu urychluje záření proces koroze a komplikuje perio-

dické prohlídky. Výměna celé nádoby nepřichází v důsledku sekundární aktivity prak-

ticky v Úvahu, je proto hlavním požadavkem při konstrukci a výrobě nádoby vysoká

dlouhodobá spolehlivost, která by prakticky vyloučila nebezpečí vzniku nepřípustné

havárie.

Reaktorová nádoba se svařuje z kovaných prstenců bez podélných svarů a z elip-

tického nebo polokruhového víka a dna. Na obr. 3.5 je znázorněn podélný řez reak-

torovou nádobou reaktoru Biblis o výkonu 1 300 MWe. Těleso nádoby je svařeno obvo-

dovými svary ze 3 hladkých prstenců /8/, přírubového prstence /7/ a z prstence /9/.

Polokulové dno je svařeno ze dvou částí /li/ a /12/. Víko nádoby sestává z elip-

tické části svařené rovněž ze dvou kusů /2/ a /3/ a z masivní příruby /4/. Touto

přírubou procházejí šrouby, jimiž je víko spojeno s tělesem nádoby. Na vnitřní

povrch reaktorové nádoby se navařuje výstelka z nerezavějící oceli.

Z hlediska výroby nádoby je důležitý poměr velikosti nádoby a železničního pro-

filu. V evropských podmínkách se při dopravě na velké vzdálenosti počítá s využitím

železniční sítě. Maximální rozměry nádoby, kterou je možné dopravovat po železnici.
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-5000»-

— 9

1 - nátrubky řídících tyčí

2,3 - víko reaktorové nádoby

4 - příruba víka

5 - vstupní hrdlo

6 - výstupní hrdlo

7 - hrdlový prstenec

8 - hladký prstenec

9 - hladký prstenec s přechodem na

polokulové dno

10 - radiální opera AZ

11,12 - polokulové dno reaktorové nádoby
12

Obr. 3.5 Podlélný řez reaktorovou nádobou Biblis

1300MW.

výkon-*-
hmotnost-*^

ekktráma-.ObrigheimBocssele Stade Neckar- Biblis
west- Á u B.

rozmery nádoby (mm): heim Norden-
vniffni ham
průměr: 3270 3730 4080 4360 5000
výška : 9800 9800 10W0 10900 13200

Obr. 3.6 Vývoj velikosti reaktorové nádoby západoněmeckých reaktoru
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jsou asi <f> 4 x 12 m. Rozhodující je také celková hmotnost, i když omezujícím fakto-

rem v železniční dopravě jsou zpravidla rozměry. Nádobu, která svými rozměry splňu-

je podmínky pro dopravu železnicí, lze dohotovit komplexně ve výrobním závodě, což

se projeví kvalitou technologických operací. Větší nádoby se po částech dopravují

na staveniště, kde se potom z jednotlivých segmentů svařují. Přesné dodržení techno-

logických postupů je pak mnohem obtížnější.

Vliv výkonu reaktoru na rozměry a hmotnost reaktorové nádoby u tlakovodních

reaktorů je dobře patrný z obr. 3.6. Závislost není lineární, výkon reaktoru roste

rychleji než hmotnost a rozměry. U reaktorů s výkonem nad 1 000 MWe lze stěží počí-

tat s možností dopravy celé nádoby vyrobené v závodě na staveniště; např. reaktor

elektrárny Biblis v NSR je na staveništi svařen ze tří částí.

Aktivní zóna a palivové články

Aktivní zóna tlakovodních reaktorů je složena z palivových článků čtvercového

průřezu tak, že její průřez má přibližně válcový tvar /obr. 3.7/. Palivové články

jsou podle obohacení uspořádány do tří až čtyř pásem, u velkých reaktorů je kombi-

nováno šachovnicové a pásmové uspořádání. Boční hranici aktivní zóny vytváří ocelo-

vý boční plást, který brání dniku chladicí vody v radiálním směru. Seshora jsou pa-

livové články přitlačovány přes pružné elementy blokem ochranných trubek, který

brání únosu palivových člát>1ců proudem chladicí vody.

O - možné umístění řídících tyčí,

• - palivové články

® - skutečné umístění řídících tyčí,

Obr. 3.7 Horizontální řez aktivní zónou reaktoru Indian Point-2

/Westinghouse, prvý reaktor třídy 900 MWe/

Palivové články /obr. 3.8/ obsahují pole palivových tyček, uspořádaných v přes-

ně definované čtvercové mříži. Starší reaktory používají palivové články s 15 x 15

tyčkami, na obr. 3.8 je znázorněn článek s čtvercovou mříží 17 x 17. Palivové tyčky

jsou upevněny pomocí distančních elementů v nosné kazetě, která představuje konstruk-

ční celek. Při výměně paliva se manipuluje s celou kazetou. Palivové články západní

koncepce nemají vnější plást, takže dochází k příčnému promíchávání chladivá.

Kromě palivových tyčí obsahuje kazeta také vodicí trubičky, v nichž se pohybu-

jí absorpční tyčky klastrové regulace. Vodicí trubky se současně používají jako

nosná část kazety. Absorpční tyčky jedné kazety tvoří svazek /klastr/, zavěšený na

pohyblivé tyči.

Další součástí palivové kazety je trubička, v níž jsou umístěna měřicí čidla.

Typický palivový článek staršího provedení /Indian Point-2/ tedy obsahuje 15 x 15
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1 - regulační soubor /klastr/

2 - absorpční tyč

3 - pružný element

4 - horní koncovka

5 - distanční mřížka

6 - centrální distanční mřížka se

směšovacími křidélky

7 - palivová tyč

8 - distanční mřížka

9 - spodní koncovka

Obr. 3.8 Standardní palivový článek 17x17 reaktoru Frantatom

1 - křidélko tvaru V

2 - zirkaloyová distanční mřížka

3 - pružné pero

4 - tableta UO2

5 - palivová tyč

Obr. 3.9 Rez distanční mřížkou se směšovacími křidélky
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tyček; z toho je 204 palivových elementů, 20 regulačních absorpčních tyček a jedna

trubička s měřicími čidly. Palivové články různých výrobců se liší počtem palivo-

vých a regulačních tyček.

Palivová tyč je tvořena hermetickou trubkou, vyrobenou ze zirkoniové slitiny

Zircaloy-4 /prvé aktivní zóny v USA používaly ocelových trubek/. V trubce jsou na-

skládány válcové palivové tablety z UO2, stlačené pružinou, která je umístěna v hor-

ní části trubky. V tomto prostoru /plenum/ se hromadí plynné produkty štěpení,

uvolněné v průběhu provozu reaktoru z palivových tablet. Palivové tyče jsou před

uzavřením natlakovány héliem, aby se snížilo namáhání povlaků vnějším přetlakem.

Hélium rovněž zlepšuje přenos tepla v mezeře mezi palivovými tabletami a povlakovou

trubkou.

Ve střední části palivové tyče se používají distanční mřížky se směšovacími

elementy /obr. 3.9/, které zvyšují přestup tepla z tyče do chladivá a vyrovnávaj í

rozdělení teplot po prořezu palivového článku.

Palivová tyč západní koncepce se liší od palivového elementu W E R /obr. 2.1/

především většími rozměry. Jejich průměr se pohybuje kolem 10 mm, délka dosahuje
4 m.

Regulační orgány

Západní reaktory jsou vybaveny již zmíněnou klastrovou regulací, umožňující jem-

né zásahy do procesu štěpení. Velká většina výrobců užívá většího počtu tenkých re-

gulačních tyčí s průměry odpovídajícími palivové tyči. V mříži palivové kazety za-

ujímá každá regulační tyčka prostor jedné palivové tyče /obr. 3.8 resp. 3.10/.

Všechny absorpční tyčky jednoho regulačního souboru jsou upevněny na společném ná-

boji. Regulační zásah se realizuje změnou polohy regulačního souboru tak, že se

Obr. 3.10 Palivový Slánek s klastrovou regulací
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10-J

1 - palivový Slánek

2 - palivová tyč

3 - účinná délka
4 - distanční mřížka
5 - palivová tableta z UO2

6 - povlaková trubka paliva

7 - pružina
8 - rozpěrka
9 - horní koncovka

10 - dolní koncovka

11 - vodicí trubka regulačních tyčí

Obr. 3.11 Palivový článek se čtyřmi regulačními tyčkami tlakovodního reaktoru

firmy Combustion Engineering

absorpční tyčky pohybují ve vodících trubkách palivové kazety. Absorpčním materiálem
regulačních tyček může být např. slitina 80 % Sn, 15 % In, 5 % Cd. Nosná trubka, na
níž jsou zavěšeny regulační tyčky, je z nerezavějící oceli. Palivové kazety s regu-
lačními soubory vytvářejí pravidelnou mříž.

Poněkud odlišné řešení používá firma Combustion Engineering /obr. 3.11/. Ab-

•orpční tyče mají průměr asi 23 mm a v mříži palivové kazety zaujímají prostor čtyř

palivových tyčí. Vodicí trubky regulačních elementů tvoří současnou nosnou konstrukci

kazety.

3.2.3 Pohon regulačních tyčí

Zvyšování jednotkového výkonu energetických reaktorů si vyžádalo vývoj složi-

tých systémů řízení reaktoru s vysokými nároky na spolehlivost konstrukce. Při vývo-

ji pohonných mechanismů byly sledovány především tyto tendence:

1/ Zjednodušení a zvýšení spolehlivosti kinematického schéma schématu tyčí s použitím

takových mechanismů řízení, které nevyžadují změnu rotačního pohybu na přímočarý

posuv regulační tyče.

2/ Použití univerzálních pohonů, které plní funkci automatické regulace reaktoru,

kompenzace přebytečné reaktivity a bezpečnostního odstavení reaktoru při nehodě.

3/ Maximální unifikace konstrukce pohonů varných i tlakovodních reaktorů s ověřený-

mi mechanismy.

Velká většina výrobců tlakovodních reaktorů západní koncepce používá elektro-
magnetický přímočarý pohon s mechanickými západkami, vyvinutý firmou Westinghouse.
Tento pohon byl poprvé použit v americkém reaktoru Yankee, později byl přepracován
a v současné době je vyráběn v licenci mnoha zahraničními firmami.

Na obr. 3.12 je schematicky znázorněn elektromagnetický pohon regulačního sou-
boru tlakovodního reaktoru. Pohonný mechanismus, umístěný v tlakové trubce, sestává
ze tří elektromagnetu /!/, /2/, /3/. V magnetickém poli cívek uvnitř trubky se mo-
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a i
1 - zdvíhací elektromagnet 4 - ozubená tyč

2 - přídržný elektromagnet 5 - přídržná tyč

3 - zachycovací elektromagnet 6 - uchycovací západka

Obr. 3.12 Schéma mechanismu pohonu regulačních tyčí firmy Westinghouse

hou v určené posloupnosti přemísťovat prstencovité kotvy, které prostřednictvím

systému pák způsobují zachycení ozubené tyče /4/ západkami /5/ a realizují náležitý

zdvih nebo spuštění regulační tyče, která je s táhlem spojená. Při havarijním sig-

nálu dochází k přerušení přívodu proudu do cívek elektromagnetu, západky se vysunou

z drážek tyče a řídící tyč klesá vlastní vahou do aktivní zóny reaktoru. Cívka

elektromagnetu /2/ přidržuje regulační tyč v poloze, v níž se právě nachází /pozi-

ce a nebo d/. Má-li dojít ke změně polohy tyče, zapojí se cívka zachycovacího elek-

tromagnetu /3/ a západka /6/ zapadne do drážky tyče /4/. Vzápětí se přeruší proud

do cívky přidržovacího magnetu /2/ a vysune se západka /5/ /fáze b/. Zapnutím zdvi-

hacího elektromagnetu /I/ se posune tyč o jeden krok /fáze c/. Posun o jednu dráž-

ku je ukončen zapojením cívky elektromagnetu /2/, který přidržuje tyč v nové poloze

/fáze d/.

Popsaný systém elektromagnetického pohonu se dobře osvědčil v tlakovodních

reaktorech. Jeho přednosti jsou následující:

- jelikož se síla k pohonu tyče přenáší magneticky, není třeba utěsňovat pohyblivé

části procházející hermetickým pláštěm pohonů;
- činnost přídržné a zachycovací kotvy se překrývá, takže pracují vždy v nezatíže-
ném stavu a tření v pohonném mechanismu je minimální;

- všechny poruchy v dodávce elektrického proudu či případné selhání elektromagnetu
se projeví tak, že se západky uvolní a regulační tyč se vlastní vahou zasune do
aktivní zóny reaktoru..

Určitou nevýhodou popsaného nespojitého krokového pohonu je relativně nízká
rychlost posunu. Každému kroku odpovídá několik přepnutí cívek. Tak např. na jader-
né elektrárně Ginna trvá jeden krok 0,78 sekundy, tj. za 1 minutu proběhne 72 kroků
a tyč se posune o 114,3 cm. Elektromagnetické pohony pracují zpravidla pomocí bez-
kontaktního systému, který je vybaven kontrolou stavu zařízení.
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1 - vstupní hrdlo

2 - výstupní hrdlo

3 - svazek U-trubek
4 - odstředivkové separatory
5 - sušič páry

6 - průlez

7 - hladina sekundární vody
8 - výstupní hrdlo páry
9 - vstup napajedí vody

Obr. 3.13 Parní generátor vertikálního provedení

3.2.4 Parní generátory

"ánadní výrobci se orientují výhradně na vertikální parní generátory na sytou
páru /obr. 3.13/. Chladivo primárního okruhu proudí vstupní komorou /I/ do teplo-
směnných trubek /3/ a odtéká opět výstupní komorou /2/. Trubky tvaru U jsou upevně-
ny do deskové trubkovnice zaválcováním nebo výbuchem. Voda sekundárního okruhu se
při přirozené cirkulaci mezi trubkami odpařuje. Nad trubkovým svazkem je umístěn
odstředivý nebo žaluziový separator /4/ a sušič páry /5/. Ostrá pára vystupuje
z parního generátoru v jeho nejvyšší části /8/. Je zřejmé, že z hlediska umístění
v ochranné obálce jsou primární okruhy používající vertikálních parních generátorů
v dispozičním uspořádání výhodnější, neboř zaujímají menší půdorysnou plochu.

U vertikálních parních generátorů se však vyskytují netěsnosti mezi primární
a sekudnární stranou v místech zakotvení teplosměnných trubek v deskové trubkovnici
velkého průměru, to znamená v místech, kde dochází na sekundární straně k intenziv-
nímu usazování kalů. U těchto typů parních generátorů je tento jev obvyklý, pro-
tože je velmi obtížné dosáhnout kvalitního omytí trubkovnice deskového tvaru vel-
kého průměru čistou napájecí vodou.

Podrobnou analýzou poruch bylo zjištěno, že se jedná o mezikrystalickou koro-
zi pod napětím v místech upevnění teplosměnných trubek do trubkovnice, kde se
v dlouhodobém provozu projevují agresivní účinky usazených kalů.

Jako protiopatření se volí částečné vstřikování napájecí vody do kritické
oblasti tak, aby na celé trubkovnici bylo dosaženo rovnoměrné rozdělení rychlosti.
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Dalším protiopatřením je vhodná volba konstrukčního materiálu /Incaloy 800

místo Inconel 600/.

3.2.5 Hlavni oběhové čerpadlo

V chladicích okruzích jaderných elektráren s tlakovodními reaktory se používá

spolehlivých a výkonných radiálních odstředivých čerpadel, buďto hermetických bez-

ucpávkových nebo ucpávkových s ucpávkou s řízeným průsakem.

Pro menší výkony se používají bezucpávková čerpadla s malou setrvačnou hmotou,

vyžadující co nejspolehlivější systém napájení elektromotorů, a to i v havarijních

režimech, spojených se ztrátou napětí v síti. Proto byla pro větší jednotky vyvinu-

ta hlavní oběhová čerpadla s hřídelem utěsňovaným systémem ucpávek zahlcovaných

čistou vodou, se zvětšenou setrvačnou hmotou rotujících částí. Při přerušení dodáv-

ky elektrického proudu je tak dost času na přepojení z jednoho zdroje napájení na

druhý. Kromě toho mají ucpávková čerpadla i vyšší tíčinnost než bezucpávková. V sou-

časné době pracují až do výkonu 20 000 m /hod., ve vývoji jsou však již čerpadla

o výkonu 40 000 m /hod. Na obr. 3.14 je řez ucpávkovým čerpadlem velkého výkonu.

-16

1 - spojka

2 - lucerna motoru

3 - radiální ložisko

4 - axiální ložisko

5 - radiální ložisko

6 - mezihřídel

7 - lucerna čerpadla

8 - nízkotlaká ucpávka

9 - vysokotlaká ucpávka

10 - víko čerpadla

11 - radiální ložisko

12 - rozvaděč

13 - oběžné kolo

14 - výtlak čerpadla

15 - těleso čerpadla

16 - sání čerpadla

Obr. 3.14 Řez hlavním oběhovým čerpadlem JE Biblis-A
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3.2.6 Kompenzátor objemu

K regulaci tlaku v primárním potrubí se používá systému parní kompenzace ob-

jemu primárního chladivá. Většinou se používá jeden elektricky vyhřívaný kompenzá-

tor tvaru svislého válce. Hladina primárního chladivá dosahuje v kompenzátoru urči-

té výše, na které je držena tlakem páry. Při poklesu tlaku vyvolaném snížením ob-

jemu chladivá v primáru se zapne elektrický ohřívák a zvýší se tvorba páry. V opač-

ném případě pracuje sprchový systém, který způsobí kondenzaci části páry v horní

části kompenzátoru. Nádoba kompenzátoru bývá propojena s jednou hlavní cirkulační

smyčkou, přes kterou se v celém primárním okruhu při provozu udržuje jmenovitý tlak

chladivá.

3.2.7 Hlavni potrubí primárního okruhu

Potrubí je složeno z bezešvých trub, ohybů a kolen, protože se v primárním

okruhu nepřipouští žádný podélný svar. Do průměru asi 500 mm se potrubí zhotovuje

z nerezavějící austenitické oceli kováním. Potrubí většího průměru se vyrábí z be-

zešvých trub z uhlíkaté oceli s vnitřní vrstvou z nerezavějící oceli o tlouštce

5 až 7 mm, navařenou nebo napláto.vanou výbuchem. Tato nerezavějící vrstva chrání

primární okruh před korozí. Celý povrch primárního okruhu, který přichází do styku

s primárním chladivém, je tak opatřen nerezavějící vrstvou.

3.2.8 Nouzové /havarijní/ dochlazováni reaktoru

Jaderná elektrárna bývá ještě vybavena systémem nouzového chlazení aktivní zó-

ny, který zasahuje v okamžiku, kdy mimořádně klesne tlak chladivá v primárním okru-

hu a je nebezpečí, že reaktor nebude dostatečně chlazen. K likvidaci následků tíni-

ku chladivá z primárního okruhu slouží sprchové systémy, ventilační a filtrační za-

řízení apod.

Na základě znalostí lomové mechaniky se nepředpokládá náhlé porušení tlakové

nádoby reaktoru. Jako maximální projektová havárie je nejčastěji uvažováno roztrže-

ní hlavního potrubí s následným výtokem chladivá vzniklými průřezy. Proto je dčelné

napojit systém nouzového chlazení vlastními nátrubky na tlakovou nádobu přímo, tak-

že vstřikovaná voda s kyselinou bóritou se v případě havárie dostane do aktivní zó-

ny. V některých projektech je nouzové chlazení napojeno na hlavní potrubí v místě

před vstupem chladivá do reaktoru.

Jako příklad provedení systému nouzového dochlazováni reaktoru uvedme systém

havarijního chlazení tlakovodních reaktorů, používaný v NSR /obr. 3.15/. V hypote-

tickém případě úplného roztržení hlavního potrubí primárního okruhu je havarijní

chlazení aktivní zóny v prvých okamžicích automaticky zajištováno bórovanou vodou

ze speciálních zásobníků /4/ f kde je nad její hladinou stlačený dusík. Jakmile při

roztržení potrubí poklesne tlak v reaktorové nádobě pod hodnotu tlaku plynu, otevře

se zpětný ventil a voda ze zásobníků proudí do aktivní zóny. Dříve než se zásobníky

vyprázdní, začnou pracovat vstřikovací čerpadla /6/, která zaplavují aktivní zónu

vodou z nádrží bórované vody /5/. Když se v jímce reaktorové budovy /9/ hromadí

dostatečné množství unikající vody a tlak v reaktoru dále poklesne, je zapojen

systém zbytkového odvodu tepla. Voda z jímky /9/ je dopravována čerpadly /7/ přes

výměníky zbytkového tepla /8/ zpět do aktivní zóny. Systém nouzového chlazení je

navržen tak, aby maximální teplota konstrukčních materiálů nepřesáhla 800 °C, čímž

se zabrání poškození palivových článků a tíniku většího množství radioaktivních pro-
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pláäí ochranné
obálky

ochranný kryt
proti úlomkům

1 - reaktor

2 - parní generátor

3 - hlavní oběhové čerpadlo

4 - hydroakumulátor

5 - nádrž horované vody

6 - vysokotlaká vstřikovací čerpadla

7 - nízkotlaká čerpadla

8 - výměníky

9 - jímka reaktorové budovy

Obr. 3.15 Schéma systému nouzového /havarijního/ dochlazování reaktorů

duktů do okolí. Hlavní komponenty havarijního systému jsou chráněny před poškozením

létajícími dlomky, s nimiž je nutné při velké havárii počítat. Spolehlivost všech

podsystémů je zajištěna průběžnými kontrolami, zálohováním a rozšířením systémové

nezávislosti i na zdroje energie.

3.2.9 Ochranná obálka /kontejnment/

Rychlé zvyšování počtu reaktorů velkého výkonu přináší nové problémy ochrany

obyvatelstva před následky záření. I když je toto nebezpečí za normálního provozu

reaktoru zcela zanedbatelné, nelze navzdory neustálé snaze o zvyšování spolehlivos-

ti všech komponent jaderné elektrárny zcela vyloučit možnost havárie s následným

ďnikem radioaktivity. Pravděpodobnost tohoto ohrožení poroste se zvyšováním počtu

jaderných elektráren. Navíc komplikuje situaci skutečnost, že s rostoucím počtem

jaderných elektráren na daném ťízemí se postupně zmenšuje možnost využití velkých

ochranných zón. V hustě obydlených oblastech je tato možnost již nyní minimální

a použití ochranných obálek je zcela nezbytné.

Ochranná obálka plní zpravidla několik funkcí /34/:

1/ Uzavírá všechny nebo část komponent primárního okruhu a chrání je před okolními
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vlivy, nevyjímaje větrné smrště, zemětřesení, popřípadě pád letadla.

2/ Chrání okolí jaderné elektrárny před účinky záření, a to v průběhu nominálního

provozu i po havárii.

3/ Při nekontrolovaném úniku radioaktivních štěpných produktů z primárního okruhu

umožňuje zachycení pevných produktů ve filtrech a kontrolované vypouštění plyn-

ných štěpných produktů komínem. Po vypuštění z komína dochází k zředění plyn-

ných produktů atmosférickým vzduchem.

4/ Po havárii zadrží většinu uvolněných štěpných produktů, takže se podstatně redu-

kuje jejich radioaktivita jednak přirozenými procesy /usazování, radioaktivní

rozpad/, jednak činností speciálních zařízení /např. sprchový systém/.

Ochranná obálka se tak stává posledním stupněm v řadě bariér, mezí něž lze po-

čítat štěpný materiál, povlak palivových tyčí a stěnu reaktorové nádoby fii primár-

ního okruhu.

Parametry ochranné obálky jsou voleny tak, aby všechny produkty, at již teku-

té či plynné, zůstaly uzavřeny, bez ohledu na tlakovou vlnu, která se uvolní v dů-

sledku uvažované havárie. Kromě statického zatížení ochranné obálky zvýšeným tla-

kem /počítá se až 400 kPa/ musí obálka vydržet také dynamické zatížení vyvolané

Účinky proudu chladivá, případně vymrštováním úlomků a trosek reaktorového zaříze-

ní. Některé části, jako ventily nebo úlomky potrubí, mohou působit jako projektil.

Největší nebezpečí přitom spočívá v možnosti poškození bezpečnostních zařízení,

která je nutné před těmito účinky chránit. Nejdůležitější ochranu před projektily

tvoří samotné betonové stínění.

Plnotlaká ochranná obálka

Charakteristickým znakem tohoto řešení je, že všechnu energii uvolněnou při

havárii zachytí tlaková konstrukce ochranné obálky. Za normálního provozu je uvnitř

udržován podtlak. Na snížení tlaku po havárii se používá sprchového systému a re-

cirkulačního chlazení atmosféry ochranné obálky.

Konstrukce ochranné obálky byla původně ocelová, obvykle ve tvaru válce nebo

kulového pláště. Se zvětšováním velikosti ochranných obálekvvšak vznikaly velké

technologické těžkosti, které vyústily v přechod na stavbu betonových konstrukcí

ze železobetonu nebo z předpjatého betonu, popřípadě kombinací obou. Stále více se

prosazují stavby z předpjatého betonu /viz např. obr. 3.16/, které mají z bezpeč-

nostního hlediska základní výhodu: předpětí zabraňuje vzniku trhlin při zvýšení

tlaku. U ocelové obálky zůstala pouze firma KWO, která teprve druhý obal provádí

ze železobetonu.

Únik z plnotlaké ochranné obálky nepřesahuje 0,1 až 0,25 objemového procenta

za den. Pro ilustraci uvečlme, že hodnota 0,1 % reprezentuje netěsnosti odpovídající

jedinému otvoru o průměru asi 1,5 mm. Aby se dosáhlo požadované hermetičnosti, je

uvnitř povrch vyložen ocelovým plechem tloušíky 6 až 12 mm. Ocelové vyložení obálky

může sloužit současně jako bednění při betonování železobetonové části.

Ochranná obálka s ledovým kondenzátorem

Základní myšlenkou této koncepce je snížit účinky tlakové vlny při roztržení

primárního potrubí kondenzací uvolněné páry. V současné době se používá ledového
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kondenzátoru nebo vodního kondenzátoru. V případě ledového kondenzátoru se chladi-

vo, unikající při havárii z primárního okruhu, vede přes zásobu ledu, kde jeho par-

ní fáze prakticky ihned kondenzuje. Led /asi 1 100 tun pro 1 000 MWe-jednotku/ je

umístěn v tepelně izolovaném prstencovém prostoru uvnitř ochranné obálky. Před za-

početím provozu se led vyrábí ve speciálním zařízení, za provozu se teplo z ledové-

ho kondenzátoru odvádí chladicím systémem. Nejdůležitější přednosti ochranné obálky

1 - jeřáb

2 - ochrana před projektily

3 - kompenzátor objemu

4 - plnicí stroj

5 - parní generátory

6 - reaktor

7 - ocelové vyložení

8 - betonová konstrukce ochranné obálky

Obr. 3.16 Plnotlaká ochranná obálka JE Indian Point-2 /34/ /rozměry v m/

s ledovým kondenzátorem jsou /34/:

- zastavěný objem se zmenší asi o 50 %,

- náklady na stavbu skořepiny se podstatně sníží,

- přetlak v kontejnmentu při poruše primáru dosáhne jen 70 až 105 kPa,

- ledový kondenzátor zadrží velkou část štěpných produktů.

Uvedené výhody se vztahují na reaktor s vertikálně umístěnými parogenerátory

/obr. 3.17/, u zařízení s horizontálními parogenerátory jsou úspory podstatně menší.

Dvojitá ochranná obálka

Zvyšující se tlak na bezpečnost jaderných elektráren se projevuje stále doko-

nalejší konstrukcí bezpečnostních systémů. Příkladem je dvojitá ochranná obálka

s odsáváním meziprostoru. V případě havárie se radioaktivní látky netěsnostmi pri-

mární obálky dostávají do meziprostoru, odkud je vzduch odsáván před filtrační sys-

tém do komína. Primární obálka je v dosud realizovaných případech ocelová, sekundár-

ní /vnější/ je z betonu. Primární obálka přitom může být navržena jako plnotlaká

/např. Obrigheim, Stade, Biblis/ nebo s potlačením tlaku, a to jak s ledovým, tak
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1 - jeřáb

2 - chladič vzduchu

3 - nosná stěna jeřábové dráhy

4 - nosná konstrukce ledové výplně

5 - dělicí stěna

6 - parní generátor

7 - nosník

8 - základová konstrukce ledového

kondenzátoru

9 - prázdný prostor

10 - ventilátor

Obr. 3.17 Ochranná obálka s ledovým

11 - reaktor

12 - hydroakumulátor

13 - hlavní oběhové čerpadlo

14 - průtokové kanály

15 - vstupní klapky ledového kondenzátoru

16 - izolace

17 - ledová výplň

18 - výstupní otvory ledového kondenzátoru

19 - mostový jeřáb

20 - výstupní klapky

21 - ocelové vyložení

kondenzátorem /34/ /rozměry v m/

i s vodním kondenzátorem. Dvojitá obálka zaručuje velkou bezpečnost,a proto je

určena především pro hustě osídlené oblasti.

3.2.10 Systém výměny a přemisťováni paliva

Primární hledisko, které by mělo být při výměně a přemísťování paliva sledo-

váno, je snížení ztráty neutronů v systému kompenzace přebytečné reaktivity. Je pro-

to výhodnější přemístovat palivo po menších částech a využívat čerstvé palivo k vý-

robě sekundárního štěpného materiálu /plutonia/ a k dosažení požadované hloubky vy-

hoření paliva.
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Pohyb paliva v jaderném energetickém zařízení sestává z následujících kroků:

1/ Doprava paliva do elektrárny, příprava palivových článků a vytvoření operativní

zásoby v blízkosti pracovní plošiny reaktoru. Čerstvé palivo není radioaktivní

a odpadají také problémy se zbytkovým teplem. Při manipulaci a palivovými články

je však nutné zabránit mechanickému poškození a znečištění článků. Dalším prob-

lémem je znemožnit při skladování paliva vytvoření nadkritického uspořádání,

a to i ve všech možných nenominálních situacích /např. při zaplavení skladu

vodou/.

2/ Doprava paliva z operačního skladu na montážní plošinu reaktoru a plnění reak-

toru čerstvým palivem.

3/ Přemísťování částečně vyhořelého paliva v aktivní zóně tak, aby bylo dosaženo

maximální hloubky vyhoření paliva a vyrovnání vývinu tepla po poloměru aktivní

zóny.

4/ Vyjmutí vyhořelých nebo poškozených palivových článků z aktivní zóny. V závis-

losti na hloubce vyhoření jsou nyní palivové články silně radioaktivní a uvol-

ňuje se zbytkové teplo. Články je nutno tedy stínit a chladit v průběhu celého

procesu vyjímání z reaktoru.

5/ Skladování vyhořelých článků ve vymíracích nádržích tak dlouho, až zbytková ra-

dioaktivita poklesne asi na jednu setinu procenta původní hodnoty, případně

déle. Vyhořelé palivové články reaktorů WER se skladují 10 let.

6/ Odvoz vyhořelých palivových článků ve speciálních kontejnerech do závodů na

přepracování paliva, mnohdy na velké vzdálenosti.

V tlakovodních reaktorech se provádí kampaňová výměna paliva při odstaveném

reaktoru. Kampaň reaktoru /doba mezi dvěma výměnami paliva/ dosahuje zpravidla

10 až 18 měsíců. U novějších projektů se počítá s.případným prodloužením až na dva

roky. Palivová kampaň /doba pobytu paliva v reaktoru/ zahrnuje několik kampaní

reaktoru. Nejčastěji se vyměňuje třetina zcela vyhořelých palivových článků, zbylé

články se přemísťují podle přesně stanoveného optimalizovaného programu tak, aby

bylo dosaženo plánované vyhoření paliva a maximální vyrovnání vývinu tepla. V prin-

cipu nejjednodušší je výměna paliva při demontáži víka reaktorové nádoby a rozpoje-

ní přívodů řídících orgánů reaktoru. Výměnu paliva lze pak spojit s důkladnou pro-

hlídkou zařízení a s. odstraněním poruch. Odstavení reaktoru trvá řadu dní až týdnů,

a je proto plánováno v období snížených nároků na spotřebu energie /letní měsíce/.

3.3 Vývojové tendence tlakovodních reaktorů

Motivaci nových vývojových směrů je nutno hledat ve vzrůstajících nárocích

na bezpečnost, spolehlivost a pohotovost jaderných elektráren, jimž se podřizuje

i ekonomické hodnocení.

Sledujeme-li vývoj tlakovodních reaktorů v uplynulých letech, lze vypozorovat

určité obecné vývojové tendence. Mnohé z nich se budou patrně prosazovat i v dal-

ším vývoji tlakovodních reaktorů a mají širší platnost.

3.3.1 Standardizace a normalizace

Koncem 70. let se v západních zemích začala vytrácet ekonomická atraktivnost

jaderné energetiky, a to především vlivem prodlužování doby výstavby, narůstání
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rozsahu technické přípravy, zkoušek a dokumentace zařízení. Tento vývoj byl způso-

ben zejména technicky a politicky nestabilní organizací povolovacího řízení, jíž

se vyhnula pouze Francie a Japonsko. Tato nestabilita se vytvořila dlouho před ha-

várií v JE Three Mile Island a nelze očekávat, že by byla automaticky odstraněna

zavedením nových a pokročilých principů bezpečnosti /25/.

Jak bylo prokázáno výstavbou jaderných elektráren ve Francii, lze dosáhnout

nižších nákladů především výstavbou ve standarizovaných sériích s dobou realizace

kratší než 7O měsíců. Od standardizace a normalizace lze však očekávat další pozi-

tivní účinky, a to:

- zvýšení bezpečnosti a zlepšení ochrany životního prostředí,

- zlepšení spolehlivosti a hospodárnosti jaderných elektráren,

- racionální výrobu při zajištění maximální kvality,

- zkrácení doby výstavby,

- zkrácení povolovacího řízení,

- zvýšení pohotovosti jaderných elektráren /náhradní díly lze odebrat přímo z vý-

robního procesu/.

Patří tedy důsledná standardizace a normalizace k nejúčinnějším prostředkům

zefektivnění jaderné energetiky.

3.3.2 Jednotkový výkon reaktoru

Nejvýraznější vývoj zaznamenal v uplynulém období výkon reaktoru. Zatímco na

počátku 70. let dosahoval maximální výkon reaktoru 665 MWe /Robinson-2, USA/, byl

střední výkon 5 reaktorů firmy Westinghouse asi 460 MWe. V polovině 7O. let dosáhl

jednotkový výkon již hodnoty 1 045 MWe /Donald-Cook-1, USA/ a průměrný výkon reak-

torů Westinghouse vzrostl na téměř 800 MWe; konečně v roce 1980 vzrostl průměrný

čistý elektrický výkon osmi reaktorů firmy Westinghouse na 980 MWe. Maximální vý-

kon 1 180 MWe dosáhl reaktor elektrárny McGuire-1.

Ještě rychlejší růst jednotkového výkonu zaznamenaly západoněmecké tlakovodní

reaktory KWU. Za 8 let zvýšily výkon z 328 MWe v r. 1969 /Obrigheim/ na 1 240 MWe

v r. 1977 /Biblis B/.

Vyvrcholením této tendence je v současné době výstavba dvou francouzských

elektráren s tlakovodními reaktory výkonové třídy 1 500 MWe /Chooz-Bl a Civeaux-1/.

Současná technologie tlakovodních reaktorů a dosažená úroveň bezpečnostních systé-

mů dovolují výstavbu reaktorů o jednotkovém výkonu až 2 000 MWe.

Tento rychlý vývoj k vysokým jmenovitým výkonům byl podnícen soutěží s klasic-

kými elektrárnami na fosilní paliva. Snižování nákladů při rostoucích výkonech jed-

notek musí kompenzovat jednak negativní vlivy cenové exploze v západních kapitalis-

tických státech, jednak rostoucí náklady dané zdokonalováním bezpečnostních opatře-

ní. Jak je vidět z obr. 3.6 na reaktorové nádobě, není závislost hmotnosti kompo-

nent a tedy ani nákladů na výkonu lineární. Výkon roste rychleji než rozměry a hmot-

nost nádoby, měrné náklady se zvyšováním výkonu obecně klesají. Tato tendence má

obecnější platnost, která se projevuje snižováním měrných investičních nákladů při

zvyšování jednotkového výkonu zařízení.

Extrapolace výkonu na vyšší hladinu však není jediný vývojový směr. Jak uka-

zuje průzkum trhu, roste zájem o malé a střední reaktory, a to zejména v rozvojo-

vých zemích, kde nejsou podmínky pro vybudování velkých jednotek. Nelze však pře-
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hládnout již zmíněnou tendenci poklesu měrných nákladů s růstem jednotkového výko-

nu. Někteří autoři uvádějí, že měrné náklady na vybudování elektrárny o výkonu

600 MWe jsou až o 40 % vyšší než u bloku o výkonu 1 300 MWe /25/.

Ve prospěch elektráren s reaktory středního výkonu se často mylně argumentuje

tím, že návrat k menším jednotkám by znamenal technické zjednodušení, zkrácení do-

by výstavby, zjednodušení povolovacího řízení, vyšší bezpečnost, spolehlivost aj.

Tyto názory jsou opodstatněné pouze v případech, kdy lze radikálně zjednodušit

technologii a snížit provozní parametry /tlak, teplota/, jako je tomu napr. u spe-

cializovaných reaktorů pro vytápění.

3.3.3 Palivové články

V zájmu vyšší bezpečnosti a spolehlivosti aktivní zóny se dává přednost nižší

hodnotě lineárního tepelného výkonu palivové tyče /výkon palivové tyče vztažený

na jednotku délky/. Tohoto snížení lze dosáhnout dalším "rozčleněním" palivového

článku, tj.zvýšením počtu tyčí se současným snížením jejich průměru. Zatímco pali-

vové články reaktorů uváděných do provozu v polovině 70. let měly 204 tyčky

/15 x 15 - 20 absorpčních elementů/, mají palivové články standardizovaných jedno-

tek podle tab. 3.2 buS 236 tyček /16 x 16 - 20/, nebo 264 tyčky /17 x 17 - 25/.

Firma KWU připravuje palivo 18 x 16 - 24.

Mezi další vývojové tendence patří snižování měrného objemového výkonu aktiv-

ní zdny, použití celozircaloyové konstrukce palivového článku /včetně distanční

mřížky/ a obecně zvyšování projektových rezerv pro hustoty výkonu v aktivní zóně.

Ve vývoji jsou i konstrukční opatření snižující interakci mezi palivovou tabletou

a povlakem, k níž dochází při vysokých vyhoření v důsledku objemového růstu paliva.

Vývoj směřuje k dosažení vyššího vyhoření paliva a k prodloužení kampaně reaktoru

na 18 resp. 24 měsíců. Přitom má být zachována možnost náhrady současných palivo-

vých článků palivem s vysokou konverzí.

3.3.4 Snížení fluence neutronů na reaktorovou nádobu

Nemají-li mechanické vlastnosti reaktorové nádoby až do konce životnosti celé-

ho reaktoru klesnout pod bezpečnou mez, je nutné ji chránit před tičinky neutronové-

ho záření. Používají se proto nádoby většího průměru umožňující snížit fluenci

neutronů iíčinným reflektorem a stíněním, které se ukládají mezi nádobu a aktivní

zónu. Tak např. společnost B-W počítá v novém projektu tlakovodního reaktoru B-600

o výkonu 600 MWe s reaktorovou nádobou, která je v současné době používána pro reak-

tory o výkonu 900 MWe. Nádoba se přitom vyrábí tak, aby se v oblasti vysokého toku

neutronů nenacházely žádné svary.

Další snížení fluence neutronů na reaktorovou nádobu lze dosáhnout speciálním

způsobem vkládání paliva s minimálním únikem neutronů z aktivní zóny.

3.3.5 Řídící systém reaktoru

Všechny tlakovodní reaktory západní koncepce jsou vybaveny systémem klastrové

regulace s krokovým pohonem. S výjimkou firmy Combustion Engineering používají všich-

ni výrobci absorpční tyčky, jejichž průměr odpovídá palivové tyčce. Regulační prvky

CE mají průměr asi 23 mm a v mříži palivové kazety zaujímají prostor čtyř palivo-

vých tyček. V dalším vývoji dochází k variaci počtu absorpčních tyček v jednom
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klastru, což souvisí s vývojem palivového článku. Postupně dochází k dalšímu "roz-

členění" regulačního systému, tak aby byl schopen bez velké deformace vývinu tepla

plnit tyto požadavky:

1/ Zajistit denní kolísání výkonu podle denního diagramu zatížení, a to v rozmezí

40 až 100 % nominálního výkonu. V USA se požaduje schopnost vyrovnat se praktic-

ky se skokovou změnou až do 10 % výkonu a s rychlou změnou mezi 15 až 100 % vý-

konu.

2/ Dlouhodobě je nutno počítat s recyklováním plutonia. To vyžaduje dostatečný po-

čet tyčí ke zvládnutí vyšších koeficientů reaktivity.

3/ Na kompenzačním systému se požaduje možnost radiálního a axiálního tvarování vý-

konu tak,aby byly potlačeny nežádoucí výkonové píky.

Všeobecně vedou tyto požadavky ke zvýšeným nároků na počet absorpčních prvků

s dostatečnou kompenzovanou reaktivitou. Jejich pohyb je přitom řízen automatickým

programem strategie pohybu tyčí s ohledem na maximální vyrovnání výkonu v aktivní

zóně.
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Obr. 3.18 Dvanáctiprvkovy regulační soubor reaktoru Combustion Engineering /systém
80/. Vpravo nahoře je standardní uspořádání regulačních souborů v AZ,
vpravo dole je rozmístění palivových článků vybavených vnltroreaktorovou

instrumentací

90



Tlakovodní reaktory západní koncepce

Na obr. 3.18 je znázorněno řešení požadavku zvýšeného počtu absorpčních elemen-
tů firmy CE při zachování stávajícího počtu pohonu tyčí. Každý pohon ovládá mnoho-
prvkový regulační soubor, který je zasouván současně do několika palivových kazet.

Nový systém řízení dzce souvisí s dalším požadavkem, jehož splnění je nezbytně
nutné k nastavení a prostorovému tvarování výkonu reaktoru. Je to vysoce přesný,
podrobný a spolehlivý systém měření základních parametrů za provozu reaktoru. Na
obr. 3.18 vpravo dole jsou znázorněny měřené palivové články reaktorů CE. Měřené
iSdaje jsou vyvedeny 60 přívody, které vystupují dnem reaktorové nádoby. S využitím
symetrie se kontrolují prakticky všechny palivové články. Měří se axiální rozložení
výkonu /pět samonapájecích detektorů po výšce/, vstupní teploty chladivá aj.

Měření v aktivní zóně včetně systému ochran je provedeno na bázi digitálních
minipočítačů v logice dva ze čtyř. Toto uspořádání umožňuje operátorovi reaktoru
optimalizovat vyhoření a poskytne mu rovněž v průběhu přechodových procesů maximum
rezerv do provozních limitů.

3.3.6 Zvýšení pohotovosti elektrárny

Prvořadým vývojovým cílem zůstává zvýšení pohotovosti jaderných elektráren,
která je dosud v průměru neuspokojivá. Podle vídajú MAAE /16/ dosáhl kumulativní
součinitel pohotovosti 95 tlakovodních reaktorů s výkonem nad 600 MWe do konce
roku 1984 pouze 64,7 %. Jak ukazují provozní zkušenosti některých reaktorů, lze
se současnými typy PWR dosáhnout pohotovost 80 % a více. Vývojovým cílem moderních
PWR je dosažení 90 % pohotovosti. K dosažení tohoto cíle vedou v podstatě dvě meto-
dy. V prvJ řadě je nutné zkrátit plánované odstávky reaktoru na nezbytné minimum,
v druhé řadě se zavádějí opatření zvyšující spolehlivost jednotlivých zařízení
a snižující neplánované výpadky.

Již v r. 1975 přišla firma Westinghouse s návrhem zařízení na rychlou výměnu

paliva, které může podstatně zkrátit dobu potřebnou na výměnu paliva /22/. Princip

této koncepce spočívá v tom, že se místo odstranění víka tlakové nádoby a sys-

tematického rozmontování regulačních tyčí a jiných vnitřních orgánů pro uvolnění

přístupu zavážecího stroje odsune po rozpojení elektrických kabelů celý komplex

/ochranný štít, víko nádoby, blok ochranných trubek,regulační tyče/ jako celek

/obr. 3.19/.

Obr. 3.19 Pohyb komplexu víka reaktorové nádoby při výměně paliva podle projektu
společnosti Westinghouse
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v H// -5 •//

1
1 - příruba víka reaktorové nádoby

2 - příruba reaktorové nádoby

3 - kolík "Roto-Lok1

Obr. 3.20 Systém uzavíracích kolíků "Roto-Lok" firmy Westinghouse

Spojovací šrouby víka a nádoby jsou navrženy tak, že mohou být povoleny prak-

ticky všechny současně. Víko nádoby i s pohony tyčí se přenášejí jeřábem, zároveň

je šachta reaktoru zaplavena vodou s bórem. Po vyjmutí části palivových článků

je možné vyzvednout nosný kos aktivní zdny. Vnitřní povrch nádoby pak může být

kontrolován optickými přístroji, televizními kamerami atd. Velmi dobré zkušenosti

jsou ze zkoušek ultrazvukem. Nový systém rychlé výměny paliva firmy Westinghouse

umožňuje podstatně zkrátit dobu na výměnu paliva. Kromě dalších iíprav se používá

nového způsobu upevnění víka k reaktorové nádobě pomocí 36 uzavíracích kolíků

"Roto-Lok" /obr. 3.20/. Kolík se předpíná hydraulickým napínákem a po uvolnění

pnutí se vysouvá otočením o 60°.

K dalšímu zkrácení výměny paliva a nezbytné ildržby by mohlo dojít urychlením
zkoušek zařízení a důsledným využitím počítačů při zpracování dokumentace.

Další cestou, jak zkrátit plánované odstávky reaktoru, je přechod na prodlou-
ženou kampaň reaktoru. Jak již bylo řečeno, plánuje většina výrobců přechod na
18 resp. 24 měsíční provoz reaktoru bez výměny paliva.

Opatření na snížení neplánovaných odstávek vycházejí z rozboru příčin poruch.
Podle /25/ již v parních generátorech KWU s trubkami ze slitiny Incoloy 800 prak-
ticky nedochází k poruchám. Dalšího snížení neplánovaných odstávek by mělo být dosa-
ženo rozáířením kontrolních systémů "on line" také na sekundární stranu JE. Rovněž
kontinuální detekce netěsnosti důležitých ventilů a aplikace metod akustické emise
na nezálohované komponenty, jako jsou turbogenerátory, hlavní transformátor, aj.
by přispělo ke snížení neplánovaných odstávek.

SpolečnostiWestinghouse/Mitsubishi naproti tomu věnují vývoji vysoce spolehli-
vého parního generátoru velkou pozornost /27/. Zavádějí materiály s vysokou odol-
ností proti korozi /pro teploměnné trubky se používá tepelně zpracovaný Inconel-
690} nosné konstrukce trubek se vyrábějí z nerezavějící oceli 405/. zavedením te-
pelně zpracovaných U-trubek s většími poloměry ohybů se snižuje jejich namáhání,
další konstrukční tipravy se týkají odstranění oblastí koncentrace kontaminace
a provádění odkalu.
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3.3.7 Snížení profesionální radiační expozice

Mezi nejčastěji proklamované cíle nových projektu patří i snižování radiační
expozice, jíž je vystavena obsluha jaderných elektráren. Prakticky všechna opatření,
která vedou ke zvýšení pohotovosti, představují také účinnou metodu snižování profe-
sionální radiační expozice. Tak např. v práci /27/ se uvádí, že typický současný
tlakovodní reaktor potřebuje na výměnu paliva včetně inspekcí a iídržby 30 dní, při-
čemž průměrný kolektivní dávkový příkon dosahuje 0,32 man-Sv. Jestliže se však po-
užije již popsané zařízení na rychlou výměnu paliva, lze očekávat až trojnásobné
zkrácení celé operace s třikrát nižší radiační expozicí.

Celkovou radiační expozici údržbárskeho personálu lze však snižovat dalšími

konstrukčními úpravami. Tak např. nové úpravy parního generátoru firmy Westinghou-

se zahrnují větší průlezy, nižší obsah kobaltu v použitých materiálech a dálkové

odkalování.

Rovněž větší odkládací prostory, vhodně rozmístěné radiační stínění v oblas-

tech s vysokými dávkovými příkony a snadný přístup k zařízení se mohou významnou

měrou podílet na systematickém sniž vání profesionální expozice.

3.3.8 Zvyšování bezpečnosti

Mezi prvořadé a nejdůležitější cíle nových projektů patří zvyšování bezpečno-

sti jaderné elektrárny. Hlavním souhrnným požadavkem je snížit riziko velkých havá-

rií s tavením aktivní zóny na 10~ reaktor-roků /27/. Obecně se zvyšují projektové

rezervy bezpečnosti a posiluje se úloha pasivních prvků. Postupně se prosazují ná-

sledující vývojové tendence:

- Použití plnotlaké ochranné obálky, nejcastěji v uspořádání s dvojitým pláštěm

s odsávaným meziprostorem.

- Masivní betonový ochranný válec poskytující ochranu důležitých částí při havárii

reaktoru proti létajícím úlomkům /současně představuje lepší oporu parním generá-

torům/.

- Zdokonaluje se systém havarijního chlazení AZ.

Na základě znalostí mechaniky křehkého lomu lze prakticky vyloučit nepředvída-
né prasknutí reaktorové nádoby. Ukazuje se, že velikost trhliny, která by vedla
ke křehkému lomu, převyšuje o několik řádů velikost poruchy, kterou lze zjistit
dnešními metodami. Mimoto by se kritická trhlina projevila již při tlakové zkoušce.
Dalším výstražným signálem by byla voda prosakující netěsností do kontrolovaného
prostředí. Pečlivou kontrolou kvality při výrobě a mnohastupňovými periodickými
prohlídkami lze tedy spolehlivě stanovit provozní vlastnosti nádoby a předvídat
tak i její chování. Stejné závěry platí o krátkých spojovacích potrubích mezi jed-
notlivými komponentami primárního okruhu. Jejich průměr dosahuje u velkých jednotek
0,8 m a svým charakterem se blíží spíše tlakové nádobě. Přesto se současné bezpeč-
nostní systémy navrhují tak, aby zajistily dostatečné dochlazování aktivní zóny do
prostoru ochranné obálky /maximální projektová havárie, MPH/. četné výpočty a ná-
kladné experimenty realizované v NSR a USA potvrzují, že současné bezpečnostní sys-
témy zajištují dostatečné dochlazování aktivní zóny i při maximální projektové ha-
várii. Nová konstrukce palivových článků umožňuje snížit v případě projektové havá-
rie teplotu povlaku z původní výpočtové hodnoty 1 200 °C na 990 °C.
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- Analýzy vyvolané havárií JE TMI ukázaly na význam malých a středních havárií se
ztrátou chladivá. Mezi projektové cíle moderních reaktorů patří takové konstrukč-
ní dpravy, které by zamezily obnažení aktivní zóny v průběhu havárie. Zvětšuje
se proto obsah vody nad AZ a všechna potrubí primárního okruhu se vedou nad aktiv-
ní zónou /obr. 3.21/.

APWR PWR

1 - aktivní zóna

2 - reaktorová tlaková nádoba

Obr. 3.21 ZvětSování obsahu vody nad aktivní zónou v nových projektech /27/

- Zvětšení rozměrů kompenzátoru objemu, které by spolu s dalšími úpravami systému

ochran proti nadměrnému růstu tlaku zajistily zlepšení průběhu přechodových pro-

cesů při haváriích. Primární okruh s větším objemem kompenzátoru je méně citlivý

na objemové změny chladivá a vyznačuje se zvýšenými provozními rezervami.

- Zvyšování projektových rezerv v elektrárně snižuje maximální teploty povlaků do-

sažené v průběhu havárie se ztrátou chladivá a poskytuje zvýšenou bezpečnost pro-

ti krizi varu.

- Zjednodušování soufiasných bezpečnostních systémů vede ke zvýšení spolehlivosti
a snižování nároků na činnost operátora v průběhu havárie.

- Zdokonalují se metody pro průběžné a periodické sledování stavu materiálů jednot-
livých komponent, příznaků změn, opotřebení nebo počínajícího selhání částí ja-
derné elektrárny.

- Použití mikroprocesorů pro systémy ochran a řízení /integrované systémy řízení,
a ochran/ zvyšuje celkovou spolehlivost ochranných a bezpečnostních systémů /vyš-
ší stupeň redundance, možnost prověřování systému za provozu, aj./.

3.4 Současný stav vývoje tlakovodních reaktorů

Bouřlivý vývoj tlakovodních reaktorů v 70. letech byl vystřídán obdobím konso-

lidace a průmyslového vyzrávání s důrazem na tyto aspekty:
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Tabulka 3.2 Základní parametry

Výrobce

Reaktor

Elektrický výkon,
MWe

Elektrický výkon
čistý, MWe

Tepelný výkon, MW
Průtok vody
reaktorem, t/h

Tlak vody na vý-
stupu z reaktoru,
MPa
Teplota vody na
výstupu z reakto-
ru, °C

Aktivní zóna

Vsázka uranu, t

Střední obohacení
paliva, %
Počet palivových
článků

Počet palivových
tyček v článku

Střední výkon na
jednotku délky
tyče, kH/m

Měrné zatížení
AZ, MW/m3

Měrný výkon
paliva, kW/kg U

Vyhoření vyjímané-
ho paliva, MWd/kg

Parní generátor
Počet

Typ

Množství genero-
vané páry, t/h

Hlavní oběhové čer|

Počet
Dopravované množ-
ství chladivá, t/h

Turbína

Počet
Tlak páry před tur-
bínou, MPa

Teplota páry před
turbínou, °C
Hmotnostní průtok
páry, t/h

Westing-
house
USA

Watts-3=ir-

1 218

1 177

3 425

60 770

15,4

325,7

89,1

2,6

193

264

17,85

1O4,5

4

"U" tr.

1 616

>adlo

4

15 192

1

5,77

272,6

6 464

velkých tlakovodních reaktora

Babcock-
Wilcox

USA
WPPSS-4

1 34O

1 250

3 780

68 000

15,5

333,0

93,5

2,78

205

264

15,4

106,1

4O,2

33

2

průtočný

3 500

4

17 OOO

1

7,13

312

7 OOO

Combustion
Engineering

USA

Palo Verde-3

1 336

1 225
3 817

71 400

15,5

328,9

99,3

2,34

241

236

17,5

95,6

38,3

33,2

2

"U" tr.

3 232

4

17 85O

1

6,86

283,3

8 79O

Framatosne

Francie
Paluel-1

1 335

1 285
3 817

65 680

15,2

328,4

1O3,9

2,6

193

264

17,4

102,7

36,6

33

4

"U" tr.

1 765

4

16 420

1

6,81

285

7 O6O

KWO

NSR
Biblis B

1 3OO

1 240

3 733

72 OOO

15,5

322,9

1O2,7

2,5

193

236

26,62

92,3

36,7

3O

4

"U" tr.

1 790

4

18 OOO

1

5,18

312

7 16O
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1/ Zjištěné nedostatky systematicky odstraňovat.
2/ Důsledně sledovat standardizaci a normalizaci jako další cíl vývoje.
3/ Nové elektrárny stavět pouze s osvědčenými komponentami.

Vývoj v 70. letech vyvrcholil rozsáhlou výstavbou jaderných elektráren s tla-
kovodními reaktory o výkonu 900 resp. 1 300 MWe, na něž se zaměřili všichni výrob-
ci tlakovodnich reaktoru. Základní parametry PWR třídy 1 3OO MWe z tohoto období
jsou shrnuty v tab. 3.2.

Vývoj v 80. letech je zaměřen na evoluční zdokonalování existujících osvědče-
ných projektu tlakovodních reaktoru s cílem připravit průmyslový standard pro příš-
tí generaci jaderných elektráren/ které se budou stavět v devadesátých letech. Sle-
dovanými parametry jsou nižší náklady na výrobu elektřiny, vyšší pohotovost a spo-
lehlivost a větší bezpečnost. Moderní tlakovodní reaktor pro 90. léta se často
souhrnně označuje jako "zdokonalený tlakovodní reaktor" /Advanced Pressurized Hater
Reactor - APWR/, jindy se tímto termínem označuje tlakovodní reaktor se zvýšenou
konverzí paliva /viz odst. 3.5/.

3.4.1 Tlakovodní reaktory firmy Westinghouse

Jak plyne z tab. 3.1, zůstává společnost Westinghouse stále největším světovým

výrobcem tlakovodních reaktorů. Z obr. 3.22 je vidět, že v prvé polovině 80. let

byla firma schopna dokončovat v průměru 8 tisícmegawattových jednotek ročně. Tato

vysoká produkce však představuje doznívání současné etapy výroby PWR v OSA, neboE

jak již bylo řečeno, nebyla v USA od r. 1979 vystavena žádná nová objednávka na ja-

dernou elektrárnu. Ve výstavbě však zůstává ještě 14 bloků.

10

9

8

7

6

S

4

3

2

t

D počet reaktorů

celkový čistý
elektrický výkon GWe

m r J
197S 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

rok

Obr, 3.22 Produkce tlakovodních reaktorů firmy Westinghouse

96



Tfokmvtlníreaijory západníkoncepce

Těžiště projektových a vývojových prací v 8O. letech spočívá v přípravě nové

koncepce reaktoru pro příští desetiletí. Společnost Westinghouse spolupracuje od

r. 1981 s japonskou firmou Mitsubishi na programu vývoje pokročilých tlakovodních

reaktoru. Cílem tohoto programu je vyvinout elektrárnu se značně nižšími náklady

na výrobu elektřiny, s vyšší pohotovostí a spolehlivostí a s větáí bezptSností.

Při přípravě nové koncepce je využíváno přes 1 000 reaktor-roků provozních zkuše-

ností s tlakovodními reaktory firmy Westinghouse. Hlavní vývojové cíle nového pro-

jektu jsou:

- Zvýšená spolehlivost komponent a dosažení 90 % pohotovosti JE.

- Nižší investiční náklady.

- Podstatné snížení spotřeby uranové rudy a separační práce.

- Snížení rizika v důsledku havárií /četnost poruch s tavením AZ má být lo"6 reak-
tor-roků/.

- Snížení profesionální radiační expozice.

- Zvýšené projektové rezervy bezpečnosti.

Většina >iprav, které mají zajistit dosažení vytyčených cílů, byla již popsána

v předchozím odstavci. Jedná se o prodloužení kampaně reaktoru na 18 a 24 měsíců

se zdokonaleným palivem bez vyhořívajících jedů. Je navržena rychlá metoda výměny

paliva se souborem víka jako celkem a s automatizovaným zařízením na výměnu a pře-

mi s tování paliva. Reaktor by měl pracovat s posuvem spektra /viz odst. 3.5/, se

zvýšenou konverzí paliva. Zvýšená produkce plutonia na počátku kampaně a jeho pozděj-

ší spalování podstatně snižují spotřebu štěpného materiálu, takže lze očekávat až

20% snížení palivových nákladů. Součástí projektu je úprava a zjednodušení součas-

ných bezpečnostních systémů a zvyšování spolehlivosti jednotlivých komponent.

Aktivní bezpečnostní systémy byly doplněny pasivními prvky. Projekt nové elektrárny

plně respektuje bezpečnost obyvatelstva a nadále zachovává náskok v nízkých nákla-

dech na jadernou energetiku.

Složitější je již otázka realizace projektu. Ověřování zkoušky hlavních kompo-

nent měly být ukončeny do konce r. 1987. Současně probíhá podrobné posuzování

projektu Westinghouse/Mitsubishi ze strany amerických, belgických a japonských elek-

trárenských podniků. Je vyvíjeno značné dsilí, aby tento projekt realizovala firma

Mitsubishi v licenci Westinghouse.

3.4.2 Tlakovodní reaktory Combustion Engineering

V sedmdesátých letech vypracovala společnost CE nový typový projekt jaderné

elektrárny "Systém 80", který byl v r. 1983 schválen americkou Komisí pro řízení

jaderné energetiky /NRC/ jako standardní projekt. Celkově bylo elektrárenskými spo-

lečnostmi objednáno 17 bloků, avšak havárie TMI a pokles ve spotřebě elektřiny

v USA měly za následek zrušení řady objednávek. Tři bloky jaderného systému výroby

páry systém 80 jsou v současné době uváděny do provozu v Palo Verde, čtvrtý je ve

výstavbě /WNP-3/.

Systém 80 je jediné standardní provedení v USA, které využívá na 1OO % opako-

vání všech detailů, včetně zkušeností z výroby, výstavby a z provozu. Standardní

projekt systému 80 je i výchozím projektem pro příští generace jaderných elektráren

s tlakovodními reaktory CE. Projekt je v současné době přezkoumáván s cílem formulo-

vat žádoucí změny, které by zvýšily existující rezervy bezpečnosti, pohotovosti
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elektrárny, zjednodušily výrobu, provoz a údržbu se současným snížením nákladů /26/.

Při novém přezkoumání projektu systému 80 budou nová opatření zahrnuta pouze tehdy,

budou-li obsahovat již vyzkoušené a osvědčené komponenty.

Vývoj, projektování a úsilí o dosažení povolení standardního projektu CE si

vyžádaly již více než milión inženýrských hodin. Přístup CE je spíše konzervativní,

klade se důraz na evoluční zdokonalování založené na používání vyzkoušené a osvěd-

čené technologie. Pozitivním důsledkem této filozofie je to, že jaderné elektrárny

CE mají v USA nejvyšší hodnotu součinitele pohotovosti.

.1.4.3 Tlakovodní reaktory Babcock & Wilcox

V současné době je v USA v provozu osm komerčních jaderných elektráren s reak-

tory BW a jaderná elektrárna Mulheim-Kärlich v NSR je ve stadiu spouštěcích zkoušek.

Produkce BW je tedy ve srovnání s W i s CE podstatně menší. Jedním z reaktorů BW

je i havarovaný reaktor jaderné elektrárny TMI. I když z tohoto faktu nelze vyvo-

zovat žádné závěry o menší bezpečnosti reaktorů BW, měla havárie TMI na perspektivy

výroby velkých PWR společnosti BW mimořádně nepříznivý dopad. Společnost BW pracu-

je nyní ve spolupráci s firmou United Engineers and Constructors /UE-C/ na vývoji

dvousmyčkového středního tlakovodního reaktoru o výkonu 6OO MWe. Tento úkol objed-

nal Ostav pro výzkum elektrické energie /EPRI/ v rámci programu vývoje pokročilých

lehkovodních reaktorů.

Postup při projektování pokročilého PWR o výkonu 6OO MWe /B-600/ spočívá ve

zmenšení současné jednotky BW se 145 palivovými články o výkonu 9OO MWe na jednot-

ku s 2/3 výkonu. Při vývoji mají být v maximální míře použity již ověřené kompo-

nenty. Další vývojové cíle koncepčního návrhu B-600 jsou /31/:

- snížit pravděpodobnost vážných havárií a zajistit nižší investiční riziko pro

elektrárenský podnik;

- snížit nejistoty v povolovacím řízení na minimum;

- zlepšit podmínky provozu a údržby a zvýšit pohotovost;

- zajistit delší projektovou životnost;

- zvýšit projektové rezervy pro snížení potřeby zásahů operátora;

- zjednodušit systémy a komponenty;

- zkrátit termíny projektu a výstavby /cílová doba výstavby 66 měsíců/;

- dosáhnout soutěžeschopnosti ve výrobních nákladech na elektřinu /jS/MWh/ s uhelnou

elektrárnou o výkonu 6OO MWe a nepřekročit o více než 15 - 20 % měrné investiční

náklady /0/kW/ jaderné elektrárny o výkonu 1 2OO MWe.

K dosažení těchto cílů u elektrárny B-600 realizovala společnost BW řadu kon-

cepčních změn, přičemž zachovala základní dvousmyčkové uspořádání se čtyřmi čerpad-

ly. Mezi tyto úpravy patří použití větší reaktorové nádoby provedení 900 MWe, umís-

tění parních generátorů nad reaktorovou nádobou /obr. 3.23/, zvětšení průměru pri-

márního potrubí /zlepšení přirozené cirkulace chladivá/, větší kompenzátor objemu,

použití bezucpávkových čerpadel s elektricky spraženými setrvačníky, pasivní systém

havarijního odvodu zbytkového tepla spojený se sekundární stranou každého parního

generátoru, ochranná obálka obsahující štěrkové lože pro odvod tepla a chlazení

přirozenou cirkulací vzduchu aj.
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-ľarní
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Obr. 3.23 Dvousmyčkové uspořádáni primárního okruhu reaktoru BH-6OO

/projekt BW ve spolupráci s UE-C /32//

3.4.4 Tlakovodni reaktory FRAMATOM

Společnost Framatom na výrobu tlakovodnich reaktorů byla založena koncem roku

1972 s 45% podílem Westinghouse. Současně s postupným snižováním licenční závislo-

sti na společnost Hestinghouse se tento podíl později snížil na 15 %. Na úspěších

Framatomu, vyrábějícího nyní osm reaktorových bloků ročně, se rozhodující měrou po-

dílela standardizace, nikoli technologie nebo poznatky firmy Westinghouse. Na roz-

díl od USA, kde jsou firmy produkující reaktory spojené s řadou soukromých elektrá-

renských a stavebních společností, které standardizaci často brzdí, je ve Francii

v tomto směru situace podstatně příznivější, nebo£ jediným investorem a uživate-

lem jaderných elektráren je státní instituce Electricité de France /EdF/.

Vývoj a výstavba jaderných elektráren s tlakovodními reaktory Framatom probí-

haly ve třech výkonových etapách:

1. Výkonová třída 900 MWe /třísmyčkové uspořádání/

Specifikace pro tuto etapu se vyvíjela v průběhu výstavby prvých bloků elektrár-

ny Fessenheim a Bugey. Celkově bylo ve Francii postaveno 34 bloků, víceméně

identických /18 bloků typ CPI/. Dalších 7 jednotek bylo exportováno /Belgie,

Jižní Afrika, Jižní Korea/. K určitým rozdílům došlo v uspořádání turbínových

hal.

2. Výkonová třída 1 300 MWe /čtyřsmyčkové uspořádání/.

Tato etapa plně využívala zkušeností získaných z výstavby a provozu třísmyčkové

varianty. Zvýšeného výkonu bloku bylo dosaženo zvýšením počtu smyček ze 3 na 4.

Etapa byla zahájena výstavbou JE Paluel-1 v září 1977 a míla by být ukončena
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v r. 1992. Celkově bude postaveno 20 bloků opakovaného projektového provedení

/8 bloků typu P4, 12 bloků typu P'4/.

3. Výkonová třída 1 500 MWe /čtyřsmyčkové provedení/

Jedná se o dosud největší tlakovodní reaktor na světě. Výstavba prvého reaktoru

této třídy byla zahájena v lednu 1984 /Chooz-Bl/, výstavba další jednotky byla

započata v říjnu 1985 /Civeaux-1/. Kromě toho je plánováno několik dalších jed-

notek této třídy, jedna má být postavena v Belgii.

V roce 1984 se stala Francie druhým největším producentem jaderné elektřiny

a komerční jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory vyrobily 59 % elektrické

energie. V r. 1985 stoupl tento podíl již na 64,8 % a v roce 1990 by měl dosáhnout

75 %. Díky dobré organizaci se zkracuje doba výstavby. V současné době je potřeba

od zahájení výroby komponent až po připojení JE na sít u jednotky 900 MWe 60 měsí-

ců, u jednotky 1 300 MWe 69 měsíců. Také ekonomické hodnocení vyznívá jednoznačně

ve prospěch jaderné energie. Srovnání ceny elektrické energie ukazuje, že jaderné

elektrárny produkují elektřinu ve srovnání s uhelnými asi za 2/3 nákladů, zatímco

v případě elektrárny spalující topné oleje z ropy je cena 1 kwh oproti uhelné

elektrárně přibližně dvojnásobná.

Úspěch programu standardních JE ve Francii lze přisoudit především vyváženému

podílu státních organizací a soukromého kapitálu. Podařilo se udržet nízký počet

hlavních účastníků /Komisariát pro atomovou energii - CEA, EdF - investor a uživa-

tel, Framatom - výrobce jaderných částí, Alsthom - dodavatel nejaderných částí

a další firmy veřejné výstavby/. Včasné rozhodnutí o změně orientace francouzské

jaderné energetiky na tlakovodní reaktory, efektivní převzetí technologie nejvyspě-

lejšího výrobce tlakovodních reaktorů a koncentrace sil na vybraný, omezený a cílo-

vě orientovaný počet technických problémů a souvisejících ekonomických a organi-

začních otázek zařadily Francii do čela rozvoje jaderné energetiky na bázi tlako-

vodních reaktorů západní koncepce.

Prudká dynamika rozvoje jaderné energetiky je pochopitelně dočasná a lze ji

srovnat s výstavbou amerických jaderných elektráren v 7O. letech. Po ukončení plá-

nované výstavby poklesne tlak vyvolaný snahou nahradit drahé dovážené zdroje ener-

gie a lze očekávat stagnaci, která se patrně neobejde bez problémů. Již v loňském

roce byla firma Framatom nucena omezit počet pracovníků při výrobě reaktorových

nádob, nebot celková roční produkce reaktorů se sníží ze současných 4 až 5 bloků

na 2 až 3 jednotky /36/.

3.4.5 Tlakovodní reaktory společnosti KWU

Vývoj lehkovodních reaktorů v NSR je zaměřen především na zkrácení doby vý-

stavby a na zvýšení pohotovosti a pružnosti provozu jaderných elektráren. Základ-

ním prostředkem ke 2krácení doby výstavby je standardizace, dokonalá projektová

příprava a rychlé povolovací řízení.

Začátky standardizace sahají do r. 1974, kdy byl zahájen komerční provoz prvé-

ho reaktorového bloku třídy 1 300 MWe /JE Biblis A/. Prvé práce na standardizaci

bloků 1 300 MWe ukázaly, že na základě identických smyček a dalších systémů lze

standardizovat i bloky ve dvousmyčkovém provedení /700 MWe/ a třísmyčkovém prove-

dení /I OOO MWe/. Kromě počtu smyček se mění počet palivových článků v AZ /157,

177 resp. 193/ a výška AZ /3,0í 3,4; resp. 3,9 m/. Extrapolací lze dojít k pěti

100



1'lakovoňnireaktoryzapadnikoncepce

a šesti smyčkám /výkon 1 600 resp. 2 000 MWe/ při konstantní výšce AZ. Přírůstek

průměru AZ /do 0,6 m/ by nevyžadoval žádné zvláštní radikální změny v současné

technologii výroby nádob.

V současné době je v NSR vypracován tzv. "konvojový" projekt PWR o výkonu

1 300 MWe, jenž by měl umožnit zkrátit dobu výstavby JE alespoň na 7O měsíců. Po-

dle /25/ by i se současnými tlakovodními reaktory vedla konvojová výstavba JE

k úsporám na přímých i nepřímých nákladech oproti dřívějším jednotkám o více než

10 % celkových investičních nákladů. To je více, než lze očekávat od technických

zjednodušení nebo od nových pokročilých koncepcí.

Konvojové projektování a výstavba umožní zkrátit dobu výstavby a tím i snížit

náklady díky především dvěma opatřením:

- Kompletnosti projektu a povolovací dokumentaci pro celou elektrárnu před zaháje-

ním výstavby; tím lze redukovat počet pozdějších změn projektu prakticky na nulu.

- Unifikovaným postupem povolovacího řízení s jednotnými pravidly a kritérii, ne-

přesahujícího tři etapy.

U tlakovodních reaktorů o výkonu 1 000 MWe je používáno v podstatě stejných pro-

jektových principů, komponent a povolovací dokumentace, jako u konvojových PWR o vý-

konu 1 300 MWe.

Zároveň s projektováním a výstavbou konvojových jaderných elektráren plánuje

KWU ve spolupráci s japonskými společnostmi Hitachi a Toshiba tzv. JK-PWR /Japanese-

KWU PWR/. Tento reaktor by měl být v dvoublokovém provedení postaven pro elektrá-

renskou společnost Tokyo-Electric, aby byla zachována různorodost japonského ja-

derného parku. Cílem této výstavby není aplikace nového vývoje, ale přenesení a za-

chování dobré provozní spolehlivosti reaktorů s přizpůsobením konvojových tlako-

vodních reaktorů požadavkům japonského schvalovacího řízení.

Reaktory KWU sledují všechny vývojové tendence, popsané v odst. 3.4. Tendence

k nižším lineárním výkonům palivové tyče se projevila zavedením celozircaloyových

palivových souborů 18 x 18 - 24. Sleduje se zvýšení dosažitelného vyhoření, zvýše-

ní projektových vrstev umožňujících vkládání paliva s nízkým tínikem neutronů a pro-

dloužení intervalu mezi výměnami paliva na 18 nebo dokonce 24 měsíců. Dále se usi-

luje o zlepšení využití paliva na základě dlouhodobého vývoje reaktoru s vysokou

konverzí paliva.

celkový Cisty
elektrický
výkon MV»,

1975 76 77 78 79 80 81 B2 83 84 85

rok
Obr. 3.24 Produkce tlakovodnich reaktorů firmy Framatom
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3.5 Tlakovodni reaktory s vysokou konverzí paliva

Základním nedostatkem současné generace lehkovodních reaktorfl je nízké využi-

tí přírodního uranu. Jelikož je obsah štěpitelného izotopu U-235 v přírodním uranu

pouze 0,71 %, lze v zásadě v otevřeném palivovém cyklu bez přepracování paliva vy-

užít kolem 0,6 % přírodního uranu. V tomto podílu je zahrnuta i jistá část U-238,

z něhož vznikne Pu-239, které se částečně rovněž rozštěpí.

Pracují-li reaktory s uzavřenýi? palivovým cyklem s přepracováním paliva s re-

cyklováním plutonia, zvýší se využití přírodního uranu na hodnotu /b < 1/

kde b je koeficient reprodukce či konverzní faktor /tj. poměr počtu jader nově

vzniklého paliva k počtu vyhořelých jader původního paliva/. Dnešní PWR dosahují

hodnoty b = 0,55, což znamená, že přepracováním paliva lze zvýšit využití uranové

rudy na 1,6 %, tj. přibližně na trojnásobek. V tlakovodním reaktoru optimalizova-

ném z hlediska maximální hodnoty koeficientu reprodukce lze dosáhnout hodnoty b

blízké jedné. To znamená, že využití přírodního uranu lze dále zvýšit na *7 až

14 %.

Možnost o jeden řád zvýšit energii, kterou lze získat z daného potenciálu ja-

derných surovin, je stále více zahrnována do strategických úvah o zásobování ener-

gií. V řadě institucí byly zahájeny výzkumné a vývojové práce s cílem prozkoumat

technickou realizovatelnost různých variant reaktorů s vysokou konverzí paliva.

I když úspory přírodního uranu nedosahují takových hodnot, jako v případě zavedení

rychlých množivých reaktorů, /b>l/, mohou lehkovodní reaktory s vysokou reproduk-

cí paliva sehrát důležitou úlohu v střednědobé perspektivě, dojde-li k potížím na

trhu štěpných materiálů a opozdí-li se průmyslové nasazení rychlých reaktorů. Tla-

kovodni reaktory s dostatečně vysokým konverzním faktorem by pak mohly představo-

vat určitý mezistupeň vývoje mezi tepelnými a rychlými reaktory.

Myšlenka zkonstruovat lehkovodní reaktor s vysokou konverzí paliva není nová.

Již na druhé ženevské konferenci v r. 1959 bylo referováno o experimentální aktiv-

ní zóně prvého tlakovodního reaktoru Shippingport s heterogenním uspořádáním hnací

a množivé zóny v hexagonální geometrii. Tato koncepce byla dále rozvíjena v sedmde-

sátých letech v rámci amerického výzkumného programu vývoje lehkovodních množivých

reaktorů s palivovým cyklem Th-232/U-233.

3.5.1 Koncepce tlakovodních reaktorů s vysokou konverzí paliva

Zvýšenou konverzi paliva lze v lehkovodních reaktorech získat podmoderováním

aktivní zóny, takže reaktor pracuje s tvrdším spektrem neutronů. Vývoj se tak zno-

vu vrací k tzv. epitermálním reaktorům charakterizovaným tím, že největší podíl

výkonu /asi 60 %/ se uvolňuje štěpením těžkých jader epitermálními neutrony, je-

jichž energie je v oblasti 1 až 10 eV. V typickém tlakovodním reaktoru se více

než 70 % výkonu vyvíjí v termální oblasti, zatímco u rychlého množivého reaktoru

se uvolňuje největší podíl, asi 80 % výkonu, v oblasti rychlých neutronů. Typická

spektra těchto tří typů reaktoru jsou znázorněna na obr. 3.25,
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0.01 0.1 1.0 10 10*
Neutronový tok
na jednotku eneraie

tepelný

107 Energie JeV]

1 - tepelný tlakovodní reaktor /PWR/ 3 - rychlý množivý reaktor /FBR/

2 - epitermální tlakovodní reaktor /APWR/

Obr. 3.25 Neutronová spektra /31/. Je rozlišena oblast tepelných, epitermálních

a rychlých neutronů. Jsou rovněž patrný poklesy toků v oblasti

rezonanční absorpce

Na zvýšené produkci plutonia v epitermálním reaktoru se podílejí především dva

efekty. V prvé řadě se u většiny štěpitelných izotopů zvyšuje tzv. regenerační fak-

tor 1) i tj. počet rychlých neutronů, uvolněných při štěpení těžkých jader vztažený

na 1 neutron pohlcený v palivu. Současně se zvyšuje pravděpodobnost záchytu neutro-

nů v U-238 /rezonanční oblast/. Oba tyto jevy zvyšují produkci štěpného materiálu

ve vztahu k jeho potřebě.

Podmoderování reaktoru lze dosáhnout v těsné palivové mříži, v níž se sníží

moderační poměr /podíl objemu moderátoru V M a objemu paliva Vy/. V současných tla-

kovodních reaktorech dosahuje V

M/V„ hodnoty kolem 2, v epitermálních reaktorech

by tento poměr měl klesnout v optimálním případě až na 1/4. Konstrukčně lze podmo-

derování reaktoru dosáhnout přechodem na trojtíhelníkovou mříž se současným zmenše-

ním rozteče mezi palivovými tyčemi. Geometricky to vede k šestihranným palivovým

článkům, jako mají reaktory W E R /jejich moderační poměr je však 2,2/.

Úvahy o pokročilém tlakovodním reaktoru s vysokou konverzí spočívají na maxi-

málním zachování osvědčené technologie elektráren s tlakovodními reaktory a jejich

komponent, včetně tělesa tlakové nádoby reaktoru. tfpravy, potřebné k dosažení tvrd-

šího spektra, se týkají především aktivní zóny, regulačního systému, vnitřních kom-

ponent reaktoru a víka reaktorové nádoby. Jak ukazují některé projektové studie,

lze nový systém instalovat uvnitř existující reaktorové nádoby standardního tlako-

vodního reaktoru, i když to přirozeně zahrnuje výměnu vnitřních komponent, mecha-

nismů pohonů řídících tyčí a víka reaktoru.

Přechod na podmoderovanou těsnou mříž si vyžádá zvýšení obohacení plutoniem

na 7, - 9 % Pu. /Pu, - štěpné plutonium - směs Pu-239 a Pu-241/. Současně je nutno

počítat se zvýšeným hydraulickým odporem aktivní zóny, a to nejen snížením průtoč-

ného průřezu, »ale i zvýšením rychlosti chladivá, aby bylo možno odvést uvolňovaný

tepelný výkon. Také v prostoru nad aktivní zónou, kde se chladivo obrací do výstup-
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nich hrdel, vzroste v důsledku většího počtu pohonů řídících tyčí hydraulický od-

por. Lze proto očekávat, že dojde ke zkrácení AZ, aby tlaková ztráta nepřesáhla

dnosné meze.

Rovněž z hlediska bezpečnosti se objevují nové aspekty, které budou mít ne-

příznivý vliv na realizaci reaktoru s těsnou mříží. Podmoderování vede ke kladnému

dutinovému koeficientu reaktivity a obohacení přesahující 7,5 S Pu, představuje ri-

ziko, že se reaktor po obnažení aktivní zóny vrací ke kritickému případně nadkri-

tickému stavu.

3.5.2 Homogenní a heterogenní varianta pokročilého reaktoru^ KWU

Program vývoje tlakovodního reaktoru s vysokou konverzí paliva probíhá v NSR

v rámci třístranné spolupráce mezi firmou Kraftwerk Union AG /KWU/, Střediskem ja-

derného výzkumu v Karlsruhe /KfK/ a švýcarským ústavem pro reaktorový výzkum /EIR/.

Cílem výzkumu je zhodnotit možnosti různých variant reaktorů s vysokou konverzí

o výkonu 1 300 resp. 900 MWe. Rozvíjejí se dvě varianty odvozené z rozdílných vý-

vojových směrů, a to homogenní resp. heterogenní varianta. Název vychází z uspořá-

dáni paxivového článku, v obou případech se používá těsné trojúhelníkové mříže.

)d)(D(p(D

U.30T
102

1 - palivová tyč 3 - spojovací tyč
2 - absorpční tyč 4 - množivá zóna

Obr. 3.26 Příčný průřez palivovým článkem standardního PWR /vlevo/, homogenní
varianta APWR /uprostřed/ a heterogenní varianta APWR /vpravo/ firmy

KWU /31/. Zakreslena vždy 1/4 článku.

Homogenní verze palivového článku
Na obr. 3.26 je znázorněn schematický příčný řez jednou čtvrtinou palivového

článku standardního tlakovodního reaktoru 16 x 16 - 20 /vlevo/, homogenní verze
zdokonalého reaktoru APWR /uprostřed/ a heterogenní varianta APWR /vpravo/. V pří-
padě homogenní verze je palivový článek složen z 313 palivových tyčí / I / o průměru
9,5 mm, z dvanácti vodicích trubek pro absorpční elementy / 2 / a z šesti opěrných
tyčí / 3 / , umístěných v rozích šestihranného palivového souboru. Směsné kysličníko-
vé palivo je obohaceno na 7,5 - 8 % štěpného plutonia.

Pro geometrii svazku je charakteristický nízký poměr rozteče tyčí k jejich
průměru /s/d * 1,12/, takže světlá vzdálenost mezi tyčemi je pouze 1,17 mm. V tako-
vém případě mají distanční mřížky příliš vysoký hydraulický odpor a palivové tyče
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se distancují šesti šroubovitě vinutými žebírky, podobně jako v případě palivových

článků rychlých reaktorů /obr. 3.27/. Vnější palivové tyče jsou bandážovanou kon-

strukcí spojeny do šestihranné geometrie /obr. 3.28/. Mezi bandážemi se nacházejí

děrované plechy, tvořící plást palivového článku. Děrovaný plást omezuje proudění

chladivá napříč palivových tyčí. Palivový článek je v příčném a podélném řezu zná-

zorněn na obr. 3.29. Aktivní zóna obsahuje 349 palivových článků.

Obr. 3.27 Palivové tyče s distančními žebírky

1 2

1 - palivová tyč 3 - bandážová konstrukce

2 - spojovací tyč 4 - usměrňovači element

Obr. 3.28 Spojení palivových tyčí bandážovou konstrukci do šestihrannó geometrie

1 - palivová tyč 4 - perforovaný plást

2 - vodicí trubka absorpční tyčky 5 - bandážová konstrukce

3 - spojovací tyč

Obr. 3.29 Palivový článek homogenní verze západoněmeckého APWR /31/
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Heterogenní palivový článek

Heterogenní palivový článek /obr. 3.26/ se skládá z palivového /vnitřního/

a množivého /vnějšího/ modulu. Tato varianta navazuje na koncepci přemístitelných

množivě-palivových modulů, která byla vyvinuta v rámci již zmíněného amerického

programu lehkovodních množivých reaktorů s thoriovým palivovým cyklem. Jak se uka-

zuje, je tato koncepce použitelná i v případě U-Pu cyklu s recyklováním plutonia.

Použití heterogenních palivových článků se studuje i v rámci výzkumně vývojových

prací v oblasti rychlých reaktorů.

Centrální palivové pásmo je sestaveno z 319 tyčí o průměru 7,4 mm; s/d dosa-

huje 1,24, takže mezi tyčemi je světlost 1,52 mm. Obohacení paliva dosahuje 14 %

štěpného plutonia. Konstrukce vnitřního modulu je podobná homogennímu palivovému

článku, předpokládá se však použití distančních mřížek.

Množivá zóna sestává z tyčí o průměru 11,17 mm; s/d = 1,06, světlá vzdálenost

mezi tyčemi je pouze 1,06. Obohacení je asi 5 % štěpného Pu. Tyče jsou distancovány

šroubovitě vinutými žebírky, vně je množivá zóna omezena bandážovou konstrukcí

s opěrnými tyčkami, která je stejná jako u homogenního článku.

Oběma moduly heterogenního článku lze pohybovat nezávisle. Objemy palivového

a množivého pásma jsou v poměru 1 : 2 , což odpovídá poměru měrných objemových výko-

nu palivové a množivé zóny /254 resp. 127 W/cm /. Aktivní zóna sestává ze 151 hete-

rogenních palivových článků.

Koncepce reaktoru

Kompaktnost aktivní zóny reaktoru s těsnou mříží lze ilustrovat několika čí-

selnými tídaji /31/. Zatímco ve standardním PWR se čtvercovou mříží se nachází asi

45 000 palivových tyčí, lze vtěsnat do stejné nádoby 109 000 tyčí v těsném uspořá-

dání. Má-li být dosaženo přibližně stejného tepelného výkonu, je nezbytné zvýšit

rychlost chladivá v AZ ze 4,5 m/s na 7 až 8 m/s. I při zkrácené aktivní zóně

z 3,9 na 2,0 m roste tlaková ztráta chladivá při průtoku aktivní zónou ze 125 kPa

až na 400 resp. 700 kPa u homogenní resp. heterogenní varianty. V souladu se zkrá-

cením AZ se zmenšuje její objem z 40 m na 24 m a při zhruba stejném tepelném vý-

konu roste měrný objemový výkon z 93 W/cm na 150 W/cm .

V důsledku zvýšené tlakové ztráty chladivá dochází v souladu s charakteristi-

kou hlavních oběhových čerpadel k poklesu průtoku chladivá primárním okruhem. Má-li

být do parních generátorů přenášen přibližně stejný tepelný výkon, je třeba zvýšit

ohřátí chladivá. Proto se teplota chladivá na vstupu do AZ o několik stupňů snižu-

je. Výsledky parametrických výpočtů naznačují, že s homogenní těsnou mříží lze do-

sáhnout 95 až 100 % výkonu referenčního PWR, u heterogenní varianty 9O až 95 %.

Ve srovnání s PWR je realizace aktivní zóny reaktoru s vysokou konverzí paliva

spojena s vyššími konstrukčními a technologickými nároky. Také náklady na palivový

cyklus budou o 30 až 6O % vyšší, což by se projevilo vzrůstem nákladů na výrobu

elektrické energie o 10 až 15 %. Další nepříznivou skutečností je požadavek pod-

statně vyšší počáteční palivové vsázky, což se projeví na investičních nákladech.

Lze tedy očekávat, že komerční zájem o tento typ reaktorů bude vzrůstat úměrně

s pokračujícím vyčerpáváním zásob uranu v příznivých cenových kategoriích, kdy se

plně projeví přednosti vysoké konverze paliva.
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Obr. 3.30 Uspořádáni aktivní zóny PHK /vlevo/ a APWR /vpravo/ ve stejné reaktorové

nádobě /31/

3.5.3 Francouzský pokročilý reaktor s posuvem spektra

Francouzská koncepce tlakovodnlho reaktoru s vysokou konverzí paliva vychází

z rozhodnutí recyklovat plutonium s použitím stávajících závodů na výrobu a přepra-

cování paliva. I když v dlouhodobé perspektivě převládá strategický zájem o rychlé

množivé reaktory s konverzním faktorem větším než 1, předpokládá se, že v nejbližším

desetiletí by se mohl uplatnit zdokonalený tlakovodní reaktor. Jelikož zvolená

koncepce musí umožňovat i použití obohaceného uranu v otevřeném palivovém cyklu,

byl navržen přeměnitelný reaktor s posuvem spektra, jenž by umožnil užívat obohace-

ný uran i směsné kysličníky uranu a plutonia. Typ aktivní zóny bude možno měnit

průběžně v průběhu operací normální výměny paliva /33/.

Ve srovnání s koncepcí KWU předpokládá francouzské provedení ještě menší úpra-
vy vnitřních částí reaktoru než v případě západoněmecké homogenní či heterogenní
varianty. Některé francouzské reaktory jsou již navrženy tak, že s pozdějším recy-
klováním plutonia již počítají.

Základem francouzské koncepce zdokonaleného tlakovodního reaktoru se zněnou
spektra je palivový soubor s trojúhelníkovou mříží /obr. 3.31/. Na rozdíl od zápa-
doněmecké varianty je však použito standardních palivových tyčí se zircaloyovými
povlaky. Rozteč mříže je velmi blízká současnému provedení 17 x 17, snížení •ofle-
račního poměru je dosaženo přechodem ze čtvercové mříže na trojúhelníkovou. Použí-
vá se rovněž distančních mřížek dvou typů, v místě velkého tepelného namáhání oá
mřížka mísící křidélka.

V aktivní zóně se směsnými kysličníky plutonia je poměr moderátoru a paliva
asi 1,1. Tato poměrně vysoká hodnota umožňuje zvýšit konverzní poněr pouze na hod-
notu O,8. Reaktor je však opatřen axiálními a radiálními množivýni zónami, navíc
se k dlouhodobé kompenzaci reaktivity používá regulačních orgánů se svazky unoži-
vých tyčí. Tato opatření umožňují zvýšit součinitel konverze na hodnotu blízkou 1.
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Pohybem množivé zóny dochází ke změně /posunu/ spektra, vysouváním tyčí se spek-
trum změkčuje, nebofc roste podíl moderátoru.

Palivový článek je navržen tak,aby hydraulické podmínky zůstaly pro oba typy
paliva zachovány. V uranové aktivní zóně je možno některé tyče se štěpným materiá-
lem nahradit zircaloyovými trubkami naplněnými vodou. Tím lze zvýšit moderační po-
měr až na hodnotu 2,0.

Navrhovaná koncepce je dost náročná na počet pohonu pohyblivých tyčí. Každý
palivový článek obsahuje vodicí trubky, do nichž se zasouvají bu3 absorpční elemen-
ty /1/3 článků/, nebo množivé tyče z ochuzeného uranu. Absorpční tyče se používají
k regulaci a k odstavení reaktoru a jsou ovládány konvenčním krokovým motorem.
Množivé regulační soubory vyplňují zbylé palivové články a jsou ovládány dvoupolo-
hovým hydraulicky poháněným systémem.

Je zřejmé, že francouzský návrh je relativně jednoduchý a umožňuje pružně mě-

nit uspořádání mříže. Úspory uranové suroviny však nejsou tak výrazné, jako v pří-

padě koncepce KHU. V případě uranové aktivní zóny se přednosti reaktoru projeví

nižším nutným počátečním obohacením uranu /3,25 % místo 4,2 % v případě FHR/. To

přinese asi 25% ilsporu přírodního uranu a 21% snížení nákladů na palivový cyk-

lus. Pokud by se docílilo vyšší průměrné vyhoření /60 MWd/kg/, vzrostla by úspora

uranu na 33 %.

V případě plutoniové aktivní zóny se směsným Pu-U palivem je nutné počáteční

obohacení 5 % Pu~ a při středním vyhoření 45 MWd/kg by náklady na palivový cyklus

klesly o 25 i.

V současné době probíhají experimenty, kter< mají prokázat realizovatelnost

této koncepce. Zatím žádné výsledky francouzskou koncepci přeměnitelného reaktoru

se změnou spektra nezpochybnily, i když se určité problémy s bezpečností těsných

mříží projevují i zde. Realizovatelnost navržené koncepce však bude plně prokázána

až po vyhodnocení tiplných výsledků v průběhu roku 1987.

vodní trubka
palivová tyč

absorpční tyč, nebo tyč
množivéno materiálu

= 1.13 až 1.38

Obr. 3.31 Palivový článek francouzské verze APWR /33/. K posuvu spektra dochází

změnou počtu vodních trubek
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Již v první fázi rozvoje lehkovodních reaktora vznikla myšlenka vyrábět páru

přímo v aktivní zóně a zjednodušit tak systém přenosu tepla v jaderné elektrárně.

V padesátých letech byl v USA založen rozsáhlý výzkumný program BORAX, který měl

osvětlit důsledky změny skupenství vody v aktivní zóně. Původní obavy vyvolané pře-

devším změnami procesu zpomalování neutronů a přestupu tepla byly pak uspokojivě

vyvráceny praktickými zkušenostmi z provozu prvního experimentálního varného reak-

toru EBWR /USA, 1956/. Pozitivní zkušenosti s prvními prototypy jaderných elektrá-

ren s varnými reaktory v USA /Dresden-1, 196O/ a v NSR /Kahl, 1961/ vytístily v rych-

lý rozvoj tohoto typu, jehož význam je dnes v celosvětovém měřítku srovnatelný pou-

ze s tlakovodními reaktory.

Největším výrobcem varných reaktorů je americká společnost General Electric

/GE/. V současné době je v provozu 53 jaderných elektráren s reaktory dodanými spo-

lečností GE a další 4 jednotky jsou ve výstavbě /tab. 4.1/. Jelikož však od havárie

jaderné elektrárny "Three Mile Island" nebyla v USA objednána žádná další jaderná

elektrárna a všechny rozestavěné elektrárny byly již dokončeny, má GE velké problé-

my s nedostatkem zakázek. Určité zlepšení se očekává od vývoje nové generace zdoko-

nalených varných reaktorů /ABWR/, které by měly být budovány v druhé polovině deva-

desátých let.

Tabulka 4.1 Jaderné elektrárny s varnými reaktory postavené jednotlivými výrobci

/Pravděpodobný stav ke konci roku 1986/

Výrobce

General Electric /GE/
ASEA-Atom /AA/
Kraftwerk-Union /KWU/
Toshiba
Hitachi

Celkem

Pofiet reaktorů
v provozu

53
11
7
9
3

83

ve výstavbe
4
2

2

3

11

Celkový čistý výkon.GWe
v provozu

41,9
8,2
6,9
7,6
2,2

66,8

ve výstavbě

3,3

2,1

2,1

2,9

1O,4

V podobné situaci se nachází švédské sdružení ASEA-Atom /AA/, i když důvody
jsou především v tom, že ve švédsku platí dosud výsledky referenda, pozastavující
další rozvoj jaderné energetiky. Rovněž západoněmecká společnost Kraftwerk-Union
AG /KWU/ má, ve svém programu vedle výroby PWR výstavbu elektráren s varnými reakto-
ry. To je přímý důsledek skutečnosti, že společnost KWU vznikla sloučením firmy
AEG Telefunken, která koncepci BWR původně rozvíjela, a firmy Siemens, která vyvinu-
la vlastní koncepci tlakovodních reaktorů. Ani KWU se však nevyhnula problémům pra-
menícím v tomto případě z aktivity protijaderného hnutí a z příliš širokého progra-
mu rozvoje jaderné enerqetiky v NSR. A tak vzrůstající aktivitu v programu varných
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reaktorů projevují pouze japonské firmy Toshiba a Hitachi, které se velkou měrou po-

dílejí na již zmíněném programu vývoje ABWR.

O aktivitě japonských výrobců svědčí mj. to, že plánují zahájení dalšího dese-

tiletého programu vývoje nové generace lehkovodních reaktorů /43/. Program měl být

zahájen ve finančním roce 1986. Očekává se, že nová generace lehkovodních reaktoru

bude hrát významnou roli po zavedení zdokonalených tlakovodních a varných reaktorů.

Reaktory nové generace by měly být podle tohoto programu zaváděny do komerčního

provozu kolem roku 2005.

4.1 Základní koncepce varných reaktorů

Ve srovnání s tlakovodními reaktory mají varné reaktory některé odlišné rysy.

Jsou to:

- nižší tlak v primárním okruhu,

- jednodušší primární okruh, menší počet komponent /bez parních generátorů/,

- společný režim úpravy vody pro reaktor a turbínu,

- možné přenášení radioaktivity do turbíny,

- velký záporný teplotní koeficient reaktivity,

- ochranná obálka s potlačením tlaku.

Typickým představitelem komerčního provedení jaderné elektrárny s BWR je cen-

trála Dresden-2, uvedená do provozu v USA v roce 197O. 0 tohoto reaktoru společnos-

ti GE se podařilo vyřešit vnitřní uspořádání a dosáhnout podstatného zvýšení jednot-

kového výkonu až na 850 MWe. Ačkoliv je elektrický výkon více než čtyřnásobný proti

reaktoru Dresden-1, jsou fyzikální rozměry pouze o 20 % větší.

Významnou novinkou reaktoru Dresden-2 bylo použití parního separátoru a sušiče

páry přímo v reaktorové nádobě nad aktivní zónou /obr. 4.1/. Vzniklá pára se shro-

mažäuje nad aktivní zónou a prochází parním separátorem /4/, kde se její vlhkost

redukuje na 5 8. Dále pak prochází sušičem /13/, kde dochází k další redukci vlhkos-

ti až na 0,1 %. Po vysušení se pára o tlaku 7 MPa a teplotě 29O°C přivádí na turbo-

generátor. Jelikož je prostor nad aktivní zónou zaplněn separátory a sušiči páry,

jsou regulační tyče /24/ zavedeny ve spodní části reaktorové nádoby.

Vnitřní cirkulace vody v reaktorové nádobě je urychlována systémem ejektorů /8/,

které se nacházejí v prostoru mezi pláštěm aktivní zóny /20/ a reaktorovou nádobou

/25/. Asi třetina chladicí vody tak prochází vnější smyčkou. Napájecí voda se přivá-

dí z kondenzátoru vstupními hrdly /5/ v horní části nádoby do rozdělovače /16/, mí-

sí se se separovanou vodou, část vstupuje do sání recirkulačními čerpadly a je vhá-

něna se zbytkem vody systémem ejektorů /8/ do spodní části aktivní zóny. Změny průto-

ku chladivá ejektorem je možno použít k regulaci výkonu reaktoru.

Základní modul aktivní zóny sestává ze čtyř palivových článků /obr. 4.3/, mezi

nimiž je umístěna absorpční tyč s průřezem tvaru kříže. Každý palivový článek obsa-

huje 7 x 7 tyček umístěných v kazetě čtvercového řezu /3/. V palivové trubce /I/

ze slitiny Zirkaloy 2 jsou umístěny válcové tablety z mírně obohaceného U0_ /6/

stlačené na konci tyče pružinou /5/. Aktivní část palivového článku je dlouhá přes

4 m. Průměr palivové tyče //v/14 mm/ je podstatně větší než u tlakovodních reaktorů.

V aktivní zóně BWR je tedy měrný výkon podstatně menší než u reaktorů PHR /asi 2/3/,

zatímco lineární výkon palivového článku /kw/m/ je podstatně větSÍ.
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12

11

1 - odvzdušnovací otvor

2 - příruba reaktorové nádoby

3 - měření tlaku páry

4 - parní separator

5 - přívod vody

6 - palivový článek

7 - přívod vody do ejektoru

8 - ejektor

9 - odvod recirkulující vody

10 - měření tlaku

11 - podstavec reaktorové nádoby

12 - víko

13 - sušič páry

14 - odvod systé páry

15 - měření hladiny vody

16 - rozdělovač napájecí vody

17 - horní mříž

18 - regulační tyč

19 - kompenzační absorbátory

20 - plást AZ

21 - rozdělovači deska

22 - spodní nosná mříž

23 - přívod recirkulující vody

24 - vodicí trubka regulační tyče

25 - reaktorová nádoba

Obr. 4.1 Varný reaktor General Electric /Dresden-2, USA/

10
1 - aktivní zóna

2 - sání ejektoru

3 - hnací proud

4 - ejektor

5 - oběhové čerpadlo

Obr. 4.2 Recirkulačni sygtém reaktorů General Electric

6 - vyrovnávací potrubí

7 - dýza

8 - stoupačka

9 - hrdlo

1O - difuzér
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1 - povlaková trubka palivové tyče

2 - distanční mřížka

3 - plást kazety

4 - spodní upevňovací mřížka

5 - pružina

6 - palivová tableta

7 - distanční element kazety

8 - pružící element k distancování

kazet

9 - horní upevňovací mřížka

10 - absorpční tyč

Obr. 4.3 Palivový Slánek reaktorů General Electric

1 - reaktor 3 - kondenzační komora

2 - suchá šachta

Obr. 4.4 Ochranná obálka s potlačením tlaku General Electric, typ I.
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Zajímavá je kombinace mechanického a hydraulického pohonu regulačních tyčí.

Oba systémy pohonu jsou nezávislé. Mechanický pohon, sestávající z elektricky pohá-

něného šroubu a matice spojené s absorpční částí regulační tyče, je určen k řízení

reaktoru v nominálních podmínkách. Rychlost vertikálního posuvu je malá, tj. asi

15 mm/s. Hydraulický systém je určen pro odstavení reaktoru v havarijních podmínkách

a slouží pouze k rychlému zavedení tyčí do aktivní zóny. Zpětný pohyb je opět zabez-

pečován mechanickým systémem. Všechny regulační tyče jsou rozděleny do několika nezá-

vislých skupin se společným pohonem.

Dalším význačným rysem je použití ochranné obálky s potlačením tlaku. Reakto-

rová nádoba, recirkulační smyčky s čerpadly a systém výměny paliva jsou umístěny

v budově reaktoru, která je zároveň jednou z bariér proti úniku štěpných produktů

při havárii reaktoru. Reaktor a recirkulační smyčky se nacházejí ve speciálním oce-

lovém obalu hruškovitého tvaru /obr. 4.4/, který je v dolní části přetlakovými ven-

tily spojen s kondenzační komorou prstencovitého tvaru /3/ obsahující dostatečnou

zásobu chladicí vody. Při náhodné poruše reaktorové nádoby /I/ nebo recirkulační

smyčky naplní směs vody a páry nejprve hruškovitý ochranný obal. Vzrůst tlaku

otevře bezpečnostní ventily a pára proudí do spodní kondenzační komory, kde konden-

zuje. Tím se sníží tlak v ochranném obalu, který tak může být dimenzován na mnohem

menší přetlak.

Důvody, pro které společnost GE přešla u této koncepce na ochrannou obálku

s potlačením tlaku, lze shrnout do následujících bodů:

1. Energie uvolněná při poruše potrubí je rychle snížena systémem potlačení tlaku.

2. Systém potlačení tlaku sestává v podstatě z pasivních prvků.

3. Část štěpných produktů uvolněná při havárii je zachycena ve vodě podtlakové

komory.

4. Systém může být považován za další bariéru zabraňující uvolnění štěpných

produktů.

5. Velké množství vody obsažené v podtlakové komoře způsobuje, že systém je méně

citlivý na energii, která se uvolní jako důsledek poruchy primárního potrubí.

4.1.1 Varné reaktory General Electric

Další vývoj varných reaktorů GE směřoval především ke zvýšení jednotkového

výkonu a ke zdokonalení ochranné obálky reaktoru. Zvýšeného výkonu bylo dosaženo

zdokonalením ejektorových čerpadel a přidáním dalších palivových článků. Počet pali-

vových tyčí v jedné kazetě se zvýšil na 8 x 8, přičemž došlo ke snížení průměru

tyče na 12,5 mm.

Ochranná obálka typu III /obr. 4.5/ přispívá ke snížení celkových nákladů i

ke zvýšení bezpečnosti elektrárny. Ochranná obálka je dvojitá, hermetický plást /2/

je ocelový, vnější budova /I/ je betonová. Systém potlačení tlaku vychází z osvěd-

čené koncepce vodního kondenzátoru, je však efektivněji využité prostoru. Vzrůst

tlaku v průběhu případné havárie spojené se ztrátou chladivá je redukován na polo-

viční hodnotu ve srovnání s předchozím typem a na čtvrtinu hodnoty plnotlaké ochran-

né obálky. Kanály / 9/, které spojují vnitřní a vnější prostor, jsou vodorovné a

mají dostatečně velký průřez.
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1 - budova reaktoru

2 - hermetický ocelový plást

3 - bazén

4 - reaktor

5 - biologické stínění

6 - stěna suché šachty

7 - podlaha

8 - přepad

9 - horizontální kanály

10 - skluz pro dopravu palivových článků

11 - kondenzační komora

12 - bazén vodního kondenzátoru

Obr. 4.5 Ochranná obálka standardizovaného reaktoru GE, typ III.

4.1.2 Varné reaktory ASEA-Atoro

Švédská firma ASEA-Atom vyvinula vlastní varný reaktor, licenčně zcela nezá-

vislý. Mezi progresívni prvky švédského reaktoru patřil palivový článek se zvýše-

ným počtem tyček /8 x 8/, konstrukce axiálních oběhových čerpadel zabudovaných pří-

mo do reaktorové nádoby /obr. 4.6/ a originální koncepce ochranné obálky.

Obr. 4.6 Integrované axiální čerpadlo varného reaktoru ASEA-Atom
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12 13

1 - horní suchá šachta

2 - potrubí pro vedení parovodní směsi

do vodního kondenzátoru

3 - kondenzační komora

4 - spojovací kanál

5 - dolní suchá šachta

6 - průchod

7 - železobetonová stěna ochranné obálky

8 - hermetický ocelový plást

9 - bazén vodního kondenzátoru

10 - bazén pro manipulaci s palivem

11 - odkládací nádrž pro parní separator

12 - odkládací nádrž pro sušič páry

13 - skladovací nádrž paliva

Obr. 4.7 Ochranná obálka standardizovaného reaktoru ASEA-Atom

Betonové stěny ochranné obálky /obr. 4.7/ slouží současně jako nosná konstruk-

ce reaktorové nádoby, jako stínění a představují rovněž ochranu před létajícími

úlomky. Reaktorová nádoba je podepřena v horní části, čímž se minimalizují teplot-

ní pnutí v přívodním potrubí v důsledku tepelní dilatace. Vodní kondenzátor /9/

na potlačení tlaku při havárii je spojen potrubím /2/ s prostorem ochranné obálky.

Ve spodní části /5/ je přístup k motorům oběhových čerpadel a pohonům regulačních

tyčí. Přístup je také pod podlahu betonové obálky, což zlepšuje možnost kontroly.

Zesílená střecha tvoří zároveň dno několika bezénů s vodou, které se používají při

výměně paliva na odkládání vnitřních částí reaktoru.

Přestože se švédské varné reaktory ASEA-Atom v provozu plně osvědčily, nelze

jim v dalším vývoji pod vlivem negativního výsledku švédského referenda o jaderné

energetice přisuzovat velkou perspektivu, švédské zkušenosti jsou však částečně

zhodnoceny v rámci americko-japonského vývoje zdokonaleného varného reaktoru.

4.1.3 Standardizovaný varný reaktor KWU

V sedmdesátých letech vznikl v NSR standardizovaný projekt varného reaktoru

jako výsledek dlouhé vývojové linie reaktorů, vyráběných původně firmou AEG-Tele-

funken. Standardizovaný projekt obsahoval tři varianty, lišící se jednotkovým vý-

konem reaktoru. Standardní jednotka 3 o elektrickém výkonu 1 300 MW byla realizová-

na jako blok B a C jaderné elektrárny Gundremingen. Kromě reaktoru, ochranné obál-

ky a reaktorové budovy podléhají standardizaci i pomocné systémy. Dokončením sedmé-

ho bloku byla však výstavba varných reaktorů v NSR zatím ukončena.

Také varné reaktory KWU používají systém vnitřní cirkulace chladivá, aktivova-
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J^+56,5m

1 - hlavní jímka

2 - kabelová a potrubní trasa

3 - sběrná nádrž kapalných odpadů

4 - montážní prostor regulačních tyčí

5 - suchá šachta

6 - kondenzační komora

7 - pomocná čerpadla

8 - pomocné prostory

9 - kabelová podlaha

10 - transmisní prostor

11 - čerpadla čisticího systému

12 - reaktor

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

Obr. 4.8 Ochranná obálka a reaktorová budova

filtr čisticího systému

dolní podlaha s potrubím

oomocnd prostory

podlaha s potrubím v suché šachtě

uzávěr suché šachty

šachta reaktoru

skladovací nádrž paliva

koš pro dopravu paliva

odkládací nádrž pro parní separator
a sušič

zásobník čerstvého paliva

plnicí stroj

jeřáb

standardizovaného reaktoru KWU

ný integrálně zabudovanými axiálními čerpadly. Počet čerpadel závisí na jednotli-

vém výkonu reaktoru. Ochranná obálka /obr. 4.8/ je válcová, z předpjatého betonu

s vnitřním hermetickým ocelovým vyložením. Systém potlačení tlaku /6/ je umístěn

v dolní části obálky. V suché šachtě reaktoru /5/ se nacházejí potřebná potrubí,

ventily a systém čištění vody reaktoru. Horní část ochranné obálky tvoří opět zá-

klad bazénů pro skladování paliva a vnitřních částí reaktoru při demontáži víka.

Reaktorová budova je válcová železobetonová konstrukce, splňující i bezpečnost-

ní požadavky na ochranu reaktoru před meteorologickými poruchami, zemětřesením, pá-
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dem letadla atd. Všechny systémy potřebné pro nominální chod reaktoru i havarijní

dochlazování jsou umístěny v jednotlivých místnostech reaktorové budovy.

4.2 Vývoj zdokonaleného varného reaktoru (ABWR)

Vývoj zdokonaleného varného reaktoru /Advanced Boiling Water Reactor - ABWR/

byl zahájen v r. 1978, kdy byla pod patronací GE ustavena mezinárodní skupina spe-

cialistů /Advanced Engineering Team - AET/ s cílem navrhnout koncepci zdokonalené-

ho varného reaktoru. V návrhu měly být zapracovány všechny dosavadní pozitivní zku-

šenosti amerických a japonských výrobců /GE, Hitachi, Toshiba/, na vývoji se však po-

díleli také specialisté ASEA-Atom ze švédska a italští konstruktéři. V druhé fázi

/1981-1983/ financované Tokijskou elektrárenskou společností TEPCO vyvinuly firmy

GE, Hitachi a Toshiba podrobný projekt ABWR, podložený rozsáhlým výzkumně-vývojovým

programem, zaměřeným na ověření nových technologií, použitých při výstavbě a provo-

zu ABWR. Třetí fáze, ukončená v prosinci 1985, byla zaměřena na systematické zjedno-

dušení projektu s cílem snížit náklady při zachování spolehlivosti a bezpečnosti.

V poslední době je již nový projekt ABWR připraven a předpokládá se, že bude reali-

zován v Japonsku i v USA v devadesátých letech.

typ i typ S typ E ABWR

Obr. 4.9 Vývoj ochranných obálek General Electric

4.2.1 Základní charakteristiky americko-japonského ABWR

Reaktor je projektován na tepelný výkon 3 926 MWt, což odpovídá hrubému elek-

trickému výkonu 1 350 MWe. Aktivní zóna sestává z 872 palivových článků, provozova-

ných s měrným výkonem 50 kW/1. Na rozdíl od dosavadních varných reaktorů GE je použi-

to výlučně vnitřní cirkulace chladivá v reaktorové nádobě, zajištované deseti axiál-

ními čerpadly. K regulaci reaktoru se používají regulační tyče s elektricko-hydrau-

lickým pohonem.

Značná pozornost byla věnována optimálnímu uspořádání reaktorové budovy /obr.

4.10/. Primární železobetonová válcová ochranná obálka /21/ je plně integrována

s dalšími částmi budovy a tvoří základní konstrukci stavby. Její projekt vychází

ze zkušeností získaných při výstavbě a provozu BWR s ochrannými obálkami GE typu

II. a III., které byly budovány v Japonsku a v USA. Reaktor /5/ spočívá na zákla-

dech /8/, oddělujících suchý prostor /li/ a /15/ od podtlakové komory /12/. V pří-
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1 - budova reaktoru
2 - mostový jeřáb
3 - odkládací nádrž pro parní separator

a sušič
4 - bazén vyhořelého paliva
5 - reaktor
6 - axiální oběhová čerpadla
7 - pohony regulačních tyčí
8 - základy reaktoru
9 - stínění reaktoru
10 - montážní plošina
11 - spodní suchá šachta
12 - kondenzační komora
13 - horizontální kanály
14 - tlumič
15 - horní suchá šachta
16 - poklop reaktoru
17 - stínění

Obr. 4 .10 Japonsko-americký projekt

18 - hlavní parovod

19 - přívod napájecí vody
20 - odlehčovací ventily
21 - primární ochranná obálka

22 - průchod do spodní suché šachty
23 - spojovací tunel
24 - průchod do horní suché šachty
25 - hydraulické pohony regulačních tyčí
26 - Diesel .gregát
27 - vysokotlaká dochlazovací čerpadla
28 - čerpadlo nouzového dochlazování
29 - výměník nouzového dochlazování

30 - pomocný tepelný výměník
31 - filtr
32 - pomocná místnost
33 - pomocná čerpadla
34 - pomocné provozy
35 - plošina výměny paliva

zdokonaleného varného reaktoru ABWR /41/
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pádě hč.várie s prasknutím potrubí proudí směs vody, páry a vzduchu kanály v zákla-

dech /8/ a horizonálními průchody /13/ pod hladinu vody v podtlakové komoře, při-

čemž dochází ke kondenzaci páry a k redukci tlaku. Spodní suchá šachta /li/ je pří-

stupná průchodem /22/ a umožňuje údržbu oběhových čerpadel /6/ a pohonů říaících

tyčí /7/. V horní části suché šachty jsou vedeny přívody k reaktoru. Strop ochran-

né obálky vytváří zároveň základ pro odkládací nádrž /3/ a bazén výměny paliva /4/.

Důslednou integrací reaktorové budovy s ochrannou obálkou se podařilo odstra-

nit přebytečné vnitřní stěny, odlehčit celou konstrukci a snížit zatížení základů.

Redukce celkového objemu reaktorové budovy na 167 000 m se příznivě projevuje pře-

devším ve zkrácení doby výstavby /o 2,5 měsíce/ a příslušným snížením nákladů.

Reaktorová budova je půdorysně rozdělena do tří sektorů, v nichž jsou umístěny

systémy nouzového dochlazování aktivní zóny a odvodu zbytkového tepla. Prostorovým

oddělením se zvyšuje nezávislost zálohovaných systémů.

Japonsko-americký vývoj ABWR odrážející projekční, konstrukční a provozní zku-

šenosti všech světových výrobců a provozovatelů varných reaktorů byl završen v r.

1985. V současné době je připraven podrobný projekt elektrárny, který by měl být

v Japonsku realizován v polovině devadesátých let. Hlavní předpokládané přednosti

tohoto projektu lze shrnout v následujících bodech:

- zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti systému /1O x nižší vypočtená pravděpodobnost

poškození AZ, při havárii LOCA zůstává AZ zaplavena/,

- snížení expozice provozního personálu,

- snížení investičních nákladů oproti současným JE s BWR o 20 %,

- zdokonalení manévrovací schopnosti reaktoru /možnost denní změny zatížení v rozme-

zí 50 až 100 % nominálního výkonu/,

- zvýšení projektovaného součinitele využití na 86 %/ a to prodloužením kampaně reak-

toru na 12 měsíců a zkrácením doby potřebné na výměnu paliva na 55 dní,

- zkrácení doby potřebné na výstavbu JE na 48 měsíců /od zahájení výkopu do spuště-

ní JE/.

4.2.2 Vnitřní cirkulace chladivá

Vývoj moderní koncepce varných reaktorů je spjat s postupným přechodem na vnitř-

ní cirkulaci chladivá v reaktorové nádobě /obr. 4.11/. Reaktory prvé generace užíva-

ly pouze přirozené cirkulace, která je však dostačující pouze v případě nízkých výko-

nových hustot. Růst měrného výkonu vedl ke konstrukci vnějších cirkulačních smyček

s oběhovými čerpadly. Vnější cirkulace byla v dalším vývoji zčásti nahrazena vnitř-

ní cirkulací chladivá vyvolanou působením ejektorů umístěných mezi pláštěm aktivní

zóny a reaktorovou nádobou. Tím odpadla velká hrdla v reaktorové nádobě pod horní

hranici aktivní zóny. Tato koncepce byla zachována nejdéle u reaktorů odvozených ii-

cenčně od amerických reaktorů GE. Důsledným pokračováním této vývojové linie je za-

budování nucené cirkulace chladivá do reaktorové nádoby, na kterou přešli již v sedm-

desátých letech švédští a západoněmečtí výrobci.

Integrální uspořádání primárního okruhu v reaktorové nádobě se zabudovanými

axiálními čerpadly přináší řadu výhod, jmenovitě:

- redukci až 50 % svarů při výrobě reaktorové nádoby,

- zlepšení průběhu havárie LOCA, nebot pod úrovní horní hranice AZ neústí žádná

velká hrdla.
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vnější smyčka ejektorové vnitřní axiální
100% vně čerpadlo čerpadla, 0%vně

1 - aktivní zóna

2 - parní separator

3 - sušič páry

4 - rozdělovač napájecí vody

5 - odvod syté páry

Obr. 4.11 Vývoj systému cirkulace chladivá varných reaktorů

- snížení čerpací práce,

- až 50% snížení hladiny radiace v prostoru údržby zařízení primárního okruhu.

Systém vnitřní cirkulace ABWR je navržen tak, že má asi 11% výkonovou rezer-

vu. Je tedy možné provozovat reaktor na plném výkonu i při výpadku jednoho čerpadla.

Rotor čerpadla má malou setrvačnost, což spolu s výkonovou rezervou umožňuje v dosti

velkém rozmezí pružně měnit výkon reaktoru přes zpětné teplotní vazby pouhou změnou

otáček čerpadel. Zvýšený výkon čerpadel rovněž umožňuje provoz v prodloužené palivo-

vé kampani, kdy je požadovaný přebytek reaktivity získán snížením teploty AZ při zvý-

šeném průtoku chladivá.

4.2.3 Zdokonalená aktivní zóna

Mezi progresivní rysy ABWR patří rovněž zdokonalení aktivní zóny, zahrnující:

- použití palivových tyčí s mezivrstvou mezi tabletami a povlakovými tyčemi, zame-

zující interakci tablet a povlaku,

- axiální zónování obohaceného paliva a gadolinia,

- zdokonalení systému řídících tyčí s minimálním počtem absorbátorů zasunutých

v průběhu provozu do AZ,

- řízení reaktoru změnou hmotnostního průtoku chladivá aktivní zónou.

Zdokonalená aktivní zóna pracuje s axiálně vyrovnaným vývinem tepla, který

nevyžaduje další tvarování použitím absorpčních tyčí. Navíc lze reaktor v rozmezí 70

až 100 % výkonu regulovat zněnou polohy regulačních tyčí. Výsledným efektem je sní-

žení namáhání palivových tyčí, které spolu se zdokonalenou konstrukcí umožňuje docí-

lit vyšší vyhoření paliva a delší pracovní kampaně reaktoru.

120



5
Sovětské grafitové reaktory
chlazené vodou
Grafitové reaktory s tlakovými kanály chlazené obyčejnou vodou navazuji na

koncepci reaktoru první jaderné elektrárny, uvedené do provozu v Obninsku v r. 1954.

Je to typ, který se vyvíjí a uplatňuje výlučně v Sovětském svazu, a jak je vidět

z tab. 5.1, má jeho výstavba významný podíl na rozvoji sovětské jaderné energetiky.

5.1 Dosavadní vývoj reaktorů RBMK

Vývoj reaktoru RBMK /Reaktor bolšoj moščnosti, kipjaščij/ se datuje již od za-

čátku padesátých let, kdy výzkumně vývojové práce nabyly širokého rozsahu a vyústi-

ly v zahájení prací na prvé jaderné elektrárně na světě v Obninsku. Její spuštění

v r. 1954 poprvé názorně demonstrovalo možnosti mírového využívání jaderné energie

a umožnilo praktické ověření některých technických řešení. Přestože prvá jaderná

elektrárna pracovala s čistým elektrickým výkonem pouze 5 MWe, dosahovaly některé

její parametry již takových hodnot, které jsou typické pro provoz průmyslových jed-

notek. Mnohale.5 úspěšný provoz této experimentální základny poskytl cenné podklady

pro další vývoj grafitových reaktorů.

Koncem padesátých let byla v Troicku na Sibiři zahájena výstavba šesti produk-

čních reaktorů o jednotkovém elektrickém výkonu 100 MWe. Parametry těchto reaktorů

byly optimalizovány z hlediska maximální produkce sekundárního paliva.

Velmi cenné zkušenosti pro další zdokonalování energetických reaktorů kanálové-

ho reaktoru poskytl dlouholetý provoz Bělojarské jaderné elektrárny /BJE/ se dvěma

bloky o výkonu 1O2, resp. 175 MWe. V této elektrárně bylo poprvé použito v průmys-

lovém měřítku jaderné přehřívání páry s přijatelnými náklady na vyrobenou kwh. Malé

grafitové reaktory s tlakovými kanály se rovněž osvědčily jako bloky Bilibinské ja-

derné teplárny, která pracuje v autonomním režimu v severovýchodní části SSSR za po-

lárním kruhem. Od roku 1976 pracují všechny čtyři bloky a dodávají kromě elektřiny

také teplo na vytápění bytů horníků, stavbařů, geologů a dalších obyvatel osady Bi-

libino. Největší význam však má rozsáhlá výstavba jaderných elektráren s reaktory

RBMK-1000 a úspěšný vývoj dosud největší jednotky na světě RBMK-1500, která byla

uvedena do provozu koncem roku 1983 v Ignalinu.

5.2 Základní koncepce reaktorů RBMK

Není bez zajímavosti, že koncepce sovětského grafitového reaktoru s tlakovými

kanály je do značné míry podobná kanadskému těžkovodnímu reaktoru s tlakovými kaná-

ly /CANDU/. Jediný podstatný rozdíl je právě v použitém moderátoru, který se však

promítá i do požadavků na obohacení paliva. Základní charakteristiky reaktorů RBMK

jsou:
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Tabulka 5.1 Výstavba sovětských grafitových reaktorfi s tlakovými kanály podle /16/

Název

APS-1 Obninsk

Tro-jická-A

-B

-C

-D

-E

-F

Bělojarská-1

-2

Bilibinská-1
-2
-3
-4

Leningradská-1

-2

-3

-4

Kurská-1

-2

-3

-4

černobylská-1

-2

-3

-5

-6

Sroolenská-1
-2
-3
-4

Ignalinská-1

-2

Kostromská-1
-2

Elektrický výkon
hrubý čistý
/MW/ /MW/

6

100

100

100

100

100

100

108
194

12
12
12
12

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 OCO

1 000

1 OOO

1 000

1 000

1 000

1 OOO

1 000

1 OCO
1 OOO
1 OCO
1 000

1 500

1 500

1 5OO
1 500

5

90

90

90

90

90

90

102

175

11
11
11
11

95O

95O

950

950

950

950

950

950

950
950
950
95O
95O
950

950
950
950
950

1 45O

1 45O

1 450
1 45O

Zahájení
výstavby

1951

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1958/6

1962/1

1970
1970
19 7O
197O

1970/3

1970/6

1973/12

1975/2

1971/2
1971
1975
1975

1971
1971
1975
1975
1981
1983

1973/1
1975/1
1981
1982

1977/5

1978

1981
1983

Připojení
na sít

1954/6

1958/9

1959/7

1960/7

1960

1961

1963/7

1964/4

1967/12

1974/1
1974/12
1975/12
1976/12

1973/12

1975/7

1979/12

1981/2

1976/12

1979/1

1983/10

1985/12

1977/9
1978/12
1981/12
1984/3
1986/12
1988/12

1982/12
1985/5
1987/12
1988/12

1983/12

1986

1987/12

1988/12

Komerční
provoz

1954/6

1958/9

1959/12

1960/12

1960

1961

1963/12

1964
1968

1974/1
1975/6
1976/2
1976/12

1974/11

1976/1

198O/6

1981/8

1977
1979/8
1983/12
1986

1978/5

1979/5

1982/5

1984

1983/12
1985

1984/12

V současné době mino provoz
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- použití obohaceného uranu, .

- použití tlakových kanálu místo tlakové nádoby,

- složitost a velké rozčlenění chladicího systému,

- dobře známé tepelně fyzikální vlastnosti vody a páry#

- kladný dutinový koeficient reaktivity,

- možnost přímého přehřívání páry v AZ,

- jednookruhové uspořádání a mírně, radioaktivní pára,

- možnost zvyšování jednotkového výkonu reaktoru zvyšováním počtu typizovaných

modulu,

- výměna palivových článků za provozu,

- možnost výměny celého kanálu v případě poruchy.

Sovětský grafitový reaktor s tlakovými kanály se vyvíjí ve třech základních

směrech:

1/ Prvý vývojový směr zahájený prací na sibiřských reaktorech je zaměřen na zďoko-

nalení palivového cyklu, tj. na dosažení dobré neutronové ekonomie a dobrého vy-

užití paliva. Současným realizačním stupněm tohoto vývoje je sériová výstavba

jednotek REMK-1OOO resp. RBMK-1500, pracujících ve varném režimu se sytou párou.

2/ Realizací jaderné elektrárny Bilibino byla demonstrována možnost výstavby ma-

lých a spolehlivých jednotek, vhodných pro teplárenský režim a jaderné vytápění

v autonomním režimu /reaktor EGP-6/.

3/ Vývoj navazující na zkušenosti s bělojarskými reaktory zaměřený na dosažení vy-

sokých tepelných parametrů a vysokou tepelnou účinnost. V nových projektech se

počítá s nadkritickými parametry chladivá a s jaderným přehříváním páry /RBMK-

-2400, Účinnost až 44 %/.

Základní koncepce reaktoru se od spuštění prvé jaderné elektrárny APS-1 v pod-

statě nezměnila /obr. 5.1/. Aktivní nóna /I/ je složena z grafitových bloků, se-

stavených do přibližně válcové geometrie. Uprostřed každého bloku je vertikální vál-

cový otvor, v němž se nachází buä palivový kanál /4/, nebo kanál s regulační tyčí

/6/ resp. /5/. Palivové kanály vytvářejí pravidelnou čtvercovou mříž s poměrně vel-

kou roztečí /2OO - 250 mm/, takže aktivní zóna je rozměrná. Vlastní aktivní zónu ob-.-

klopují dlaší grafitové bloky, které představují neutronový reflektor. Grafitová

stavebnice spočívá na spodní nosné desce /2/ a je uzavřena hermetickým pláštěm,

plněným dusíkem, resp. směsí hélia a dusíku. Reaktor je umístěn v betonové kobce,

vyložené ocelovým plechem.

Palivové kanály byly povodně uspořádány jako Fieldovy vratné trubky /APS-1,

Bělojarsk, Bilibino/, u novějších reaktorů jsou průchozí /RBMK-1000; RBMK-1500/.

V palivovém kanále se nacházejí palivové články, sestavené z palivových elementů,

chlazené vodou, která se vhání pod tlakem do jednotlivých kanálů. Voda či paro-vod-

ní směs v tlakových trubkách rovněž odvádí teplo, které se uvolňuje moderací neutro-

nů v grafitových blocích. Palivové články lze vyměňovat za provozu reaktoru.

Reaktory RBMK pracují v jednookrunovém uspořádání a dodávají sytou páru přímo

do turbíny. Lze však v zásadě použít také jaderné přehřívání páry. Každý palivový

kanál je napojen na rozdělovači kolektor /li/, z něhož se chladicí voda rozvádí do

jednotlivých kanálů. Průtokem podél palivových článků se voda nejprve ohřívá až na

teplotu sytosti, potom se část vody odpařuje. Paro-vodní směs je vedena do sběrných

kolektorů /12/ a odtud do bubnového parního separátom. Zde se oddělť sytá pára.
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-u

1 - aktivní zóna

2 - nosná deska

3 - horní deska

4 - palivový kanál

5 - kanál havarijní tyče

6 - kanál regulační tyče

7 - kanál ionizační komory

8 - stínění

9,1O - chlazení

11 - rozdělovači kolektor

12 - sběrný kolektor

13 - horní stínění

14 - chlazení reflektoru

Obr. 5.1 Reaktor první jaderné elektrárny na světě, APS-1 /Obninsk, SSSR, 1954/

která je vedena přímo do truhíny. Zbylá voda se mísí s kondenzátem turbíny a po-

stupuje do sacích kolektorů hlavních cirkulačních čerpadel. Odtud se voda vede

zpěť do rozdělovačích kolektorů a do palivových kanálů.

Základní parametry sovětských grafitových reaktorů s tlakovými kanály jsou

shrnuty v tab. 5.2.

Velké zkušenosti z provozu a oprav zařízení na BJE ukazují, že přítomnost ra-

dioaktivních nečistot v principu nevede ke zvláštním složitostem při provozu zaří-

zení strojovny, ale výrazným způsobem zvyšuje složitost organizace a provádění

oprav.

Předností kanálové koncepce je, že reaktor nepotřebuje rozměrnou tlakovou ná-

dobu a že parní generátory jsou nahrazeny jednoduššími separáty páry. Tlakové kaná-

ly mohou být uspořádány do typizovaných modulů, z nichž lze sestavovat reaktory

různého výkonu. Na rozdíl od tlakovodních reaktorů není tedy jednotkový výkon reak-

toru omezen rozměry tlakové nádoby. Nevýhodou kanálové koncepce s přímým cyklem je

složitost daná velkým rozčleněním chladicího systému a velké nároky na systém říze-

ní reaktoru. Rozměrná grafitová aktivní zóna vyžaduje regulaci prostorového rozlo-

žení uvolňovaného výkonu, kladná zpětná vazba od dutinového koeficientu reaktivity

ovlivňuje nepříznivě stabilitu reaktoru zejména při nízkých výkonových hladinách.
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Tabulka 5.2 Základní parametry sovětských grafitových reaktorů s tlakovými kanály

Typ reaktoru

Elektrický výkon hrubý, MWe

Tepelný výkon, MWt

Hrubá dčinnost JE, %

Aktivní zóna

Rozměry: průměr/výška, m

Počet palivových kanálů

Počet regulačních kanálů

Počet PČ v kanále

Počet elementů v 1 PČ

Průměr palivového elementu, mm

Tlouštka povlaku, mm
Materiály: palivo

povlak

Palivová vsázka, t

Střední obohacení paliva, %

Měrný výkon v palivu, kW/kg U

Měrný výkon AZ, MW/m3

Vyhoření paliva, MWd/kg

Primární okruh

Tlak páry v separátorech, MPa

Vatupní teplota vody, C

Výstupní teplota parov.
směsi, °C

Střední hmotnostní obsah
páry na výstupu z kanálu, %

Turbínjř

Počet

Výkon, MWE

Tlak páry před turbínou, MPa

Teplota páry před turbínou, °C

Hmotnostní průtok páry, t/h

Bělo-
jarská-1

108

286

35,0

7,2/6

998

100

1

6

20/9

0,6/0,2

U+Mo

nerez
1OO

1,8

4,3

4,0

15,5

305

316

20-30

1

100

10,2

500-520

Bělo-
jarská-2

194
530

37,8

7,2/6

998

94
1

6
20/12

0,6/0,2

U+Mo

nerez
110

3,0

11,3

14,6

15,5

306

324

20-30

2

100

10,2

00-520

EGP-6

12+29

62

4,2/3

273

60

1

6

U+MO

nerez
7,2
3-3,0

4

12

6,38

28O

96

RBMK-1000

1 000

3 200

31,3

11,8/7

1 693

179
2
18

13,6

0,9

uo2

Zr-Nb

192

1,8

17,8

48
18,5

6,9

270

284

14,5

2

500

6,38

28O

5 600

EBMK-1500

1 500

4 8O0

31,3

11,8/7

1 661

235
2

18

13,6

0,9

uo2

Zr-Nb
189

1,8

25,4

74

21

6,9

270

284

30

2

750

6,38

28O

8 800

5.3 Grafitový reaktor s jaderným přehříváním páry

V roce 1964 dosáhl v Bělojarsku kritického stavu prvý reaktor typu RBMK o vý-

konu přibližně 100 MWe,. Reaktor má dvě skupiny palivových kanálů. Prvá skupina je

provozována ve varném režimu. Vstupní parametry napájecí vody jsou: tlak 15,5 MPa,

teplota 300 C. Směs vody a syté páry se z reaktoru vede do separátoru páry. Sytá

pára se používá k výrobě sekundární páry, která se vede do druhé skupiny palivových

kanálů. Zde se při tlaku zhruba 10 MPa přehřívá na teplotu 510°C a vede dále do tur-

bíny. Hlavní předností tohoto reaktoru je tedy dosažení relativně vysokých paramet-
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rů sekundární páry před turbínou - tlak 10 MPa, teplota 510 až 52O°C, což odpovídá

parametrům moderní tepelné elektrárny a dovoluje použít v bloku běžně vyráběného

turbogenerátoru o výkonu 100 MW. čistá účinnost bloku dosahuje 33 %. V reaktoru

elektrárny Bělojarsk-1 bylo poprvé použito jaderné přehřívání páry přímo v aktivní

zóně. Přehřívání páry se dále rozpracovává v nových projektech sovětských grafito-

vých reaktorů s grafitovými kanály /RBMKP-24OO/.

A-A

1 - odvod chladivá

2 - přívod chladivá

3 - hlava

4 - těsnicí kroužky

5 - palivový element

6 - kompenzátor

7 - koncovka

8 - grafit

9 - štěpné jádro

10 - kanál chladivá

11 - povlak

12 - trubka přívodu chladivá

Obr. 5.2 Palivový kanál bělojarského reaktoru

Palivový kanál /obr. 5.2/ vychází z koncepce prvé elektrárny v Obninsku, až na

to, že je použito šesti dutých uranových elementů v jednom kanáte /v reaktoru APS-1

byly použity čtyři/. Palivový kanál je řešen jako Pieldova trubka. Chladivo má pří-

vod i odvod v hlavě kanálu /3/ f takže celý kanál může být v případě poškození snadno
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odpojen a vyměněn. Voda proudí vnitřní trubkou /12/ až do koncovky /7/, zde mění

směr a rozděluje se do jednotlivých dutých palivových elementů /5/. Teplo je tak od-

váděno pouze vnitřním povrchem dutého palivového elementu. Palivovým materiálem je

slitina uranu s molybdenem /9 % Mo/, s nízkým obohacením uranu - 1,8 %. Jako povla-

ku je použito nerezavějící oceli, maximální teplota na povrchu varných kanálů je

350 C, na povrchu kanálů s přehříváním páry 530 C. Je počítáno se středním vyhoře-

ním paliva 4 MWd/kg.

Aktivní zóna válcového tvaru /obr. 5.3/ je sestavena z grafitových cihel a ob-

klopena ze všech stran grafitovým reflektorem. Na schematickém řezu aktivní zónou

/obr. 5.4/ je patrné rozmístění palivových kanálů, kompenzačních, bezpečnostních

a regulačních tyčí.

11

1 - horní deska

2 - přívod a odvod chladivá

3 - palivové kanály

4 - kompenzátor

5 - reflektor

6 - reaktorová nádoba

7 - vodní stínění

8 - aktivní zóna

9 - stínění

10 - nosná deska

11 - vstup regulačních tyčí

Obr. 5.3 Řez aktivní zónou bělojarského reaktoru
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reflektor

- varné kanály /73O/, o - kanály s přehříváním páry /268/,

- kompenzační tySe /78/, O - havarijní ty£e /16/,

- tyče automatické regulace /6/, o - ionizační komory /30/

Obr. 5.4 Schematický řez aktivní zónou bělojarského reaktoru

Proti původnímu projektu, který předpokládal čtyři lOOMWe jednotky, dosáhl

v r. 1967 kritického stavu další reaktor tohoto typu o výkonu 194 MWe s čistou účin-

ností 35,7 %. Dvojnásobného výkonu bylo dosaženo použitím článku s vyšším obohace-

ním /3 %/, které dovoluje více než dvojnásobné střední tepelné zatížení paliva.

Také střední vyhoření paliva je téměř trojnásobné.

Jaderné přehřívání páry. Dobré výsledky Bělojarské jaderné elektrárny potvrdi-

ly technické možnosti přehřívání páry přímo v aktivní zóně reaktoru, a to až na

teploty 510 - 54O°C. Podle závěrů referátu /44/ jsou v konstrukci přehřívacích ka-

nálů podle použitých materiálů v zásadě dvě možnosti:

- přehřívání páry na 500°C a více při použití nerezavějící oceli, výměnných kanájlů

a trubkových palivových elementů;

- přehřívání na 45OUC při použití zirkonových slitin a tyčových palivových

elementů.

Přehřívací kanál podle prvé koncepce má dvouproudové schéma průtoku chladivá.

Nasycená pára se vede vnější prstencovou štěrbinou a chladí tlakovou trubku, jež

může být v důsledku toho vyrobena ze zirkoniové slitiny. Pára se přehřívá na vnitřní

vzestupné části kanálu, kde jsou rozmístěny duté palivové elementy. Palivový element

má tvar trubky z nerezavějící oceli o průměru 10 iran a tlouštce 0,3 mm, jež je zapl-

něna tabletkami U0 o.
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5.4 Bilibinská jaderná centrála

Rozvoj severovýchodních oblastí Sovětského svazu je bezprostředně spjat

s úspěšným vybudováním energetické základny. Nedostatek vlastních energetických

zdrojů, vysoké náklady na transport organického paliva a nepříznivé klimatické pod-

mínky vytvářejí technickoekonomické předpoklady k využití jaderných centrál i men-

ších výkonů. Příkladem je jaderná teplárna, která od r. 1974 pracuje v autonomním

režimu a zásobuje teplem a elektřinou důlní centrum v okolí městěčně Bilibino na

Čukotce.

Výběr vhodného typu reaktoru pro tuto centrálu byl ovlivněn zejména tím, že

reaktor s tlakovými kanály nemá těžké a rozměrné části, s jejichž dopravou na od-

lehlé staveniště by byly velké potíže. Zvýšené nároky na spolehlivost centrály by-

ly splněny konzervativní volbou základních parametrů a zvýšeným zálohováním.

Centrála se skládá ze čtyř stejných energetických bloků reaktor-turbína. Elek-

trický výkon každého bloku je 12 MW. Kromě toho se využívá téměř poloviny výkonu na

vytápění. Tepelný výkon reaktoru je 62 MW, výroba páry 96 t/h. Všechny čtyři reak-

tory jsou umístěny v jednom sále.

1 - výstup parovodní směsi

2 - vstup vody

3 - hlavice

4 - izolační trubka

5 - těleso horní směšovací komory

6 - stínění

7 - palivový element

8 - grafitové pouzdro

9 - kompenzátor

10 - spodní kryt

11 - distanční vložka

12 - rozdělovači komora

Obr. 5.5 Palivový kanál bilibinského reaktoru
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Palivové kanály /obr. 5.5/ vycházejí z koncepce bělojarského reaktoru. Aktiv-

ním materiálem je slitina uranu s molybdenem /9 % Mo/, dispergovaná v magnéziové

matrici /50 objemových %/, V každém kanále je 6 dutých palivových elementů /!/ s jed-

nostranným vnitřním odvodem tepla. Povlakové trubky palivových elementů jsou vyrobe-

ny z nerezové oceli s rozměry 12 x 0,6 mm a 20 x 0,3 mm. Aktivní část palivového ka-

nálu je dlouhá 3 m, celý kanál měří 7,7 m a má hmotnost~ 150 kg. Palivový kanál je

uspořádán ve formě vratné /Fieldovy/ trubky. V horní části je stupňovitý stínící

kus /6/, který zabraňuje průstřelu záření v axiálním směru. Mezi centrální trubkou

a grafitem je prstencovítá mezera, patrná v příčném řezu, která snižuje přenos tep-

la, uvolňovaného v grafitu, do chladicí vody. Toto opatření zabraňuje inverzi prou-

dění při některých přechodových procesech a bezpečnostním odstavením reaktoru.

1 - boční horní kryt

2 - pohon velkého otočného víka

3 - centrální rám s operami

4 - centrální otočné víko

5 - nástavce

6 - pohon malého otočného víka

7 - ložisko

B - uložení základů

9 - podstavce

10 - spodní deska

11 - grafitové tvarovky

12 - regulační kanál

13 - palivový kanál

14 - biologické stínění

15 - plást AZ

16 - kompemzátor teplotních dilatací

17 - horní deska

18 - skupinové kolektory

19 - zpětné ventily

Obr. 5.6 Podélný řez reaktorem
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Obr. 5.7 Kartogram aktivní zóny

Aktivní zóna /obr. 5.6 a 5.7/ je sestavena z grafitových cihel /li/, jejichž
průřez je 200 x 200 mm, palivových kanálů /13/ a kanálů, v nichž jsou umístěny re-
gulační orgány /12/. Grafitová stavebnice spočívá na spodní desce /10/; tvoří při-
bližně válec o rozměrech 6 x 5,2 m. Je obklopena hermetickým pláštěm /15/, který
je přivařen ke spodní i horní desce /17/. Uvnitř pláště je dusík. Je použito ra-
diálních i axiálních grafitových reflektorů, takže rozměr aktivní zóny je 4,2 x 3 m.
Do aktivní zóny lze celkem umístit 273 palivových kanálů a 60 kanálů s regulačními
orgány. Z hlediska stability průtoku chladivá jednotlivými kanály je důležitá otáz-
ka radiálního vyrovnání vývinu tepla. Proto je v aktivní zóně rozmístěno 24 neutro-
nových detektorů, které mají dát správný obraz o prostorovém rozložení vývinu tepla
v reaktoru.

Horní část grafitové stavby, tloušfcky 1 m, slouží jako součást biologického

stínění. Jednotlivé vrstvy grafitu jsou proloženy vrstvami železa.

Tepelné schéma centrály je na obr. 5.8. Je použito jednokruhového uspořádání,
pracovním médiem je sytá pára o tlaku 6,5 MPa. Paro-vodní směs vystupuje při teplo-
tě 28O°C z aktivní zóny /I/ do kolektorů a dále do bubnu separátoru /3/. Odtud je
vedena přímo do turbíny /8/. Mezi vysokotlakým a nízkotlakým stupněm turbíny je
zařazen odlučovač /9/, který snižuje vlhkost páry v posledních stupních turbíny.
Z turbíny odchází pára do kondenzátoru /10/ se samostatným chladicím okruhem. Kon-
denzát prochází přes filtr /15/ do odplyňovače /5/ a v injektoru /4/ je při teplotě
104 C znovu vstřikován do chladicí vody, vystupující z bubnu separátoru. Páru pro
ohřev vody vytápěcího systému obytných částí lze odebrat bvA přímo z reaktoru /při
špičkách nebo při poruše turbíny/ nebo z nízkotlakého stupně turbíny. Z diagramu
je patrné, že mnohé části jsou zdvojeny /čerpadla, výměníky/. Reaktor může být při
poruše turbíny zřejmě také použit pouze k vytápění. Uvážíme-li dále, že centrála
pracuje se čtyřmi samostatnými bloky reaktor-turbína, lze předpokládat, že celý
systém lze provozovat velmi variabilně s vysokým stupněm spolehlivosti.
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8 9

1 - reaktor

2 - palivový kanál

3 - buben separátoru páry

4 - odplyňovač

5 - ejektor

6 - pracovní napájecí čerpadlo

7 - havarijní napájecí čerpadlo

8 - turbína s generátorem

9 - středotlaký separator

10 - kondenzátor

11 - chladič

12 - čerpadlo chladicího okruhu

kondenzátoru

13 - čerpadla kondenzátoru

14 - nízkotlaký předehřívač

15 - filtr

16 - základní tepelný výměník pro odvod
tepla do tepelné sítě

17 - špičkový výměník

Obr. 5.8 Tepelná schéma Bilibinské JE

5.5 Reaktory RBMK-1000 a RBMK-1500

Prvým reaktorovým blokem, jenž dosáhl v SSSR jednotkového výkonu 1 000 MWe, byl

grafitový reaktor RBMK-IOOO, spuštěný v r. 1974 při výstavbě Leningradské jaderná

elektrárny. Vývoj této jednotky dosáhl stadia sériové výroby a jaderné elektrárny

s RBMK-1000 tvoří spolu s JE W E R páteř sovětské jaderné energetiky. Jak plyne

z tab. 5.1, je v současné době v provozu již 13 jednotek. Z toho reaktor RBMK-1500,

spuštěný v r. 1983 jako prvý blok JE v Ignalinu, představuje v současné době nej-

větší provozovanou jednotku. Do konce desetiletí by mělo být v provozu kolem 20 jed-

notek o celkové kapacitě 23 GWe.

Jak známo, došlo 26. dubna 1986 na čtvrtém bloku Černobylské jaderné elektrár-

ny k závažné havárii, která měla velmi vážné následky /viz odst. 5.5.3/. Z podrob-

né analýzy havárie /45/ vyplývá bezprostřední poučení věnovat větší pozornost pro-

vozním předpisům, kvalitě personálu a řízení provozu. Současně byla navržena a rea-

lizována konkrétní technická opatření, která podstatnou měrou snižují možnost chyb-

né manipulace s reaktory RBMK-1000. Podle prohlášení A. Petrosjance /47/ neovlivní

havárie v Černobylu plány na další rozvoj jaderné energetiky v SSSR.
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5.5.1 Jaderná elektrárna s reaktorem RBMK-1OOO

Sériově vyráběné reaktory RBMK-1OOO představují završení vývojové linie zaměře-

né na zdokonalení palivového cyklu. Snaha zlepšit neutronovou ekonomii vedla k ši-

rokému použití zirkoniových. slitin a kysličníkového paliva. Reaktor pracuje v pří-

mém cyklu se sytou párou o tlaku 7 MPa a teplotě 280 C. Na rozdíl od bělojarskych

reaktorů je použito průchozích palivových kanálu.

Palivový kanál. Palivový kanál /obr. 5.9/ je svařen z několika částí. Centrál-

ní trubka /6/, která se nachází v aktivní zóně, je vyrobena ze zirkoniové slitiny

/Zr + 2,5 % Nb/ a má rozměry 0 88 x 4 mm. Pomocí speciálních přechodových kusů vy-

robených ze zirkoniové slitiny a oceli difiízním svarem je spojena s horní a spodní

ocelovou koncovkou.

Odvod
parovodní

směsi

Přívod vody

1 - snímateIná ochrana

2 - horní stínicí deska

3 - palivový kanál

4 - grafitová stavebnice

5 - palivový soubor

6 - tlaková trubka

7 - dolní nosná deska

Obr. 5.9 Palivový kanál reaktoru RBMK-1OOO
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AzA.

1 - spodní palivový článek

2 - horní palivový článek

3 - palivové tyče

4 - nosná trubka

5 - distanční mřížka

6 - usměrňovači koncovka

7 - závěr

8 - spodní koncovka

Obr. 5.10 Palivový soubor reaktoru RBMK-1000

V kanále je zavěšen palivový soubor /obr. 5.10/ sestavený ze dvou palivových

článků. Každý článek má délku 3,5 m a je sestaven z 18 palivových tyčí 0 13,6 mm.

Obohacení palivových tablet je 1,8 až 2 % U 235. K distancování tyčí je použito

10 ocelových mřížek. Centrální trubka /4/ 0 15 x 1,25 mm je zhotovena rovněž ze

zirkoniové slitiny. Trubkou prochází buä nosná tyč, nebo nosná trubka. V trubce je

zabudováno čidlo kontroly vývinu tepla. Celková hmotnost palivového souboru je

185 kg, z toho hmotnost UOj je 130 kg.

Do spodní části kanálu je přivedena voda o tlaku 8 MPa a teplotě 27O°C. Na

dráze 2,5 m se nahřívá až do teploty sytosti /284°C/. Dále se částečně vypařuje,

až na výstupu z palivového kanálu obsahuje 14,5 hmotnostních % páry. Maximální

rychlost paro-vodní směsi dosahuje 20 m/s. Výkon nejvíce zatíženého kanálu je 3 MW,

odpovídající hmotnostní podíl páry je 20 %. Množství chladicí vody protékající jed-

notlivými kanály lze dvakrát v průběhu kampaně regulovat v souladu s prostorovým

rozložením výkonu.
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V reaktoru RBMK-1000 lze dosáhnout středního vyhoření paliva 18,5 MWd/kg. Pa-

livová kampaň trvá 3 roky. Konstrukce reaktoru umožňuje kontinuální výměnu palivo-

vého souboru za provozu reaktoru, denně se vyměňují 2 až 3 palivové soubory.

Regulační kanály. Regulační kanály, jimiž procházejí regulační orgány, se zho-

tovují ze zirkoniové slitiny. Vnější průměr se shoduje s průměrem trubky palivového

kanálu, tlouštka stěny je však pouze 3 mm. Regulační tyče /obr. 5.11/ mají indivi-

duální pohony rozmístěné nad aktivní zónou. Regulační orgány umožňují snižování vý-

konu rychlostí 4 % za 1 s, v havarijních případech může být reaktor odstaven za

12 až 16 sekund. Řídící systém sestává z tyčí automatické regulace /prostorového

rozložení i časového průběhu výkonu/, z ručně ovládaných tyčí a z tyčí havarijní-

ho odstavení reaktoru.

Uspořádání reaktoru. Aktivní zóna reaktoru /I/, obr. 5.12, je sestavena z gra-

fitových bloků o rozměrech 250 x 250 mm a výšce 600 mm, sestavených do válcové kon-

figurace o průměru 12 m a výšce 7 m. S výjimkou grafitových bloků vytvářejících

reflektor má každý blok uprostřed válcový otvor o 0 114 mm, vytvářející prostor pro

palivové kanály nebo kanály s absorpčními tyčemi. Aktivní zóna sestává z 1 693 pali-

vových kanálů a 179 regulačních kanálů. Je obklopena bočním reaktorem /2/ tloušťky

-2

1 - koncovka

2 - nosná tyč

3 - absorbátor

4 - spojka

5 - vytěsňovací element

Obr. 5.11 Absorpční tyč reaktoru RBMK-1000
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1 - aktivní zóna

2 - boční reflektor

3 - hermetický plást

4 - grafitová stavebnice

5 - palivový kanál

6 - horní axiální reflektor

7 - spodní axiální reflektor

8 - plynová prstencová mezera

9 - horní kovová konstrukce

10 - spodní kovová konstrukce

11 - přívody chladicí vody

12 - odvod parovodní směsi

13 - vodní stínění

14 - boční izolace z písku

15 - betonová šachta reaktoru

16 - stínění /serpentinový beton/

17,18 - bloky ocelového stínění

19 - rozebíratelné stínění z těžkého
betonu

Obr. 5.12 Řez reaktorem RBMK-1000
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90 cm a axiálními reflektory /6/ resp. /!/ tlouštky 50 cm. Hmotnost grafitové stav-

by je 1 760 t.

Palivové a regulační kanály procházejí spodní a horní kovovou konstrukcí /10/

resp. /9/ a jsou napojeny na kolektory rozvodu chladivá. Palivové kanály jsou při-

pojeny k ocelovým deskám horní a dolní kovové konstrukce. Pohybové mechanismy regu-

lačních tyčí jsou umístěny nad aktivní zónou pod stíněním podlahy reaktorového sálu.

Ocelové desky spodní a horní kovové konstrukce /10/ a /9/ vytvářejí spolu s válco-

vým pláštěm /3/ hermetizovaný prostor, vyplněný směsí 80 % He + 20 % N~. Předností

hélia jsou výborné teplosměnné vlastnosti.

Reaktor se spolu s biologickým stíněním nachází v betonové šachtě 21,6 x

x 21,6 x 25,5 m a spočívá spodní kovovou konstrukcí /10/ na betonových základech.

Přívod
napájecí

vody

A K turbíně

16 4

-txHXíl H
18

<HX

1 - levá polovina reaktoru

2 - pravá polovina reaktoru

3 - palivový kanál

4 - přívod chladicí vody, /I 693 trubek,
0 57 x 3 mm/

5 - odvod parovodní směsi /I 693 trubek,

0 76 x 4 mm/

6 - bubnový separator páry

7 - vyrovnávací potrubí vodního objemu

8 - vyrovnávací potrubí parního objemu
/10 trubek, Js 300 mm/

9 - vratné potrubí /48 trub, Js 3OO mm/

10 - sací kolektor hlavních cirkulačních

čerpadel

11 - hlavní uzavírací ventil

12 - hlavní oběhové čerpadlo

13 - zpětný ventil

14 - regulační ventil s dálkovým

ovládáním

15 - spojovací potrubí

16 - výtlačný kolektor HOČ

17 - obtok mezi sacím a výtlačným

kolektorem HOČ

18 - rozdělovači skupinový kolektor

19 - uzavírací a regulační ventil
Obr. 5.13 Systém odvodu tepla reaktoru RBMK-1000
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Svstém odvodu tepla. Systém odvodu tepla z reaktoru je složen ze dvou smyček

/obr. 5.13/. Obé smyčky jsou propojeny vyrovnávacím potrubím,a to ve vodní i parní

části separátoru /6/. Voda při teplotě 27O°C a tlaku 8 MPa je přiváděna 846 trubka-

mi /4/ do spodní části palivových kanálů. Postupuje směrem vzhoru, ohřívá se až na

teplotu sytosti 284°C a částečně se odpařuje /x =14,5 %/. Z reaktoru se paro-vodní

směs odvádí individuálními trubkami /5/ do bubnového separátoru páry. Jelikož objem

chladivá je v důsledku tvorby páry větší než na vstupu, je také průměr trubek pa-

1 - reaktor

2 - odvod parovodní směsi

3 - bubnový separator páry

4 - vratná potrubí

5 - sací kolektor, HOČ

6 - sací potrubí HOČ

7 - HOC

8 - uzavírací ventil

9 - výtlačné potrubí HOČ

10 - výtlačný kolektor HOČ

11 - rozdělovači skupinové kolektory

12 - přívod chladivá do jednotlivých

kanálů

13 - plnicí stroj

14 - parovod

Obr. 5.14 Primární okruh reaktoru RBMK-1000
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ro-vodní směsi větší. V separátoru se odlučuje pára tak, že její vlhkost je menší

než 0,1 % a postupuje parovody k turbíně. Odseparovaná voda smíchaná s kondenzátem

z turbín postupuje při teplotě 168°C do sacích kolektorů hlavních oběhových čerpa-

del. Oběhová čerpadla /12/ vytlačují vodu do výtlačných kolektorů, odkud se rozvá-

dí do jednotlivých palivových kanálů.

Každá smyčka sestává z 846 kanálů resp. 847 kanálů, dvou bubnových separátoru

páry /6/ a 4 hlavních oběhových čerpadel /12/. Za nominálního provozu zůstává 1 čer-

padlo v rezervě. Pára je přiváděna ke dvěma turbínám o výkonu 500 MWe. Parovody mo-

hou být propojeny tak, že přivádějí páru ze všech čtyř separátoru k jedné turbíně.

Průtok chladivá jednotlivými kanály lze individuálně regulovat podle výkonu

palivového kanálu /hydraulické profilování/. Část energie /5 %/ se uvolňuje v grafi-

tu, a to jednak zpomalováním neutronů, jednak absorpcí záření ľ . Toto teplo se rov-

něž odvádí chladivém, přičemž teplota grafitu dosahuje 700°C. Tepelný odpor v meze-

rách mezi jednotlivými grafitovými bloky snižuje plynová náplň /8O % He + 20 % N,/,

která současně zajištuje chemickou kontrolu materiálu moderátoru a tlakových trub.

5.5.2 Bezpečnostní systémy druhá generace reaktorů RBMK-1000

Reaktory RBMK druhé generace, mezi něž patři i 3. a 4. blok JE Černobyl, jsou

vybaveny pokročilými bezpečnostními systémy.

1 - reaktor

2 - parní separátory

3 - sací kolektor

4 - hlavní cirkulační čerpadlo

5 - tlakový kolektor

6 - nádrž pro potlačení tlaku

8 - čerpadla systému havarijního chlazení

poškozené poloviny reaktoru

9 - tepelné výměníky

10 - nádrž čistého kondenzátu

11 - čerpadla systému havarijního chlazení
poškozené poloviny reaktoru

12 - odplyňovák
7 - nádrže systému havarijního chlazení 1 3 _ n a p á j e c ; f č e r p a d l a

Obr. 5.15 Schematické znázorněni systému havarijního chlazeni 4. bloku JE Černobyl
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Systém havarijního chlazení reaktoru. Cílem nouzového dochlazování systému

/obr. 5.15/ je zajistit v případě poruchy normálního systému odvodu tepla krátkodo-

bý i dlouhodobý odvod zbytkového tepla. Ochranný systém je schopen identifikovat po-

škozenou a neporušenou smyčku. Chlazení neporušené smyčky je zajištováno třemi para-

lelními elektrickými čerpadly /li/ vodou z nádrže čistého kondenzátu /10/. Kapacita

každého čerpadla je 50 % potřebného množství.

Systém chlazení poškozené smyčky je vybaven dvěma skupinami tlakových hydro-

akumulátorů /If s tlakem 10 MPa, které jsou k poškozené smyčce připojeny přes rych-

locinné armatury. Střední a dlouhodobé dochlazování zajistují elektricky poháněná

čerpadla /8/ podávající vodu z barbotážní nádrže /6/ do poškozené smyčky. Systém

čerpadel tvoří tři okruhy, každý s kapacitou 50 % potřebného výkonu, sestávající

z vysokotlakého a nízkotlakého čerpadla. V případě dlouhodobého provozu je možno

odvádět teplo z barbotážních nádrží pomocí tepelných výměníků.

1 - prostor reaktoru

2 - hermetické boxy spádového potrubí a
tlakových kolektorů halvního cirku-
lačního potrubí

3 - hermetické boxy dolního potrubí a
dolního rozdělovacího kolektoru

Obr. 5.16 Schematické znázornění havarijního lokalizačního systému

Systém lokalizace havárií. Reaktor a systém odvodu tepla jsou rozděleny na tři

hermetické prostory /obr. 5.16/, projektované na různé přetlaky, které jsou za nor-

málního provozu udržovány na mírném podtlaku vůči okolí. V případě poruchy integri-

ty systému v některém hermetickém prostoru je unikající pára vedena potrubím do bar-

botážní nádrže, která se nachází pod reaktorem. V barbotážní nádrži pára kondenzuje,

což vede k potlačení tlakové špičky.

Systém snížení tlaku v primárním okruhu. Reaktory RBMK jsou vybaveny systémem

snížení tlaku, který zamezuje překročení maximálně přípustných hodnot. Systém sestá-

vá z hlavních pojišfcovacích ventilů s celkovou přepouštěcí kapacitou rovnou projek-

tovanému průtoku páry. Pojištovací ventily jsou nastaveny na různé otevírací tlaky.

Unikající pára je vedena do barbotážní nádrže, kde kondenzuje.
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5.5.3 Havárie v černobylské jaderné elektrárně

Jak jiz oyio řečeno, došlo 26.4.1986 v 01.23 hodin na 4. bloku jaderné elek-

trárny v Černobylu k těžké havárii reaktoru RBMK-1000 se závažnými radiačními důsled-

ky. Ve dnech 25.-29. srpna 1986 se ve Vídni uskutečnilo pod patronací MAAE jednání,

na němž byla podána podrobná informace o havárii. Sovětská delegace předala zprávu

o 380 stranách, zkrácený popis hlavních událostí a následků vydalo také ÚISJP /45/.

Cílem informace v tomto odstavci je především shrnout technické aspekty havárie a

uvést nápravná opatření, realizovaná na dalších JE s reaktory RBMK.

•M.

1 - dolní kovová konstrukce

2 - boční kovová konstrukce

3 - horní kovová konstrukce

4 - pracovní kanály

5 - grafitová vyzdívka

Obr. 5.17 Sekce reaktoru RBMK-P

Průběh havárie

One 25. dubna 1986 v jednu hodinu ráno začal personál s přípravou na odstavení

4. bloku, který do té doby pracoval na jmenovitém výkonu. Podle plánu měl být reak-

tor odstaven pro provedení údržby, protože palivové články v aktivní zóně již do-

sáhly průměrného vyhoření 10,3 MWd/kg.

Před odstavením reaktoru bylo naplánováno provedení experimentu, jehož cílem

bylo prokázat, že nově navržený systém regulace napětí na generátoru je schopen

spolehlivě zásobovat elektrickou energií rychločinné čerpadlo systému havarijního

chlazení po dobu 40-50 s při doběhu turbogenerátoru po jeho odstavení rychločinnou

uzavírací armaturou. Předchozí obdobné testy byly neúspěšné, protože pokles napětí

byl při doběhu TG příliš rychlý.

Elektrická zátěž čerpadla havarijního chlazení měla být simulována napájením

většího počtu hlavních cirkulačních čerpadel, než jsou normálně napájena z TG.
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Experiment byl pojímán jednoznačně jako elektrická záležitost, nevýznamná z hledis-

ka jaderné bezpečnosti. Z tohoto důvodu bylo řízení experimentu prováděno specialis-

ty na část elektro. Na jadernou bezpečnost byl kladen minimální důraz a vlastní

program experimentu nebyl schválen dozornými orgány.

Experiment sestával z následujících základních kroků:

- snížení výkonu reaktoru na líroveň 700 - 1 OOO MWt,

- odpojení systému havarijního chlazení k zamezení jeho falešného zapůsobení bě-

hem testu,

- přepojení napájení hlavních cirkulačních čerpadel tak, aby byla 4 čerpadla napá-

jena z vnější sítě a 4 z turbogenerátoru,

- odstavení turbogenerátoru č. 8.

Snižování výkonu reaktoru probíhalo pomalu, aby nedošlo k nežádoucímu růstu

koncentrace xenónu. Navíc bylo snižování výkonu reaktoru na žádost energetického

dispečinku na 9 hodin přerušeno. V dalším průběhu odstavení reaktoru došlo k celé

řadě chyb a vážných porušení bezpečnostních předpisů. Reaktor se tak dostal do ne-

bezpečného stavu, který nebyl v projektových výpočtech předvídán. Přes tuto závaž-

nou skutečnost se operátoři rozhodli experiment uskutečnit.

Reaktor se nacházel na výkonové hladi,ně 200 MWt, kdy je ustálený provoz reak-

toru zakázán. V režimu výkonu pod 700 MWt je vztah mezi základními veličinami sil-

ně nelineární, převládá kladná zpětná vazba od dutinového /pažního/ koeficientu

reaktivity a reaktor je nestabilní. Při malém tepelném výkonu je tvorba páry malá

a vlivem kladného parního koeficientu reaktivity se neutronové vlastnosti aktivní

zóny zhoršují a reaktivita systému klesá. Aby se reaktor udržel na výkonu, je třeba

vysunout řídící tyče ruční regulace. V daném okamžiku již byl vytažen příliš velký

počet řídících tyčí, čímž se jednak dále zvyšuje hodnota kladného parního koeficien-

tu reaktivity, jednak je k dispozici malá operační zásoba reaktivity.

Vzhledem k velkým rozměrům AZ grafitových reaktorů má absorpční tyč při zasou-

vání nejprve malý účinek, nebot zasahuje pouze periferní oblast AZ. Aby bylo možno

reaktor bezpečně odstavit, je nutné, aby se v AZ nacházelo alespoň 30 tyčí ruční

regulace. V okamžiku před zahájením experimentu však zásoba reaktivity činila pou-

ze 6 až 8 tyčí.

Před provedením vlastního experimentu byla také odpojena řada automatických

ochran:

- systém havarijního chlazení k zamezení jeho falešného působení během testu,

- havarijní signály stavu parametrů v separátom páry vzhledem k potížím s udržením

hladiny,

- havarijní ochrana od výpadku druhého turbogenerátoru.

Zejména odpojení poslední ochrany motivované snahou ponechat si možnost opako-

vání experimentu v případě jeho neúspěchu se ukázalo jako neprozřetelné, nebot re-

aktor by se byl dokonce i za dané konfigurace řídicích tyčí v zóně bezpečně odstavil

na samém počátku experimentu, aniž by narušil vlastní průběh pokusu.

Experiment začal v 01.04 hodin uzavřením rychločinné uzavírací armatury posled-

ního turbogenerátoru. Začal růst tlak, současně začal klesat průtok chladivá reak-

torem, protože 4 hlavní cirkulační čerpadla dobíhala společně s dobíhajícím turbo-

generátorem. Současně se zvyšovala teplota vody na vstupu do aktivní zóny. Kombina-
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ce těchto faktorů vedla k růstu objemového obsahu páry, což se při kladném parním

koeficientu projevilo růstem zpětnovazební reaktivity. Jelikož automatický systém

regulace nestačil tyto změny kompenzovat, začal v 1.23,30 růst výkon reaktoru se

současným zvyšováním obsahu páry. Zvýšený obsah páry vyvolal další růst kladné reak-

tivity a urychlil celý proces.

Proto operátor v 1.23,40 zmáčkl tlačítko havarijní ochrany č. 5, ale v tomto

okamžiku bylo již příliš pozdě. Řídicí tyče, které byly v zóně, neměly dostatečnou

zásobu reaktivity a tyče, které byly vytaženy ze zóny, nemohly být zasunuty dosta-

tečně rychle. Podle výpočtů dosáhl výkon reaktoru během 3 s hodnotu 530 MW a perio-

da reaktoru klesla hluboko pod hodnotu 20 s.

Automatické havarijní signály od výkonu a periody přišly rovněž příliš pozdě.

Kladný parní dutinový koeficient reaktivity, typický pro reaktory RBMK, způsobil

trvalý růst reaktivity nad hodnotu kritičnosti na okamžitých neutronech. Výpočtem

bylo odhadnuto, že během 4 s po čase 1.23,40 dosáhl výkon reaktoru hodnotu převyšu-

jící stonásobek nominálního výkonu, což je typické pro reaktor nacházející se

v kritickém stavu na okamžitých neutronech. Tento katastrofální vzrůst výkonu vedl

k destrukci paliva, prudké tvorbě páry a následné destrukci zóny a celé konstrukce

reaktoru.

Velký vklad kladné reaktivity způsobil extrémní uvolnění energie v palivu.

Rozpálené palivo a další části reagovaly s okolní vodou a následný vznik páry způ-

sobil vzrůst tlaku. Přetlak a vývin tepla vedly k prasknutí většího počtu palivo-

vých kanálů a jejich horních částí. Během první exploze došlo k rozptýlení úlomků

materiálu a k poškození střechy reaktorové haly. Hermetický prostor reaktoru, kte-

rý je projektován na prasknutí pouze jediného kanálu, byl natlakován natolik, že

byla zvednuta horní deska o váze asi 1 000 tun.

V tomto momentu došlo k prasknutí všech kanálů, vystřelení regulačních tyčí

a k utržení horizontálních potrubí. Druhá exploze nastala asi 2 až 3 sekundy po

první. Zatím není jasné, zda její příčinou byla reakce vzniklého vodíku se vzduchem

nebo to byl důsledek druhé výkonové exkurze. Došlo k rozptýlení asi 25 % grafito-

vých bloků a materiálu palivových kanálů a rovněž praskly stínicí vodní nádrže.

V průběhu následné likvidace havárie byl poškozený blok uzavřen do Betonového

"sarkofágu", aby po dobu několika století bylo zamezeno dniku radioaktivních látek.

K vybudování 60 m vysokého sarkofágu bylo spotřebováno 410 000 m betonu a 7 000 t

kovové výztuže. Práce byly uskutečněny bez přítomnosti lidí s pomocí dálkově ovlá-

daných zařízení. Tato složitá stavba obsahuje četná čidla na střeše a v blízkosti

poškozeného reaktoru, kterými je možno sledovat podmínky uvnitř sarkofágu. Je zde

rovněž instalován ventilační systém, na jehož výstupní straně jsou zabudovány fil-

try na zachycení radioaktivity.

Nápravná opatření

Příčin havárie bylo několik a v dané, málo pravděpodobné kombinaci způsobily

vážnou katastrofu. Z havárie vyplývá bezprostřední poučení věnovat větší pozornost

provozním předpisům, kvalitě personálu a řízení provozu. Pro snížení možnosti chybné

manipulace ze strany personálu byla uskutečněna některá konkrétní technická opatře-

ní na reaktorech RBMK-1000.
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K tomu, aby nebylo možno realizovat takovou konfiguraci řídicích tyčí, která

nesplňuje požadavek minimální provozní zásoby reaktivity, budou všechny tyče opatře-

ny koncovým vypínačem zajištujícím minimální zasunutí tyčí 1,2 m. Dále musí být

70 - 8O tyčí trvale umístěno v aktivní zóně. Tato opatření rovněž značně sníží hod-

notu parního koeficientu reaktivity a celková ochrana proti projektovým nehodám

bude nesporně účinnější. Byla rovněž realizována dodatečná ochrana, která znemožní

možnost provozu reaktoru pod úrovní 700 MWt. Tato krátkodobá opatření byla zavede-

na okamžitě.

V dlouhodobé perspektivě je předpokládáno umístění pevných absorbátorů do zóny

a zvýšení obohacení paliva ze 2 % na 2,4 %, což sníží problém kladného parního koe-

ficientu. Rovněž tak je předmětem studií rychlý ochranný systém.

Jedním z inherentních rysů reaktoru RBMK je kladný dutinový koeficient reakti-

vity. Podobné vlastnosti však mají i další typy reaktorů, např. kanadský reaktor

Candu. I když není pochyb o tom, že reaktory s touto charakteristikou mohou být pro-

vozovány bezpečně, je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost návrhu jejich bezpečnost-

ních a řídicích systémů. Systémy havarijního odstavení musí být naavrženy s dosta-

tečnou účinností a rychlostí zásahu tak, aby byly schopné kompenzovat maximální

kladnou reaktivitu způsobenou dutinovým efektem chladivá pro všechny projektové ne-

hody. Případné opomenutí těchto fyzikálních charakteristik ze strany operátorů mu-

sí být minimalizováno projekčním řešením.

5.5.4 Reaktor RBMK-1500

Zkušenosti z provozu prvých bloků s reaktory RBMK-1OOO potvrdily, že většina

parametrů určujících maximálně přípustný tepelný výkon reaktoru nedosahuje projek-

čních limitů. Hlavní omezující faktory reaktorů RBMK jsou:

- dostatečná rezerva do krize varu druhého druhu /vysušení palivového kanálu/,

- maximální přípustná teplota zirkoniových povlaků /35O°C/,

- maximálně přípustná teplota UO, /2 800 C/,

- maximálně přípustná teplota grafitu /75O°C/.

Analýza parametrů aktivní zóny prokázala, že s výjimkou prvého omezení existu-

jí dostatečné rezervy, umožňující zvýšit výkon reaktoru o 50 %.

K nepřípustnému vysušení teplosměnného povrchu může dojít při vysokém obsahu

páry v horní části palivového kanálu, kde se ustálí prstencové proudění s kapalnou

fází ulpívající na teplosměnném povrchu a s disperzním jádrem obsahujícím kapičky

vody unášené parou. Při porušení vodní blány může dojít k vysušení a přehřátí povr-

chu. Jsou proto v horní části palivových kanálů RBMK-15OO zabudovány s krokem 80 mm

speciální intenzifikátory výměny tepla, usměrňující kroužením proudu chladivá ka-

pičky vody k teplosměnným povrchům. Experimenty v neaktivních smyčkách potvrdily,

že výkon palivového kanálu tak lze zvýšit až o 50 %, aniž se sníží potřebná rezer-

va do vysušení teplosměnného povrchu.

Jelikož také hlavní oběhová čerpadla vykazují dostatečné rezervy, bylo možno

zvýšit jednotkový výkon reaktorů tohoto typu až na 1 500 MWe/a to pouze s malými

změnami kompletujícího zařízení a stavebních objemů základních budov a vybavení.

Největší blok ve světě RBMK-1500 byl uveden do provozu v Ignalinu na Litvě v r.1984.

Technické parametry a základní vybavení reaktoru RBMK-1500 zůstaly stejné jako u

reaktoru RBMK-10OO /viz tab. 5.1/. Zachován zůstal počet technologických kanálů, ka-
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nálů systému řízení a ochrany, hlavní rozměry aktivní zóny, konstrukce elementů

reaktoru, hlavních cirkulačních čerpadel a separátorů.

Produkce páry v jaderném zařízení na výrobu páry se zvýšila z 15 % na 29,1 %

díky zvýšení středního hmotnostního obsahu páry na výstupu z palivových kanálů.

Přitom se snížilo průtočné množství chladivá aktivní zónou.

5.6 Nové projekty reaktorů RBMK

Základní předností reaktorů RBMK, kromě možností produkovat páru s vyššími pa-

rametry než u lehkovodních reaktorů a lepšího využití palivové suroviny, je možnost

zvyšovat jednotkový výkon na základě použití unifikovaných konstrukčních elementů

prostým zvyšováním počtu kanálových sekcí. Nové projekty reaktorů typu RBMK počítají

s růstem jednotkového výkonu až na hranici 2 OOO - 2 400 MWe, přičemž budou v širší

míře využívány standardizované komponenty elektrárny. V současné době pokračují vý-

vojové práce na projektech reaktoru RBMK o elektrickém výkonu nad 2 000 MW, vybave-

ného dvěma turbínami pracujícími s nasycenou /RBMK-24OO/ nebo slabě přehřátou párou

/RBMK P-24OO/. V těchto projektech dochází k realizaci některých myšlenek vedoucích

ke zlepšení technickoekonomických ukazatelů elektráren a ke zvýšení bezpečnosti a

spolehlivosti. Na rozdíl od reaktorů RBMK-1000 se u těchto jednotek počítá s použi-

tím větších kanálů. Varné kanály mají u obou variant téměř shodnou konstrukci a je-

jich palivové elementy jsou shodné. Zvětšení průměru zirkoniové trubky v oblasti in-

tenzivního vývinu páry dovoluje umístit zde intenzifikátory, zlepšit podmínky chla-

zení horní části palivových tyčí, zvýšit rezervu, jež zabraňuje vzniku krize varu

a též podstatně snížit hydraulický odpor celého kanálu.

Kanály tvoří čtvercovou mříž s roztečí 320 mm. V souvislosti se zvětšením roz-

teče mříže a vyšším měrným výkonem je zajištěno nucené chlazení grafitového zdiva

dusíkem, který proudí zvláštními kanály. Dmychadla a tepelné výměníky soustavy ply-

nového chlazení jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby.

Cirkulaci chladivá v okruhu varných i přehřívacích kanálů zajištují čerpadla

umístěná v bubnových separátorech. Na rozdíl od reaktoru RBMK-1000 se v regulačním

a ochranném systému reaktoru RBMK-2400 používá tyčí, jež jsou umístěny mimo mříž pa-

livových kanálů. Absorbující část tyče tvoří bločky z karbidu bóru v grafitové mat-

rici. Tyče se pohybují ve zvláštních traktech a jejich pohonné mechanismy jsou umís-

těny pod reaktorem. Jsou chlazeny plynem z okruhu pro chlazení grafitového moderá-

toru.

Podle údajů publikovaných v r. 1987 se však již reaktory RBMK dále rozvíjet

nebudou a těžiště dalšího vývoje energetických reaktorů se přesouvá na velké tlako-

vodní reaktory navazující na zkušenosti s reaktory WER-1000. Výstavba bloků Černo-

byl 5 a 6 se zastavuje a budou pouze dokončeny rozestavěné bloky v jaderných elek-

trárnách Smolensk, Kursk a Ignalino.
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Mateřskou zemí těžkovodních reaktorů je Kanada. Kanadský energetický reaktor

CANDU /Canada Deuterium-Uranium/ moderovaný a chlazený těžkou vodou v horizontálních

tlakových kanálech je jediný úspěšný typ, umožňující použití přírodního uranu. Tento

reaktor obstál v tvrdé konkurenci s lehkovodními reaktory, at již typu PWR či BWR,

tvoří základ kanadského jaderného energetického programu a prosazuje se dspěšně i

v dalších zemích. Méně úspěšně probíhal vývoj těžkovodních reaktorů chlazených ply-

nem, organickou látkou, či obyčejnou vodou.

6.1 Dosavadní vývoj těžkovodních reaktorů

Výzkum těžkovodních reaktorů byl zahájen již v roce 1945, kdy byl v Kanadě

spuštěn prvý experimentální reaktor ZEEP /Zero Energy Experimental Pile/. 0 dva ro-

ky později následovalo ve výzkumném středisku Chalk River spuštění velkého experi-

mentálního reaktoru NRX /National Reactor Experiment/. Tento reaktor měl na svou do-

bu pozoruhodný tepelný výkon 47 MW a po dlouhou dobu produkoval nejvyšší hustotu

neutronového toku na světě. Kanadská výzkumná základna byla v r. 1957 doplněna reak-

torem NRU o tepelném výkonu 95 MW, čímž byly vytvořeny podmínky pro výstavbu malé

demonstrační elektrárny NPD /Nuclear Power Demonstration Station, obr. 6.1/.

Podle původní koncepce měl být NPD postaven jako těžkovodní reaktor s nádobou

tankového typu o elektrickém výkonu kolem 20 MW. Pozdější analýzy však ukázaly před-

nosti reaktoru s horizontálními tlakovými kanály a tak byla v r. 1962 spuštěna elek-

trárna, z níž vycházejí produkty současných kanadských těžkovodních reaktorů typu

CANDU. Je pozoruhodné, že tato elektrárna byla postavena za pouhé čtyři roky a že

pracuje dodnes. Další elektrárnu Douglas Point /el. výkon 206 MW/ uvedenou do pro-

vozu v r. 1968 můžeme již považovat za průmyslový prototyp elektrárny s reaktorem

CANDU. Tato elektrárna však již byla v r. 1984 trvale odstavena.

6.1.1 Těžkovodní reaktory chlazené plynem

Vývoj těžkovodních reaktorů probíhal rovněž v řadě dalších zemí. Hlavním moti-

vem bylo použití přírodního uranu a podstatně lepší využití štěpného materiálu

v těžkovodních reaktorech. Vynikající vlastnosti těžké vody jako moderátoru dovolu-

jí zvolit rozmanité koncepce reaktoru na přírodní uran. Tato rozmanitost pramení

zejména v možnosti volby teplonosné látky, kterou může být plyn /CO2/, obyčejná

či těžká voda, nebo vhodná organická látka.

V řadě zemí byl sledován vývoj těžkovodního reaktoru chlazeného kysličníkem

uhličitým. Ve Francii byl v r. 1967 uveden do provozu prototyp jaderné elektrárny

EL-4 o výkonu 70 MWe, s obohaceným U0 2. V témže roce byl také spuštěn malý reaktor

o výkonu 7 MWe ve Švýcarsku /Lucens 1967/. V roce 1972 byl dokončen československý
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1 - reaktor s horizontálními tlakovými 4 - tank na vypouštění moderátoru
k a n á l y , 5 - parní turbína

2 - tepelné výměníky hlavního cirkulační- , _ Dinic£ stroi
ho okruhu p 3

3 - tepelný výměník moderátoru

Obr. 6.1 Kanadská demonstrační elektrárna s těžkovodním reaktorem NPD-1, hrubý

elektrický výkon 25 MW

prototyp plynem chlazeného reaktoru KS-15O /výkon 110 MWe/ a západoněmecká jednot-

ka KKN o výkonu 100 MWe /Niederaichbach/. Některé studie jaderných elektráren s ply-

nem chlazenými těžkovodními reaktory byly zpracovány i v OSA.

Neúspěch ve vývoji beryliových povlaků palivových tyčí schopných vydržet vyso-

ké vyhoření a další potíže s extrapolací výkonu na hranici /~*-> 500 MWe však přesvěd-

čily výrobce, že plynem chlazený těžkovodní reaktor ztratil v blízké budoucnosti

dobré vyhlídky na další vývoj. V současné době jsou všechny plynem chlazené proto-

typy již trvale odstaveny.

6.1.2 Těžkovodní reaktory chlazené organikem

Také vývoj těžkovodního reaktoru chlazeného organikem byl neúspěšný. Počáteční

materiálové problémy zpozdily vývoj natolik, že zůstalo u několika malých experimen-

tálních jednotek uvedených do provozu sdružením Euroatom a v Kanadě /Whiteshell/.

Do roku 1967 probíhal vývoj na stupni základního výzkumu také v USA a ve Španělsku.
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Rovněž v ČSSR byla jeho varianta plynem chlazeného reaktoru sledována koncepce reak-

toru s organickým chladivém /DOR/.

6.1.3 Těžkovodni reaktory chlazené obyčejnou vodou

Podstatně dspěšněji probíhal vývoj těžkovodních reaktorů chlazených obyčejnou

vodou. Prototypová elektrárna-o výkonu 250 MWe na přírodní uran byla v r. 1971 uve-

dena do provozu v Kanadě /Gentilly-1/, další prototyp s obohaceným palivem o výkonu

100 MWe byl začátkem r. 1968 uveden do provozu ve Velké Británii /Steam generated

heavy water reactor - SGHWR, Winfrith/. Hlavní přednosti této varianty jsou nižší

investiční náklady a vyšší Účinnost elektrárny. K odvodu tepla se používá nucené

cirkulace lehké vody ve vertikálních kanálech s přímým cyklem. Použití lehké vody

jako chladivá snižuje množství těžké vody na rfčet zhoršené neutronové bilance. Těž-

kovodni reaktor chlazený obyčejnou vodou je v podstatě systém se dvěma moderátory.

Jestliže je v chladicích kanálech poměrně velký objem H 20 /jako je tomu v britském

reaktoru s obohaceným palivem/, jsou jaderné vlastnosti podobné vlastnostem lehko-

vodních reaktorů, tj. je nutné použít obohaceného paliva, ačkotiv obohacení je poně-

kud nižší než v případě lehkovodních reaktorů. Jestliže jsou palivové pruty umístě-

ny blízko sebe /např. mezera 1 ram u kanadského prototypu/, zmenší se objem lehké vo-

dy a absorpce neutronů na minimum a provoz s přírodním uranem je možný, i když vyho-

ření paliva je nižší než u varianty chlazené vodou.

1 - palivové články

2 - těžká voda

3 - kalandria /nádoba na těžkou vodu/

4 - těžkovodni reflektor

5 - jeden z osmi přehřívacích kanálů

6 - dva ze 104 varných kanálů

7 - parní buben /separator páry/

8 - hlavní parovod

9 - oběhová čerpadla primárního okruhu

10 - přívod napájecí vody

Obr. 6.2 Schéma primárního okruhu těžkovodniho reaktoru SGHWR
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Systém SGHWR /obr. 6.2/ byl vyvinut ve Velké Británii s cílem spojit nejlepší

vlastnosti CANDU a varného reaktoru s přímým cyklem. Jako chladivá ve svislých tla-

. kových trubkách se používá obyčejná lehká voda za podmínek řízeného varu. V separá-

torech páry /7/, umístěných mimo aktivní zónu, se odděluje pára od vody a přivádí

se přímo na turbínu, zbylá voda je oběhovými čerpadly /9/ vrácena k dolním koncům

tlakových trubek. Koncepce reaktoru umožňuje i jaderné přehřívání páry. Palivové

články se do značné míry podobají článkům BWR, mají však válcovitý tvar /místo čtver-

cové kazety/, něhot jsou umístěny v tlakových trubkách. Pro prototyp ve Winfrith by-

ly vyvinuty systémy výmény paliva za provozu, avšak v komerčním projektu je možno

volit bud výměnu za provozu nebo s odstavením. Komerční provedení by se patrně ne-

obešlo bez plnotlaké ochranné obálky.

Do určité míry připomíná tento typ sovětské grafitové reaktory chlazené lehkou

vodou, hlavní rozdíl je v použitém moderátoru. Základní předností koncepce s tlako-

vými kanály je možnost použití standardizovaných sekcí ke stavbě reaktorů různého

výkonu, mezi nedostatky patří mj. možnost dosažení kladného dutinového koeficientu

reaktivity.

Přestože se britský reaktor SGHWR ukazuje jako velice spolehlivý systém, nepo-

čítá se s ním v dalším rozvoji britské jaderné energetiky. Také Kanada další vývoj

tohoto typu pozastavila a Gentilly-1 byla v r. 1977 trvale vyřazena z provozu. Otev-

řená situace zůstává v Japonsku, kde je od r. 1979 v provozu reaktor Fugen o výkonu

148 MWe a v Itálii, kde byla v r, 1983 poněkud překvapivě zahájena výstavba experi-

menálního reaktoru CIRENE /35 MWe, termín dokončení v r. 1988/.

6.1.4 Těžkovodnf reaktory s reaktorovou tlakovou nádobou

Těžkovodní reaktory umístěné v reaktorové nádobě jsou analogií lehkovodních

reaktorů PWR, případně BWR. Poměrně úspěšným švédským projektem byla první jaderná

teplárna Agesta spuštěná v r. 1964 na předměstí Stockholmu /10 MWe a 55 MWt pro cen-

trální vytápění/, jejíž popis uvádíme na jiném místě. Na tento projekt navázala vý-

stavba JE s těžkovodním varným reaktorem BHWR v Marviken. Rovněž v norském Haldenu

byl v r. 1964 spuštěn těžkovodní experimentální reaktor o výkonu 20 MWt, odpovídají-

cí varnému reaktoru BWR. V Belgii byl v šedesátých letech provozován reaktor Vulcain.

Zajímavým vývojem prošel těžkovodní reaktor s tlakovou nádobou v NSR. V r. 1966

byla po čtyřech letech výstavby uvedena do provozu demonstrační elektrárna MZFE

s reaktorem o výkonu 52 MWe. V samotné NSR těžkovodní reaktor v konkurenci s lehko-

vodními reaktory neuspěl. Ukázal se však přitažlivý pro Argentinu, a tak byla v le-

tech 1968-1974 realizována firmou KWU Siemens výstavba elektrárny Atucha-1 /výkon

335 MWe/. V r. 1981 navázala na tuto elektrárnu výstavba další jednotky Atucha-2,

/výkon 692 MWe/ s termínem dokončení v r. 1989. Mezitím došlo rovněž k výstavbě JE

s kanadským reaktorem CANDU /EMBALSE, CANDU-600, komerční provoz od r. 1984/. V sou-

časné době KWU nabízí verzi o výkonu 300 MWe, která by měla být přitažlivá pro roz-

vojové země /49/.

Těžkovodní reaktor v tlakové nádobě však přesto nepatří mezi perspektivní typy.

Růst jednotkového výkonu vede k extrémně velkým nádobám, které by si vyžádaly pře-

chod na betonovou technologii. Proto byl ambiciózní švédský projekt varného reakto-

ru s turbínou na těžkovodní páru Marviken v pokročilém stadiu výstavby zastaven a

další zájemci o těžkovodní reaktory dávají přednost reaktorům CANDU.
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6.2 Kanadské těžkovodní reaktory CANDU

Úspěšný provoz demonstrační elektrárny NPD a zkušenosti shromážděné v průběhu

výstavby a provozu prototypu Douglas Point umožnily zahájit průmyslovou výstavbu

jaderných elektráren s reaktory CANDU. V r. 1965 bylo započato s výstavbou prvého

bloku JE Pickering A, projektované se čtyřmi bloky o celkovém elektrickém výkonu

přes 2 000 MWe. Již v r. 1973 byl spuštěn poslední blok a ještě v témže roce stanu-

la JE Pickering v čele světové produkce elektrické energie, když vyrobila přes 14

miliónů MWh. Jednotlivé bloky dosáhly pozoruhodného součinitele využití 93,7O, 86

a 90 %. Také v° dalších letech byly provozní výsledky této elektrárny vynikající.

V současné době dochází u této elektrárny k výměně všech palivových kanálů.

Ještě v r. 1971 byla zahájena výstavba další kanadské elektrárny s reaktory

CANDU /Bruce/ a zájem o kanadské těžkovodní reaktory projevily i některé další ze-

mě, sledující nezávislost jaderné energetiky na zahraničních dodávkách obohaceného

uranu. Kromě Indie, Pákistánu, Argentiny a Jižní Koreje staví JE s reaktory CANDU

také Rumunsko, v jednání v současné době neúspěšném, je turecká elektrárna Akkuyu,

zájem projevuje i Portugalsko. Přehled JE s reaktory CANDU je uveden v tab. 6.1.

6.2.1 Charakteristické rysy reaktorů CANDU

CANDU je jediný typ reaktoru na světě, situovaný jako horizontální válec s tla-

kovými kanály. Tato originální koncepce dovoluje kontinuální výměnu paliva za plné-

ho provozu, a to z obou stran aktivní zóny. Charakteristické rysy kanadských reakto-

rů chlazených těžkou vodou jsou:

- použití přírodního uranu,

- velmi dobrá neutronová bilance, relativně vysoký konverzní poměr a malá spotřeba

paliva,

- použití drahé těžké vody vyžadující snižování úniků na minimum,

- kladný teplotní koeficient reaktivity chladivá,

- kontinuální oboustranná výměna paliva za provozu,

- nižší účinnost termodynamického cyklu,

- použití tlakových kanálů místo reaktorové nádoby,

- výborné provozní charakteristiky,

- možnost adaptace systému na různé palivové cykly.

£± jaderných elektráren s reaktory CANDU patří na prvním místě

možnost použití přírodního uranu, bez nároků na obohacovací kapacity. Parazitní

absorpce neutronů v aktivní zóně moderované a chlazené těžkou vodou je nízká a reak-

tory CANDU se ve spotřebě štěpného materiálu projevují vysokou hospodárností. Další

předností kanadských reaktorů je spolehlivý provoz, s vysokým součinitelem využití.

Jelikož se palivo v reaktorech vyměňuje za plného provozu, není třeba elektrárnu

při výměně paliva odstavovat. Další příznivý vliv na spolehlivost systému má kromě

pečlivé výroby a údržby i zvolená koncepce s horizontálními tlakovými kanály. Před-

ností této koncepce je, že pouze část zařízení pracuje při vysokém tlaku a že odpa-

dá tlaková nádoba reaktoru. Jednotlivé části elektrárny lze tak vyrábět za kontrolo-

vaných podmínek ve výrobních závodech a snadno převážet na staveniště. Při vývozu

elektrárny lze do výroby jednotlivých zařízení ve značné míře zapojit domácí průmysl.
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Tabulka 6.1 Kanadské těžkovodní reaktory CANDU v provozu, ve výstavbě a objednané /X6, 17/

Elektrárna

NPD-1

Pickering-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

Rajasthan-1

-2

Kanupp

Bruce-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

Kalpakkam-l

-2

Embalse

Gentilly-2

Point
Lepreau

Korea Nucl.3

Darlington-1

-2

-3

-4

Cernavoda-1

-2

-3

-5

Narora-1

-2

Kakrapar-1

-2

Akkuyu

Cuyo

Noa

Bas

Stát

Kanada

Indie

Pákistán

Kanada

Indie

Argentina

Kanada

Korea

Kanada

Rumunsko

Indie

Turecko

Argentina

El.
hrubý

25

542

542

542

542

540

540

540

540

220

220

137

826

904

828

904

865

865

B65

865

235

235

648

685

680

679

935

935

935

935

235

235

235

235

irýkon.MW
čistý

22

515

515

515

515

516

516

516

516

202

202

125

759 x /

769 X /

759 X /

769 X /

835

835

837

837

220

220

600

638

635

629

881

881

881

881

62O X X /

62O X x /

62O X X /

220

220

220

220

635

600

600

600

Zahájeni

1958

6/65

6/65

6/66

6/66

7/74

7/74

7/74

7/74

12/64

6/68

8/66

8/71

12/70

7/72

9/72

6/78

2/78

4/79

9/79

2/70

5/71

4/74

4/74

5/75

5/77

3/82

8/81

2/85

4/86

9/80

/82

/84

1/76

/76

/83

/83

/86

/88

/91

Uvedení do
provozu
měsíc/rok
plán

11/7C

10/71

10/72

10/73

4/80

1/81

10/81

7/82

12/69

12/73

6/71

6/77

9/76

6/78

6/79

7/83

10/82

4/84

1/85

6/76

6/77

1/80

11/79

9/82

1/82

8/86

1/85

5/87

2/88

/86

/87

3/81

3/82

/91

/95

/97

skutec.
nebo
oček.

10/62

7/71

12/71

6/72

6/73

5/83

2/84

1/85

2/86

12/73

4/81

12/72

9/77

9/77

2/78

1/79

3/85

9/84

4/86

2/87

1/84

10/85

11/83

9/83

1/83

4/83

2/89

5/88

11/91

8/92

/90

/91

2/88

2/89

/91
/92

/92

Součinitel
využití %
do konce
roku 1984

65,7

73,7

74,6

78,8

82,1

82,4

85,9

26,8

42,0

25,5

86,3

80,6

89,1

90,1

98,8

60,5

47,9

61,6

87,1

64,1

x/ JE Bruce-1,-2,-3,-4 mají dodatečnou kapacitu k výrobě technologické páry,

takže čistý elektrický výkon bloků je 770, 848, 770 a 848 MWe.

Podle údajů MAAE /16/ je čistý elektrický výkon tohoto bloku 660 MWe
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Mezi_nedostatk^ kanadské koncepce patří značné množství těžké vody potřebné

k provozu reaktoru a úniky této drahé kapaliny v systému odvodu tepla. Technologie

výroby těžké vody je však plně zvládnuta a může být vyvezena i do zahraničí těm

partnerům, kteří chtějí provozovat dovezené reaktory nezávisle na výrobci. Každý

nový reaktor vyžaduje asi 0,8 t těžké vody na 1 instalovaný MW elektrického výkonu.

Jaderná elektrárna o výkonu 1 000 MWe tedy potřebuje ke svému provozu asi 800 tun

těžké vody. Výstavba závodu na výrobu těžké vody s kapacitou ~ 800 t/r si vyžádá

asi polovinu investičních prostředků potřebných k výstavbě elektrárny o výkonu

1 000 MWe. Takovýto závod pak pochopitelně může každý rok dodávat těžkou vodu pro

jeden nový reaktor o výkonu 1 000 MWe. V případě JE Bruce bylo prokázáno, že zahájí-

-li se výroba takového závodu ve stejné době jako výstavba samotné elektrárny, mů-

že výroba těžké vody pokrýt potřeby elektrárny.

Pečlivým a soustavným snižováním provozních úniků těžké vody bylo docíleno

dobrých výsledků. V současné době je spotřeba těžké vody menší než 1 % za rok a

pokud se náklady na doplňovanou těžkou vodu zahrnou do ceny vyrobené elektřiny,

projeví se pouze několikaprocentním zvýšením palivové složky. Snižování úniků a

pokles znehodnocování těžké vody příměsemi H 20 se docilují především maximální izo-

lací těžkovodních a lehkovodních systémů, použitím uzavřeného cirkulačního a rege-

neračního systému a snížením počtu mechanických a těsnicích spojů. Při správném hos-

podaření by po třiceti plánovaných letech provozu měla cena zbylé těžké vody zapla-

tit náklady na trvalé odstavení elektrárny.

Nižší termodynamická účinnost elektráren s reaktory CANDU je z velké části způ-

sobena izolací moderátoru od chladivá. Moderátor je od palivového kanálu oddělen

plynovou vrstvou a jeho pracovní teplota je nízká. Jelikož se asi 5 % tepelné ener-

gie získané při štěpení těžkých jader uvolňuje zpomalováním štěpných neutronů pří-

mo v moderátoru, je nutné toto teplo odvádět samostatným chladicím okruhem. Využitel-

nost tohoto tepla je však vzhledem k nízké teplotě problematická. Nižší účinnost pře-

měny energie je kompenzována úsporou paliva.

6.2.2 Uspořádání reaktoru CANDU

Přestože se reaktory CANDU jednotlivých elektráren od sebe poněkud odlišují,

jsou tyto rozdíly nepodstatné. Základní parametry reaktorů některých kanadských

elektráren uvádí tab. 6.2. Reaktor průmyslové elektrárny Pickering se stal základem

standardizovaného projektu CANDU-6OO, z dalších elektráren Bruce a Darlington byla

odvozena standardizovaná jednotka CANDU-950. Pro rozvojové země byl vyvinut standar-

dizovaný projekt CANDU-300.

Základní jednotkou výměny paliva je palivový článek, znázorněný na obr. 6.3.

Sestává ze svazku 28 nebo 37 identických palivových tyčí /2/, udržovaných v přesné

rozteči distančními elementy /3/, /I/ a /5/. Palivová tyč je tvořena válcovou povla-

kovou trubkou o 0 13 nun, délce 0,5 m, tloušĚce stěny 0,42 mm, vyrobenou ze zirkonio-

vé slitiny zirkaloy-4. Válcová trubka je na obou koncích uzavřena privarenými plochý-

mi víčky. Pracovní teplota trubky je určena tlakem v systému a dosahuje 3O4 °C /Pic-

kering/ resp. 327 °C /Bruce/. Typická palivová tyč obsahuje 29 válcových palivových

tablet /4/, vyrobených z přírodního UOj. Předpokládaná pracovní teplota paliva dosa-

huje maximálně 2 000 °C. Konstrukce palivové tyče je poněkud jednodušší než v pří-

padě PWR, nebot není třeba vzhledem k relativně nízkému vyhoření a malému počtu pa-
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Tabulka 6.2 Základní charakteristiky kanadských těžkovodních reaktorů CANDU

Reaktor

Výkon: hrubý elektrický, MWe

čistý elektrický, MWe

tepelný, MW

Účinnost jaderné elektrárny /čistá/, %

Aktivní zóna: průměr, m

délka, m

palivová vsázka, t

počet palivových kanálů

počet palivových článků

počet tyčí v palivovém článku

průměr x výška palivové tablety, mm

max. lineární výkon palivové
tyče, kW/m

vyhoření paliva, MWd/kg

průměrný měrný výkon AZ, MW/m

max. měrný výkon AZ, MW/m

náplň těžké vody, t

teplota moderátoru, °C

Chladivo: tlak, MPa

vstupní teplota, °C

výstupní teplota, °C

oběhových čerpadel

průtok, t/h

Turbína: tlak páry na vstupu, MPa

teplota na vstupu, °C

Pickering-1

542

515

1 744

28,7

6,37

5,94

92,9

380

4 680

28

14,8 x 23,3

52,8

•7,6

8,7

15,6

266

max. 68

8,8

249

293

16

2 3OO

3,8

248

Bruce-5

865

837

2 852

29,3

7,O6

5,94

117

480

6 240

37

11,3 x 15,3

52,8

7,1

11,6

19,8

338

30

9,3

257

305

4

9 300

4,2

254

Darlington

935

881

2 798

31,4

7,06

5,94

117

600

6 240

37

12,2 x 17,0

52,5

6,8

11,4

19,4

281

41

10,4

265

313

4

2,8 m3/s

4,93

263

livových tablet ponechat prostor pro hromadění štěpných produktů s pružinami, pod-

ložkami aj.

V každém palivovém kanále je za sebou umístěno 12 článků, které se při výměně

paliva posouvají z jednoho konce AZ na druhý, případně přemistují tak, aby bylo do-

saženo rovnoměrného vyhoření. Mezi tlakovou trubkou /6/ a trubkou kalanrie /7/ je

již zmíněná plynová rezerva, která tepelně izoluje chladivo od moderátoru.

Na obr. 6.4 je schematicky znázorněn kanadský systém výroby páry. Vlastní ak-

tivní zónu vytváří tenkostenná válcová nádoba na těžkou vodu /2/, nazývaná kalandrie,

s privarenými vodorovnými trubkami, v nichž jsou umístěny tlakové palivové kanály

/I/. Kalandrie je vyrobena z nerezového materiálu a její rozměry se liší podle výko-

nu reaktoru. Teplo uvolňované v moderátoru zpomalováním neutronů a teplo unikající

z palivových kanálů přes plynovou izolační mezeru se odvádí samostatným chladicím

okruhem /4/. Hlavní chladicí okruh je proveden ve dvou samostatných smyčkách; každá

smyčka představuje jakousi osmičku se dvěma oběhovými čerpadly /5/ a dvěma parními

generátory /6/. Oběhové čerpadlo /5/ protlačuje ochlazenou těžkou vodu tlakovými

kanály /I/ do prvého parního generátoru /6/. Odtud vstupuje ochlazená těžká voda do

druhého oběhového čerpadla, které přivádí vodu ohřátou v AZ do druhého parního gene-

rátoru. Chlazení palivových kanálů je tedy uspořádáno tak", 2e polovina vodorovných
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1 - distanční elementy

2 - palivová tyč

3 - koncovka

4 - palivové tablety z UO2

5 - distanční mřížka

6 - tlakový kanál

7 - trubka kalandrie

Obr. 6.3 Palivový článek s 28 palivovými tyčemi /Pickering/

1 - tlakové palivové kanály

2 - nádoba moderátoru /kalandrie/

3 - plnící stroj

4 - chladící okruh moderátoru

5 - čerpadla

6 - parní generátory

7 - kolektory /sběrače/

8 - kompenzátor objemu

9 - přívod napájecí vody

10 - hlavní parovod

11 - palivový článek

Obr. 6.4 Jaderný systém výroby páry s reaktorem CANDU
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1 - kalandrie

2 - válcový plást kalandrie

3 - čelní deska kalandrie

4 - plást bočního stínění

5 - čelní deska výměny paliva

6 - trubky bočního stínění

7 - koncovky tlakových kanálů

8 - přívod chladicí vody

9 - trubky kalandrie

10 - stínění

11 - boční stínění z ocelových kuliček

12 - vchod

13 - potrubí nouzového odvodu vody,
resp.páry

14 - přívod moderátoru z chladicího okruhu

15 - odvod těžké vody

16 - tyče havarijního odstavení

17 - absorpční tyče k tvarování vývinu

tepla

18 - vertikální detektor toku

19 - regulační tyč, řídící

20 - jednotka s kapalným absorbátorem
21 - chlazení bočního stínění

22 - šachta reaktoru

23 - nástavba šachty

24 - pojistná membrána

25 - přepad moderátoru

Obr. 6.5 Reaktor CANDU
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kanálů je protékána zleva, polovina zprava. Tlak v systému odvodu tepla udržuje ob-

jemový kompenzátor /8/.

Reaktor /obr. 6.5/ sestává z ocelové tenkostenné konstrukce /I/ /kalandrie/,

v níž se nachází těžká voda. Tlakové kanály s palivovými články se montují do hori-

zontálních trubek /9/. Moderátor má samostatné chlazení, těžká voda se odvádí trub-

kami /15/ a přivádí zpět potrubím /14/. Regulační systém je situován ve vertikálně

umístěných trubkách. Sestává z absorpčních tyčí systému rychlého odstavení /16/ /ha-

varijní tyče/, z pohyblivých absorpčních tyčí /17/ určených k tvarování vývinu tepla

v aktivní zóně a z trubek /20/ obsahujících objemy, které je možno zaplnit kapalným

absorbátorem /obyčejnou vodou/. Kalandrie je na obou koncích podepřena bočním stíně-

ním, které umožňuje přístup plnicího stroje, a to z obou stran aktivní zóny. Boční

stínění sestává z trubek /6/, jimiž procházejí palivové kanály, a z volně sypaných

ocelových kuliček /li/. Boční ifcínění má samostatný chladicí okruh s obyčejnou vodou,

která je součástí stínění . Na tlakové palivové kanály jsou napojeny trubky /8/

s přívodem resp. odvodem chladicí těžké vody. Celý reaktor je umístěn v betonové

šachtě /22/ vyložené ocelovým plechem a zaplněné za provozu obyčejnou vodou. Tato

voda představuje účinné biologické stínění a současně zamezuje ohřívání reaktoru

v důsledku tepelných ztrát. Pokud by došlo v případě havárie k nepřípustnému nárůs-

tu tlaku v kalandrii, praskne pojistná membrána /24/, čímž se zamezí poškození

konstrukce reaktoru.

Celková dispozice primárního okruhu,v plnotlaké ochranné obálce je znázorněna

na obr. 6.6. Ve spodní části obálky je situován reaktor /7/ /CANDU-600/. Obě čela

reaktoru /6/ jsou přístupná, což umožňuje oboustrannou výměnu paliva. Reaktor je vy-

baven dvěma plnicími stroji /10/ - /14/. Dvousmyčkové uspořádání se čtyřmi oběhový-

mi čerpadly /9/ a se čtyřmi parogenerátory /18/ je navrženo tak, že se hlavní kompo-

nenty primárního okruhu nacházejí nad reaktorem, takže je možno použít k dochlazová-

ní reaktoru přirozené cirkulace. Betonová konstrukce šachty reaktoru vytváří základy

pro umístění těžkých komponent a současně chrání důležitá zařízení před letícími

úlomky v případě havárie.

Originálním rysem kanadské ochranné obálky je umístění bazénu vody v horní čás-

ti /I/. Tato voda zásobuje v případě havárie sprchovací systém ochranné obálky a dal-

ší zařízení systému nouzového dochlazování reaktoru.

Elektrárna Pickering A se čtyřmi jednotkami používá společné vakuové budovy.

Každý reaktor je umístěn ve vlastní betonové budově, spojené kanály s centrální va-

kuovou budovou udržovanou na subatmosférickém tlaku. V případě nárůstu tlaku v re-

aktorové budově se otevře pojistný ventil a unikající pára je vedena do vakuové" bu-

dovy, kde kondenzuje. Sprchový systém vakuové budovy je natolik účinný, že potlačí

počáteční nárůst tlaku a zajistí, že konečný tlak v reaktorové budově je rovněž

subatmosférický. Další čtyři jednotky JE Pickering-B však již sestávají z bloků

umístěných v samostatné ochranné obálce.

6.2.3 Palivové cykly reaktorů CANPU

Zatímco koncepce lehkovodních reaktorů je založena na použití obyčejné /pří-

rodní/ vody a obohaceného paliva, vycházejí reaktory CANDU z opačná koncepce, tj.

používají "obohacenou" vodu a přírodní uran. Koncepce reaktoru na přírodní uran vy-

žaduje přísnou neutronovou ekonomii. Aktivní zóna obsahuje kromě paliva pouze tech-
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1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

bazén se sprchovací vodou

uzávěr sprchovací vody

oběhová čerpadla chladicího okruhu
moderátoru

tepelný výměník chladicího okruhu
moderátoru

přístup k napájecím trubkám tlako-
vých kanálu

čelo reaktoru

reaktor

mechamismy systému řízení reaktoru

9 - hlavní oběhové čerpadlo

10 - pojízdný most plnicího stroje

11 - pracovní hlavice plnicího stroje se

zásobníkem PČ

12 - přívody plnicího stroje

13 - kontrolní místnost plnícího stroje

14 - uzávěr plnicího stroje

15 - tank s vodou bočního chlazení

16 - vzduchový chladič šachty reaktoru

17 - kompentátor objemu

18 - parní generátor

19 - jeřáb

Obr. 6.6 Dispozice primárního okruhu CANDU-600 v plnotlaké ochranné obálce
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nickou těžkou vodu /99,7 % váhových D2O/ a zirkoniové slitiny s nízkou absorpcí neu-

tronů, část neutronů se ovšem ztrácí zásahem regulačních orgánů. Kontinuální obou-

stranná výměna paliva má na neutronovou bilanci rovněž pozitivní vliv, nebot není

nutné kompenzovat velké zásoby reaktivity, potřebné pro spuštění reaktorů s kampa-

ňovým provozem.

Současné reaktory CANDU pracují s přírodním uranem v otevřeném cyklu, tj. bez

přepracování paliva. Docilované průměrné vyhoření paliva 6,7 až 8 MWd/kg těžkého ko-

vu je podstatně nižší než průměrné vyhoření docilované v lehkovodních reaktorech,

odpovídá však poměru koncentrací štěpného materiálu obou systémů. Díky nízké parazit-

ní absorpci neutronů v AZ je však využití paliva v reaktorech CANDU i bez recyklo-

vání paliva podstatně vyšší. Další předností palivového cyklu těchto reaktorů je níz-

ký zbytek U-235 a vysoká koncentrace Pu ve vyhořelém palivu. Základní parametry ote-

vřeného palivového cyklu reaktorů CANDU jsou shrnuty v tab. 6.3.

Přednosti těžkovodních reaktorů se však mohou projevit ještě podstatněji v dal-

ších palivových cyklech. Současné použití přírodního uranu je zatím ekonomicky výhod-

Tabulka 6.3 Porovnání otevřeného palivového cyklu CANDU s typickým cyklem tlako-

vodriího reaktoru PWR /55/

/pro srovnání uvažován reaktor o výkonu 1 GWe, součinitel využití

80 %, 30 let provozu, zbytková koncentrace při obohacování 0,2 %

0 235/

Reaktor

Průměrné1 vyhoření vyjímaného paliva,
MWd/kg

Čerstvé1 palivo

Vyhořelé palivo /hmotnostní %/

Spotřeba přírodního uranu, t/GWe

Spotřeba obohacovací práce, t jsp/GWe

Pu ve vyhořelém palivu, t

CANDU

7,3
přírodní 0

0,23 % U 235

4 230

-
11,2

PWR

33

obohacení
na 3,2 %

0,82 % U 235

4 930

3 875

5,4

né, navíc zbavuje provozovatele závislosti na obohacovacích kapacitách, V průběhu

času se však ceny jaderných materiálů mění a mohou vzniknout podmínky pro využití

mírně obohaceného uranu, recyklovaného plutonia, nebo toria. Jsou proto V Kanadě

sledovány další palivové cykly:

1/ Zdokonalený otevřený palivový cyklus s mírně obohaceným palivem.

2/ Tórium - uranový cyklus iniciovaný obohaceným uranem.

3/ Tórium - uranový cyklus iniciovaný plutoniem.

4/ Rovnovážný toriový cyklus.

Přechod na otevřený cyklus s mírně obohaceným uranem na 1,2 váhových % U-235

může znamenat další vývojové stadium reaktorů CANDU /55/. Malé zvýšení koncentrace

štěpného materiálu by umožnilo podstatné zvýšení průměrného vyhoření paliva, což by

se v průběhu třicetileté životnosti reaktoru projevilo 25 - 30% úsporou uranové rudy.

Přednosti toriových cyklů oceňují zejména země s velkou zásobou této suroviny,

jako je např. Indie. 0 množivých vlastnostech systému rozhoduje především počet
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štěpných neutronů uvolněných na jeden absorbovaný neutron. Tato veličina dosahuje

v těžkovodních reaktorech hodnoty ~ 2,25 a konverzní faktor může dosáhnout hodnoty

blízké 1- Těžkovodní reaktory se tak svými množivými charakteristikami blíží

breedrům /tj. reaktorům, v nichž je rozštěpení 1 těžkého jádra kompenzováno přeměnou

1 jádra množivéno materiálu na štěpný izotop/.

6.2.4 Bezpečnostní aspekty reaktorů CANDU

Bezpečnostní systémy těžkovodních reaktorů jsou do značné míry obdobné jako
v případě lehkovodních reaktorů, určité rozdíly jsou však dány použitím tlakových
kanálů.

K bezpečnostnímu odstavení reaktoru slouží dva zcela nezávislé systémy. Normál-
ně zasahují absorpční tyče /16/, obr. 6.5, které v případě havarijního systému za-
jíždějí působením gravitace do aktivní zóny. Na rozdíl od klastrové regulace je zde
menší možnost zablokování absorpční tyče vlivem deformace palivových článků. V pří-
padě selhání havarijních tyčí /16/ zasahuje systém nouzového vstřikování gadolinia
do moderátoru.

Reaktory CANDU jsolu dále vybaveny lehkovodním systémem nouzového dochlazování
reaktoru /obr. 6.6/. V horní části ochranné obálky je zabudována rozměrná nádrž
s vodou /I/, napojená jednak na sprchovací systém ochranné obálky, jednak na chla-
dicí systém reaktoru. Použitá chladicí voda se zčásti hromadí v jímce ochranné obál-
ky a odtud je recirkulačním systémem vedena zpět do systému nouzového chlazení.
K odvodu tepla z AZ lze v případě havárie použít i chladicích okruhů bočního stíně-
ní a chladicích smyček moderátoru. Při menších haváriích lze zapojit těžkovodní
systém dochlazování odstaveného reaktoru, který sestává ze samostatných cirkulač-
ních čerpadel a výměníků* Za normálních okolností se tento systém používá při opra-
vách a lidržbě parních generátorů. Určitou rezervu představuje moderátor, jehož pra-
covní teplota je nízká a jenž může svou tepelnou kapacitou přispět ke zmírnění
průběhu havárie. Chladicí systém reaktorů CANDU sestává ze dvou zcela samostatných
chladicích smyček; lze tedy předpokládat, že v případě havárie si jedna smyčka za-
chová svou funkci a polovina palivových kanálů bude chlazena normálně.

Novější reaktory CANDU se stavějí v samostatné ochranné obálce, jejíž uspořá-
dání je patrné z obr. 6.6. Jedná se o jednoduchou konstrukci z předpjatého betonu,
s dodatečným napínáním předpínacích lan Vnitřní povrch je vyložen ocelovým, případ-
ně epoxidovým pláštěm. Projektového maximálně přípustného úniku je docilováno jed-
nak pečlivou hermatizací konstrukce, jednak systémem potlačení tlaku. Potlačení
tlakového píku lze dosáhnout absorpcí části uvolněné energie sprchovacím systémem
a výměníky voda-vzduch, které ochlazují atmosféru ochranné obálky.

K nepříznivým bezpečnostním aspektům patří kladný teplotní resp. dutinový koe-
ficient reaktivity chladivá v palivových kanálech. Absolutní hodnota těchto koefi-
cientů je však nízká a řídící systém reaktoru je vybaven počítačem, který je scho-
pen nepříznivým důsledkům zabránit. Navíc se na rozdíl od reaktorů RBMK palivo na-
chází ve vodě, která by případné tavení paliva tlumila. Při poškození reaktorové
nádoby by došlo k tíniku těžké vody, resp. k jejímu promíchání s obyčejnou vodou a
systém by se odstavil. Nehrozí tedy nebezpečí nekontrolovaného rozběhu štěpné řetě-
zové reakce.
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6 . 2 . 5 CANDU-950

Dosavadní pozitivní kanadské zkušenosti s projektováním, výstavbou a provozem

reaktorů CANDU vytvořily nezbytný základ k vyprojektování tří standardizovaných jed-

notek. Jednotka o výkonu 300 MWe je atraktivní především pro vývojové země /49/.

Oblast středně velkého výkonu pokrývá CANDU-600, zatímco výkonové rozmezí 900 až

1 O5O MWe zajištuje CANDU-950 /50/. Jelikož posledně jmenovaná jednotka představu-

je poslední vývojové stadium reaktorů CANDU, uvedeme v tomto odstavci její hlavní

odchylky od CANDU-600.

AZ reaktoru CANDU-950 sestává z osvědčených tlakových kanálů, jejichž konstruk-

ce zůstává v podstatě zachována. V jednom kanále se nachází 12 palivových článků,

sestavených z 37 palivových tyčí. Zvýšeného výkonu je dosaženo zvětšením počtu ka-

nálů z 380 na 600. Průměr kalandrie vzrůstá na 9,3 m a výška bočního stínění dosahu-

je 2O m. Přes tuto eskalaci rozměrů mohou být všechny komponenty vyrobeny v kontro-

lovaném prostředí ve výrobním závodě a dopraveny na staveniště.

Rovněž systém řízení zůstává v podstatě zachován, zvětšuje se však počet akčních

elementů a zlepšují se možnosti prostorového tvarování vývinu tepla. Větší rozměry

AZ se příznivě projevují v neutronové bilanci a znamenají další zlepšení množivých

charakteristik reaktoru. Systém havarijních tyčí sestává z 36 jednotek, pád tyčí

je v případě havarijního signálu urychlován pružinami.

Ustálený provoz na nominálním výkonu vyžaduje výměnu asi 170 palivových článků

týdně. Jelikož dochází! v průběhu výměny paliva také k přemisťování palivových člán-

ků, vyměňuje se při jedné operaci pouze několik párů článků, takže týdně dochází

k výměně a přemisťování paliva v 36 palivových kanálech. Výměnu paliva uskutečňují

současně dva automatizované plnicí stroje pracující na každé straně reaktoru.

Při výměně paliva se oba stroje hermeticky spojí s příslušným kanálem. Palivová

články se vyměňují ve směru proudícího chladivá tak, že jeden stroj odebírá vyhořelé

palivové články, druhý stroj slouží jako plnicí zařízení. Oba stroje mohou plnit

obě funkce. Každý reaktor je vybaven samostatnou dvojicí plnicích strojů, bazény

vyhořelého paliva, sklady čerstvého paliva atd. Nároky na spolehlivý provoz plni-

cího stroje jsou ovšem vysoké, ddržbu a opravu těchto zařízeni lze však provádět

V dobře přístupných a stíněných prostorách bez nároků na zvláštní ochranu pracovníků.

Systém odvodu tepla odpovídá zvýšenému výkonu reaktoru. Je použito osvědčeného

dvousmyčkového uspořádání ve tvaru "8". Každá smyčka sestává ze dvou čerpadel, čtyř

parních generátorů a dvou vstupních resp. výstupních kolektorů o průměru 560 mm.

Na každou smyčku je napojeno 300 pracovních kanálů, smyčky pracují v protiproudu,

což přispívá k vyrovnání teplot v aktivní zóně. Maximální hmotnostní průtok chladivá

kanálem dosahuje 26,5 kg/s těžké vody.

Vertikální parní generátory mají výšku kolem 20 m, jejich hmotnost dosahuje

180 tun a jsou vyrobeny z uhlíkové oceli. V každé jednotce je zabudováno 2 500 U-

trubek vyrobených ze slitiny lncoloy-800. S reaktorem pracuje v blokovém uspořádání

turbína na sytou páru.

Bezpečnostní systémy vycházejí z koncepce CANDU-600, v mnohých ohledech je však

systém dopracován tak, aby vyhovoval novým požadavkům. V případě havárie LOCA jsou

obě chladicí smyčky automaticky odděleny, takže polovina pracovních kanálů je chla-

zena normálně. Nouzový dochlazovací systém má podobně jako v případě lehkovodních

reaktorů tři samostatné podsystémy. Vysokotlaká vstřikovací čerpadla dodávají chla-
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dici vodu do nádrží, umístěných mimo budovu reaktoru. Střednětlaký systém používá vo-

du z bazénů umístěných v horní části ochranné obálky a konečně nízkotlaký systém

využívá směsi lehké a těžké vody, která se hromadí v jímce ochranné obálky.

Standardizovaný projekt počítá se dvěma identickými jednotkami CANDU-950.

Jednotky jsou však zcela autonomní, takže výstavba druhého reaktoru není podmínkou

a může být zahájena podle potřeby opožděně. Hlavní globální předností standardizo-

vané elektrárny se dvěma reaktory CANDU-950 jsou nižší investiční náklady, což vy-

tváří podmínky pro úspěšnou konkurenci kanadských těžkovodních reaktorů s lehkovod-

ními elektrárnami.

6.3 Perspektivy těžkovodních reaktorů

Použití těžkovodního moderátoru vytváří široké možnosti ve volbě koncepce reak-

toru. V průběhu třicetiletého vývoje si však schopnost konkurence s tlakovodními

reaktory PWR podržel pouze kanadský reaktor CANDU na přírodní uran moderovaný a

chlazený těžkou vodou v horizontálním uspořádání s tlakovými kanály. Reaktor CANDO

prokázal přesvědčivě své přednosti především v rámci kanadského národního rozvoje

jaderné energetiky a má tak ve srovnání s lehkovodními reaktory spíše lokální vý-

znam. Možnost použití domácího přírodního uranu a nezávislost provozovatele na obo-

hacovacích kapacitách však činí systém CANDU atraktivní i pro další, zejména rozvo-

jové země. Je pravděpodobné, že v příštích 15 letech by mohla být objednána výstav-

ba 12 bloků s reaktory typu CANDU, v zájmu schopnosti konkurence na světovém trhu

je však nezbytné snížit investiční náklady přibližně o 20 % /56/.

Kromě Indie, Pákistánu, Argentiny a Rumunska se o reaktory CANDU zajímá také

Turecko a Portugalsko. Výstavba JE Cerna Voda, která bude vybavena 5 reaktory

CANDU-600, pokračuje, i když dochází ke skluzům. Byly již dokončeny čtyři reaktoro-

vé budovy. Prvý blok této elektrárny měl být uveden do provozu v r. 1989, avšak

v důsledku zpoždění se očekává jeho spuštění spíše na začátku devadesátých let.

Podle /57/ byla již uzavřena smlouva na dodávku komponent pro prvé dva bloky.

Hodnota kontraktu přesahuje 12 miliónů kanadských dolarů. Kontrakt obsahuje dolož-

ku, že komponenty budou v průběhu 4 až 6 let uhrazeny protidodávkami zboží

z Rumunska.

Lze předpokládat, že reaktory CANDU si podrží svůj význam i v budoucnu, a to

zejména při realizaci národních energetických programů v některých rozvojových ze-

mích. Celosvětový trend posilování inherentní bezpečnosti jaderných energetických

systémů by se mohl projevit dalším zdokonalováním pasivních bezpečnostních prvků.

Velké jednotky naleznou uplatnění asi jen v Kanadě, v rozvojových zemích lze oče-

kávat zájem o malé a střední jednotky. Extrapolace výkonu na oblast 1 200 - 2 000

MWe je v zásadě možná a podle některých ťídajú se projektově rozpracovává. Narazí

však patrně na obtíže se zajištěním nových požadavků na bezpečnost jaderných elek-

tráren.
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Jaderné energetické reaktory nacházení dosud uplatnění především jako zdroje

energie v jaderných elektrárnách. I když vezmeme v úvahu stále rostoucí podíl elek-

třiny na celkové spotřebě energie, je zřejmé, 2e jaderná energie využívaná pouze

k produkci elektrické energie nemůže zajistit více než 30 až 4O % primárních zdrojů

energie. S rostoucím nedostatkem fosilních zdrojů poroste i tlak na zavádění jader-

ných reaktorů také do ostatních sfér spotřeby primární energie.

Zatímco je využití jaderného tepla v energeticky náročných technologických

procesech, jako jsou zplyňování uhlí, metalurgie a některé chemické procesy, dosud

vázáno na úspěšný rozvoj HTGR, lze již dnešních osvědčených typů lehkovodních reak-

torů v principu využít v oblasti centralizovaného zásobování teplem, a to jak v prů-

myslové, tak i v komunálně bytové sféře. Objevují se i projekty reaktorů vyhovují-

cí podmínkách decentralizovaného zásobování teplem. Jelikož vytápění představuje ve

většině zemí střední a severní Evropy 35 až 50 % celkové spotřeby primární energie

/v ČSSR je to 38 % /63//, znamená rozvoj jaderného vytápění dnes velice perspektiv-

ní možnost dalšího rozšíření jaderné energie.

Navíc může přinést nasazení jaderných zdrojů v oblasti nízkopotenciálního tep-

la až 35 % úspory fosilních paliv /60/. To je dáno tím, že účinnost současných elek-

tráren na fosilní paliva je přibližně o 10 % větší, než účinnost JE s lehkovodními

reaktory, zatímco výtopny pracující na principu spalování mají v důsledku komínové

ztráty účinnost oproti jaderným výtopnám podstatně nižší /90 % proti ~ 100 %/.

Z hlediska současných představ o využití jaderné energie k vytápění lze roz-

lišit:

primárním hlediskem zůstává výroba elektrické energie, počítá se s využitím sou-

časných energetických reaktorů.

primárním hlediskem je produkce tepla, elektřina se vyrábí jako doplňkový produkt

v protitlaké turbíně. Uvažuje se o použití specializovaných reaktorů malého

výkonu.

3. Jader né_v£togny, /JV/

jsou určeny výhradně k produkci tepla a užitkové horké vody; počítá se s použi-

tím specializovaných reaktorů středního nebo malého výkonu, pracujících s nízký-

mi parametry.

7.1 Jaderné elektrárny s odběrem tepla

Nejjednodušší využití jaderné energie k centralizovanému zásobování teplem před-

stavují jaderné elektrárny s neregulovaným odběrem tepla. Na obr. 7.1 je schematic-
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ky znázorněna kondenzační turbína s odběry pro dálková vytápění. Ohřev vody probíhá

ve třech stupních /3/. Odběry nejsou regulovány, takže nevyžadují žádné speciální

změny nebo komplikace v systému řízení jaderné centrály. Turbíny lze takto konstruo-

vat s maximálními odběry tepla, dosahujícími až polovinu tepelného výkonu, který

by byl v čistě kondenzačním režimu odváděn z kondenzátoru na chladicí věž. Reaktor

o výkonu 3 000 MWt by tedy mohl produkovat asi 850 MW výkonu v elektrické energii

a 1 000 MW výkonu pro dálkové vytápění. Přitom lze použít turbíny konvenčního typu

vycházející z již existujících, dobře prověřených provedení. Je však nutné počítat

s určitými úpravami nízkotlakých částí, aby byly přizpůsobeny provozu s odběry.

K přenosu tepla na velké vzdálenosti se u velkých systémů užívá horká voda.

V současné době se za ekonomicky přijatelnou vzdálenost pro přenášený výkon 5OO MWt

považuje 50 km. Optimální rozdíl tepla mezi přívodní a vratnou vodou je 90 až 110°C,

teplota v přívodní větvi dosahuje 150 až 180 °C. Doprava a rozvod tepla je u systé-

mů dálkového vytápění nejdůležitějším technickoekonomickým faktorem. K dopravě hor-

ké vody se užívá izolované ocelové potrubí, uložené buá ve vybetónovaných kanálech,

tunelech, nebo příkopech podél silnic. Studuje se i použití potrubí z umělé hmoty,

zesílené skelnými vlákny.

Jelikož jsou horkovodní dálkovody investičně náročné, je nezbytné, aby jejich

průměrné roční využití bylo co největší /alespoň 5 000 h/r/. Proto teplo z JEOT po-

krývá pouze základní část ročního diagramu spotřeby /50 - 60 %/, krátkodobé špičky

se kryjí z místních klasických zdrojů.

V důsledku odběru tepla dochází i k odpovídajícímu snížení elektrického výkonu

turbíny. V době špičkového odběru elektrizační soustavy je proto nutné omezit ales-

poň na určitou dobu odběr tepla a využívat akumulace tepla. Samotná dálková horko-

vodní soustava umožňuje krátkým spojením horké a studené větve akumulovat teplo,

dochází však ke snížení výkonu soustavy. Přirozenou akumulační schopnost dálkového

horkovodního napáječe je možno posílit přiřazením stacionárních horkovodních aku-

mulátorů tepla. Přibližně platí, že 1 m vody ohřáté na 90 C akumuluje stejnou

energii jako dvoje 5kW akumulační kamna při plném nabití /58/.

S využitím JEOT se počítá v řadě zemí. V prosinci r. 1983 bylo poprvé využito

teplo odebírané z JE Bruno Leuschner s reaktory WER-440 k zásobování teplem města

Greifswald v NDR /62/. Ze tří odběrů vysokotlaké části turbíny K-220-44 lze odebí-

1 - separator vlhkosti

2 - mezipřehřívák

3 - horkovodní kondenzátor

Obr. 7.1 Odběr tepla v jaderné elektrárně s kondenzační turbínou
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rat maximálně 75 MWt na jeden blok. Omezení v daném případě vyplývá z maximálně pří-

pustné rychlosti páry v potrubí /5O až 60 m/s/, dané erozním působením vlhké páry.

Voda ohřátá při tlaku 2,86 MPa na teplotu 180 °C se vede tranzitním potrubím Js 800 na

vzdálenost přes 20 km. V této vzdálenosti je vybudována výměníková stanice, v níž

se teplo předává do existující městské sítě. Teplota ve zpětné větvi tranzitního

potrubí je 80 °C a po napojení dalších objektů /skleníků/ klesne na 60 °C. Maximální

přenášený výkon v obou větvích je 3O0 MWt. Na trase mezi JE a Gre: fswaldem byly zří-

zeny 4 směšovací stanine •" podobě krátkých spojů mezi studenou a horkou větví, což

umožňuje využít zpětné větve k akumulaci tepla.

S odběrem tepla z JE se počítá také v CSSR. V r. 1983 byla zahájena výstavba

horkovodu délky 23 km /2xJs 700/ k dodávce tepla 240 MWt pro Trnavu, v projekční pří-

pravě jsou další horkovody. Z jednoho bloku WER-440 resp. WER-1000 bude možné ode-

bírat /58/:

JE V-2 120 MWt

JE Dukovany 170 MWt
JE Mochovce 240 MWt
WER-1000 do 900 MWt

ohřev sítové vody ze 70 na 150 C

ze 70 na 145 °C

ze 7O na 145 °C

" ze 70 na 15O °C.

65%

1 - separator vlhkosti 3 - zpětný chladič

2 - horkovodní kondenzátor

Obr. 7.2 Odběr tepla v jaderné teplárně s protitlakou turbínou

7.2 Jaderné teplárny

Provoz středních nebo malých jaderných centrál s kombinovanou produkcí tepla a

elektrické energie lze plně podřídit potřebám odběratelů tepla a elektrická energie

se vyrábí jako vedlejší produkt v protitlakýeh turbínách /obr. 7.2/. Jedná se tedy

o typický teplárenský provoz, kdy lze pro tíčely vytápění využít prakticky veškeré

odpadní teplo. Účinnost využití tepelné energie uvolněné štěpením jader se tak pro-

ti kondenzačním JE zvyšuje zhruba na dvojnásobek.

V průměru tedy spotřebují teplárny asi o 25 % méně paliva než samostatně pra-

cující elektrárny a výtopny. Na druhé straně jsou však investiční náklady na teplár-
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ny asi o 20 % vyšší než na elektrárny a jejich výstavba a provoz je komplikovanější.

Použití jaderné teplárny k zásobování obytných budov teplem bylo poprvé uskuteč-

něno již v r. 1964 ve švédsku. Prototypový dvouúčelový těžkovodní reaktor Agesta

typu PHWR vyráběl elektřinu s výkonem 10 MWe a současně dodával teplo /55 MKt/ pro

centrální vytápění předměstí Stockholmu. Po desetiletém Úspěšném provozu v teplá-

renském režimu byl reaktor z převážně ekonomických důvodů odstaven.

Dalším příkladem využití reaktoru v teplárenském režimu je sovětská víceúčelo-

vá jaderná centrála Bilibino. V letech 1973-75 byly v těžko přístupných oblastech

SSSR za polárním kruhem uvedeny do provozu postupně tři energobloky s celkovým elek-

trickým výkonem 36 MW, projektované na dodávku tepla 87,2 MW. Zdrojem tepla jsou

grafitové reaktory kanálového typu. Centrála pracuje v autonomním režimu.

Přes nesporné výhody, které teplárenský provoz jaderných centrál s malými ne-

bo středními reaktory přináší, nenavázala zatím na uvedené demonstrační jednotky

další výstavba jaderných tepláren. Zájem se v současné době soustředuje především

na JEOT, kde lze k jadernému vytápění využít bez velkých úprav osvědčených jader-

ných elektráren a na jaderné výtopny, kde se předpokládané přednosti jaderných tep-

láren uplatňují v daleko větší míře.

7.3 Jaderné výtopny

Možnost využívání jaderného tepla k vytápění z velkých JEOT je omezena na malý

počet vhodných lokalit s vysokou koncentrací obyvatelstva. Má-li dojít k co nejšir-

šímu využívání jaderných zdrojů, je nutné vyvinout jaderné reaktory malého a střed-

ního výkonu, které by byly schopny bezpečně, spolehlivě a ekonomicky zásobovat tep-

lem i menší města,, a to z bezprostřední blízkosti obytných center. V některých ze-

mích /Kanada/ se uvažuje- i o decentralizovaném vytápění s využitím velmi malých

jednotek.

Ve stadiu pokročilé výstavby jsou jaderné výtopny v Gorkém a ve Voroneži, se-

stávající ze dvou bloků s reaktory AST-500. Zahájení výstavby další teplárny bylo

plánováno v r. 1986 u Charkova na Ukrajině a v r. 1987 u Volgogradu. V řadě zemí

se intenzívně pracuje na projektových studiích, některé reaktory malého výkonu se

již ověřují v experimentálním provozu. Základní parametry některých projektů shrnu-

je tab. 7.1.

Všechny uvedené projekty vycházejí z integrálního uspořádání primárního okru-

hu v reaktorové nádobě nebo v bazénu reaktoru. Charakteristické rysy reaktorů pro

jaderné výtopny jsou dány především zvýšeným důrazem na bezpečný a spolehlivý pro-

voz. Přestože se předpokládaný tepelný výkon mění od 2 MWt /Slowpoke/ až do 500 MWt

/AST-500/, mají jaderné výtopny řadu společných rysů. Jsou to:

- integrální uspořádání primárního okruhu, ,•

- použití osvědčených konstrukčních prvků z LWR,

- nízké parametry primárního okruhu,

- tříokrubové uspořádání s vloženým meziokruhem,

- využití přirozené cirkulace chladivá v primárním orkuhu /s výjimkou reaktoru

THERMOS a SECURE/,

- použití jednoduchých, nejlépe pasivních bezpečnostních systémů,

- přídavné ochranné bariéry proti únikům radioaktivity,
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- přizpůsobení parametrů okruhu tepelné sítě jaderné výtopny parametrům dálkového

zásobování teplem, obvyklým v příslušné zemi.

7.3.1 Sovětské jaderné výtopny AST

V SSSF; byla vypracována řada projektů jaderných výtopen. Základní projekt

AST-500 je již v dvoublokovém provedení realizován a umožňuje pokrytí požadavků na

tepelnou energii v oblasti s populací až 400 000 obyvatel při roční úspoře 700 000

tmp. Investiční náklady jsou pochopitelně vyšší než v případě klasických výtopen

Tab. 7.1 Vybrané hlavní (ídaje

stdC

Typ reaktoru

Tepelný výkon, MW
Aktiní zóna
Výska/pruměr, mm
Tvar kazet

Poíe t kazet
Počet míst v mříži
na kazetu
Tvar palivových
elementů
Měrný objemov?
výkon v AZ, kw/l
Palivo
Hmotnost, t U
Obohacení doplňované
vsázky, %
Podil čerstvé vsázky
Doba pa l iv , kampaně,r.
Pobyt palivových
článku v AZ, r.
Střední vyhoření
pal iva, MWd/kg U
Měrné za t í žen i pa l i va .
MW/t U
Primární okruh
Provedení
Druh cirkulace
Teplota,výstup/vstup
z akt.zóny /AZ/, °c
Tlak, MPa

Hmotnostní obsah páry
na výstupu z AZ, %
Mezlokruh
Teplota, výstup/vstup.
°C
Tlak, MPa
Okruh tepelné s í t ě
Teplota vstup/výstup,
°C
Tlak, MPa

o jaderných výtopnách s lehkovodními reaktory /64/

AST-500
/SSSR/

BWR

500

3000/2800
šesti-
lihelnlk
121

168

válcové

27,4

SI

1,6/2,0
1/3
2

6

16

10

integrální
přirozená

200/150
1,6

až 2

170/90
1,2

J5O/7O
1,6

PWR

500

3000/2800
äesti-
Uhelník
121

168

válcové

27,4

51

1,6/2,0
1/3
2

6

16

1O

integrální
přirozená

200/130
2 , 0

0

160/90
1,2

140/60
2 , 0

AST- 300
/SSSR/

PWR

300

3030/
šesti-
líhelník
85

válcové

23,0

34

1,6/2,0
1/3
2

i

16

s, a

integrální
řirozená

200/12O
2 , 0

l

160/75
, 2

20/60/50
, 0

SECURE
/Švédsko/

PWR 400

400

čtverec

286

60

válcové

26

2,7

1/4
2

8

27

15

2 snyčky
nucená

120/90
0 , 7

0

1,6

100/70
0 , 8

PWR 200

2 0 0

1974/1760
čtverec

144

60

válcové

4 1

13

2,5"
1/4

2

8

22

15

2 smyčky
nucená

115/90
0 , 7

0

1,6

100/70
0 , 8

THERMOS
/Francie/

PWR PWR

100 150

1200/1200

čtverec

32

destičková

54

2 , 7

3 , 7

1/3:1/4
2

6 : 6

3 0

37

integrální integrální
nucená nucená

144/131 144/125
1,3 1,5

0 0

137/96 127/91

130/80 120/80

Pl > P2 > P3

HHR
^švýcarsko/

BWR

10

0OO/93O

čtverec

32

98

válcové

18,3

1,2

5,8:8,5
1

23:344

33- 53

8 , 3

integrální
přirozená

170/135
0 , 8

0 , 3

132/92
1,0

110/70

SLOWPOKE 3
/Kanada/

PWR

2

495/306
1

4

49

válcové

55

0 , 1

4 , 9
1

3

3

15

2 0

nádrž
přirozená

93/62
0,17

0

77/52
0 , 1

70/45
0 , 1

spalujících organická paliva, díky nízkým palivovým nákladům však jaderná výtopna

produkuje teplo levněji /66/.

Koncepce sovětských jaderných výtopen vychází z požadavku stavět jaderné zaří-

zení nejdále 2 km od hranic velkých měst. Tento požadavek spolu s provozními para-

metry sovětské sítě městského centralizovaného zásobování teplem určují hlavní para-

metry jaderné výtopny. Sovětská koncepce je založena na rozsáhlých a dlouhodobých

zkušenostech s tlakovodními reaktory a zajišťuje vysoký stupeň jaderné bezpečnosti

a spolehlivosti v podmínkách reálného provozu.
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Reaktor a primární okruh

Základem jaderné výtopny je tlakovodní reaktor /s mírným podílem varu/, umístě-

ný v samostatné ochranné obálce s betonovým stíněním /obr. 7.3/. V reaktorové nádo-

bě /I/ se nachází aktivní zóna /2/, výměníky tepla /10/ a další komponenty primární-

ho okruhu. Teplo uvolněné v palivových článcích štěpením uranu se odvádí přirozenou

cirkulací chladivá v AZ tahovými trubkami /li/ do společného tahového úseku /9/.

Odtud ohřátá voda proudí otvory do mezikruží mezi válcem /4/ a reaktorovou nádobou

/I/, v němž se nacházejí výměníky tepla /10/ s přímými teplosměnnými trubkami. Voda

primárního okruhu proudí mezi trubkami výměníku, předává teplo vodě sekundárního

okruhu a klesá zpět na vstup do AZ. Mezi reaktorovou nádobou /I/ a obálkou /3/ se

nachází otočné zařízení /13/ určené pro dálkovou kontrolu stavu reaktorové nádoby

a obálky reaktoru. Parní prostor /6/ funguje jako kompenzátor objemu.

Aktivní zóna

Aktivní zóna /obr. 7.4/ se skládá ze 124 palivových článků /kazet/, šestihran-

ný plást kazety tlouštky 1,5 mm je vyroben ze zirkoniové slitiny a má rozměr "na

klíč" 238 mm. Nad každou kazetou je tahová trubka umožňující hydraulické profilová-

ní průtoku chladivá aktivní zónou. K řízení reaktoru je použito klastrové regulace

s 18 absorpčními elementy. Tyčky se pohybují ve vodicích pouzdrech 0 18 x 1 mm.

S výjimkou centrálního článkou jsou regulovány všechny kazety. Tři nebo čtyři člán-

ky mají společný pohon.

Palivové elementy 0 13,6 x O,9 mm jsou v kazetě rozmístěny v pravidelné troj-

úhelníkové mříži s roztečí 17,8 mm. Používá se nízkoobohaceného paliva prověřeného

typu RBMK. Místo šesti palivových tyčí se používají vyhořívající absorpční elementy.

Jedna trubka <j> 13,6 mm slouží k umístění měřicí sondy.

Aktivní zóna je navržena k provozu ve dvouleté kampani. Počáteční obohacení pa-

liva je 1,0; 1,6 a 2 %, počítá se s doplňováním paliva obohaceným na 1,6 a na 2,0 %.

Základní parametry reaktoru jsou shrnuty v tab. 7.1.

Další projekty; AST-500 T

Podle /60/ lze za závažný nedostatek budovaných jaderných výtopen považovat

nemožnost přepravy komponent nádoby reaktoru ochranné obálky po železnici, což ome-

zuje počet vhodných lokalit. Byla proto vypracována studie varianty jaderné výtop-

ny o výkonu 500 MWt s možností přepravy komponent po železnici.

Konstrukční provedení reaktoru je obdobné jako u teplárny AST-500. Aktivní

zóna však obsahuje pouze 109 palivových souborů, identických s palivovými články

AST-500. Další snížení rozměrů je dosaženo úspornějším rozmístěním tepelných výmění-

ků. Jednodušší konstrukce a technologie vede rovněž k menší hmotnosti nádoby, sni-

žuje pracnost,a tím i výrobní náklady.

Přeprava celého zařízení po železnici umožňuje dodávat zařízení na staveniště

v libovolnou roční dobu a snižuje investice o náklady na zpevnění cest a výstavbu

kotvišt.

AST-300

Varianta AST-300 je také projektována ve dvoublokovém uspořádání o celkovém

tepelném výkonu 600 MW. Je rovněž plně odvozena od projektu AST-500 a je určena pro
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1 - reaktorová nádoba

2 - AZ

3 - ochranná obálka reaktoru

4 - šachta reaktoru

5 - potrubí sekundárního okruhu

6 - objemový kompenzátor

7 - pohony regulačních orgánů

8 - stínění

9 - společný tahový lísek

10 - výměníky tepla

11 - individuální tahové trubky

12 - nosný válec

13 - diagnostické otočné zařízení

Obr. 7.3 Re2 blokem reaktoru sovětské jaderné výtopny AST-500 /64/

1, 2, 3 - palivové články

s obohacením 1, 1,6 a 2 %

Obr. 7.4 Schéma rozložení palivových článků a propojení regulačních tyčí do pracov-

ních orgánů /64/
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oblasti s malými a středními systémy centrálního zásobování teplem. Aktivní zóna

sestává z 85 palivových kazet, v mezikruží mezi šachtou AZ a nádobou je umístěno 15

výměníků tepla, propojených do tří vložených chladicích okruhů. Pro čs. poměry se

počítá s JV 2xAST-3OO pouze pro Bratislavu, event. Ostravu a Prahu. V dalších měs-

tech by bylo vhodnější nasadit jednotky o výkonu 100 až 200 MWt /61/.

7.3.2 Skandinávský projekt SECURE

Projekt SECURE /Safe Environmentally Clean Urban Reactor/ splňuje do značné

míry požadavky na malý reaktor, určený výhradně k vytápění menších oblastí. Realiza-

ci projektu brání mj. stále ještě platné výsledky referenda, omezující ve švédsku

další rozvoj jaderné energie.

Jaderná výtopna SECURE je projektována na základě koncepce PIUS /Process

Inherent Ultimate Safety/, kterou již v polovině sedmdesátých let vyvinula ASEA-

-Atom. V rámci této koncepce vyvíjí tato firma lehkovodní reaktory pro jaderné elek-

trárny /SECURE-H, výkon 500 MWe/, pro dálkové vytápění, jako zdroje technologické-

ho tepla, aj. Prvořadým cílem je dosažení vysoké bezpečnosti reaktoru nezávislé na

možných chybách operátora Si na činnosti elektrických a mechanických zařízení.

Uspořádání reaktoru

Reaktorová nádoba s aktivní zónou je umístěna na dně velkého bazénu, naplněné-

ho studenou vodou s vysokým obsahem bóru. Betonová nádoba i víko bazénu jsou vyrobe-

ny z předpjatého betonu tak, že lze všechna předpínací lana kontrolovat z reaktoro-

vé haly. Všechna zařízení jaderného reaktoru jsou umístěna v podzemním prostoru,

betonová nádoba s reaktorem se nachází pod úrovní podloží reaktorové haly. Tím je

zajištěno, že aktivní zóna zůstává za všech okolností ponořena ve vodě a v případě

havárie může být bezpečně dochlazena vodou z bazénu. Sekundární výměníky tepla na-

pojené na sít dálkového vytápění a všechna konvenční zařízení výtopny jsou v povr-

chové budově.

Aktivní zóna

Palivové články jsou sestaveny z palivových tyčí stejného průměru a zhruba po-

loviny délky, jako jsou tyče varných reaktorů ASEA-Atom. čtyři střední tyče v každém

článku nahrazuje čtvercová trubka, kam se při dlouhodobém odstavení reaktoru zasou-

vají koule bórové oceli. Jelikož měrný výkon paliva představuje asi dvě třetiny hod-

noty dosahované u standardních reaktorů, je nízká i teplota paliva a povlaků. Nepo-

užívá se žádných mechanických regulačních tyčí, výkon reaktoru je řízen pouze změ-

nou koncentrace kyseliny bórité v chladicí vodě reaktoru.

Chlazení reaktoru

Primární okruh je vytvořen třemi samostatnými smyčkami. Dvě z nich odvádějí

teplo do systému dálkového vytápění, třetí, založená na přirozené cirkulaci chladi-

vá, odvádí teplo do bazénu. V žádném případě nejsou zabudovány ventily či jiné me-

chanické komponenty.

Za normálního provozu nedochází k míšení studené bórované vody bazénu s horkou

vodou protékající primárním okruhem, ačkoliv oba prostory jsou propojeny otvory ve

dně;reaktorové nádoby /obr. -7.5.A/. Polohu rozhraní mezi horkou a.studenou vodou

ve spodní části reaktorové nádoby určuje plynová "bublina" /!/, jejíž výška je úměr-
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ná tlakové ztrátě chladicí vody při průchodu aktivní zónou. Klesne-li při provozu

průtok chladicí vody aktivní zónou /např. při výpadku čerpadel/, zvýší se tlak na

výstupu Z AZ, takže dojde k vytlačování plynové bubliny /obr. 7.5, B/. Současně

vnikne do AZ stejný objem studené bórované vody otvory ve dně reaktorové nádoby a

reaktor ss odstaví. Po vytlačení bubliny dojde automaticky k dochlazování AZ přiro-

zenou cirkulací vody v bazénu.

1 - plynová bublina

2 - reaktorová nádoba

3 - AZ

4 - voda s bórem

5 - voda primárního okruhu

6 - bazén

A - normální provoz s dodávkou horké vody

B - samočinné odstavení reaktoru bórovanou vodou z bazénu při výpadku oběhového

čerpadla

Obr. 7.5 Jaderná výtopna SECURE /67/

7.3.3 Francouzský projekt THERMOS

Francouzský projekt jaderné výtopny THERMOS byl vypracován společností CEA -

Technicatome na základě dlouhodobých provozních zkušeností s destičkovými palivový-

mi články se zvýšenou bezpečností uložení paliva /tzv. "karamelové" palivo/. Je to

zatím jediný projekt používající pro malý reaktor specializované palivo. Vlastnosti

palivových článků byly prověřeny na experimentálních reaktorech SILOE, OSIRIS a CAP,

Projekt výtopny počítá s tepelným výkonem 100 až 200 MWt. Primární okruh je opět

proveden v integrálním uspořádání v jedné nádobě, na rozdíl od většiny projektů se

však teplo z AZ odvádí v nuceném oběhu. Prototyp výtopny měl být původně postaven

u Saclay, později u Grenoblů, z úsporných důvodů však výstavba nebyla dosud zahájena.

Na obr. 7.6 je znázorněna aktivní zóna s karamelovým palivem staršího projek-

tu CAS, jenž byl vyprojektován na základě zkušeností získaných z provozu prototypu
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CAP, Tento experimentální reaktor byl postaven a vyzkoušen ve výzkumném středisku

Cadarache, kde se plně osvědčil. Dosáhl kritického stavu 24. listopadu 1975 a o mě-

síc později plného výkonu.

V projektu aktivní zóny reaktoru CAS je použito 144 destičkových palivových člán-

ků zcela originální koncepce /obr. 7.6/. Každý článek obsahuje celkem 34 destičko-

vých palivových elementů /2/ umístěných rovnoběžně ve dvou řadách. V každé desce

jsou umístěny v komůrkách destičky z UC>2 /obohaceného na 4 %/ o přibližných rozmě-

Bí

1 - kompenzační tyč s vyhoříva-

jícím jedem

2 - destičkový palivový element

3 - regulační tyč

4 - tyč s vyhořívajícím jedem

a neutronovým zdrojem

5 - tyč s vyhořívajícím jedem

6 - palivový soubor

7 - absorpční tyč
8 - palivový článek /destičky

v sousedních článcích oto-
čeny vždy o 90°/

9 - plást palivového článku

Obr. 7.6 Aktivní zóna francouzského malého reaktoru CAS /59/

rech 20 x 20 x 4 mm. Každá komůrka je individuálně hermetizována speciálním sváře-

cím postupem. Díky malé tloušťce destiček přesahuje maximální teplota paliva za nor-

málního provozu pouze nepatrně 900 °C, což je podstatně méně než u válcových pali-

vových elementů. Při poruše povlaku se uvolňují štěpné produkty pouze z poškozené

komůrky /I,6 cm /, takže lze zajistit velmi nízkou provozní aktivitu chladivá, S tím-

to palivem byly v Cadarache již získány velmi rozsáhlé zkušenosti.
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7.3.4 Projekt švýcarské jaderné výtopny HHR

Využití jaderného tepla k vytápění je ve Švýcarsku zaměřeno přednostně na odběr

tepla ze současných jaderných elektráren. Je však vytypováno asi 100 lokalit mimo do-

sah dálkových horkovodů, z nichž by se mohly uplatnit malé JV o výkonu 10 až 50 MWt.

Projekt vychází z osvědčeného integrálního uspořádání v reaktorové nádobě s při-

rozenou cirkukací chladivá. Aktivní zóna je složena z 32 palivových kazet, zkráce-

ných na 0,8 m. V každé kazetě je ve čtvercové mříži 98 palivových tyčí. Obohacení

na 5,8 % 0 235 dovoluje prodloužit palivovou kampaň na 23 let, v případě 8,5% oboha-

cení dokonce na 33 let. Podrobnější popis projektu uvádí /58/.

7.3.5 Kanadský reaktor pro decentralizované vytápění SL0WP0KE-3

Dlouhá kanadská zima a velké vzdálenosti vytvářeií předpoklady pro rozvoj ja-

derných systémů decentralizovaného vytápění. Důsledná aplikace požadavků na jaderné

výtopny pro odlehlé oblasti vedla k vývoji reaktoru, jehož koncepce byla založena

na mnoholetých provozních zkušenostech s bazénovými reaktory SLOWPOKE /Safe Low

Power Experiment/, pracujícími v rozmezí výkonu 20 kwt až 20 MWt. V současné době

je v Kanadě v provozu již 8 těchto reaktorů, převážně na univerzitách a ve výzkum-

ných střediscích. Na podzim r. 1986 měla být spuštěna prvá demonstrační jednotka SDR

/Slowpoke Demonstration Plant/ o výkonu 2 MWt /obr. 7.7/.

Energetický systém SLOWPOKE jako jediný pracuje při atmosférickém tlaku a díky

mírným parametrům a bezpečnostní koncepci je natolik spolehlivý, že nevyžaduje ob-

sluhy. Aktivní zóna obklopená beryliovým reflektorem je umístěna na dně bazénu s vo-

dou a obsahuje 100 až 400 kg nízce obohaceného uranu. Voda bazénu představuje dos-

1 - AZ /čtyři palivové články/

2 - kompenzační tyč

3 - tahový kanál

4 - primární výměník tepla

5 - víko reaktoru

6 - čisticí systém vody

7 - sekundární tepelný výměník

8 - oběhová čerpadla vloženého meziokruhu

9 - velín

Obr. 7.7 Schéma kanadské demonstrační jaderné výtopny SLOWPOKE /65/
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tatečné stínění a vytváří rovněž nezbytnou kapacitu k dochlazování odstaveného reak-

toru. Teplo z AZ se odvádí přes vložený meziokruh bu9 přímo spotřebitelům, nebo se

využívá k výrobě elektřiny přes freonový okruh s turbogenerátorem. Účinnost výroby

elektrické energie je však nízká /5 - 10 %/.

Jaderná výtopna SLOWPOKE-3 je velmi jednoduchá, jedinou pohyblivou částí je

abosorpční tyč určená k dlouhodobé kompenzaci přebytečné reaktivity. K řízení reak-

toru se plně využívá samoregulačních vlastností systému, daných silnými zápornými

zpětnými teplotními vazbami bazénových reaktorů.
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Vysokoteplotní reaktory

Vývoj vysokoteplotních plynem chlazených reaktorů /HTGR, HTR/ vstoupil po
třech desítkách iet do stadia výstavby a provozu prvých dvou demonstračních elektrá-
ren o výkonu 330 resp. 300 MWe. I když je toto přípravné období nesporně delší, než
v případě lehkovodn,ích reaktorů, prokázal dosavadní provoz experimentálních reakto-
rů i prvých demonstračních elektráren, že potenciální přednosti HTGR při výrobě
jaderné elektřiny lze realizovat v plném rozsahu. Přes své atraktivní vlastnosti
se však HTGR zatím neprosadil v konkurenci s jadernými elektrárnami používajícími
lehkovodní reaktory, a to navzdory tomu/ že již na počátku sedmdesátých let byla
v USA objednána řada elektráren s HTGR o jednotkovém výkonu 770 až 1 160 MWe. Ob-
jednávky byly postupně stornovány a zdá se, že přednosti HTGR při výrobě elektřiny
samy o sobě nestačí motivovat nákladný program výzkumných a vývojových prací, pod-
miňující průmyslové nasazení vysokoteplotních reaktorů. Na této skutečnosti nic ne-
mění ani potenciální možnost realizace přímého termodynamického cyklu s plynovou
turbínou, nebot jde opět pouze o kvantitativní stránku věci, tj. další zvýšení Účin-
nosti cyklu.

Za kvalitativní obrat ve vývoji HTGR lze označit teprve zapojení tohoto reak-
toru jako zdroje tepla v neelektrické sféře spotřeby primární energie, v průmyslo-
vých technologických procesech. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že výroba
elektrické energie vyžaduje zhruba pouze jednu čtvrtinu až jednu třetinu primárních
zdrojů energie. Ostatní zdroje se spotřebovávají v energeticky náročných průmyslo-
vých procesech /metalurgie, chemie, zplyňování uhlí, výroba syntetického kapalného
paliva aj./, na dopravu a vytápění. Dlouhodobý Úspěšný provoz západoněmecké experi-
mentální jaderné elektrárny AVR s průměrnou výstupní teplotou hélia 950 °C, zaháje-
ný v vinoru 197'4, plně prokázal, že zejména koncepce HTR s kulovými palivovými člán-
ky je plně schopná plnit požadavky kladené na vysokoteplotní reaktor jako zdroj
vyBokopotenciálního tepla pro průmyslové procesy. Takovým způsobem lze zapojit ja-
dernou energii do řešení energetického problému v celé šíři.

8.1 Dosavadní vývoj vysokoteplotních reaktorů

S myšlenkou vysokoteplotního plynem chlazeného reaktoru se semihomogenní grafi-
tovou aktivní zónou přišel již v r. 1946 F. Daniels /7/, vývojové práce byly vsak
zahájeny na počátku padesátých let. S konstrukčním návrhem HTGR přiali nezávisle
na sobě P. Fortesque s L. Shepherdem ve Velké Británii a R. Schulten v NSR. Velká
Británie realizovala rozsáhlý výzkum v mezinárodním projektu Dragon. P. Fortesque
odešel do USA, kde podnítil rozvoj prací na HTGR u firmy General Atomics /GA/, pů-
vodně Gulf General Atomics /GQA/. Tento vývoj vyvrcholil výstavbou experimentální
JE Peach Bottom. V západoněmeckém výzkumném středisku Kernforschungsanlage Jiilich
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probíhal výzkum za účasti společností NUKEM a Hochtemperatureaktorbau Mannheim

/HRB/. Prvá fáze vývojových prací byla zakončena výstavbou reaktoru AVR /Arbeits-

gemeinschaft Versuch reaktor/. Základní parametry prvých tří centrál s HTGR jsou

shrnuty v tab. 8.1.

Tabulka 8.1 Základní charakteristiky experimentálních HTGR

Reaktor

Dodavatel

Provozovatel

Lokalita
Dosažení 1. kritičnosti

Dosažení jmenovitého výkonu

Trvalé odstavení reaktoru

Tepelný výkon, MWt
Elektrický výkon, MWe

Aktivní zóna
Palivový element - tvar

- počet

Palivová vsázka - U 235, kg

Měrný výkon AZ, MW/m3

Průměrné obohacení, %
Vyhoření, MWd/kg

Maximální teplota paliva, °C

Primární okruh

Tlak He na výstupu, MPa
Vstupní teplota He, °C

Výstupní teplota,He, °C
Hmotnostní průtok He reaktorem.
t/h

Pára na vstugu do turbíny.

Teplota/tlak, °C/MPa
Hmotnostní průtok páry, t/h

Dragon

OECD

UK AEA

Winfrith
25.8.64

25.4.66

1975

20
-

válcový

14
14
93

1 25O

2

350

750

Peach Bottom

GGA

Philadelphia
Electric

Peach Bottom
3.3.66

25.5.67

1974
115
4O

válcový
804

220

8,3
93

1 330

2,4

377
728

222

538/10
168

AVR

BBK
Reaktorbau
AVR Jvilich

Jvilich
26.8.66

15.2.68
-
46
15

kulový
100 000

52
2,5
93

133

1 250

1,1
270

850 950

65

550/7,5

55,5

Pozitivní zkušenosti získané z provozu experimentálních reaktorů DRAGON a Peach
Bottom vyústily ve výstavbu první demonstrační elektrárny s HTGR, Fort St. Vrain.
Tato elektrárna o výkonu 330 MWe, jediná v USA schopná dodávat páru o moderních pa-
rametrech, získala provozní licenci v prosinci 1973. Na plný výkon najela však až
v listopadu 1981. Podobně výborné zkušenosti z provozu západoněmecké experimentální
elektrárny AVR vedly k výstavbě demonstrační elektrárny THTR-300 o výkonu 300 MWe.
Práce na této stavbě byly zahájeny v roce 1971. V dubnu roku 1983 bylo započato
zavážení aktivní zóny kulovými palivovými články a ještě v témže roce bylo dosaže-
no kritického stavu. Koncem roku 1985 dodala elektrárna do veřejné sítě poprvé
elektřinu a v r. 1966 dosáhla plného výkonu.
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Na demonstrační elektrárny měla navázat výstavba průmyslových elektráren

s jednotkovým výkonem v rozmezí 7OO až 1 540 MWe. Již v roce 1974 nabízela americ-

ká společnost GSA vysokoteplotní jaderné elektrárny s parním cyklem. Jmenovitě

šlo o tři projekty: elektrárnu Summit o výkonu 700 MWe, elektrárnu Fulton s výhonem

1 160 MWe a projekt elektrárny Vidal o výkonu 1 540 MWe.

V době, kdy byla stornována objednávka na elektrárnu Summit, bylo již uděleno

povolení k omezenému rozsahu prací a probíhalo řízení o povolení výstavby. Byly již

rovněž započaty práce se zabezpečením hlavních komponent, jako je výstelka reakto-

rové nádoby z předpjatého betonu, parní generátory 6i oběhová čerpadla. V téže do-

bě došlo v americkém elektrárenském průmyslu k drastickému omezení investic, které

si vyžádaly stornování nebo odsun velkého počtu energetických investičních záměrů

včetně všech projektů společnosti General Atomic.

V současné době se na programu vývoje vysokoteplotních héliem chlazených reak-

torů pracuje v řadě zemí. Na vývoj HTGR se vynakládají velké finanční prostředky

a z přehledu plánovaných nákladů je zřejmé, že mají v některých zemích vzestupnou

tendenci. Z vývoje v posledních letech je patrno, že těžiště výzkumu se přesunulo

z USA do NSR. 0 vývoj HTGR má však zájem i Japonsko, SSSR, Francie, švýcarsko aj.

Na základě zkušeností z provozu dosavadních vysokoteplotních reaktorů jsou

současné programy vývoje zaměřeny k aplikaci těchto systémů na produkci elektřiny

a technologické páry. Největší zájem je soustředěn na konstrukci reaktoru, techno-

logické studie, průzkum lokalit a ekonomické studie. Hlavní aplikační cíle jsou

/74/:

- výroba elektřiny v jaderné elektrárně s parním cyklem /SC-HTGR/,

- výroba elektřiny v JE s přímým cyklem s plynovou turbínou /DC-HTGR/,

- kombinovaná výroba elektřiny a technologické páry /SC/Co-HTGR/,

- výroba syntetického zemního plynu hydrogenačním zplyňováním,

- výroba syntetického zemního plynu zplyňováním vodní parou,

- redukce železné rudy,

- výroba čpavku a syntéza metanolu,

- krakování těžkých ropných zbytků,

- přenos energie na velké vzdálenosti /systém ADAM-EVA/,

- výroba vodíku termochemickým Štěpením vody, vysokoteplotní elektrolýza vody, aj.

Nejdále ve vývoji je elektrárna pracující s HTGR v parním cyklu /SC-HTGR/.

Všechny významnější komponenty pro velká zařízení jsou vyvinuty a z větfií části

ověřeny. Jsou bohaté zkušenosti s palivem, jsou vyvinuty potřebné žáruvzdorné

materiály a jsou propracovány bezpečnostní systémy reaktoru. Přes nesporné výhody

a přednosti vysokoteplotních reaktorů však nelze očekávat, že by SC-HTGR obstály

v konkurenci a již průmyslově vyzrálými jadernými elektrárnami s lehkovodními reak-

tory.

Nové oživení zájmu o HTGR je motivováno především jejich využitím jako zdrojů

tepla v technologických procesech, náročných na spotřebu energie o vysokém poten-

ciálu. Možnosti HTGR byly v tomto směru plně prokázány dlouhodobým provozem experi-

mentální elektrárny AVR s výstupní teplotou hélia dosahující v průměru 950 °C.

Zejména v NSR je vývojový program HTGR založen velmi široce a zahrnuje všechny po-

třebné aspekty nezbytné k výstavbě demonstrační jednotky s vysokoteplotním reakto-

rem produkujícím tepelnou energii pro technologické procesy /PH-HTGR/. Probíhá in-

176



Vysokoieplolnf reaktory

tenzívní vývoj paliva se zaměřením na zvýšené požadavky. Experimentální reaktor

AVR přitom slouží jako výzkumná základna pro ověřování nových vsázek, splňujících

podmínky optimálního palivového cyklu i hlediska proliferace.

8.1.1 Americký výzkum v padesátých letech

Původní motivací zahájení vývoje vysokoteplotního plynem chlazeného reaktoru

na počátku padesátých let bylo v USA vojenské použití HTGR jako leteckého nebo ra-

ketového motoru. Prvé experimentální jednotky byly chlazeny vzduchem a pracovaly

v otevřeném okruhu. Ohřátý vzduch byl vypouštěn do atmosféry. Vývoj leteckého moto-

ru založeného na použití HTGR byl však zastaven, neboř se nepodařilo dořešit bez-

pečnostní a radiační problémy při havárii letadla. Ani vodíkem chlazený reaktor

vyvíjený jako raketový motor nedosáhl parametrů, které by ospravedlnily jeho další

vývoj.

Výzkum dalších experimentálních HTGR byl navázán opět na vojenské aplikace,

a to na užití jako zdroje tepelné energie v mobilní jaderné elektrárně /tzv. "ba-

lené centrály"/' Byly rozpracovány dva projekty používající dusíku jako teplonosné

látky v uzavřeném přímém cyklu s plynovou turbínou. Dusík je podstatně levnější

než híílium a při pracovní teplotě méně agresivní než CO,,. Plynem chlazený experi-

nentální GCRE-1 byl uveden do provozu v r. 1960. Teplo přenášené dusíkem při tlaku

1,2 MPa do otevřeného sekundárního okruhu se odvádělo do atmosféry. Další experi-

mentální jednotka KL-1 /The Mobile Low Power Reactor/ s plynovou turbínou v uzavře-

ném cyklu představovala již provozuschopný prototyp. Při provozu na tepelném výko-

nu 3,3 MW dosahoval elektrický agregát výkonu 330 kw. Reaktor dosáhl kritického

stavu v r. 1961, plného výkonu bylo dosaženo v r. 1962-1963.

V r. 1960 byl rozpracován projekt MGCR /Maritime Gas Cooled Reactor/ o výkonu

14,9 MWt, s héliovou turbínou pracující v uzavřeném cyklu. Jako moderátoru bylo po- .

užito berylia. K ověření chování aktivní zóny zhotovené z kysličníku berylia byl

postaven reaktor EBOR /Experimental Beryllium Oxide Reactor/ o výkonu 10 MWt

/1964-1967/. Ačkoliv byl reaktor dokončen, byl projekt ještě před zavezením pali-

va pro omezení prostředků na výzkum pozastaven. V polovině padesátých let byla rov-

něž zahájena výstavba experimentálního reaktoru EGCR /Experimental Gas Cooled

Reactor/ o výkonu 22 MWe chlazeného héliem, podobné koncepce jako britský AGR.

Rovněž tento program byl v r. 1966 předčasně ukončen, neboĚ se ukázalo, že tento

typ není schopen konkurence s lehkovodními reaktory.

Prvým experimentálním vysokoteplotním reaktorem zaměřeným na využití vysoko-

potenciálního tepla v technologických procesech byl UHTREX /Ultra High Temperature

Reactor Experiment/. Výstavba tohoto zařízení byla zahájen pod patronací americké

atomové komise na počátku šedesátých let. Reaktor o výkonu 3 MWt byl provozován

v Los Alamoských laboratořích v letech 1966-70. Cílem experimentu bylo ověřit mož-

nost trvalého provozu vysokoteplotního reaktoru s výstupní teplotou hélia kolem

1 300 °C. Po splnění nákladných výzkumných cílů byl reaktor v r. 1970 odstaven,

nebot nebyly k dispozici další prostředky na výzkum.

Na obr. 8.1 je znázorněn zjednodušený axonoinetrický řez reaktorem UHTREX.

Konstrukce reaktoru byla vskutku unikátní a patrně nesplňovala dnešní představy

bezpečného a spolehlivého reaktoru určeného pro trvalý provoz. Reaktor o průměru

3,/5 m měl prstencovou aktivní zónu /!/ otočnou kolem axiální osy. Otáčení pomocí
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1 - rotační aktivní zóna

2 - reflektor

3 - havarijní tyče

4 - regulační tyče

5 - zařízení pro otáčení AZ

6 - reaktorová nádoba

7 - karbonová izolace

8 - odvod vyhořelých PČ

9 - přívod čerstvých PČ

10 - zavážení zařízení

Obr. 8.1 Experimentální reaktor UHTREX /Ultra High Temperature Reactor Experiment/ /7/

zařízení /5/ umožňovalo výměnu paliva za provozu, a to pomocí plnicího zařízení

/10/. Primární okruh pracoval s kontaminovaným héliem o tlaku 3,4 MPa. V okruhu

byl zařazen rekuperátor a dmychadlo o výkonu 48,5 kw. Hélium vstupovalo do aktivní

zóny o teplotě 870 °C a ohřívalo se až na teplotu 1 350 °C. Dále procházelo rekupe-

rátorem, kde se jeho teplota snížila na 760 °C. Následoval tepelný výměník He/He,

v němž se teplota snížila až na 315 °C. Při této teplotě procházelo He dmychadlem

zpět do rekuperátoru, kde se ohřívalo na 870 °C. Sekundární héliová smyčka pracova-

la při maximální teplotě hélia 540

vzduchem chlazeného výměníku.

C. V této smyčce se předávalo teplo do dalšího

8.1.2 Experimentální reaktor Pragon

Projekt DRE /Dragon Reactor Experiment/ byl financován zeměmi OECD. Hlavní cí-

le projektu, tj.

- vývoj, konstrukce a provoz malého reaktoru HTGR,

- vývoj technologie spjaté s dalším rozvojem HTGR,

měly být splněny podle původních představ v průběhu pětiletého provozu reaktoru.

Výzkumný program byl však neustále rozšiřován a reaktor byl odstaven až po 17 le-

tech.

Výstavba reaktoru byla zahájena v roce 197O. Reaktor dosáhl poprvé kritického

stavu v dubnu 1964. O rok později byly ukončeny i dochlazovací okruhy. V červnu
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1965 byl zahájen provoz na výkonu 2 MW, v říjnu téhož roku bylo dosaženo 50% pláno-

vaného výkonu. Nominálního výkonu 20 MWt dosáhl DRE v dubnu 1966. Reaktor byl pro-

vozován s malými přestávkami až do září 1975, čímž dosáhl 1 650 ekvivalentních dní

plného provozu /77/.

Původní aktivní zóna sestávala ze 37 palivových článků délky 2,4 m. Každý člá-

nek obsahoval 7 palivových tyčí opatřených podélnými žebry. Tato žebírka oddělovala

jednotlivé palivové tyče a vytvářela kanálky pro průchod chladicího hélia. V cen-

trální části palivových tyčí se nacházel štěpný materiál. Tato zóna byla později

nahrazena hexagonálními palivovými bloky, jejichž charakteristiky více odpovídaly

energetickým reaktorům.

1 - aktivní zóna

2 - regulační tyče

3 - výměnné bloky reflektoru

4 - pevný reflektor

5 - tepelné stínění

6 - prstencový prostor pro průtok chladi-

cího plynu

7 - rozdělení průtoku He

8 - přívod He

9 - chlazení axiálního stínění

Obr. 8.2 Britský experimentální vysokoteplotní reaktor DRAGON /7/

Aktivní zóna /obr. 8.2/ byla obklopena vnitřním a vnějším reflektorem. Jelikož

byl objem AZ relativně malý /I,4 m / a únik neutronů přes reflektor tudíž velký,

stačilo k regulaci reaktoru 24 absorpčních tyčí pohybujících se v kanále na rozhra-

ní AZ - reflektor. S ohledem na velké neutronové ztráty obsahovalo 80 % štěpného

materiálu vysoce obohacený uran. Tyto elementy vytvářely hnací zónu a musely se
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vyměňovat po 200 dnech provozu na výkonu. Zbylé elementy byly plněny nejprve to-

riem, později U-238.

Na obr. 8.2 je dobře vidět vychlazování konstrukčních částí reaktoru ochlaze-

ným plynem. Hélium přiváděné při teplotě 350 °C chrání ocelové části před přehřátím,

takže jejich teplota nepřekračuje optimální hodnotu 300 °C. Vstupní teplota do dol-

ní části aktivní zóny byla 370 °C, průměrná výstupní teplota se nacházela v mezích

810 až 830 °C. Jelikož však 15-20 % hélia procházelo mimo AZ, nepřesahovala ve vět-

šině případů teplota He na vstupu do tepelného výměníku 720 až 750 °C.

Teplo uvolněné v primárním okruhu reaktoru bylo odváděno ve dvou sekundárních

smyčkách chlazených nucenou cirkulací vařiči vody při tlaku 1,3 MPa a teplotě

200 °C. Ve třetím okruhu cirkulovala chladicí voda o teplotě 75 °C a odváděla vypro-

dukované teplo do atmosféry.

V průběhu 171etého provozu DRE byly vyměněny dva ze šesti tepelných výmě-

níků primárního okruhu, neboř byly poškozeny na vodní straně korozí. V roce 1973

byl rovněž vyměněn vnitřní reflektor, znehodnocený dčinky neutronového záření. Přes

široký program výzkumu palivových elementů různého typu nedošlo k většímu zamoření

primárního okruhu. Úspěšný, pružný a bezporuchový provoz reaktoru umožnil splnit

všechny výzkumné cíle v oblasti vývoje povlékaných mikročástic paliva, dlouholeté-

ho ozařování palivových elementů při vysokých teplotách a testování dalších kompo-

nent HTGR. Průměrný součinitel využití dosahovaný v letech intenzivního výzkumu

/66 %/ je na experimentální reaktor pozoruhodně vysoký.

8.1.3 Experimentální JE Peach Bottom-1

Podobné uspořádání jako britský reaktor DRAGON měl i reaktor prvé jaderné

elektrárny s HTGR, Peach Bottom-1. Tato experimentální jednotka o výkonu 40 MWe

měla prokázat velmi dobré provozní charakteristiky jaderné elektrárny s héliovým

chlazením. Výstavbu elektrárny Peach Bottom financovala skupina 53 elektrárenských

společností, tvořících sdružení High Temperature Reactor Development Associates.

Jaderný systém výroby páry vyprojektovala a dodala společnost General Atomic, vý-

stavba byla svěřena společnosti Bechtel Corporation. Vlastníkem a provozovatelem

byla elektrárenská společnost Philadelphia Electric.

Reaktor Peach Bottom byl tíspěšně provozován 7 let, tj. od června 1967 až do

svého plánovaného odstavení 31. října 1974. Během této doby bylo získáno ze dvou

palivových vsázek celkem 1 386 GWh elektrické energie.

Stejně jako v britském prototypu Dragon byly použity trubkové palivové ele-

menty umístěné ve válcových kanálech v hexagonálním grafitovém bloku. Reaktor

o výkonu 115 MWt byl uzavřen v ocelové tlakové nádobě, z níž odváděly teplo dvě

vnější smyčky s héliovými oběhovými dmychadly a parními generátory. Koncepce pali-

vového cyklu vycházela z kampaňového provozu reaktoru, s výměnou celé aktivní zóny

s 804 vyhořelými palivovými články na konci doby životnosti. Za 7 roků životnosti

došlo jen k velmi malé degradaci paliva a materiálů.

Celkové provozní charakteristiky vysokoteplotního reaktoru Peach Bottom byly

z hlediska paliva i elektrárny obzvláště uspokojivé. Nedošlo k větším poruchám

zařízení a ani parní generátor nevykázal netěsnosti trubek, a to po celou dobu ži-

vota elektrárny. V průběhu provozu Peach Bottom byla zjištěna výborná shoda mezi

výpočtovými a skutečnými fyzikálními charakteristikami aktivní zóny, což ověřilo
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použité metody a poskytlo základnu referenčních dat pro výpočet velkých elektráren

s vysokoteplotními reaktory.

8.1.4 Experimentální JE AVR - Jíilich

V r. 1959 se sdružilo 16 západoněmeckých společností, aby uzavřelo kontrakt

na výrobu experimentálního reaktoru, jenž by umožnil získat potřebné zkušenosti

s konstrukcí, technologií, s výrobou a s provozem HTGR. Výstavba byla zahájena

v r. 1961, v srpnu 1966 bylo dosaženo poprvé kritického stavu a 17. prosince 1967

byla elektrárna připojena na sít.

Aktivní zóna má originální koncepci založenou na kulovém palivovém článku.

Na rozdíl od všech ostatních typů reaktorů jsou kulové články volně sypány do

grafitového lože. Jejich uspořádání má statistický charakter a nevytváří přesně

definovanou palivovou mříž. Referenční palivový článek obsahuje 1 g uranu oboha-

cený na 93% U-235 a 5 g Th-232.

Reaktor /obr. 8.3/ je projektován na tepelný výkon 46 MW. Válcová aktivní zó-

na /2/ o průměru a výšce 3 m obsahuje 100 000 kulových palivových článků. Chladi-

cí plyn /hélium/ proudí palivovým ložem mezerami mezi kulovými palivovými články

vzhůru, prochází parním generátorem /I/, který je umístěn v reaktorové nádobě nad

aktivní zónou a vrací se z horní části vnitřním prstencovým prostorem /2/ ke dmy-

chadlům /13/ umístěným pod .aktivní zónou. Celý primární okruh zahrnující aktivní

zónu, parní generátor a dmychadla je umístěn v tlakové nádobě /17/ s dvojitou stě-

nou. Meziprostor je vyplněn čistým He o vyšším tlaku, než je uvnitř reaktoru, tak-

že nedochází k iíniku radioaktivních látek.

1 - parní generátor

2 - aktivní zóna

3 - tepelné stínění

4 - karbonové tvarovky

5 - spodní reflektor

6 - kanály absorpčních tyčí

7 - přívod palivových článků

8 - obtok

9 - dmychadlo

10 - odvod palivových článků

11 - grafitový reflektor

12 - nosná mříž AZ

13 - motor dmychadla

14 - kopule dmychadla

15 - vnější hermetická obálka

16 - vnitřní hermetická obálka

17 - izolační plyn

18 - biologické stínění

Obr. 8.3 Vertikální řez reaktorem AVR
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Teplotní koeficient reaktivity je silně negativní. To umožňuje řídit výkon

reaktoru v širokém rozmezí pouhou změnou průtoku hélia. K odstavení reaktoru je

ovšem třeba kompenzovat velkou zásobu reaktivity. Hlavními regulačními orgány jsou

čtyři regulační tyče. Krom toho je možné kompenzovat reaktivitu těmito dalšími způ-

soby: ohřevem aktivní zóny pomocným kotlem alespoň na 105 C, vsázkou dalších kulo-

vých grafitových elementů obsahujících bór nebo zaplněním primárního okruhu dusí-

kem.

Aktivní zóna obsahuje více než 100 tun negrafitovaného konstrukčního materiálu

z pyrolitického uhlíku, který při ohřevu uvolňuje velké množství COj a 1^0. Tyto

nečistoty omezují rychlost ohřevu chladicího plynu a zvyšování výkonu.

Biologické stínění je situováno mezi oba pláště reaktorové nádoby a dovoluje

pobyt obsluze v prostoru ochranné obálky, a to libovolnou dobu, je-li reaktor od-

staven. V průběhu provozu reaktoru na plném výkonu je limit pohybu na horní galerii

1 hodinu, na dolní galerii 2 měsíce normálních pracovních hodin. Při provozu reak-

toru nemá nicméně personál s výjimkou nouzových situací do prostoru ochranné obálky

přístup.

Parní generátor je umístěn v prostoru nad AZ. Sestává ze čtyř jednotek Benso-

nova typu, spojených paralelně. Každá jednotka má svůj regulační systém s podsysté-

mem nouzového odstavení. PG sestává ze svazku paralelních trubek spojených v ko-

lektoru umístěném mimo reaktorovou nádobu. Každá vadná trubka může být v prostoru

ochranné obálky zaslepena.

1 - karbonový strop

2 - horní grafitový reflektor

3 - radiální reflektor

4 - výstupky v reflektoru

5 - karbonový plaší.

6 - spodní axiální reflektor

Obr. 8.4 Grafitová a karbonová konstrukce reaktoru AVR
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Parní generátor, plást tepelného stínění, nosný rošt AZ a stěny reaktorové ná-

doby představují jediné kovové konstrukce, umístěné v reaktoru- Jak je patrno

2 obr. 8.4, je reaktor sestaven především z grafitových a karbonových bloků, tvaro-

vaných tak, že vytvářejí stavebnici. Na obrázku jsou vidět i symetrické vestavby

v reflektoru zasahující do AZ, v nichž jsou provedeny vodicí kanály pro regulační

tyče /havarijní odstavení reaktoru/. Mezi parním generátorem a aktivní zónou se na-

chází vrstva grafitových tvarovek sloužící jako horní axiální reflektor. Nad tou-

to vrstvou jsou další dvě vrstvy z karbonových tvarovek. Tyto tři vrstvy chrání PG

před účinky neutronového záření. Mezi AZ a PG není tedy speciální kovové spojovací

potrubí, což mj. umožňuje dosáhnout vysoké výstupní teploty chladivá. Kovové části,

tj. nosná mříž AZ /12/, /obr. 8.3/ a plást tepelného stíněni jsou dobře vychlazo-

vány vstupujícím héliem, takže jejich teplota za provozu nepřesahuje 330 °C.

Ve spodní části reaktoru jsou umístěna dvě horizontální héliová dmychadla, po-

háněná elektromotory. Jednostupňový radiální rotor je umístěn letmo. Ložiska mají

olejové mazání. Úniku oleje do primárního okruhu brání systém labyrintového těsně-

ní, zaplňovaný čistým héliem. Dmychadla pracují prakticky bez problémů a do června

1983 odpracovala 100 000 provozních hodin.

Radiační situace

Při provozu reaktoru AVR se plně uplatnily přednosti vysokoteplotních reaktorů

dané nízkým iSnikem štěpných produktů z obohacených mikročlánků paliva. Po prvých

sedmi letech provozu bylo dokonce možno vymontovat, opravit a znovu zamontovat sou-

části plnicího stroje bez speciální ochrany opravářů. V průběhu času však kontamina-

ce primárního okruhu vzrostla /hlavně vlivem Sr-90/, takže údržba součástí primární-

ho okruhu nyní vyžaduje použití respirátorů. Relativně vysoká hladina aktivity je

však zčásti způsobena experimentálním charakterem elektrárny /např. vliv zkoušených

palivových článků s karbidem uranu/ a nemusí být nutně obecnou vlastnostní vysoko-

teplotních reaktorů.

Provozní zkušenosti elektrárny AVR

Provozní charakteristiky jaderné elektrárny AVR jsou velmi dobré. Od května

1969 činil součinitel pohotovosti v průměru 70 %, v roce 1975 dosáhl dokonce 92 %.

Kumulovaný součinitel pohotovosti do konce r. 1984 je 64,3 %. V průběhu roku 1976

bylo z reaktoru vyřazeno posledních 1 500 palivových článků z první várky. Tyto

články dosáhly vskutku špičkového vyhoření 185 MWd/kg. Mezitím dosáhly obdobného

vyhoření i další palivové vsázky, vyrobené v NSR. Počet koulí, které se musely

z cyklu vyřadit v důsledku defektů, byl vždy zanedbatelně malý, činil přibližně

1 kouli na 10 000 cirkulujících článků. V současné době slouží reaktor jako zkušeb-

ní lože pro palivové články energetických reaktorů, které mají následovat.

Vysoká inherentní bezpečnost HTGR byla v případě reaktoru AVR potvrzena také

experimentálně simulací havárie s výpadkem dmychadel. Za plného provozu byla zcela

přerušena cirkulace chladivá v primárním okruhu, aniž došlo k havarijnímu odstavení

reaktoru. Během 24 hodin dosáhl reaktor vlivem záporné zpětné teplotní vazby pod-

kritického stavu a tepelný výkon se ustálil na hladině odpovídající asi 1 % plného

výkonu. Teploty moderátoru lokálně převýšily provozní teploty, zatímco teplota pali-

va nepřevýšila běžné hodnoty.
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AVR jako experimentální zařízeni pro testování palivových článků

Kulové palivové články jsou kontinuálně odebírány ze dna kulového lože a opět

zaváděny pomocí pneumatického systému na povrch aktivní zóny. Při střední výstupní

teplotě hélia 950 °C dosahuje maximální teplota čerstvého paliva 1 150 °C. Reaktor

AVR tak představuje unikátní a po odstavení reaktoru DRAGON jediné zařízení, kde lze

ve velkém rozsahu a v reálných provozních podmínkách testovat nové typy palivových

článků.

Denně se reaktorem AVR recykluje 600 palivových článků. Na 60 koulí je vyjímá-

no z cyklu, 60 nových čerstvých článků se přidává. Palivové články procházejí opa-

kovaně aktivní zónou a podrobují se teplotním a radiačním účinkům, charakteristic-

kým pro energetické HTGR. Rovněž korozní účinky chladivá a mechanické namáhání při

transportu paliva má stejný charakter jako v očekávaných průmyslových vysokoteplot-

ních reaktorech.

Po celou dobu své životnosti vzdorují kulové palivové články dobře podmínkám

v reaktoru. Malá část /podíl asi 1.10~ / je mechanicky poškozena, nejčastěji selhá-

ním v transportním systému. Obalované částice paliva přitom zůstávají nepoškozeny.

Aktivitu chladivá způsobují prakticky pouze atomy generované vlivem volné uranové

kontaminace mimo mikročlánky. Hlavním zdrojem aktivity v primárním okruhu je nyní

grafitový prach kontaminovaný stronciem, jenž má svůj původ v testovaných PČ vyrobe-

ných s karbidickýjn palivem (Th, u) 0 2 /75/.

8.2 Základní koncepce HTGR

V dosavadním vývoji vysokoteplotních reaktorů se uplatnily následující charak-

teristické rysy:

- použití speciálních palivových článků na bázi obalovaných částic paliva,

- použití hélia jako chladivá,

- vysoké výstupní parametry chladivá umožňující široké využití HTGR v energeticky

náročných průmyslových procesech,

- vysoké nároky na žáruvzdorné materiály,

- zlepšená neutronová ekonomie a možnost použití thoriového palivového cyklu,

- vysoká účinnost tepelného cyklu /menší problémy s odpadním teplem/,

- ve srovnání s PWR a BWR vyšší inherentní bezpečnost systému,

- možnost integrálního uspořádání primárního okruhu v betonové nádobě /monolitická

koncepce/,

- možnost modulového uspořádání malých jednotek s univerzálním použitím.

Dosavadní zájem o vysokoteplotní reaktory v západních zemích lze přičíst pře-

devším menším negativním účinkům na životní prostředí, úspornějšímu provozu z hle-

diska spotřeby štěpného materiálu a perspektivním možnostem, které poskytuje ja-

derný zdroj tepla o vysoké teplotě, s využitím cyklu thorium-uran se prakticky

zdvojnásobují zásoby štěpného materiálu.

8.2.1 Palivo vysokoteplotních reaktorů

Společným znakem palivových článků vysokoteplotních reaktorů je použití tzv.

"obalovaných částic" paliva či "mikročlánků" /coated particles, MČ/ o průměru 0,2
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až 0,8 mra. Malé rozměry částic jsou důležité, neboť, při vysokých teplotách a vyso-

kých hodnotách ozáření dochází k významným změnám mechanických vlastností. Tak lze

dosáhnout vysokého vyhoření paliva /až 14 %/. Mikročástečka paliva si zachová svou

geometrii a zadržuje štěpné produkty až do teplot kolem 2 000 °C. Ani po překroče-

ní této teploty nedochází však k roztavení paliva, ale nastává pouze postupné po-

škození, takže náhlé uvolnění štěpných produktů není možné. Částice z obohaceného

U0 2 nebo UC jsou opatřeny několika vrstvami povlakového materiálu, který je chrání

před mechanickým poškozením a především zabraňuje pronikání štěpných produktů do

chladivá. Vhodným povlakovým materiálem je pyrolytický uhlík /PyC// který znemožňu-

je dnik plynných štěpných produktů a karbid křemíku. Tento materiál zachycuje pro-

dukty štěpení dva až třikrát efektivněji než grafit a snese teploty 1 1OO až

1 300 °c. Při výrobě palivových elementů jsou částice vázány v grafitové matrici,

která je dále formována do požadovaného tvaru /kulové nebo válcové elementy/. Vý-

robci obvykle zaručují pro palivové částice maximální přípustné teploty 1 250 až

1 3OO °C, probíhající zkoušky však ukazují na možnost dosažení až 1 450 °C. Na obr.

8.5 je znázorněn schematický řez typickou mikročásticí z UO-, povlékanou několika

vrstvami ochranného materiálu.

Podle obsahu štěpného a množivéno materiálu v MČ můžeme rozlišit:

- směsné částice, obsahující jadérko ze směsi štěpného a množivého materiálu

/U, Th/ 0 2 /např. reaktor THTR-300/,

- štěpné částice, obsahující pouze množivý materiál /ThOj/.

Jak již bylo řečeno, představuje MČ samostatný celek s několika ochrannými

obaly, jejichž hlavní funkcí je zadržovat štěpné produkty uvnitř jádra, a to co

nejblíže místa jejich vzniku. Nejblíže jádru je porézní vrstva z pyrolytického

uhlíku /PyC, hustota 1,1 + O,2 g/cm , tzv. buffer/. Kompenzuje objemové změny ja-

dérka při provozu /napuchání/, zpomaluje difúzi štěpných produktů z jádra a chrání

jadérko před mechanickým poškozením při výrobě. Chrání rovněž další vrstvy před

poškozením od palivového jádra.

Další ochranný povlak je vyroben z anizotropního pyrolytického uhlíku o vysoké

hustotě /I,80 - 1,85 g/m /, jeho hlavním úkolem je ochrana proti úniku štěpných pro-

duktů. TRISO částice obsahují ještě mezivrstvu z karbidu křemíku /SiC/, která za-

jišťuje vysokou mechanickou pevnost částice a zadržuje téměř všechny štěpné pro-

dukty. Některé charakteristiky západoněmeckých mikročlánků jsou shrnuty v tab.8.2.

Dosavadní provozní zkunenosti s palivem vysokoteplotních reaktorů se opírají

především o údaje získané v experimentálním reaktoru AVR. Dosud bylo dosaženo

vyhoření 185 MWd/kg těžkých jader bez většího poškození palivových článku. Kvalita

částic BZSO zcela vyhovuje pro HTGR s parním cyklem. V reaktorech s vyšlí výstupní

teplotou /DC - HTGR, PC - HTGR/ bude nutné užít částice s obalem TRISO, aby se

snížila kontaminace těžkými kovy a zlepšilo zadržování produktů štěpení. Tím se

umožní nezbytná údržba komponent primárního okruhu.

Další vývoj MČ počítá se zlepšováním vlastností paliva i ochranných obalů.

Perspektivně se uvažuje o nahrazení vrstvy SiC karbidem ZrC, který nereaguje se

štěpnými produkty a má vyšií tepelnou stabilitu. Jiný směr vývoje zdokonalených

obalů sleduje využití tzv. legovaného uhlíku - dvoufázové směsi PyC a SiC nebo ZrC.

Výsledný materiál je při ozáření rozměrově stabilnější, má velkou pevnost a lépe

zadržuje cesium. Snížení úniku štěpných produktů lze docílit jejich chemickou fixa-
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c í přímo v palivovém jadérku. Do MČ se přidává AI,O,,
vazba Sr, Ba a Cs.

SiO, do 50 %, čímž se dosáhne

Tabulka 8.2

Typ Uč

BISO
množivá
HRB-H0BE6

BISO

štěpná

THTR-300

TRISO

štěpná

RRB-HOBEG

Charakteristiky mikročlánků BISO a TRISO

vrstva
c.

0

1
2

0

1

2

3

0

1
2
3
4

funkce

jádro
tlumicí
těsnicí

jádro

tlumicí

těsnicí
vnější

jádro

tlumicí

těsnicí

těsnicí
vnější

materiál

ThO2

porézní PyC

anizotropní PyC

O,ThO2

porézní PyC

anizotropní PyC

izotropní PyC

uo2

porézní PyC

izotropní PyC

SIC
izotropní PyC

/83/

rozměr
d,t //am/

500

85
75

400
80
30

8O

200

85

40

25
35

hustota
p,/g/cm3/

9
1,2
1,9

9,5
1,2
1,85

1,85

10,5

1,2
1,9
3,16

1,85

PyC - pyrolytický uhlík

BISO TRISO

Hexagonálni palivové Slánky

Hexagonální palivové články byly poprvé ověřeny v britském experimentálním

reaktoru Dragon a tvoří také základ amerických vysokoteplotních reaktorů. Na obr.

8.6 je znázorněn palivový článek reaktoru Fort St. Vrain. Hexagonální grafitový

blok je opatřen dvěma systémy válcových otvorfl. V menších otvorech /2/ jsou nasklá-

dány palivové válečky, větSími otvory /I/ proudí chladivo. Kromě toho palivový blok

obsahuje vyhořívající jed /8/ a středící kolíky /A/ usnadňující při výměně paliva

centrování grafitového bloku. Aktivní zóna je sestavena z jednotlivých bloku umís-

těných těsně vedle sebe a nad sebou. Některé grafitové bloky mají až 3 válcové ka-

nály, v nichž se pohybují regulační orgány.

Kulové palivové články

Západoněmecká koncepce vysokoteplotního reaktoru vychází z kulového Slánku,

který prošel složitým vývojem. Optimalizační výpočty zaměřené na stanovení průměru

palivové koule vedou k velmi ploché závislosti průměru článku na volitelných para-
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metrech, takže původně zvolenou hodnotu 60 mm lze použít pro malé i velké reaktory.

Tato okolnost je velmi výhodná při experimentálních zkouškách uvedeného palivového

článku, které je možno realizovat v experimentálním reaktoru AVR-15. Za posledních

deset let bylo v NSR vyrobeno přes půl miliónu palivových článků, z toho více než

200 000 článků různého typu prošlo experimentálním reaktorem AVR /75/.

Objemový podíl MČ v grafitové matrici zůstává dostatečně nízký, takže vlast-

nosti palivových článků jsou určovány především výbornými charakteristikami grafi-

tových matric. Výrobní proces zajistuje prakticky homogenní rozložení grafitového

materiálu v okolí obalované částice, bez mezer a pólů, takže dochází k téměř dokona-

le kulově symetrickému odvodu tepla z každé částice. Rovněž mezi oblastí s MČ

a povrchovým obalem palivového článku není žádná mezera, která by představovala

termický odpor. Typický obsah MČ v kulových palivových článcích se pohybuje kolem

následujících hodnot:

AVR: 6 g/kouli 5% objemu,

THTR: 11 g/kouli 9% objemu,

perspektivní Slánky: 30 g/kouli, 25% objemu /mezní hodnoty/.

Mezi významné přednosti kulových palivových článků západoněmecké konstrukce

patří:

1/ vysoká pevnost a odonost proti otěru,

2/ vysoká hodnota součinitele tepelné vodivosti,

3/ rozměrová stabilita při ozáření,

4/ dobrá odolnost proti korozi.

Na obr. 8.8 je znázorněn řez standardním palivovým článkem s homogenní kulo-

vou palivovou oblastí /vlevo/. Napravo je řez tzv. zónovaným PČ a odlehčenou cen-

trální oblastí. Předností této koncepce je snížení maxima teplot v centrální obla-

sti PČ, což bude důležité při přechodu na vyšší teploty.

Dosavadní zkušenosti s palivem HTGR

V současné době jsou v NSR a v USA k dispozici rozsáhlé zkušenosti s použitím

disperzního paliva na bázi obalovaných mikročástic. Technologie výroby mikročlánků

i palivových článku je značně propracována. Výroba má zatím poloprovozní charakter,

muže být vSak podle potřeby snadno extrapolována i na průmyslové rozměry. Rozsáhlé

technologické zkuíenosti umožňují snadný přechod na nové typy palivových článků,

splňující nové podmínky optimalizačního procesu.

Palivové články HTGR prokázaly v průběhu mnohaletého provozu vysokou spolehli-

vost a umožňují bezpečný provoz reaktoru. Největším problémem je únik produktu

štěpení a aktivita v důsledku kontaminace grafitu těžkými kovy /přírodní grafit

obsahuje podíl 10 atomů uranu/. 0nik aktivních produktů štěpení difúzí čí po se-

lhání ochranného obalu MČ je závislý především na pracovní teplotě a na stupni vy-

hoření.

Nejmenší problémy jsou s palivem HTGR, pracujícícm jako zdroj energie v jader-

né elektrárně s parním cyklem /SC - HTGR/. V tomto případě lze vystačit s výstupní

teplotou ~ 760 °C a plně vyhovují ověřené MČ s obalem BISO. Jestliže by došlo

k použití HTGR jako zdroje tepla pro vysokoteplotní průmyslové procesy /PH- HTGR/,

budou PČ pracovat při podstatně vyšší teplotě. V uplynulých letech byla prokázána
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spolehlivost Pč až do výstupní teploty 950 °C, probíhající vývoj a dosavadní zku-

šenosti však dovolují předpokládat možnost dosažení i vyšších teplot. Podmínky

pro nárofinějSl použití splňují mikročlánky TRISO s mezivrstvou SiC. Tato vrstva je

schopna líspěšně zadržovat produkty štěpení až do provozních teplot kolem 1 150 °C.

Souhrnně lze tedy konstatovat, že zejména v NSR je otázce přípravy paliva pro

PH - HTGR věnována značná pozornost a že v případě realizace těchto reaktorů ne-

bude vývin paliva brzdit výrobu zařízení.

V uplynulých letech došlo rovněž k přehodnocení palivového cyklu, a to pod

vlivem politiky nešířeni jaderných zbraní /proliferace/. Až do r. 1978 byl referenč-

ním palivovým cyklem západoněmeckých i amerických HTGR tórium - uranový cyklus

s výchozím obohacením palivových částic na 93% U-235. V r. 1978 byly zahájeny prá-

ce na vývoji alternativního tórium - uranového cyklu s nízkým či středním počáteč-

ním obohacení paliva /do 20 %/. Optimalizační výpočty ukazuji, že cyklus s nízko-

obohaceným palivem není příliš vzdálen od optima. Navíc splňuje podmínky prolifera-

ce, zjednodušuje otázky zásobování obohaceným palivem a klade menší nároky na tech-

nologii přepracování vyhořelého paliva. V současné době probíhá v NSR rozsáhlý vý-

voj nových Pč s nízkým obohacením paliva.

Otázka použití otevřeného či uzavřeného cyklu není zatím rozhodnuta, a tak se

předpokládá uložení vyhořelého paliva do meziskladů s tím, že se zachová možnost

konečného rozhodnutí, a to:

- uložení vyhořelých PČ do trvalého riložiště,

- konzervace vyhořelých PČ pro znovupřepracování až do kapacity 5 OOO MW. Počítá se

s recyklací Pu a U v lehkovodních či rychlých reaktorech.

8.2.2 Aktivní zóna

Podle typů palivových článku rozlišujeme aktivní zónu s hexagonálními palivo-

vými bloky /např. reaktor Fort St. Vrain/ a zásypnou aktivní zónou ve formě kulové-

ho lože /pebble bed/, v nichž jsou palivové články volně sypány /např. AVR, obr.8.3/.

Hexagonální AZ má palivové bloky rozloženy v pravidelné mříži,v několika vrst-

vách nad sebou. Sedm grafitových bloků vytváří palivový modul, centrálním blokem

modulu procházejí regulační tyče. Aktivní zóna se nachází v centrální dutině betono-

vé reaktorové nádoby. Je obklopena grafitovým reflektorem s tepelným stíněním.

Chladivo /hélium/ proudí shora dolů, čímž se sníží tepelné namáhání systému regula-

ce. Část chladivá se používá na vychlazení reflektoru a konstrukčních částí reaktoru.

Kulové lože reaktora s kulovými palivovými články tvoří válcová grafitová nádo-

ba s kuželovým dnem. Kulové články jsou volně sypány do vrstev, jejichž uspořádání

se řídí geometrií nádoby, rychlostí jejich pohybu, hmotností aj. Stěna grafitové

nádoby funguje současně jako radiální reflektor neutronů. Další vrstvou je tepelné

stínění. Chladivo proudí aktivní zónou shora dolů, aby se zabránilo vznosu palivo-

vých článků. Výkon reaktoru je řízen regulačními tyčemi, které se pohybují v radiál-

ním reflektoru, tj. v grafitové stěně nosného lože, rychlostí ~ 1 cm/s. Havarijní

tyče se zasouvají přímo do aktivní zóny mezi kulové palivové články /bez vodících

pouzder/, rychlostí ~ 30 cm/s.

Aktivní zóna HTGR je prakticky celá vytvořena z grafitu nebo z pyrolytického

uhlíku. Vyžaduje se především "jaderná čistota" a vysoký stupeň izotropie. Vlivem

ozařování neutrony dochází k teplotně závislým objemovým změnám /swelling/. Limitní
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teplota nejnamáhanéjších grafitových součástí aktivní zóny je stanovena na 1 050 °C,

a to s ohledem na korozní pokles pevnosti. Grafit sublimuje při teplotě 3 600 °C

a zachovává si pevnostní mechanické vlastnosti až do teploty ~ 2 500 °C. Aktivní

zóna je chlazená héliem. Tento chemicky inertní plyn rovněž prakticky neovlivňuje

štěpnou řetězovou reakci a zůstává v plynné formě za všech myslitelných podmínek.

8.2.3 Reaktorová nádoba

Jaderné elektrárny s HTGR jsou vesměs vybavovány reaktorem s válcovou nádobou

z předpjatého betonu, u níž je provozní napětí od vnitřního přetlaku kompenzováno

tlakovým předpjetím, vyvozovaným ocelovými elementy. Tento typ reaktorových nádob

soutěží stále IÍspěšněji s ocelovými tlakovými nádobami, nebot má některá přednosti:

1. Nádoba z předpjatého betonu nemůže prasknout náhle, explozivním způsobem.

2. Vlastnosti betonových nádob zpravidla dovolují zříci se sekundární ochranné

obálky.

3. Betonová reaktorová nádoba plní současně funkci stínění.

4. Odolnost betonové reaktorové nádoby proti zemětřesení a jiným katastrofám

a ohrožením je vyšší než u ocelové nádoby.

Předpjetí v betonu lze docílit různými způsoby. Dnes nejčastější způsob užívá

velkého počtu ocelových lan umístěných v ocelových trubkách ve stěnách válcové ná-

doby nebo na jejím vnějším povrchu. Lana, dodatečně předepnutá speciálním strojen,

vyvozují potřebné předpjetí v radiálním i axiálním směru. Druhá metoda, vhodná pro

menší nádoby, spočívá v bandážování nádoby zvenčí předpjatým ocelovým pásem. Je

levnější, neboť rozměry nádoby mohou být menší /stěny nejsou uvnitř narušovány trub-

kami a na povrchu rýhami pro kotvení lan/ a vnější stěny jsou hladké. Třetí metoda

používá rovněž ocelových bandáží, které však jsou navinuty na velký počet svislých

ocelových žeber, přiléhajících k hladké stěně válcové nádoby.

Vnitřní stěny reaktorových nádob z předpjatého betonu jsou opatřeny hermetic-

kým ocelovým obložením, které může při betonování plnit funkci bednění. Ocelová vý-

stelka zaručuje jednak těsnost nádoby, jednak chrání beton před působením horkého

plynu. Je proto k výstelce privarená sít trubek /zpravidla na straně přiléhající

k betonu/, protékaná chladicí vodou. Na vnitřní straně výstelky je pak keramická

nebo kovová izolace. Povrchová teplota betonu nepřekročí 80 až 100 °C.

8.2.4 Parní generátory

Přechod na betonové tlakové nádoby, spjatý s požadavkem minimálních rozměrů

otvorů a průchodů narušujících betonovou stěnu, vedl u parních generátorů vysoko-

teplotních reaktorů k zavedení průtočných parních generátorů s« šroubovítě vinutými

hladkými trubkami. V případě komerčních energetických HTGR se předpokládají PG

s velkým jednotkovým výkonem /až 750 MW/, se snadno přístupnou trubkovnicí s možno-

stí zaslepení poškozených trubek.

Parní generátory vysokoteplotních reaktorů pracují s podstatně vyššími teplo-

tami než parní generátor reaktorů chlazených C0 2 a navíc jsou vytápěny héliem, jež

má výhodnější vlastnosti} tyto dva faktory umožnily značně zmenšit potřebné teplo-

směnné plochy. Chemicky netečné hélium současně umožňuje při stavbě parních generá-

torů použití levnější oceli.
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Parní generátory mohou vedle své hlavní funkce odvádět zbytkové teplot také po

zastavení reaktoru, čímž vlastně vytvářejí zálohu systému nouzového dochlazování.

Výparník a přehřívák jsou v takovém případě zatopeny vodou, která se i>o ohřáti, od-

vádí do zvláštní nádrže.

8.2.b Héliová dmychadla

Héliová dmychadla vysokoteplotních reaktorů zajistují nucenou cirkulaci chla-

dicího plynu primárním okruhem,, a tím odvod tepla z aktivní zóny při normálním výko-

novém provozu, v případě poruchy nebo po odstavení reaktoru. Vedle toho však umožňu-

jí také regulaci výkonu reaktoru pomocí negativního teplotního koeficientu reaktivi-

ty, a to změnou množství obíhajícího chladivá. Jejich místo ve schématu jaderné

elektrárny je z hlediska bezpečnosti velmi významné, mimo jiné též proto, že mají

mezi komponentami JE největší spotřebu energie. Přestože je tato spotřeba díky vý-

borným tepelně-fyzikálním vlastnostem hélia v porovnání s jinýmplynem chlazenými

reaktory podstatně nižší, Siní stále ještě - např. u vysokoteplotního reaktoru o vý-

konu 300 MWe - 3 až 4 % jeho hrubého elektrického výkonu.

Dmychadla se umístují do válcových komor v betonové nádobě, zpravidla co nej-

blíže k parnímu generátoru, a jsou obvykle zkonstruována jako zapouzdřené vyměnitel-

né jednotky. Pohon elektromotorem umožňuje jednoduchou regulaci počtu otáček. U ko-

merčních JE s HTGR se však již počítá s ekonomičtějším pohonem pomocí turbokompre-

soru poháněných parou, vycházející z vysokotlakého stupně turbíny.

Klíčovou otázkou héliových dmychadel HTGR jsou jejich ložiska. Použití obvyk-

lých ložisek mazaných olejem znamená pronikání olejových par do okruhu hélia

a v opačném směru kontaminaci oleje radioaktivními izotopy v plynu nebo aerosoly.

Problém se řeší složitým systémem kombinovaných labyrintových ucpávek,těsněných

střídavě olejem a héliem. Tento způsob je vyzkoušený a v provozu poměrně spolehli-

vý; vyžaduje však oddělené systémy těsnicího oleje a hélia, složité bezpečnostní

zajištění aj.

Plynovému chlazení reaktorů HTGR odpovídá přirozeně použití ložisek mazaných

plynem, která pracují na stejném principu jako kluzná ložiska s olejem; vzhledem

k rozdílným hydrodynamickým charakteristickám plynu a kapaliny však má plynová maza-

cí vrstva některé odlišné vlastnosti. Nejproblematičtější z nich je její silně kle-

sající únosnost při malých otáčkách hřídele. Má-li se zabránit poškození nebo zni-

čení těchto ložisek, je nutno zabezpečit fázi najíždění a odstavování stroje zvlášt-

ním opatřením, např. nadnášením hřídele tlakovým plynem přiváděným do spodní části

ložiskové pánve. Protože je viskozita He, která je důležitá z hlediska únosnosti

ložiska, za provozu o 3 řády nižší než viskozita turbínového oleje, je také únos-

nost héliového ložiska pouhých 1OO - 2OO kPa proti asi 10 MPa u olejových ložisek.

Jiným problémem jsou nestability v chodu ložisek při vysokých otáčkách.

8.2.6 Systém nouzového ďochlazováni reaktoru

Zásadní předností HTGR je vyšší inherentní bezpečnost reaktoru ve srovnání

s lehkovodními reaktory. Tato skutečnost je dána podstatně nižším obsahem energie

obsažené v chladivú primárního okruhu, která se může uvolnit v případě prasknutí

primárního potrubí. Další příznivou skutečností je určitá schopnost dochlazování AZ

i v případě odtlakování reaktoru, neboE snížení chladící schopnosti okruhu při po-
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klasu tlaku je podstatně menší než v případě reaktorů chlazených tlakovou vodou.

Následky rychlých přechodových procesů v primárním okruhu by byly navíc zmírňovány

vysokou tepelnou kapacitou grafitové aktivní zóny. Nebyly tedy u prvých projektů

vyžadovány speciální dochlazovací systémy.

Vzrůstající požadavky na spolehlivý a bezpečný provoz jaderné centrály však

vedly i v případě HTGR k dodatečnému požadavku vybavení reaktoru dochlazovacími

systémy. V NSR musí mít nouzový systém dochlazování reaktoru minimální kapacitu

3 x 100 % či 4 x 50 % zbytkového tepelného výkonu.

Standardní dochlazovací smyčka sestává z tepelného výměníku, héliového dmychad-

la a systému napájení chladicí vodou. U komponent nouzového dochlazovacího systému

se neobjevují zásadně nové technologické problémy.

8.2.7 Integrální a smyčkové uspořádání

V zásadě je možné integrální i smyčkové uspořádání primárního okruhu. V prvním

případě jsou všechny komponenty primárního okruhu umístěny v reaktorové nádobě.

Předností tohoto řešení je omezení délky spojovacího potrubí mezi reaktorem a par-

ními generátory, kde může při poruše těsnosti dojít k úniku hélia. Příkladem inte-

grálního uspořádání je reaktor AVR. Smyčkové uspořádání měl např. reaktor Peach

Bottom, kde byly tepelné výměníky umístěny ve zvláštních nádobách. Tato koncepce se

objevuje také ve studiích o využití HTGR jako zdroje tepla pro technologické proce-

sy, kde je nutné spojovat jaderný reaktor s různými typy tepelných výměníků a chemic-

kých reaktorů. Problém dniku chladivá se řeší dvojitým koncentrickým potrubím, při-

čemž vnější potrubí slouží v případě poruchy jako ochranný plást. Obě demonstrační

jednotky, které na sebe v poslední době soustřeďují největší pozornost, tj. elek-

trárna ve Fort St. Vrain i západoněmecký THTR se vyznačují integrálním řešením.

8.2.8 Bezpečnost vysokoteplotních reaktorů

Koncepce vysokoteplotních reaktorů chlazených héliem se vyznačuje vysokým

stupněm přirozené /inherentní/ bezpečnosti, která významnou měrou snižuje riziko

provozu těchto reaktorů, at již jde o provozní personál, či o veřejnost. Tyto přiro-

zené bezpečnostní aspekty mají svůj původ v základních fyzikálních zákonech a pro-

jevují se zvýšenou integritou bariér proti únikům radioaktivního záření. Navíc se

přechodové procesy v případě poškození zařízení rozvíjejí pomalu a obsluha má zpra-

vidla dost času k účinnému zásahu.

Hlavni přirozené bezpečnostní rysy HTGR jsou;

- záporný teplotní koeficient reaktivity,

- použití obalovaných částic paliva zabraňujících úniku radioaktivních produktů ště-

pení i při vysokých teplotách,

- použití grafitové AZ, která zpomaluje přechodové procesy a podržuje svou integri-

tu i při vysokých teplotách,

- použití reaktorové nádoby z předpjatého betonu,

- použití hélia jako teplonosné látky zůstávající za všech okolností v jednorázovém

stavu, transparentním pro neutrony a chemicky inertní,

- podstatně menší energie /ve srovnání s LWR/ akumulovaná v chladivú primárního

okruhu.
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Inženýrské bezpečnostní aspekty, které snižují pravděpodobnost selhání a při-

spívají ke zmírnění následků havárie jsou:

- ztrojený nouzový dochlazovací systém,

- rezervní systém rychlého odstavení reaktoru v případě selhání absorpčních tyčí,

- ochranný systém reaktoru aktivující v případě poruchy zahájení různých bezpečnost-

ních akcí, např. rychlé odstavení reaktoru, odpojení parních generátorů, spuštění

nouzového dochlazovacího systému aj.

Vysokoteplotní reaktory mají pět ochranných bariér proti úniku radioaktivního

záření. Jsou to:

- palivová jádra zadržující za normálních okolností podstatný podíl štěpných pro-

duktů,

- ochranné povlaky obalovaných částic, odolné proti tlaku a mechanickému namáhání,

- grafitová matrice palivového článku,

- reaktorová nádoba z předpjatého betonu,

- ochranná obálka.

Provoz reaktoru z hlediska paliva a teploty chladivá nepředstavuje žádné mimo-

řádné riziko. Maximální přípustné teploty paliva jsou určovány na základě dlouhodo-

bého chování paliva, tj. jsou limitovány na takové hodnoty,že ani po několikaletém

provozu nedochází k významnému uvolňování produktů štěpení. Dokonce ani podstatné

zvýšení teplot nezpůsobuje některé nevratné změny fyzikálních vlastností komponent

aktivní zóny, jako je tavení či vypařování.

V případě HTGR se obvykle rozlišují tři typy základních projektových havárii:

- odtlakování primárního okruhu, někdy nepřesně nazývané havárie se ztrátou chladi-

vá /LOCA/,

- vnik vzduchu do primárního okruhu,

- vnik vody do primárního okruhu.

Rychlý pokles tlaku v primárním okruhu vyvolaný unikem chladivá přibližně od-

povídá klasické havárii se ztrátou chladivá /LOCA/, která představuje základní pro-

1 - párézní jádro z U0 2

2 - hranice palivového jádra

3 - pyrolytická uhlík

4 - karbid křemíku

5 - vnitřní obal z pyrolytického uhlíku

6 - těsnicí vrstva

7 - tlumicí vrstva

Obr. 8.5 Mikrofotografie typické obalované částice paliva
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A-A

f

1 - otvor pro průtok chladivá, průměr

15,9 mm

2 - otvor pro palivo, průměr 12,7 mm

3 - otvor pro kolík při výměně paliva

4 - spojovací kolík

5 - proudící hélium

6 - chladicí kanál

7 - palivová tyčka

8 - vyhořívající jed

9 - manipulační otvor

Obr. 8.6 Palivový článek reaktoru Fort St. Vrain /FSV/

jektovou havárii lehkovodních reaktorů. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že i po

ztrátě tlaku zůstává v primárním okruhu hélium, jehož chladicí schopnost je v dů-

sledku poklesu tlaku sníšena na několik procent původní hodnoty. Cirkulace zbylého

hélia však postačí k bezpečnému odvodu zbytkového tepelného výkonu reaktoru. Při-

počteme-li dále velkou tepelnou kapacitu aktivní zóny, která zpomaluje přírůstek

teploty AZ na několik stupňů za minutu,, pak dostaneme časový interval v minimální

délce 1 hodiny, v jehož průběhu je nutné obnovit chlazení aktivní zóny. V případě

reaktoru THTR-300 schvalovací orgány připouštějí obnovení chlazení AZ do 3 hodin.

Význam havárie s vniknutím páry nebo vzduchu do primárního okruhu je dán oxi-

dací grafitu v aktivní zóně. Voda nebo pára se mohou objevit v primárním okruhu po

selhání parních generátorů. Je proto primární okruh vybaven detekčním systémem, kte-

rý v případě poruchy odpojí havarovaný PG. I v případě zpoždění této akce nepřesa-

huje množství uvolněné aktivity, která proniká s plynem proudícím přes pojistné

ventily do prostoru ochranné obálky, dvojnásobek aktivity uvolněné při odtlakování

primáru. Ani koncentrace H_ a CO nemůže přesáhnout kritických hodnot, kdy by došlo

k explozi.

Vniknutí vzduchu do primárního okruhu je potenciálně nebezpečnější, nebot

reakce s grafitem probíhá bouřlivěji a je exotermická. Vzduch se však může dostat

do prostoru aktivní zóny pouze konvektivně při velké poruše hermetičnosti primární-

ho okruhu, zároveň s odtlakováním primárního okruhu. V tomto případě je však již

reaktor odstaven a probíhá dochlazování aktivní zóny.
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8.3 Demonstrační JE s HTGR

Na tíspěšný provoz experimentálních vysokoteplotních reaktorů Dragon, Peach

Bottom-1 a AVR - Jiilich navázala výstavba prvých dvou demonstračních elektráren

s HTGR o elektrickém výkonu přes 300 MWe, Fort St. Vrain /USA/ a THTR-300 /NSR/.

Americká elektrárna Fort St. Vrain dosáhla kritického stavu již v r. 1974, povolení

k provozu na plný výkon bylo však získáno až v r. 1981. Západoněmecká elektrárna

s THTR-300 byla spuštěna v r. 1986. Základní parametry obou prvých demonstračních

elektráren s HTGR jsou shrnuty v tab. 8.3.

Tabulka 8.3 Základní parametry vysokoteplotních reaktorů

Reaktor

Elektrický výkon, MWe

Elektrický výkon čistý, MWe

Tepelný výkon, MW

Účinnost jaderné elektrárny, %

Primární okruh:

tlak hélia v reaktoru, MPa

teplota hélia na výstupu, °C

hmotnostní průtok He reaktorem, t/h

Aktivní zóna:

vsázka U-235, kg

Th-232, kg

střední obohacení paliva, %

počet PČ/elementů

měrné zatížení AZ, MW/m

měrný výkon paliva, kW/kg U

max. teplota paliva, °C

vyhoření vyjímaného paliva, MWd/kg

Parní generátor:

počet

typ

množství generované páry, t/h

Hlavní oběhové dmychadlo:

počet

dopravované množství hélia, t/h

Turbína:

počet

tlak páry před turbínou, MPa

teplota páry před turbínou, °C

hmotnostní průtok páry, t/h

THTR-300
HSR

307,5

296

750

39

3,92

75O

1 064

340

6,6

93

675 000

6

1 200

1 O5O

127

6
průtočný
šroubovité
trubky

155

6

178

1

17,75

530

93O

Fort St. Vrain
USA

342

330

842

4,8

778

1 765

772

160
93,15

1 482/21O

6,3

1 330

1 260

1OO

12

průtočný
šroubovité
trubky

96

4

426

1

16,87

533
1 153
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8.3.1 Fort St. Vrain /FSV/

Výstavba jaderné elektrárny FVS byla zahájena v září r. 1969 na lokalitě vzdá-

lené 55 km na sever od Denveru /stát Colorado/. V prosinci 1973 získala elektrárna

provozní licenci, v lednu 1974 bylo poprvé dosaženo kritického stavu a v průběhu té-

hož roku byly prověřovány mechanické systémy a probíhaly fyzikální experimenty.

Během uvádění do energetického provozu se ukázala řada potíží jak na konvenční, tak

na jaderné části. Státní dozor nad bezpečností jaderných zařízení /WC/ si po požáru v elektrárně

Browns Ferry vyžádal novou konpletní revizi uložení kabelu, která vyústila v úpravy podle

směrnic o separaci jednotlivých svazků i v elektrárně FSV. Všechny tyto a řada dal-

ších obtíží způsobily nepříjemné zpoždění spouštění a projevily se určitým ochlaze-

ním původního zájmu o vysokoteplotní reaktory. Reaktor byl spuštěn v průběhu roku

1977 a v prosinci téhož roku byla elektrárna Fort St. Vrain připojena k síti; výkon

byl však dočasně omezen na 70 % jmenovitého výkonu. Provoz s plným výkonem byl NRC

povolen pro účely zkoušek 6. listopadu 1981, kdy elektrárna dosáhla poprvé 10O %

výkonu. Provoz elektrárny při tomto prvém běhu na 100 % výkonu byl zcela bez potí-

ží s čistou tepelnou účinností 38,5 %.

Kulový palivový článek Povlékaná mikročástice

6 cm 0,9 mm

Obr. 8.7 Pohled na rozříznutý palivový článek a otevřenou obalovanou mikročástici

/reaktor AVR, resp. THTR, NSR/

A- standardní PČ B- zónovaný PČ

Obr. 8.8 Standardní a zónovaný kulový palivový článek /NSR/
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Jaderná elektrárna a její komponenty

Uspořádání aktivní zóny v primárním okruhu FSV je patrné z obr. 8.9. Reaktor

a všechny komponenty primárního okruhu se nacházejí v reaktorové nádobě /I/ vyrobe-

né z předpjatého betonu; vnitřní průměr betonové nádoby je 9,4 m, výška 21,5 m.

Horní část obsahuje aktivní zónu /2/ sestavenou z hexagonálních grafitových bloků.

Pod aktivní zónou se nachází další prostor, v němž jsou umístěny parní generátory

/5/ a héliová dmychadla /6/. Průtočné parní generátory jsou uspořádány ve dvou

identických smyčkách, každá smyčka obsahuje šest modulů a dvě héliová dmychadla,

poháněná parou odebíranou z vysokotlaké části parní turbíny. Celý héliový okruh je

tedy uzavřen v hermetické betonové nádobě, do ní2 se přivádí voda a z níž se odebí-

rá vysokotlaká pára.

Hélium o tlaku 4,8 MPa a vstupní teplotě 405 °C proudí dolů aktivní zónou /2/

a ohřívá se na teplotu 772 °C. Dále prochází parními generátory /5/, kde se ochla-

zuje na 405 °C. čtyři héliová dmychadla /6/ protlačují hélium vzhůru prostorem mezi

pláštěm aktivní zóny a reaktorovou nádobou nad aktivní zónu. Škrticí clony /12/

upravují průtok hélia jednotlivými palivovými články podle jejich výkonu /hydraulic-

ké profilování/.

19

16

1 - reaktorová nádoba

2 - aktivní zóna

3 - pohony regulačních tyčí

4 - nosná deska

5 - parní generátor

6 - héliová dmychadla

7 - horní reflektor

8 - hermetická obálka

9 - regulační tyče

10 - spodní reflektor

11 - průchodky

12 - škrticí clony

13 - boční reflektor

14 - difuzér dmychadla

15 - héliový uzávěr

16 - průchodky

17 - čisticí systém hélia

18 - nosný sloup AZ

19 - hermetická obálka

Obr. 8.9 Vysokoteplotní reaktor Fort St. Vrain
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Reaktorová nádoba /I/ představuje současně hermetickou tlakovou nádobu reakto-

ru a biologické stínění aktivní zóny. Tvarem připomíná šestiboký hranol o průměru

15 m a výšce 42 m. V horní části nádoby je 37 válcových otvorů /li/, jimiž lze vy-

měňovat a přemístovat palivové články, nebo v nichž lze umístovat pohony regulač-

ních tyčí /3/. Ve spodní části nádoby je 12 válcových otvorů /6/, v nichž se nachá-

zejí parní generátory. Uprostřed spodní nádoby je přístupový otvor. Všechny průcho-

dy reaktorovou nádobou jsou opatřeny dvěma nezávislými uzávěry. Vnitřní uzávěry

jsou součástí primární ochranné obálky, vnější uzávěry souvisejí se sekundární obál-

kou. Vnitřní povrch betonové nádoby je hermeticky vyložen plechem z uhlíkové oceli

tlouštky 19 mm. Na toto ocelové vyložení jsou z betonové strany privarený chladicí

trubky, tvořící dva nezávislé chladicí systémy. Mezi AZ a ocelovým vyložením je te-

pelné stínění. Betonová nádoba je předepjata systémem horizontálních a vertikálních

lan umístěných v ocelových trubkách. Napětí v těchto lanech je kontrolováno a lana

mohou být v případě ztráty napětí vyměněna.

Aktivní zóna reaktoru FSV je složena z 1 482 grafitových článků /viz obr.

8.6/, uložených v 6 vrstvách a vytvářejících 37 podoblastí pro výměnu paliva. Každý

rok se vyměňuje 1/6 palivových bloků otvory v reaktorové nádobě, které jsou sitová-

ny uprostřed nad každou oblastí. V každé oblasti se pohybuje pár regulačních tyčí

z karbidu bóru. Jako rezerva pro nouzový případ havarijního odstavení slouží absorp-

ční kulové elementy, které mohou být sypány do otvorů v palivových elementech. Ak-

tivní zóna o průměru 5,9 m a výšce 4,75 m je obklopena grafitovým reflektorem

tlouštky 1,2 m.

Palivové články /obr. 8.6/ mají tvar šestibokého hranolu 360 x 794 mm. V kaž-

dém bloku je 108 chladicích válcových kanálků o průměru 15,9 mm a 210 válcových

otvorů 0 12,7 mm, v nichž se nacházejí duté palivové tyče. Palivové bloky stojí na

sobě tak, že 3 výčnělky /A/ /obr. 8.6/ zapadají do 3 válcových vybrání dutého blo-

ku. Centrální palivový článek každé sekce má 3 velké válcové otvory. Do dvou otvo-

rů o průměru 102 mm se zasazují regulační tyče, třetí otvor 0 95 mm je rezervní

a může být v případě potřeby zasypán absorpčními koulemi. Palivové mikročlánky

jsou dvojího typu. Částice plněné ThO, mají průměr jádra 0,4 mm, palivové částice

/Th, U/ 0_ mají průměr jádra 0,2 mm. Oba druhy částic jsou povlečeny 4 obalovými

vrstvami tlouštky 0,12 mm /ochranné obaly TRISO/. Částice umožňují vyhoření až

do 20 % těžkých atomů /200 MWd/kg/, pracují při teplotě do 1 260 °C, maximální pří-

pustná fluence rychlými neutrony /E ~ 0,18 MeV/ je 8.10 n cm . 0 vynikajících

množivých schopnostech HTGR svědčí následující ddaje: Na konci palivové kampaně

probíhá 75 % štěpení U-233, vzniklého v reaktoru z Th-232. Atomy těžkých kovů před-

stavují pouze asi 1 % atomů v palivu, převažující látkou určující vlastnosti pali-

vového článku je grafit.

Sekundární okruh JE FSV. V parních generátorech vaniká ostrá pára podobných

parametrů jako u klasických špičkových elektráren. Turbína tedy nevyžaduje spe-

ciální konstrukce jako v případě lehkovodních reaktorů. Z vysokotlakého stupně

turbíny se odebírá část páry, která po přihřátí pohání turbíny héliových dmychadel.

K výrobě elektřiny je použito tandemového uspořádání turbína-elektrický generátor,

otáčky jsou 3 600 1/mic. Parní generátory mohou pracovat při plném nebo částečném

vytížení /až do 25 % výkonu/, nebo v režimu odvodu zbytkového vývinu tepla po od-

stavení reaktoru.
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Héliová dmychadla sestávají z jednostupňového axiálního kompresoru, jednostup-

ňové parní turbíny /hlavní pohon/ a jednostupňové vodní turbíny /nouzový pohon -

Peltonova turbína/. Parní turbíny jsou za normálního provozu poháněny odběrovou pa-

rou o tlaku 5,8 MPa a teplotě 342 °C, může však být použito pomocné páry z dalších

zdrojů. Peltonovo kolo pohání v nouzovém případě tlaková voda. Při normálním provo-

zu má jednotka 9 550 otáček 2a minutu a dodává 110 kg/s hélia o přetlaku 100 kPa.

Výkon jednotky je 4,5 MW.

Provozní zkušenosti prvé demonstrační JE s HTGR

Prototypový charakter elektrárny Fort St. Vrain si vynutil rozsáhlý, pomalý

a cílevědomý program zkoušek. Prvnímu zaplnění reaktoru palivem v roce 1974 před-

cházely studené ověřovací zkoušky všech hlavních zařízení a předprovozní zkoušky

jednotlivých systémů. Dále byl proveden program fyzikálních zkoušek při nízkém vý-

konu s cílem ověřit projektové podmínky a'provozuschopnost reaktoru a jeho komponent.

Právě v průběhu těchto počátečních zkoušek se ukázala řada potíží a došlo k tříle-

tému zpoždění.

K prvnímu zvýšení výkonu na významnější úroveň a poté k výrobě elektřiny došlo

koncem roku 1976. Zkoušky pokračovaly dalších 14 měsíců při stále vyšších stupních

výkonu, dokud nebylo dosaženo úrovně výkonu 70 %.

V listopadu 1977, krátce po najetí na šedesátiprocentní výkon, se objevila ne-

těsnost trubek parních generátorů. Tato porucha dokumentovala schopnost zařízení

reaktoru, určeného ke sledování vlhkosti,detekovat již nízkou úroveň vlhkosti. Zmí-

něná malá netěsnost si vyžádala zásah samočinného bezpečnostního systému. Po pláno-

vaném odstavení elektrárny- byla zjištěna její poloha a vadná trubka byla zaslepena.

Nebylo nutné vstupovat do betonové reaktorové nádoby a elektrárna byla po 44 dnech

opět v provozu, aniž došlo k nějakému ozáření pracovníků.

V posledních fázích energetického spouštění došlo k jevu popisovaném jako

"fluktuace aktivní zóny". Tento jev byl pak příčinou ověřování, konstruování a in-

stalace speciálního přístrojového vybavení jak vně, tak i uvnitř aktivní zóny, což

si vyžádalo dalších dva a půl roku. Jev fluktuace aktivní zóny byl způsoben malými

pohyby palivových a reflektorových článků /pohybujících se jako sloupec/ vyvolanými

kombinovanými tepelnými a hydraulickými efekty. Tyto malé pohyby sloupců článků mě-

ly za následek přerozdělení průtoků chladivá aktivní zónou a odpovídající malé emě-

ny výstupní teploty z jednotlivých palivových oblastí. Fluktuace aktivní zóny byly

zmírněny koncem roku 1979, kdy byla na vrchních článcích instalována omezovači za-

řízení na rozhraní pásem pro výměnu paliva.

Následující zkoušky do výkonu 100 % ukázaly, že aktivní zóna reaktoru Fort

St. Vrain stále ještě prodělává malý pohyb, který má za následek mírné přerozděle-

ní výstupních teplot chladivá z některých oblastí paliva při vysokých úrovních vý-

konu. Avšak po instalování omezovačích zařízení toto přerozdělení nemá již cyklický

charakter a nepředstavuje problém pro bezpečnost elektrárny.

Inherentní bezpečnost reaktoru HTGR upoutávala pozornost při řadě příležito-

stí, především během zkušebního programu "stoupání výkonu", kdy se zastavovala

veškerá nucená cirkulace héliového chladivá. Ve všech případech operátoři do

20 minut cirkulaci obnovili, aniž došlo k nějaké degradaci paliva. V důsledku vyso-

ké tepelné kapacity grafitu probíhají teplotní změny aktivní zóny za havarijních
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podmínek velmi pomalu. Dojde-li při plném výkonu k zastavení nucené cirkulace, mají

operátoři čas až pět hodin na její obnovení. Po dvou hodinách by mohly vzniknout

obavy o jiné součásti v systému reaktoru a aktivní zóna by se po snížení tlaku pri-

márního chladivá měla ochlazovat sálavým odvodem tepla za pomoci chladicího systé-

mu výstelky betonové reaktorové nádoby.

Dne 23. 6. 1984 musel být blok na příkaz Státního dozoru nad bezpečností ja-

derných zařízení /NRC/ vyřazen z provozu vzhledem k problémům s vybavením a bezpeč-

ností. Opětné uvedení do provozu se zpozdilo v důsledku problémů s regulačními ty-

čemi. Po 22 měsících odstavení zahájila JE PSV v polovině dubna 1986 opět výrobu

elektřiny. Od uvedení do provozu v červnu 1977 vykázala tak elektrárna pouze 40%

pohotovost a vyrobila jen 20 % své možné výroby elektřiny /86/.

8.3.2 Demonstrační elektrárna THTR-300

Vynikající provozní zkušenosti experimentální jednotky AVR vedly v NSR k vý-

stavbě demonstrační elektrárny s vysokoteplotním reaktorem na bázi kulových palivo-

vých článků o výkonu 300 MWe. Výstavba byla zahájena v roce 1971 ve Schmehausenu

a měla být ukončena o pět let později. Výstavba reaktoru byla však ukončena až

v srpnu 1983, kdy bylo započato se zavážením paliva do aktivní zóny. V listopadu

1985 dodala elektrárna THTR-300 poprvé elektřinu do veřejné sítě. Po úspěšném ukon-

čení zkoušek a prokázání bezpečnosti na jednotlivých výkonových stupních dosáhla

elektrárna v dubnu 1986 80 % nominálního výkonu. Dne 23. 9. 1986 bylo poprvé dosa-

ženo 100 % jmenovitého výkonu.

Jak je vidět, nevyhnula se ani realizace tohoto typu určitým obtížím a zpoždě-

ním. Příčinou byly jednak stávky, jednak - a to především - schvalovací řízení,

z něhož vyplynuly požadavky na určité změny projektu. Oproti původnímu projektu je

vyžadována ochranná obálka reaktoru, nezávislý systém odvodu zbytkového tepla aj.

Bylo také poprvé použito suchých chladicích věží.

Jaderná elektrárna

Základem jaderné elektrárny je vysokoteplotní reaktor s volně sypanými kulový-

mi palivovými články o tepelném výkonu 750 MW. Hlavní parametry reaktoru jsou uve-

deny v tab. 8.3, na obr. 8.10 je podélný řez jadernou elektrárnou. Celý primární

systém je opět integrálně uspořádán uvnitř reaktorové tlakové nádoby z předpjatého

betonu a uzavřen ještě do ochranné obálky. Hélium při tlaku 4 MPa proudí aktivní

zónou shora dolů a předává teplo šesti parním generátorům uloženým v prstencovém

prostoru mezi tepelným stíněním a tlakovou nádobou reaktoru. Na rozdíl od reaktoru

s hexagonálními články nevyžaduje výměna paliva žádné složité mechanické tíkony

uvnitř reaktorové nádoby, pro které by bylo nutné konstruovat speciální plnicí

stroj. Palivo, absorbátor a moderátor jsou ve tvaru koulí kontinuálně vkládány

a vyjímány z aktivní zóny. V okruhu je zařazeno speciální zařízení, které odstra-

ňuje z oběhu poškozené články.

Ačkoliv THTR koncepčně vychází z reaktoru AVR, vyžádalo si zvýšení výkonu ně-

které další típravy:

- Je voleno integrální uspořádání primárního okruhu v reaktorové nádobě z předpja-

tého betonu a ochranná obálka.

- Z celkového počtu 78 absorpčních tyčí pouze 36 prochází grafitovými trubkami
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umo

1 - betonová nádoba

2 - regulační tyče

3 - parní generátory

4 - AZ

5 - jeřáb

6 - odplyňovač

7 - jeřáb turbínového sálu

8 - parní turbína

Obr. 8.10 Podélný řez elektrárnou s vysokoteplotním reaktorem THTR-300

v radiálním reflektoru, jako je tomu u AVR. Ostatní 42 tyče se volně pohybují

v kulovém loži aktivní zóny bez jakéhokoliv vedení. V průběhu řady experimentů

provedených na modelech aktivní zóny v měřítku od 1 : 10 do 1 : 2 se ukázal tento

způsob zasouvání tyčí zcela spolehlivý, bez nežádoucího poškozování palivových

koulí.

- Měrný výkon v aktivní zóně reaktoru 6 MW/m je téměř trojnásobný oproti AVR.

Změnil se též směr proudění chladicího plynu. Hélium při tlaku přibližně 4 MPa

proudí aktivní zónou odshora dolů. Horký chladicí plyn o průměrné teplotě 750 °C

odchází otvory ve spodním reflektoru, teplo se přenáší do sekundárního systému

se šesti parními generátory uloženými v prstencovém prostoru mezi tepelným stíně-

ním a tlakovou nádobou reaktoru.

- K odvodu kondenzačního tepla je použito suché chladicí věže s přirozeným tahem.

Reaktorová nádoba'je vyrobena z předpjatého betonu, předpští je docíleno sys-

témem radiálních a axiálních předpínacích lan. Má tvar vertikálního válce s plochým

víkem a dnem. Válcové stěny mají tloušťku 4,45 m, víko a dno jsou ještě silnější

/5,1 m/. Pracovní tlak v nádobě je 4 MPa. Na vnitřním povrchu má betonová nádoba

kovovou tepelnou izolaci. Dále následuje hermetické ocelové vyložení a vychlazova-

cí systém. Všechny průchody jsou zesíleny a vybaveny dvojitým a jednoduchým uzávě-

rem.

V aktivní zóně je nasypáno 675 000 grafitových koulí obsahujících přibližně

1 g uranu obohaceného na 93 % a 10,2 g Th-232. Válcová aktivní zóna má 5,6 m v prů-

měru a 6 m výšky. Grafitové lože současně slouží jako neutronový reflektor. Jeho
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dno je konické se sklonem 30° a s centrálním válcovým otvorem </> 800 na odběr pali-

vových článků. Palivový článek je znázorněn na obr. 8.7 resp. 8.8. V každé kouli

je asi 10 000 mikročlánků BISO.

Systém cirkulace palivových článků. Na rozdíl od všech ostatních typů reakto-

rů není AZ THTR tvořena přesně definovanou mříží, ale volně sypanými koulemi, je-

jichž rozložení v AZ má statistický charakter. Mezi významné přednosti západoněmec-

ké koncepce patří relativně jednoduchý pneumatický systém cirkulace paliva, nevyža-

dující složité plnicí stroje. Přitom je možno provozovat reaktor s kontinuální vý-

měnou paliva za plného provozu.

8.4 Další vývoj vysokoteplotních reaktorů

Výstavba demonstračních elektráren FSV a THTR-300 je prvým krokem ke komercia-

lizaci vysokoteplotních reaktorů. S ohledem na opoždění výstavby a vlivem potíží

při spouštění však v průmyslovém nasazení HTGR dochází k určité stagnaci. V součas-

né době se zřejmě vyčkává na zkušenosti s provozem THTR-300. Probíhá intenzívní

výzkum dílčích problémů /zejména v NSR/ a upřesňují se projekční charakteristiky

dalších demonstračních centrál s HTGR. Projekčních studií je mnoho, v poslední do-

bě se však zájem soustřeďuje na dvě výkonové oblasti. Přímým pokračováním západoně-

mecké strategické vývojové linie je výstavba reaktoru HTR-500 o výkonu 500 MWe.

Studují se však další možnosti výstavby energetických centrál, zejména výstavba

malých jednotek v modulovém uspořádání.

8.4.1 Západoněmecký projekt HTR-50O

V září 1982 byly v rámci západoněmeckého sdružení BBC/HRB zahájeny práce na vý-

voji reaktoru HTR o výkonu 500 MWe. Volba výkonu jednotky 500 MWe odráží určité

změny na trhu jaderných reaktorů, kde v současné době vzrůstá možnost uplatnění

jednotek o výkonu 300 až 600 MWe.

Koncepce reaktoru HTR-500 je založena na maximálním využití zkušeností získa-

ných v průběhu vývoje, výstavby a schvalování THTR-300. Určité odchylky jsou moti-

vovány snahou po sjednocení koncepce, optimalizaci parametrů a zvýšení spolehlivo-

sti systému. Růst výkonu ze 300 na 500 MWe je docilován mj. zvýšením počtu chladi-

cích smyček ze 6 na 8 /není bez zajímavosti, že volbou výkonu a počtem smyček se

reaktor HTR-500 blíží WER-4OO/.

Projekt HTR-500 počítá s využitím nízkoobohaceného paliva splňujícího poža-

davky politiky nešířeni jaderných zbraní. Palivo projde aktivní zónou shora dolů

pouze jednou /OTTO princip/, což je výhodné z hlediska tepelného namáhání aktivní

zóny. K nízkému tepelnému zatížení přispívá rovněž relativně nízká výstupní teplo-

ta hélia /700 °C/ a pečlivě vychlazované povrchy proudem vstupujícího "chladného"

hélia. Na rozdíl od THTR-300 jsou oběhová dmychadla uspořádána ve vertikální polo-

ze s aktivními, magnetickými ložisky. Osm protiproudych parních generátorů nemá

přihříváky, čímž se zjednodušují provozní problémy v případě havárie.

Projekt HTR-500 byl vypracován se snahou o dosažení maximální spolehlivosti

a bezpečnosti. Reaktor je možno odstavit nezávisle bu3 skupinou 48 absorpčních ty-

čí pohybujících se ve vodicích trubkách v reflektoru nebo 72 tyčemi zasouvanými bez

201



Vyiokoteplotntnaktory

vodicích pouzder přímo do aktivní zóny. Prvá skupina tyčí má elektrické pohony,

druhá skupina je ovládána hydraulicky.

Havárie t. únikem chladivá má zcela jiný charakter než v případě lehkovodních

reaktorů. Jestliže je plocha únikového průřezu menší než 2 cm , je možno vypouštět

unikající plyn přes filtrační systém. Maximální únikový průřez nemůže přesáhnout

33 cm » I v takovém případě však dochází k poklesu tlaku pomalu a k vyrovnání tla-

ku dojde až za 1 a půl hodiny. Aktivita primárního okruhu je velice nízká a unika-

jící hélium lze vypouštět komínem, aniž dojde k překročení bezpečnostních před-

pisů.

Odvod zbytkového vývonu tepla je řešen dvěma oddělenými pomocnými smyčkami,
takže hlavní chladicí okruh nepřebírá funkci nouzového systému odvodu tepla. Může
být tedy projektován konvenčním způsobem, bez specifických požadavku na jaderné
zařízení. Jelikož se také parametry ostré páry shodují s hodnotami dosahovanými
v parních generátorech klasických zařízení, je možno použít již osvědčené komponen-
ty sekundárního okruhu. Každá ze dvou smyček nouzového systému odvodu tepla je
schopná odvést 100 % plného zbytkového vývinu tepla, a to i v režimu přirozené cir-
kulace. Navíc je zde samostatný systém chlazení ocelového vyložení reaktorové nádo-
by, představující další rezervu.

Vysokoteplotní reaktor HTR-500 může být použit jako zdroj vysokopotenciálního
jaderného tepla buS v čistě elektrárenském provozu s účinností kolem 4O % nebo jako
dvouúčelové zařízení s odběrem páry pro technologické procesy nebo pro vytápění.
Relativně malá jednotka o výkonu 500 MWe představuje i menší problémy s financová-
ním a umožňuje pružnější aplikace. Podle projekčních studií lze ve srovnání s leh-
kovodními reaktory očekávat pouze nevelké zvýšení měrných investičních nákladů při
přibližně stejné ceně elektrické energie. Potřebný kapitál na jednotku je ovšem
podstatně nižší.

Podle /73/ se v roce 1985 rozhodlo deset elektrárenských podniků, které sta-
vějí a provozuji jaderné elektrárny a představují 90 % německé jaderné energetiky,
že budou financovat první fázi projektování SNR-2 a HTR-500. Druhá projektová fáze
v délce trvání dva až tři roky má být financována těmi elektrárenskými podniky,
které budou mít zájem o další výstavbu. Po druhé projektové fázi by následovala
výstavba prvého reaktoru HTR-5OO.

8.4.2 Modulová koncepce HTGR

Od r. 1979 nastává v KWU, HSR, určitý posun v koncepci HTGR od velkých mono-
litických projektů k modulové koncepci, založené na jednotce o tepelném výkonu
17O až 200 MWt. Hlavním důvodem jsou technická a ekonomická rizika spjatá s reali-
zací nových velkých projektů. Jak známo, trvala stavba obou nových západoněmeckých
prototypů SNR-300 a THTR-300 déle než 15 let. Během této doby došlo k drastickému
zvýšení investičních nákladů vyvolanému především dalšími výzkumně vývojovými
pracemi a novými požadavky na bezpečnostní systémy, které se objevují v průběhu
schvalovacího řízení. Podle /7O/ není v současné době v NSR žádná společnost ochot-
ná podstupovat podobná rizika. Je proto naprosto nezbytné, aby již v průběhu pro-
jektové přípravy nových jaderných zařízení byla jednoznačně prokázána spolehlivost
jednotlivých systémů a komponent. V průběhu výstavby nesmí docházet ke změnám pro-
jektu vyvolaným dalšími požadavky schvalovacího řízení, či novým vývojem reaktoro-
vé techniky.
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Rozčlenění jaderné jednotky na malé oddělené moduly umožňuje využít přirozené
bezpečnosti těchto reaktorů na tíkor složitých aktivních inženýrských bezpečnostních
systémů. Jak ukázaly dosavadní zkušenosti z projektování velkých jednotek HTGR,
je potřebné s růstem jednotkového výkonu ve stále větší míře zavádět náročné bez-
pečnostní systémy se všemi negativními důsledky na růst nákladů a vzrůstající po-
tíže při schvalovacím řízení, a to zejména v hustě obydlených oblastech. Modulová
koncepce je pochopitelně nákladnější, ale podle dosavadních odhadů je zvýšení ná-
kladů přijatelné.

1 - palivové lože /AZ/
2 - tlaková nádoba

3 - odvod kulových PC

4 - systém odstavení reaktoru

5 - regulační tyče v reflektoru
6 - přívod kulových PČ
7 - parní generátor

8 - PG přívod/odvod
9 - oběhové dmychadlo

10 - kanál horkého plynu
11 - chladič
12 - izolace

Obr. 8.11 Moáulové uspořádání HTGR s parním generátorem /77/

Západoněmecký modul HTGR o výkonu 200 MWt

Na obr. 8.11 je znázorněn podélný řez jedním modulem /reaktor - parní generá-

tor/, hlavní charakteristiky shrnuje tab. 8.4. Na reaktor může být rovněž napojen

výměník He/He pro zplyňovací jednotku, nebo další technologická zařízení využívají-

cí jaderného tepla. Jednotlivé moduly lze sdružovat podle obr. 8.12.

Aktivní zóna je tvořena standardními kulovými články obsahujícími 7 g těžkých
kovů /obohacení 7,8 %/. Volba měrného tepelného výkonu 3 HH/m vychází z bezpečnost-
ních požadavků. Jelikož je maximální přípustná teplota palivových článků omezena
na 1 6OO °C /teplota,při níž dochází k poškození mikročástic paliva/, dává přijatá
kombinace rozměrů a výkonové hustoty při havárii přijatelné průběhy teplot.

V reflektoru aktivní zóny je provedeno 24 vodicích kanálů pro regulační orgá-
ny. Šest regulačních tyčí umožňuje řízení reaktoru a odstavení v horkém stavu.
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1 - ochranná obálka

2 - reaktorová hala
— 3 - vysokoteplotní reaktor

4 - parní generátor

Obr. 8.12 čtyři moduly HTGR s parním generátorem v jedná budově /7O/

Tabulka 8.4 Parametry nových projektů západoněmeckých vysokoteplotních reaktorů

pro výrobu elektřiny a produkci technologické páry /76/, /77/

Reaktor

Elektrický výkon, MW

Tepelný výkon, MW

Účinnost, %

Aktivní zóna: průměr, ra

výška, m

Měrný tepelný výkon, MW/m

Počet regulačních tyčí v reflektoru

Počet absorpčních kanálů s kulovými absorbátory

Palivový cyklus

Obsah těžkých kovů v 1 PČ, g

Plánované vyhoření, MWd/kg

Doba pobytu paliva v AZ, dní

Konverzní poměr

Obohacení, %

Hmotnost štěpného materiálu v aktivní zóně, kg

Vstupní a výstupní teplota hélia, C

Tlak hélia v primárním okruhu, MPa

Tlaková ztráta v primárním okruhu, MPa

Reaktorová nádoba: průměr, m

výška, m

Hmotnostní průtok hélia, kg/s

Parametry páry: tlak, MPa

teplota, °C

produkce páry, kg/s

Teplota napájecí vody, °C

modulová
koncepce

200

3,0

9,6

3,0
6

18

U/Pu
7

80

1,020

0,47
7,8

94

250/700

6

12O

5,8

32,8
76

19

530

80
200

HTR-500

500

1 250
4O

6,0

26O/7O0

5

18

525

19O
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K dosažení podkritického stavu studeného reaktoru je třeba vyplnit 18 kanálů malý-

mi kuličkami s vysokým obsahem bóru. Kuličky se zavádějí v případě potřeby gravi-

tačně, odstraňují se pneumaticky.

Studené hélium /25O °C/ je protlačováno oběhovým dmychadlem /9/ vnějším prů-

řezem koncentrického kanálu /10/ a otvory v bočním reflektoru do spodní části reak-

toru až nad horní reflektor. Dále postupuje otvory v horním axiálním reflektoru

a prochází shora dolů aktivní zónou. Ohřívá se na teplotu 750 °C, prostupuje otvo-

ry spodního axiálního reflektoru do vnitřního potrubí /10/, odkud se vede do parní-

ho generátoru /7/.

Nosná konstrukce aktivní zóny, boční a horní reflektor jsou vychlazovány

"studeným" plynem. V případě výpadku oběhového dmychadla se přeruší nucená cirku-

lace a automaticky se oddělí prostor aktivní zóny od parního generátoru. Zbytkové

teplo z aktivní zóny se odvádí přes povrch reaktorové nádoby do okolí reaktoru.

Teplota nosné konstrukce ani kovových komponent spojovacího kanálu /10/ tak nepře-

sáhne 350 °C. Pouze teplota horního reflektoru vzroste v oblasti přilehlých k AZ

na 900 °C.

Konstrukce keramických částí reaktoru vychází ze zkušeností s reaktorem AVR.

Jelikož je průměr aktivní zóny malý, je možno složit horní reflektor z grafitových

nebo karbonových tvarovek, bez použití kovových částí.

S ohledem na zvolený moderační poměr vede průnik vody do aktivní zóny pouze

k mírnému zvýšení reaktivity, které může být kompenzováno záporným teplotním koe-

ficientem reaktivity. Rovněž koroze grafitu vniklou vodou může být udržována v pří-

pustných mezích, neboť není obtížné zamezit průniku vniklé vody do aktivní zóny.

Parní generátor, kde lze očekávat případný dnik vody, i reaktor jsou v oddělených

ocelových nádobách. Jelikož odvod zbytkového tepla z aktivní zóny nevyžaduje nuce-

nou cirkulaci aktivní zónou, lze průniku vody do AZ v podstatě zamezit.

1 - aktivní zóna

2 - oběhové dmychadlo

3 - parní generátor

4 - reaktorová nádoba

5 - radiální předpínací systém

6 - axiální předpínací systém

7 - průlez

8 - plást AZ

9 - přívod napájecí vody

10 - odvod páry

11 - otvor pro výměnu paliva

12 - regulační tyče

13 - chladicí systém nádoby

Obr. 8.13 Vývoj malých jednotek HTGR v USA /71/
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Vývoj malých jednotek HTGR v OSA

V posledních letech vzrůstá také v USA zájem o reaktory HTGR malého výkonu,

ve výkonovém rozmezí 200 až 300 MWt. Důvodů pro volbu tak malého jednotkového vý- .

kónu je celá řada, nejdůležitější z nich lze shrnout takto:

- existuje široký potenciální trh nejen v USA ale i v zahraničí, zejména v méně roz-

vinutých oblastech:,

- projekt musí být co nejlevnější, nebo£ bude financován z veřejných prostředků?

- modulová koncepce malých HTGR nejlépe splňuje nové požadavky na inherentní bez-

pečnost systémů;

- malá zařízení je možno típlně prefabrikovat, předběžně smontovat a instalovat v JE.

Tím se zvýší kvalita výroby a zkrátí dodací lhůty.

V současné době probíhá diskuse o koncepci modulového systomu. Na obr. 8.13

jsou znázorněny dvě varianty integrálního uspořádání základního modulu "in-line-

vessel", a to s reaktorovou nádobou z předpjatého betonu /vlevo/ a s ocelovou

nádobou /vpravo/. Aktivní zóna může být sestavena z šestihranných palivových člán-

ků americké koncepce, nevylučuje se však ani použití západoněmeckých kulových pali-

vových článků.

Jak již bylo řečeno, je koncepce podřízena bezpečnostním aspektům. Hélium pro-

to proudí aktivní zónou /I/ zdola nahoru, což je výhodné při gfechodu na chlazení

přirozenou konvekcí. Nad aktivní zónou je umístěn parní generátor /3/. Horké hélium

protéká centrální částí PG, obrací se a předává teplo vodě či páře vedené ve šrou-

bovitě vinutých trubkách a vede se zpět mezikruhovým prostorem vně AZ do spodní

části reaktoru, kde jsou umístěna hlavní oběhová dmychadla /2/.

Významnou charakteristikou obou variant je, že k odvedení zbytkového vývinu

tepla není v podstatě potřeba speciálního nouzového systému odvodu tepla. Díky vol-

bě nízkého jednotkového výkonu a malé výkonové hustotě lze použít v nouzových pří-

padech k odvodu tepla pasivních bezpečnostních systémů.

Jestliže je v případě havárie zachován plný tlak hélia v primárním okruhu,

lze odvádět zbytkový vývin tepla přes parní generátory, a to bu3 v režimu nucené

cirkulace, anebo v režimu přirozené cirkulace. Jestliže dojde k poškození parního

generátoru nebo k výpadku dalších chladicích okruhů, lze použít k odvodu tepla

z aktivní zóny systému chlazení reaktorové nádoby /13/. V takovém případě se otevře

záklopka v plášti parního generátoru a hélium proudí dolů v mezikruhovém prostoru

mezi pláštěm AZ a reaktorovou nádobou /vyznačeno čárkovaně/. Chladicí systém reak-

torové nádoby je schopen vychladit hélium tak, že vznikne dostatečný teplotní roz-

díl k nastavení účinné přirozené cirkulace.

Jestliže dojde k odtlakování primárního okruhu, nelze již v režimu přirozené

cirkulace odvést celý zbytkový tepelný výkon aktivní zóny. V takovém případě dojde

k postupnému ohřevu grafitové aktivní zóny až na takovou úroveň, která postačí

k odvodu tepla vedením a radiací. Výsledky předběžných výpočtových studií naznačují,

že lze základní parametry reaktoru navrhnout tak, áby uvolněná radioaktivita zůsta-

la v případě havárie na velmi nízké úrovni.

Vývoj malých modulových systémů HTGR zůstává zatím na úrovni koncepčních stu-

dií. Vyjasňují se základní otázky bezpečného provozu a nákladů na realizaci. Vývoj

probíhá v úzké spolupráci se západoněmeckými firmami a lze očekávat jednotný postup.
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Ve srovnání s ostatními americkými projekty se zdá, že modulový systém, at už

v integrálním provedení /in-line-vessel/, či s odděleným tepelným výměníkem /"side

by side"/ má největší naději na realizaci, ne však dříve, než v devadesátých letech.

Bezpečnostní aspekty modulové koncepce

Rozdělení reaktoru na jednotlivé moduly umožňuje v oblasti konstrukce reaktoru

aplikovat jednoduchá a ověřená technologická řešení s využitím přirozených bezpeč-

nostních vlastností malého reaktoru. Užití rychlých aktivních bezpečnostních systé-

mu je tak omezeno na minimum. Modulová koncepce se vyznačuje těmito bezpečnostními

aspekty /77/:

1/ Reaktor je možno spolehlivě odstavit pomocí tyčí nebo absorpčních koulí vkláda-

ných do kanálů v reflektoru. Odpadá nutnost použití kovových absorpčních tyčí

zasouvaných bez vodicích trubek přímo do aktivní zóny. Tento aspekt určuje maxi-

málně přípustný průměr AZ /3 m/.

2/ Vhodnou volbou moderačního poměru lze omezit vliv líniků vody v primárním okru-

hu. Případné zvýšení reaktivity při tíniku vody /zvýšení moderační schopnosti/

je tak možno kompenzovat záporným teplotním koeficientem reaktivity.

3/ Výkonová hustota v AZ je volena tak, aby zbytkový vývin tepla mohl být z AZ od-

váděn vedením a přirozenou konvekcí.

4/ Jelikož průměr AZ i výkonová hustota jsou určeny bezpečnostními požadavky, je

jediným volným parametrem ovlivňujícím výkon modulu výška AZ. Maximální výška

a tím maximální tepelný výkon modulu jsou určeny maximálně přípustnou tlakovou

ztrátou v AZ a požadavkem vhodného axiálního rozložení uvolňovaného výkonu.

4/ Pokud se použije odděleného výměníku /koncepce side by side, západoněmecký pro-

jekt/, dochází v případě přerušení nucené cirkulace chladivá k oddělení tepel-

ných zdrojů /aktivní zóna/ od "bazénu tepla" /heat sink/, který je představován

tepelnou kapacitou vody v PG. K oddělení dochází bez aktivního zásahu nějakého

systému. V takovém případě nedojde k nežádoucímu převýšení teplot kovových kom-

ponent .

8.5 Perspektivy vysokoteplotních reaktorů

Na programu vývoje HTGR se v řadě zemí pracuje již déle než 30 let. Nejdále

pokročil vývoj vysokoteplotního reaktoru v NSR, USA, dále v Japonsku a v SSSR.

V každé zemi probíhá vývoj zcela rozdílně.

Předpoklady k úspěšnému završení komercionalizace HTGR jsou především v NSR.

Pôvodní koncepce reaktoru s kulovými palivovými články volně sypanými do aktivní

zóny nachází odezvu i v USA a v SSSR. Zejména z hlediska možného uplatnění jako

zdroje tepla v technologických procesech má THGR s kulovými palivovými články vel-

ké perspektivy. Mnohaletý úspěšný provoz experimentálního reaktoru AVR umožnil zís-

kat cenné provozní zkušenosti s palivovými články. Další osud HTGR bude patrně zce-

la závislý na zkušenostech s provozem demonstrační elektrárny HTGR-300. Program za-

členění vysokoteplotních reaktorů do jaderné energetiky je koncipován velmi reali-

sticky a prozrazuje rozsáhlé zkušenosti, které jsou v NSR s vývojem nových typů

reaktorů. Rychlejší realizaci programu brání protijaderná opozice, relativně slabá

motivace zejména v oblasti opět levné ropy a současně probíhající rozvoj tlakovod-

ních, varných a rychlých reaktorů.
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Poněkud odlišná je situace v USA. Postoj podnikatelských kruhů lze v nejlep-

ším případě charakterizovat jako vyčkávací. V USA zatím není potřebná aiotivace

k rychlému začlenění HTGR mezi komerčně vyráběné reaktory. Celková současná stagna-

ce jaderného průmyslu se logicky promítá i do vývoje nových typů reaktoru. Brzdou

rychlého zavádění nových aplikací budou i přísné bezpečnostní předpisy a očekávané

problémy se schvalovacím řízením.

Zcela netypická je situace v Japonsku. Původní zájem průmyslových kruhů o vý-

voj HTGR pro užití v metalurgii ochladí, nebot se očekávají problémy ve schvalova-

cím řízení. Přestože potřeba nahradit stoupající dovoz ropy představuje jistě sil-

ný stimul/ chybí v současné době konkrétní projekty na začlenění HTGR do japonské

jaderné energetiky. Navzdory této situaci pokračuje realizace experimentálního

reaktoru, který je dosti překvapivě založen na hexagonálních palivových článcích

britské koncepce. Výstavba experimentálního reaktoru VHTR-50 má přesný harmonogram,

který je vcelku plněn. Jak však oznámila JAERI /87/, plánuje se v Japonsku v dal-

ších letech omezení výdajů na výzkum a vývoj tohoto zařízení. Projektové cíle se

snižují - tepelný výkon reaktoru má být snížen na 30 MW a výstupní teplota klesne

z 950 na 850 °C.

V SSSR je o vývoj HTGR a jejich začlenění do dalších technologických procesů

obecně velký zájem. Promítá se především v četných koncepčních studiích značně

široce zaměřených, kde se objevují nové možnosti aplikace vysokoteplotního reaktoru.

Je rozpracován podrobný projekt experimentálního reaktoru VGR-50 s kulovými PČ,

schopného řešit i výzkum průmyslových aplikací, v dalších oblastech využití. 0 rea-

lizaci tohoto projektu ani o jeho provozu nebylo zatím referováno. Koncepční studie

i podrobné projekty jsou provázeny dílčími experimenty a optimalizačními výpočty.

V současné době spotřebovávají průmyslově vyspělé země asi 70 % svých primár-

ních zdrojů energie ve formě tepla a asi 30 % na výrobu elektrické energie, což

představuje na spotřebitelské straně 13 % až 14 %. Většina požadavků je pokrývána

uhlovodíky, at již ropou nebo zemním plynem nebo uhlím. Ze 70 % primárních zdrojů

spotřebovávaných ve formě tepla jsou asi 2/3 užívány v zařízeních pracujících při re-

lativně nízké teplotě /vytápění obytných budov, dodávka horké vody aj./ f zbylé tep-

lo vyžadují průmyslové procesy při různých teplotách. Má-li se zvýšit podíl jaderné

energie na řešení energetického problému a má-li jaderná energetika postupně nahra-

dit současné zdroje energie založené na fosilních palivech, musí proniknout i do

neelektrické sféry spotřeby energie. Lze tedy očekávat, že jaderné energetické reak-

tory budou postupně pronikat do všech energeticky náročných průmyslových odvětví.

Již dnes se počítá s využitím jaderného tepla k centrálnímu vytápění, ve speciálních

případech se prosazují mobilní reaktory i v dopravě.

Vysokoteplotní reaktory nabízejí široké možnosti aplikace, a to ve dvou li-

niích: jako zdroje páry o vysokých parametrech a jako zdroje vysokopotenciálního

tepla. Aplikace jaderné elektrárny s odběrem páry může být založena již na součas-

ných typech tepelných reaktorů. V současných podmínkách však nelze přehlédnout sní-

žení elektrického výkonu optimalizovaného systému výroby elektřiny a dodávky tepla

/15 MWe na 100 MW odebíraného tepla/. Mezi výhody vysokoteplotních reaktorů patří

i to, že lze odebírat velké tepelné výkony na vytápění, aniž dojde k podstatnému

poklesu výroby elektřiny.
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Možné aplikace shrnuje následující schéma /68/.

HTGR

pára —

teplo

+

pára

parní cyklus /SC-HTGR/
odběr páry /SC/Co-HTGR/

injekce páry

v ropných polích

+ tuhá paliva

+ zemní plyn

—

tepelný cyklus

termo-chemické

štěpení vody

elektřina
dálkové vytápění

technologická pára

stimulace

ropných zdrojů

"čisté palivo":

CH2, CH3OH

CH4, H 2, CO, atd.

přenos tepla

na dlouhé vzdálenosti

H 2 ' °2 z voc*y

Technologická pára může být užita v chemickém průmyslu, v rafinériích aj. Mezi dů-

ležité aplikace technologické páry patří stimulace ropných polí. Podle některých

údajů lze zvýšit vstřikováním páry o vysokém tlaku do vrtů výtěžek ropy ze 70 % až

na 100 %. Druhou linii tvoří technologické procesy vyžadující teplo i páru. Energie

v této formě umožňuje přeměnu méněhodnotných paliv /hnědé uhlí, lignit, roponosná

břidlice, ropné zbytky aj./ v "čisté palivo". Rovněž konverze zemního plynu na me-

tanol nebo syntetický benzín vyžaduje energii. Čisté palivo v kapalné formě může

postupně nahradit klesající zásoby ropy, má zásadní význam z hlediska ochrany ži-

votního prostředí a umožňuje podstatné zvýšení využití méněhodnotných tuhých paliv.

V souvislosti se zapojením HTGR do technologických procesů lze formulovat ná-

sledující dlouhodobé výzkumně vývojové cíle:

1/ Vývoj a ověření bezpečného a spolehlivého HTGR s výstupní teplotou hélia 950 °C.

2/ Vývoj a ověření bezpečných a spolehlivých systémů přenosu vysokopotenciální te-

pelné energie z aktivní zóny reaktoru do technologického systému /mezivýměníky,

parní reformer aj./.

3/ Vyřešení problémů vyplývajících ze spojení jaderného a technologického systému:

- zadržování tritia a dalších radioaktivních látek,

- likvidace případného úniku explozivních plynu,

- vývoj vhodných materiálů schopných podstoupit proces schvalovacího řízení.

4/ Vývoj procesu zplyňování uhlí a dalších komponent spjatých s využitím jaderného

tepla.
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Perspektivním typem reaktoru, který může být v případě úspěšného rozvoje již

považován za reálnou variantu řešení energetického problému v příštím tisíciletí,

je reaktor pracující s rychlými neutrony. Tento typ je však principiálně technicky

značně náročný a jeho vývoj probíhá podstatně pomaleji než vývoj tepelných reakto-

rů. Již v roce 1944 upozornili Fermi a Zinn na přednosti reaktoru bez moderátoru,

který by umožňoval využít přebytečné neutrony k výrobě štěpných izotopů,a tak by

zajistil optimální využití přírodních zdrojů jaderných paliv.

Prvé experimentální rychlé reaktory chlazené tekutým sodíkem byly uváděny do

provozu již v padesátých letech. Rovněž šedesátá léta lze charakterizovat inten-

zívním získáváním poznatků a zkušeností v experimentálních zařízeních, jejichž ně-

které parametry již dosahovaly hodnot typických pro energetické reaktory. Rozhodují-

cí obrat nastal v sedmdesátých letech, kdy byly uvedeny do provozu prvé demonstrač-

ní elektrárny s rychlými reaktory o výkonu 250 až 350 MWe. Za úspěšný vstup do osm-

desátých let lze považovat spuštění sovětského rychlého reaktoru BN-600» Výkon toho-

to bloku už je takový, že umožňuje přiblížení k základním parametrům budoucích prů-

myslových rychlých reaktorů. Počátkem r. 1986 byl ve Francii připojen na sít dosud

největší rychlý množivý reaktor Super Phenix o výkonu 1 242 MWe.

Přes tento nesporně příznivý dosavadní vývoj se technické obtíže výstavby eko-

nomicky výhodných jaderných elektráren s rychlými reaktory ukázaly být větší, než

se očekávalo. Také vývoj na trhu jaderného paliva neprobíhá ve prospěch rychlých

množivých reaktorů, a tak původně očekávaný nástup rychlých reaktorů v osmdesátých

letech se podle nynějších představ posouvá až na konec století.

9.1 Dosavadní vývoj rychlých reaktorů

Možnost; realizace řízené štěpné řetězové reakce v rychlém reaktoru byla poprvé

experimentálně potvrzena v r. 1946, kdy byl v USA uveden do provozu reaktor Clemen-

tine, chlazený rtutí. Podobnou koncepci měl i sovětský rychlý experimentální reaktor

BR-2 o výkonu 100 kw,'který dosáhl kritického stavu v červnu r. 1958. Další výzkum

však Ukázal, že rtut je pro chlazení AZ nevhodná a nové experimentální a prototypo-

vé jednotky byly již chlazeny tekutým sodíkem nebo slitinou NaK. Přehled rychlých

reaktorů chlazených tímto médiem podává tab. 9.1.

9.1.1 Vývoj rychlých reaktorů v SSSR

Na rychlých reaktorech pro tzv. "velkou jadernou energetiku" se v SSSR začalo

pracovat již v letech 1948-1949, kdy se ukázalo, že jejich fyzikální vlastnosti

umožňují využití veškerých zásob uranu a thoria. Pokusy konané v r. 1954 na reakto-

ru BR-1 prokázaly, že lze dosáhnout vysokých hodnot koeficientu reprodukce. Další
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experimenty na reaktorech BR-2, BR-3 a BR-5 potvrdily možnost rozšíření reprodukce

paliva také u reaktorů s kysličníkovým palivem.

Experimentální rychlý reaktor BR-5. Použití tekutého sodíku k chlazení aktiv-

ní zóny rychlých reaktorů v technicky zajímavé oblasti 500 °C bylo poprvé plné de-

monstrováno na sovětském experimentálním reaktoru BR-5, který v únoru 1971 dovršil

Tabulka 9.1 Přehled rychlých reaktorů chlazených Na resp. NaK

Rychlé reaktory v provozu

Reaktor

BR-5-BR-10

BOR-60

BN-350

BN-600

Rapsodie

Pheniv

Super Phenix-1

DFR

PPR

KNK-I/KNK-II3/
SNR-300

EBR-I

EBR-II

Enrico Fermi

SEFOR

FFTF

Joyo

FBTR5''

Stát

SSSR

SSSR

SSSR

SSSR

Francie

Francie

Francie

VB

VB

NSR
NSR 4 /

USA

USA

USA

USA

USA

Japonsko

Indie

Výkon /MW/
tepelný

10 1/

60

1 000

1 500

20

563

. 3 000

72

600

58
762

1,2

62,5

200

20

400

100

42

elektrický

12

15O 2'

600

267

1 240

15

250

21

327

0,2

20

66

15

Výstavba a provoz
zahájení
výstavby

1965

1965

1971

1968

1977

1955

1966

1973

1956

1970

uvedení
do prov

1958/59

1969

1973

1980

1967

1974

1986

1959-63

1974-75

1977
1987

1951

1961-65

1966-70

1969

1982

1977-78

1985

trvalé
odstav.

1982

1978

1963

1972

1972

Rychlé reaktory ve výstavbě

PEC

Monju

BN-800

Itálie

Japonsko

SSSR

120

280

2 100 800

1973

1985

1986

"^ V r. 1971/72 byl reaktor rekonstruován a výkon zvýšen na 1O MWt
2>/ Ještě výroba odsolené mořské vody 120 000 t/den, odpovídající elektrický výkon

je 350 MWe

' Rychlý reaktor KNK-II vznikl přestavbou tepelného souboru KNK-I

' Na výstavbě se podílí ještě Belgie a Holandsko

' Upravená verze francouzského reaktoru Rapsodie resp. Fortissimo
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12 let úspěšného provozu. Výstavba a experimentální provoz BR-5 přispěly k vyřešení

mnoha problémů z technologie rychlých reaktorů. Byla zvládnuta zejména technologie

aktivního sodíku, potvrzena možnost výroby spolehlivých palivových článků a dosaže-

no hlubokého vyhoření paliva až do 7 % těžkých atomů v kysličníkových palivových

článcích. Byly také získány některé experimentální tídaje o chování palivových člán-

ků z monokarbidu uranu při vyhoření kolem 5 %. Výzkum aktivní zóny z monokarbidu :

uranu byl zakončen v květnu 1971. V letech 1971-1972 byl reaktor BR-5 rekonstruován,

aby mohl být tepelný výkon aktivní zóny zvýšen na hodnotu 10 MW. Současně byla při-

pravena třetí vsázka z kysličníku plutonia.

Experimentální rychlý reaktor BOR-60. Pro vývoj konstrukce AZ a k výzkumu pro-

vozní spolehlivosti palivových článků rychlých reaktorů byl v Dimitrovgradu vybudo-

ván experimentální reaktor BOR o tepelném výkonu 6O MW /91/. Sovětská experimentál-

ní základna se tak rozšířila o další zařízení, které významně rozšířilo možnosti

experimentálního výzkumu v oblasti fyziky a technologie rychlých reaktorů se sodíko-

vým chlazením. Díky vysokým, maximálně dosažitelným parametrům /maximální měrný

výkon reaktoru je 1 100 kW/£, maximální teplota sodíku 600 C/, umožňuje BOR reali-

zovat v širokém měřítku zkoušky různých typů palivových materiálů a jejich slouče-

nin při hlubokém vyhoření, výzkum chování konstrukčních a absorpčních materiálů,

součástí řídícího a havarijního systému aj.

Rychlý reaktor BN-350. Na základě zkušeností z provozu reaktoru BR-5 bylo mož-

no přikročit k projektování a výstavbě prototypové dvoudčelové jaderné centrály

s rychlým reaktorem BN-350, postavené v městě Sevčenko na severovýchodním pobřeží

Kaspického jezera. Tepelný výkon reaktoru. 1 000 MW odpovídá elektrickému výkonu

350 MWe. Skutečná nominální kapacita na výrobu elektrické energie je však 150 MWe,

zbylá tepelná energie se využívá v odsolovacím zařízení k produkci 120 000 m užit-

kové vody denně.

Reaktor byl uveden do energetického provozu již v polovině roku 1973. Určité

problémy s povodními parními generátory si však vyžádaly změnu konstrukce a výměnu

některých bloků. Od března 1976 pracoval reaktor trval0 s 5 smyčkami, <3 tepelným vý-

konem do 650 MW. V letech 1980 a 1982 byly na reaktoru BN-35O instalovány dva parní

generátory československé výroby, které dosud spolehlivě pracují.

Dalším krokem rozvoje velkých ekonomicky efektivních jaderných elektráren s rych-

lými reaktory byla výstavba třetího bloku Bělojarské elektrárny s rychlým reaktorem

BN-600, spuštěné v dubnu 1980. Podrobnější tídaje o této elektrárně jsou obsaženy

v odst. 9.3.1.

9.1.2 Vývoj rychlých reaktorů ve Velké Británii

Velká Británie stála původně spolu s USA v čele vývoje rychlých reaktorů. Již

v r, 1955 byla zahájena výstavba demonstrační elektrárny s rychlým reaktorem o te-

pelném výkonu 60 MWt /DFR - Dounreay fast reactor/. Tento reaktor byl uveden do pro-

vozu o čtyři roky později a po mnoho let přispíval ke shromažďování experimentál-

ních tídajů a provozních zkušeností.

Na elektrárně DFR byla poprvé v realistickém měřítku demonstrována možnost apli-

kace rychlých reaktorů se sodíkovým chlazením k výrobě elektřiny. Hlavní pracovní

náplní reaktoru však byly ověřovací experimenty s palivovými články a konstrukční-

mi materiály pro průmyslový prototyp rychlého reaktoru PFR /Prototype fast reactor/.
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©

1 - pojízdný zásobník

2 - řídící pult plnicího stroje

3 - plnicí stroj

4 - čerpadlo

5 - ventil

6 - podlaha

7 - otočné stínění

8 - pohon otočného stínění

9 - hřídel

10 - pohon otočného zásobníku

11 - otočný zásobník paliva

12 - potrubí pro odkládání paliva

13 - potrubí pro výměnu paliva

14 - biologické stínění

15 - tlumič

16 - řídící tyče

17 - tepelný mezivýměník

18 - neutronové stínění

19 - aktivní zóna

20 - nosič palivových kazet

21 - detektor zaplnění

22 - nosná mříž aktivní zóny

23 - plást reaktoru

24 - nosná konstrukce mříže

25 - reaktorová nádoba

26 - těsnicí plást

Obr. 9.1 Axonometrický řez reaktorem PFR

Rychlý reaktor PFR. Včasné zahájení výstavby prototypu rychlého reaktoru PFR

o výkc u 250 MWe /obr. 9.1/ bylo motivováno snahou udržet vedoucí postavení ve vý-

voji rychlých reaktorů a přejít postupně na jejich komerční využití. Reaktor byl

v podstatě dokončen v létě r. 1973 a zahájil provoz ve stejném roce jako francouz-

ský reaktor Phenix, tj. v r. 1974. V rámci experimentálního provozu se však objevi-

ly netěsnosti v parních generátorech a další poruchy, takže součinitel využití byl

prvých deset let velice nízký. Teprve po modifikaci výparníku a dalších úpravách

bylo dosaženo plného projektového výkonu, což se projevilo podstatným zlepšením

pracovních charakteristik. iJspěšný provoz reaktoru rozptýlil mnohé dřívější pochyb-

nosti týkající se paliva a sodíkové technologie. D paliva bylo bez problémů dosa-

ženo plánovaného vyhoření a lze předpokládat, že budou dosaženy i nejvyšší hodnoty,

vyhovující novým ekonomickým požadavkům.

Návrh reaktoru vycházel z předběžného studia požadavků na komerční reaktor

o výkonu 1 000 MWe. Projekt prvé jaderné elektrárny s komerčním rychlým reaktorem

CDFR byl rozpracován již koncem šedesátých let a odpovídal tehdejším představám

o hospodářském vzestupu a rostoucí poptávce po elektrické energii. Předpovědi se
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však nesplnily, došlo k přehodnocení podmínek, za nichž by mohla jaderná elektrár-

na s rychlým reaktorem o výkonu 1 000 MWe úspěšně konkurovat tepelným reaktorům

a zahájení výstavby bylo několikrát odloženo.

9.1.3 Vývoj rychlých reaktorů ve Francii

I když byl prvý francouzský rychlý experimentální reaktor chlazený sodíkem

uveden do provozu podstatně později než v USA, SSSR a ve Velké Británii, zařadila

se Francie úspěšnou výstavbou reaktorů Phenix a Super Phenix do čela světového vý-

voje velkých množivých reaktorů.

Experimentální základna programu rozvoje rychlých reaktorů byla získána v r.

1967 spuštěním výzkumného reaktoru Rapsodie o tepelném výkonu 20 MWt. V roce 1970

byla podstatně zvýšena experimentální kapacita tohoto reaktoru zvýšením tepelného

výkonu na dvojnásobek /Fortissimo/. Další fází francouzského programu byla výstav-

ba prototypu Phenix o výkonu 250 MWt. Hlavní úloha tohoto reaktoru spočívala v de-

monstraci spolehlivého a bezpečného provozu JE s rychlým reaktorem a v získání ově-

řených podkladů pro další vývoj velkých rychlých reaktorů. Od zahájení provozu

v roce 1974 bylo v JE Phenix vyrobeno přes 15 TWh elektrické energie při průměrném

součiniteli využití výkonu 59 %. %

Příznivé provozní zkušenosti vyústily ve výstavbu průmyslového prototypu Super

Phenix-1, který v současné době představuje největší rychlý reaktor. Počátkem r.

1986 byla tato jednotka poprvé připojena k síti a v současné době se nachází v ex-

perimentálním provozu. Následující etapou by měla být výstavba reaktoru Super-Phe-

nix-2 s předpokládaným výkonem ~ 1 500 MWe. Tato jednotka již představuje komerční

verzi rychlého množivého reaktoru.

9.1.4 Vývoj v NSR, Belgii a v Holandsku

Základní práce v oblasti fyziky rychlých reaktorů byly v NSR zahájeny až v še-

desátých letech. Rozhodujícím krokem k osvojení sodíkové technologie a ke komerční

aplikaci sodíku jako chladivá rychlých reaktorů byla výstavba a provoz tepelného

reaktoru KNK-1 se sodíkovým chlazením. Od r. 1971 tak byla k dispozici experimentál-

ní základna na testování palivových článků pro rychlé reaktory a na řešení základ-

ních problémů neutronové fyziky, termohydrauliky a bezpečnosti velkých rychlých

reaktorů. V letech 1975-77 byl reaktor přestavěn na KNK-II s rychlou aktivní zónou.

Na základě zobecněných zkušeností s KNK byl vyprojektován prototyp jaderné

elektrárny o výkonu 300 MWe, SNR-300. Zahájení projekčních a experimentálních prací

spadá na konec roku 1966, od roku 1968 se na projektu a výstavbě SNR-300 podílejí

kromě NSR také firemní sdružení zemí Beneluxu. Protijaderné hnutí v západní Evropě

a řada dalších okolností způsobují značné zpoždění výstavby reaktoru, přesto se

očekává jeho spuštění ještě v tomto roce.

Dalším vývojovým stupněm rychlého množivého reaktoru v NSR má být průmyslový

prototyp o elektrickém výkonu kolem 1 300 MWe. Jelikož mezi západoevropskými změmi

probíhá v oblasti rychlých množivých reaktorů úzká mezinárodní spolupráce, lze oče-

kávat, Se k upřesnění koncepce průmyslového prototypu SNR-2 bude využito i zkuše-

ností získaných z provozu dalších prototypů.
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9.1.5 Vývoj rychlých reaktorů v USA

Vývoj rychlých reaktorů má v USA velmi dlouhou tradici a probíhá s různou in-

tenzitou již od druhé poloviny čtyřicátých let. Byla postavena a provozována řada

experimentálních jednotek, v roce 1972 došlo ke schválení výstavby demonstrační

jaderné elektrárny s rychlým sodíkem chlazeným reaktorem CRBR /Clinch River Breeder

Reactor/ o výkonu 380 MWe. Konstrukce reaktoru s dalšími komponentami měla být za-

ložena na zkušenostech získaných při výrobě a provozu velkého experimentálního za-

řízení FFTF /Past Flux Test Facility/. V dalších letech však došlo k několikerému

přehodnocování energetické situace v USA. Krize jaderného průmyslu z konce sedmde-

sátých a z počátku osmdesátých let se projevila zastavením objednávek nových elek-

tráren. Pod tlakem politiky proliferace byla v r. 1983 výstavba reaktoru CRBR za-

stavena a pozornost se soustředila na široký výzkum fyzikálních, inženýrských a pře-

devším bezpečnostních otázek spjatých s výstavbou velkých elektráren. USA tak ztra-

tily čelné místo ve vývoji rychlých reaktorů a zaujaly vyčkávací postoj.

Experimentální rychlý reaktor EBR-I. V r. 1951 byl pod vedením W.H. Zinna zahá-

jen provoz prvého rychlého reaktoru chlazeného sodíkem. EBR-I /Experimental Breeder

Reactor/ byl také prvý reaktor, jehož jaderná energie byla přeměněna na užitečný

elektrický výkon. Původní koncepce aktivní zóny Mark I a Mark II /viz obr. 9.1/

bez distančních elementů a palivových kazet se ukázala jako nevhodná, nebot tepel-

ná dilatace způsobující deformace aktivní zóny ovlivňovala nepříznivě stabilitu

systému. Vlivem tepelného ohybu palivových tyčí měl reaktor kladný teplotní koefi-

cient reaktivity, což vedlo v r. 1955 k havárii s částečným tavením kovového paliva.

Koncepce dalších aktivních zón Mark III a Mark IV prokázala, že lze nestabilní cho-

vání reaktoru potlačit. Provoz reaktoru EBR-I byl v r. 1963 po jednoročním provozu

s AZ Mark IV ukončen.

12 3 4 5 7 8
6 - vzduchová mezera

7 - vnější množivá zóna

8 - hliníkový plást

9 - vzduchová mezera

10 - grafit

Obr. 9.2 Příčný řez reaktorem EBR-I s původní aktivní zónou Mark-I

1 - palivové tyče, ft 75 mra

2 - ocelový plást aktivní zóny

3 - uranové tyče vnitřní zóny

4 - ocelový plást množivé zóny

5 - vnější, řídící a havarijní tyče
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Experimentální rychlý reaktor EBR-II. Druhý americký experimentální reaktor

byl uveden do provozu v září 1961 a dosud nebyl odstaven. Reaktor byl původně ur-

čen a postaven jako součást demonstrační elektrárny, která měla prokázat technické

a provozní možnosti elektráren s rychlými reaktory. V průběhu doby se však ukázalo,

že jednotkové výkony reaktorů v jaderných centrálách budou podstatně vitSÍ a že je

výhodnější používat keramického paliva. Reaktor EBR-II byl tedy postupně přebudován

na základní ozařovací zařízení. Jelikož EBR-II nebyl původně určen k tomuto účelu,

bylo nutno přistoupit k následujícím koncepčním úpravám:

- zvětšit rozměry AZ, aby byly možné ozařovací experimenty,

- změnit obohacení paliva a složení množivých zón,

- pozměnit provoz reaktoru tak, aby vyhovoval jakožto experimentální zařízení,

- vyvinout řadu speciálních zařízení umožňujících manipulaci s ozářenými vzorky,

- vyvinout metody schopné zaregistrovat měnící se experimentální podmínky v hete-

rogenní mříži.

Úspěšný provoz EBR-II v nových podmínkách je možno dokumentovat velkým počtem

získaných ozářených vzorků paliva, konstrukčních materiálů i speciálních experimen-

tů vyžadujících umístění v aktivní zóně.

Rychlý reaktor Enrico Fermi. Méně úspěšný byl americký experimentální reaktor

o výkonu 2OO MWt, Enrico Fermi. Tento reaktor byl provozován se střídavým úspěchem

od r. 1963 do r. 1972, kdy bylo definitivně rozhodnuto o jeho likvidaci. Provozní

úspěchy i havárie v r. 1966, která vedla k částečnému vytavení paliva, přispěly

:načnou měrou k získání zkušeností s rychlými reaktory. Při havárii, zaviněné za-

blokováním palivového kanálu kovovou destičkou, nebyl nikdo zraněn. Oprava však tr-

vala velmi dlouho. V roce 1970 byl FERMI-I opět uveden do provozu a éodal do sítě

celkově 32 miliónů kwh.

Experimentální reaktor SEFOR. Tříletý experimentální provoz reaktoru SEFOR byl

věnován ověření zpětnovazebných účinků Dopplerova efektu ve velkých rychlých reak-

torech chlazených sodíkem, s keramickým palivem. Teoretické předpoklady o přirozené

bezpečnosti velkých rychlých reaktorů s kyslišníkovým palivem se záporným Dopplero-

vým teplotním koeficientem byly plně potvrzeny a SEFOR byl v r. 1972 demontován.

1 - reaktor

2 - jeřáb na kruhové dráze

3 - kontejnment

4 - tepelné výměníky

5 - chladí5 vzduchu

6 - mezivýměníky

Obr. 9.3

7 - čerpadla primárního okruhu

8 - čerpadla sekundárního okruhu

9 - přechodná vymírací nádrž

10 - vnější plnicí stroj

11 - operátorovna a velín

12 - zařízení pro transport ozářených
vzorků

13 - přípravna

Celkové uspořádání FFTF
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Rychlý experimentální reaktor FFTF. Základní experimentální zařízení, jehož

úlohou je zabezpečit očekávaný rozvoj rychlých reaktorů chlazených sodíkem, je

reaktor FFTF /obr. 9.3/ /89/. Má mnoho společných charakteristik prototypových

rychlých reaktorů a jeho vývoj, konstrukce a výstavba jsou zdrojem mnohých zkuše-

ností, kterých bude možno využít v dalším vývoji. Hlavní úlohou FFTF je však zajis-

tit široce pojatý vývoj paliva a konstrukčních materiálů budoucích komerčních rych-

lých reaktorů. Kromě vlastní aktivní zóny o výkonu 4OO MWt se sodíkovým systémem

odvodu tepla, soustavou výměna paliva a horkých laboratoří, které umožňují zpraco-

vat ozářené vzorky, je FFTF vybaven experimentálním zařízením, které tvoří:

- 6 nezávisle chlazených uzavřených smyček, vybavených velmi dobře instrumentálně

a vhodných ke zkouškám palivových článků až do jejich poškození;

- 9 otevřených experimentálních smyček, chlazených sodíkem primárního okruhu, ke

zkouškám palivových vzorků;

- vlastní aktivní /hnací/ zóna, která je složena z palivových článků na bázi směsi

UOJ-PUOJ. Tyto články budou aplikovány v budoucích reaktorech a mají tak být vy-

tvořeny předpoklady ke statistickému vyhodnocení paliva.

Od plného uvedení do provozu v dubnu 1982 vzrostlo využití tohoto experimen-

tálního zařízení ze 40,5 % na 56,9 % v r. 1983 a na 66,4 % v roce 1984. V r. 1985

dosáhlo využití dokonce 70 %. Současně došlo k výměně palivových Článků, které do-

sáhly dosud největšího vyhoření kysličníkového paliva, a to 152 MWd/kg /1O8/.

Další vývoj rychlých reaktorů v USA. Spojené státy mají dlouholetou tradici i

široké experimentální možnosti výzkumu rychlých množivých reaktorů. Pokročily ve vý-

voji velkých komponent elektráren i materiálů a v současné době provozují nejvýkon-

nější experimentální rychlý reaktor. V r. 1985 bylo na výzkum rychlých reaktorů vy-

členěno 186 miliónů dolarů. Přestože již v šedesátých letech bylo vypracováno ně-

kolik projekčních studií rychlých reaktorů o výkonu 1 000 MWe, nepředpokládá se,

že by USA do konce tohoto století uvedly do provozu demonstrační elektrárnu s rych-

lým množivým reaktorem /105/.

Na počátku osmdesátých let vzrůstá v USA úsilí o znovuoživení jaderné energe-

tiky. Jedním z vytyčených cílů je i vývoj a ověření technologie rychlých množivých

reaktorů. Nová orientace v USA spočívá v udržování technické schopnosti zdokonalo-

vání specifických oblastí rychlých reaktorů. Cílem výzkumu paliv a konstrukčních

materiálů je vývoj palivových článků s dlouhou životností, umožňujících dosažení vy-

hoření až 200 MWd/kg. V otázkách bezpečnosti je kladen důraz na inherentní bezpeč-

nost a na -zdokonalování pasivních systémů odvodu tepla založených na přirozené kon-

vekci.

Mezi konkrétní sledované projekty patří i studie prototypu velké průmyslové

elektrárny s rychlým množivým reaktorem /Large Scale Prototyp Breeder - LSPB/. Jde

o čtyřsmyčkovou variantu s heterogenní aktivní zónou, která se v mnoha ohledech od-

lišuje od projektu rychlého reaktoru v Clinch River. Změna koncepce umožňuje dosáh-

nout značných investičních úspor, které umožní, aby se rychlý reaktor stal komerčně

atraktivní /106/.

Mezi další zajímavé projekty patří současné návrhy malých, modulových rychlých

reaktorů s vysokým stupněm inherentní bezpečnosti, vyhovující novým požadavkům ame-

rického ministerstva energetiky. V práci /I/ jsou popsány čtyři návrhy vypracované

firmami Hestinghouse, Stone-Webster, Rockwell a General Electric. Předložené návrhy
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jsou podobné v tom, že všechny vycházejí z inherentního uspořádání, tj« primární

čerpadla a výměníky jsou spolu s aktivní zónou umístěny v reaktorové nádobě se sna-

hou o kompaktní konstrukci. Dalším příznačným rysem je potenciální použití kovové-

ho uranu jako paliva a umístění zařízení palivového cyklu na přepracování vyhořelé-

ho paliva do areálu reaktoru. Výroba hlavních komponent a systémů má být uskutečně-

na v továrně, nikoliv na staveništi.

9.2 Základní koncepce rychlých reaktorů

Ačkoliv se zájem o rychlé reaktory jako zdroj energie, který otevírá novou ces-

tu k využívání jaderného paliva, datuje prakticky od začátku jaderné éry, probíhal

vývoj prvních prototypů rychlých energetických reaktorů ve srovnání s tepelnými reak-

tory mnohem déle. Základní problémy, které je nutno u nich řešit zejména v inženýr-

ské oblasti, jsou totiž podstatně náročnější než u tepelných reaktorů. Odlišná ki-

netika a dynamika reaktoru, tvrdé neutronové spektrum, vyšší integrální dávky ozáře-

ní paliva a konstrukčních materiálů, vyšší teploty a používání nových chladiv, to

vše přináší řadu problémů, které mohou řešit jen technicky nejvyspělejší země.

Na rozdíl od vývoje tepelných reaktorů, kde se mezinárodní konkurence projevi-

la především při výběru a prosazování vhodného typu, je dosavadní vývoj v oblasti

rychlých reaktorů charakterizován pozoruhodnou podobností mezi jednotlivými proto-

typy* projektovanými a budovanými v jednotlivých státech. Finanční nároky na vývoj

a zavádění rychlých reaktorů jsou velmi vysoké, což vede k široké mezinárodní spo-

lupráci .

Charakteristické rysy sodíkem chlazených rychlých reaktorů lze souhrnně formu-

lovat asi takto:

- použití středně nebo vysoce obohaceného paliva či plutonia,

- použití sodíku jako chladivá primárního okruhu,

- použití inertního plynu v sodíkových okruzích,

- kompaktní aktivní zóna bez moderátoru,

- vysoký koeficient reprodukce a možnost rozšířené reprodukce paliva,

- vysoké měrné zatížení aktivní zóny,

- použití materiálů s nízkou moderační schopností,

- krátká průměrná doba života okamžitých neutronů,

- vysoký obsah štěpného materiálu v aktivní zóně, převyšující několikanásobně kri-

tickou hmotnost,

- relativně vysoké parametry chladivá a možnost dosažení dobré účinnosti tepelného

cyklu,

- tříokruhové uspořádání /vložený sodíkový meziokruh/,

- možnost dosažení hlubokého vyhoření paliva,

- kampaňový způsob výměny paliva.

9.2.1 MnoSivé charakteristiky rychlých reaktorů

Jediným přírodním materiálem, který umožňuje realizovat řízenou štěpnou řetě-

zovou reakci, je jak známo U 235. Další štěpné materiály - Pu 239 a U 233 - mohou

být získány z Th 232 a U 238 přímo v jaderném reaktoru. Dnešní generace lehkovod-
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nich reaktorů s otevřeným palivovým cyklem /tj. bez přepracování vyhořelého paliva

a recyklace plutonia/ využívá uranové rudy velmi nehospodárne. Jelikož v těchto

reaktorech dochází ke štěpení především izotopu 0 235 a pouze v malé míře též ke

štěpení 0 238 a nahromadeného Pu 239, pohybuje se využití přírodního uranu v pome-

zí 0,6 až 1 %. Pokud by se v lehkovodních reaktorech používalo přepracovaného pali-

va a recyklovaného plutonia, zvýšilo by se využití uranové rudy až na trojnásobek.

Mnohem hospodárněji pracují těžkovodní reaktory, kde lze docílit až 6% využití

uranových zásob. Zásadní obrat však nastane až při nasazení průmyslových rychlých

množivých reaktorů, schopných v zásadě zpracovat veškerou uranovou rudu. Využití

uranových zásob se tak zvýší ve srovnání s lehkovodními reaktory až stonásobně a

ve stejném rozsahu vzrostou potenciální zásoby uranu. Navíc vzniká možnost využití

podstatně chudších rud případně i uranu z mořské vody.

Mezi základní množivé charakteristiky patří koeficient reprodukce paliva, defi-

novaný jako poměr počtu jader nově vzniklého paliva k počtu vyhořelých jader původ-

ního paliva, štěpné izotopy Pu 239 resp. U 233 vznikají ve všech reaktorech, v nichž

je obsažen množivý materiál, tj. U 238 resp. Th 232. V tepelných reaktorech má koe-

ficient reprodukce zpravidla menší hodnotu než 1. V rychlých reaktorech je teoretic-

ky možné dosáhnout koeficientu reprodukce přesahujícího 2. Ve skutečně realizovaných

systémech však dochází ke změkčování spektra neutronů a část neutronů je absorbová-

na parazitně v chladivú a konstrukčních materiálech. V současných energetických reak-

torech je součinitel reprodukce relativně nízký; maximálně 1,3.

Další důležitou množivou charakteristikou rychlých reaktorů je doba zdvojeni

paliva. Lze ji definovat jako dobu potřebnou k tomu, aby reaktor vyprodukoval pře-

bytek paliva ekvivalentní počáteční vsázce. Doba zdvojení závisí na mnoha faktorech,

zejména na použitém štěpném materiálu, spektru neutronů, tloušťce pásma reprodukce,

průměru palivových tyčí aj. V současných prototypech rychlých množivých reaktorů

je doba zdvojení větší než dvacet let. Je zřejmé, že má-li v budoucnu podíl rych-

lých množivých reaktorů na výrobě elektřiny stoupat, je z hlediska produkce dosta-

tečného množství plutonia pro nové rychlé reaktory tato doba zdvojení příliš dlou-

há. Vycházíme-li z předpokladu, že rychlé reaktory by měly být zásobovány plutoniem

vyrobeným v množivých zónách, a předpokládáme-li, že doba zdvojení spotřeby elektric-

ké energie bude i v budoucnu kolem 10 let, pak doba zdvojení generovaného paliva by

měla být kratší než 10 let. V počáteční fázi výstavby jaderných elektráren s rych-

lými reaktory lze jako vsázku využít plutonia, které se hromadí ve vyhořelém palivu

tepelných reaktorů a jehož zásoby neustále rostou. Potenciálně lze'využít i vojen-

ských zásob. Jak ukazují některé optimalizační studie, lze dobu zdvojení v dalším

vývoji rychlých reaktorů podle potřeby zkrátit /92/.

Nasazení rychlých množivých reaktorů má však z hlediska využití zásob štěpné-

ho materiálu ještě další pozitivní aspekt. Podaří-li se zvládnout vývoj množivých

reaktorů tak, aby byly schopny na základě produkce plutonia dostatečně rychle za-

bezpečit nutné tempo rozvoje energetiky a používat pouze ochuzený uran /resp. tho-

rium/ a část plutonia, které vyrobily, bude vliv ceny přírodního uranu na cenu elek-

trické energie získávané z množivých reaktorů zanedbatelný. Pak budou pro energeti-

ky ekonomicky přípustné i ty uranové zdroje, které dnes nemají průmyslový význam

a které jsou prakticky neomezené. Jako příklad budoucích zdrojů štěpitelného mate-

riálu lze v takovém případě uvést ložiska břidlice, které se rozkládají kolem západ-

ního okraje Apalačských hor v USA. Tyto břidlice tvoří vrstvu o tloušťce 5 m obsahující
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uran v koncentraci 60 g/t. To je hluboko pod hodnotou přijatelnou za dnešní situa-

ce. Energetický obsah těchto břidlic na čtvereční metr by byl ekvivalentní 2 000 t

uhlí, energetický obsah plochy 13 km by byl ekvivalentní světovým zásobám ropy.

Jiným příkladem je uran rozpuštěný v mořské vodě. V této souvislosti je nutno zdů-

raznit tu skutečnost, že již jaderná technika osmdesátých let poskytuje v podobě

rychlého množivého reaktoru jednu průmyslově realizovatelnou variantu prakticky ne-

omezeného zdroje energie. V tom tkví dlouhodobý význam množivých reaktorů s rozšířen

nou reprodukcí paliva.

V současné době však snížené požadavky na růst energetických výkonů v mnoha

průmyslových zemích zpomalily celkový vzrůst výkonů instalovaný v jaderných elek-

trárnách. Tato skutečnost spolu s relativním přebytkem uranu na světovém trhu osla-

bily naléhavost rychlého nástupu rychlých reaktorů motivovanou vyčerpáním uranové

rudy. Nicméně všechny země zapojené do vývoje rychlých reaktorů považují ve střed-

nědobé a dlouhodobé perspektive rychlé reaktory za velmi důležitý zdroj energie. Je

však třeba zvýšit jejich schopnost konkurence s lehkovodními reaktory, a to i za ce-

nu zhoršení jejich množivých charakteristik.

9.2.2 Uspořádání rychlého reaktoru

Aktivní zóna rychlého reaktoru je - podobně iako zóna vodo-vodního reaktoru -

složena v podstatě pouze z paliva, resp. množivého materiálu a chladivá. Koncep-

ční řešení a základní problémy konstrukce aktivní zóny obou typů reaktorů jsou do

značné míry obdobné; rozdíly v detailech, ovlivňující konstrukci reaktoru, jsou

však často mnohem důležitější než základní podobnost.

Sodík jako chladivo rychlých reaktorů. Okruh látek, které ořicházejí v dvahu

jako chladivo rychlých reaktorů, je podstatně omezen fyzikálními požadavky, jež vy-

lučují použití dobrých moderátorů. Jelikož měrný tepelný výkon v aktivní zóně dosa-

huje velmi vysokých hodnot /řádově až MW/i/, přicházejí v úvahu prakticky pouze te-

kuté kovy, především roztavený sodík. Pouze v ojedinělých případech byla k chlazení

reaktoru použita slitina Na-K /např. experimentální reaktor v Dounreay či sekundár-

ní, okruh reaktoru BR-5/. Jediná předpokládaná přednost slitiny Na-K - nízký bod ta-

vení - se však u reaktoru BR-5 ukázala při provozních podmínkách jako nevýhoda,

nébofc při různých opravách a demontážích je nutné slitinu Na-K vypustit do zásob-

ních nádrží, zatímco v primárním okruhu stačí ponechat: sodík v místě opravy ztuhnout.

Základní předností tekutého sodíku jako chladivá je vysoká hodnota součinitele

tepelné vodivosti, která je dvacetkrát větší než ve vodě. Tato vlastnost má rozhodu-

jící vliv na volbu koncepce aktivní zóny rychlého reaktoru, nebot umožňuje dosáhnout

požadované vysoké hodnoty součinitele přestupu tepla při relativně nízkých rychlos-

tech chladivá, a tedy vysokých tepelných toků s malými teplotními rozdíly. Vysoký .

hodnota součinitele přestupu tepla přináší ovšem také nové problémy. Teplota vžech

komponent aktivní zónv, které přicházení do přímého styku s chladivém, sleduje rych-

le všechny teplotní změny chladivá, čímž vznikají v konstrukčních materiálech i při

malé rychlosti chladivá teplotní pnutí.

Jinou důležitou předností tekutého sodíku je vysoký bod varu /883 °C při atmo-

sférickém tlaku/. K provozu systému s tekutým sodíkem stačí k překonání tlakových

ztrát pouze přetlak. Na rozdíl od tlakovodních nebo varných reaktorů nevznikají

z tohoto hlediska žádná omezení velikosti systému, což se projevuje ekonomicky příz-

220



Rychlé reaktory

nivě snižováním nákladů při rostoucím výkonu reaktoru. Lze též vynechat nákladná

zařízení /např. ledový kondenzátor aj./, která snižují při poruše primárního okruhu

a ztrátě chladivá následky havárií.

Jisté komplikace vyplývají ze skutečnosti, 2e bod tuhnutí sodíku je okolo

100 °C. Všechny součásti primárního okruhu obsahující sodík je nutno vybavit přede-

hřívacím zařízením. Jak již bylo řečeno, je vysoký bod tuhnutí též z určitého hle-

diska výhodný, např. při opravách, kdy ztuhlý sodík představuje dokonalé těsnění

v podstatě všech částí zasahujících do okruhu, a to i pohyblivých.

Jinou příznivou vlastností sodíku je vysoká elektrická vodivost. Té je možno

využít při konstrukci speciálních přístrojů jako jsou průtokoměry, detektory netěs-

ností, hladinoměry aj. Mnoho předností mají elektromagnetická čerpadla, i když je-je-

jich účinnost nízká, nebot jsou velmi spolehlivá /bez pohyblivých částí/ a dají se

dobře regulovat. Používá se jich často jako pomocných zařízení chladicího systému.

Zásadní nevýhodou sodíku je jeho velká chemická afinita ke kyslíku, která se

projevuje bouřlivou reakcí se vzduchem, vodou, párou apod. Proto je nutno chránit

hladinu sodíku inertní atmosférou a při konstrukci parních generátorů použít speciál-

ních bezpečnostních zařízení.

Veliká chemická afinita ke kyslíku se projevuje také rozpouštěním vrstvy kyslič-

níků, které jsou obvykle na povrchu konstrukčních materiálů. Tento jev je velmi dů-

ležitý z hlediska dobré funkce přesných mechanismů, které se nacházejí pod hladinou

roztaveného sodíku, nebot je nutno počítat s odlišným koeficientem tření, zvýšeným

opotřebováním a event, difúzním svařováním pracovních ploch.

Rychlost koroze běžných konstrukčních materiálů v tekutém sodíku je až do tep-

loty 60O C velmi malá. Prakticky je nutno ji uvažovat pouze u relativně tenkosten-

ných povlaků palivových tyčí.

K dokreslení charakteristických vlastností tohoto chladivá je možno dodat, že

hustota a viskozita roztaveného sodíku jsou podobné jako u vody. Lze tedy všechny

otázky, související s hydraulikou chladicích okruhů, zkoumat experimentálně s vodou.

Palivové články rychlých reaktorů. Nejrozšířenější formou paliva rychlých reak-

torů jsou v současné době tablety z obohaceného U0, umístěné v hermeticky uzavřených

tenkostenných trubkách z nerezavějící oceli o průměru ~ 7 mm /obr. 9.4/. U tohoto

paliva lze dosáhnout vysokého vyhoření, vysoké teploty sodíku na výstupu z aktivní

zóny a středně vysokého koeficientu reprodukce. Mezi vlastním palivem a povlakovou

trubkou je mezera, vyplněná obvykle héliem nebo jiným médiem, které snižuje termický

odpor kontaktní vrstvy. Aby se snížil tlak plynů vznikajících jako produkty štěpení

paliva, jsou v povlakové trubce ponechány na horním nebo spodním konci palivového

elementu expanzní dutiny. Jejich objem je srovnatelný s aktivním objemem tyčky. Sna-

ha po zvyšování měrného tepelného výkonu vede ke zvětšování poměru povrchu objemu

paliva, poloměr tyčky je často blízký spodní prakticky dosažitelné hranici. Z hledis-

ka minimální kritické hmoty je třeba volit kompaktní uspořádání aktivní zóny a umís-

tit palivové tyčky co nejtěsněji. Proto se volí uspořádání v pravidelné trojúhelní-

kové mříži.

Základním prvkem aktivní zóny je šestiboká palivová kazeta, která umožňuje do-

sáhnout při stejných rozměrech a stejném zaplnění palivem prakticky libovolného roz-

členění povrchu pouhým zvětšováním oočtu řad oalivovvch tvčí a zmenšováním jejich

průměru. Tak např. sovětský reaktor BOR má v aktivní zóně palivový článek s 37 ty-

čemi, v reprodukční zóně články s 19 tyčemi, přičemž rozměry kazety jsou stejné.
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A

*ř

1 - spodní koncovka

2 - prostor pro plynné štěpné produkty

štěpení

3 - vložka

4 - peleta spodní množivé zóny

5 - plná peleta aktivní zóny

6 - dutá peleta aktivní zóny

7 - porézní vložka

8 - přítlačná destička

9 - horní koncovka

10 - distanční drát

11 - povlaková trubka

Obr. 9.4 Konstrukce jedno varianty palivové tyčky sovětského reaktoru BN-600

Použití palivových kazet usnadňuje výměnu paliva a individuální dpravu průtoku jed-

notlivými kazetami, úměrně celkovému tepelnému výkonu v jednotlivých radiálních

pásmech aktivní zóny.

Konstrukce typického palivového článku aktivní zóny rychlého reaktoru je na

obr. 9.5. Nosným prvkem je ocelový šestiboký plást /3/, který přechází v dolní čás-

ti v ztíženou koncovku /5/. Touto koncovkou je palivový článek upevněn do horní a

dolní opěrné desky, mezi nimiž je rozdělovači komora chladivá. Chladivo vstupuje

otvory /6/ do kazety, odvádí teplo z palivové tyče a vystupuje v horní části okén-

ky /2/ do sběrné komory. Průtok chladivá jednotlivými kazetami lze různě velkými

otvory v :nátrubcích rozdělovači komory seškrtit tak, že je teplota na výstupu všech

kazet zhruba konstantní. Tyčky se štěpným množivým materiálem vytvářejí tři axiál-

ní pásma. Distancování palivových tyček je zajištěno šroubovitě navinutým drátem

z nerezavějící oceli /10/, obr. 9.4. Celkové upevnění kazety i palivových tyček do-

voluje tepelnou dilataci všech částí.

Vývoj palivových článků je zaměřen především na dosažení vysokého vyhoření

150 až 200 MWd/kg, které má přímý vliv na snížení provozních nákladů. Klíčovým pro-

blémem je vývoj a odzkoušení povlakových materiálů, zabezpečujících dostatečnou

hermetičnost palivových tyčí při vysokém vyhoření. Palivové trubky musí vzdorovat

vnitřnímu přetlaku štěpných plynů až 10 MPa a to při vysokých teplotách a vysokém

vyhoření. Rovněž pláště palivových kazet musejí být dostatečně stabilní, aby nedošlo

k přílišné deformaci ztěžující manipulaci s palivovými články.

Kromě distancování palivových tyčí spirálně vinutým drátem se sleduje rovněž

použití distančních mřížek. Další důležitou otázkou je detekce a identifikace poruch

palivových tyčí.
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A - A

1 - horní koncovka

2 - otvory pro výstup sodíku

3 - plást kazety

4 - palivové tyče

5 - koncovka těsnění

6 - otvory pro vstup sodíku

Obr. 9.5 Palivový Slánek /kazeta/ sovětského reaktoru BN-600

Regulační tyče rychlých reaktorů. Výběr způsobu regulace rychlých reaktorů je

závislý na mnoha faktorech. Hlavním parametrem je dostatečná hodnota kompenzované

reaktivity. Jak známo, jsou účinné průřezy /zejména absorpční účinné průřezy/ prak-

ticky všech prvků v energetické oblasti charakteristické pro rychlé reaktory velmi

malé. V podstatě lze také použít k regulaci reaktoru pohybu paliva nebo reflektoru.

Použití absorpčních tyčí zatím zůstává nejrozšířenější metodou řízení rychlých

reaktorů, i když je výběr vhodných absorpčních materiálů velmi omezený. Výpočtově

experimentální výzkum ukazuje, že nejvhodnějšími materiály, s nimiž je možné při

výrobě absorpčních elementů počítat, jsou bór 10, europium, rhenium a tantal. Nej-

efektivnějším absorpčním materiálem je izotop bóru B 10.

Z hlediska pracovních podmínek je možno rozdělit regulační orgány na dvě skupi-

ny. Do prvé spadají tyče, které se v průběhu exploatace reaktoru nacházejí trvale

v aktivní zóně. Jsou to kompenzační tyče a tyče automatické regulace. Ve druhé sku-

pině jsou orgány, které mají pracovní polohu vně aktivní zóny, v méně napjatých

pracovních podmínkách. Patří sem orgány havarijní ochrany a teplotní kompenzace.

Je zřejmé, že nelze-li se vyhnout použití obohacených absorpčních materiálů, které

jsou drahé, bude účelné pracovat s obohaceným materiálem především ve druhé skupině

regulačních tyčí.
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trvbkai23x1
1 - hlavice

2 - nástavec

3 - kloubová spojka

4 - absorpční element

5 - koncovka

Obr. 9.6 Rez havarijní tyčí reaktoru BN-350

Různé pracovní podmínky, a také funkční zařazení, určují požadavky, které je

nutno respektovat při konstrukci regulačních orgánů. U havarijních tyčí se klade

důraz na rychlé a spolehlivé zasunutí absorpční tyče do aktivní zóny při havarijních

situacích. Tento požadavek je u sovětských reaktorů zajištěn mnohočlankovou kloubo-

vou konstrukcí tyče /obr. 9.6/. Tyč je rozdělena na axiální články, které jsou spoje-

ny kloubem. Takové uspořádání zajištuje spolehlivost havarijních orgánů i tehdy, do-

jde-li vlivem napuchání a teplotní dilatace k určité deformaci vodicího pouzdra.

Délka jednotlivých článků se volí podle předpokládaného zakřivení vodicí trubky.

Příliš mnoho kloubových spojení by však snižovalo efektivitu havarijního orgánu.

Jiným konstrukčním rysem, který vyplývá z požadované pohyblivosti havarijních tyčí,

je kruhový průřez vodicího pouzdra, áestihranné uspořádání by bylo zřejmě vhodnější,

neboř by umožnilo zvýšení objemového podílu absorbátoru.

Konstrukce aktivní části regulačních tyčí se ve většině případů podobá palivo-

vým článkům. Několik válcových absorpčních elementů je - podobně jako palivové tyč-

ky - upevněno v kazetě. Počet a průměr absorpčních elementů se volí tak, aby byl

zajištěn odvod uvolňovaného tepla. Z hlediska maximálního zaplnění absorpčním mate-

riálem je výhodná konstrukce ze sedmi absorpčních tyček, z nichž šest je po obvodu,

jedna uprostřed. Jsou možné i jiné varianty, například použití dutých absorpčních

elementů s oboustranným odvodem tepla. V tomto uspořádání lze principiálně poněkud

zvýšit objemový podíl absorpčního materiálu, vznikají však další technické problémy,

spojené s kompenzací teplotních dilatací prstencovitých pouzder absorpčních elementů.
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1 - hlavice

2 - společný prostor pro uvolněný plyn

3 - přechodový kus

4 - plynový prostor

5 - distanční drát

6 - povlaková trubka absorpčních elementů

7 - tablety absorbátoru

8 - koncovka

9 - nástavec

Obr. 9.7 Řez absorpční tyčí automatické regulace reaktoru BN-350

Perspektivně lze počítat ještě s další metodou, jejíž aplikací lze konstruovat

regulační orgány s vysokou specifickou efektivitou. Jedná se o současné použití mo-

derátorů a absorbátoru v jedné tyči. Výpočty a experimenty ukazují, že použití mo-

derátorů s vysokou koncentrací vodíku /např. hydridy kovů/, rozložených uvnitř re-

gulátoru, jehož vnější vrstva by obsahovala bór, europium, rhenium nebo jiný absor-

bátor, vede ke konstrukci regulačních orgánů, jejichž efektivita je při přijatel-

ném průměru /7 až 8 cm/ srovnatelná s efektivitou tyče vyrobené pouze z obohacené-

ho bóru.

Určitý zájem, zejména při projektování rychlých reaktorů s velkým výkonem, se

soustřeSuje také na další absorpční materiály obsahující europium /EuB, a Eu^O,/

a rhenium /Re a ReB3/. Tyto materiály vykazují o něco vyšší efektivitu než obohace-

ný karbid bóru.

Konstrukce aktivní zóny. Reaktivita rychlého reaktoru je velice citlivá na změ-

ny objemu, geometrie, složení a hustoty všech komponent aktivní zóny. Všechny prvky

se proto konstruují se zřetelem na dlouhodobou geometrickou stabilitu, s přesně

definovaným chováním reaktoru při teplotních změnách paliva, chladivá a konstruk-

čních materiálů. Vzhledem k vysokým tokům rychlých neutronů je nutné přihlížet k ob-

jemovým změnám všech materiálů aktivní zóny /swelling/.

Vážným problémem dosavadních konstrukcí palivových kazet jsou geometrické de-

formace aktivní zóny, provádějící změny vstupních parametrů chladivá a výkonu reak-
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toru. Jelikož je reaktivita rychlých reaktorů vysoce citlivá na geometrické změny,

je nutné důsledně odstranit všechny zdroje kladných koeficientů reaktivity. Vzhle-

dem k nerovnoměrnému rozdělení tepelného výkonu po poloměru reaktoru dochází k ne-

rovnoměrnému ohřátí stěn palivových kazet a k tepelnému ohybu - kazeta se prohne

ve směru teplotního gradientu, neboť, tepelná dilatace více ohřáté stěny je větší

než dilatace protilehlé stěny. Opěrné desky palivových článků se proto velmi často

doplňují svěrným systémem, ovládaným mechanicky či hydraulicky, s cílem vytvořit

těsně vázané pole palivových elementů. Všechny stěny palivových kazet se před spuš-

těním reaktoru vzájemně dotýkají, čímž je zajištěno vedení palivových článků i bě-

hem přechodových provozních režimů. Svěrný systém musí být přitom schopen určité,

akomodace a akceptovat tepelnou dilataci aktivní zóny i postupný objemový růst kon-

strukčních materiálů. Z bezpečnostních důvodů je nezbytné dále vyloučit jakékoliv

rychlé změny geometrie, které vedou ke zvýšení reaktivity systému, a to i v případě

poruchy palivové kazety, selhání svěrného systému, nebo následkem chybné manipula-

ce. Z tohoto hlediska jsou výhodné šestiboké kazety, které v principu ztěžují sevře-

ní aktivní zóny svěrným systémem, neboť sousední kazety- eabrání při poruše jedné

kazety vlivem svěrných sil posuvu části aktivní zóny.

Na obr. 9.8 jsou uvedeny různé způsoby sevření svazku kazet. Prvé uspořádání

A / není příznivé, neboř při svírání dochází u všech buněk k vzájemnému posouvání,

které je nežádoucí. Při sevření pomocí svěrných čelistí /2/ zůstávají naopak mnohé

kazety v blízkosti čelistí téměř bez relativních posuvů /šrafované kazety/s v pří-

padě /3/ zůstává bez posuvu jiná skupina kazet. Na obr. 9.9 je znázorněn tepelný

1 - rovnoměrné zatížení po celém obvodu
aktivní zóny

2 - svěrné čelisti působí přes rohy
aktivní zóny

3 - svěrné čelisti působí na strany
aktivní zóny

Obr. 9.8 Dosah vlivu svěrných čelistí na kazety článků při různých způsobech sevřeni
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a/ bez svěrného
systému

1 - vychýlení osy kazety

2 - teplotní profil

3 - radiální vývin tepla

b/ jedna svěrná
rovina v ob-
lasti AZ

c/ obě svěrné
roviny
mimo AZ

4 - kazety

5 - vrchní a spodní opěrná deska

6 - svěrné roviny

Obr. 9.9 Tepelný ohyb palivových kazet s distancováním

ohyb palivových kazet s distancováním. Obě opěrné desky jsou umístěny pod aktivní

zónou, tepelné deformace palivových kazet závisí na umístění svěrných rovin.

Množivá zóna. Dalším důležitým rysem, který významně ovlivňuje koncepci rych-

lých reaktorů, je vzájemné uspořádání paliva a množivého materiálu /ochuzený uran

nebo Th 232/. Nově vzniklý štěpný materiál může být použit přímo v reaktoru, v němž

vznikl, zlepšit tak vyhoření palivových článků a prodloužit dobu života aktivní zó-

ny /regenerativní způsob/. Nebo může být separován a v přepracovacích závodech upra-

ven ha nové palivo pro stejný nebo jiný reaktor.

V regenerativních reaktorech je množivý materiál obyčejně smíchán se štěpným

materiálem v aktivní zóně. čím větší je obsah množivýoh izotopů přímo v aktivní zó-

ně, tím větší- jsou rozměry a tepelný výkon aktivní zóny. Díky intenzívní tvorbě no-

vého paliva se též prodlužuje délka kampaně. Vzhledem k nepružnosti rozptylu na

jádrech množivéno materiálu dochází k výraznému změkčení spektra, což se projeví

příznivě růstem záporného Dopplerova koeficientu reaktivity. Záporným důsledkem

je snížení koeficientu reprodukce paliva.

Množivý materiál však může také ve formě množivých článků být rozmístěn v oko-

lí vlastní aktivní zóny a vytvářet tak reprodukční /množivou/ zónu. Tímto způsobem

je možno zlepšit ekonomii reaktoru, speciálně v rychlých reaktorech, nebot se snižu-

je dnik neutronů a absorpce ve stínicích materiálech. Množivá zóna slouží současně

jako neutronové reflektor.

V současné době probíhá intenzívní vývoj a výzkum heterogenních aktivních zón

rychlých množivých reaktorů, v nichž množivé články vytvářejí souvislá radiální

pásma nebo izolované moduly /obr. 9.10/ /95/. Jinou možností je použití heterogen-
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ního článku, který se skládá z palivových a množivých tyček uspořádaných do odděle-

ných oblastí kazety /obr. 9.11/. Heterogenní uspořádání aktivní zóny s palivovými

a množivými články vede ke zlepšené reprodukci paliva, nebo£ vnitřní množivé zóny

přispívají významně ke tvorbě nového štěpitelného materiálu. Zlepšení koeficientu

reprodukce dává také teoretickou možnost snížit dobu zdvojení. Zlepšení reprodukce

paliva v aktivní zóně má za následek 1 menší změny reaktivity reaktoru mezi výměna-

mi paliva, a tím i menší požadavky na systém kompenzace vyhoření. Lze rovněž ofiekávat-

snížení kladné hodnoty sodíkového /dutinového/ koeficientu reaktivity, což by se

příznivě projevilo'v dynamice a bezpečnosti reaktoru. Celkové ekonomické ukazatele

jaderné centrály s heterogenní aktivní zónou jsou však zatím horší.

A B

1 - množivé články /kazety/ 2 - palivové články /kazety/

Obr. 9.10 Heterogenní aktivní zóna

Obr. 9.11 Schéma palivového článku /kazety/ s palivovými /!/ a množivými tyčemi /2/
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Dnešní průmyslové prototypy rychlých reaktorů se orientují výhradně na kyslič-

níkové keramické palivo. V dlouhodobé perspektivě lze však v případě nutnosti počí-

tat i s využitím kovového uranu, jenž umožňuje zvýšit koeficient reprodukce do

1,8 - 1,9. Pokud se přechod na kovové palivo opozdí a potřeba paliva by narůstala,

bude nožné využít heterogenní uspořádání aktivní zóny s hybridním palivem, tj.

s použitím keramických palivových článků a kovových množivých zón /96/. Zvýšení koe-

ficientu reprodukce je v takovém případě dosaženo částečným odstraněním kyslíku

z aktivní zóny. Na obr. 9.12 je znázorněno schéma aktivní zóny rychlého energetické-

ho reaktoru o výkonu 4 OOO MWt, jenž byl v ÚJV použit ke studiu vlivu hloubky vyho-

ření a navrženého schématu výměny paliva na charakteristiky reaktoru /96/. Vnitřní,

čelní i boční množivé zóny reaktoru jsou tvořeny kovovým palivem a je použito dvojí-

ho obohacení kysličníkového paliva.

1 - palivové články s nižším obohacením

2 - palivové články s vyšším obohacením

3 - množivé články vnitřní zóny

4 - množivé články vnějšího radiálního
pásma

K - kompenzační tyče

R - regulační tyče

H - havarijní tyče

Obr. 9.12 Schéma 1/3 aktivní zóny rychlého reaktoru o výkonu 4 000 MWt /96/

Integrální a smyčkové řešení. Z hlediska koncepčního řešení primárního okruhu

lze rozlišit smyčkovou variantu, kde je odvod tepla z aktivní zóny rozdělen mezi ně-

kolik samostatných smyček vyvedených vně reaktorové nádoby, a tzv. integrální uspo-

řádání s primárním okruhem umístěným uvnitř reaktorové nádoby. I když smyčková va-

rianta má některé výhody, které vyplývají z její poměrné jednoduchosti, ukazuje do-

savadní vývoj, že pro velké energetické reaktory bude hospodárnější integrální kon-

cepce, s r.íž počítají téměř všechny projekty. Předností tohoto řešení je především

kompaktnost reaktoru a z ní vyplývající menší nároky na rozměry reaktorové budovy,

maximální spolehlivost primárního chladicího systému, snížení teplotních rázů při

havarijních situacích vlivem velké tepelné kapacity sodíku v nádobě, zjednodušení

systému předehřívání reaktoru, zjednodušení rozvodu inertního plynu aj.

Zajímavým pokusem o využití hlavních předností smyčkové a integrální varianty
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je návrh částečně integrovaného řešení /1OO/. Podle této koncepce je v reaktorové

nádobě uložena pouze aktivní zóna, event, nouzový dochlazovací systém /obr. 9.13/.

Součásti primárního okruhu jsou umístěny v jedné nebo několika dalších nádobách,

spojených s reaktorovou nádobou koaxiálními troubami.

1 - aktivní zóna

2 - oběhové čerpadlo

3 - kontrolní záklopka

4 - tlakové trubky

5 - spojovací vlnovec

6 - mezikruhoyý kanál

7 - příčný kanál

8 - přepad

9 - axiální vlnovec

10 - kluzný spojovací rukáv

11 - zařízení pro vyrovnání tlaku

12 - vyrovnávací trubka

13 - ucpávka hřídele čerpadla

14 - stíněná kobka

15 - plást reaktorové nádoby

16 - nouzový chladicí systém

Obr. 9.13 Částečně integrované uspořádání primárního okruhu

primárni okruh t sekundární okruh terciami okruh
(sodík) j (sodík) i (voda/pára)

Obr. 9.14 Schéma tříokruhového uspořádání rychlých reaktorů /smyčková varianta/
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Třiokruhové uspořádání. Všechny dosud postavené prototypy jaderných elektráren

s rychlými reaktory mají třiokruhové uspořádání /obr. 9.14/. Mezi primární okruh,

plněný sodíkem,a parní okruh, v němž se generuje pára, se vkládá sodíkový meziokruh,

jenž zůstává za normálních okolností neaktivní. Vložený meziokruh chrání jednak re-

aktor před důsledky selhání sodíkem vyhřívaných parních generátorů, jednak parní

generátory při event, havárii reaktoru.

a)
1 - zvedák

2 - dvě excentrické otočné desky

3 - manipulátor

4 - pevné víko

5 - řídící tyče

c)
6 - měřicí zařízení aktivní zóny

7 - argonem plněná kobka výměny paliva

8 - zvedák palivových článků na souřad-
nicovém pojízdném systému

9 - zvedací víko

Obr. 9.15 Systémy výměny paliva sodíkem chlazených rychlých reaktorů

a/ dvě excentricky otočná víka,
b/ tři manipulátory,
c/ snímatelné víko

Systém výměny paliva. K výměně paliva v rychlých reaktorech se sodíkovým chla-

divém se používá v podstatě tří systémů /obr. 9.15/:

a/ Klasické uspořádání se dvěma otočnými excentricky uloženými deskami /2/ f které

lze vzájemně natočit tak, že otvor na výměnu paliva ve vnitřní desce může být

umístěn nad libovolným palivovým článkem. Výměnu paliva lze uskutečnit pomocí

. poměrně jednoduchého zvedáku /!/. Pohony regulačních tyčí, které jsou umístěny

na horním víku, musí být pochopitelně nejprve odpojeny od řídících orgánů. Toho-

to systému je použito např. v sovětských reaktorech BN-35O a BN-6OO a v západo-

německém reaktoru SNR.

b/ V druhém případě se pracuje s fixním horním stíněním, jehož součástí jsou tři

manipulátory /3/, z nichž každý dosahuje na jednu třetinu palivových kazet. Také

zde je nutno přemístit nejprve stranou nebo vzhůru řídící tyče /5/ a desku, na

níž jsou upevněny měřicí přístroje /6/. Na tomto systému je založen americký ex-

perimentální prototypový reaktor FFTF.

č/ Ve třetím případě je použito fixního horního víka /9/, které lze i se systémem

řídících tyčí a měřicích přístrojů vyzvednout jeřábem do speciální kobky /7/ za-
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plněné inertní atmosférou. Aktivní zóna je dále zcela přístupná a palivo je mož-

no vyměňovat pomocí poměrně jednoduchého plnicího dálkově ovládaného stroje.

Tohoto principu bylo použito v experimentálním reaktoru SEFOR a předpokládá se

také v amerických velkých jednotkách o výkonu 1 000 MWe.

Konstrukce a provoz plnicího stroje by neměly představovat zvláštní problém,

neboř provozní teplota je relativně nízká a stroj může být mezi jednotlivými zása-

hy kontrolován. Při návrhu a konstrukci těch mechanických částí, které pracují

v inertní atmosféře, je však třeba respektovat specifické vlastnosti tohoto prostře-

dí. Při teplotě sodíku okolo 560 °C je parciální tlak sodíkových par 1,6 kPa. To

znamená, že inertní atmosféra, zasahující nad hladinu roztaveného sodíku, obsahuje

prakticky dvoukomponentní směs plynů, tj. argon a sodíkové páry.

Uvážíme-li dále možnost znečištění inertní atmosféry stopami kyslíku a vody,

které mohou proniknout do chráněného prostoru např. při výměně inertního plynu,

malými netěsnostmi při průchodu nástrojů, palivových článků, nebo ozařovaných vzor-

ků, pak je zřejmé, že ochranná atmosféra bude též obsahovat produkty reakce kyslí-

ku a vodíku se sodíkem: Na20, NaH, NaOH a Na2O2- Tyto sloučeniny, vyskytující se

jako aerosoly v ochranné atmosféře, se mohou usazovat na studených stěnách. Nebez-

pečí místního hromadění těchto produktů vzrůstá, dochází-li k cirkulaci ochranné

atmosféry vlivem teplotních rozdílů mezi povrchem sodíkové hladiny a chladnými stě-

nami. Usazeniny mohou velmi nepříznivě ovlivnit funkci mechanických součástí, pracu-

jících v inertní atmosféře. Tento problém se týká nejen částí plnicího stroje, ale

také otočných desek horního stínění, částí pohonů regulačních tyčí a částí měřicí

aparatury.

9.2.3 Parní generátory

Parní generátory patří mezi nejchoulostivější komponenty jaderné elektrárny

s rychlým reaktorem a vyznačují se v současné době největším počtem poruch. Parní

generátory s dvojitou stěnou jsou drahé a v průmyslových elektrárnách tedy nepouži-

telné. S ohledem na velké přestupní plochy je nutno použít konstrukce s jednoduchou

stěnou. Vývoj optimální konstrukce spolehlivého parního generátoru se sodíkovým

teplosměnným médiem vyžaduje vyřešit mnoho otázek, např. výběr vhodných ocelí vy-

stavených velkému tepelnému zatížení, které musejí dlouhodobě odolávat korozi jak

ze strany sodíku, tak i vody, zvláště v pásmu sníženého prostupu tepla. Stěžejní

otázkou je chování parního generátoru při mikro- či makroprůniku páry nebo vody do

sodíku. Reakce mezi sodíkem a vodní párou probíhá velmi intenzívně, uvolňuje se

velké množství tepla /140 kJ/mol/, narůstá teplota i tlak, nebot se uvolňuje vodík.

Aby se zabránilo lavinovité destrukční reakci svazku trubek a zamezilo nepřípustnému

zvýšení tlaku v okruhu, je nutno používat speciálních havarijních konstrukčních

opatření - např. membrány, která propustí při zvýšeném tlaku část sodíku s produk-

ty reakce do speciálních nádrží. Experimenty se svazkem trubek ukazují, že poškoze-

ní trubek v okolí průniku vody není neřešitelným problémem a šíření poruchy může

být omezeno. V každém případě je však potřeba při návrhu parního generátoru, sekun-

dárního okruhu a tepelného mezivýměníku počítat s tepelnými tlakovými rázy.

V současné době se rozpracovávají tři základní typy sodíkových parních generá-

torů: tělesové, modulové a mikromodulové. První typ má všechny trubky uspořádány

v jednom tělese. Jelikož je pravděpodobnost vzniku netěsností větší ve svařované

části než na hladké trubce, jsou trubky dlouhé až 100 m a mají větší průměr /25 mm/.
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Trubky parního generátoru jscu navinuty v několika řadách na vnitřní válcový plášť.

Těleso parního generátoru je zatopeno sodíkem s volnou hladinou.

Základem modulové koncepce je myšlenka vyrobit parní generátor z jednotlivých

modulů, které lze při havárii odpojit a vyměnit. Váha modulového parního generátoru

je ovšem při stejném výkonu větší, z hlediska bezpečného provozu je však modulová

koncepce výhodnější.

V ČSSR byl vyvinut mikromodulový typ parního generátoru ve formě svazku tru-

bek tvaru U s návazným bezpečnostním systémem /97/. Řešení mikromodulu parního ge-

nerátoru s jednoduchou trubkovnicí je na obr. 9.16. Nástavec pro vstřik vody nebo

páry /6/ slouží k modelování netěsnosti parního generátoru. Princip bezpečnostního

systému je založen na indikaci změn průtoku sodíku elektromagnetickým^průtokoměrem,

který při havárii vydá signál k uzavření elektromagnetických ventilů na vstupu i

výstupu vody. Další ventil současně otevírá obtok sodíku.

Řez B-B

Rez A-A

1 - plástová trubka

2 - koleno

3 - trubky

4 - nátrubek pro sodík

• 5 - jednoduchá trubkovnice

6 - nástavec pro vstřik

7 - tepelný štít

Obr. 9.16 Mikromodul parního generátoru o výkonu 1 MWt /97/
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Provozní spolehlivost a bezpečnost československého prototypu mikromodulového

parního generátoru o výkonu 30 MWt byla plně ověřena provozem na sovětském experi-

mentálním reaktoru BOR-60. Parní generátor byl namontován v r. 1973 a pracoval do

r. 198O bez jediné závady. Na základě úspěšného provozu tohoto prototypu byly vyro-

beny a dodány dva parní generátory "Naäa" o jednotkovém výkonu 200 MWt, vybavené

rozsáhlou sítí čidel s centrálním měřicím systémem "Amides". Měřicí systém zajiš-

ťuje analýzu tepelně hydraulických i pevnostních charakteristik zařízení a všestran-

nou kontrolu provozu parního generátoru ve stacionárních i přechodových podmínkách.

Parní generátory "Naäa" byly uvedeny do provozu v r. 1980 resp. 1982 /1O4/.

V ČSSR byl rovněž vyvinut inverzní parní generátor, ve kterém proudí sodík

uvnitř teplosměnných trubek a voda, resp. pára v mezitrubkovém prostoru. Hlavní

předností této koncepce je zlepšení chování generátoru při vzniku netěsnosti. Proto-

typ inverzního PG o výkonu 30 MWt je od r. 1981 zkoušen na reaktoru BOR-60.

9.2.4 Palivový cyklus rychlých reaktorů

Jak již bylo řečeno, představují rychlé množivé reaktory zatím jedinou tech-

nicky ověřenou variantu dlouhodobého řešení energetického problému. Světové zásoby

štěpných materiálů lze vš-ak plně využít pouze, při uzavřeném palivovém cyklu, s pře-

pracováním ozářeného paliva. Ve prospěch uzavřeného palivového cyklu mluví nejen

úspora světových energetických zdrojů, ale i ochrana životního prostředí. Na 1 OOO

MWd energie vznikne 3,6 kg radioaktivních štěpných produktů, což představuje 3 %

hmotnosti veškerého vyhořelého paliva. Na základě dosavadních zkušeností lze sou-

dit, že přepracování paliva nabízí bezpečnou kontrolu silně radioaktivních odpadů

v relativně malých prostorách dočasného skladování, čímž se vytváří čas pro ověře-

ní dostatečně bezpečných metod konečného ukládání.

a/ počáteční stadium

b/ ustálený stav

5 - závod na přepracování paliva z tepel-
ných reaktorů

6 - sklad

1 - obohacovací závod

2 - tepelný reaktor

3 - přepracovací závod paliva z rychlých
reaktorů

4 - závod na výrobu množivých článků

Obr. 9.17 Recyklování plutonia v rychlých reaktorech

7 - závod na výrobu plutoniových palivo-
vých článk'i
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V počátečním období zavádění průmyslových rychlých nnoživých reaktorů je nutné

počítat s palivovým cyklem, využívajícím paliva z lehkovodních reaktorů /smíšený

palivový cyklus, obr. 9.17a/. V rovnovážném stavu je však rychlý reaktor schopen

produkcí plutonia nejen plně pokrýt svou potřebu /obr. 9.17b/, ale vzniká i přeby-

tek umožňující spouštění dalších množivých reaktorů. V ustáleném stavu tedy vstupu-

je do uzavřeného palivového cyklu pouze ochuzený uran, výstupem je elektrická ener-

gie. Extrapolace na příští tisíciletí ukazuje, že tzv. " veliká jaderná energetika"

s rychlými množivými reaktory umožňuje pokrýt spotřebu energie na více než tisíc

let.

Celková spotřeba uranu je však silně závislá na době, v níž budou rychlé reak-

tory připraveny k průmyslovému využití. Podle modelových výpočtů se desetileté zpož-

dění v nasazení rychlých množivých reaktorů promítne zvýšením celkové spotřeby

uranu o 50 %.

Přepracování paliva. Určité problémy s výstavbou přepracovacích závodů a obavy

některých států před dalším rozšířením jaderných zbraní /proliferace/ způsobily,

že současná praxe využívání paliva dává přednost jednorázovému využití bez dalšího

přepracování /otevřený "palivový cyklus11/. Původní optimistické představy o tom,

že náklady na přepracování budou plně pokryty cenou regenerovaného paliva a získané-

ho plutonia, se ukázaly jako neopodstatněné. Dalším negativním jevem je skutečnost,

že přepracovací závody měly z celého palivového cyklu dosud největší podíl na radio-

aktivním znečištění životního prostředí.3^

Původně bylo přepracování paliva vyvinuto před více než 40 lety k extrakci plu-

tonia pro vojenské ličely, a to z nízkoozářeného paliva, jehož vyhoření dosahovalo

pouze několika set MWd/t. Přibližně 10 let však trval vývoj metody přepracování pa-

livových článků z magnoxových reaktorů s vyhořením 3 až 4 MWd/kg. Zhruba stejné do-

by bylo potřeba k přechodu na kysličníková paliva, jejichž vyhoření je o řád vyšší.

Od.r. 1981 využívá Velká Británie závody pro výrobu a přepracování paliva pro rych-

lé reaktory v Sellafieldu a Dounreay k provozu uzavřeného palivového cyklus prototy-

pu PFR o výkonu 250 MWt. Také ve Francii se již podařilo realizovat uzavřený pali-

vový cyklus rychlých reaktorů a aktivní zóna reaktoru Phenix o výkonu 250 MWe byla

již několikrát zaplněna recyklovaným palivem. V experimentálním provozu je prototy-

pový závod na přepracování paliva z rychlých reaktorů TOR /Traitment Oxydes Rapides/

o kapacitě 5 t/rok. V současné době probíhá mezi západními státy jednání o výstavbě

společného přepracovacího závodu střední velikosti o kapacitě 60 - 80 tun ozářené-

ho paliva za rok. Je zřejmé, že komerční přepracování paliva z rychlých reaktorů

si vyžádá ještě další rozsáhlý vývoj zaměřený především na zmírnění ekologických

účinků a na zvládnutí technických problémů práce s vysoce aktivním materiálem v sou-

ladu s politikou nešířeni jaderných zbraní.

Příznivou předzvěstí v tomto směru jsou závěry 4. mezinárodní pracovní skupiny,

zabývající se v rámci Mezinárodní atomové agentury ve Vídni komplexním hodnocením

palivového cyklu /102/. Ve svých závěrech zmíněná skupina konstatuje, že přepracová-

ní vyhořelého paliva, výroba palivových článků ze směsných kysličníků i recyklování

paliva v reaktorech lze provádět při dodržováni" limitů radiačního zatížení, doporu-

čených ICRP /Mezinárodní komise pro radiační ochranu/. Rovněž zneužití závodů na

x/' Situace se změnila po havárii 4. bloku JE Černobyl
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přepracování paliva či zcizení plutonia při recyklování lze čelit kombinací bezpeč-

nostních kontrol, institucionálních opatření a již vyvinutých technických prostřed-

ků. Přepracováni vyhořelého paliva v plném rozsahu je v řadě promyslově vyspělých

států považováno za vysoce účelné a na vývoj jednotlivých operací se vynakládají

velké finanční prostředky.

9.2.5 Bezpečnost rychlých reaktorů

Z hlediska bezpečného provozu jsou některé vlastnosti rychlých reaktorů ve

srovnání s lehkovodními systémy zcela odlišné a jejich hodnocení vyznívá zpravidla

v neprospěch rychlých reaktorů. Mezi tyto nepříznivé aspekty patří:

- aktivní zóna obsahuje za normálního provozu několikanásobek kritické hmoty, což

je dáno tím, že se palivo nenachází v konfiguraci s nejvyšší reaktivitou;

- střední doba života okamžitých neutronů je velice krátká, což se projevuje rych-

lou odezvou reaktoru na změny reaktivity;

- dutinový koeficient reaktivity sodíku může být v určité oblasti aktivní zóny

kladný;

- podstatně vyšší obsah plutonia v aktivní zóně;

- vysoký měrný výkon a kompaktní uspořádání aktivní zóny;

- roztavený sodík je vysoce reaktivní se vzduchem i s vodou a hrozí zvýšené nebez-

pečí požáru;

- v případě havárie vytváří sodík aerosoly umožňující šíření radioaktivních produk-

tů štěpení.

Na druhé straně však existují některé vlastnosti rychlých reaktorů, které je

možno považovat z hlediska bezpečnosti za pozitivní. Je to především ta skutečnost,

že provozní teplota sodíku je hluboko pod bodem varu, takže v primárním okruhu není

potřeba používat vysokého tlaku. Je tedy pravděpodobnost poškození potrubí nebo ná-

doby reaktoru v případě rychlého reaktoru podstatně nižší než u PWR a náhlé prask-

nutí primárního potrubí nepatří mezi maximální projektové havárie. Další příznivá

skutečnost je velká tepelná kapacita sodíku, v němž je ponořena aktivní zóna. Při

vhodném uspořádání lze prakticky vyloučit obnažení aktivní zóny, neboť všechny kom-

ponenty se nacházejí ve dvojité nádobě. Výborné teplosměnné vlastnosti roztaveného

sodíku pak vytvářejí předpoklady pro tíspěšné nouzové dochlazování reaktoru přiroze-

nou cirkulací. Schopnost dochlazování rychlých reaktorů v podmínkách přirozené cir-

kulace byla na stávajících prototypech několikrát experimentálně prověřena.

Přestože jsou bezpečnostní problémy rychlých reaktorů podstatně odlišné od pro-

blémů tepelných reaktorů, nelze jednoznačně konstatovat, že rychlé reaktory jsou mé-

ně bezpečné než tepelné. Přes velkou shodu v základním provedení se postavené pro-

totypy odlišují právě v nouzových a bezpečnostních systémech. Vývoj podobně jako

v případě tepelných reaktorů směřuje k posílení bezpečného provozu s důrazem na pre-

venci a pasivní bezpečnostní prvky. V současné době se klade na bezpečnostní aspek-

ty takový důraz, že systémy s prokazatelně nižší bezpečností, než je současný stan-

dard představovaný tlakovodními reaktory, by ani v případě mimořádně příznivých eko-

nomických ukazatelů neměly naději na realizaci.

Maximální projektová havárie. Jak již bylo řečeno, vylučuje se v současné pra-

xi hypotetická havárie roztržení potrubí z uvažovaných projektových havárií. Při pre-

venci, všech havárií se klade mimořádný důraz na spolehlivost systému havarijního od-
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stavení reaktoru. Poruchy musejí být zjištěny, spolehlivě signalizovány a k zasta-

vení reaktoru musí být k dispozici více nezávislých systémů. Jelikož nelze v průbě-

hu havárie s tavením paliva vyloučit při všech uvažovaných změnách geometrii aktiv-

ní zóny dosažení kritičnosti na okamžitých neutronech, zaměřují se současné

projekty na vyloučení tavení aktivní zóny. Příkladem snížení pravděpodobnosti tave-

ní aktivní zóny je použití tankového typu rychlého reaktoru se zdvojenými nádobami.

V případě poruchy hermetičnosti prvé stěny dojde k úniku sodíku, ale k podstatnému

snížení hladiny nedojde, nebot prostor mezi oběma nádobami, kam sodík uniká, je malý.

Za maximální projektovou havárii se tedy přijímá zablokování části průtočné-

ho průřezu palivového kanálu /C.B.A- Channel blockage accident/. S ohledem na vyso-

ký měrný výkon aktivní zóny může v takovém případě dojít k lokálnímu přehřátí pali-

va a k interakci sodíku s roztaveným palivem. Nashromážděná tepelná energie se může

přeměnit v energii mechanickou, která může způsobit poškození okolních řad palivo-

vých článků. Teoretická horní mez energie uvolněné z iednoho článku dává hodnotu

ekvivalentní několika kilogramům TNT. Hlavní nebezpečí takové poruchy spočívá jed-

nak v možnosti takového poškození, které by zamezilo zavedení absorpčních tyčí,

jednak v možnosti nežádoucích kladných změn reaktivity. Některé experimenty ukazují,

že by se poškození nemělo šířit více než na dvě řady článků a schopnost odstavit

reaktor by tedy neměla být narušena /103/;

Bezpečnostní systémy rychlých reaktorů. Z uvedených poznámek vyplývá, jakým

směrem se ubírá vývoj bezpečnostních systémů rychlých reaktorů. V prvé řadě je zde

požadavek dvou nebo více zcela nezávislých systémů havarijního odstavení, schopných

za všech okolností bezpečně odstavit reaktor. Tak např. v souvislosti s revizí tech-

nických bezpečnostních řešení, použitých u reaktoru BN-6OO, se jako nejdůležitější

momenty ukázaly /105/:

- možnost bezpečného odstavení reaktoru i v případě superpozice dvou nezávislých

současných poruch aktivních prvků ochranných systémů,

- požadavek záložního ovládacího panelu k odstavení reaktoru v případě, že není

možno reaktor ovládat z hlavního ovládacího bloku.

Další bezpečnostní zařízení se týkají nouzového odvodu tepla. V případě rych-

lých reaktorů splývá funkce systémů nouzového chlazení aktivní zóny a systému dlou-

hodobého odvodu zbytkového tepla. Používá se kombinace aktivních i pasivních prvků

s využitím tepelné kapacity sodíku v okruhu a přirozené konvekce. Možnost chemické

reakce sodíku s vodou omezuje použití parních generátorů při odvodu zbytkového tep-

la. Součástí nouzového systému odvodu tepla je tedy zvláštní sodíková smyčka s při-

rozenou cirkulací, se vzduchovými výměníky tepla. Systémy dochlazování reaktoru by

mohly být porušeny při požáru sodíku. Ochrana proti tomu je zálohování a rozčleně-

ní systémů dochlazování, jejich vybavení detektory hoření sodíku a protipožární

opatření.

S uvolněním energie při explozivní havárii rychlého reaktoru je spojena otáz-

ka omezení ričinků havárie ochrannou obálkou. Vážným problémem je tlakové zatížení

reaktoru a ochranné obálky z prudké interakce sodíku s palivem či s vodou nebo se

vzduchem. Použití dvojité ochranné obálky je výhodnější než použití jedné obálky

s vysokými požadavky na těsnost, nebot dvojitá obálka je mnohem méně citlivá na

zhoršení funkce kterékoliv z bariér. Primární ochrannou obálku tvoří obvykle be-

tonová konstrukce šachty reaktoru a komponent primárního okruhu včetně víka šachty.
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Sekundární bariérou může být reaktorová budova. Ochranná obálka musí být vybavena

výkonným filtračním systémem schopným absorbovat sodíkové aerosoly. Určitou před-

ností je chemická afinita sodíku k dalším prvkům /jódu/, která v případě havárie

chemicky váže některé produkty štěpení a zamezuje jejich úniku.

9.2.6 Ekonomické problémy výstavby rychlých reaktorů

Rychlé množivé reaktory představují kvalitativně vyšší stupeň využití zásob

štěpného materiálu a jejich hodnocení by nemělo vycházet z úzce ekonomických dvah.

Ekonomika však vždy rozhodujícím způsobem ovlivňuje rozvoj každé oblasti techniky

a ekonomické ukazatele je při určování dalšího směru vývoje třeba respektovat.

V současné době jsou investiční náklady na výstavbu elektráren s rychlými

reaktory podstatně vyšší než cena srovnatelné elektrárny s tlakovodním reaktorem.

Investiční náklady sovětského rychlého reaktoru BN-60O byly l,65krát vyšší než ná-

klady současně budovaného prototypu WER-1000. Přitom obě stavby vyrůstaly na zave-

dených staveništích při podobných podmínkách. Vlastní náklady na výrobu elektrické

energie jsou dosud 2,5krát vyšší než u tlakovodních reaktorů WER. Obdobná situa-

ce je i v dalších státech, v nichž se budují prototypy elektráren s rychlými reaktory.

Ani potenciální přednosti rychlých reaktorů dané jejich množivými charakteris-

tikami se v současné době nemohou uplatnit, neboť ceny uranu na světových trzích

jsou nízké a přepracování paliva není dosud průmvslově rozvinuto. Přes panující

nejistoty ve znalostech nákladů na přepracování paliva lze však soudit, že v dohled-

né době případné úspory palivových nákladů nebudou kompenzovat zvýšené investiční

náklady. Lze však očekávat, že v budoucnu cena přírodního uranu poroste a ekonomic-

ké přednosti rychlých množivých reaktorů se Začnou postupně prosazovat.

Dalším příznivým faktorem, který hovoří ve prospěch rychlých množivých reakto-

rů, jsou dosud nevyužité možnosti ve snižování měrných investičních nákladů. Rychlé

reaktory se dosud nacházejí ve vzestupné části své vývojové křivky a již ve stadiu

projektování lze dosahovat významných úspor. Jelikož jsou investiční náklady elek-

trárny přibližně úměrné hmotnosti kovů, z nichž byly elektrárny postaveny, zaměřují

se nové projekty především na snížení celkové hmotnosti materiálů. Zřejmého úspěchu

v tomto projektu dosahují nové projekty BN-600 a Super Phenix-2. V průběhu projek-

tování francouzského průmyslového prototypu se při 20% zvýšení výkonu podařilo sní-

žit celkové množství potřebné oceli a betonu o 20 až 40 %.

K takovému vývoji lze však přistoupit pouze na základě nejnovějších zkušenos-

tí z výstavby a provozu předchozích prototypů. Cílem západoevropské spolupráce je

proto postupná výstavba tří po sobě následujících demonstračních elektráren o výko-

nu 1 300 - 1 500 MWe /Super Phenix-2, SNR-2 v NSR a CDFR ve Velké Británii/. Elek-

trárny by měly zahajovat provoz zhruba v pětiletých intervalech, takže zkušenosti

získané z projektování a výstavby v každé etapě provozu mohou být plně využity

v projektu následující elektrárny. Vývojovým cílem je dosažení investičních nákla-

dů, které nepřekročí 1,2 až l,3násobek investičních nákladů lehkovodních reaktorů

stejné velikosti.

Podrobnější rozbor možností zlepšení ekonomických a technických ukazatelů

rychlých reaktorů uvádí V. Sulc v monografii /105/.
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9.3 Průmyslové prototypy rychlých reaktorů

V současné době jsou k dispozici již poměrně rozsáhlé provozní zkušenosti'pr-

vých demonstračních jaderných elektráren s rychlými reaktory chlazenými roztaveným

sodíkem. Přes určité obtíže, typické pro nové náročné koncepce, přinesl provoz so-

větského reaktoru BN~35O, francouzského Phenixu-250 i britského PFR-250 shodné po-

zitivní výsledky, které byly využity jako podklad k projektování a výstavbě nových

velkých jednotek. Prvé demonstrační elektrárny tak prokázaly možnost využití rych-

lých reaktorů k efektivní výrobě elektrické energie.

V současné době jsou již v provozu další elektrárny s rychlými reaktory, kte-

ré lze považovat již za prototypy velkých průmyslových jednotek. V dubnu 1980 byl

přiřazován reaktor BN-600 jako 3. blok Bělojarské jaderné elektrárny a po pět let

představoval největší provozovaný rychlý reaktor. V r. 1986 převzal prvenství

francouzský reaktor Super Phenix-1.

9.3.1 Sovětský rychlý reaktor BN-600

Celkové uspořádání reaktoru je znázorněno na obr. 9.18, hlavní charakteristiky

jsou uvedeny v tab. 9.2. Na rozdíl od smyčkové koncepce reaktoru BN-350 byla zvole-

na varianta s integrálním řešením primárního okruhu.

Chladicí okruh je dvoutlakový, sodík prochází z vysokotlaké části rozdělovači

komory aktivní zónou a dvěma vnitřními řadami kazet radiální množivé zóny. Nízkotla-

ký okruh ochlazuje zbylé množivé kazety a stěny reaktorové nádoby. Sodík, ohřátý

v aktivní zóně na teplotu 580 °C, proudí kruhovými průchody do šesti tepelných vý-

měníků /7/, které jsou uchyceny v horním betonovém stínění reaktoru /6/. Sodík pře-

dává teplo při průchodu výměníkem sekundárního okruhu a postupuje do spodní části.

Zde jsou umístěny tři směšovací komory, v každé se mísí sodík, který vystupuje ze

dvou tepelných výměníků. Na směšovací komory navazuje sací potrubí tří čerpadel /3/.

Z každého čerpadla postupuje chladivo dvěma troubami o průměru 630 mm do rozdělova-

či komory, kde vstupuje do jednotlivých kazet aktivní zóny a množivých pásem, prou-

dí vzhůru a odebírá teplo palivovým článkům. Část sodíku ochlazuje reaktorovou ná-

dobu /2/, zásobník palivových článků a neutronové stínění, které se nachází v reak-

torové nádobě. Všechny prostory nad pracovní hladinou sodíku jsou v reaktorové ná-

době i v čerpadlech mezi sebou propojeny a vyplněny argonem.

Palivové články. Každá palivová kazeta /obr. 9.5/ obsahuje 127 palivových ty-

ček /4/ o průměru 6,9 mm, uložených v pravidelné trojúhelníkové mříži. Povlak pali-

vové tyčky má tlouštku 0,4 mm a je vyroben z nerezavějící oceli. Jednotlivé palivo-

vé tyčky jsou distancovány drátem z nerezavějící oceli, který je navinut ve šroubo-

vici se stoupáním 100 mm na každou tyčku. Distanční drát je na koncích přivařen,

na povlakové trubce však spočívá suvně. V palivové trubce jsou umístěny i tablety

množivé zóny. Spodní část tyče s plnými peletami má snížit obvodové deformace po-

vlakové trubky.

Palivové tablety jsou umístěny v povlaku s vůlí 0,1 mm. Pod palivovými table-

tami je v povlakové trubce prostor, kde se shromažďují plynné produkty štěpení.

Expanzní prostor je dimenzován tak, aby tlak plynů nebyl při maximálním uvažovaném

vyhoření příliš vysoký. Měrná hmotnost paliva je i s expanzivními prostory asi

8 000 kg/m . Spodní část palivových tyček je pevně privarená k distanční mřížce

kazety, horní část je posuvná a umožňuje tepelnou dilataci. Maximálně přípustná

teplota povlaku palivových tyčí je 710 C.
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1 - opěrný prstenec

2 - reaktorová nádoba
3 - čerpadlo

4 - elektromotor
5 - otočné zátky

6 - horní nepohyblivé stínění

7 - tepelný výměník

8 - centrální kolona s mechanis-
my bezpečnostních a regulač-
ních orgánů

9 - mechanismus výměny paliva

10 - zásobník vyhořelých palivo-
vých článků

11 - komora transportu paliva
12 - mechanismus pro transport

paliva
13 - zásobník čerstvých palivo-

vých článků

Obr. 9.18 Schematický řez reaktorem BM-600

240



Rychlé reaktory

Tabulka 9.2 Základní parametry demonstračních a prototypových JE s rychlými
reaktory

Reaktor

Tepelný výkon reaktoru, MW
Čistý elektrický výkon, MW

čistá účinnost JE, %

Aktivní zóna

Rozměry: průměr/výška, m

Počet palivových článků

Rozměr palivové kazety
"na klíč", mm

Počet tyčí v článku

Průměr palivové tyčky, mm
Palivová vsázka, t: U 235

Pu 239

Měrný výkon v palivu, kW/kg

Měrný výkon RZ, MW/m -max.

-průměrný
Lineární výkon PT, kW/m

Průměrné obohacení, %

vyhoření vyjímaného paliva,
MWd/kg

Celkový koeficient reprodukce

Primární okruh
Integrální - smyčkové uspořá-
dání, počet smyček

Tlak v PO, MPa

Vstupní teplota sodíku, °C
Výstupní teplota Na, °C
Hmotnostní průtok Na reak-
torem, t/h

Počet sodíkových čerpadel
v primáru

Parní okruh

Vstupní teplota páry, °C
Tlak páry, MPa

Hmotnostní průtok páry, t/h

Počet turbín

BN-350
SSSR

1 OOO

135 X /

1,5/1,06

199

96
169

6,1
1,17
0,94

850

500

23,19 Pu

38

1,5

6

0,77
300
500

14 000

6

435

4,9
4 140

3

BN-600
SSSR

1 500

600

38,6

2,05/0,75

376

96
127

6,9

840
550

21-29,4

100

1,4

integr.

377
55O

24 000

3

500
13,7

3

Phenix
Francie

591

250

42

1,39/0,8

103

124

217

6,5

0,44

600

646

406
45

19,3-27,

100

1,16

integr.

0,67
400
560

10 000

3

520
16,3
790
1

PPR
VB

600

230

38

1,45/0,

78

145

325

5,8

4,1
/U+Pu/

143
700

500
45

24 Pu
30 U

61

1,12

integr.

0,6

400
562

10 800

3

538
16
900
1

SNR-300
NSR

762

292

38

1,78/0,95

205

115

166

7,9
5,1

/U+Pu/

415
510

330
36,8

25-36

57

3

0,16

379
546

12 600

3

495
16

2 460
1

Ještě produkce odsolené mořské vody, 120 000 t/den
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Spodek palivové kazety /5/ je válcový, se šroubovým vybráním pro těsnicí drát
kruhového průřezu. Těsnění zabraňuje pronikání sodíku z vysokotlaké části rozdělo-
vači komory do prostoru mezi kazetami. Konstrukce palivových kazet a rozdělovači
komory umožňuje hydraulické profilování průtoku paliva. Průtok chladivá jednotlivý-
mi kazetami lze v souladu s radiálním rozložením vývinu tepla vymezit velikostí
průtočných otvorů tak, že výstupní teplota sodíku ze všech kazet je zhruba stejná.

Aktivní zóna. Aby bylo možné zvýšit jednotkový výkon, reaktoru, tvoří aktivní
zóna velmi nízký válec /D/H=2,7/. Taková konfigurace dovoluje zvýšit průtok chladi-
vá aktivní zónou při přijatelných hydraulických odporech a snížit celkové ohřátí
sodíku v reaktoru, což se projeví příznivě ve snížení rozdílu mezi maximální teplo-
tou povlaku a výstupní teplotou sodíku.

v aktivní zóně reaktoru BN-6OO je použito radiálního vyrovnání vývinu tepla,

dosahovaného změnou obohacení paliva izotopem U 235, a to v rozmezí od 21 % do 29,4 %.

162 periferních kazet tvoří zónu s vyšším obohacením, zbylé kazety s nižším oboha-

cením jsou umístěny v centrální oblasti.

Množivá zóna. Aktivní zóna je ze všech stran obklopena množivými pásmy s ochu-

zeným uranem, které slouží zároveň jako neutronový reflektor. Horní a dolní axiální

pásma jsou podobné konstrukce a tvoří součást palivové kazety. Na rozdíl od axiální

množivé zóny reaktoru BN-350 mají tyčky v množivé zóně stejný průměr jako v AZ a

liší se pouze tím, že jsou naplněny tabletami z ochuzeného U02- Konstrukce aktivní

zóny a rozdělovači komory umožňuje měnit v určitých mezích pružně počet palivových

kazet aktivní zóny, nebot všechny kazety vnitřních řad radiálního množivéno pásma

mohou být zaměněny palivovými kazetami. Tato okolnost je vzhledem k očekávanému vý-

voji dalších palivových materiálů velmi důležitá, nebot umožňuje měnit velikost ak-

tivní zóny.

Reaktorová nádoba je nosnou konstrukcí; jejím prostřednictvím se váha centrál-
ní části reaktoru s rozdělovači komorou, horních otočných vík, vnitřního tepelného
stínění, sodíku, mechanismu přemisťování a výměny paliva, havarijních a bezpečnost-
ních systémů přenáší na základy budovy reaktoru. Ve spodní části nádoby je opěrný
pás, kterým spočívá na válečkové kruhové dráze. Na vnitřní straně nádoby je tepelné
stínění. Při event, netěsnosti nebo poruše nádoby a primárního potrubí nemůže dojít
k Uniku sodíku, nebot vně reaktorové nádoby je ochranný ocelový plást. Tímto způso-
bem je zajištěno také havarijní dochlazování aktivní zóny, a to přirozenou cirkula-
cí sodíku v reaktorové nádobě, nebot jeho hladina neklesne ani při poruše těsnosti
pod potřebnou úroveň. Mezera mezi pláštěm a nádobou se používá k nahřívání reaktoru
plynem, v nominálním provozu je zaplněna argonem.

Systém řízení reaktoru BN-600 sestává z 26 absorpčních tyčí, rozdělených do tří
podsystémů. Ke kompenzaci vyhořívání štěpného materiálu je použito 18 tyčí, 2 tyče
zajištují regulaci reaktoru a zbylých 6 tyčí tvoří součást systému havarijního od-
stavení reaktoru. Regulační orgán /obr. 9.7/ obsahuje vzorek sedmi absorpčních ele-
mentů z karbidu bóru, který je obohacen izotopem B 10.

Systém přemisťování a výměny paliva. V horní části reaktorové nádoby jsou ex-
centricky umístěny dvě otočné kruhové desky, zajištující zavedení mechanismu přemis-
tování paliva /obr. 9.18/ nad příslušnou kazetu v aktivní zóně nebo v množivém pás-
mu. Otočné zátky /5/ slouží současně jako horní biologická ochrana. K manipulaci
s kazetami v reaktorové nádobě slouží tato zařízení:
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- mechanismus výměny /přemistování/ paliva /9/, který je umístěn v malé otočné zátce,

- komora transportu paliva /li/ s mechanismem pro transport palivových Slánku /12/,

- zásobník vyhořelých palivových článků /13/.

K přemisťování paliva v aktivní zóně slouží mechanismus /9/. K výměně paliva

slouží mechanismus transportu paliva /12/, který dopravuje palivové články z mezi-

polohy do zásobních vyhořelých článků /10/, resp. ze zásobníku čerstvých článků /13/

do aktivní zóny.

Dosavadní provozní zkušenosti. V průběhu dosavadního pětiletého provozu proká-

zal energetický blok s reaktorem BN-600 spolehlivou funkci a nedošlo stejně jako

na BN-350 k žádným haváriím. Došlo samozřejmě k různým závadám, které se analyzují

a odstraňují. Vyskytly se případy nehermetických palivových tyčí s únikem plynných

štěpných produktů. V chladivú byly zjištěny i zpožděné neutrony, siqnalizující pří-

tomnost tuhých štěpných produktů. Počáteční optimistické předpoklady o možném proho-

zu s větším poetem nehermetických palivových článků se ukázaly jako neopodstatněné,

a tak byly zpřísněny požadavky na počet provozovaných nehermetických článků.

Vyskytla se i místa průniku vody do sodíku, což mělo za následek výpadek jed-

notlivých sekcí parních generátorů. Netěsnosti byly především výsledkem rozvoje zá-

rodků defektu v místě svarů, které nelze při výrobní kontrole objevit. Prvořadým

úkolem je tedy zvýšit odolnost parních generátorů vůči vzniku defektů,a to jak při

výrobě, tak i v průběhu provozu /92/.

Maximální hloubka vyhoření nedosáhla dosud plánovaných hodnot a je dokonce poně-

kud nižší než u BN-350. Dosažená hloubka vyhoření je limitována rozměrovými a geo-

metrickými změnami šestihranného pláště kazety, byla proto průměrná vůle mezi kaze-

tami zvětšena ze 2 mm /BN-350/ na 2,4 mm. Jelikož však byla současně zvýšena teplo-

ta sodíku, došlo také k vyšším teplotním deformacím, což vedlo k nižším hodnotám

dosaženého vyhoření paliva.

Aby se dosáhlo lepších ekonomických ukazatelů elektrárny, je třeba hledat ces-

ty, jak zvýšit vyhoření paliva na 10 - 12 %, a to jednak použitím materiálů s nižším

napucháním, jednak zvětšením vůle mezi kazetami.

9.3.2 Francouzský rychlý reaktor Super Phenix-1

V lednu 1986 byl připojen k síti dosud největší rychlý reaktor Super Phenix o

čistém elektrickém výkonu 1 200 MWe. V r. 1974 byly zahájeny přípravné práce, sta-

vební část byla zahájena v r. 1976 a v druhé polovině roku 1985 bylo poprvé dosaže-

no kritického stavu. Některé části elektrárny, jejíchž funkce se uplatní teprve

v pozdější době /např. systémy manipulace a meziskladování vyhořelých palivových

článků/ budou dokončeny až v r. 1988.

Výběr lokality Creys-Halville nebyl náhodný, místo leží na levém břehu Rhóny

mezi Ženevou a Lyonem, poblíž hranice Francie s Itálií a NSR. Za výstavbu elektrár-

ny odpovídá mezinárodní společnost, známá pod jménem Nersa, jejíž podíly vlastní

z 51 % francouzská EdF, z 33 t italská ENEL a z 16 % západoněmecká SBK. Mezinárodní

spolupráce není omezena pouze na finanční otázky a realizuje se prakticky na všech

úrovních.

Koncepce reaktoru představuje extrapolaci vývojové linie reaktoru Phenix, za-

loženého na itegrálním uspořádání. Většina ze základních řešení elektrárny Phenix,

243



Rychlireaktory

ověřená provozními zkušenostmi, byla zachována také pro jednotku v Creys-Malville.

Konečná volba nominálního elektrického výkonu 1 200 MWe byla podložena projektovými

studiemi a experimenty, které potvrdily, že do této hladiny výkonu se nevyskytnou

zásadně nové technické problémy.

Rez A-A

palivom
ľiyokau

UOt

(J02-Pu02

i /mynovd
áuiirVJU

i

v-

J

1

1 - kazeta

2 - distanční elementy

3 - ocelová hlavice

4 - dolní koncovka

5 - 271 palivových tyček

Obr. 9.19 Palivový článek reaktoru Super Phenix

Palivová články reaktoru Super-Phenix /obr. 9.19/ se skládají ze šestihranné

kazety /I/, z 271 palivové tyčky /5/ r ocelové hlavice /3/ a dolní koncovky /4/.

Kazety jsou distancovány výstupky /2/. Palivové tyčky mají obvyklou konstrukci,

v hermetické trubce z nerezavějící oceli 316 o průměru 8,5 mm se nacházejí palivo-

vé tablety ze směsných kysličníků / ~ 1 m/, obklopené z obou stran sloupcem tablet

/~300 mra/ z ochuzeného UOj. Ve spodní části tyčky je plynová dutina, v níž se hro-

madí plynné štěpné produkty. Štěpná část i množivý materiál jsou tedy v jedné trub-
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ce, aby se omezil počet zátek a svarů na minimum. Kolem každé palivové tyčky je šrou-

bovitě navinut ocelový distanční drát o průměru 1,2 mm.

Maximální uvolňovaný výkon na jednotku délky tyče je 45 - 48 kW/m. Výpočtová

maximální teplota povlaku byla stanovena na 62O C, s uvážením součinitelů horkého

kanálu by teplota neměla přesáhnout 700 °C. Předpokládané vyhoření 70 až 100 MWd/kg

směsného kysličníku by mělo být dosaženo v aktivním pásmu přibližně za 2,2 roku.

Ke konci vyhoření se uvnitř povlaku vytvoří vlivem nahromaděných plynných štěpných

produktů tlak dosahující 5 MPa.

Množivé články radiálního pásma jsou prakticky shodné s palivovými články. Je-

likož je vývin tepla na jednotku délky značně nižší, mají množivé tyče podstatně

větší průměr /15,8 mm/. Také prostor pro štěpné plyny může být mnohem menší.

Řídící články mají šestihranný plášť, takže jsou zevně rovněž shodné s palivo-

vými články.' Obsahují 31 absorpčních tyček, vytvořených sloupcem tablet z B.C, obo-

haceného na 90 % izotopem B 10. Tyče jsou opět distancovány šroubovitě navinutým

drátem. Nacházejí se v ocelovém válci, který je spojen s tažnou tyčí.

Reaktor je řízen 21 tyčemi, rozdělenými do dvou skupin. První skupina /6 tyčí/

je umístěna ve vnitřním pásmu palivových článků, druhá skupina /15 tyčí/ je rozlože-

na na rozhraní mezi oběma pásmy.

Aktivní zóna je vytvořena ze čtyř hlavních koncentrických pásem, které obsahu-

jí různé typy článků. 364 palivových článků je rozděleno do dvou pásem, vnitřní pás-

mo je obohacené na 15 % Pu, vnější na 18 % Pu. Radiální množivé pásmo sestává z 233

množivých souborů. Dále následuje 197 ocelových souborů vytvářejících reflektor a

1 076 radiálních stínicích článků snižujících neutronové dávky na vnitřní konstruk-

ce reaktoru.

Také v reaktoru Super-Phenix je použito hydraulického profilování, tj. průtok

chladivá jednotlivými soubory je řízen clonami tak, aby se dosáhlo rovnoměrné ohřá-

tí sodíku. Aktivní zóna je podle průtoku rozdělena do 11 různých pásem průtoku:

6 pásem je vyhrazeno pro palivové články, 3 pro množivé články a 2 pásma pro řídící

soubory. Články reflektoru a stínění jsou chlazeny přirozenou cirkulací.

Mezi jednotlivými kazetami je při nulovém výkonu vůle 6 mm. Distanční výstupky

v horní a dolní části kazet však snižují vůli na 0,4 mm. Aktivní zóna je tedy "vá-

zána", to znamená, že s růstem teploty dochází k teplotní dilataci a rozšíření aktiv-

ní zóny. Tím se významně posiluje záporný zpětnovazební mechanismus.

Aktivní zóna nemá speciální upínací systém, články reflektoru a radiálního stí-

nění mají obvodové sevření, které však umožňuje teplotní dilataci aktivní zóny při

přechodových procesech.

Reaktor. Na obr. 9.20 je znázorněn axonometrický řez reaktorem Phenix. Fran-

couzské rychlé reaktory vycházejí z integrálního uspořádání, aktivní zóna /I/, mno-

živá zóna /2/, tepelné mezivýměníky /15/ i primární oběhová čerpadla /13/ se nachá-

zejí ve společné reaktorové nádobě /7/, obsahující 3 3OO tun roztaveného sodíku.

Hlavní komponenty reaktoru nese krycí deska /20/ tloušťky 2,9 m, usazená na válco-

vé železobetonové stěně, opatřené chladicími hady. Stínící krycí deska nese ochran-

nou obálku reaktoru /9/, vnější plášť. /8/, hlavní reaktorovou nádobu /7/, čtyři pri-

mární oběhová čerpadla /13/, osm mezivýměníků /15/, dvě otočné zátky /19/ a mecha-

nismus transportu článků /10/. Primární reaktorová nádoba /3/ odděluje "studený"
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15

20

1 - aktivní zóna

2 - množivá zóna

3 - primární nádoba

4 - skluz pro transport palivových
a množivých článků

5 - otočné rameno mechanismu výměny

článků

6 - rozdělovači komora

7 - hlavní reaktorová nádoba

8 - vnější plást

9 - ochranná obálka reaktoru

10 - mechanismus pro transport článku

11 - mechanismus výměny článků

12 - systém regulačních tyčí

13 - primární oběhové čerpadlo

14 - motor

15 - tepelný výměník

16 - lapač

17 - komůrky pro neutronová maření

18 - ocelový poklop reaktoru

19 - otočná víka

20 - krycí deska

Obr. 9.20 Axonometrický řez rychlým reaktorem Super Phenix
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sodík, který vstupuje do rozdělovači komory /6/ o teplotě 395 °C od horkého sodíku,

který vystupuje v horní části palivových článků o teplotě 545 °C. K víku primární

nádoby /3/ je privarená válcová konstrukce /12/, která slouží jako podpěra pro me-

chanismy regulačních tyčí. Ve spodní části hlavní nádoby /7/ je privarená nosná kon-

strukce aktivní a množivé zóny /I/ a /2/.

Ohřátý sodík vytéká z palivových článků do horké komory pod kuželovým víkem

primární nádoby a odtud vstupuje do mezivýměníků. Předává teplo sekundárnímu sodí-

kovému okruhu, proudí do chladné komory, odkud je čtyřmi primárními čerpadly tlačen

do nosné mříže pod aktivní zónu. Hlavní proud sodíku ochlazuje palivové články. Ma-

lá část sodíku vychlazuje hlavní reaktorovou nádobu a ostatní konstrukční části

uvnitř reaktorové nádoby.

Jako neutrální plyn nad sodíkovou hladinou byl zvolen argón. Aby se zjednodu-

šilo dispoziční řešení reaktoru, není vrchní část nádoby chlazena vstupním proudem

sodíku, tak jak je to např. v sovětských reaktorech, a dosahuje teplot až 580 °C.

Náhlé změny teplot, ke kterým míze dojít při změnách provozních podmínek reaktoru,

jsou zmírňovány.systémem ocelových plechů, které jsou tepelnou ochranou nádoby.

Reaktorová nádoba je dvojitá, takže i při porušení těsnosti zůstává aktivní

zóna stále zatopena sodíkem. Na rozdíl od sovětské koncepce je nádoba zavěšena na

ocelové desce, která tvoří vrchní část reaktorového bloku. Závěsy jsou podobné ja-

ko u mostních ložisek, takže umožňují radiální i axiální dilataci. Vertikální pruž-

nost umožňuje rozdělit celkovou hmotnost rovnoměrně na všechny závěsy.

Vnější plást reaktorové nádoby /8/ má zachytit případné úniky sodíku při po-

ruše vnitřní části. Mezera mezi oběma plášti o šíři 100 mm je využita k umístění

šesti komor pro detekci úniku sodíku. Vnější plást je z vnější strany opatřen ko-

vovou izolací o tlouštce 25 mm.

Ochranná obálka primárního okruhu /9/ sleduje tvar reaktorové nádoby ve vzdá-

lenosti asi 800 mm. Vzniklá mezera plněná za provozu dusíkem umožňuje při montáži

přístup k reaktorové nádobě a současně dovoluje pojmout jen takové množství sodíku,

aby aktivní zóna zůstala ponořená. Obálka je z vnější strany opatřena zdvojeným

systémem chlazení, takže při nehodě teplota stěn betonové šachty nepřekročí 12O °C.

Při výjimečném zvýšení tlaku uvnitř ochranné obálky se počítá s tím, že se obálka

po deformaci opře o stěnu betonové šachty, která tak přispěje ke zvýšení její pev-

nosti .

Vrchní deska a otočné víko. Horní část reaktorového bloku tvoří betonová des-

ka v ocelovém pouzdře. Kromě nosné funkce tvoří i biologickou ochranu proti záření

směrem do reaktorového sálu. Otočné víko je uloženo na kuličkových ložiskách. Na

otočném víku, které je umístěno excentricky vzhledem k ose aktivní zóny, je situo-

ván mechanismus výměny palivových článků /li/, systém detekce poškozených článků

a systém pohonu regulačních tyčí /12/. Jednotlivé komponenty jsou uloženy na vrch-

ní desce pomocí pružných elementů tak, aby byl umožněn horizontální posuv při tepel-

né dilataci. Horizontální pohyby mohou být v rozmezí + 50 mm.

Výměna palivových a množivých článků /obr. 9.21/. Zbytkový vývin tepla ve vyho-

řelých palivových článcích dosahuje ještě po třech měsících několika kw. Proto jsou

vyhořelé články nejprve přemíštovány mechanismem /5/ do vnějšího prstence aktivní

zóny. Rameno plnicího stroje /5/ se může pohybovat vertikálně a současně se otáčet

kolem své vertikální osy. Jelikož je plnicí stroj uložen v otočném víku, lze vzá-
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1 - horká komora vyhořelých palivových
článků

2 - horní komora

3 - kontejner s čerstvým palivem

4 - systém výměny paliva

5 - plnicí stroj s otočným ramenem

6 - otočný uzávěr reaktoru

Obr. 9.21 Pohyb vyhořelých palivových článků ve francouzském rychlém reaktoru

Phenix

7 - nakládací rampa kontejnerů s vyhoře-

lým palivem

8 - kontrola vyhořelých článků

9 - bubnový zásobník

10 - dopravní skluz palivových článků

11 - reaktor

jemným otáčením ramen a víka obsáhnout všechny pozice v aktivní zóně i první věnec

radiálního stínění. Přeprava článků mezi reaktorem a externím skladem se provádí

při odstaveném reaktoru pomocí mechanismu /4/. článek je nejprve uložen do hermetic-

kého pouzdra, potom po primární šikmé rampě vytažen do spojovacího tunelu a odtud

po překlopení na sekundární symetrickou šikmou rampu je spuštěn do otočného exter-

ního zásobníku /9/, kde jsou články po vakuování celého prostoru ponořeny do sodíku.

Stejnou cestou, ale opačným směrem, postupují čerstvé články, kontrolní tyče a dal-

ší elementy do reaktoru.

Primární a sekundární sodíková čerpadla se podobají čerpadlům použitým v reak-

toru Phenix. Jsou to radiální odstředivá čerpadla poháněná elektromotory. Hřídel

čerpadla je v horní části uložen v kuličkovém ložisku, v dolní části v sodíkovém

hydrostatickém ložisku. Průtok čerpadlem je 4 100 kg/s při výtlačné výšce 28 m

sodíku.
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Také výměníky vycházejí z konstrukce použité v reaktoru Phenix až na horní

část, která bylá na základě provozních zkušeností modifikována. Pracují v proti-

proudem režimu, primární sodík proudí shora dolů vně svazku trubek, sekundární so-

dík je přiváděn centrální trubkou do dolního kolektoru, odkud proudí systémem tru-

bek vzhůru.

Nouzové dochlazování reaktoru. Každá smyčka sodíkového okruhu je vybavena te-

pelným výměníkem sodík-vzduch, který umožňuje odvod tepla při ztrátě napájení par-

ních generátorů. Tyto výměníky jsou schopny pracovat jak s nucenou, tak i s přiro-

zenou cirkulací vzduchu a jsou tedy dčinné i při ztrátě elektrického napájení.

V případě hypotetické havárie výpadku všech čtyř smyček sekundárního sodíkového

okruhu je kolem reaktorové nsdoby instalován bezpečnostní systém odvodu zbytkové-

ho tepla. Další systém odvodu zbytkového tepla je tvořen čtyřmi nezávislými sodí-

kovými smyčkami uvnitř hlavní nádoby.

Jaderná elektrárna. Přenos tepla uvolněného v reaktoru do dalších okruhů elek-

trárny probíhá ve čtyřech smyčkách. Jak již bylo řečeno, je primární sodíkový okruh

integrován v reaktorové nádobě a je znázorněn na obr. 9.20. Vložený sodíkový mezi-

okruh odděluje reaktor od parních generátora, takže při havárii se následky poško-

zení nepřenášejí v plné míře z jednoho zařízení na druhé. Základní charakteristiky

jednotlivých tepelných okruhů jsou v tab. 9.2, na obr. 9.22 je znázorněn přenos tep-

la roztaveném sodíkem.

Uspořádání jaderné elektrárny je patrné ze situačního plánku na obr. 9.23.

Jaderný reaktor je umístěn v železobetonové válcové ochranné obálce /R/ o vnitřním

průměru 64 m a výšce 84 m. Tlouštka stěny 1 m je volena tak, aby obálka odolala

nárazům letících předmětů, jako jsou úlomky z rotorů parních turbín nebo lehčí hava-

rované letadlo. V budově reaktoru jsou soustředěny všechny radioaktivní části elek-

trárny, tj. reaktor, sodíkové okruhy, pomocné okruhy, zařízení pro manipulaci s pa-

livem a j.

Válcovou budovu reaktoru obklopují čtyři symetricky rozmístěné budovy parních

generátorů /W/. Mezi nimi se nacházejí tři budovy jaderných služeb /N/, obsahující

jednotky elektrického .napajení sodíkových čerpadel, strojní zařízení ventilace

reaktorové budovy aj. Jihovýchodně od reaktorové budovy /R/ je postavena strojovna

/M/ se dvěma trubogenerátory po 600 MWe. Obě jednotky jsou umístěny rovnoběžně tak,

aby se zabránilo poškození ochranné obálky reaktoru létajícími Úlomky rotoru.

9.4 Další projekty elektráren s rychlými reaktory

Přes nesporný význam rychlých reaktorů jako jedné možné varianty řešení energe-

tického problému je průmyslové nasazení této progresivní technologie vázáno také

ekonomickými aspekty. Nové projekty jaderných elektráren s rychlými reaktory se pro-

to zaměřují na postupné zvyšování jednotkového^výkonu a na projektová zlepšení,

která by významně snížila investiční a provozní náklady. Nejblíže k realizaci mají

pochopitelně ty projekty, které bezprostředně navazují na tíspěšnou výstavbu a pro-

voz průmyslových prototypů rychlých reaktorů. Základní parametry některých projektů

jsou shrnuty v tab. 9.3.
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1 - vstup primárního sodíku do meživý-
měníku

2 - výstup primárního sodíku z mezivý-

měníku

3 - víko reaktoru

4 - sodíkový mezivýměník

5 - primární čerpadlo

6 - expanzní nádoba

7 - sekundární čerpadlo

8 - tepelný výměník sodík-vzduch

9 - komín

10 - parní generátor

11 - sběrné nádrže sodíku

12 - separace Na/H2

13 - potrubí rychlého vyprázdnění

Obr. 9.22 Přenos tepla roztaveným sodíkem z aktivní zóny do parního generátoru

JE Super Phenix

9.4.1 Sovětské projekty BN-800 a BN-1600

Za další etapu ve vývoji rychlých reaktorů je v SSSR v současné době považová-

na výstavba série reaktorů BN-800. Podle /107/ byly již počátkem roku 1986 zahájeny

v lokalitě Bělojarské jaderné elektrárny stavební práce na prvé jednotce. Rychlý

množivý reaktor BN-800 je bazénový typ s integrálním uspořádáním primárního okruhu

a v maximální míře využívá zkušeností získaných s reaktorem BN-600. Mezi základní

projektové cíle patří /105/:

- dosažení součinitele využití na úrovni 75 - 80 %,

- zvládnutí uzavřeného palivového cyklu,

- dosažení hloubky vyhoření 10 - 12 % těžkých atomů,

- dosažení součinitele reprodukce paliva 1,3 - 1,4.

Zvýšení výkonu reaktoru bylo dosaženo zvětšením výšky aktivního pásma z 0,75 m

na 0,95 m a zvýšením počtu palivových házet. Vůle mezi kazetami se zvýšila na 5 mm,
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Rhone

A - sklad, garáže

B - montážní a předvýrobní dílna

C - vtok vody

I - kotle
J - transformátory pomocného napájení

elektrárny

K - sklad sodíku

L - elektrické zařízení
M - strojovna
N - budovy jaderných služeb

0 - jímka říční vody

P - čerpací a filtrační stanice

Q - výpust vody

R - válcová budova reaktoru

T - transformátory

V - pomocná zařízení

W - parní generátory

Y - demineralizační stanice

Z - zpracování kapalných odpadů

Obr. 9.23 Situační plán elektrárny Super-Phenix

což by mělo umožnit dosažení požadované hloubky vyhoření paliva. Počítá se s třemi
pásmy různého obohacení. Zvýšení počtu řídících orgánů na 30 umožnilo vytvořit dva
nezávislé systémy regulace reaktivity a zajistil dostatečný stupeň bezpečnosti vyho-
vující novým zpřísněným požadavkům. Byla rovněž zdokonalena konstrukce mechanismů
výměny paliva a zvětšena kapacita Úložiště vyhořelých palivových článků. K výrobě
elektrické energie bude použita jediná turbína.

Současně s výstavbou BN-800 pokračují projekční práce na vývoji jednotky o dvoj-
násobném výkonu, BN-1600. Volba tohoto výkonu vychází ze zkušeností, že v SSSR jsou
k dispozici ověřené parní turbíny o výkonu 800 MWe, které by pracovaly paralelně
v bloku s jedním reaktorem.

Velká pozornost se věnovala volbě počtu smyček sekundárního sodíkového okruhu.
Z hlediska umístění v reaktorové nádobě se jeví jako optimální varianta třísmyčkové
uspořádání, toto uspořádání však představuje dosti velkou extrapolaci ve velikosti
jednotlivých komponent oproti reaktoru BN-600, resp. BN-800i Byly proto zvoleny čty-
ři smyčky za cenu poněkud vyšší reaktorové nádoby. I v tomto případě je však veli-
kost primárních čerpadel a mezivýměníků tepla větší než u jednotek, s nimiž se za-
tím počítá ve francouzských či britských projektech.
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Tabulka 9.3 Základní parametry

Reaktor

Tepelný výkon reaktoru, MW
čistý elektrický výkon, MW

čistá dčinnost JE, %

Aktivní zóna
Rozměry: orůměr/výška, m

Počet palivových článku

Počet tyčí v článku
Palivová vsázka UÍPUJOJ, t
Měrný výkon AZ, MW/m3

Lineární výkon PT, kW/m
Obohacení plutoniem, %
Průměrné vyhoření, MWd/t

Koeficient reprodukce

Primární okruh

Integrální - smyčkové
uspořádání, počet smyček

Vstupní teplota sodíku, °C
Výstupní teplota Na, °C
Hmotnostní průtok sodíku
reaktorem, t/h

Počet sodíkových čerpadel

Parní okruh

Vstupní teplota páry, °C

Tlak páry, MPa

Hmotnostní průtok páry, t/h
Počet turbín

projektovaných velkých rychlých reaktorů

BN-800
SSSR

2 100
800
38

/0,95

127

1,3-1,4
1,3-1,4

integr.
354

547

30 OOO

3

490

1

BN-1600
SSSR

4 200
1 600
38

3,35/1,0

1,4

integr.

350

550

4

2

Super3^
Phenix-1
Francie

3 000

1 200
40

3,71/1,0

364

271

31,5
280

28
15,8-19,5

50

1,3

integr.

390

545

59 O4O
d

487
17,3

2 450
2

CDFR
VB

3 230
1 250
38,7

3,1/1,0

342

325
19,6
150
26

17,7

70

1,3

integr.
370

540

54 OOO

6

486

16,2

4 700

2

SNR-2
NSR

3 420
1 300
35

3,5-4,0/
0,9-1,3

492

271
43

70
1,15-1,2

4

377

546

64 800
4

495

16,7

5 760

1

x' Francouzský reaktor Super Phenix-1 byl již v lednu 1986 připojen k síti

9.4.2 Francouzský projekt Super Phenix-2

Vývojovým cílem západoevropských zemí je snížení investičních nákladů na 1,2
až l,3násobek investičních nákladů lehkovodních reaktorů téže velikosti. Zlepšení
projektu musí být podloženo konkrétními zkušenostmi z výstavby a provozu velkých
rychlých reaktorů, které by opravňovaly konstruktéry k dalSímu zjednodušení projek-
tů. Francouzský projekt Super Phenix-2 o výkonu 1 500 MWe by měl být již prototypem
komerčních rychlých reaktorů, schopných konkurence se stávajícími tepelnými reakto-
ry. Snížení investičních nákladů je v projektu dosahováno především zmenšením veli-
kosti velkých komponent elektrárny. Nový projekt počítá s 20 až 40% iísporou oceli
a betonu při 20% zvýšení výkonu. K dalšímu snížení nákladů by mohlo dojít zvýšením
hloubky vyhoření paliva.
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4-

1 - opěrný pás

2 - reaktorová nádoba
3 - primární oběhové čerpadlo
4 - motor

5 - otočné zátky
6 - stínicí deska

7 - mezivýměník tepla

8 - systém regulačních tyčí

9 - mechanismus výměny článků

10 - aktivní zóna

11 - komora výměny paliva

12 - mechanismus pro transport článků

Obr. 9.24 Vertikální a horizontální řez reaktorem BN-1600

9.4.3 Britský reaktor CFR-1

Britská JE s rychlým reaktorem o výkonu 1 300 MWe zůstává již po řadu let ve
stadiu projektu. Tato situace je důsledkem neustálého přehodnocování jaderného pro-
gramu a ne dost jasné lilohy jaderné energetiky ve Velké Británii. Určitý vliv na
tento stav má'pokles poptávky po elektrické energii, otvírka nových nalezišti ropy
v Severním moři a problémy s financováním výstavby velkých jaderných elektráren.

Projekt rychlého reaktoru CFR-1 vychází plně z koncepce reaktoru PFR. Prvá
aktivní zóna má být prakticky shodná, palivové články jsou však asi o 10 % delší.
Současně se vyvíjí karbidové palivo se sodíkovou kontaktní vrstvou mezi palivem a
povlakem se zlepšeným odvodem tepla a s lepšími fyzikálními vlastnostmi. Sekundár-
ní okruh je sestaven z osmi paralelních smyček, každá smyčka obsahuje dva parní
generátory. Přehřátá pára se dodává do dvou turbogenerátorů o výkonu 2 x 660 MWe.
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Zhodnocení nákladů na výstavbu jaderných elektráren s rychlými reaktory z r.

1982 vedlo k přijetí nové politiky, podle níž se s výstavbou komerčního rychlého

reaktoru ve Velké Británii nepočítá dříve než v polovině devadesátých let.

Podle současných ekonomických propočtů je z hlediska konkurenční schopnosti

nutné zvýšit vyhoření paliva na 20 % těžkých atomů se současným 15 až 20% poklesem

investičních nákladů /106/.

9.4.4 Západoněmecký projekt SNR-2

Jaderná elektrárna s rychlým reaktorem SNR-2 je koncipována na výkon 1 300 MWe

s možností zvýšení na 1 500 MWe. Předběžný projekt měl být ukončen v roce 1978, se

zahájením stavebních prací se počítá až se získáním určitých zkušeností z provozu

SNR-300, který se nachází ve stadiu experimentálního provozu /88/. v současné době

převládá tendence sjednotit mezinárodní spolupráci všech výrobců a využívat zkuše-

ností z dalších prototypů.

Reaktor SNR-2 se v několika ohledech odlišuje od dosud uvedených koncepcí.

Na základě dosavadních zkušeností nelze jednoznačně rozhodnout, zda je lepší smyčko-

vé Si integrální uspořádání. Je proto volena čtyřsmyčková varianta. Aktivní zóna bu-

de obsahovat kromě palivových článků také-množivé Slánky. Větší průměr palivových

tyček /7,6 mm/ je podle západoněmeckých specialistů důležitým faktorem snižování

palivových nákladů.

Velká pozornost je věnována systému odvodu zbytkového tepla a nouzovému dochla-

zování. Zkoumají se dva základní principy. První spočívá v připojení dochlazovacího

systému k primárnímu okruhu, například přes speciální výměník, sdružený s mezivýmě-

níkem tepla, čímž se systém "přivazuje" k primárnímu okruhu, druhý princip spočívá

ve zřízení samostatných ponorných výměníků tepla uvnitř nádoby reaktoru; tento sys-

tém nezávisí na primárním okruhu, je však nutné zvětšit nádobu reaktoru.
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