
INIS-mf—11576

ČESKOSLOVENSKA VĚDECKOTECHNICKÁ SPGLECNOST

DO.M TECHNIKY BRNO

BEZPECNOSTNr ASPEKTY PROVOZU
JADERNE-ENERGETICKÝCH

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

1988



Odborné skupina Jaderné energetika ČR ČSVTS
Odborná skupina Jaderná energetika KR ČSVTS v Jm kraji

Pobočka ČSVTS Československé komise pro atomovou energii, Praha
Pobočka ČSVTS tfstavu jaderného výzkumu, Se2
Důsn techniky ČSVTS 3rno

Bezpečnostní aspekty provozu jaderně-energetických zařízení

sborník přednášek

Důa techniky ČSVTS Brno, 1988

JÍ



- 3 -

OBSAK:
str.

1. Bezpečnostní aspekty provozu jadernách elektráren
ing. Jiří Beránek 5

2. Bezpečnostní hlediska provozu jaderných elektráren
ing. Z. Kříž 10

3. Rizika vyplývající ze zneužití jaderných materiálů
a jaderných zařičení
ing. Jan Lukavský, CSc. 16

4. Poučenia z rozborov bezpečnostné významných udalostí
z prevádzky JE
ing. Jiŕí Suchomel, CSc. a kol. 21

5. Vliv obslužného personálu na bezpečnost provozu
jsdorriých elektráren
ing. Kovář 26

6. Zkušeností z přípravy provozního a údržbéřského
personálu JE
ing. Milan Pospíšil, ing. František Cfencir^er 31

7. Vliv záření na mechanické vlastnosti tlakové nádoby
reaktoru
V. Valenta 36

8. Zvyšcvání spolehlivosti a bezpečnosti provozu parních
generátorů VVEK - 440 a VVER - 10C0, vyráběných v kon-
cernu Vítkovice
RřIDr. Mircrslfiv Kav/alec 49

S. Tesr.ost zariadení a jej vplyv na snoíahlivost
elei:trárr.e
in£. Heliodor ľ̂ acko 56

1C. Využitie skúseností z realizácie periodických inte-
grálnych skúšok pro dalSie zvyšovanie tesnosti her-
metických priestorov
i Pavsl Baláž 61

11. Zmena hydraulického odporu reaktoru 1. bloku EBO
ing. J. Kaoáer.a 67

12. Vliv chemického režimu sekundárního okruhu na bezpečný
provoz JE
2. Hradil 74

13* Instalace rychločinných armatur na elektrárne VI a
jejich vliv na provor
ing. Jaroslav Rubek, C S c , ing. Karel Bednařík 80

14. Provozní spolehlivost palivových člank'1 lehkovodních
reaktorů
F. Fazdera, 0. ůárta • 85

15* Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti
Ing. J. Dušek, C S c , ing. K. Dach, CSc. 96

16. Problematika úclržhy a koroze na' jaderní elektrárně
Dukovany
in£. Karel Pochaen 101



17. Závažné poruchy zařízení bloků čs. jaderných
elektráren,
ing. Karel BChra

I



- 5 -

re.ínecVcstrí asv*.!-.í,v ~rcvcr.'i .-•.••-orrých ei.ekT-'rcn
J' 1 err-í bezp~*rr -t - v.'vo.j & rvrn-eictivy

Ing. J i ř í Beránek
hlsvr.í inspektor Č5KA£

ľiičivcu sílu jaderné si ly poznalo lidstvc zcela nepři-
praveno S o k e a z výbuchu jsierných zbr&ní v ili.rcčiirií 8 Naga-
saki. Jaderná nebezpečnost b.yla tak ň c :cns!.roví>r.f; tím nej-
kr;j*.r jííiR 2 usobeT. & psycr-olcí-ickJ p'.ccbeni toheto ct^es1) je
pc-rrv:.' v rĽ2n<: mí'ŕe u obyví-telství-j 'lodrts.

Pojem j&:lerr.cí Despeŕ-ríocti, t j . bo/'p'-ír.-ľhc 2"l.r^b'j vyu-
ž i t í ;>':.•; err.-í er.er.jie r.?, rrc zn i'• e n .í, 'ilc ~rr bl&ho lidstva
se v;-víjel velict POIÚBIIJ h zk cer'j zniičných ok-nomických nň-
klcx . Vývc.i nebyl pŕÍTicíarý, byl r-rovízín 7.rf:'-r;7:ni emyly s
li ' istvo pcjze pmslu a vrihsV'? si začínal o zvyrcut r;£i tento no-

vý druh energie. Ter.tc proces je^.t? pokračuje ii isude prcbíh&t
v r-znJ intenzit" i v b'ricucrosti. ¥•:*• rczdíl ci ničivé s i ly
relze bezpečnost provozu .íemor: strove t jednoznačným r.púsooe.T.
t ne ie víí pochybnost. - •

•Již sera definice j&irrné bezpečnosti U:'r.t jt.lc j i znríme
r.u "ŕľrAuä 7. niL.ŕicŕ: zókcnn.vch ',;:'•«čipu:ú nkfizujo r.& postupné
ch''p j'r.í & rcjřir-rv^r.í toheto rcjrr:-.3. V rTrccm ' . i.-4/J 'ŽÍ-4 2
rok'j 19?4 ři.eie: "Jedemeu l.ňzptčr.ostí no ro".:;:r.í . T.!?V ^ chop-
r.cát .JB-iopnJho zi.cíza, í n je^o rosluhy ztior-^nit nekcntrolovt-
telr.Jrr.u rozvoji ?t?pnc ?et?-zovó reakce u nedovolenému '-niku
ř^diosr-tivních l^tek r> ionizujícího ẑ .r-c-r.í do řivotr.ího prostř*e-
áí".

Nejprve se jaderná bezpečnost ctňpala j«kr: rtnv zr-řízení,
kde je rozvoj ."tčpr.é reakce kontrolován, pozflCji se přidula|

f. schopnost zařízení zabránit nedovolenému ťiniku & teprve po

| hevárii v TMI byl přidán lidský faktor joko rozhodující čini-

I tel peralelnč ke stavu a schopnosti zařízení. Kare definice

\ je pomľrn? noví a nroto iiplriíí. V některých zemích nt- příklad

v SSSS jeřtč donedávna byla chápt1r,& jaderní bezpočnost pouze

v původním lízkém pojetí kontroly kritičnosti.

Důkazy pro tento postupný rozvoj je možné najít předevřím

ve svľtové technické literatuf^. Přitom první obdOĽÍ, které

zasahuje ježtS do vnlečnóho oblob(, je r,f< dokumeri u.ci s výjiiT.-
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:ev. "v-ťri-ncrt-', kt^r* " ř e v : II F&rrr.i r kter-.' VÍ-.12 v ŕ; vrvv:í
,:~r trc lcvíir::í :"• t í pn 6 reakci, pcnr.rr.-ľ chu.Iá. bylo to vrak r.enc-
chybrč rbdobí hercieke, kdy zříkloderr; pczn.'ír.í byl ex "-crime-tit
K nectrnní rc;;prv. cov 'r í teoretických znkled;:. ?:''itc:r. rrc vývoj
j R-i err.-' bezrc'r.rsti byly dominující iv& vcjer.sko rrcjekty.
Pvecin? v.'v c n reaktoru pre predikci plutonia, to znatn-ní v'voj
blokových gr&fitovvch reaktoru, které i ožívej í svru dru i v
j ; ierr.ých elektr^rr^tíl:': v /•? g l i i E. V SíiSi;. .'. Ľ?> ::i->h-l v.vrj
kcT.-cktm'ci': resktrr-I pro richer " r r r rek, t^i. v,'vrj tl&xcvc'r.ích
retktoru, >:ter̂ - st- stbly zaklfciem nejpou^ívc-.r.''j:xíhc typu pro
ererreticko '''>ely s které rťicchybní s i tuto -'lehu jeřt?' dlcu-
ľ:r uir~:í. Oc per f':c:£, t ne^nir:'-: v";;-ci-ry prrbli.'~y á~trrkvch

let v.''vcje t~crtc .ivci; typi. r í&ktori , chyby r. ."ir--&trrí ľif.y-er;í,
• "'C-tr." rcrvc1: £ nicřn1^ i hev í r i í , ktc•• í b- r rz i ' í r i ly spr."H7r.rst
& l̂c\:bk-.i r.i:."ich dr.trrích -'v&!i. J^ v~-c. :-:--:i.-.r"-rcsf;', ~o rl.-lccí
194'5 í'i: 1557, do d c by 1. ŕ.c-nevsk'í .-:tr;fercrce c rr.irrvi-." vyuv'-.ití

prer.^ie je r.& infemece ske ;pĽ Es n& 1. /e:i:cvsk.:'- krn-
ríCi nebyl zvere- jr.čr. fani j&::iný re ferá t , kter.v by by I vľ-

nrvfír sncciňln- o ť'z k "í a j&íe-rr-J be pŕčr.rGti. 1. ier.evsk'-í ken-
fererce je v'-ak jcisr.^r. dkktizt;;; zrodu ,ÍL^<-rre ^rt-r^etikv .j&ko
hlevríhc T.c/.nóho pf-ínosu úderne- er.ergit -pre rezvej l idstva
Pyl r. tc :cb;i vt:lkt?hr nt.í:*ení, h'.e i rc-hc-lc.'-'-.r.-' c vhr 'r;'ci:
tvoc ch rf.sktor': pri c' o !-:.•'v&r..' •T-".:5k,' rr?v.?.i sv'tcvJ- ,ir:lc-rr.í
ener-jí t iky. '."'iklLdírn nro trtr- rozhcčcvŕ.r.í "rvly -wt: ľJsvr.í
faktory - schopnost stroj írenskt zňkludr.y zvlr-incut reve pre- •
blémy /zvlnntč výrobu silr.ost?rr.ŕ reokterevé r.ódcby velkých
rozměrů pro tlakcvcdní reaktory/ a pak -'váhy, jek z a j i s t i t
režim re"ířer: í jaderných znr&ní j iž ve stedi:a vrlby nebo s"í."e
vylcu?ením n?kterých nevhodných typ", reaktor":. Ns výrobu
velkých komponent byl počátkem ředesátých l e t r.ejlépe př i-
praven průmysl v USA a peněvodž tlakovodni reaktory produku-
j í málo a pro vojenské iičely nepMli í vhodného i:lutonia,
s t a l se tento tyn nejvhodnf jřím pro komerční r.isazení a USA
získaly zn&čný počáteční náskok. Varné reaktory z tohoto zá-
sadního hlediska je možné považovat za odrCdu typu tlakovodiví-
ho. V SSSR t-, v Anglii v té dobč průmysl na výrobu velkých
tlakových nŔdob prip'Oven nebyl e prete v ebou zemích byls
dán& dočasná r>f»ednoEt n&^azení reaktoři gr»ritovýci;. i>ev.'ho-
da nrr-dJkce nlotonia vysoké kvality byle ?eřer\& tím, že tyto
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v e s k t r r v reb-'ľy v - r i ^ t í i t " i x ' r r t r v.'ín.v t. svľ. v-í ty r !':\.:K
byl ur~er v/Z.<)řr.r pro p o u š t í r.t. 'zemí SS3H. V cst&tr ich z e -
míc-h b v i vvvcr v erer.'ľetickt.- r b l & s t i rrif-r.tcv^r. po í le teiiäerj-
Sích -"ri-Tiyslovycn nic;:r.ostí s ; .es i rcu č k í l c i ; ri.zr.ých r&í k t o r o -
v.'ch tyrľ . . T-fž kŕ vední r r c t o t y o I-.-l vyví:jt-r..v v ČSSh de.T.enstro-
vfal m c > r c s í i 'ľ-s. pr.'.myslu v č u l o s t i t lr .kcvych r.ídob i> !irr.oir.ii
t r , že s~rlt : r r .č s r.íľkclikr:. d a l ? í;.'L r, err.-"m i pt t ř íxe de rJ e^t ? . i
d n ̂  K cmerenóho r kruhu z e - í .?chc ::rých t-:'tc jir'rcčnt' v;,'rcby.

Tístc prvr.í tt&pi: 15-1C l £ t .j'- pc^r,;.T;(ir.-:r.ij h l c v r / snaheu

" c i i s t i t .ifsderncj be r e ř r .c s t v 'rkuTi rcr j- ' t í , t j . z s b r ' - n i t s s -
nc"clr-:iTs\ rczvc-"i ."tčr-rf.; re-okce. " y l y ľ&v?rier.v s.ystt-n.y •; i s t u p -
ŕ c er.č-hc h&v&rir/níhc c . i s tsv .r . í t; -j e f Lr.r v.'.ny z-^kleär. í po..».-:ev-
kv r& ?:rir.'':'^cni;c^L;if r - L r.e::-V. ip.1 .cst, v. ' tch /''.pfcíir. .cľ. :TV.< . Toto
rbi"' .-í by lc ĽT-cv'zer.c i -ve:Ťcu "'..r.ŕích ŕ . t v ' r l ' , :]f:;'ich:- r r - b o -
rv v*.'"rczr;f^ cvliv*" 11" v '̂V"1" ^vr t ľ" i' " " 'T 1 ; • •*- r "'''^f r { "r--"1^^1-, .-•

retircce. SL-1 v U;v/:, r> akter XRX v I-.sn&á-: , hov : rie r& .-iriticrcejn
sc"bcr'j VirP& r: r.£f-rvrňer..' -rc ~'c-:t.v Ľit-srs & !.!r.rvi-cef; psa

rf-rklf.-ieT!.

Po'"\t.kem a v rri b?hu "edesst .'ch I f t rje jterte vyvej uken-

čer r, výslen-cčT. Hso:; gystťmy, ster^ pri. k tick;/ nekentr: lov^r.ý

pc2r.r t:'.gt c^st^1: r.:.roytr.'! ::.: '.'.r-r.Lzi-.cc ríbyly ; rcvodcr.y, byly

scv. re P. ktorý iiPľ.lK, coř: bylc j c ..v c ; z r-ví^ir. rosdč.iří h^v^ric-

v Čerrrbylu. Ostatní reaktory byly bir:to zaoierr.i zovíny rebo

odstaveny.

V následné etapč byla pozornost zf.!rr?:'er.& na novou rbl&st
& tc r.B 7.ňkleí'" rozvcrje hciroce-r.:' irí-.vch pcruc'n & je. ich n .̂-
sledk'i. centrem vvvrrjo se staly ;.:us£vní & aktivní bezpečnostní
systémy p-edevr im systJsiy h&vt.ri,jního chlazení a kor.tejnnier.t.
S fcrniíJlací t-ľchte nr.ých pcžsdavkĺ. dostal pojem riederná bez-
pečnost í i r ň í význs.Ti a bylo možné přikročit i k prvním kom-
plexním ácporučením k zaj ištfní bezpečného prevozu jenerných

r^ren /MAAF - Safe operation of KPP 1967/. Povodní roz-
lí s pc k i rum vfiriartních řeňem' ne us tá l i lo ve více m£r.č

vreobecr-ľ používané řeř-ení zr.ímč \i velkých reaktoru poslední
gener&ce.

Ter.to v'vo.i byl rrsledkerri ponč-ení havárie n& reaktoru Ti.ll
v U.'-A dc"ln"n póčí c :ivy výrazné slovky, které byly zttím pod-
ceTrv'Ty. Féčí c kv&: ifikf'Ci e ry"revaní ?.?• ŕ'cMlcĽti vybre—
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rých kategorií provozního p- ' scnálu a preventivní firnest do-

zoru při vlsstr.ím prevozu jtvlerr.ých ZL-Mzení. S tím souvisí i

vývej v oblesti vztshu člov-Tka a stroje, vývej filosofie o

reli lidakáhc činitele v plní- automatizovaném prevoze s posun

t-ežišt? dozorné činnosti r.a vlsstrí elektrárny.

Poslední eteps, která st-'le ječtž trvá byla zahájena ha-

várii v Černobylu a 'charskterizován& snahou o zmtzinárcdrxní

i'silí o zsr'i?tvni bezpečného prevozu. Kremč systém;'- preď'-vsní

infomocí o ooruch^ch IRS-.MÄAH výsledky o kcnkrótr.í meziná-

rodní sucl;prŕci nejsou z f.-, tím príliš optimistická. Vývej in-

herertn? ber.psč'rí'ho systemu sta^na.je e nad?^e r.a tc, 2e rude

v dch] ĚÍnó icb'v k ^ií;pc?ici zcel& ber;:iečn.ý "fc.ierr.f energetic-

kv zárej ,JGCU minims-ílr.:'. Ve vľtčir.č zc-mí ztrácí "r n\vsl .'.ájerr.

c clv"tví, ktert' je pc-.lnikf-telíky rizikevd, zecst"Vfj,jí i nez-

bytno nl'íny n& rac^ernizeci & rekcnstr-.'kci starSích typu rea-

ktoru, kteří' ,isc!3 st-'le jeStč v provozu. Včechny provozovaná

1 b'1-íiover-.í reaktory jsen ."stížený zbvtkov.ýa rizikem. Tcilt stá

ří e technická ''rovní se toto zoytkovt riziko liší c více neí

2 "'̂ dy .^'i srovr.tr.í mezi nejstarSími o ĉdern-'T.i typy re-kte-

rC. S k ždým rcke;a se terte rr:-.díl b;;'.ie zv.yiŤcvfct. Kťrľí re-

cktery b̂ dei) ici-ľvet a 'bytkovi' ri./.ikc birje v^tíí. ľJ'-itrm. +o

rrr;' -robicm c j-diníl-.', v rrce 1'"'JV bylo ze 417 ^r-cvozovtrvch

reaktoři ..'6 sttr'ích 'Ivsceti let. Reaktory .j&kc STÁL:£ /kSK/

z roku 1967, YAilKľ.li /USA/ z rc-ku 1957, TKII.'C /Itslie/ z reku

1961, T/-BAPUR /Indie/ z roku 1964 e další ,-již d-vrc vol&jí

o rekonstrukci nebo v.yřszení z prevozu. Přitom péče o s&jišt"-

ní bezpečného prevesu je v jc-dnetlivých zemích ne riznen

stupni, Ve vľtširt zemí jo problémem nařídit zastavení provo-

zu a vyrazení zastaralých typů, ktertí irxijí č&scvč neomezenou

licensi.

K obnov-ľ důvěry v jadernou energetiku jakc sprlehlivého

a trvalého zdroje energie je nutné spojit úsilí k vývoji in-

herentní! bezpečného reaktor1.', anebo espoň při delřím snižová-

ní zbytkového rizika s povinností všech provozovatelů vyhodno-

covat stav provozovaných reaktoři." a vyřazovat zastaralé typy

nekompromisní a včas. Bylo by paradoxem, kdyby éra jaderr.é

energetiky, do které bylo celosvľtovč vloženo tolik prostřed-

ků a která ve v^tšiné" re&ktorů dosahuje vysoké provozní bez-

pečnosti a spolehlivosti bylf; narurena nebo zakončena hevári-
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ť-'ii r.a z t s bral.vc:., £.-;orc .it; .-tnutvch re- ktci-tch, kLere.' f,sc

vyji Ivár.,v na 3^-41 j .
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lespečnostní hlediska provozu jaderných elektráren

glnění předpoklad-*"' a dosažené výsledky

Ing. 2. Křís

ředitel odboru jaderná bezpečnosti ČSKAE

tívod

Jaderná be-pečnost je v za..:oně č. 28/1934 Sb. o státním

dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení definována

jako "stav a schopnost jaderného zaříaení a jeho obsluhy za-

bránit nekontrolovatelnému rozviji štěpné řetězové reakce a

nedovolenému úniku radioaktivních látek a ionizujícího záření

do životního prostředí". Vyplývá z ní, že se může reálně pro-

jevit u jadernoho zařízení, které ve smyslu zákona obsahuje

jaderné materiály - čerstvé nebo vyhořelé palivo nebo radio-

aktivní odpady. Z hlediska časováho a schvalovacího procesu

je to období po prvním uvedení do provosu až po vyřazení z pro-

vozu.

Jaderná bezpečnost provozu je podmíněna kvalitním a důs-

ledným naplněním požadavků všech předchozích etap vývoje ja-

derního zařízení, počínaje výběrem vhodné lokality, správným

a ověřeným projektem, kvalitní výrobou komponent a systémů,

kvalitním provedením stavebních a montážních prací, úspěšným

provedením všech předspouStěcích a spouštěcích prací. Bezpeč-

nost vlastního provozu ovlivňují zejména tři předpoklady:

- kvalita zařízení důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti

a její udržování po celou dobu životnosti

- kvalita provoaních pracovníků všech kategorií zejména tsv.

vybraných kategorií

- kvalita vedení vlastního provozu zejména dodržování limitů

a podmínek bezpečného provozu.

Výsledný efekt bezpečnosti provozu lze hodnotit kvantita-

tivně pomocí řady tzv. provozních a bezpečnostních indikátorů

jako je koeficient využití nebo pohotovosti, počet neplánova-

ných odstávek, počet registrovaných poruch na bloku, podíl

vůči povoleným hodnotám kapalných a plynných radioaktivních

výpustí, individuální a kolektivní dávky pracovníků apod.
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i val i J; a zařízení

Vzhledem k tomu, že ČSSR se podílí vysokým podílem

/cca 80 %•/ na výrobě komponent pro JE, byla této oblasti ze

strany státního dozoru od počátku YŠnována potřebná pozornost.

0 tom svždčí vydání v roce 1S7S výnosu C^AE Č. 5 O zajištění

jakosti vybraných zařízení jaderných elektráren z hlediska

jaderné bezpečnosti. Principem zavedeného systému je výběr za-

řízení dúležit./ch z hlediska jaderné bezpečnosti již ve sta-

diu zadávací bezpečnostní zprávy, pro kter-' budou zpracovány

individuální programy zajištění jakosti, pro všechny fáze

jeho existence počínaje výrobou až po provaz. Sysťi:n byl s

ohledem na stav rozvoja čs. jaderného programu zaváděn do

praxe postupně: u JE V-l zahrnoval pouze tlaková zařízení

primárního okruhu /asi 40 IPZJ/. Poprvé byl syst.ím zajištění

jakosti v plném rozsahu uplatněn u JE Líochovce, kde zahrnuje

nejen zařízení 1. okruhu, ale též vybraná zařazení 2. okruhu,

elektroaarizeni a stavabní konstrukce /přes 1000 IPZJ/.

Ve ffriírn vr^.r?.'"^ a hloubce je tento systém ojedinělý v

zemích RVHP a bezesporu přispívá k zajištění bezpečnosti pro-

vozu čs. JE. Hlavním existujícím probléme::: je nedostatečná akti-

vita a připravenost 'budoucího provozovatele při projednávání

IPZJ s výrobci. Výnos byl předmětem kritiky v tom smyslu, že

přináší značné zvýšení investic a cen. Tato námitka však byla

vyvrácena, nebot systém nepřináší žádné nové požadavky, ale

důsledně vyžaduje dodržení stanovených kontrol. Požadavky 3e

týkají všech fází a v případě provozu zejména dodržování

kontrolních cyklů /21etý, poté 41etý/, které jsou zpracovány

v programu provozních kontrol.

Systém zajištění jakosti určený výnosem ČSKAE c. 5 patří

mezi nejúčinnější nástroje pro výkon státního dozoru. V sou-

časné době je připravena novelizace zmíněného výnosu, jejíž

hlavním cílem je upravit výnos, aby odpovídal plně praktickým

zkušenostem získaným z Jeho 10ti letého používání.

V roce 1979 byl resortem PMPE zaveden jednotný systém

pro přípravu provozního personálu jaderných elektráren. Pro

jednotlivé kategorie /A-G/ byly přesně stanoveny náplně pří-

pravy, jejich f omy a zajištěny rovnož kvalitní výcvikové
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prostředky a personál. Významným pokrokem v této oblasti bylo

uvedení do provozu v roce 1984 plnorozměrného trenažéru ve

VIÍJE. Přezkušování probíhalo před resortní komisí FMPE za

účasti státního dozoru. Od 1.1.1985 byla vytvořena Státní

zkušební komise pro řízením státního dozoru. íáetodika a obsah

zkoušky byla zkvalitněna a prohloubena. Byla vydána řada nor-

mativních dokumentů včetně Směrnice ČSKAE č. 1, kterou se

stanoví forma, lhůty a způsob pro ověřování" zvláštní odborné

způsobilosti vybraných kategorií provozního personálu. Přesto,

že pro bezpečný provoz jaderného zařízení jsou důležité všechny

kategorie provozních pracovníků, pozornost státního dozoru

je orientována na tzv. vybrané pracovníky /kategorie E/ tj.

ty, kteří mohou přímo ovlivnit jadernou bezpečnost provozu.

Jedná se o směnové pracovníky, kteří pracují přímo v bloko-

vé dozorně - operátor sekundárního okruhu /OSO/, operátor

primárního okruhu /0P0/, védo cí reaktorového bloku /VRB/

a směnový inženýr (SI). Vyskytly se názory, aby rozsah kate-

gorií, které podléhají s->-átr.íiru dozoru byl rozšířen, avšak

státní dozor se domnívá, že přípravu a kontrola těchto l.ate-

gorií resortem FEPE je dostačující. Státní dosor však bude

provedu t l.rátké síniná-e a pohovory & prac.-imiky kategorie A

- vedoucími hospodářskými prawwiiíky JE.

Kromě roku 1979» který byl částečně reakcí na havárii

v TÍH a roku 1984, ve kterém byl vydán zákon 5. 28/1884 je

dalším význainným mezníkem v této oblasti usnesení PV ÔS5R

č. 309/1986, které reagovalo na l.aváríi v Černobylu:. Na zá-

kladS tohoto usnesení byl celý systém příprav,y a přezkušování

personálu provčřer. a některé jeho části dále zkvalitněny

/opakovací výcvik při potvrzení a zvýšení funkce, banka zku-

šebních otázek, ekonomické a sociální otéaky pracovníků/.

Celkově možno náš systém pro přípravu pracovníků JE a

ověřování jejich zvláätní odborné způsobilosti hodnotit

kladně a je plně arovns.telný s najvyspelejšími státy.

Kvalita vedení provozu uzavírá soubor požadavků-pro

bezpečnost provozu. Spočívá v přísném a nekompromisním dodr-

žování všech požadavků stanovených provozními předpisy, před-

pisy a iruri-n.il: c emi pro provádtrí oprav, údržby, zkoušel, vý-

měny paliva a dalších činnosti..
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Pro orientao-i na poiíefiavky, parametry a činnosti důleži-

té z hlediska jaderné bezpečnosti a rovněž pro usnadnění kon-

trolní činnosti inicioval státní dozor v roce 1932 zpracování

Limitů a podmínek bezpečného provozu, jejichž dodržování je

předmětem postihu. Ve spolupráci hlavních partnerů - provozo-

vetelú /EBO, EDU/, výrobce /ŠKODA/, výzkumných ústavů /VÚJE,

IÍJV/, sovětských specialistů /GSS/ a státního dozoru byly

zpracovány jednotné Limity a podmínky pro JE s reaktory typu

V-213, které jsou nyni ji?, několik let v platnosti na všech

šesti provozovaných blocích tohoto typu. Pro bloky JE V-l

byl dokument zpracován později a schválen státním dozorem v

r. 1968. Při této příležitosti nutno zdůraznit náročnost pří-

pravy tohoto dokumentu, nebot obdobný dokument v sovětské

praxi dosud neexistuje.

Používání tohoto dokumentu značně přisnilo k udržení

maximální standardizace našich bloků, nebot zdůvodněný návrh

na změnu Limitů a podmínek nusí předložit společně oba provo-

zovatelé /EEO, EDU/ a stejně jej zavést. Zkušenosti totiž

ukázaly, že přísbup provozovatelů k řešení téhož problému

může být rozdílný, což by mohlo vést V postupiié diferenciaci

bloků.

Provozovatel je povinen informovat státní dozor o čerpání

všech podmínek v rámci Limit a podmínek, žádat o všechny krát-

kodobé změny a hlásit jejich porušení. Limity a podmínky jsou

koncipovány konservativně tak, že existuje určitý prostor

mezi jejich porušením a ohrožením jaderné bezpečnosti. Tento

prostor však není mnohdy přesně definován, takže povolení

změny /např. prodloužení neprovov.uschopnosti čerpadla/ nelze

přesně zdůvodnit. K odstranění tohoto nedostatku je nutné za-

vést využití metody pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti

/PSA/. Rozvoj této metody zejména pro její využití pro prak-

tické účely hodnocení jaderné bezpečnosti státní dozor plně

podporuje a sám iniciuje.

Přes maximální úsilí věnované bezpečnosti provozu dochází

na jaderných elektrárnách k různým poruchám způsobeným sel-

háním zařízení nebo personálu. Proto je velmi důležité, aby

všechny tyto události byly evidovány, podrobně analyzovány

včetně stanovení jejich příčin a na základš toho z nich vyvo-

zována příslušná poučení a navrhována konkrétní nápravná opa-

tření. Vytvořením této zpiHnti vazby - přenosu zkušeností zpět
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do provozu a to i na další bloky přináší nesporně zvýšení
oezpečnosti provozu.

Čs. systém sběru a hlášení poruch "byl vybudován současně
se spuštěním prvního bloku WER-440. Zkušenosti brzo ukázaly,
že nelze použít systém pro evidenci a hodnocení poruch užíva-
ný v klasické energetice, lía základě viaatních zkušeností a
mezinárodních doporučení /ílAAE/ byl proto vytvořen systém
pro sběr, hodnocení a distribuci informací o poruchách na JE,
který odpovídá mezinárodním požadavkům. Systém má velmi nízký
práh pro hlášení poruchy, takže v průměru je na blok registro-
váno okolo 80 poruch za rok. Poruchy Jsou klasifikovány do
4 skupin:

1. skupina - události tez vlivu na jadeimou bezpečnost /80 5S/,
2. skupina - události s malým vlivem na jadernou bezpečnost

/15 %/,
3. skupina - událost i se středním významem pro jadernou bez-

pečnost /4 %/ a
4. skupina - události s velkým vlivem na jadernou bezpečnost

/I %/.
UdáJosti skupiny 2-4 jsou podrobně analyzovány a událos-

ti kategorie 4 jsou předávány do mezinárodního systému pro
hlášení poruch na JE /IRS-MAAE/ jehož je ČSSR členem od roku
1983. Tímto způsobem máme možnost získávat zkušenosti a infor-
mace o poruchách zahraničních JE. V současné době je připra-
vován obdobný informační systém zemí RVHP, který byl -vytvořen
při Radě dozorných orgánů zemí RVHP.

Čs. jaderné elektrárny s bloky WER-440 odpracovaly do
konce roku 1987 celkem 29,5 - reaktor - roků a vyrobily ener-
gii 78 TWh, což odpovídá zhruba sumární roční výrobě elektric-

| ké energie v ÔSSR za rok. Podíl výroby elektrické energie
| v JE stoupl v posledních čtyřech letech z 9,1 % na 25,9 %•
| lía čs. jaderných elektrárnách nedošlo dosud k žádnému přímému
| porušení jaderné bezpečnosti a úniku radioaktivních látek do

| okolx a tun k následnému ohroženi obyvatelstva.
Koeficienty využití jednotlivých bloků se pohybují v

rozmezí 0,70 až 0,85, což překračuje světový průměr. Počet
neplánovaných havarijních odstavení reaktorů se pohybuje v
průměru 2-3 na blok za rok, co?, opět odpovídá velmi dobrému
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průměru. O kvalitě provozu 3vědčí dále i minimální počet ne-
těsných palivových kazet zjištěných při odstávkách bloků.
Rovněž těsnost parogenerátorů je, až na výjimky, ve srovnání
s ostatními provozovateli na velmi dobré úrovni. Náročné pro-
gramy pracovních kontrol zařízení v průběhu odstávek na výmě-
nu paliva jsou rovně?, uspokojivě plněny. Výpuste radioaktivních
látek jsou rovněž uspokojivě plněny. Výpuste radioaktivních
látek jsou hluboko pod limity stanovenými hygienickými orgá-
ny: u plynných výpustí v rozmezí 0,1 - 1 % u kapalných výpustí
v rozmezí 1-10 %, což znamená, že vliv jaderných elektráren
na okolí je prakticky neněřitelný. Kolektivní dávka pro pra-
covníky činí 1-2 Sv-man na blok za rok, což odpovídá hodnotám,
které dosahují nejlepší provozovatelé ve světě.

Tyto dosahované výsledky svědčí o pozornosti, která je
věnována jaderné bezpečnosti u provozovatelů JE a rovněž o
aktivní činnosti čs. dozorných orgánů. Přes tyto úspěchy by
bylo závažnou chybou se uspokojit dosavadními dobrými výsled-
ky čs. jaderné energetiky. Havárie v TMI /USA/ a Černobylu
/SSSR/ jsou pro všechny, kteří pracují v jaderné energetice,
závažným mementem. V současné době vidí státní dozor jako
nejzávažnější problémy nutnost rekonstrukce bloků V-230,
postupnou modernizaci všech provozovaných bloků, tendence k
nežádoucí rutinně a k nedodržování stanovených požadavků a
discipliny a v tlacích na výrobu elektrické energie před
bezpečnostními požadavky. Společným a důsledným úsilím všech,
kteří se na čs. jaderném programu podílejí, je možné tyto
problémy vyřešit.
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..isikc vyp'-^v-jící L.G- aneuľ'Atí jc...eiT.,/ch i-ia-eriá!" & jačer-

Ing. Je.ii Lnkavuký, 3Sc.
Jeskoslovenská i: 321i s i pro stohovou energii, Praha

f.'o2nost selhána !:ei.:ljni!:y, případně chyba obsluhujícího
personálu nepí-eJ stavuj í jediné risilro spojené s využíváním
jaderné energie. S:istuje risilco výi*o"cy j au ems nbranS
a risiko irnyslnc'Iio uvolnsní radioaktivních látek do okolí.
Sntuřití jaderných Mo/serialr- nsbo jav emócii sarisení by v
otou případech no hl o iaít !-.at{?.ctroíílní následky a to jai:
. ; . .„-i , . . i , i ./ " i d V ř e r " ' ' ' ' ř^l- ^ ~n-'•-',-,- n"1 •* •"•-• "'•-< V J-.?-f--\ - T

vislosti liovji'-íire o syetc^u .".e::inái"jjľiíúli .".ÚITÍ";, jejich"
CÍICÍ.; je ?.;.olciili.v3u 1,e.-,in:'roJ.;ií L-or-.-rolou ,'r.il 'zz-.t, ľe
stř.ty-nesneur.ív&jx roí'.voj ja.-jsriic eí:erjreti!:y ^ro šířexií
jaúemých ;::ai'eri.:ílů, ľterá r,i& za 'kol poinocí !:GCÍUI: oko-
oi-^anisačr.ích opatrení salrsínit jedno t l i vo Cm či slcupiiiS
osob _;rovidCt iieoprávnías ...anipulaoe.

Jadernou tschnolo^ii rrvlndla y sau5ac:iosl;i ía\a st^ť'
s rusnyu ekon-'.íiicl-.ý;;: pyst.'niei:1. i politi;;].:':.; sříneiíí:.:. 'ľí;ľ. r̂ e
t s í rozvířil poíet st;'tO., Irteró jcou iv-Iiopny vjrolit jaderné
raateri.^ly /plutoniiaia a vysoce' oboli£cen,> ursev po'ireoiis pro

konstrukci jadem.' strane, ľ. výrobe jr.ôern;' s".raně o účinnos
Iiiročincká "ooniby je napotřetí nSkolik kilojra:ai plul.onia
nebo vysoce obcha-.-cuého uranu. Diiesní svt-L.ove ;;ásouy "̂-clito
materiálů vríak dosaliují . nohoriásotek tsclito :aioÍJGt\'£.

Jaderná energie a je j í rozvoj se tedy. ukazuje na jecn;

straně jako hlavnx prostředek řešení energetické krize,
ale na druhé strar.5 přináší potenciální riaiko možnosti
snsuř.ití já;ícrr.ých materiálů k vojenským účelíijú. i-vcleiika
nešírení jaderných ztraní se poprv;' objevila j i2 v období
vývoje jaderiiýoh. ?,l.raaí ne. druhé svotovw války, avx:'a>- ::u.io'.ia-
loť.i '*fíí."!í reel:! ciicky euýšlejícícli :;il vyi'atilo o T; ř\;il-.»uvou
o nešírení jaúeraých Kbraaí, ii;erá l>.ylp. Gc'-válena rezolucí
Valného ríiroj.u'.Ľdč-ní OSN one 12.6.1sSc. Do .-Lncľaiího .:ne
k e smlouv." přistoupilo více r* r. 5 130 ti tátů. Jň<~iprnó státy t j .
ty, ľ-terí v;/robíly j ad E rn nit ••• i-aii n.ved I.I.IS67 se savázaly
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: "p'Te.1:'v'.it J-I'P:.-:: ' ;:1.VP>\" vi' j " ' 'v;VV -j v p-;;oc '• ;je,iich
i.j'E'.-.-'r:' r; t •'i;*:: ňej^icmyn. '.'cjolor,-; ' v.^íř.-j .;.". neb n vi.aly
r,r'vaae'.;, r:e nebucou /úuĵ ýa :..p^r;0Ľŕ.:: •-.• -j.lzV-'.á j;-0oni„'ch
nhrcuií usilovat a ve:'.ľ-:í;"rou :.:vou <'iv,;.or:t v ••rĽlr.Eti. u."íví/sí
jwiem^ er.erjí.e ;-:úrobí :.v ~-:s.''rr>'L.í /'c.'.role-, tav. sč'ruká..-.
Vyl-: one :n •-..-'ru/.avé í inu o r; i; 5. "byla pov"i-e;.a ::e.cinárodrix a.^eiit
pro c tonovou energii /"1/s.AB/, 3'ter" jo V:';!T.J'.'I!'!!U r.jenci:' C^ľ.

dií t íohto d oho-3 je v rjouía.rAo dot": pol V. on h rolou ."IAÄ5 více nej
6CC j'í.r'en^ý-r-ľ'i s arisen x u'aí.'o Jsoit on & r j*--1 i o k á a vjs>:iv:aié
Js.C:iii:; rea";tor^, :r,.-'vo'l.'/ r.--. v„'roLu Í> ;•!•'.• ̂ r̂ ..:'JV 'ní j e rem'ho
; alivp. i y.Cvo-'.:/ :ie. o\ohsx:'iV.'jvS. Mr-.M î, l.:ití>r~. ;oře a dal5í
VjSJ'.'.U.:-!.-/ ;:r:.»jVÍ -v í .

" í l ř n ::-'Í-Í ľ-: ' A.'.ľ, Je- v' 'ur;.; ' ^ t o : ' ; o : ; .- .eu"i t í j a . > r - k ' c \
j . t a t e r . " _'li" -T. 'i í r a s e : : í ?"_•; •.'•.v-r.ľ.i; J e j "'.y'-. :v:.-:ii!".t£ r J . ^ i ' . c a

V ' V a s u J h o o c l i i c l e i i í . " t ;>.'•.:> t ::• ail* ::<-•. r-.'. •/•->•.uj:f I:vtji"'::ĽL .̂ í" ľ. T." 2 í
ulra^atele, ľ.:terč určují "otiv^r:!, í.irj:t:•/:•' ."Á/.E Í;a ie^
jaders-jcL D:.Í-Í::3.'.ÍCÍÍ a ..JVJ.IÍTLV;' jaO'/riij'oh .•,:r:ter:;.^líf

připsané sne-a-'itx . ucí >:íru:.ov;7 oyr.t•'.•:: "AAS be:;cor.í indi*:o-
vat . ľvanti'istivníijií i;V;"-"-'-'.'̂ li .JÍJOU "vý"."'3-.uirí nnn2f:tví ja'"er-
ní-ho r.ateri^lti" a "t'r-1 clí ?r 3' r'a'bn". V;'7.r.--.-:.nrí .'.uioSství ;'e ťe-
finovúno jaV.o "ralaovó i.-noilrjtví J'i'; •"•m "no ir.r.íeri^lu notřeťného
]; v/rol)S jaCeffii r.traľ-5. tjo .̂ľ-c-L'jL&v •'/':•'> i•.••;.• ľ. T 1:̂  ^luť-jiia,
25 k̂ j :i.::otcj!U 235U n oooh>i'jGní.r; v;/."".:' c" OQ .', 1C t oř í ro^-
:"iíľ'ifi uraiiU ntr.» "!>otf?/.čm'. ''olja JQ fierinov^ľ!?.1. jí-.ž.o iifjuPii^í
interva?-, kterj' r:;i°2e uplyaoitt o;] fľ-'p.iOri-.ího r.r.eui-ití JaOernvoh
.ns'ieri.'lň 3Í inspeltoi Í.IAA2, l.terou r:e "neuži t í zjiKtí bes r i z i -
ka, ."s hnáe siio^nó za tuto úoi-u vyrobit J s/l c mou ľ/oraň. Deteliční
čoíja. se odvozuje od dolsy lcoľ.vcrsc, Vier:' pľ-e.ifitavuje ra;ini-
:.:áln:C dobu potřebnou ľ. prevedení uen'-hn jadernóho r.riteriálu
do Icovové formy vhodné nro jridernou zhraň a j e j í hodnota řá-
dově ůobe lionverze odpovídá. Doba leonverze aá pro Irovové plu-
toniivn hodnotu 7-1C dnC, pro n;:jd plutonia 1-3 tj'uny, pro
plutonium v ozářeném palivu 1-3 la^oíce a pro nír.koobohacený
uran /palivo pro jazera.' RleV. trr'rny/ 1 rok.

Dohody o zárukách '<1z~.vj.r13.ne mea* F t i', ty a LIAAE cpecifiHijá!
t ř i hlavní nástroje Mn-'Toly jftí'fir/ij'oh .. '-teriálú. 7 první
řade je s tá t pov5.nen zas í la t do f.!AAE v m'"říčních intsrvalech
aprívy o p:-hyLu a iiuioľintví j'ulRniJch :•.: teri; ' l"; no. v̂ora úzení.
i: to .uto áčelu ľ.iusí s : - t í jr'"..:otľ J.v' jf/Jern:' :;r..vr'ser.í udrv.o-
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v.-.t pi'eciiru. cv:<ie~ei jp.t:--- ý?-: :::.'iteri""l.i. ľ-£.1."-í.": kontrolním

r.stroje.i js'.".'". i-'jrpekce prov.'dSiió inrpcktory "LAAE. V prv.behu

:""~ppkcí J P •ľo~ovír-iv.''"'": fipy£vi"or?t a ú^lnoct evidence jaderných

:r.ateriul*, porovnávají r-v zorůvy r.azílc~i'. ú o Z1JO, o ev-'í;e„ění-
ai sisnsuny orovjsov: tele :;ařísení a provtídí se míření vybra-
ných polo'iak inventáře. !?ro v"tainu Ja^ernýcľL Ke.ř:£i:e."í r;e

prcv.'dí jednc. aí :vest i.nspsl:ci ročr:^. četnost a r-.'3.?ah inspekcí
U:'VÍEÍ r.». typu jadc2Ti..'ho y.ca-ísei-í a v n'íi:i pou":Cvaiiýc'.i jaäer-
nýcli .-;;ŕ.te.•:;..-'-lů. rcäiu-.lež.jtč^&Ľ-t núslro3»Í.- kontroly jsou fy^io-
l;é inventury, při nich'i provozovateli- ;:aľásc-:^í ca prítoiľiiiosti
inspel'.torľi :'IAA3 p re vidí i*_-3.'.-r>u Jrnntrolu a r,i/.i'sní včecii ;-olo-
".ek inventáre.

Iviepol-toľd ľľiAS i:.ají orívo .irov-d"!; ;v -Vf.'-IA .•î .ve.'.í
a tÍL: ov Íio\'-':i i: j i "iít';-ií prov:-;̂ o'. E.bele. Yv' lsdl.y ľysieks in-
ventury ce poroviiúvají c cvideiioni;.'. -tavcu r. i:a ';.:'ř:lar.; toho-
to z j i š tění s. usuzuje, sea. jsou jaderné ucteriály pouiíívi.:iy
v souls.-.?.u r; chcrc.l:tere:':i óa.ľ'í;--":-"' ľiel-o nda sjivt&ľii* stav no?:' j -
nali^uje -̂oLínost pľ-eví'd-ení jadeniýcii ^r-teriálu flo ne:-;n.-'ins
oblast i .

VJÍXI prov/.dí ;voji iiispsj-rčiií tíiiiiiost v íado ntútů, !;teré
r.-.ají ros vinutý ^"er-iý prohra:;: i ve ntútech, Vteré ts^irve sa-
Číuají jadsriiou ov-ZV'S-i- vyuJív-v. L:;c !-on..- t-tovAt, ľ'e ďc> Jľ-.eč-
iiího cíne nebyly ^L J-oatrolíoii J ^ e ^ ý i h : : : ; tcr i í l ' sj?.. tčuy
s^vaíii; i-ici-os-oatJ-.j11, I;terc by vedly k ;oc'er,ľ-e:ií, že v r.£: Leré

neni doci:ásí 1: zneužívání js-r'éniýoh m:. !:er:r.álů ?i£ výrobu j a -

denice!: zbraní.

.'.IAA3 se jaľ>:o siesinírouiií konl.rolní oro ĵ-i plno osv?3"i!a
a prokásala, -e lze i v mcsin.'rodnia n"í*ítl:u úči:::'.č ověřovat
plnení politických sávaslců techniokýiai prostředky.

í.!o2aost, 2e technicky vysr.Slá skupir.?. vyrobí s odci.se-

neho plutonia, nřípp.dna vysoce obohaceného uranu /j sotopem

•*%/ nebo ^^U jadernou ztraň nelce aosolutne vyloučit.

Krádež plutonia, pííp&áně i jiných radioa/.tiviiích látek :;iů£e

vést též k jejich pou' ití k raciační:;:u zauoíení. ľonpcne jed-

notlivec nebo ci-upina 030b nů£e proves;t sabotŕíí; saříssní jp.-

demsho palivového cyklu P cílem ^pícobit rau.lační risiko pro

veřejnost. Proto je nutné, aby sti;t technicko~ov£anisa<.:níi:ii

oontreiiínii bn'lľyj.l pravilř^odobnost vý§c uvedených trectViých
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"'-.ví. nr. s-.: rej.-euíí ..loľíiiO-. T.íru, v.v-Lvo."-:'-! pľeípolílG..'" pro je-
jich r,ji!_tSiií CL vfo ::pvti:,' j.ískíní jivlerxij'oh Mt'.terii'Iú, pokud
se dostaly do nepovolaných rukou. Viíechiu.. jačcmá i.ai'ír-e:ií a
v:íec'r,.7 jaderné :.'.>; :;e iály nejsou ctejnľ atraktivní pro kradeš
či sabotáž, "apř. nízkoobohacený uran v č~rstv'ri jaderném pa-
livu je rr.álo přitar.Tí-""' :.v -.neužití, iieboí ho nelze přímo
poučit k výrobu jaderné .ibratiš, ani jíin nelze způsobit vážněj-
ší zamoření. Ale aapí. oři spracovaní plutonia ua jaderné pa-
lino je airal.-tiv/iost nro výrobu Ťaíemó zbraně i pro saraoi-eni
sr.GČná. U běĚnýcI: sasr?etických reaiit-yr1!;, !:teré nouíívají
.:.élo obDhaceii;' uran .ialeo yalivo, je jer.i.r.yr;i reáluýn- nebezpe-
čí.:: jous9 :r.oíiiO£J: -ab^táile, cvšaJ- 2l;oily, ' t e rá b;-' Liohly týt

K:-°sobe:iy jsou velni rocsálild /srovnatelní " velloýnii rřírod-
r.;'..;i J-;:. ta sít rofa.nl/', -nebot by:::>Mo r'ojíi; ; ]: tavení e.'.:t:'.v í̂
-ony rca'/ioru. •'^rrjr.lr.ý.i z:zi!:ení::i te :v>eČ2iofrtníc'! ^ycLírv' j

SystJm fysické oohraxi;/ jsešerr-ých :;.aterii.'li a jadeijij'ch
r.aí-ís5iií j& cyctó-'.e;;. ts.I:ovjc.:i ;-ro: třeilj.u, které íetelrují
počátek přípa.'.ii:'iio "ítoVu, ur.oEiix útok sliadiiotit z Iilecliska
50I10 ^.'ly ĉ  2Í1."-, i'iíir^'"' ii:.lr^ují poctup ^tol.u p. útol: sastaví
přs6 do.?a::s í̂iu jeho cílC.. Účinnost a moi-utnoei systému fyzic-

l:é ni':ra:iy o;"varuje ;otenci:'l::ího úíočníl.a ').; jsi:n ú:̂ ; clu tak,
LP ani. :".c-.".':."r.e 3 ".̂ 'íprc.vou ;'tfil:u r.eb.' ^^ol' ne^-'.híj:' :̂  nbr.vy
preč neůriíězh:-'?.. V ri'ip'.:..."-"; f "e !: átc'cu -ji-csic dojde, tuue ;-ů-
r.obit tak účinní a rychle-, • iíe naruSitel bude iiiislaveia C f íve,
no2 by r.io'ilo dojít 1: ohro£eiií veřejnosti.

Pouř.ité sĵ otémy fysicko oc^.raay v.ohou být zalomeny bu5
na li^iakéni č ini te l i /na o c t rase/ nsbo na technic!:ýc;a ^rostíe;1.-
cích. Z.le je nutné ci uvrčomit, T:e nsazístují takové ochranné
teolinické prostíedJiy, které by nebylo ;v.o2né překonat a vše je
tec.y ronňodující, aby byl i při vysolíén stupni automatizace
tec'miokýcji prostředků fysické ochrany proti útočníkovi vecien
v"acný a ooctctečnč s i lní odsali oohrpmiých jc-'iioteV,

Aby bylo skutečně íosazeno vysoké účinnosti a spolelili-
vosíi syctéinů fjraí.olté ochrany, je i tato oblast nahrnuta do
schvalovacího řísení pro u.riisíov&ní, výstavbu a provos jader-
nýoh r.r.řísení, pro přeprava a používaní jaderných :a.?..terirlú.
Obdobntí ja]:o .-. !:lec!iska jatlemc bespečnosti r.usí být dozorné-
nu orgúnu /v 5SSIÍ ctátníniu closoru nad jaťer/iou bezpečnostní
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;' -i., c z'::.'z':. ™iľ'í"Ci*í 3Cl Ail/ :" eel o'.&/:;••.-/i'v't'I u ;v' 1 e_

cloľ.ui:ieí-.ti.js, j/cer-' T.UGÍ jro!:c.ss.t, :":.e jsou s;'lnír.y

liejiiiiifji: •' i le^i-Ľlativní ;-o"»:-.<"avlry.
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Poučenia z rozborov bezpečnostné vyznaunych udalost í z pre-
vádzky JE

Ing. J i ř í Suchomel, CSc. a kol .
Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava

Úvod

Hlavným spôsobom udržania a trvalého zvyšovanie, celkovej

úrovne bezpečnosti JE je prenos poučení a opatrení spätnou

väzbou z udalostí, ktoré sa už v prevádzke JE stali. K tomu

prispievajú aj bezpečnostné rozbory prevádzky JE, vypracová-

vané vo VIÍJE podía pripravovaného Opatrenia ministra FäFE na

zavedenie systému rozborov bezpečnostné významných udalostí

v prevádzke JE a realizácie nápravných opatrení.

Cieíom rozborov je prispieí:

- k predchádzaniu vzniku bezpečnostné významných udalostí na

JE a k zvyšovaniu účinnosti prevádzky JE zdokonalováním

spätnej väzby informácií,

- k zvyšovaniu efektívnosti riešenia úloh RVT podía potrieb

prevádzky JE,

- k zabezpečovaniu podkladov pre hlásenie £o Systému hlásenia

nehod /IRS/ itlAAE a do Informačného systému o nehodách JE v

rámci štátnych dozorov RVH? /IRS-dczor RVHP/,

- k zabezpečeniu jednotnej technickej aplikácie poznatkov z

týchto zahraničných systémov na nace elektrárne.

V Za každý rok prevádzky každej elektrárne sú vydávané sa-

', mostatné bezpečnostné rozbory, navyše je vypracovávané súhrn-

*; né hodnotenie bezpečnosti prevádzky všetkých čs. blokov za

> každý rok. Tieto rozbory by mali byí k dispozícii všetkým pra-

|- covníkom, ktorí majú vzíah k zabezpečovaniu jadrovej bezpečnos-

> ti. Tieto rozbory predstavujú pre nešpecialistov súhrnnú kva-

£ litatívnu orientáciu v problematike bezpečnosti prevádzky, pre

špecialistov predstavujú impulz pre návazné pdorbné analýzy.

Z rozborov bezpečnosti prevádzky JĽ bolo vybraných na-

sledovných 10 bezpečnostné najvýznamnejších problémov:

1/ Zhoršenia chladenia odstaveného reaktora prirodzenou cir-

kuláciou, V-l 1985, V-2
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2/ Nekontrolované zváženie v.'konu reaktora regulátorom ARĹÍ,
V-l 1984

3/ Netesnosti primárnych kolektorov PG cez ich praskliny alebo
na čeliacich rovinách, V-2 1987, V-l 1983-1984

4/ Nedostatočná účinnosť chladičov bezpečnostných systémov,
V-2 1987, SDU 1S87, V-l 19Sč

5/ Straty napájania vlastnej spotreby zo siete, za výkonovej
prevádzky V-l 1982, V-2 1985, na odstavených blokoch V-l
1984, EDU 1965, V-2 1S86 a 1987

6/ Iíadprojektové vychladenie primárneho okruhu ne zatvorením
prepúštacích staníc do kondenzátorov, V-l 1985

7/ f.:o£nosť nezpracovania KO-I pri poruche prísí.rojov BIALíQ
v zabezpečovacích systémoch bloku alebo TG, SDU 1986

8/ Nežiadúce spustenie systému havarijného chladenia AZ na ho-
rúcom odstavenom bloku, EDU 1966, V-2 1985

9/ Kezatvorenie pôistaých ventilov PG so spustením bezpečnost-
ného systému na izoláciu PG, V-2 1985

10/Výpadok bloku od nežiadúceho spustenia automatiky postup-
ného spúěíania, EDU 1986, V-2 1986

1/ Počet HO-I na blokoch V-213 je 3-4 na blok za rok, na blo-
koch V-230 je priemer 1,6 na blok za rok, čo je podstatne
menej než na blokoch P'»VR v USA. Veía HO-I je falošných
alebo nepotrebných. Výpočty- a experiment preukázali mož-
nosť vyblokovať signál HO-I od zatvorenia RZV posledného

' pracujúceho TG do výkonu 55 53, výpočty to preukázali aj

' pre výkon 100 f.. Naopak výpočt;' aj experiment nepotvrdili

i snahu vyhnúť sa zapracovaniu HO-I pri častých výpadkoch EíIČ.

i, 2/ Procesy pri zregulovaniach výkonu reaktora po odpojení
r bloku od siete sú zložité, často vznikajú náväzné poruchy
|. pri práci mnohých regulátorov. Regulátor ARM je schopný
i; znížiť výkon reaktora automaticky, takže je nežiadúce
If jeho preberanie do ručného režimu. Činnosť ARM ale stále
I ešte nie je optimálna z híadiska rýchleho zníženia výkonu,

ale bez nadmerného zníženia tlaku v PO.
3/ Bezpečnostné systémy musia v případe havárie vykonať svoju

funkciu správne a spoíahlivo, ale nemali by pôsobiť fa-
lošne a nežiadúco. Žiadne zapracovanie bezpečnostného sys-
tému nebolo doteraz skutočne potrebné na zvládnutie hava-
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i-ijného otavu, ale boli ::práv.:C, a,] ko<í r:*;::otretné zapra-

covania pri dosiahnutí nastavenej hodnoty vstupného para-

metra. Pri skúškach boli zistené a opravme aj také poru-

chy, že by systém v pript-.de hav£r:!«~ nevykonal požadovanú

bezpečnostnú funkciu. Ilajviac porúch bezpečnostných systé-

mov bolo charakteru nežiadúoeho cpucter.ia.

4/ Filozofiou bezpečnostných systémov je nezasahovanie obsluhy

do ich činnosti po doLu 30 min, aby v prípade havárie ne-

zhoršila ich funkciu. Pri častých iie iíiadúcich zapracova-

niach bezpečnostných systémov je vž&k potrebné ich funkcie

čo najskôr odstavit, aby svojím nežiadúcim vplyvom nezvýši-

li riziko viac, ne2 predstavuje io:h príno3 k zníženiu rizi-

ka pri veírni rr.clo pravdef.odobnýci; hnví'r:'ác?i, proti ktorým

majú chránií.

5/ Pády kaziet HRK do AZ sú čase z rjovociu závuti v bloku ovlá-

dania PNG-I. Je žiadúce spresni t hodnotu požadovariého zní-

ženia výkonu na opravu, aby sa zan:ečinilo naciir.orným stratám

na výrobe. Ak po páde kazety nezapracuje HO-TV, môže ARM

odkompenzovaí výkon nacpät na 100 ?í, čo predstavuje prevý-

šenie ohrevov chladivá na palivových kazetách až 8°C.

6/ Zemné spojenia na hen.ifttických nriechedkr-ch napájenia HCČ

vznikajú ako následok nedostatočného vysucenia priechodiek

z výstavby, alebo zavlhcením pri falošných činnostiach sta-

bilného kropiaceho zariadenia /CKZ/.

7/ Výpadky striedačov a poruchy ďalších zaric'ení zaisteného

napájania I. kategórie, najmä na 4. systéme, môžu mat

veími rozmanité násl«áky vydaním falošných signálov sníma-

čov pre technologické procesy aj na bezpečnostné systémy.

8/ Dlhodobé chvenie jedného čerpadla doplňovania PO ukázalo

potrebu presnejšieho zdôvodnenia limitnej podmienky jeho

dovolenej doby odstávky na opravu.

9/ Problémy požiarnej bezpečnosti môžu mat významný vplyv na

jadrovú bezpečnosí. Stávajú sa prípady požiarov alebo zaho-

rení elektrických zariadení, a to aj v etažérkach a na blo-

kových dozorniach, kde rozsiahlejší požiar by mohol vyradiť

aj zálohované bezpečnostné systémy. Stavujú se aj prípady

nezaprecovania požiarnej signalizácie. Falošné zapracovanie

SKZ mSže maí za následok vznik skratov na kábloch.
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10/ Časté poruchy armatúr na bezpečnostných systémoch by mohli
mat za následok nevykonanie požadovaiinj funkcie v havarij-
nej situácii. ŕ.'omentové koncové vypínače armatúr sú nasta-
vované za odstávky bloku, co nie je zárukou správneho nasta-
venia pre havarijné podmienky. Negatívne sa prejavuje mož-
nost zatvorenia armatúr na bezpečnostných systémoch až od
ich plne otvorenej polohy.

11/ Lokálna ochrana I'G na zatváranie armatúr napájacích hláv
od zvýšenia hladiny nie je dokonalá, leto vyžaduje násled-
né presne časované zásahy obsluhy, r? c opakovane viedlo až
k HO-I od zníženia alebo zvýšenia hladiny v PG.

12/ Časti výpadky systému vnútroreelrtorovej kontroly HIEDUKUŠ
vyžadujú podía La? zničenie výkonu reaktora, aby nebola
narušená kontrola stavu AZ.

13/ Iíespoíahlivost merania hladiny v odstavenom reaktore mSže
met za následok buď zníženie hladiny pod úroveň horúcich
nátrubkov s narušením prirodzenej cirkulácie, alebo zvýše-
nie hladiny s preliatím deliacej roviny reaktora*

14/ Opakovane vznikajú netesnosti na deliacich rovir><ch viek
pri oJ.rn.yah kolektorov PG, ako následok režimových zmien,
nedostatkov v technologických postupoch údržby a oprvv,
aleťo v dôsledku nedostatočnej tuhosti veka.

15/ Časté poruchovost regulačných ventilov napájacej vody ?G
je daná nadmerným zaťažením ich servopohonov, ktoré pracu-

i jú trvale v impulznom režime,
•• 16/ Poruchy v ovládaní rýchločinných araiatúr sa opakovane pre-

javili nežiadúcim otvorením RČA na parovodoch s možnosťou
I poškodenia závesov hydraulickými ráz;ni. Úniky ovládacieho
% tlakového vzduchu by mohli mat za následok nežiadúce za-

jč. tvorenie RČA na parovodoch na výkone.
f. 17/ Výpadky čerpadiel cirkulačnej chladiacej vody môžu maí na
t- prevádzku bloku veími rozmanité následky.

'•• 18/ Na SO opakovane vznikajú, hydraulické rázy, napr. po spustě-
ä-

|- ní čerpadiel alebo po otvorení armatúr, ktoré mávajú ze
následok vyrazenie tesnení na armatúrach, ele v zahraničí
sa stávajú aj prípady roztrhnutia potrubia.

19/ Op&kovane sa pri nábehoch blokov dosahuje kritičnost mimo
spúŕtocieho intervalu.



í'C/ Zníženie koncent.rňc i í v r^Ktokcch v havarijných nádržiach

predstavovalo naruňenie LriP, bolo spôsobené netesnostou

armatúr, nevhodnými skúčkami fclebo zavedením únikov.

21/ Pulzácie tlakového rozdielu na AZ pri rožnej konfigurácii

HCČ 3vi bez nepriaznivých dcsLedkov, ale príčina stále zo-

stáva nezistená.

22/ Realizácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti môže niekedy

rast nedomyslený negatívny dopad, nupr. inítalácia RČA na

rozdelenie HPK na blokoch V-230.

23/ Spoíahlivostné analý/.y musia re:*pektcvaí častý výskyt viac-

násobných závislých poruch s jodir.ou spoločnou príčinou

na zálohovaných bezpečnostných rsyntémcch, vazby medzi

zariadeniami a systímamL, hlavne v; l.yv pomocných systémov,

chyby človeka a možnost nápravných zísahev obsluhy.

24/ F31oky V-213 s vyšoou projektovou ťirovňou bezpečnosti majú

vyšší počet porúch fcj bezpoCnoatr.e významných udalostí než

staršie bloky V-230.

25/ Ch-"by človeka .iiajú po'li&l nh ̂ 0-30 % pô -tu porúch, čo je

prejavom objektívne existujúcej tendencie štatistického

výskytu chýb íudskt-ho činit&lti, aj napriek vysekej pozor-

nosti venov&nej príprrsve.' pornon-'lu.

26/ Výrobcovia č^sto nfjflrnerr.e chrrfniíj svoje zariadenia ochra-

;; nami bez ohíadu na možný negatívny vplyv ich falošných vý-

'; padkov na výrobu i na bezpečnostné následky.

u Záver

'•• Prevádzka ntjíich blokcv JK je bezpečná a s p o í a h l i v á ,
:• a l e v procese t r v a l é h o zvyíovonia ce lkove j úrovne bezpečnos t i
| sa nesmie p ř e s t a t . Porovnanie nežich blckov so z&hraničnými
| p o t v r d z u j e , že naSa úroveň bezpečnost i n i e je n i ž š i a . Hlásenie
I naSich u d a l o s t í do systému IRS MAAE zvySuje vážnost č s . j a d r o -
fi v e j e n e r g e t i k y v medzinárodnom rámci . Dôlež i tý je rozbor uds-
| lostí zo zahraničných JE a realizácia poučení a opatrení pre

naše bloky.

Sŕ
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7".iv cbs~Ľ:::r. '.':' perscn'":!'' r.t. b' rcpeřrrsí. 'ir^vcsu jsňerr.ých

•rlek' r''ren

Ing. Kcváf1

ČSKAE Praha

Zabezpečení .iaaerni bezpečnosti jaderne energetických
zařízení po celou dobu jejich využívání je nejdůležitějším
& přísr.č kontrolovaným požadavkem.

J&íerr.ó elektrárny patří k ne jrr 7s^hle jřím a nejkoropli-
kcvsn? JŠÍT. techr.ic ýra ÍÍIŮT., je? byla Slcvřker. vytvořena.
Jednín: r. rczr.od ;jících jrredpcklodů z&jiětění bezpečrčhr a spo-
lehlivého převezu je dostaek cdbcrr.-í v.yřkolených, vysoce
kvslifikover.ých prsccvr.íku, kteľ'í tato ziirízení obsluhují a
u.irřu.ií v provozu. Rychlé tempo rezveje neří jaderné energe-
tiky, kteří £;e v scučasr.cm období projevuje, v.vžtduje st'lou
optimalizaci zsvedenchc systému crM'r)r&vy persenélu tak, aby
byli v odpovídajícím množství, struktuře & kv&liV", včas a
bcspciňrn" připraveni prf,ccvríci vr:ech potřebných profesí.
Vzhledem k cnsezen.vm mcžr.cstem při náboru pr&ccvních sil j-s
nutné postupovat cílevľdomč, scustředčně s podle pl.-'nu.

Bcbrrt funkce k&ždftho technického díla je výslednicí spo-
lupróce človeka a techniky. T&ÚO dvojice vytvoří dohromady
funkční systóm, .'ehcž vnitřní va^by a zákonitosti c cvání
jsou předm"terr. intenzivního studia. Člověk i technika se
vyznačují určitými přednostmi, rle i četnými 03iezer.ini.
Technických limitů zařízení jaderné elektrárny jsme si zpra-
vidla dobře v"domi. Js<:u přesnč stanoveny ve směrnicích a
provozních předpisech, ^mezené možnosti člověka, který dané
zařízení obsluhuje, však jen velmi zřídka zahrnujeme do plánů
nebe do přístupů k řešení projektů. ľ.'ají st'lý charakter a
ve srovnání s možnostmi techniky se např. s lidským vľkem
mCní jen velmi pomalu. Lidská omezení, na rozdíl od technic-
kých, se v?ak obtížněji zjiřtují & hodnotí. Navíc jsme n?kdy
ovl'ídáni tendenci mi nepřipouštět si je, snižovat jejich význam
nebo je avíídřt na individuální nedostatky jednotlivců.

l?o havárii černobylské jaderné elektrárny je jasnf pro-
kázáno, že selhání lidského činitele, .což jsou ntpř. chvby
e neuvážené zásahy obsluhy do přechodových procesň v mimořád-
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r... ch provozních no .ríniíách . dí.u ;•: yrajůC-i-j h nečekanému zhcr-

ření situace a ke značný." cutížím nři likvidaci r.rírlf 1i:C..

Úloha člcvyka a závažnost možného selhání lidsrcJho činitele

tak dostává nové rrzmíry, iťechnclogický & řídící syctéra joder-

ných elektráren je natolik složitý a vazby mezi jeho jedr.c-

i tlivými komponentami jscu tak vzájemnč propojeny, že každá

projekční konstrukční nebo výrobní vada mize mít závažné

důsledky pro efektivní a berpečné využívání jaderné elektrár-

ny. Fři vlastním provozu pak zaleží na každém pracovníkovi.

Zcela zársdrí výzrcim z t^hctc hlediska mají pracovníci blo-

kové dozorny, dále rak pr&covníci údržby ?J technického zabez-

pečení, vedcucí technicko-hospodařiti pracovníci i pr&covníci

''tvťr.'; nrípr&vy s výchovy k-.Virú. Profese op^rátcr primárního

okruhu reaktoru, operátor sekundárního okruhu, vedcucí rea-

ktorového bloku a směnový inženýr petM z hlediska spolehli-

vosti řízení k nejdileř.itf jčím profesím, kteří bezprostřední

ovlivňují pchotcvcst, efektivnost a jadernou bezpečnost ele-

ktrárny. Přitom dslčí zvyřcvsní bezpečnosti je zcela nezbyt-

ným a trvalým procesem ~re pokračující rozvoj čs. jaderního

progremu. Jaílernň bezpečnost má prioritní postavení jako

základní vl&stncst JE lemone zařízení vedle jeho prevozní

pohotovosti a hospodárnosti. Vliv li.iskCho rir.itele na bez-

pečnost elektrárny vyvolává stálou potřebu r Mslušných výzku-

mných prtcí, kvslitativního i kvantitativního hednocení systé-

mu olov'k-strcj v podmínkách reálné jaderné elektrárny a to

'.: " zejména oři řeření bezpečnostně významných provozních situa-
r, cí. Důležitost je 6*nk t?mito di.vody:

- požadavky na zajiStění bezpečnosti pro personál elektráren

% i pro okolní obyvatelstvo jsou s ohledem na charakter možných

f. a dnes již známých následkii extrerant vysoké a v souč&sné

rf dob? ovlivňují rozvoj jaderné energetiky

f. - ekonomické důsledky výpadků způsobených poruchami /snížení

'i výkonu, odstavení, prostoje při opravách/ jscu ve srovnání

'£ s konvenčními elektrárnami pod3tEtnč "ávažr.ějží.

I' - obecn? nízká technická úroveň poskytovaných info:mací ope-

rótorům, které jsou schopni spolehliví: vnímat, vyhodnotit

a na které mají rychle a kvalifikován? reagovat.

V mimořádných provozních stavech nelze na naíšich jader-

ných elektrárnách stále jeřtv ílovPka nahr;,dit. Hlavní příči-
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rcu je velké imcžství situ&c'í", k'tert raohcu při T-řechcdovych

orccesfech nostet. Lidský mozek je tak stále rozhodujícím

článkem v mimořádných situacích, které sarnc technické ztříze-

ní jaderné elektrárny není s to zvládnout. K tčmtc situ&cím

by nemylo docházet, sv£ak debře víme, že dnešní i'rcvfcň spo-

lehlivosti r.&šeho technologického zařízení to zdaleka nessůže

ztručit. Operátor musí využívat své schopnosti reagovat na

nepředvídané situace, musí řešit nečekané problémy a rozhodo-

vat se i v oodmínkách neurčitosti nebo neúolncsti informací.

'telA pravá"podobnost bezchybného jednání obsluhujícího perso-

nálu v."sk rozhodni1 nepostafiuňe z hlediska vysokých nároků na

základní provozní bezpečnost. Životne! důležité funkce zařízení

jsou proto zajiňtěny SMtomstizečními -^ostredky tak, ze tyto

fungují za vřech okolností a nezávisle na zásazích obsluhují-

cích pracovníků. Z tohoto požadavku vychází koncepce Zííklsd-

ních zabezpečovacích systenič jaderno elektrárny, jejíž ''koleni

je ochrane technologických zařízení ''veú poruchami, peřkozením

nebo havárií.

V porir.ínknch provozní nthocly je zvlášt? trebt̂  počítat

s jisteteu negativního působení lidského "initele. Je v'eo-

becnr známe, že operátor v prvnía ok&nižiku po vzniku nehody

ne-v~M, že se ctbla práv:' jemu a na .jeho eip.ir.c, nezná přesní

místo, ,ie.''í rozsah a vývoj. Instinktivní dává přednost pozi-

tivním infotmacía před negativními. Je prete správré, když

již sám projekt zoříze? í s tímto velmi dobře známým lidským

;'. chováním počítá. V projektu by měla být zakotvena i samotná

ŕloha a filozofie Činnosti obsluhy: v prvních okamžicích po

• nehohč pouze sledovat automatický průběh přechodového procesu

', zařízení smřrem k bezpečnému stavu a tomu odpovídající přimě-

? řer.ou funkci všech automatik. Teprve asi po 5 minutách po

í ustálení na nových parametrech, může operátor začít s di&gnó-

X zou události, je schopen odpovědně hodnotit situaci a predpo-

budoucí rozvoj poruchy. Přitom tok informací,

obsluhující pracovník ze svého okolí získává musí být řízen

důležitostí a ještč by mtl být účelně limitován i cc dc

množství. Provczní předpisy a smčrnice musí být pro tyto -Jčely

zpracov'ry maximálně přehledně, stručně, jednoduchou a srozu-

mitelnou jazykovou formou. Desetilé zkuaenosti z provozu našich

jaderných elektráren zcela jasn* ukazují, že d&lží nov" budo-
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".••".:rv bloky SC bez 'c-iír.;'hc, mc-^rního Í. hlavně ŝ cltjh

::ingujícíhc DutcmE-tickeho zpracování a registrace dst neobej-

dou, nebe* nároky ra bezpečnost a soolehlivcst provozu neu-

str.le re s tou.

ZávSrem lze uvést, že problematika spolehlirosti lidské-

ho činitele oři řízení .jaderných elektr^re- se v celém svľtč

dostává do popředí zájmu cdpcvčdných orgánů, ekonomů, projektar

ti* i prcvczcv&telu. Důvodem tohoto vývoje ;jsou ne jedné stra-

r.C získaná provezní zkušenosti v oblasti jederr.ó energetiky,

které jesn? poukazují r.a závažnost '.'lohy člcvfke při vzniku

por-jch a havárií, na druhé stran? je to výrazný pokrok v rae-

tod-'c:: systi'mcvího přístupu ke složitým technickým zařízením,

jež ?lcv"k řídí.

?od.T.ínk.y čir.rosti nrevezních pracevníkč jscu v prvé řad?

ur̂ er.." techniekvm zabezpečením řídící čirresti, tj. kercepcí

systému kentrcly s řízem', řerenírr. blokové Jozcrny a je;'ího

vybovEní, prs c o vri m prostred í m v dezorn-ľ a kvaliteu zprccovn-

r.í provozních předpisu. Zr'kladním hlediskem musí být spole-

hlivost řízení při v'ech fázích o režimech prevozu jaderné

elektrárny a tc jak při spouštění, normálnim provozu c edste-

vovsní, tak i v mimořádných & hí-varijních situacích. Z hledis-

ka -'lch.y P^ovčka '-ři řízení je rak hlavním ''.kolem zajistit

neustalý a spolehlivý tek kvalitních ir.fcrmací a to v takové

fcraě, sby byl schopen splnit požadavky na jejich příjem s

zpracovr'r.í a vykonat adekvátní zásah. Při cptimelizeci pod-

mírek a nároků řídící činnosti člověka je třeba vycházet z

poznatků psychologie a fyziologie pr^ce, pracovní hygiery e

'ial£ích v"d. Zdrojem dalších poznatků o specifických rysech

těchto řídicích profesí jsou i analvzy řídících činností.

Obzvláštní pozornost je nutné věnovat organizaci řídící

činnosti v mimořádných situacích. Požadavky by mĹly být zá-

vazn? a jasní stanoveny v provozních předpisech. To cc maxi-

raálnC vy ovuje z řlediska normálního ustale ého prevozu není

v<tšinou optAmální pro mimořádné situace. V mimořádných situ-

acích hraje človfk ze spolehlivostního hlediska nejvýznemněj-

?í roli, přičemž jeho spolehlivost je právř v fchto sitecích

snížena. Tyto prakticky i teoreticky potvrzené skutečnosti

poukazují ns extrémní význam automatických diagnostických &

řídících systém;";, jejichž cílem pe zabezpečit při t.oruchách
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a haváriích dostatečnou t'ro &ň spolehlivosti a bezpečnosti

e součssn? pozitivní ovlivnit spolehlivost lidského činitele

v systému řízení.

Zákledními přístupy k řešení optimalizace podmínek řídí-

c í činnosti v .isderr.ých elektrárnách tedy jsou:

- rozvoj autora,tických systémů řízení a je,;ich využití při

řízení a kontrole'' pročeši,

- zvyšování technické úrcvnč a spolehlivosti zařízení,

- optim&lizuce uspořádání a vybavení blokové dozorny z ergo-

nomických hledisek,

- delší zdokonalovaní informačních systémů,

- optimalizace psychologických podmínek,

- zkv&litřcvání provozních a hav&rijních předpisů s příptavy

provozního personálu na vřech rrovr.ích,

- péče o psycho-sociální, technicko-orgarizační a zdravotne

hygienické i mimopracovní podmínky.

Přitom aplikace ergcncmických a spolehlivostrích přístu-

pii se nesmí omezovat pouze na fázi přípravy a výchovy pracav-

níků, ale musí být samozřejmostí v každodenní provozní pr&xi.

Usměrňování metod výběru a přípravy personálu, soustavná péče

o zleproviní pracovních podmínek, plynování ''prav & rekenstruk-

cí systému řízení, doplňování a přepr&covávání provozních

předpisů, zdokonalovaní pro raaového vybavení počít&čov.'ch

systém:-, toto vše je nevyhnutelnou povinností ksšd&ho provo-

zovatele jaderné elektrárny. Velmi významným úkolem provozo-

vatele je navíc shromažáovat a zpracovávat provozní skúsenosti

o poskytnout je zejména pro iíčely dalSí praxe.

Poslední světový vývoj ve využívání jedernt energie uka-

zuje, že další c;-.sta vede pouze přes zajištSní a prokázání

dostatečných bezpečnostních záruk. Systémový přístup, respektu-

jící tflphu člověka v systémech kontroly a řízení, je jedním

z nezbytných předpokladu pokroku v této oblasti.

í .

I
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Z^šenosti z jříarav- ^rovoznino a ú<i •Sbářského personálu JE

Ing. Milan Pospíšil, Ing. František (Jencinyer

ČEZ-JE Dukovany, KŠVS ÓEZ, Brno

Příprava systému zajištujícího vysokou odbornou úroveň pra-

covníků JE v ČSSR začala v letech 1S76/77. Impulsem bylo dopo-

ručení 5 sekce RYH? pro zajištění příprav,/ personálu JE v člen-

ských zemích RVHP.

V říjnu 1977 bylo vydáno Opatření č. 45/77 ministra paliv

a energetiky ČSSR, které se zabývalo zajištěním provozního

personálu jaderných elektráren. Toto opatření ukládalo, mimo

jiné, zpracovat návrh, který by komplexním ::pŮ3obe:n zalistoval

odbornou přípravu provozního a údržbárskeho personálu JE.

Realizačním výstupem byl pak vznik Rezortního školícího

a výcvikového střediska /RŠVS/ - VÚJE a Koncernových školících

a výcvikových středisek /KŠVS/ ČEZ a SSP. KŠVs ČEZ bylo založe-

no příkazem GŘ ČEZ č. 29/1978 při JE Dukovany s poslóníni

"připravovat a doškolovat vybrané pracovníky pro provaz a údrž-

bu JE".

Vznik tohoto systému profesionálních školících pra:ovišt

československé jačemé energetiky byl od samého začátku moti-

vován zvýaením bezpečnosti a spolehlivosti provozu JE. Jedním

z důležitých faktorů ovlivňujících bezpečnost a spolehlivost

JE je totiž mimo technických a organizačních opatření i "lidský

činitel", tj. personál obsluhující a udržující technologické

systémy JE v provozu. Statistiky uvádí různá procenta nehod za-

viněných lidským činitelem, ale vždy je to podstatné procento

z celkového počtu poruch. Selhání človíka na JE může mít za

následek vážné ohrožení nejen technologického zařízení a pra-

covníků JE, ale i okolí elektrárny /např. havárie JE Černobyl/.

Pro snížení rizika selhání člověka na minimální možnou míru

byla zvolena cesta promyšlené, systematické a komplexní teore-

tické i praktické přípravy profesionálních pracovníků JE,

doplněné u kritických operativních profesí i periodickými psy-

chologickými vyšetřeními.

Odborná příprava pracovníků JE se skládá ze základní pří-

pravy, profesní přípravy a zácviku na funkci. Svou kvalifikaci

si dále pracovníci JE zvyšují různými studii při zaměstnání

a účastí na podnikovém vzdělávání.
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Gestorem základní příp^-vy pracovníků JE v resortu FMPE
je Výzkumný Ú3tu.v jadrových elektrární /VlJjE/, přičemž vlastní
školení se uskutečňuje v Rezortním školícím a výcvikovém stře-
disku /RŠVS/ a Koncernových školících a výcvikových střediscích
/KŠVS/ ČEZu a SEPu.

Základní systém přípravy profesionálních pracovníků JE
"byl stanoven v roce 1979 směrnicí č. 1/79, která byla upravena
postupně tak, aby bylo racionálním způsobem dosaženo co nejlep-
ších výsledků. Dnes určuje jednotný systém přípravy pracovníků
pro JE směrnice č. P-/35 FÍ.1PE, která popisuje způsob náboru, vý-
bClru, přijímání, přípravu a rozmístování pracovníků.

Pro potřeby školení jsou pracovníci JE rozdělení do násle-
dujících skupin školení:

A - vedoucí technicko-hospodářští pracovníci
B - řídící pracovníci směn jejichž činnost má bezprostřední

vliv na jadernou bezpečnost
C - inženýrsko-techničtí pracovníci technických útvarů organiza-

ce
D - řídíoí směnoví a provozní pracovníci
E - pracovníci technických útvarů organizace
F - obslužní směnoví a provozní pracovníci
G - opravárenští pracovníci

Pro každou z uvedených skupin pracovníků je stanovena
odlišná struktura i délka školeaí.

t- Koncernové školící a výcvikové středisko /KŠVS/ ÔEZ Brno

r připravilo do 31.8.88 101 kursů ve skupinách školení E,P,G.
) Školení se zúčastnilo 1845 pracovníků, z nichž l$xA úspěšně
f. složilo závěrečné zkoušky. Kromě toho organizuje KŠVS ÔEZ i
£ mimořádné kursy pro pracovníky ČEZu i jiné organizace /např.
I ZPA, CHEPOS, ORGREZ, IBP atp/

| Základní příprava pro pracovníky skupin školení E,P,G má

I následující fáze:
R a/ všeobecná teoretická příprava

b/ specializovaná teoretická příprava

c/ stáž ve školící jaderné elektrárně

&/ příprava n vykonání závěrečné zkoušky na"Osvědčení"
e/ dublování v JE s reaktorem daného typu
f/ přípr&va. /činnost/ ve vlastní organizaci
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KŠVS zaji?tuje fáze a,!>,c,d. Fáze f i/Viujfšíuje mateřská

orjanizace pracovníka, která také vydává povolení k výkonu fun-

kce. Páže a,b,d probíhají v KŠVS v Erně, fáze c v JE Dukovany

na školící elektrárně - oddělení praktic>é přípravy, které je

součástí KŠVS. Školení v KŠV3 má internátní fonau. Denní re-

žim ve školícím středisku respektuje r,áso/2y hygieny práoe a

8,5 hod. pracov/ií doba je rozdělenu r.a přednášky, semináře

a řízené samostudium.

Výuku v KŠVS zajišíují výcvikoví inženýři, příp%<Sjte externisté*.

Výcvik na školící elektrárně zafcftzptčují instruktoři - pracovní-

ci provozu a údržby JE Dukovany.

Vzhledem k tomu, že KŠVS zabezpečuje základní přípravu

již od roku 1S80 vyvstala za tu dobu celá ŕa.'a problémů, které

řešily souběžně s probíhající vlažní přípravou personále JE.

Prc informaci uvečíine alespoň ty nej důležitě j íií:

- Zajištění priúběžné aktualizace obsahu teoretické části pří-

pravy, zvláště v počátku činnosti KŠVS, Lj. před uvedením

1. bloku EDU do provozu. Prakticky se nepodařilo smluvně

zajistit dodávky technické dokumentace od GDt pro účely ško-

lení a aktuálnost výuky byla z velké části zajiaíována osob-

ní iniciativou výcvikových inženýrů.

- Ve skupině školení "G" se školily i pro Tese pro něž teoretic-

ká příprava v délce 6 týdnů nemele, praktický význam /např.

soustružník, izolatér, tesař, leženář apod./. Pro tyto pra-

covníky, byl vytvořen typ kursu G zkrácený v délce 2 týdnů,

od roku 1985.

Rozdělení teoretické části přípravy r.a všeobecnou a specia-

ls zovaiiou se u skup. školení "G" ukázalo jako neúčelné jak

z hlediska pedagogického, tak i organizačního a proto byla

tato příprava sloučena v jeden celek. Zlepšila se organiza-

ce kursu, dosáhlo se i lepších mezipředmětových vazeb což

přispělo k lepší úrovni výsledků Skolení.

- Obcah školení skup. "G" je tak velký, že nelze vždy dodr-

žet hygienu výuky - učí se až 8 hod. denně. Tento problém

bude řešen zároveň s úpravou školení pro pracovníky JS W E R

1000, kde se počíta s prodloužením doby skolení skup. "G"

ze 6 na 9 týdnů.
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Problémem mezipředmětových vztahů, které jsou e .pravděpodob-
bě budou i nadule problematickým momentem každé odborné vý-
uky se trvale zabývají výcvikoví inženýři KŠVS i prac. pro-
vozně-technického oddělení.

Při tvorbě výukových textů, obrazových materiálů a schémat
se potýkáme s nedostatkem pisárskych, kresličských, tiskař-
ských kapecit e s nedostatkem tiskařského materiálu,
tfspěšně se podařilo zajistit náběh činnosti 1. bloku EDU
jako "Školící elektrárny" od 1.7.85. V současné době probíhá
aktualizace stážovacích programů. Rovněž se daří celkem
úspěšně vytvářet stázujícím pracovníkům podmínky pro naplně-
ní záměru "stáže".
Modernizace vyučovacích forem a metod je v KŠVS těsně spjata
s využitím didaktické techniky. Využívají se vyučovací stro-
je a výukové programy. Počítá se s jejich využitím i jako
trenažéru údržbárskych operací. Ve spolupráci s k.ú.o.
ORGREZ zavádí KŠVS do výuky "Dílčí trenažéry" na bázi počíta-
če SM4-2O se čtyřmi pracovišti žáka.
Pro zvýšení názornosti výuky se využívá uzavřený TV okruh.
Problémem dosud zůstává vlastní tvorba TV výukových progra-
mů z důvodů kapacitních a termínových. TV pracoviště je per-
sonálně nedostatečně obsazeno a požadavkům na výrobu výuko-
vých filmů nemůže vzhledem k vytížení jinými úkoly, v rámci
energetiky např. rekonstrukce pracovních úrazů, vyhovět v
plném rozsahu. Na druhé straně je nutné vidět, že tvorba
pouze pro potřeby KŠVS by neúměrně podrazila cenu absolvent-
hodiny.

V průběhu prvních let školení se ukázalo, že je nutná spe-
cializace kursů podle profesí. Tento fakt byl legalizován
směrnicí 3/82 a posléze 8/85 FMPE. Ze statistiky vyplývá,
že cca 25% pracovníků absolvovalo jinou specializaci nebo
jinou skupinu školení. Tento problém souvisí s náborem a
se způsobem zařazování pracovníků na funkce a v současné
době je řešen doškolováním
Zajištění teoretické části přípravy jak vyučujícími tak i
učebními prostory je v současné době kapacitně vyhovující
díky nižším požadavkům ze strany EDU. Tento stav se změní
s nástupem pracovníků ETE.

Zajištění výuky externími lektory z JE Dukovany přináší

problémy s jejich časovými možnostmi.
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V příprtivč na školení pracovníků JE irVER 1000 je třeba
využít všech výše uvedených zkušeností tak, abychom je využili
pro kvalitní přípravu personálu a tím významně přispěli ke
snížení vlivu "lidského činitele" na bezpečnost a spolehlivost
provozu JE Temelín na co možná nejmenší míru.
a/ Pro splnění tohoto závažného úkolu se již podařilo zajistit:

- průběžné dodávky technické dokumentace
- dohodnout systém přípravy pracovníků ETE před spuštěním
1. bloku

- zpracovat návrh učebních dokumentů /osnov, plánů/ pro
školení ETE

- zajistit odbornou přípravu výcvikových inženýrů KŠVS
na pracujících JE typu WER 1000

b/ Doposud se nepodařilo zajistit a bude předmětem další čin-
nosti KŠVS a zainteresovaných organizací:
- dosáhnout zvýšení počtu výcvikových inženýrů alespoň
na pôvodní stav, který byl při přípravě prac. EEU

- dosáhnout toho, aby náběhová křivku ETE respektovala pro-
fesní strukturu zařazování pracovníků do specializovaných
kursů

- zvýšit počet učeben na KŠVS.

t

i
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Vliv zál-er.í ::•. • •.esaanicý.č y.".r.st:iostí tlaková r.rú-Jo;/ reahtoxn

V. Valenta
Siroda Tíseň - SK?

V po;:l«cl::ícä letech ne olgevi.ly prolil ca;- n Sivot^octi
tlakov; ch níôob rea:torů V73H -i-lC typii 23C Je iz ^ľ.soec^o
poaoeníii;':.- vliv" ii-'kterj'cli příměří /svlísts :Ju/ na vlnstiionti
ocelí po ozá:'-ení. Projevuje ss to r.apříJrle.0 ^v^iíer.ín Části
přírústliu Ivriticliá teploty ]::"e>.l:ého lonu Ô^-? °£ rsCíRoního

Platí: ^ Tp = Ap /y . 10~
1G/n ;

kde l'.-->i:fítcĽ;ta i':.K-riiccti Â  s/visí :v?. E1O"O:IÍ n:a!;srÍHl

/!/

/rT /r/ = J/Í / (n/or.i2)

je flucnce neu'.T'.vru .:•• en-.-r^lí vľ-täí ne2 0.5 ľ.IeV, 0 /r, *ť/ je
•neutronový tjlr v T.íste "r a v cn.ee *$, t /s/ Je doca irovosu,
n js ' oeficier.t, !-terý fR uva/uje 1/2 * 1/3.

ľro rea1 Jcovj T/"."R se 1 ere 1/3. Tro Kápsuní r'.ľS real.tory,
lni e 3e íluence dopadající n.°v tlakovou n-"''"obu ri'c.ovo n i í s í
„TOti TTZ3. je n = 1/2.

Vá2j\ost situace nejlépe ulráľ.e nácle^ující tí'.b-.l.'ca uk<?.-
snjíc:' časov,.' vjvoi koeficientu A^ nro -varov^' !:ov tlakové
nádoby 2. fclchu JSV1 Jaslovlrcé Lohľ.ciice /.?loľ.ení: r = C.033 £,

Cu = C.20 f*/.

^ 5

Projekt

toZ-265^

13

9

/12/ 1983
tO2-27O°C

37,6

14,5

/13/ 1985
tol-265°0

43

18

+/10/ 1986

*O8-265°C

47,6

13,4

R/10,11/ 1987

*oa-265°c

60,6

17

rnrrLe •'.•'1 tlakové nái'oby

iviai.e.riiíl .-varu

+ fíí.i'-eôní r'odnnty

«; -indrioty y -Uvážením chyb raíření /;;om/ obálka/
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toeiicicr-;:'; A,, j r v ;.H :. V r:.mv', :."• •'—'.'. s vylioOnoceu.í:u
i-ových <:-::_.eriiieiitu s ossi'-ováiiín r.icuSebriíc';: vuorľ-.u v SCCR.

Por:lpcirn' pu*cl:L>ov&rié ''Oejo Arnajeva, Dračím ova a j . /10/
spracovane přehledni v OSE. 1. ukazují r:?. velV.ľ' cliyby a ome-
7,e.iou nlc.J:nost vztaliu. Je fcile viuít .í nefirovn&lost prtbShú
pro o>r.:-..ľ-ov:'cí teploty 2c-5 °J a 265 °C.

V přístupu ocenění A t^ co l i "a to:: vj' "'r praliu energie
fluence. U západních ocelí ee uvaluje E — l.í'eY nebo v některých
přípc.oeah E S o . l í'eV. Výhodou ...ro»i prahu 0.5 tloV js n-'i-itel-
nost fluence poíftocí -iktivačních detektoru.

'J^v/'ítx ľe?o:ií Vil ar. c í frftn]i«?lov.rí:--̂ 'c]i ooruch s os&reuíra
p. teplotou není pro oceli pouľ.ívrjié u TVĽľí zat£:.i ^oxaé pro

ne^oeU-.»el: lUajC o vlactnost1;:;!^ .iú.;;er.l-'lu v :y-'vislosbi n&

teplotě .-j:::c.i-ov:'.ní •;•. rycí'.lost i v:;nlu . nrucl:.
ZieTnsĽsiĉ GČiifcJeíffi zpícote-s poruľ.oľ::' tlar.ovó i.ádoby ^s

křehký loa, krty ryclilost í í í e a í trh.U.ny -"e vell-rc' a íieexistu-
je raoľiioFv sastav-.ní číření t rh l iny.

Ilodiiooení se provádí pomocí aparátu l ineární elastické
lo"iovó incchaufVy, Vterá Je chars^terí-^ovíní-i tív';n:a veličinami'
- sou?iniU'leih intensity napsirl " T obecně defir.ovýľii jako

K l = o r /IIV^ 2

lede v je ironctíuita /.svisející IIÍÍ V.onfi^^raui V2.Cy ?. výrobku
o je nominální napíti v l<or;c .rukci v uiíct-S cefektu
a je charakteristický" rozměr v:-.<ly

- lomovou houževnatosti Hp, kterrí je vlastností materiálu a
charakteriľ.aje kritickou hodnotu součinitele intensity na-
p£tí v den',:! nií-.terlálu v.i-i CÍĽ-JC teplot í & rychlosti Ľatilžo-
vdr.í
IľTn = f /T, £',!!/

T je skuLební teplota

£ je ryciilo.st zatěžování
M jsou vlastnosti materiálu.

Obecr.5 s'-! r.vyšující r.e teplotou lomová houževnatost
roste, s ŕyciiloctí ;:atti'ovíní /pro oceli T"/ klesá.

posouzení odolnosti materiálu a kenetrukce proti laJehité-
iiiu poruĽc-ní je definováno ncrovrioctí

K i - 'Hzl± í2/
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•:de i je typ prcv-.voního reíi-ai

i = 1 jsou normální režimy

i = 2 jsou režiny c narušením normálních poěmínek a hydro-

statická skouška

i = 3 jsou havarijní režiny

/IÍJVJ prípustní hodnota lomové houževnatosti, která je

zísla'ua ée spodní obalové křivky teplotních sávis-

loetí lomové houževnatosti c ano ho materiálu a pří-

slušných koeficientů bezpečnosti.

í.'c.-!; eri:'l tlakové nádoby je pro potřeby aparátu. lor.;ové

nechfiiiľ-:y cliar&I.terisován tsv. l:riticl:ou teplotou Icřelikosti

T,-o, kterou je moíno r.ÍGkat pomocí skoulel: vrubové houSevaa-

tosti. ?i'ípuc";:vi hodnoty lomové houiíeviir.toBti /KT-,/-» se

určují jali o funkce rozdílu /T-T^J, kde T je tep'o ta materiálu,

T_, = Tj-0 + A T F, l;de Aíj, je posun kritické tejioty křehkosti

vliven oza.vov:íní - vis /I//.

?ro určení K- pro :'. = 1,2 ss obvykle dle norajr noušívá

výpoStový defekt cocaliující do 1/4 tloušíley stěny nádoby.

Analysy -:s.varijních píípaď" ukanují, re jiejr.stespečněj-

2í jsou havárie c kor.ipen3n.0i úniku chladivá, tj. Lr.várie s

prasknutí:-: trubek 0 20 p.:"; 30 :::ra.

Výslečlky ukazuje OL?.. 2.

se s rostoucí kritickou teplotou křehkého lor;:u posouvá

vpravo, takše nůše í o jít. k protnutí s křivkasá. IľT urče-

nými pro rúsné velikosti defeľ:tu a. Dle vstahu /2/ je

bezpečný provos poc" křivkou E , ^ . Tokud by se v materi-

álu vyskytoval defekt c v?tšÍĽi a, kde I'T je rad Y.r irt,

JEou splněny počnír.ky pro kľ-ehlcý ľ-.ot.a tlakové ru'doby.

Na na&ich JS jsou prováděny neriotlické kon.roly, které

hledají čefekty. Je třeba mít v patrnosti, ae z defekt ľ: ve-

likosti např. 5 cira asi 10 í? vůbec nenajdou.

Je třeba si uvědomit, ze výpočty, resp. i celé hodnocení

zbytkové životnosti podle souiasných norem a předpisů, trpí

značnou nejednotností přístupů. Hodnocení se provádí čistě

deterministickým výpočtem.

Zajímavý roabor chyb určení jednotlivých veličin uvedl

Brumovský /S/» Pro kritickou teplotu křehkého lomu uvažoval:

- homogenitu materiálu

- metodiku zkoušení
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- n'<::-3.': níŕ.-.ičsí a ŕo:. J.ílr_:>ii i.iiVrostru" t u r u

- o_-.í̂ r..'.;í teplotu

- neutronovou íluenci

- neutronová cpektrua.

Výsledné chyfcy byly určeny

4/£k Tp/£ 35 °G pro I . generaci rak torů Y73R230 /sov5t*ské/
— 30 °J pro 2. generaci rc-aktorů/ČTQDA/

°C pro 3. ̂ eii

Podobne byla odhadnuta i referenční teplota

TR = 50 °C a E I C 3 /TR = 50 °o/ = 12C *f° I ' I ? a v 1 / 2

raoi real: t o r*.
+°-G120 _,- pro druhou generaci

Vliv těchto chyb na celkovou Civotr.ost je rnačný.

a/ řokuu by byla přípustná hodnota posunu kritio'-.é teploty

křehl;osti rovna 235 °̂  /ooš odpovídá současné fluenci za

30 let provozu o. hodnote Ap = 40/ potom pro materiály

1. generace by celková životnost byla předchozími chybami

ovlivněna takto:

% • »r i g;|? - Í p 1.
b/ Vzhledem V tomu., Se př ípustní hodnota posunu, kr i t ické

teploty křehkosti pro reaktory typu 77EE-440 *e *>*1CO °3,
potora pro stejnou hoCnotu A3? = 40 a stejnou intenzi tu ne-
utronového toku oLdrííírae celkovou ^ivotxioct a j e j í chyby

* 24 r

c/ Fro raateriál;^ I I . "senerace /TJľ &:OĽA/ & T, = 100 °0 a
+. _ ->n-» +35,or _ +220 #
•c- - jur _ i C ) 3 r - _ 24 #

Vidíme, ?e s životností reaktorů JS VI je to na pováže-

nou a bylo by záhodno provést radikální opatření. U našich

sousedů v 1TDR podobné problémy řeší zkrácením plánovaného

termínu žíhání nádob.

Běhen provozu můžeme z faktorů ovlivňujících životnost

vlastní částečně ovlivňovat fluenci neutronů.

Je tedy nutno hledat ceoty ke sníľ.ení toku rychlých ne-

utronů dopadajících na tla!.3VQU nádobu a zvláště pak na svar,

který je kritickým místem. Toho lze dosáhnout principielně

2 cestaiui /rssp. i jejich kombinací/.
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../ Cnítíeiiíii zdrojů neutronů v aktivní zóně.

Pokud nechceme ŝ iícvs.t výkon reaktoru snanená to

používat vsázky s vyhořelý::1. psliven na okraji zóny, neboí

to snižuje zdroj neutronu z vyhořelé kasety na** &Q f*

sdrajs z čerstvé kazety. Přináší to vsak řadu potíží s

nevyrovnáníiu výkonu v aktivní zóně.

2. "iiianšcuí::: aktivní zóny a umetením dodatečného stínění,

a/ Sovětský návrh do stávající konstrukce předpokládá vlosit

36 ctínících kaset /•"$.?. OBR.3/. Tri mase šachovat výkon

reaktoru a jadernou bezpečnost, to znamená intenzifikaci

odvodu tepla ze ZL.;s..:"euó zón;r i tvrdší kritéria na koefi-

cienty nevyrovnaní výkonu, které nedusí 'b̂ t- splnitelné

pro celuu v&.™ipaíí. Cfcvykle je nutno na ooíátku l--.a::.paiiS

nč-koli dní až týunů provoaovf.t reaktor se sníľlenýa vyko-

nea /o«*10 ?í/.

b/ Vahlecle.!! k toaiu, íe použití stínících kazet n?zaručuje

p ľ. cínovanou životnost ní'áoTDy 2. bloku VI, byle. v Z5£ pro-

vedena optirializace stínění tnesx zmen&eiiou sónou a lcoceu

s.l'tiviií s ony. Ukázalo se, re optiintua snížení toku rychlých

neutronů na nôlate je pro případ, kdy nezi zmenšenou sónou

a koie::x je pouze ocel a ?;áaná voda* Vzhledem Ir nutnosti

odvodu tepla z oceli e. zajištění stejných průtoků jako

pro případ se stínícími kasetami byl podíl oceli sniKen

na 65 %.

Y- instrukční návrh předpokládá výrobu nového ko£e a boč-

ního ocelového stínění eloSexióho ze segmentů /podobně jako

u WiiÁ-lGCO/. Při této úprav5 je ir.o2ao, nokue bude pouaite clo

r. 1S82, acruHt životnost 30 let /vis OBR. 3/ G uvíSeiiím

A = 43 pro materiál svaru nádoby.

Ka OBR. 4. je srovnání neutronových toku s B^0.5 iíeV

v závislosti na aziůiutu /označ, esâ ru viz OBR. 1/ v polovině

výrJky a!:tivní zóny pro varia:ty zavášky

/I/ stanc!r.rc.2ií zavázka

I li zaváSlca s 36 kazetami s vyhořelým palivem /4. kainpaň/

/3/ zaváSlta s 36 stínícími kasetami /73 :".' ocel/

/>',/ malá zóna c boční;:i ntínčním /85 '"."• ocel/.

U variaiit ce zmencenou r.ktivaí sónou docháaí ke změně

ria::inri v o.si:nutálním rozlomení z původního smíru 30 ° /viz

OBR.l/ na 12-14°.
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• ' r, ' • i- • i • i ' • 'f*' i f*fjri ! • '

•-.. •,/. j t . , • .• u . J . ••_-. T " . r c i i . / - . - / i

í l e p o u z e Ä 3 : : . !Ta::e vyhrať,y h. úuaJi'J:.! Cidropresu p l n í n o t v r -
•111 čl/nelí A.A. Aba^Jsna e. > o l . /:</.

Tonr.ah.onejme, ."e vc rybrai-i':- r í c í- i ; : 'i rjovrijhu t la l .ov í
iiiííloby se neutronový toV v orOb'hu ľa:.'..-.a.." :.. :'..í, :;"iií se i
sbľ-et'rií ť ! : ÍÍ:I Varoa" or o r-ľ.-r.í k.--.r:;..'-.". 7 / ! / t y l o -;:-r2;':io,
2e pro prv.iích 3 }-sr.-..pjií 2. lil ď,: u Z?. 71 r e pre: rúanó £.•:;;§ ry
Gtreíľní to!:y ľ.iäí .-IĽ o í 15 í .

To vRue 1: :-;áv"ru, ?e Je. riuíno vyh-:o„osovj.i. oi'írúc.Iuy
riueiice rycl-lých neutronů poúle .vľ \ilo^:\o'-, -/r/zzlc na Iraž-úín
hloV.ví v prúbohu p r i c e rsaVtoru. UV-O'.njií ta ?. na nut : iost i l e -
dvní vsáse'^ s n i ž u j í c í c h f luenue. 7 - . '.:....:.:_,.:. u í:. tloVu 71
V-yľa pov/.i'!;•.!. vr-'slia r: 3'—í.:. •'• ''-''rr'-ií. i. " ;i-;oť.. i •_-. t i n , ."« '.-&-
^ety č . 27,46,5c j sou 2 rol-y v y h o ř r l c , -:c•:..•_!.•-:' ľ:r-:"ní :,r.r,et;.
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(neutr./m 2)" 1/ 3/

t x 265 "C

.265

Ucel 15X2M0A

(l200(P+0.1Cu)-19) Svarový kov Cs- OXMJJT

1200(P+0.1Cu)-16) kde P,Cu znamenají %
zastoupeni fosforu a
mědi v materiálu

Pozn. Rozsah složeni a rozptyl hodnot
měření jednotlivých vzorků je
zarámován

t o z « 285 "C

A | 8 5 x Í600(P+0.1Cu)-1.5}

Apg 5 x |600(P+0.1Cu)-1.5)

Přírůstek kritické teploty radiačního zkřehnuti

0.5 ^e f l u e n c e neutronů
s E - 0.5 MeV

t o^» 265°C

W 2 8 5° c

dl& referátu//^/- viz lit.

O.H Ů.OL 0,0'-! C. if
(P+O.lCu)

Obr.l, Závislost koeficientu radiačního zkřehnuti A~ na ozarovací teplotě
t o 2 a obsahu mědi a fosforu v materiálu oceli a svarového kovu

ů.íí
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0BR.2. Časová a teplotní gávialoat faktoru Intenzity napětí

Kj Pro rozdílné velikosti defektu a pro případ havárie
s kompenzací úniku chladivá (prasknutí trubky i 20 mm,
teplota vody v havar. nádržích 55 °C)

ÍKIcJ 3 26 i

200 pro (T-Tk}>80 °C



OBR*3» Schéma základního číslováni palivových kazet
a azlmutálnich směrů na vnitrním povrchu
tlaková nádoby

Pozn.:
Kazety 6. 19,41.47,52,56,59

- se používají jako stínící*

i

Ol

íjo akt. / /tlaková
zóny /šachta /nádoba
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0BR.4* Srovnání toků rychlých ntutronů (gse 0,5 M»Y) pro
různá varianty v»i««k a atínžai v závislosti na

úhlu
yýpoSty provedeny programem DOT3.5.
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Fysvětlivky k OBR.+.

1, Standardní zóna (čerstvé paliTO 3.6 % obohacení na okraji)
a) sovětská projektová varianta vsázky / 2 /

23 grupová knihovna dat DLC-23/CASK RSIC DATA LIBRARY
(1973)

b) sovětská projektová varianta vsázky - 6. kampaň / 3 /;
redukovaná knihovna EURLIB-4 (32 grup. eyetém, Ing. Ra-
taj, CSc, ÚJV Řež)

e) skutečná 5e. vsázka na 2* bloku VI - 5* kampaň / 3 /j
redukovaná knihovna EURLIB-4.

2, Místo stínících kazet použito 3 kampaně vyhořelé palivo*
Ostatní krajní kazety čerstvé (3*6 % obohacení) / 2 /.
Knihovna DLC-23 CASK*

3. Stínící kazety (73 % oceli, 27 % HgO) v pozicích 19,41,47,
52,56.59 (vis 0BR.1)

a) sovětská projektová varianta vsázky (na okraji čerstvé
kazety 3»6 % obohaceni) / 2 /j
výpočet s knihovnou DLC-23/CASK / 2 /

b) sovětská projektová varianta vsázky / 3 /|
výpočet s reduk. knihovnou EURLIB-4

c) 5s* varianta vsázky (kazety 5*27,46,59 2 roky vyhořelé,
ostatní krajní čerstvé, 3*6 % obohacení / 3 /|
redukovaná knihovna EURLIB.

4. Boční stínění mezi zmenšenou aktivní zónou a kosem (85 %
oceli, 15 % HgO dle návrhu ŠKODA - ZBS) nahrazuj stínící
kazety, hraněné plechy a vodu mezi hraněnými plechy a kosen
aktivní zóny. Čs. varianta vsázky (viz 3o), redukovaná knl-
hovna EURLIB-4 / 3 /•
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150

100

•tíníoí
kasety

Doplňující boční
stínSni
(85 % octli,
15 %

36 stínících kaset

•- Doplňující boční stínaní
(85 % oceli, 15 * HO)

I (na tlak. nádobu)

20 /roky/ 30

0BR.5« Zvýšení kritloM t«ploty od rad* skřehnutí materiálu
nádoby atf a sraru ^t| pro 2. blok JJB V1 v závis-
losti na dobi provosu (Ís« varianta caváíky). kasety
í.27,46,58 2 roky vyhořelé*, ostatní krajní čerstvá/
obohacení 3 6 *

*s "
t? + 50

d 0 Y« 2C0
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^ní cplehlivos1., /> -jzpečncsti provozu parních gene-
rátorů VVtíií - 440 a VVISÍÍ - 1000, vyráběních v koncernu
Vítkovice

RTIDru Miroslav Kawalec
Vítkovice, koncern, Ostrava

tíyod

Praktické zkušenosti ze zemí HV-iP i vyspělých kapitalis-

tických státu jednoznačně dokazují, že parní generátory /PG/

jsou nejchoulostivějším zařízením primárního okruhu jaderných

elektráren /JE/ a jejich provozní spolehljvont ovlivňuje vý-

razně jak bezpečnost, tak ekonomicko ukazatele provozu JE.

Nejčastější poruchou parních ^'.nerátorů je ztráta mezi-

okruhové těsnosti mezi primárním a eekummrním okruhem a nej-

častějším mechanismem vzniku této poruchy jsou různé formy

koroze. Porušení integrity princmi čáijti PG dosáhlo na někte-

rých JE ve vyspělých kapitalistických zemích již takového

stupně, že bylo nutno p":o.vú::i .jejich výr/ienu dlouho před dosa-

žením projektové životnosti. Je zná.xo, že také na některých

JE s reaktory typu WER-440 ve státech RVIiP nebude zřejmě

možné dosáhnout projektovú životnosti TG, tj. 30 let.

Zajištování provozní spolehlivosti PG a její postupné

zvyšování je komplexní proces, který zahrnuje všechny fáze

od vytvoření projektové úrovní spolehlivosti v předvýrobních

etapách /výzkum projekce a konstrukce, technologická přípra-

va výroby/, přes zajištění toto úrovní ve výrobě a při mon-

táži až po její ověření v provozu.

Sledování a vyhodnocování provozní npnlehlivooti PG na

JE vytváří zpětnou vazbu, která zajintuje regulační zásahy

/nápravná opatření/ jak ve fázi předvýrobních etap, tak i ve

fázi provozu na JE.

Vzhledem k výše uvedeným akutečnoalem je zřejmé, že sku-

tečná provozní spolehlivou I, VG je vý.iledkem společného úsilí

projektanta, výrobce, monl;á?,ní organizace i provozovatele JE.

Hlavní problémy spolehlivosti parních generátorů a jejich

řešení .

Problematika spolehlivosti PG jaderných elelctráren a

reaktory typu VVBR ne v ÔSĽK ň v ontatních státech RVHP
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.sústreďuje do 2 základním . Slasti:

netěsnosti přírubových spojů primárních kolektorů;

poškození primárních kolektorů a teplosměnných trubek

vlivem korozního působení vody sekundárního okruhu.

Netěsnosti přírubových spojů ?G na 1. a 2. bloku JE V-l

v Jaslovskýoh Bohunicí<;h představovaly dle údajů informačního

systému pro sledování spolehlivosti JE v ČSSR /ISS-JE/ v le-

tech 1579-1986 cca 75 % všech poruch na tělese PG a byly te-

dy poruchou s výrazně nejvyšší 5etno3ti výskytu. Obdobné

na JE Dukoveny se netěsnosti prírubových spojů prlľľiárníoh ko-

lektorů PG projevovaly pouze v období spouštění.

Příčiny těchto poruch byly detailnš analyzovány /pro ome-

zený rozsah publikace se zde nelze touto analýzou podrobně

zabývat/ a na základě uvedené analýzy byla navržena konkrétní

opatření, jejichž realizaci zajištujs jak výrobce PG, tj. kon-

cern Vítkovice /opatření 1-3/, tak i provosovatelé jaderných

elektráren /opatření 4/:

1. Byly navršeny konstrukční úpravy přírubového spoje primár-

ních kolektorů /zesílení víka, prodloužení šroub* a siatie/

za účelem snížení napětí v přírubovém spoji. V návaznosti

na tyto změny byla provedena konstrukční úprava vík sekun-

dárního okruhu. Uvedené konstrukční změny umožní rovněž

využití hydraulického utahováku s předepínáním šroubů.

V rámci úkolu hospodářského plánu RVT budou navržené

konstrukční úpravy včetně hydraulického utahování přírubo-

vých spojů ověřeny v provozních podmínkách na jednom PG 4.

bloku EBO během provozní kampaně 1989/1990. Při tomto ex-

perimentálním ověření budou sledovány napěíové a teplotní

poměry v přírubovém spoji primárních kolektorů pomocí spe-

ciálních tenzometrů a termočlánků, upevněných na přírubě

kolektoru, víku a šroubech, a také signály akustické emise

pomocí snímačů, upevněných na víku* Kabely čidel budou vy-

vedeny pomocí speciálních průchodek přes upravené víko

sekundárního okruhu. Uvedené experimentální ověření bylo

odsouhlaseno sovětskou stranou - hlavním konstruktérem PG

/Gidropress Podolsk/.

2. V rámci řešení etapy úkolu státního plánu RVT bude provede-

no ověření přírubového spo." primárního kolektoru PG W E R
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IJOO V různých režimech, simulujících provozní podmínky na

JE, a to na modelu horní části kolektoru, iSxperímentální

měření bude realizováno na stendu ve Výzkumném ústavu ener-

getických zařízení /VÚEZ/ v Brně. Budou rovněž vyzkoušeny

rázné varianty konstrukčního řešení těsnění tohoto příru-

bového spoje.

3. Byla zdokonalena technologie výroby niklových těsnících

kroužků a v rámci úkolu hospodářského plánu RVT je v k.p.

VŽSKG v.-ríjena technologie oprav návaru těsnících ploch

přírubovýc?i spojů PG na jaderné elektrárně s využitím

přípravků a manipulátorů pro navuřování i mechanické opra-

cování návaru těsnících drá>.ek.

4. Došlo ke zvýšení technologické kázně při demontáži a opětov-

né montáži přírubových spojů primárních kolektorů a k ome-

zení rychlosti ohřevu a chladnutí parního generátoru při

najíždění a odstavování bloku.

Přesto, že opatření 1 a 2, která mají dlouhou dobu rea-

lizace, nemohla prozatím přispět ke zvýšení provozní spolehli-

vosti přírubových spojů primárních kolektorů PG, podařilo se

důslednou realizací opatření 3 a 4 v r. 1987 nwVtioky vylo-,

čit výskyt netěsností těchto přírubových spojů na českosloven-

ských jaderných elektrárnách.

Poškození primárních kolsktorů a těplosměnných trubek vlivem

Korozní poškození těplosměnných trubek a primárních kolek-

torů ze strany sekundárního okruhu je nejzávažnější kategorií

poruch PG, což mů?.e v krajním případě vést až k nutnosti vý-

měny PG před dosažením projel:tov»5 doby života. Korozní poško-

zení primárních kolektorů a těplosměnných trubek PG se již

vyskytlo i v ČSSR, a to na 3. bloku EBO v r. 1987. Vzhledem

k uvedené skutečnosti je nutno věnovat této kategorii poruch

maximální pozornost.

Uvedené korozní jevy mají komplexní povahu a jsou důs-

ledkem celé řady příčin. Hlavním degradačním mechanismem ko-

lektorů z oceli 08CH18N10T je korozní praskání probíhající

za společného účinku vnějšího prostředí sekundární vody,

štěrbin /úsady a konstrukční štěrbiny/, mechanického pnutí,

tepelného namáhání a struktumě-metalurgických faktorů /kons-

tituce oceli typu 18/10, vmčstV'v-' toot, hranice zrn/. Hlavním

^ - * • • ? ar.**••• c - ^ s s ^ . . • •-
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r..9chanis-íie::: poškozování :eplosměnných trubek je podle sou-

časných poznatku důlková koroze zejména z vnějšího povrchu

trubek. Rozsah korozního poškození umocňují úsady, zejména

máge ti t a měď.

Výrobce parních generátorů, koncern Vítkovice, věnuje ko-

rozní problematic e značnou pozornost, o čemž svědčí řaua opat-

ření, která mají za cíl prevenci zmíněné kategorie poruch.

Jsou to konkrétně:

1. Od 2. bloku JE íffochovce bylo zavedeno navařování ochranné-

ho návaru s vysokým obsahem niklu na vnější povrch horní

části primárního kolektoru PG WER-440. Tento návar slou-

ží k ochraně materiálu kolektoru /08CH18N10T/ v oblasti

rozhraní voda-pára.

2. Je ověřována a průběžně ve výrobě realizována řada moder-

ních metalurgických postupů s cíleni dosáhnout co nejvyšší

mikročistoty oceli 08CH18N1GT a zvýšit tak její odolnost

proti koroznímu praskání v prostředí vody sekundárního

okruhu JE *

3. V rámci řešení etapy úkolu státního plánu RVT je ve spolu-

práci s VÚBZ Brno na 4. bloku JE Dukovany prováděn výzkum

chemického složení /zahuátění/ kotlové vody v řadě oblasti

objemu tělesa PG. Na z4.\zl?A* tohoto výzkvutm bude navrženo

optimální konstrukční řešení odluhu PG, které bude experi-

mentálně ověřeno v provozních podmínkách minimálně na jed-

nom PG 4. bloku. Celý výzkum i experimentální ověření kon-

strukční úpravy odluhu byly odsouhlaseny sovětským hlavním

'- konstruktérem PG.

j 4. V rámci řešení úkolu státního plánu RVT je ve spolupráci

'< s VÚHŽ Dobrá ověřována dlouhodobá korozní odolnost různých

\ technologických variant spoje trubka-kolektor PG WER-440

| i WER-1000. Velmi dobré výsledky dává zejména technolo-

I gie hydraulického rozválcování teplosměnných trubek v pri-

| marním kolektoru PG, při jejímž použití dosahuje úroveň

| napétí v materiálu trubek i kolektoru podstatně nižších

| hodnot než u doposud používané technologie rozválcování

i trubek výbuchem.

5. Ve spolupráci s JE Jaslovské Bohunice je na 3. bloku ově-

řována zdokonalená metodika stanovení průniku radioaktiv- '

ního chladivá z primárního do sekundárního okruhu PG po-

mocí měření aktivity Na \ primárním okruhu a v odluhu PG,
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mnozstvj. ocuunu a oojw, u voay v PG. Tato metodika umožňuje
objektivně stanovit velikost průniku a dynamiku jeho ča-
sového vývoje a tím včas upozornit na rozvoj korozního
poškození teplosměnných trubek PG.

Vzhledem ke komplexní povaze korozního poškozování PG
vyžaduje však řešení této problematiky realizaci celé řady
nápravných opatření nejen u výrobce, ale také u provozovatele
JE, generálního projektanta a u dodavatelů ostatiiích zařízení
sekundárního okruhu. Tato opatření byla formulována v usnesení
pracovního semináře ke zhodnocení zkušeností e poznatků zís-
kaných provozováním parních generátorů typu WER, konaného v
Ostravě ve dnech 23. a 24. května 19&8. Pro omezený rozsah
této přednášky zde stručně uvedeme pouze nejdůležitější z nich:

- aplikace spolehlivého kontrolního /diagnostického/ systému
pro kontinuální .sledování kvality vody sekundárního okruhu
včetně PG /měrná vodivost, TH faktor, chloridy, sodík, kys-
lík/;

- rekonstrukce odluhovacích a odkalovacích linií s cílem zvý-
šení průchodnosti, spolehlivého měření a regulace množství
odluhu samostatné u jednotlivých PG jako nezbytný předpo-
klad spolehlivé regulace kvality vody v PGj

- rekonstrukce regulace napájení PG s cílem zvýšení epolehli-
vosti tohoto systému, omezení nežádoucího kolísání hladiny
vody /mimo rozsah projektových limitů/ a teplotních pře-

' Chodových jevů v PG;

,;./ - nezbytné úpravy sekundárního okruhu tak, aby
|V a/ byl snížen obsah rozpustných i nerozpustných látek v na-

V pájecí vodě PG zajištěním čištění kondenzátu ze separá-
ft- toru páry a vysokotlakoých ohříváků,

V byla zajištěna napájecí voda n nejnižší koncentrací c h l o -
§§ ridů a dalších solí, dosažitelnou v československých pod-
"%_ mínkách;
fp - dořešení problematiky těsnosti a korozní odolnosti turbíno-
H" vých i technologických kondenzátorů /náhrada mosazi titanem,
aý;.- což současně umožňuje provoz s vysokým pH faktorem, jež ve-

de ke snížení citlivosti austenitických ocelí v PG ke koróz-
nu praskání/;

- vytvoření technologických podmínek pro:
a/ chemické čištění sekundární strany PG,

V pasivaci a konzervaci PG pri dlouhodobých odstávkách;

§
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- umístění kazet se svedečnými vzorky teplosměnných trubek
do PG /sekundární strana/ a provádění periodického hodnoce-
ní těchto vzorků.

Poněvadž realizace uvedených opatření přesahuje kompeten
ce koncernu Vítkovice, požádal generální ředitel koncernu
svým dopisem ministry PMPE a PMHSE o svolání společného jed-
nání všech zainteresovaných organizací obou rezortu, na němž
bude stanovena zodpovědnost za řešení, termíny a postup rea-
lizace.

Provozní diagnostika a periodické provozní kontroly jako

V rámci programu zvyšování provozní spolehlivosti PG se
koncern Vítkovice podílí na vývoji a zabezpečování projektů
systémů provozní diagnostiky i na periodických provozních
kontrolách PG.

Ve spolupráci s VÚEZ Brno byl vyvinut a na JE Dukovany
provozně ověřen diagnostický subsystém, složený z kanálů pro
měření vibrací, kanálů pro měření teplotního pole v kritických
uzlech konstrukce PG a z vyhodnocovací jednotky, pracující
v automatickém on-line režimu. Na vybraných PG 1. až 4. bloku
JE Dukovany je dále nainstalován vždy jeden snímač k monito-
rování volných částic v primárním okruhu a po dvou sníma-
čích relativního posuvu zavěšené nádoby PG v rámci dodávky
diagnostických systémů KUS a SUS od firmy KWU /HSR/.

Ve stejném rozsahu je navrhován diagnostický subsystém
PG pro JE Mochovce. Pro PG WER-1000 jaderné elektrárny Teme-
lín navrhujeme doplnit diagnostický subsystém PG oproti
subsystému, použitému na JE Dukovany, o snímače akustické
emise /sledování vybraných uzlů konstrukce PG/ a snímače pro
kontinuální sledování chemického složení kotlové vody v PG
/chemická diagnostika/} koncern ŠKODA jako generální dodava-
tel technologie i finální dodavatel systému provozní diagno-
stiky celého bloku JE však doposud náš návrh, týkající se
chemické diagnostiky, odmítá akceptovat.

V rámci úkolu státního plánu RVT, jehož koordinátorem je
k.p. Škoda - ZES, připravuje k.p. VŽSKG ve spolupráci s VÚEZ
Brno vývojová měření pro PG 1. event. 2. bloku JE Temelín.
Vývojová měření obsahují následující programy:
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- napjatost spoje víka a příruby primárního kolektoru PG;

- teplotní a napětová pole ne exponovaných částech /kritic-
kých uzlech/ PG;

- optimální řešení odluhu PG:
Na základe projektu vývojových měření, předběžně odsou-

hlaseného se sovětským hlavním konstruktérem PG, se v koncer-
nu Vítkovice zajištují potřebné úpravy PG WER-1000 pro
1. a 2. blok JE Temelín.

V souvislosti se závažnosti dopadu korozního poškození
teplosměnných trubek a primárních kolektorů FH na spolehli-
vost a bezpečnost provozu PG i celého bloku JE, vzrůstá vel-
mi podstatně význam periodických provozních kontrol jako
prostředku včasné detekce vzniku a rozvoje poškození základ-
ního materiálu, svarových spojů a návarů PG.

Vysoké expoziční příkony radioaktivního záření v primár-
ních kolektorech PG a nezbytnost maximální objektivity a re-
produkovatelnosti výsledků kontrolních operací vyžadují ury-
chleně automatizovat pomocí robotu či manipulátoru zejména
kontrolu vad teplosměnných trubek PG metodou vířivých proudů.
V současné době proto probíhá jednání na úrovni PMHSE a FMPE
o zajištění dovosu takového manipulátoru od firmy SIEMENS
AG-KVAJ /NSR/, který se již osvědčil na jaderných elektrárnách;
s reaktory WER-440 ve Finsku /Loviisa/ a NDR /Nord/.

Významným přínosem ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnos-
ti provozu PG bude rovněž náhrada doposud používané hydrau-
lické luminiscenSní zkoušky těsnosti PG zkouškou bublinkovou,
prováděnou pomocí jednoduchého manipulátoru s televizní ka-
merou a hydrofonem. Tento manipulátor byl vyvinut ve VÚEZ
Brno /ve spolupráci s VlÍJE, JE Jaslovaké Bohunice a s koncer-
nem Vítkovice/ a úspěšně provosně ověřen na 3. bloku jader-
né elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Umožňuje spolehlivou
identifikaci netěsností jak v teplosměnných trubkách PG, tak
ve svarových spojích trubka-kolektor.
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Těsnost zariadení a .je.i VDI.-V na sooíaHl'fost eli.ktrárne

Ing. Heliodor Macko

/•ternové elektrárne Bohunice

Těsnost zariadení úzko súvisí s bezporuchovou prevádzkou

blokov jadrovej elektrárne. Bezpečnost, spoíahlivost a ekono-

mika prevádzky jadrovej elektrárne sú závislé na tesnosti jed-

notlivých zari&dení. Preto už počas etapy výstavby, montáže

a spdštania zariadení JE do prevádzky sa skúškami tesnosti ove-

ruje a preukazuje těsnost všetkých uzlov a celkov. Takto sa

overujo funkčná spolehlivost ako aj radiačná bezpečnost tých

miest a technolog, uzlov, ktorá by v priebehu prevádzky vplyvom

netesnosti mohla byt ohrozená.

Netesnosti môžu vzniknut:

a/ Dynamickým namáhaním prírubových príp. zvarových spojov

potrubí vplyvom vibrácií a z toho plynúce uvolnenie resp.

prasknutie.

b/ Kozdielnym tepelným zatažením jednotlivých častí prírubo-

vého spoja /skrutky, príruby, potrubie/ a z tcho planúce

ich rozdielne dilatácie.

c/ Nepresnostami pri montáži príp. nedodržaním technologického

postupu montáže,

d/ Eróznym pôsobením prúdiaceho média.

Netesnosti zariadení môžu mat okrem straty prevádzkových

médií, vážne dopady na ekonomiku výroby elektrickej energie,

pretože niektoré netesnosti vyskytujúce sa na základných tech-

nologických zariadeniach primárneho okruhu sú takého charakteru,

že ich odstránenie si vyžaduje odstavenie a dcchladenie celého

výrobného bloku. Každé poruchové odstavenie bloku sa samozrej-

me prešetruje, aby bola zistená príčina a následne vykonané

opatrenia na odstránenie poruchy. Vyčísíuje sa strata na výrobe

elektrickej energie zapríčinená odstavením zariadenia na od-

strenovenie vzniklej poruchy.

V tabuíke uvádzam prehíad o podiele straty výroby el.

energie zavinenej odstraňovaním netesností zariadení JE v prie-

behu rokov 198G a 1987 na jednotlivých blokoch Atómových elek-

trární v Jsslovských Bohuniciach. V přehlede je uvedený len ten

počet porúch, ktoré mali za následok výpadok výroby elektrickej



blok

I

II

III

IV

1 9 8 6

počet
odsta-
vení
bloku

5

5

6

6

výpadok
výroby
vplyvom
netesn.

MWh

196 531

87 077

103 964

39 727

celkový
počet
výpad-
kov

20

23

27

24

celkový
výpadok
výroby

MWh.

318 445

211 841

255 126

106 043

pouiôl
straty
vplyvom
netesn.

%

61,7

41,1

38,8

37,4

19 8 7

počet
odst.
bloku
na odstr.
netesn.

9

5

3

4

výpadok
v ý rob j
vplyvom
netesn.

MWh

163 834

85 146

887 873

19 524

celkový
počet
výpadkov

25

11

20

23

celkový
výpadok
výroby

MV/h

266 620

95 655

947 194

55 408

podiel
straty
vplyvom
netesn.

%

61,4

89

93,7

35,2
VJl

-J

-m-
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energie viac ako 200 ľJ.Vh /tj. výpadok rovný približne ekviva-

lentnému hodinovému prestoju turbcgenerátora/ bez ohledu, 6i

ide o poruchový vŕpadok v rámci vyžiadanej zálohy prip. v

rámci "iných vplyvov".

Z tabulky je zrejmé, že podiel odstraňovania netesností

zariadení JE na výrobe elektrickej energie a tým ne spoíahli-

vcsti o ekonomike prevádzky jednotlivých blckov je veími vý-

razný.

Najvýraznejší podiel na uvedených stratách na výrobe majú

parogenerátory, u ktorých sa ukazuje ako kritické miesto utes-

nenie primárnych kolektorov. Parogenerátor tvorí hranicu medzi

primárnym a sekundárnym okruhom. Z tohto dôvodu stí aj podmien-

ky prevádzky parogeneratorov limitované z híadiska aktivity

vedy a pary sekundárneho okruhu ako aj z hlediska tesnosti

tesniacich uzlov kolektorov primárneho okruhu.

Veími závažné sú pri prevádzke parogeneratorov okrem bez-

pečnostných požiadaviek aj ekonomická aspekty, pretože každé

nútené odstavenie bloku na 1 deň znamená stratu na výrobe

elektrickej energie cca 10 000 MWh.

Z týchto dôvodov bola stanovená jednotná metodika pre

určovanie netesnosti deliacich rovín primárnych kolektorov PG

inštalovaných na všetkých blokoch JE J. Bohunice. V zmysle tej-

to metodiky sa vykonávajú kontroly tlaku v deliacich rovinách

prim. kolektorov PG min. jedenkrát za 24 hod. vizuálnou kon-

trolou ra všetkých tlakomeroch a tieto sa registrujú v deníku

vedúceho reaktorového bloku.

V prípade zistenia tlaku v íubovoínom medzipriestore de-

liacej roviny sa vykoná nasledovné:

1./ Zmeria sa aktivita odluhov "netesného" PG, tj. vyhodnotia

sa 3 po sebe odobrané vzorky s odstupom 1 hod.

2./ Skontroluje sa stav a činnost súvisiacich systémov, či

tieto nevplývaj'.' na tlakové pomery v impulznej línii

tohto kolektora.

3./ Skráti sa interval kontrol podlá trendu nárastu tlaku

/min. lx za 8 hod./ a graficky sa trend zaznamenáva.

4./ Zvyšovanie tlaku v medzipriestore netesnej deliacej rovi-

ny sa sleduje do ustílenia tj. do doby, keä sa už hodnote

tlaku clelej řemení a dosiahne min. hodnotu tlaku pery ne

sekundárnej strane príslušného PG.
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Ak sc vziääccm tlaku v imp114.2m.j línii a& potvrdí nárast

sumárnej aktivity cdluhcv m. d 37 Bq/1 bez ohí&du ne hodr.otu

tlaku v "netesnej" deliacej rovine je nutné:

a/ odtlekovat impulzní: líniu, odebrat z nej vzerek & vyhodno-

tit na obsah HJ3CL a aktivitu u poric-ch&t 1 hod. otvorený

drenážny ventil na danej impulznej línii

b/ po 1 hod. opat zmerat aktivitu odluhov "r.eteaného" PG a ur-

čit jej zmenu. Zníženie aktivity svedčí o neručení tesnosti

oboch tesniacich'krúžkov deliacej roviny.

c/ V prípade zvýšenia aktivity odluhov PG n&d hodnotu 3j7.10

Bq/1 musí byt netesný PG odstavený od spoločnej časti pri-

márneho okruhu aj sekundárneho okruhu do 8 hodín.

Ak by sa týmto postupom potvrdila r.etesnosí len jedného

tesniaceho knižku deliacej roviny prim. kolektora, musí byt

"netesný" PG odstavený od spoločnej česti prim. aj sek. okruhu

do 72 hodín. Previerka tesnosti uzla deliacej roviny primárne-

ho kolektora parogenerátora se vykonáva po každom opätovnom

utesnení podía "Inštrukcie pre prevádzku a údržbu PG" a to tak,

že sa kontroluje těsnost asmotr.ej impulznej línie a tiež počss

vykonávania tesnostných hydraulických skilŕok slučky, resp.

sekundárnej strany PG kontrolou zmeny tlaku v impulznej línii

počas týchto hydraulických ski'jšok. Je treba povedat, že vizu-

álna kontrcl8 pri hydraulickej skúňke má m&lť; citlivosť a teda

nie je možné ňcu zistit malé netesnosti. Tieto mikronetesnosti

sa môžu za priaznivých okolností äalej rozvinut a až za nie-

koíko dní dojde k vzrastu tlaku v impulznej línii & signalizá- I

cii netesnosti tesniaceho knižku. •.

Na zákl&de prevádzkových skť;seno3tí boli prij&té tech-

nické aj organizačné opatrenia, aby 3a zamedzili podmienky

pre rozvoj mikronetesností tesniaceho uzla. Opatrenia sa týka-

li režimu náhrevu a vychladzovania bloku, kde sme prikročili >t

k zníženiu trendu ohrevu pri náhreve bloku z 20°C ÍIB 10°C e M

pri vychladzovaní bloku z 30°C na 15°C. ;

Veíkú pozornost venujeme kontrole tesniacich ploch i

samotným tesniacim krvížkom so zameraním, aby nebola vykonaná

montáž kriížkov s prípadn/mi povrchovými v&riami 8ko sú ryhy

apod. Podía nášho názoru môže mat vplyv n« těsnost spoja aj

spôsob opracovania povrchu knižku 1. v srí&asnosti používame i

len knižky, ktoré stf brúsené v pozdĺžnom smere. is^

' ' • %
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Previerku tesnosti samotnej impulznej línie eko aj

těsnost uzle deliacej roviny primárneho kolektora /ktorú sme

do roku 1986 vykonávali pretlakom/ vykonávame vákuovou skúškou

s meraním charakteristiky natekania. Pri skúšaní tesnosti med-

zikrúžkového priestoru pretlakom demivodcu bolo vždy veími

tažké rozhodnut- o tom,či je tento priestor tesný alebo nie.

Predpis pre prevádzku nestanovuje žiaden povolený únik resp.

pokles tlaku. Pritom zdrojmi únikov môžu byt napr. netesnosti

alebo ne tlakovacej pumpe. Pritom si treba uvědomit, že pokles

tlaku o 0,2 MPa v línii predstavuje únik cca 0,07 car vody.

Vákuová skúgka tesnosti impulznej línie sa ukazuje ako

vhodný spôsob previerky tesnosti deliacej roviny, pričom přes-

nost tejto metódy je približne 1000-krát vač?ia než pri hy-

draulickej skúške pretlakom.

Odstraňovanie netesností prírubových a zvarových spojov

za plných prevádzkových parametrov technologických zariadení

sekundárneho okruhu sa vykonáva metódou "FURMANITE". Uvedená

metóda nám umožňuje odstránenie netesností bez odstavovania

turbcgenerťítorcv a blokov JE, čo má veími pozitívny vplyv

na plnenie hospodárskych výsledkov JE a prispieva k lepšiemu

využitiu jej základných zariadení.

Ukazuje sa, že opatrenia prijaté na riešenie problemati-

ky tesnosti zariadení /hlavne primárnych kolektorov/, ktoré

som uviedol v tomto referáte významnou mierou prispeli k zvý-

šeniu spolehlivosti prevádzky blokov JE.
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Využitia skúseností :•*. rúcali?.áolo periodických integrálnych

akúšek pre ďalšie av.-.'šovaiiie tesnosti hermetických priestorov

Ins. Favel B-alí'š

vTJEw E m o , Pracovisko TI ma č e

Úvod .

Spoíahlivá funkcia hermetických priestorov /v prvom ra-

de ich tesiiosí/ je J9dr.ý.:i r, rozhodujúcich aspektov bezpečnosti

prevádzky jadrových elektrární. Tesnosí hermetickej hranice

-«•! svoj význa;:; aj v normálnej prevádzke: vytvára vhodné pod-

ínieiikj- pre funkciu vľ;du .-hotechtnických filtračných r: ysté:nov,

jej hlavnou úlohou je však Hvldc.:iutie havarijných cituá^ií,

vrátane re£.vimr'liiej projektovej nehody - í.ľ?ll. V tejto s-ávislos-

ti často pripor.:in?ji!e, že práve definícia IZ-ľ. predpokladá zly-

hanie prvýc}i dvoch barier na ceste ra látok do vonkajiiej at-

;:;ocft'ry /obal pel. článkov a pri:r.ániy okruh,-', slyhanie tretej

bariery /hermetickej hrcniice/ v2ak neuvažuje. ITa tejto defi-

nícií je vidiet :r:irnoriadr.u rlSle^itosí tesnosti a pevnosti her-

metických priestorov, znázotenú nav., š e predstavou o ocrovsl; o:r.

rossahu :::ateriáln3'ch strát, ktorá by snaiiienala nad projektová

liavária so ^lyhanír. ich integrity. Trc-.lstavou, ktorá po roku

1S05 vyšla ?, hraníc hypotetickosti a stala sa, žiaí, smutnou

skutoonosíou.

Stručný popis

"eriľietickr' hranica SĽ. podía Hiraít a podiiiienok niusí počas

prevádzky skúšaí na těsnost vždycky po jej roziheirňetisovaní

a po opätovnej ;;ernietizácii. Deje sa tak najčastejšie v ofcdo-

bí po ukončení kar.dej plánovanej /ročnej/ odstávky ne výmenu

paliva, tesne preč započatí.n opätovného Epúsíenia. Používajú

sa pritom rízne druhy a metódy slcúoek, na J<toré sú '/.ostavené

realizačné projrarcy a inštrukcie. Stručne si ich v áalšom

popíšeme;

- lokálne skúšky tesnosti, 1ST, "isíujú vhodný.'vi net ódami

/tlakovauxe, ví]:uovunie, bublinky apod./ těsnost tých uslov

na hrsaiici hennetickosti, na ktorých boli vykonané opravy

/nepľ. prier.!-odlty/,- prípíuíne tých, ktoré boli roshermetiso-

v&né /I1 err.•. vvpre, p^vlopy/

- skúšky pnloobslušných priestorov nátokom, SľOP-Iľ, r.isíujú
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Ľo rvi 2 i:--i--.'.&"..ova.i:'cl: neď-s lu í-

- nľúšl.:; polnotslušných ;r iectorov v< t cic oni, SrCľ-7, zisíujú
tecaocťľCľ ..lora;-.!.: vj'tol:u ?. nich ~.o i.jh r.cblal'ovaiaí

- peri.o;:i'i'.-é inte^rv'lne skúšky, ľľiros, • r^.sfuj-.; tesiiosí von-
kajsí j hen.ietiskej hranice :neraní:a ;.ara:-:etrov atiincféiy v
"ľ? po ic. :' n.:tla!-.o,vciii.T a stanovujú •.:'l-.lac;r4' v„'sleí.oj--: veí-
]:OSÚ •Jiiilru. ;:a 24 hodín v perce::tách 2 hr..otnosti vsíucliu,

o^n&'jujer::e skratĽou IS2 - inte3r i lne el.'iLy toBr.ost:--, a
niel'toré zJečiiociuSené P-̂ i-lS: sl'r&ťkou Ci:S - overovacie
pre v;', d s J; o vé c; l-:úš l:y.

Do t erftjši Q vj siedhy
V nscleilujúoiel) ta'bullcf'-cr: sú. siuÍĽOKrieiié J.otprajnie vjs

ledky rieľiočicl'voh r;lrú5ol: M- & vyi)r&t^ch ?C? vy]:ona-'1/c]: v
ÍSÔIl na "ulotoch ^20 V-2 a -LTJ. SP. K2.Ma.-I na vridyc]:y vĽali
vvsledl:y predprevúdsl ovj?sh sľ-:ú.čo]-: ako 1OC •,'.
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Blok

Skúäka
Termín
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6/88

122

Blok

SkúSka

Termín

Veľkosť úniku
z HP

EDU 1

1ST

8/84

100

l.PERIS

11/85

121

2.PERIS

7/87

119

OPS

6/88

178

EDU 2

1ST

9/85

100

l.PERIS

4/87

100 !•

Blok

Skúäka

Termín

Veľkosť úniku
z HP

EDU 3

1ST

6/86

100

l.PERIS

1/88

108

EDU h

1ST

12/86

100

OPS

6/87

111

l.PERIS

8/88

?re n-.';.:• o m o s í r.i ě:'':c uvédie

/icc ;:/

Blok

POP 1
POP 2

POP 3

HP

EBO 3

100
100

100

100

EBO 4

9,5
10,8

16,2

74,0

EDU í

12,1

13,3

3,8
55,3

EDU 2

16,7
139,0

11,1

13,0

EDU 3

1,5
3,2

0,8

53,7

EDU k

1,3
0,8

1,0

29,3

7
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Frvý-^i o;v-.'-.ov.:•;'•.::! CIC ľ r a zistilo po/-;ome snadné shor-
vciiie 'emrwti '.-mni o r- ~Gľ. >1 to">o r.oVouu na orista-y.Mo
i-â i\:'l::e::iu np.:.í;:~e;;:Lu: v.v t]:;- káblov--? /tzv. nslnil-ové/
ieehoŕky :ia hraniciach ľCľ 'oli pre iecc: <•--•>•' ̂ n ^ i poSuiipo;i
" vo 5 r. 1 o ľ ľ- ovvv. polyuretanovou oenou v r,n^ale '.'.?" s V;' j;l:u.;ií:élio
;a-.T.i p9trocl-,r:.--icl:.-'2:o ľ.nvíLiiy. Tecr.osí 10? r-a tým výre.Ľiip
ép^.ila /EBU 3 a 4 ívial:. tieto ^rieclioc/;; uhecnf.-u' ul pri
c!.Trev.-'íi3]:ov.;'c}i C::Í15Í"CÍC:J/. 7 sáčsrsnej ^cce •:'.?:;r.o pova-ova"í

.—U.--t

"ž,

s':or5ovanie tec:ioci.i vonkajšej hranice I-Iľ /výsledky 0?S sú
len orientačné !/. Zhoršenie doteras r.eprel-:o311 o povol=iiých
3C / /;:-ouía l:'.:.ij't a ivod-V-ienolc/, ;;cá sa v&a'-', ľce 1; trie j to si-
tuácii skôr či nesior dôjde. VSeoteone ca pocudr.uje, Se pří-
čina shorSovaiida súvisia £* ra^^i rova::íni •.1cfG';:tuýc:h mier:t v

xcliej výstelke, zaliatej betónom /teda bes iP.ov.noctí

iľ.eiití.fil'i'cie a oprív/, Kapríčiiienýcli procesii pri sácaní
3:'I:lc;':ovc3 äocky. Tiato. procesy fcy ra rial i u každého blolru
poctuvme utl^ovaí, ni-2 je vial: nilcCe iť.ruVa, ř.e do tsj doby
nesaprícinia nedovolená zhoršenie tesnosti I5T. Otízlca odstrá-
nenia tohoto ne£Ctívr.Gho vplyvu je tscluiicky i or^auisačr.e
m:r.oi'i?.crie náročná. Je casosrejné, He pri každej skúške sa
robia kontroly celej hermetickej hranice a sisfcen? /sjavné/
sÄvi'-ťiy sa odstrašujú. Ukazuje na v?al:, iie na celkovej tesnos-
ti sa pozitíva tohoto odstraňovania nralíticky neprejavujú.
Z toho teda plynie tvrdenie o náročnosti problematiky.

Celú otázku zlepšenia tesnosti íľ? bude pravdepodobne
nevyhnutné rioňit komplexne. ITemoSenie sa spoliehal na čiastko-
vé odstraňovanie závad. Ha blokoch JE je nutné navrhnúí a
prijaí taký cúbor opatrení, ktoré v budúcnosti zabezpečia
výrazné r-lepSenie stava. Pri nahliadnutí do sosnamu opatrení
na slepľ.enje besrečnosti čs. JZ /vyprecov-anon na pokyn 5CTA3
no hc.vó.rii v Sernobj^le/ sne nenašli ani jedno také, ktoré by
ra týi"a.lo preôr.etu nášho probló-au.

V íiťivislosti r. riedení;.! problému bude potrebné celkove
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hor;"; •.••«'.ej f.ceíovej včielky, ktorí
;raľ.ticky s t r e t í cvij pôvodný výsna;;; / ! / . ľ r i svášer.í požia-
daviek na těsnost hranice "ľ na WER 440 /V 213/ je väbec
ot-'aiie, či rozhodiv tie projektanta c ssradení oceíovej výstel-
ky do hermetickej iranjec bolo oprávnene. IJamerar.í výsledky,
aíslíeiió sl.áser.osti u nác i v zahraničí /Prancússko/ hovoria,
že toto rozhodnutie tolo nesprávne. I-'ro jektán t nesohícciiil
skutočnú realitu v i'roviii r v disciplíne vykonávania je.h:otli-
vj'ch ní:a staiiovenych tecluiolo^icliych operácií v pouaienlrach
stavby. Dodn.toĽiiá náprava bude /ai:o vi'.dy/ veí'/.ii íaíLá a hlavne

Záver
rredpoklaclái.-., 2e zúvaSnost predmetu jeŕ.iiaiiia te^to lco:i-

ferenoie vytvorí preclpohlaôy _nre Jej periodicitu a verí:;:, Se
na budúcoir. Jednaní konferencie budení nocí referovat o real i-
zácii opatrení s rnu-1 edi'iy",.. zleptíovanírn jesiiosti IIP.

Iľa r.áver si dovolím ešte jednu posnáinlcu: uí talaner 25
rokov sa riúcastnujea výstavby, spúěíania i prevádaky víetlrých
blol-ov ZZ v 5S£?- /vrátane Al/. Veíaľoát :-. i ich preliezol
svon'-:u i s vnútra, ŕoáobľie Pko všetci prcváilatári sor.i prešiel
od pocitu určitej zvláštnej úsrost:. pri prvom sapípar.í na
doaáiiietľ.-iclrej l".or.trolc a:"; po .ľnsšr;é, «Iá ra noveäaí, určité
rutinérs t vo. Iľejalré drobné zaborenie, či cialá dávočka nás
netoče rozhárisaí. '.'.ožno je v tom trochu zvyku, trochu poho-
dlia. Ctŕle som jednoznačne toho n.-'/ioru, £e je to podstatne
nenSie slo, neš to, ktoré do nás treiisfoKuUJe che:r.iaovaíié
Doínohoc^očárstvo.

Lenľie posor: toto vžetl.o olatí pre noríx'.lnu pr-:viídzJm
JE ľ Pre havarijné stavy j s situácia sárjadne odlišná. Rosdisl-
nosí havarijných s. normálnych stavov na J3 je podstatne väčšia,
než u ktoréholioível: iného technického zariadenia e. tu je ne-
bezpečie, 2e si túto ckutočnosí neuvedomíme dostatočne. Hádam
aj táto /alebo budúca ?/ konferencia mala si Aa.í do názvu
nie bespečnostné aspekty prevútLsky, als bezpečnostné aspekty
havra'ijných prevádzkových /i neprevádzkových !/ stavov, pre-
t«že tam tkvie hlavné .'nebezpečie JE pre okolie.

S tnho vyplýva, £e na kaiidom bloku, v ktorýl<oívek oka.ti-
2ik musíme- byí uó*!-:la<3ne pripravení na zvládnutie kí'.ídej rnorí-

. - — <
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--ej havarijnej s i tuác ie , ..usíme hyí pripravení Icádrovo i
.materiálne a mučíme túto pripravenosí patrične pre%rc-rovaí.
A práve tu, v te j to pr:lpr?ve-nogti a v j e j preverovaní ne:ní.
miesta £iaŕ.n?. rut ina, žiaden :-vyk ani pohoulie. I-'a'.clé nrehl i -
a i n u t i e , ai:okoívek sanedfcateíné sa nám n&ze vypomstil. ITsiuusí,
a le , z i a l , moae !

;•/

•••iv**ftŕ&aaiKNSifl»
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Zmena hydraulického odporu reaktora 1. bloku SBO

Ing. J. Krnošena

iSBO Jaslovské Bohunice

1. Informácie o konštrukcii I. bloku /s híadiska pulzácie

prietoku/

1.1. Blok VViSR-440, reaktor typu V 230 /uvedený do pre-

vádzky v novembri 1973/. Dno nosného pláš£a je

tvaru otvoreného valca.

Pozn.: na rozdiel od V 230 dno nosného plašia typu

V 213 je ukončené bómbírovaným perforovaným

dnom, viď. schéma na obr. 1.

1.2. Tlakový rozdiel je meraný:

- na každom hlavnom cirkulačnom čerpadle /HCČ/, na

saní a výtlaku

- na reaktore; impulzná trubka je ukončená

- pre vyšší tlak tesne pod labyrintovým tesnením

nosného plašta

- pre nižší tlak na stene tlakovej nádoby, vo

výške cca 1400 mm od osi horúcich nátrubkov.

Tlakový rozdiel je zaznamenávaný na zapisovači.

2. Pulzácie_grietoku_v_Si_karagani

2.1. Od počiatku prevádzky v r. 1978 do ukončenia

7. kampane na počiatku r. 1987 mal zápis tlakového

rozdielu na reaktore delta Po charakter: ustálená

stredná hodnota delta p = 0,31 f>'IPa, rozkmit /dvoji-

tá amplitúda/ cca 0.025 MPa, frekvencia rozkmitov
p

cca 10 Hz /lopatková frekvencia/.

Počas GO 1, bloku v r. 1987 spojenej s čiastočnou

výmenou paliva neboli robené neprojektové zásahy

do hydrauliky reaktora:

- neboli vynímané vnútorné časti reaktora /VČR/

- z dôvodu revízie boli vymenené vymeniteíné časti

dvoch HCČ

Po GO 1. bloku bolo v máji 1987 pozorované kolísanie

neutrónového výkonu reaktora v rozsahu do 2 f« Nnom.

Po rozsiahlej analýze v máji 1987 bolo zistené,
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a neskoršie v priebehu cdej tí. kampane potvrdené, že

príčinou zmeny výkonu je neperiodická zmena hydraulického

odporu v dolnej časti reaktora, v oblasti dna nosného pláš-

ía. reaktora. Ostatné podozrenia /vadné meranie, cudzí

predmet v chladivé, radiálna alebo axiálna nestabilita VČR,

obtok chladivá/ boli dlhodobým meraním vylúčené.

Príznakom neperiodickej zmeny odporu je kolísanie strednej

hodnoty delta p na reaktore.

Charakteristické údaje záznamu delta p na reaktore:

- tvar pulzácií je zobrazený na obr. 2:

- Ä p R dosahuje dve diskrétne charakteriské hodnoty

- S p horné a ž p dolné.

- amplitúdové charakteristiky sú v tab. 1.

- časové charakteristiky:

a/ pobyt na hornej úrovni, tj. podiel

& P hor 1
3

—2 "i
b/ frekvencia zmeny strednej hodnoty je 10" + 10~ J Hz

Pulzácie pretrvali celú tí. kampaň.

Pozn.: neperiodická zmena hydraulického odporu toku chla-

divá v geometrii príbuznej geometrii dna reaktoru

V 230 je experimentálne potvrdená v podklade /I/,

ako dopad prítomnosti resp. zániku hydraulických

vírov.

..2. Počas rozšírenej GO 1. bloku v r. 1988, s cieíom

odstrániť pulzácie, na základe stavu

- boli zaměněné vyměnitelné časti HCÔ v 4 slučkách

- bola vykonaná kontrola a rozmerová analýza VČR.

Súčasne bola "skolíkovaná" čast VČR.

3.

3.1. 9. kampaň 1. bloku začala 27.5.1988. počas nábehu

1. bloku sa pulzácie prietoku objavili znovu s vyššou

amplitúdou. Charakter - viď tab. č. 1, stĺpec "spúšíanie

po GO 88".
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3.2. Pre odstránenie nof.esnozfci deliacej roviny primárneho

studeného kolek Lora HJ 1?. bol blok po cca 1-dňovej

prevádzke odstavený, vychladený, ľoč&s tejto mimoriad-

nej opravy neboli vykonané žiadne sárjahy do hydrau-

liky I. okruhu.

Po opakovanom nalehnutí bloku 2.6.1383 sa pulsácie

objavili a pretrvávajú.

Charakteristické amplitúdové údujf; sú v tab. 1.,

stĺpec "9, kampaň".

Z pozorovania amplitúdových charakteristík vidno:

- amplitúdové charakteristiky v 0. a 9. kampani sa

prakticky nelíšia.

- výrazné zvýšenie amplitúdy ro:'„:mitov a zmena stred-

nej hocinoty hlavne spodnej hodnoty strednej tlakovej

straty poči-.s krátkodobej prevádzky /počas prvého

spúštania/ nie sú vysvetlené, ani jeho zaniknutie

v prevádzke od 2.6.1S88.

Časový charakter súčasných pulzácií je iny ako pred

GO j

pobyt na hornej úrovni tj.

A, p hor . 3 j
A. P dol a 4 ;

Frekvencia zmony strednej hodnoty zostala na úrovni

10~ 2 + 10~ 3 Hz.

Lopatková frekvencia sa /samozrejme/ nei^menila, je

rádu 10 2 Hz.

4. Závery

4.1. Bolo potvrdené, že zákludnou určujúcou príčinou nepe-

riodického pulzovania prietoku chladivá je nestabilita

prúdenia chladivá v dolnej časti reaktora. Jav je

charakterický pre geometriu prúdenia v reaktore typu

V 230.

4.2. Ku iniciácii pulzácií, tj. ku zmene hydraulického

odporu a tým prechodu z jednej energetickéj hlediny

prúdenia do druhej prispievajú vSetky komponenty

hydrauliky primárneho okruhu /charakteristiky HCČ,

odporové chrakteristiky slučiek, otáčky HCČ, .../
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Pozn. k 4.1., 4.2.:

Na 1. bloku prietok pulzuje pri práci 6 HCČ, a v štyroch

prípadoch pri práci 5 KCČ.

Ha 2. bloku prietok pulzuje v troch, prípadoch pri práci

5 HCČ, pri práci 6 HCČ pulzáoie nie sú.

4.3. Prevádzka blokov 3B0 je /z híadiska pulzácií, dopadu na

VČR/ trvale sledovaná v úzkej spolupráci so zástupcom

hlavného konštruktéra, so ŠKODA a VÚJiS.

Je nadviazaný kontakt na zahraničných majiteíov v 230.

4.4. Z híadiska prevádzky R a VČR je ocenené, že prídavné

dynamické namáhanie tlakovej nádoby i VGR nie je významné.

Tvrdenie bude podložené výpočtom.

Podklady

/I/ 1.3. Idelčík: Príručka o hydraulických odporoch,

Moskva, Ivlačinostrojenie, 1975, str. 229,

b. 89,70.

/2/ Pulzácio Drietoku chladivá 1. bloku E30 v 8. kampani,

. kol. EBO, GSS, VÚJS, Jaslovské Bohunice, 2.3.1988.
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x'ab. 1. Charakteristické ho<;."Oty p, p o": as oul^úcií

prietoku chladivá na 1. bloku ĽBO, p, /;.:Pa/

P a r

delta p

delta p

rozldriit

delta p

delta p

rozkmit

delta p

delta p

rozdiel

delta (

teplota

a m e t e r

1

'd

delta p spod

3

4

delta p hor

h o r

spod

Ap=CSPh- äPg)

Ap) max

vstup

L. k , , o

G, Ľ Db

0,3^3

0 , 0 ^

0,315

O,33S

o,o;:3

0,3*7

t ,310

0,017

0,041

ari fipúúťanie
po G0' íio

O,i53

O,2:S;7

0,054

O,l:t33

0,3^5

0,000

o f 3 i í í

O.L75-

0,046

0,112

9« karunaií
/2 O 6.1538/

0,256

0,3^0

0,024

0,31ó

0,336

0,0^0

0,326

C,Clo

0,013

0,040



SCHEMA REAKTORA V V E R - U O .

V 230 V 213

HORNÝ BLOK

HLAVNÁ DELIACA
ROVINA

LABYRINTOVÉ
TESNENIE .

NOSNÝ PLÁŠŤ

DNO NOSNÉHO
PLÁŠÍA
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Obr-2 CHARAKTERISTIKA PULZA*CIS MISTOKU CHLADIVÁ I. BLOKU EBO

!•/ KotOTané údaje záznamu

2./ daaová eharakterlattka atredovancj hodnoty A p R
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Vliv chemického režimu sekundárního okruhu na bezpečný provoz

JE

Z. Hradil

Jedním z prostředků k potlačení koroze v sekundárním

okruhu JE s tlakovodními reaktory je udržování takového cheinic-

kého režimu, aby transport nečistot a korozních produktů v

okruhu a jejich ukládání na teplosměnných plochách výměníků

tepla a na akčních plochách parních turbin byly minimální.

K řízení chemického režimu máme k dispozici několik nástrojů

a to:

a/ úpravu přítiavrié vody

V úpravu turbinového kondenzátu

c/ odplynení kondenzátu a napájecí vody

d/ odluh z parních generátorů

e/ úpravu separátu případně i vysokotlakých kondenzátů

f/ dávkování cheriiikálií.

Upravó. přídavné vody demineralizací se směsným filtrem

jako koncový ni členem, který se u JE dává obvykle až na sklado-

vací nádrže demi-vody, zaručuje většinou dostatečnou kvalitu

přídavné vody. Určitým problémem jsou organické látky obsaže-

né ve vodách, pro jejichž dokonalejší odstraňování by bylo

třeba v nutných případech zařadit do schématu úpravy přídavné

vody speciální technologické postupy /reverzní osmoza, sorpce

ne aktivním uhlí, oxidace apo./.

lípravs. turbinového kondenzátu je ánes většinou samozřej-

mostí, i když stále přetrvává ve světě polemika o jejím příno-

su, o technologickém uspořádání a periodickém ci trvalém vyu-

žívání. U sekundárních okruhů JE s tlakovodními reaktory se

používá převážně klasických směsných filtrů, případně s napla-

venou vrstvou katexu, nebo předřazeným katexovým filtrem.

Průměrná účinnost odstraňování jednotlivých nečistot úpravou

kondenzátu je za běžných provozních podmínek uváděna v rozmezí

40-80 ?s.

Odplynení napájecí vody hraje důležitou roli při snižová-

ní obsahu kyslíku v napájeoí vodě pod stanovenou mez a s při-

hlédnutím ke vlivu kyslíku na injciaoi korozního praskání au-

steniticliýoh materiálů i při potlačovaní koroze v parních gene-
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r:\torech. Aby bylo možno dos:í:.nout co nejnižší koncentrace
kyslíku v napájecí voda, je třeba zabezpečit velmi nízkou kon-
centraci kyslíku i v kondenzátu. To klade zvýšené nároky na
těsnost vakuového systému a účinnost odsávání smisi páry a
neakondenzovatelných plynů vývevami. Obvykle se aplikuje i
chemické doodplynění napájecí vody hytlrazinem.

Odluh z parních generátorů je mistera odvádění řady nečistot
z okruhu voda-pára, která se koncentrují v kotelní vodě par-
ního generátoru. Z ekonomických důvodů bylo stanoveno maximál-
ní množství trvalého odluhu 0,5 £, spolu s periodickým odkalem
ma:c. 1,0 \c z průtočného množství napájecí vody. Aby mohl odluh
skutečně plnit svůj účel, je třeba umístit odluhovací potrubí
v parním generátoru tak, aby byla odvádína .?l:ut?čn-5 zahuštěná
kotelní voda. Dále je třeba, aby odluhové potrubí nebylo zave-
deno do společného kolektoru, ale vedlo a/, do expanderu samo-
statně, líprava odluhu, zařazená do provodního ;;che:natu přede-
vším z hlediska radiační bezpečnosti provozu, přebírá vlastně
u JE funkci odluhu odstraňovat nečistoty z okruhu a je tedy
nutné zajistit její optimální provoz a účinnou chemickou kon-
trolu.

V separátoru vlhkosti páry dochází v dynamických podmínkách
za provozu k ustavení určitého poměru nečistot mezi vodní a
parní fází odpovídajícího do určits míry rozdělovačíra koefici-
entům jednotlivých látek s přihlédnutím k dynamice proudění
a provozním parametrům. U řady nečistot zde dochází ke koncen-
trování ve vodní fázi. Z toho důvodu je účelné zvážit možnost

• kaskádovat odloučenou vlhkost, alespoň určitý podíl, do konden-
sátoru, aby bylo zajištěno zachycování nečistot obsažených ve
vodní fázi - separátu. Je rovněž možné zařadit do okruhu úpra-
vu separátu a vysokotlakých kondenzátů vhodným způsobem
/elektromagnetový filtr, mechanický filtr/.

J i*. Dávkování chemikálií napomáhá udržovat požadované hodnoty

fj ' chemického režimu, zejména pH, reagovat se zbytkovým kyslíkem
ty a tím udržovat odplyněnou napájecí vodu, udržovat požadované
,» redox prostředí, a tím bezprostředně ovlivňuje korozní pochody

u jednotlivých částí sekundárního okruhu. Nejrozšířenějším
způsobem korigování vlastností medií v sekundárním okruhu je
dnes chemický režim s dávkováním těkavých alkalizačních prostřed-
ků, nejčastěji amoniaku a hydrazinu, v některých případech i
morfolinu. V poslední době je venovaná pozornost optimalizaci

A >
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•lávkování hy-ira^inu a automatizaci jeho dávkování na základě

:ioření redox potenciálu v napájecí vodš. Optimální koncentrace

hydrazinu v napájecí vodě se udává v rozmezí lOC-150/ug/kg.

V našich podmínkách zápasí často JE s nedostatkem hydrazinu

a používané koncentrace se pohybují mezi čtvrtinou a třetinou

uváděných optimálních hodnot. Rovněž hodnota pH udržovaná dáv-

kováním amoniaku v podmínkách provozu našich JE je nižší, než

Ze požadováno pro zabezpečení potlačení koroze v celém systému

sekundárního okruhu, včetně separátoru a potrubí separátu a

kondenzátu z přihřívákú.

Otázkou je, jaká jsou pro řízení chemického režimu sekun-

dárního okruhu našich JE v současné době podmínky a technické

možnosti?

Problém ovlivňování složexií kotelní vody parních generáto-

rů je znám již několik let. Odhlédneaeli od optimalizace místa

odluhu, bylo již mnohokrát poukazováno na to, že společným

odluhovacím potrubím ze všech parních generátorů dochází k

elévání kotelní vody mezi jednotlivými parními generátory, což

brání řádnému odluhování. Navrhované samostatné potrubí s kaž-

dého parního generátoru do expanderu odluhu, nebo i vise expan-

deru, nebylo dosud nikde realizováno.

Obdobně jako chloridy působí iniciaci korozního praskání

měď vycementováná na trubkách v parních generátorech. Přestože

nízkotlaké i vysokotlaké ohříváky jsou osaseny trubkani z ne-

rezu, existují ještě dva zdroje mědi v sekundárním okruhu a to

kondenzátor, kde je obsah mědi v kondenzátu prakticky elimino-

i- ván úpravou kondenzátu a technologický kondenzátor, který

',-: může být především zdrojem :ao-di vnášené do parních generátorů

:/. v průběhu režimu dochlazovani. Trubkování technologických

jľ- kondenzátorů mosazí narušuje také možnost optimalizovat mokrou

| konzervaci parních generátorů při odstávkách. Přestože uvedený

%. problém je znám již od JE V-l, jsou technologické kondenzátory

| i u dalších JE s W E R 440 vyráběny s trubkami z mosazi.

k Snížit obsah železa v napájecí voda před parními generá-

* tory pod hodnotu 20 /Ug/kg udávanou v současnosti platnou nor-

mou je při dnes platném chemickém režimu s pH udržovaným podle

normy prakticky nemožné. Žádoucí je přitom snížit obsah železa

v napájecí vodě pod 5 /Ug/kg. To ale znamená zvýšit pH napájcí

vody alkalizací anoniakem nejméně na 9,3, lépe na S»8-10,0.



- 77 -

T jmu však brání mo::a3istó t-rubk;: v kondenzátorech. V praxi se

však nedodržuje ani kompromi3 vycházející z výzkumných prací

EGU a potvrzený i pracemi QRGR2Zu, tj. udr/ování pH v rozmezí

9,0-9,3, což by bylo za stávajícího atavu s mosaznými trubkami

v kondenzátorech možné. Přitom provoz úpravy kondenzátu, který

je nejčastěji udávún jako příčina udržování nižšího pH, nemá

ve většině připadá patřičný vliv na udržování kvality sapájecí

vody, která je ovlivněna hlavně kvalitou separ-'tu a vysoko-

tlakových kondenzátů jdoucích mimo úpravu kondenzátu. Ve větši-

ně případů je v našich JE úprava kondenzátu pouze pojistkou

netěsnosti kondenzátorů.

Těsnost kondenzátoru 3 mosaznými trubkami není absolutní.

f.íargulova udává hodnotu přišívání chladící vody do kondenzátu
; 0,004 %. Podle normy OST 34-37-7^rJ-B5 je to již jen 0,001 %.

Při uvažovaném dvéctěnásoV-néni zahuštění kotelní vody v parních

generátorech se mohou i při dodržení požadavku platné normy vy-

•' skytnout koncentrace chloridů ve stovkách :uikro gramů ria kilo-

• gram. Nové trendy v chemickém režimu parních generátorů uvažu-

jí se snížením koncentrace chloridů v kotelní vodě parních ge-

j nerátorú pod 0,1 mg/kg. To, Ze se daří uvedených hodnot na

všech našich JE dosáhnout /běžně dosahované koncentrace chlori-

dů v odluzích z parních generátor"; jcou dokonce nižší než

50 /Ug/kg/, je zásluhou jednak činnosti úpravy kondenzátu a

zejména vyšší těsností kondenzátorů i když za cenu relativně

časté výměny kondenzátorových truLek.

; 1 , Co však je proveditelné u kondenzátorů, i když výhrady

k mosazným kondenzátorovým trubkám narůstají i u nás /v souladu

s celosvětovými trendy přechodu k trubkám K titanu nebo nere-

{ í zových ocelí/, je velmi obtížně realizovatelné v případě par-

fy nich generátorů. Ty se stávají tedy rozhodujícím uzlem nejen

sekundárního okruhu, ale limitují provozuschopnost a životnost

celé JE. Proto by měla být věnována maximální pozornost jak

výběru materiálů pro parní generátory a jejich zpracování a

montáži, tak i chemickému režimu s důrazem na potlačení všech

forem koroze, jak za provozu, tak i při odstávkách..

Chemický režim je třebu udržovat a řídit tak, aby znečiš-

tění kotelní vody parmích generátorů bylo udržováno na co nej-

nižší míře. Limitovat obnah korozních produktů v napájecí vodě

přísněji, než udává stávající normu je nemožné bez dalších
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technických opatření včetně zmúny materiálů trubek v kondenzá-
torech turbin i technologických kondenz;ítorech. Ostatní normo-
vané ukazatele jsou udržovány na provozních hodnotách splňují-
cích požadavky platmi normy s bohatou re-servou. Přesto by bylo
vhodné limitoval jak zvýšené hodnoty pro případ narušení che-
mického režimu po .určitou omezenou dobu, tak pomocí vhodného
integrálního ukazatele přípuaLný oboah nečistot vnesený do
parních generátorů v průbohu jedné provozní kampaně. Tento uka-
zatel založený na integrované hodnoto ii:Srné elektrické vodi-
vosti používají ve francouzských JE.
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iiizstalaoe ^yjhloZinwj.ch rj/.r.tur na elektrárne VI a jejich

vliv na -royoz • .

In,::. Jaroslav 2ubek, CSc, lne- Y-e.rel Bednařík

Výskumný úctav energetický Praha

Úvod - Vliv ar.natur na parním kolektoru na dynamické vlactnos-

ti_bloku

V rámci opatření ke svýiiení bezpečnosti provoau JZ VI

byla provedena na hlavní;:1, parním kolektoru 1. bloku J5 VI

instalace dvou rychločinuýoh uzavírací c h annatur* Tyto . arma-

tury rozdělují kolektor na levou a -ravou •jásť tak, íe do

ľ.aíído s jelio částí Jsuu z;a'Ast5ii£. potratí .;<= bří ^f.rOoeneráto-

rů. Druhá ama\;ura byla použita s dCr/oJu s:'lol:ování poule

bei'pccnnstiii filosofie Jaiierayo!; elektráren. T o rroíriäif-ení

hydraulického odporu arr.atur při provozu jedné turbiny na

jmenovitém vj'konu s. předbí-2ut'm vyhodnocení namířeného údaje

c hlediska vlivu na zvýcení nestacionámícii časových odchy-

lek, r.p.ranetrů bloku při určitveh ••• rov o ani o h reai:ueoh bylo

íiutno •Iruhou araaturu odstranit.

Instalovaná ariiiatura je nohán-Sna elekíroaotoî eir., má ovut-

lost příruby 35C ^-x a je sar-ontovína na parní kolektor, tvo-

řený potrubín o prúinSru 500 r.-ju. .f;"ě?f>v'íir byla tlaková strata

na jednom ventilu stanovena C_,32 í.'.Pa při průtoku páry v pro-

jektovom fuii-jru. Iři průtoku páry v opačném ezsSru je tlaková

ztráta o cca 20 ',' vyeší. Tato ztráta j s d tíná konstrukcí arma-

tury a redukcí potrubí před ní.

Z hledirka provoau bloku -e vliv této rj^hlooirjie uaa-

vírací armatury může projevit sejména při režimech, kdy vzni-

kají nesysietrie ve vtoku a odtoku páry z obou částí kolekto-

ru. Zejména jde o abnormální režimy velkého odlehčení jedné

ze dvou pracujících turbin nebo značného snížení výkonu jed-

noho nebo dvou p&rosener.-'toru výpadkem hlavních cirkulačních

čerpadel. Z normálních provosních reiiiraů jde o reaim odlehčo-

vání jedné turbiny při druhé turbině pracující na jmenovitém

režimu anebo při zatěžování jediv' turbiny při druhá turbině

zcela odlehčené, hydraulicky odpor ryehloeinné armatury způ-

sobuje r,na;.:ná odchýlení tlaků v obou částech kolektoru. Vůči

případu, ;:•.!./ r.'ii.;atura s daný:;', hydraulickým odporem inotalo-
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;/ána není, maximální o.Ich.y''.l:y t lak v v sekundárním s. priuamí::!

oltruhu budou vyšší a tin ze shorcí provodní vlastnosti bloku.

Zvýšení odchylek tlaku mi*:?, e být tak velké, že dojde k neííá-

cloucírau otevření pojiuíova.:ích ventilu parních generátorů,

nebo k výpadku poclední pracující turbiny od cignálu nadmer-

ného poklesu tlaku a k hŕ.varijníiau o c" stavení real-toru ochra-

nou prvního druhu. Otevření pojištov-acíck ventilu parních ge-

nerátorů, cpojené E možným jejich neuzavřením i;o poklesu tlaku,

vede k velkému, nadaírně rychlenu a nebezpečnému poklesu tla-

ku v sekundárním i primárním, okruhu. Tri výpadcích IICČ mu* e

v důsledku značného poklesu tlaku páry dojít k odpojení jc-dns

turbiny spojen..'mu r-e amencur-i v nay.ájení IÍG-J. Krátkodobý výpa-

de1' napojení vede pak k podání .-d^nálu Jo regulátoru res.'.toru

0 výpacl-:u třetího I.3J e. tin k iieiadouci.-iu !:av£.rijní:.;U odrta-

vení rea'-toru.

Výíe uvedené noruální provodní režimy spojeni c odlehčo-

ván:';v. .?» r,at2?.ováním turbin nejsou nsbespečn-á s hlediska časo-

vých odchylek tec'molocických parairietr". Instalace ryohlocin-

ii'.v amíitury víak ko:nrlikuje prútěh tííchto reši:rí. cej.-.'.-'na ss-

saheiíi oraesovaeích /unkcí v regulátoru vý]-onu turbiny a pro do-

cílení potřebných sniša výkonu turbiny je nutné regulační pro-

oes ř•'i\í.t ruínt.

Proto byly na poSadavel. SřO v "GI* provedeny ro"';or./ prů-

tahi0; přechodových procce;' po:::ooí verifikovaného .:o.lelu dj^na-

;r.;.ky jaderní' elektrárny VI, jejichž cílo:- byl n jictit ctu-

peň Khni-Sení provosních vlastností bloku a ze zí"kaných posnnt-

1 ů odvodit z-áv5ry pro pro vos. Roslory byly provedeny pro pod-

•/.iínky hydraulického odporu 0,3 '-Ira n 0,6 'ľľn. při provozu

jedno turbiny na jmenovitája výkonu /tj. píi inptelP.ci jedné

noho dvou aznatur/.

Vliv jedné armatury při správná funkci regulačních obvodů

blokui _ ._

Po instalaci jedné uzavírací amií-.tury na kolektoru 1.

bloku J3 VI bylo provedeno oc.skou§ení vlivu této r.raatury na

přechodový proces bloku, vaniklý od.v tavenia jednoho se dvou

pracujících turbin při jmenovitém výkonu reaktoru a turbin.

V důsledku nesprávné funkce automatiky doběhu HOC neproběhl

přednostní autoroatický záskok reservy napájení HOJ .dříve na-

nájen:'ho vypadnuv;,ÍÍ.Í turbogenerátorem, co2 vedlo k odstavení
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-i-ťtíj.o Tľ' J a '. ' •••.-.'•:-j:! j::.. í. •. •:• 'u '-"i\e*.í r e a k t o r u o;

:.C-I. ľrestoíe byl vr^LČL ::1 ourly ;-ísduacuč ukoníeľ., bylo HIOĽ-

no 3;n"'rit i;:axi;-;;= tlr.ku na oV-u "ást-ch kolektoru. Tlak páry

vystoupil nia::i;nální ns. -i-,C '.Zz a na c'ruhó straně na 4, S iTa

/při správně pracujících ľľEľ/. S tč^ito1 míření..i uobí-e sou-

;;lF.:dly i vypo"etená nvixiiaa tlaků páry.

Výsledky aoľ.elovó analýzy pro tlakový spád na armaturách

Analyzovány byly abnormální provoaní re2i.;;y vsnr.klé jed-

.nou as dva.'íia nesúvislými poručhariů, při kterých se instalace

aridatur jaĹiĽe ntjn'ipľ-íziiivSji projevit z Iileiliyka svýacní nebo

poklesu ociTr:-:^etvr.: bloku.
-/ Výpcaek jsonoho r--;e dv->u pr^cují^íc', tuvtin U3..vřením JíSY

se fsuuoasnou /•.•:.'v:'.slou neV-o • czč.vlslou/ blokádou jejich

Výpočty byly provedeny ^ro poír.iínky, ?e regulace tlalcu

ponocí PSA je říscna sieaálem tlaku nr. str:ui§ pracTJící tur-

biny. Regulátor reaktoria AIu'.:4 jev re2i~u Síti. Tlak páry v

kolektoru na s bráně vypadlé turbiny vstoupí aš na 5,35 -r-̂.-a

/ pH tlaku 5,4 13?a se otevírají 3?V na pr.ro^enerátorech/, a po

sníľení výkonu reaktoru na 34 v* Iľjui poklesne na inininiální

hodnotu 4,325 .'I?a. Tlak páry na strano pracující turbiny po

írárnéa vzrůstu na 4,58 i.:?a /se jmenovitého tlaku 4,51 f.3?a/

poklerr-ne aš na 3,?8 :'.D?a /pi1! flaku. 3,9 :JPa působí HO-I od

signálu odstavení pohlední pracující turbiny uzavřením 3ZV/.

Tlak v koriî ensátoru objemu vystoupí a 12,26 L-IPa na::iaálno

na 12,56 '.'iPa a po sní?ení výľ.onu reaktoru poklesne na 11,63

.Mra. Hladiny v paraín generátoru na st.:aně vypadlé turbiny

poklesnou nejvýše na 45 iiun z výchozí hodnoty 140 mra na počát-

ku přechodového procesu. Pře^ouStěcí stanice do kondensátorů

turbin se plno savřou po uplynutí SO s.

W Výpadek dvou HCČ v chladicích smyčkách parogenerátorú,

jejichž parovody jsou zaústěny na jednc strane parního

kolektoru.

Tlak páry na straně kolektoru, kde HCČ vypadla, poklesne

a2 na 3,S5 'Ta a ustálí s: na 4»14 IZPa. íla druhé straně ko-

lektoru poklesne na 4,35 '.IPa. Výkon reaktoru -regulátor ARf.ľ-4

sníxí na cca 50 .'.' i;j:.i a výl.on turbin na 46,3 ľ' l«jn. Tlak v

kompenzátoru obje:.;u vystoupí z 12,26 í,:ra na 13,13 í-IFa a po-
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ľ lesi.e :ia nini;.:ální hiůioiu 11,7 LIT--.. Stí-ední hladiny v pa-
ro£ener.-'torecJ: se v prúVXi.u z-e£ul:-.-':riíh.o procesu pohybují v

ro^r.esí 73.O-1S4 rxn.

? ř i těchto rozborech r.cbyl uv&šovín vjpc/.el; jedné turbiny oři

:--oi:l6cu tlaku na 4,1 r.!?a, no kíerí:a by • o£lo ic havarijnímu

o c. c tav en í reaktoru. ochrar-oti IiO-1.

c/ Výpa-ľek jednoho HC3
Y tomto případ5 je výkon re;..ktoru sníiíeji regulátore^

reaktoru na 75 C ITjr. a vý!:on turbj^ -T-. 74 ľ' Iľja. Tlak;-- v M?K
polrlesnou ne. v,3£ .'"Pa a 4,43 .'2a.

Ter.to t lakov j ' spád oú^ovíč.;' ins ta lac i Tec)ní rychločinixá

avrnatury r.a l'olel-toru.
o./ Výpcílel-- j&:"nó zr> dvou turbin u::avi'ení;r; R2V ss sou-jasuou

/sávialou nebo ne::.íviolou/ blolrádou PSI'. Regulace tlaku
pomoc n' PSA 'je řízena stejně jako v oLoobiiém vvoe uvedeném
pří.pač« ri^níle-ríi tlaku no. straně nrecující turbiny. Regu-
l á t o r reaktoru ď* e v rei/.ir.,u C:in. Tlak or'r;/ na n t Tan 5 kole-
ktoru, k":e v y p i l a turbína, v;; fit o uy í na 5,23 I-Ta a v ustá-
len;';-, stavu poi'.lecne na •;-,-! :.'.!• s., "e. drahé strane kolekto-
ru vycjoupí na 4,75 -:.IPa, po>:lccne na i;v:.niaální koilnotu
4,2 j.IPa a us tá l i ce na 4,2S i.ITa. Tlakový cpád na aruiatuře
v ustálenom stavu je 0,11 /.Ta. Výkon reaktoru regulátor
A?.í.'-4 snxĽÍ na 33 ľ- ITjm. í'lal-: v kon_?en;.is.toru objemu vystou-
pí maximálně na 12,55 I.ľ?a a poklesne až na 11,63 äPa.
Hladiny v naro^enerátorecl ce pohybují v DE'G.IU 60-loC ma.

b/ Výpaiek dvou HOC
Tlak páry na strane Vole1/toru, y.C.e IIOČ v.yraclla, klesne na
miniinální hodnotu 4,14 ľ.'Pa a u s t á l i s e na 4,24 il?a. Tlak
na druhé strano kolektoru klesne na 4,36 A3?a. Tlak v kom-
penzátoru objer.iu vystoupí na 13,13 "Pa a po roiíření výko-
nu reaktoru na 50 '/. líjn klesne na rainim:-'lní hodnotu 11,72
:ľPa. Tlak páry poklesne na k-oc-notu blíakou 4,1 i.tPc a nutno
počítat n výpadkom jc-ôné- pr.'-.cující turbiny s následným
havuríjním odstavenia real':toru ochranou IÍO-I.

Závěr

Uvet'ené výcleäky ;;iočelových rosLorú, které vzhledem k
velir.í ojv.eaenómu To;,c£.lm refer 'L; ;.a:.ohl,y být s i ř e j i rosebrá-
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n.Y a dolomeny crsficky, do^u-sují, £e u .:£ s t =,-._'£ rychlo."':--.-„ých

uzavíracích armatur ne parním kolektoru s vStšíin hydraulic-

kým odporem mři2e podstate.? zhoršit provoaní vlastnosti bloku.
Toto ahoršení se projevuje nepíísr-ivým avýšením nebo pokle-
sen tlalai píry na j sáné stranS kolektoru, vedoucímu 1: sapů-
sobení ochran a k nežádoucímu odstavení real;.toru. Rovněš nor-
radlní provozní reairny oč stavování a najíždění jedné ze G V O U
turbin je nutno sajlitovat ručníni sásaliy operátora, nebot
odchylk;'' tlaku na obou stranách kolektoru ořesaJiují ;neze, při
dodatečné instalaci těchto armatur je nutno jejich dinenso-
v--ír.í s uvedených důvodů věnovat mínořáínou po strmost. ?ol:ud
ne tyče JE VI, byla na sáklade modelových rozborů doporučena
opatření !•: jnin:.niali3:j.ci dopadů instalace an.iatur na zhoršení
provozních vlastností blolcu/rpravy v regulátoru výkonu tur-
biny/. Kouelové roabory roviiěš uaiožnily stanovit mezní hy-
drauliclcý odpor těchto armatur, vedoucí ještě k přijatelnému
zhoršení provozních vlastností bloku a určit opatřVv' rro pro-
vosní personál k minimalizaci dopadu instalace rychločimiych
ar-r.-fcur ne zhoršení pravoziiícli vlastnost:' bloku.

Poušité zkratky:
KCČ - hlavní cirkulační čerpadlo
PSI-1 - přeoouštěcí Gtanice páry do konlensátorů turbin
?SA - přepoustScí stanice páry do atmosféry

i VY - pojišíovací ventily
* RZV - rychlousavírací ventily turbiny

•í Rubek J.: Hosbory regulace napájení paro?;enerátorů napájecíni
ŕ čerpadly s proměnnými otáčka;;ii a regulace tlaku pře-

í; pouštěcími stanicemi turbin. Výzl-ciraní! npráva EGU
I č. 2133 1 510, r. Ig67
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Provozní spolehlivost palivov.."ch článků lehkovodních reaktorů

F. Pazdera, 0. Bárta

Ústav jaderného výzkumu, Bež

Úvod

S rostov.cím počtem jaderných elektráren roste zájem o zvý-

šení ekonorais jejich provozu při zachování, či dokonce zvýšení

stupně jejich bezpečnosti. Zvýšení ekonomie provosu existujících

JE je možno dosáhnout v principu dvěma způsoby;

- zvýšením koeficientu využití nebo

- snížsním palivové složky mírných výrobních nákladů.

Rostov.':í podíl Ji3 na instalovaném výkonu pak bude vyžadovat

jejich postupné zařazování do režimu regulace výkonu a regulace

frekvence.

Z těchto skutečností vyplývá,žs základní pozornost se

bude soustřeďovat na palivovo články. Vyjna toho je třeba mít

na zřeteli, že palivové články tvoří první dve bariéry /I. pali-

vová tabletka. 2. pokrytí článku/ proti uvolňování radioaktivních

produktů štěpení do okolí JE jak v provdáních, tak havarijních

režimech. Palivové články a konstrukční prvky kazety při tom

zabezpečují bezpečný odvod tepla do chladivá.

Zajištění těchto funkcí je jedním z velmi důležitých po-

žadavků, na základě kterých se určují podmínky provozu JE.

Obecné předpisy limitních podmínek provozu palivových

článků jsou uvedeny např. v /I/. Pro palivové články se defi-

nují následující mezní poškození:

- projektová mez poškození palivových článků pro normální

provoz /I. projektová mez poškození paliva/:

- 1% palivových článků s defekty typu plynové netěsnosti a

- 0,1 % palivových článků, u kterých existuje přímý kontakt

chladivá s jaderným palivem a

- projektová mez poškození palivových článků při dehermetizaci

primárního okruhu /2. projektová mez poškození paliva/:

- teplota pokrytí palivových článků nepřekročí 1200 °C,

- lokální hloubka oxidace palivových článků nepřekročí

18 % počáteční tlouštky stěny,
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- celkové množsLví zr-íag-váného zirkonia nepřekroč' 1 %

jeho obsahu v aktivní zóně.

Vyjma toho jo celosvětově přijímána filosofie, že lepší

využití jaderného paliva /větší vyhoření atd./ je možné

zavádět pouze při dodržení dnes dosahované vysoké spolehli-

vosti jaderného paliva 10 /0.001 Ji/, což představuje jeden

defektní článek za dva roky provozu jednoho jaderného reakto-

ru.

Dodržení 1. projektové meze poškození palivových článků

se prokazuje /vyjma dosavadní provozní zkušenosti/ tím, že

nedochází k systematickému poškozování palivových článků

v důsledku překročení bezpečnostních kritérií uvedených v

tab. 1. Dodržení lze prokazovat celou řadou výpočtových

programů /2,3,4/ a na základě těchto analýz lze stanovit

limitní provozní podmínky palivových článků. Obdobným způ-

sobem je nutno analyzovat pomocí programů /např. /5,6// i

havarijní stavy palivových článků.

Změny provozních podmínek palivových článků ovlivňují

výoe uvedená kritéria rázným způsobem, takže ta kritéria,

která nebyla důležitá pro VVER 440, se mohou stát rozhodu-

jícími pro zóny s vyšším vyhořením. Příklady možných vlivu

jsoxi uvedeny v tab. 2.

Z hlediska dodržení bezpečnostních kritérií kladených

na palivové články je nejsložitější situace v případě poru-

)• šování v důsledku koroze pod napětím při mechanické interakci

•'- palivo pokrytí. lía základě tepelně mechanických výpočtů

: palivových článků lze ukázat, že po určité době provozu

>f palivového článku na konstantním výkonu dochází k vytvoření

t rovnovážného kontaktního tlaku mezi palivem a pokrytím v

jr, rozmezí 5-10 MPa /říkáme,že kondiciovaný výkon odpovídá

|: okamžitému výkonu/. Při zvýšení výkonu pak dochází v důsled-

f: ku teplené deformace paliva ke značnému zvýšení kontaktního

% tlaku /kondiciovaný výkon postupně vzrůstá na úroveň nového

/výkonu/. Při snížení výkonu dochází k otevření mezery

/kondiciovený výkon se nemění/ a postupnému zavírání mezery

a dosažení rovnovážného kontaktního tlaku /kondiciovsný vý-

kon klesá ne novcu úroveň lokálního výkonu/. Z hlediska po-

ruření palivového článku je kritická velikost tlaku, tedy
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zvýšení výkonu oproti kondiciovanému výkonu obr. 1. Kritické

z hlediska poručení palivového členku .jsou tedy situace, kdy

lokální výkon palivového členku se zv.ýší oproti dlouhodobě

dosahovanému výkonu v předchozím období.

Stanovení limitních provozních režimů jaderného reaktoru

je z tohoto hlediska velmi složité, bude ovlivňováno způsobem

* překládek jaderného paliva a výkonovou historii. Nejjednoduš-

ším se jeví přímá on line simulace chování paliva v aktivní

zóně reaktoru a na jejím základř omezovat okamžitý výkon reak-

toru.

Prc tyto účely byl na základě výpočtů programem Stoffel

/5/ sestaven jednoduchý simulační model PES 1 /7/, umožňující

v reálném čase sledcvut až 12C0 lokálních míst palivových

článků. V současné době je prováděno pokusné zabudování tohoto

modelu do informačního systému JE Dukovany.

On_line_hodnocení stavu_Dslivoyý_ch_článků

Paralelně s expertním systémem PES, jenž umožňuje predikci

poškození palivových článků v důsledku mechanické interakce

palivo pokrytí při překročení maximálně přípustného lokálního

zvýšení výkonu, lze kontrolovat skutečný stav pokrytí palivo-

vého článku na základě okamžité radiační situace v chladivú

primárního okruhu /PO/. Informace o radiační situaci v palivu

je možno získat jednak radiochemickou analýzou odebraných vzor-

> ků chladivá PO, nebo kontinuálním monitorováním potrubí pomoc-

ím / ných systémů PO autonomním gamma-spektrometrickým monitorem.

: Odběr vzorků chladivá PO s následnou radiochemickou analýzou

umožňuje získat spolehlivé informace o aktivitách jen relativ-

ně malé skupiny produktů čtčpení /především radio jody a cesia/.

Vypovídací schopnost těchto údajů je relativně malá, především

!> k pracnosti spojené s jejich získáním. Oproti tomu kontinuální

4\ bezodbčrové monitorování chladivá PO umožňuje získat velmi

$• rychle iídaje o aktivitě jak těkavých chemicky reaktivních PŠ

-* /radiojodu/, tak i vzácných plynů.

Zpracování těchto d&t s pomocí příslušných výpočetních

programů, popisujících transport mčřených PŠ z palive defekt-

ních PČ mezerou do chladivá PO, lze pak získat informace o

celkovém počtu defektních PČ a stupni poškození povlaku. Je

přitom využito různé citlivosti monitorovaných PŠ na rychlost
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.prenesú Y~ ty v jednotliv.'ci. bilancovaných suhpystfmach. Fro

známé ho-Ír--ty rýchlo str, í i. : constant je možno přiřadit množinu

zdrojů, tveřerou defektníiai PČ s rŕirrzencu kontaminaci povr-

chu ?O '"t^iitelrým materiálem, t&k aby sume čtverců odchylek

mezi .Tjeľ-encu a predikovancu hodnotou aktivity chl&diva byla

minimální, hutnou pcd;t;ír.kcu ŕeíitelncsti 'liehy je dosažení sta-

cionárního stavu, tj. stal5iniz(. .-..:iá i'rcvnč aktivit monitorova-

ných PŠ pri kenstertní hladine v./kcnu bloku, stabilizované

úrovní organizovaných s neorganizovaných rniků a systému vo-

doočistky.

ódfcije t&kto získané p&fc umožní i predikci v.ývcje aktivit

vybraných radiologicky významných PŠ pro předpokládaný průběh

přechr-iovc-hc nrecesu, např. odstávky.

Tato soustava programů, tvořících expertní systíw. ozna-

čený joko F;?;.-0 ,'8,9,1C/, ncsk.ytuje obsluze na požádání in-

formaci o:

- rkomžitcu úroveň aktivity vybrané skupiny významných PŠ

a jejich trendy ve zvoleném období,

- pr&vdčpodobném počtu defektních PČ přítomném v zóně, včetn?

odhadu stupn? poškození /kod DFE/ /obr.2/,

- predikci vývoje aktivit vybraných radiologicky významných

PŠ /vzácných plynů, radiojodu a cezii/ v průběhu předpoklá-

daného prechodového procesu.

Systém on line kontroly vlak neumožňuje presnou lokalizaci

palivové kazety obsahující defektní PČ. V nřkterých př^p&dech

lze orientační '{daj získat z odhadu vyhoření defektních PČ

z pom'ľru aktivit Cs a Cs , ustaveného při přechodovém re-

zimu, kdy v důsledku intenzivího přenosu hmoty uvolněného

množství trkavých chemicky reaktivních izotopů naakumulovaných

pod povlakem defektních PČ.

Paralelní chod programu PES a systému programů PEPA-0

H umožňuje i vytvoření inteligentního expertního systému. Prů-

|j . běžná konfrontace predikovaného poSkození /program PES/ a

f okamžitého stavu PČ /PEPA-O/ umožňuje postupné zpřesňování
if.

t semiempirických konstant použitých v prediktivním modelu.

Ŕ ^oplnční těchto odhadů c informace získ&né při kontrole her-

metičnosti povlaku PČ v proběhu odstávky /obr. 3/ s pomocí

různých variant jipping-testu'/H/ umožňuje přímou konfrontaci

predikce a skutečného stavu. Cr-line hodnocení je vSak nezas-
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tupitelné, nebol obsahuje údaj o riase vzniku defektu.

Zjvč-r

Jednou z m?ílG mcžncstí srižovriní rr/rných výrobních ná-
kledl v jaderných elektrárnách je závidění zón s lepším využi-
tím j&derného paliva. Rostoucí podíl Ji na instalovaném výkonu
vyvolává vyjma toho nutnost přechodu do režimů proměnného za-
tížení. Tyto skutečnosti budcu vyžkdcvfjt vínovat zvýšenou po-
zornost:

- chovnní paliva pro -íčely pvclovscího ríz-.ní,
- zabezpečení vysoké spolehlivosti paliva rapř. pomocí systé-

mů on line simulr-ce a

- on line sledování dyn au i ky vývoje aktivit produkt', řtč-pení
v primárním okruhu.
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Kritéria bezpečnosti palivového článku

Staoionární a nestacionární podmínky

1. Rezerva do krize varu

2. Xolaps pokryti

3. Tlak plynů uvnitř Slánku

4, Porušení pokrytí v důsledku

iiiterakoe palivo pokrytí

5. Ohýbání Slánku

6* Koroze pokrytí

7, Tavení paliva

8. lTízkooyklioá únava pokrytí

9. OatatníT '
Havarijní! podmínky

1« Havárie a e ztrátou ohladi%a

2« Havárie a reaktivitou

3. Ostatní

. 1
"a

T
ec

hn
ic

Limitní provozní podmínky

1. Maximální lineární výkon

2* Maximální doba na výkonu v reaktoru

3« Maximální lineární zatížení

v závislosti na vyhoření

4* Maximální poSet výkonovýoh oyklů

5, Maximální vyhoření

6, Ostatní

T ab. 1, Stanovení limtnxoh provoznioh podmínek
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WER 440

prom, zat.

T zvýšená teplota pokrytí

j. zvýšená doba v aktivní zóně

p zvýšený střední lineární výkon

P zvýaeaý i»«fHm*iTi-f lineárni výkon

B zvýšené vyhoření

X Bnlíení rezervy pro dané kritérium

Tab. 2. Snížení rezervy pro Jednotlivá kritéria oproti W E R 440
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Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti

Ing. Josef Dušek, CSc.

Ing. Karel Dach, CSc.

Ústav jaderného výzkumu ftez

Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti /PSA-Probabilistic

Safety Assessment/ je moderní přístup k ocenění bezpečnosti

jaderných zařízení, který nachází stříle širší uplatnění jak

v oblasti výzkumu a analýz bezpečnosti, tak i při přípravč

bezpečnostní dokumentace, projekci jaderných zařízení, při

realizaci programů zajištění bezpečnosti. Pravděpodobnostní

hodnocení bezpečnosti umožňuje kvantitativně sledovat celý

prťíbčh případné havárie, počínaje vznikem iniciační události

a systematicky spojuje do jednotného rámce všechny aspekty

bezpečnosti.

Metoda pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jader-

ných elektráren nachází významné uplatnění i v souvislosti

se vzniklými neprojektovými haváriemi na jaderných elextrár-

nách TMI v USA a Černobylu v SS.:ľR. Využití této metody je do-

poručováno i Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve

Vídni. Řešení problematiky pravděpodobnostního hodnocení bez-

pečnosti jaderných elektráren je zařazeno v hlavním úkolu

"Provedení souboru opatření ke zvýšení bezpečnosti jaderných

elektráren s využitím zkušeností z jejich prevozu", který je

součástí 3. prioritního směru komplexního programu vědeckotech-

nického pokroku RVHP do reku 2000.

Bezpečnost každé jaderné elektrárny je podrobena provčr-

ce v bezpečnostní dokumentaci na souboru tzv. projektových

nehod včetnč maximální projektové havárie, která může být

různá pro různs projekty jaderných elektráren. Pro čs. jader-

né elektrárny např. existují čtyři typy maximální projektové

nehody:

1/ hevárie se ztrátou chladivá při prasknutí potrubí o prů-

mčru 100 mm s oboustranným výtokem chladivá /tzv. havárie

typu LOCA - Loss of Coolant Accident/ se současným výpad-

kem vlastní spotreby /JE VÍ/

JKÍí
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I./ havárie LCCA při prasknutí hlavního ciricul&čního potrubí

c průměru 5C0 aim s výpadkem vlastní spotreby /JE V2,

J í .Dukovany/

3/ havárie ad 2/ s uvážením zemětřesení /6 ballu stupnice

MSX-£4 /J:-' Mcchcvce/

4/ h&várie LOCA pri prasknutí hlavního cirkultí-ního potrubí

o průměru 850 min s v.ypbdktm vlastní spotřeby & uvážením

zemětřesení /6 balliV JE Temelín.

Nevýhodou tohoto deterministického c.ysť'.Tiu danou dobou jeho

vzniku je, že hodnccení má binární chiirnkte* a neuvažuje

pravdípodobnost vzniku jednot: ivj'ch .̂ cruch s udalosti.

Deterministická kcncepce ve srovnaní s príivdžpcdcbr.cstní

nerespektuje též pravděpcdrbncsL ud-'slostí v hsáv&rijním řetěz-

ci při vzniku velké havárie, n t&k pr&kticky vylučuje havárie

s tužšími nsfsltdky /kterc vrak .T&jí k'rn^-no1) pr-'-vd?podobnost/

neí, má postulovaná havárie. Tím, že nebf-re n& zřetel spoleh-

livost Rtbo pravděpodobnost selhání instalovarých bezpečnost-

ních ZK pi'^ení, nelze G její pence í kvar: i i ta t i vně určit veli-

kost ekrnomickího a spoltČLnHkíhr- rizikřj plynoucího z provozu

jíi:lerr\vch elektráren z hlediska riziko robot, jok bylo n&př.

výře uvedeno, je pcrcvn&ttlr.cat vy i r u f • u na r^.r.ostí postulova-

ných maximálních projektových r.fiho.i. Důležitým f&ktem při

srovnání obou koncepcí zůstává skutečnost, že mer.ší h&várie

3 vyšší řetností může být ve svých důsledcích mhohem mén£ při-

jatelná než mezní, kritická havárie.

Současné postupy F3A zahrnují ř&du včdních oblastí:

e/ systémovou spclehlivostni analýzu

b/ klasifikaci havarijních posloupností

c/ ocenSní frekvence pro třídy havarijních posloupností

d/ hodnocení uvolněné aktivity pro havarijní posloupnosti s

tavením aktivní zóny

e/ analýzu nárledků.

Provádí se zpravidla ve tŕech úrovních, z nichž:

lx_j1roveň zahrnuje analýzy systémů v rámci elektrárny, vyhle-

dávání iniciačních událostí, sestavován í stromu události

/dovedených až k rozhodnutí, zda dojde, či nedojde k tavení

aktivní zóny/, analýzy pomrcí st.romf; poruch;
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sleduje uvolnění produktů štěpení h detailně se za-

bývá analýzou kcntejnmer.tu;

-L-llľ.SY.SG 3 e soustředčna na zdravotní násltdky a na analýzu

těchto následků.

V Československu zatím analýzy tohoto typu nejsou v či-

rokém měřítku prováděny. Základ těchto analýz spočívající

v přijetí, rozvíjení a aplikacích spclevlivostních metod však

byl již přijst v řado čs. výzkumných pracevišt. Rada dalších

součástí PSA se nsp~šne rozvíjí na vľtSine hlavních preeovišt

čs. jaderného výzkumu.

V průběhu desavodrího řečení v ÚJV Ěež byly rozvinuty

metediky spolehl ivestní analýzy bezpečnosti ích system;', na zá-

kladě- metody stromu poruch a tyto aplikovány prc vyhodnocení

prevozní spolehlivosti a pohotovosti vybraných system.'; j&der-

rých elektráren s VVER-440 a WER-IOGC. i.u základě provedených

analýz byla předložena rada návrhu na konstrukčně—projekční

i'prevy, na orevadění periodických prohlídek a na doplnSrí

provozních předpisů pro zvýšení spolehlivosti vyšetřovaných

systénai. Bj'1 vytvořen současné z;1 kladní soubor výpočtových

programu pro vyhodnocení metodou stromu poruch a s ním spoje-

ných analýz nejistot. Tento programov;/ bfclí.'ek je zákl&dním

předpokladem i pro možnost operativního řečení sprlehlivo;tních

problémů.

Nfkteré provedené analýzy byly součástí koordinovaných

vvzkuir.ných programů MAAE. Jednalo se zejména c možnost vlivu

lidského faktoru na spolehlivost bezpečnostního systému a v

této souvislosti o spelehlivostní rozbor pesívního a nízko-

tlakového systému havarijního chlazení jaderné elektrárny Mocliov-

ce /tříletý 1985-87 kontrakt č. 4032/RB "Důležitost nezávislých

e zdvislých lidských chyb pro systémovou spolehlivost a bez-

pečnost jaderné elektrárny", který byl součástí koerdinoveného

výzkumného programu MAAn; "Vývoj kritérií rizika pro celý

ja.lerný palivový cyklus"/. Paralelně s prováděním spclehlivost-

ních Bnalýz byly položeny základy a sledována problematika

vyhledávání & definování možných inciačních událostí a sta-

novení havarijních sekvencí, jako další součásti pravděpodob-

nostního hodnocení bezpečnosti jatlerrých elektráren první

úrovně. V rámci kontraktu WAAF P. 4355/RB /1986-88/ byle též
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pravděpodobnostní f̂ nalŕza bezpečnosti rekonstruova-

ného a inovovaného reaktoru LVR-15 v 'JjV řež.

PrevděcodcbnoEtní hcdr.ocení bezpečnosti nafilo své místo

i v Kcoinlexním programu vědeckotechnického pokroku v rámci

jaiencvitéhc -.'.kel u 3.4.1.3. "Kv&ntitntivně-:.ravdžpodebncstrií

aralýza bezpečnosti JE s reaktory V-2'ľj", nod kterou má gesci

tíjV Řež. KB řešení trhoto úkolu se podílí SSSR, J.DE, DLE, PLE

a Kuba. Ze spolupráce v KPVT? vyplývá pre ČSSR závazek zpra-

covEt studii PSA pro JE s WiSR-440 typu V-213, tzn. pro typ,

který je v ČSSR zastoupen dcs-.tí bloky /čest v převezu a čtyři

ve výstavbě/. VýaiČnou zu tuto studii bude mo/.no cd partnerů v

této spolupráci /KLU a SSSR/ zisY.ut pclc.br.ó studie i pro zbý-

vající typy prcv^zovbnv: & plínovar.K v ČG3F, tj. typ V-2'3̂ :

/dva bloky v JS Pchunice/ a V-3 0 /Ji: Temelín s w : R-1GOC1/.

Problémy související s pravd^podebnostním hodnocením

bezpečnosti jsou mimo ÚJV Řež v současnosti řeíeny i n?. řad?"

jiných prscrviňt v Č33R, zejimínri v ľJnergorrojektu Praha, £GU

Běchovice, VÚPZKu Bratislava, VÚJĽ Trneva a Zi-S 5kod&. Vyprs-

covŕ.m' studie PSA VVER-440 typu V-213 se musí stňt vysoce ko-

ordinovanou záležitostí vřech ňs. organizací, které mohou přis-

pět svýni pracemi ne znkl&rjě dlouhodobých předcházejících výz-

kumných zamoření.

V t-ítc scuvislcsti byl navržen v rr'mci ncvf'hc (5SP KVT

"Bezpečnost jaderně energetických zařízení" prc léta 1989-1993

dílčí r-kol "Pravděpodobnostní hodnocení bezptčnosti". Navrho-

vaný íikol je t?snč sv.ózár. s vttSinou ostatních i-kolú tohoto

ÚSP, přičemž vazba je oboustranná. Výstupy a výsledky řečení

těchto dílčích '.'krlů by mSly tverit vstupy a informační bázi

pro pravděpodobnostní analýzu a prevedené pravděpodobnostní

analýza by naopak mčla vytvářet nástroj pro íičinnou koordineci

tĚchto íikolu i jejich vnitřní náplň?.

ÚJV, jako koordinsční pracovirtč l3sP"Rezpečncst jaderně 4

energetických zřřízení", a řeritel výře uvedeného DÚ 01, vS-

nu je pozornost nejen v?cnť-, ale i orseniz^ční strance přípra-

vy 1. ("s. PSA studie.

Organizačně je připraven řeílitelaký tým, složený z prs-

covníků ÓJV, VI'JJE, VÚPEK, EGP,LaÚ, ŠKODA. Pro zkvalitnění

práce koordinačního pracoviňtř je vytvářeno vřdecké vedení

prc jek tí, slci'.eri-:.' ze řvdrkových odborník* rusortů ČSKAE, FIíSV

•JÍ
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a FMPE. Náplní práce vtdeckéhc vedení je odborná garance říze-

ní projektů respektující zájmy provozovatele, výrobce i stát-

rího dozoru nad jadernou bezpečností.

Řídící práce je n-íročná i z hlediska koordinace pre^í v

inezinárcdním měřítku. Aniž by docházelo ke třírtční řešitel-

ských kapacit, podařilo se zkoordinovat vřenou náplň JÚ 3.4.1.3.

a dvou programů MAA3 tak, eby řešení prováděná pro MAAE byle

použitelná i prc KFVTP a vlastní čs. projekt.

Tak v rámci regionálního programu MAAE "PSA pro W E R "

byla sestavena generická databáze pro spelehlivostní výpočty

komponent VViáR, zahrnující 61 komponent a poruchových módů

rozdělených do 4 kategorií /mechanické, elektrické, logické

obvody, zärcje/. ÚJV z&jistilo distribuci databáze vřeni řeši-

telským organizacím v ČS3R i partnerským crgst izacím v rťínci

KFVTP. Tatc generická detebáze je základem prc tvorbu specific-

ké, ůst&br-ze jednotlivých bloků.

Byl vytvořen logický základ pro modelování s identifika-

ci systémů, osmiznaková nomenklatura,formát-r viní, které bude

rovněž jednotně používáno. V romci programu bude ČSSH řešit

problematiku velké LOCA a přejímat výsledky řerení malé LCCA

z í.TLR, ztráty napájecí a technologické vody, prasknutí parní-

ho kolektory, a výpadku sít? z NDR, BLR a PLR. SSSR představu-

je v rámci nrejektu hlavního technického kczultenta. Frogram

je rovnčž orientován na výzkum vlivu lidského faktoru a poruch

se společnou příčinou.

V rómci programu MAAS "Pravděpodobnostní modelovaní ha-

varijních sekvencí" je řeřena všemi účastníky modelová úloha

malé LOCA 0 25 m v chladné včtvi primární smyčky, do které

není zaústěn systém vysokotlakého dochlazování. Typovou elek-

trárnou pro tuto tflohu byla zvolena J£ Paks v MLR, zejména

proto, že na JE jsou zpracovány potřebné provozní předpisy a

operátorské instrukce v angličtině pro inspekci OSART v roce

1988.

Rozvoj pravděpodobnostních metod v ČSSR a intenzivní me-

zinárodní spolupráce v této cblbsti umožňuje posunout hodnoce-

ní bezpečnosti JE n& kvalitativně vyšší úroveň v souladu s

rostoucím uplatněním jaderné energie v Ss. energetické soustevi.
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Probienatiká údržby a koroze na .jadsrne elektrárně Dukovany

Ing. Kfarel Pochman

Jaderná elektrárna Dukcvar.y

Podle zám'rú z roku 1977 /I. blok ELU uveden do provo-

zu 1985/ byl dle úvodního projektu technologie vypracován

úvodní projekt údržby, kde v zásedř byla celkem uspokojivě

řečena problematika sekundárního okruhu. 0 úvodním projektu

technologie primárního clcruhu byly jen částečné informace

a projektant neměl dostatek seriozních podkladů pro zpraco-

vání úvodního projektu údržby. V dalších letech z důvodu

nedostatečných kapt-cit projektanta nebyl převáděcí projekt

údržby, tnk jsk byle zaďínc, zpracován. Nevyrr&cování tohoto

projektu má za následek dodatečné investice, které v současné

dob? je nutné hradit z omezených investičních prostředků

vl&strí elektrárny.

Příklad:

- .lořešení problematiky dekcrtaminace,

- doprava těžkých předmětů /víko KO, HA, výměníky/,

- ut&hováky, opracování dľlících rovin, pomocné plořiny,

stínící desky, malá mechanizace, závfsy pro demontáž části

zeřízení a celo r&ds Falcích prostředků nutných pro prevá-

dční údržby především na I.U JE.

Původní koncepce - prev 'd£t opravy dodavatelským způso-

bem i na I. C elektrárny se neuplatnila.

Řešení výSe uvedené problematiky si vyžaduje, mimo in-

vestičního bře-er.e podnik-j, vřtSÍ kapacitu údržby a včtší

projekční kapacity podniku.

Předávaná dokumentace k jednotlivým zařízením zahraniční

výroby je z hlediska potřeb nrevádřní údržbárskeho zásahu

na zařízení nedostatefiná a neúplná. Dokumentace neobsahuje

sestavy s kusovníky a výrobními výkresy součástí bčžně vy-

měnitelných, materiálové prevedení po provedení oprav poško-

zených dílů, vyvažovači techniky a nčkteré montážní hodnoty.

Tyto nedostatky se týkají zejména čerpadel, motorů armatur,

RČA.

V projektu nebylo pcMtáno s dekontaminací hlavních za-

řízení I.C. Pro zabezppření opakovaných DFK kcntrol vnitřního
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"ení provederí dekentair.in&ce KO. Montážní práce byly provede-

ny v TGO 1. bloku. Dekontaminační postup byl realizován v prů-

bčhu TGO 1. bloku a csvědčil se. Nevýhodou tohoto postupu

zůstává velké množství aktivních dekoroztoků, které je nutno

přepracovat. Z svedeného důvodu přebíhají v EDU přípravné prá-

ce pro provedení dekontaminace KO ostřikem vnitřního povrchu

KO vysokotlakým čerpadlem.

V roce 1986 před zahájením GAR 1. bloku byla provedena

úprava topného systému dekontaminační vany HCČ na 1. HVB.

Úprava se osvědčila, dekontaminace vyjímatelné části HCČ trvá

8 hodin.

Od zahájení provozu 1. bloku v roce 1985 provedla údržba

EDU garanční opravy na bloku 1,2,3 - rozšírené generální opravy

/spojené s kontrolou tlakové nádoby reakteru/ na bloku 1,2

a šest BO /2x blok 1, 2x blok 2, lx blok 3 a 4/. Cpravy probí-

hají prakticky v zásadě dle stanovených postupů v souladu s

připravenou dokumentací oprav.

Opravy na provozovaném bloku, bezprostředně po jeho uve-

dení do provozu byly v převážné míře prováděny ŕdržbou EDU

s tím, že po FD se požadovalo dodání čerpaných ND. Z rozboru

poruchovosti zařízení v této etapč, zkušebním provozu, bylo

zřejmé, že zvýšení poruchovosti zařízení bloku bylo způsobeno

především:

a/ nedokonalým provedením pomo.ntážních čistících operací

/popřípadě nedodržením podmínek čisté montáže/ na smonto-

vaném zařízení. Kapr. defekty způsobené cizími předměty na

těsnících plochách a sedlech armatur a funkčních čňstech

mechanických ucpávek čerpadel. Zejména u armatur II. O se

důsledky takového poškození nečistotami v mediu stále opra-

vují i na nejdéle provozovaném bloku.

b/ nřkteré projekční vady - systém TF 30 /chlazení pohonů SAOZ/,

který nebyl FD doprojektován a neodpovídá potřebám k zajiš-

tění zařízení do opravy.

c/ nezavedením repase popřípadě výmčny náhradních dílů u Části

zařízení, jehož životnosti je podle TP montáže odvozena od

data výroby ve výrobním závodě /nspř. pryžové části RČA/.
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Některé konkrétní zku*encsti s opravami zařízení J£

Reaktor

V průbchu spouštění 1. blcku EDU, z důvodu rozšíření in-

formací o opotřebení pohonů HKK, pred výběrem pohonů HRK do

revizí navrhla údržba prevedení diagnostických testu funkce

pohonů HEK. V průběhu odstavování bloku do GO /prprvá při

1. FS 1. bloku/, je vyhodnocován záznam maření emise akustic-

kého signálu sním&néhc přenosnou sondou na přírubě pohonu HEK,

při pdďJ pohonu. Ze signálu se vyhodnocuje stabilita regulace

pádu pohonu odstředivým regulátorem, lze usuzovat na kvalitu

ložisek, r.a defekty ozubených kol. Velmi přesr-í se dá ze signá-

lu odečíst doba rczbčhu pohonu. Údaje zíškard rozborem signálu

slouží, vedle maření doby pří d u pohon1* u provozních záznsrnů k

výběru pohonů do revize a k výbfru pohonů pro 6. skupinu HRK.

V průběhu GAK opravy bloku č. 2 r,a v průběhu náběhu bloku

postupně projevily netěsnosti n& olo-'pech TK & MNZ reaktoru.

Charakter netěsností svědčil o nedodržení rozměru vzdáleností

těsnících ploch na velkých přírubách TK, láM. Při TGC 1. blo-

ku, kde re v GAR objevily podobná probití my, se tomuto rozmeru

vřnovela pozorrest. Pc utSstnSní MDft rtuk toru byla změřera

vzdálenosti těsnících plech, mezi I?, zní čími plochami na slou-

pech TK, MNT - BCT s těsnícími plochami v IÍB. Eczmery byly

porovnány z rozmčry vzdáleností tísnících plech r.a velkých

přírubách TK, MNT. Ně-které príruby byly upraveny pro jiný

sloup, celkově bylo nutr.o upravov&t 12 přírub TK, MMT.

Podobné netěsnosti se projevily i při spou2t€ní 4. bloku

EDU. Jde pravděpodobně o systemickou chybu při uložení SIOUT

pů TK /u KNT je situace jiná / na BOT.

Měření nebylo dosud zahrnuto ani v instrukci pro montáž

a demontáž reaktoru pro výmžnu paliva. Od TGO 1. bloku je

zahrnuto v TP montáže R.

V průběhu spouStění 1. bloku KDU byla navržena dpravs

potrubní trasy kontroly dělících rovin T.O PG za účelem přes-

nějšího ověření těsnosti přírubových spojů kolektorů 1.0. PG..

Tato rôpr^va spočívala do osazení T-kusu s návarem trubky za-

končené dýnkem do traáy kontroly úniku z dčlící roviny I.O.PG-
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Při utěsňování 1.0 PG po GO PG se- 'dýnko odřízne a na kcn-

ce trubky se rasadf balónek. Ventily kontroly úniku z děl.

rovin jsou zavřeny. Smyčka se samostatně odtlakuje na závěrný

tlak čerpadla TK /13,7 MPeA Při této zkoušce se nepřipouští

úr.ik vzduchu přes těsnící kroužek do nasazeného balónku, po-

přípfcdř objevení kapele vody. Kolektory PG musí být před zahá-

jením zvyšování tlaku pečlivě odvzdušněny. Postup se opakuje

i při TZ ze tepla. Dýnko se zavsří po vyhovující TZ 1,0.

Pro provedení kontroly svaru vnějšího pláště PG pod leno-

vým omezovačem byl v EDU vypracován TP demontáže spodní části

omezovače a nutné dpravy omezovače pro umožnění manipulace

s ním, TP se csvčdčil a svar na PG je pravidelně při GO PG

kontrolován.

Při provádění kontrol na kolektorech FG: ze sekundární

strany se původně pro omezení dávek pracovníků připravujících

povrch a provádějících kontroly, pokládalo clovo na trubky PG

po celé trubkové ploše. Kontrolou kolektivní dávky všech pra-

covníků podílejících se na práci uvnitř Pff bylo zjiStěro, že

pracovníci transportující clevo jsou radiačně zatíženi nejvíce.

Nadále se převádělo vykrytí olovem jen částí okolo kolektorů

PG. Při porovnání výsledků bylo zjištěno, že kolektivní dávka

poklesla a individuální dávky zůstaly na stejné iírovni.

HCČ

Z důvodu komplikací při přípravě technologie pro zvýšení

tlaku ve smyčce a z důvodu ztrát H,BO, při uvolňování hydrau-

lické části HCČ z hlavního přírubového spoje bylo v EDU pro

tuto manipulaci použito hydraulického utahováku matic HCČ

/výrobek ORGREZ/.

Přípravek se skládá z nosníků a tažného šroubu, pro je-

hož zachycení v přírubě hydraulické části HCČ je použito zá-

vitu odtlačovacího šroubu.

V průběhu TGO 1. bloku byly takto uvolněny 4 děl. roviny

HCČ. Zařízení se plně osvědčilo.

Z důvodu opakujících se poruch na ucpávkových dílech HCČ

byl v EDU zpracován postup na demontáž a montáž ucpávkového

dílu /včetně výroby potřebných přípravků/ HCČ. Jedná se o

postupnou demontáž statorové a rotorové části ucpávky pe jed-

notlivých ucpávkových dílech a zpčtnou montáž ucpávky po výmž-



- 105 -

ně vedného dílu.

Postup spcŕí pracovní čas na opravu po objevených netěs-

nostech r.a ucpávce při TZ 1.0 no prípad C smyček.

Při montáži hydrsulieké části HCČ do ulity je třeba

obrousit válcovou čest nad těsnící plochou hydraulické části,

deformovanou tlakem cd nerezového tCnnční IIDfi, v průběhu

utahování HDR. Pro udstranční Iccntarnincvfjnóho povlaku tohoto

povrchu proběhlo v EDU úspěšné povolovací řízení na použití

elektrochemické dekontaminace. Po3ť.jp se osvľdčil a dekontami

nace byla provedena u dvcu HCČ 1. bloku.

Nejcitlivějším .-ní s tem jaJerr.Ĺ- elektrárny jsou z kcrczní-

ro hlediska parogener^tory. Parogerer'ítcri'.'n pre jejich vyso-

kou pořizovací cenu a pro obtížnost jejich opr&v či výmřny,

je nutno pro zajištění bezporuchového provozu a dlouhodobé

životnosti, věnovat mimořádnou pozornost a p<5či. Teplcsmčnné

plochy parogenerátorú /PG/, které vytvářejí barieru mezi médii

primárního a sekundárního okruhu jsou zheteveny z austenitic-

kých ocelí,

Tyto oceli jsou za určitých podmínek náchylné k důlkové

korozi, štěrbinové korozi, korozním1) prosfe'ír.í a mezikrystalové

korezi. Všechna tato korozní napadení jsou iniciována hlbvně

chloridovými ionty přítomnými v paregenerátorevé vodě. Jejich

nepříznivým í'ičinek se zvyšuje nt-kolika řádovým zhuštěním při

vývinu páry pod nánosy nečistot na teplosměnných plochách. Je

tedy nezbytné zajistit pro PG napájecí vodu s co nejnižší kon-

centrací chloridových ientů a korozních produktů.

Parovodní okruhy JE typu VVER 440, kdy z VT dílu turbíny

vystupuje prakticky mokrá pára, prináříí s sebou problémy s

erozní korozí uhlíkatých materiálů mokrou parou. Jedná se zej-

ména o erozní korozi separátoru páry a převádfcího potrubí pá-

ry z VT dílu turbíny na separator páry. Separát, obsahující

díky erozní korozi bčžnč 120-150 /um Ke/kg je čerpán přímo

do napájecí nádrže /mime BÚK/, je hlavním zdrojem Fe v napáje-

cí vod? PG. Dle literárních údajů i dle výzkumů, klesá inten-

zita erozní koroze s rostoucí hodnotou pil. Zvýšení pH v napá-

jecí vodč se dosáhne intenzivnčjSím dávkováním čpavku. Vyšší

koncentrace čpavku vrak způsobuje dřívří.ifSí vy'erpriní kfätexo-
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vých náplní filtrů BÚK a ,jc, ich ěestčjší•regeneraci. V sou-

časné dobt je hodnota pH napájecí vo ly na JE Ľukovany udržová-

na v horní části normovaného intervalu, na hodnotách 8,2-8,5

a koncentrace Fe v napájecí vodž je udržována ped 20 /Ug/kg.

Dle zkušeností s erozní korozí z JE Jaslovské Bohunice bylo

» též provedeno vyvložkevání vytipovaných míst převáděcího po-

trubí nerezovým materiálem. J&ko optimální konečné řešení

erozní koreze na JE i do budoucna se však jeví výbřr vhodněj-

šího materiálu, který bude odolnější vůči erozní korozi při

předepsané hodnot? pK. Výzkumn ' rs"av energetický provádí n&

JE Dukovany výzkum cdolnosti různých imperiálů vůči erozní

korozi. Vzorky materiálů jsou vystaveny půsebení reálného

korozního orostředí /vstup mekre pnry dc separóteru/ a ;;o zhru-

ba roční expozici jsou vyhodnoceny";

V souvislosti s udržením chemického re£imu P3 souvisí

i tčsnost kondenzátorů turbin. Kondenzátory 1. a 2. bloku JE

Dukovany jsou osazeny trubkami z mosazi Ms70Al.

Na JE Dukovany byla provedena rada preventivních ope.tŕe-

f.í. U trubek byla před zatrubkovánía providers 100 Sní kontro-

la na obsah As, který zvyčuje náchylnost tchete typu mosazi

k odzinkování. Byly vyřazeny vřechny tr;bky s obcahem As" vyš-

ším než 0,05 £•. Trubkovnice kondenzátcri!; byly pro zvýčení

tčsnosti spoje trubky - trubkovnice natřeny nizkoviskozním

tmelem Diamant-Dichtcl. Přes tato orttř-ení dešlo na 1. bloku

již po cca 6 mísících k objevení prvních netěsností. Při odstáv-

l ce bloku pro výměnu paliva, bylo při vizuální prohlídce parní-

'„ ho prostoru zjiřtčno, že netěsnosti vznikly kmitáním trubek

"; v určitých místech trubkových svazků, kdy vzájemným mechanic-

f: kým odíráním trubek došlo ke jejich obroušení až ke vzniku

!:• příčných prasklin. Problém kmitání tr.ibek byl provizorně vy-

;(' řežen vložením dřevěných klínů mezi trubky v exponovaných

p- místech.

% Pro kondenzátory 3. a 4. bloku JE Dukovany jsou použity

u trubky z mosazi Ms77AlAs. Dle předběžných výsledků pracovníků

|.: KKMS Chomutov, kteří provádějí na JE Dukovany pravidelnou

kontrolu kondenzátorových trubek metodou vířivých proudů,

se tento materiál jeví zatím jako korozní' odolní;jší.

Ochrana trubkovnic a vodních komor kondenzátorů turbin

bude řešena aplikací katodické ochrany 3 realizací pro TG 11



- 107 -

T. rccc- 1968 / pc cvčř-er.í f •,•.':.i-a::x\f.Y-s 'cirku ŕc^tcdické ochrany

r'3 2TJ, kde je k&todická ochrana již v provozu/.

Co se týče korozní situace technologických kondenzátorů,

byle by Z'~ejm£ vhodné zvňžit výnur.u stávajícího materiálu

/mosaz/ za materiál, který odolr' ne^er. koroznímu působení ze

strany technická chladící vody, ale zároveň i zvýčer.é hodnot?

pií v režisiu konzervace či p&sivace PG. /nopr. austenitické

oceli se zvýšeným obsahem Mc, titan nebo slitiny Ni-Cu/.

Pokud se tyká kerosní přeble-stiky pomocných systénrS pri

m^rního okruhu, stojí ze. znírku prrblém b^rbet-ážního systému.

Earbotážní žlaby /systén XL/ jscu umístěny ve 1" p&trech ned

sebou. Stfny v jednotlivých patrech .jsou vyloženy nerezovou

vystýlkou, krem" vnější /jižní/ steny, kter--> je provedena z

uhlíkaté oceli natřené eprxidovou barvou. Díky poměrně ex-

trémním podmínkám v prostoru barbetérů /100%ní relativní vlh-

kost a zvýřená teplota/ dochází k pronikání vlhkosti nátCres,

ke vzniku puchýřů a následné korozi uhlíkatého materiálu pod

nátery.

xchokriuhů

Korozní problémy v systémech technických chladících vod

se na JE Dukovany objevily ve 2. polovině roku 1986. Současné

technologické schema obehové chladící vody a technických chla-

dících vod neumožňuje důsledné oddělení technických vod

/diležitých a nedůležitých/ cd občhové chladící vody. Norma

CEG 83 0871 umožňuje pro řízení chemických režimů oběhové

chladící vody s kontinuálním čištěním kondenzátorů max. obsah

NCCU iontu do 3,0 mmol/1, u technických chladících vod, kdy

se jedná mnohdy o tzv. drobné chlazení, jsou požadavky na kva-

litu vod /zejména, co se týká obsahu suspendovaných látek,

HCO^ iontu, obsahu solí apod./ mnohem přísnější.

Současný stav na JE Dukovany umožňuje podle projektu

doplňování přídavné vody do chladících okruhů pouze po vyčí-

ření vody v PS 18.2, kde dojde vlivem předepsané technologie

ke značnému snížení zbytkového obsahu IiCÔ  iontu, zvýíení ob-

sahu Fe a množství agresivního kysličníku uhličitého, který

se vnáší do systémů technických chladících vod.
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Kegstivňí vliv uváděných skutečností je v současné době

řešen zaváděním řady úprav v technologickém schématu zapojení

chladících vod i zm*n v technologii. Jedná se zejména o tyto

zásadní zmřny:

a/ možncst doplňování systému technických chladících vod ne-

čířenou surcvcu vedou a úprsve obsahu agresivního CO,

alkalizací čířené vody.

b/ řízení rbsahu HCCÚ iontu v cirkulačním chl&dícím okruhu

"očkováním" H 2SO 4.

c/ realizace hydraulického orldčlení okruhů technických chladí-

cích vod cd cirkulačního.

d/ odzkoušení zemeny čířícího činidla /miste F.eCl, Fe2/SG4/-,/

e/ sledování biologického oživení a provoz číření pouze část

roku při alkalizaci čířeno vody.

Vzhledem k avizovanému koroznímu napadení nerezových vý-

měníků sprchových systému /systém SAOZ/ na JE Jsslovské Bohu-

nice, byla provedana při T30 1. bloku v červnu 1987 ve spo-

lupráci s KSB a přizvanými specialisty, podrobná korozní pro-

hlídka těchto chladiči TQ. U chladiče 1TQ 43 W01 byla zjištěrs

intenzivní štěrbinová koroze tísnících ploch plovoucí hlavy,

dále bodevá keroze trubkovnice a víka plovoucí hlavy a po tla-

kové zkouřce i prokorodované trubky teplosnďnneho svazku.

U výUJtníku 1TQ 63 V/01 byla zjištěna koroze na těsnících plo-

chách plovoucí hlavy a. víka, ale v menším rozsahu. U výměníku

1TQ 23 W01 byla zkorodována v malém rozsahu těsnící plocha

plovoucí hlavy. Příčinou těchto korozních napadení je zvýšený

obsah Cl~ iontů a nízké pH vody. Obč tyto okolnosti zvyšují

všeobecně známou náchylnost oceli 08CH18K10T k bodové a štčr-

binové korozi. Zvýšený obsah chloridových inotů je důsledkem

jednak použitého čířícího činidla a jednak neregulovatelného

míšení TV s oběhovou chladící vodou. Nízké pH odpovídá dané

technologii kyselého číření bez korekce pH a znační podporuje

obě formy korozního napadení. Nelze též vyloučit ani negativní

vliv Fe .

Následně byly kontrolovány dalSí chladiče TQ i na dslžích

blocích. Po kontrole chladiče 3TQ 43 V/Ol na 3. bloku byl před

opftovným uzavřením chladiče umístěn do prostoru plovoucí

hlavy protektor z uhlíkaté oceli, který by měl chránit trub-
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Vcvnici, víkc i ěsst trubek :h!*j:U ':>-. Pcj/.ití této ochrsny

plyne z poznatku, že bodové i rHCrbinov/i keroze probíhají

pouze tehdy, když potenciál kovu př-fikroíí tzv. potenciál bodo-

vé /nebe Štěrbinové/ koroze. r.'jVjk<-n r, m-''r,'v uhlechtilyiii mtteriá-

lem /uhlíkřitpu ccelí/ se petenciríl leorozivzdor-né oceli posune

k záporníjáím hodnotám s. nedo3."íhrf: no tenc Mia umožňujících

vznik těchto druhi korozí.
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Závažné poruchy zařízer.í blckž čs. jaderných elektráren

Inr. Ksrel Bfihm

Federální ministerstvo paliv a energetiky, Praha

Rozvoj čs. národního hospodářství vyžaduje úměrný rozvoj

energetická základny P*i rozsáhlé racionalizaci ve spotřebě

paliv s energie. Pokrytí přírostků v rostoucích nárocích spo-

třeby elektrické energie v ČSSR je možné zajistit prakticky

pouze výrobcu elektrické energie z nových jaderných elektrá-

ren.

Cd roku 1979 jscu postupní předávány do prevozu bloky s

jadernými reaktory typu VV£R 440. V současné dobž pracuje v

ČSSR 8 těchto blck";, které se podílejí 16-ti procenty r.E; insta-

lovaném výkonu elektrizační soustavy ČSSR nebo 26~ti procenty

na výrobě elektrické energie /v roce 19fi7/« Současně je ro-

zeatevčna 3. jaderná elektrárna 4x440 MW v Mochcvcích a 1.

jaderná elektrárna 4xlCC0 NRi' v Temelíně.

Přehled náriistů instalovaných k&pacit jaderných fiektrá-

rer. je uveden v následující tabulce.

Instalovaný výkon

1288 1989 i29O___1921 1922 1?92 1994 1225

£©0 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760

EDU 1760 176G 1760 1760 1760 1760 176C 1760

EMO - 440 880 1320 176C 1760 1760 1760

ETE __z = - - 1QC0 1PPC___2OCO 3.0C0

Celkem 3520 3960 4400 4840 6280 6280 7280 8280

Přesto, že se provoz bloků čs. jaderných elektráren vyz-

načuje stabilitou a dobrou provozní spolehlivostí, o čemž

svědčí relativně vysoké koeficienty využití dosažitelných vý-

konů, vyskytly se v provozu j&derných elektráren i poruchy,

z nichž nžktcré negativně ovlivnily provoz blcka a výrebu

elektrické energie. Mezi tčmito poruchami jsou nejvýznem-
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Kb prvr :'T. síst-ľ k. c ľ. uvedl poruchovost p&rcser.erátcrú

n& 3. blrku _BG. V lednu Ufa? byla zji.1u>i& r.ctrsnost na hor-

kám primárním kolektoru P^ 32, která vyvol£.l& nutnost odsta-

vit blok na více r.ež 2 měsíce za i'óelea; cpruvy. Pcruřer.í in-

tegrity válcové části kolektoru n&stslc korozním praskania,

která bylo iniciováno na povrchu fc řírilc se smírem čcvr.itř.

Pravděpodobnou příčinou korozr.íhc pr&c.<ór.í bylo spďjpSsctení

vyseká hodnoty zbytkových napětí vnějšího povrchu kolektoru,

způsobu jehc opracovaní, dále příternnost í c- loridj a nelze

vylouřit sni vliv lokálního znečištění materiálu.

V prôb'hu tí/tc oistávky bylo raslepeno ? teplosmřr.ných

trubek u Pg 31 & 36. Tatc odstávke trvala ác ••. d;ťDn£; 1967

a strát" r& v.ýrob-ľ činily £57 G'.Vh.

DBIGÍ p'ovcz toheto bloku pc proveder.é opřev" &ž dc

odstávky na výraíru psliva v srpnu 1987 byl poznemenám výsky-

tem aktivit v odluhovo vodí Fg 31 a 36. I-o v,ým?nS palive a

ren6tí bloku se aktivita objevils u Pg 31, 35 £ 36 s blok byl

£3. října li)67 cpčtně clstsv&r. EChem cprsvy bylo z&slepenr

26 teplosmfnných trubek na příslušných ?g. T&tc 2r]st?.vk& trvs-

la clo 13. listop&du 1987 & ztráty r.í- výrobe činily 216 G'.Vh.

Pc nejetí blcki; r.& výkon se vía'ť. epčt objevila aktivita

u Ta 31 B 36 vyřší než je povolená norms 37C Bq/1 v odluhové

vod-, & Štítní dozor rad jedernru bezpečností musel po podrob-

ném posouzení situace schválit další provoz toheto bloku r.a

záklnd?' zvlářtního kontrolního programu. Takto blok pracoval

sž do dalží výmčny paliva, která proběhle cd července do zá-

ří 1988. Během teto odatnvky byly odstraň;ny netěsnosti na

Pg 31,32,35 a 36 zaslepením 25-ti teplosměnných trubek. Při

vyhledávání netfsncstí byla poprvé využita tzv. "bublinková

metoda", která vrak stejní jako původně používaný postup, j.

schválený hlavním konstruktérem, neumožňuje zjiStSní netfsnos- -,

ti se 1CO06 účinností. '''

Po uveiení bloku do provozu se cpčtnč objevila aktivita v

v odluzích Pg 36, která mnohokrát překračovala povoler.ou «

normu a na příkaz hlavního inspektora byl blck 27. září 1988 :

odstaven.

Vzhledem ke stavu parogererátorů ne 3. bloku EBO a v

současnosti i k ourogenerátorůra na 1. bloku EDU, kdt se rovniz Su,
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objevila aktivita u F£. I.?,13 a 15, se ukazuje, že původní

odhady životnosti parogenerátorů 3C ež 40 let jsou zr.&črě

optiraistické a že parogeneratcry se pravděpodobně 3tanou

nejslabším článkem primárního okruhu.

Zs druhé bych se chtěl zmínit o neméně záv&žnem jevu,

který se vyskytuje na 1. a částeční i ne 2. bloku EEC.

15. květr.s 1987 při najíždění bloku bylo pozorováno ko-

lísání neutronového výkonu reaktoru v rozsahu do dvou procent

Nnom. Po rozsňhle analýze bylo pctvrzenc, že příčinou zmčny

výkonu je neperiodické změna hydraulického odporu v dclní

části realítcru. Měřením byly vyvráceny ostatní podezření ns

vznik těchto pulzací, jako na:.-ř. cizí předmčt, vedre míření

apod. Důsledkem neperiodické změny odporu je kolísání střední

hodnoty i p na reaktoru.

V dôsledku tSchte pulzocí byl reaktor provozoven na SC-ti

procertním výkcnu při práci 5-ti HCČ až do 4. června 1957,

kdy byl odstaven 8 byls provedena další měření, na základ?

kterých zvláštní komise povolila provoz ns ICO % výkonu. Tyto

pulz&ce přetrvávaly počas celé 8. kampaně.

Eěhem rozšířené GO na 1. bloku EEO probíhající od ledr;&

do května 1988, byly na záklsdš analýz s cílem odstranit pul-

zace vymínčny vyměnitelné části 4 KCČ 8 byla provedena kcntro-

la e z-ozuitrová analýza vnitroreaktcrcvych částí. Fo nábíhu

bloku se pulzsce objevily znovu s vyř.Sí amplitudou. Pc jedno-

denním převozu rausel být reak'tor odstaven z důvodu netěsnosti

dčlící roviny primárního studeného kolektoru Fg 12. Během

tohoto odstavení nebyl proveden zásah do hydrauliky primární-

ho okruhu. Fo opětovném nábehu pulaoce přetrvávají do dneška,

a to na 1. bloku při práci 5-ti i 6-ti HCČ a na 2. bloku při

pr-íci 5-ti HCČ.

Otázka tvchto pulzací zůstává otevřena, zetím se dá

konstatovat pouze to, že příčinou je nestabilita proudění

chladivá v dolní části reaktoru s "rovným" dnem, tj. typ

V 230, za přispční ostatních komponent primárního okruhu jako

jsou HCČ, odporové charakteristiky smyček apod.

Provoz bloků JS V-l je z hlediska pulzecí trvale plédo-

ván v ťizlcé spolupráci se zástupcem hlavního konstruktéra,

Škodou Plzeň a VÚJE. Bovnčž je navázán kontakt se zahraniční-

mi provozovateli reaktorů V 230.
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T poruchovosti zařízení, která nejsou hlavními komponen-

tami primárního okruhu, bych si rád všimnul poruch blokových

transformátorů ?5C MVA sevčtská výroby, přesněji řečeno pří-

slušných pricho lek 400 kV.

Dne 21. srpna 1983 dolilo k odpojení 1. bloku £DU od

elektrizační soustavy, v důsledku působení ochran blokového

transformátoru 1ATC2. Na tomto transformátoru došlo k vnitř-

nímu průrazu průchodky 400 kV ve fázi LI, k její deformaci

a následnému přenesu tlaková vlny na olejovou náplň transfor-

mátoru, u nShoš došlo k deformaci nádoby včttrč trhlin.

Hozebráním havarované průchodky bylo zjištěno, že příčina

vnitřního průrazu je v nedodržení záklední;h zásad technolo-

tických postupj při výrobč průchodky.

Druhý den 1. blok najel na 5C-ti procentní výkon a po

zhruba týdenním provozu byl odstaven do mimořádné 30.

K pcáobné-mu případu do51o 24. května 1986 ne 3. bloku EBC.

Šlo rovnCž o hsvárii 400 kV průchodky LI na transformátoru

1ATC2. I když nedošle k takovému rozsahu poškození transfor-

mátoru jako v Lukcvanenh, •ivísledk.y byly stejní - výmína trens-

ferT.il toru a velké ztrít.y r.s výrobt /cca 104 G Wh/.

Vzhledem k ternu, že v sci'esr;.' dob? je v převezu 10

tčrthto blokových tr&rsformřltcru a cca cC pr'ícho.ifk stejnďhc

typu, a že doílc jiř. ke 4 rxdr.brýni cžíyaályi h&vilrie, kresf

£EO s EDU 2x na ECHV, je zřejmá, že nejde o náhodný jev.

Z ostatních poruch zařízení, ktersj významní ovlivňují

prevoz a spolehlivcat čs. blcků, bych chtžl jmenovat např.

zvýšenou poruchovost turbír.rvých i generátorových reteri,

nezvládnutí kerozrí problematiky výmíníků chlazených TVD a

cirkulační vedou.

Pokud chceme zvýčit spolehlivost a bezpečnost provozovB-

ných bloků, musírae se, fcrcmč jiného, z&bývat řeSerím výše uve-

derých prrbléraů, to znamená, zvyáevrt technologickou kázeň

nejen provozu jaderných elektráren, ale i kázeň v oblesti tech-

nologie výroby kemocnent jaderní energetických zařízení.
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poznám'.''.: V elektriu 'ai zařízeni:.", bloku VVSR

Inc. Josef Bubeník

5SKAE, Praha

Součúctí kešdé jaderné elektrárny je její elektrická část,

která tvorí dva technologicky san-.cstatnc soubory, vzájemně pro-

pojené. V části x.ěření a signalizace. Dominantním úkolem každé

elektrárny je výroba elektrické energie s následným vyvedením

výkonu do elektrizační sous lávy, Teohnolojiekýh subsystémem

je vlastní spotřeba elektrické energie, která ne neji-ieiíitěj-

ší:n a. největším odbor? teleni v elcktrímě a tvoří 6 a 7 ;"í vyro-

bené elektrické energie.

Z hledisk-i důležitosti dodrívky a spotřeby elektrické ener-

gie lze rozdělit vlastní spotřebu do těchto skupin:

a/ zdroje

V elektropohony

c/ vybrané okruhy syotémiľi kontroly a řízení /5XŘ/, automatik,

řízení, ovládání, míření, diagnostiky a autouiagncrtiky.

Každý blok W S R 440 je v Části vlastní spotřeby řešen

tak, aby splňoval vysoká kritéria jaderné bezpečnosti, pooi.ia.je

v,,'robou, ir.ontáíí a .ialohovan:Ti5i důležitých technologických sys-

ténů px̂ nií kategorie zajištěného napájení. Po několikaletém

provozu jaderných elektráren lze konstatovat, že se v návrhu

a provedení vlastní spotřeby projevují určité nedostatky,

které se M U S Í za provozu elektráren odstraňovat. Odstraňová-

ní projekčních a montážních nedostatků vyvolává zvýšení nákla-

dů včetně odstavování bloků. Musíme si vsak přiznat, že někte-

ré nedostatky nebylo možné před zahájením provozu JE předvídat.

Z hlediska technického řešení, výroby a montáže lze zá-

vady a nedostatky na zařízeních rozdělit do těchto skupin:

1/ zdroje: - generátory - zde se projevují závady na kroužcích

pomocného budiče. V obvodu hlavního budícího

okruhu jsou nevhodně zařazeny jističe AMT, čímž

někdy dochází k odbuzení generátoru. V EBU bylo

zjištěno chvění jednoho turbosoustrojí.
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- traiisfoiT.i.'': :r.7 i«i;;el,f;or:r:r-'.';. Mry r:<i:"ia„'í a nevyho-
vu j í po e l e k . r i ' ; .-J ĽÍ-r;'n';»; ..-riaioŕ'Jinr' závady a l z e
k o n s t a t o v a t , :'.ÍS ay:; *.•';« úJr/.by a prevence j e d o s t a -
č u j í c í k zaůiáv.;aí fimk<:no.~,i ť>;:it.<j z t i - ízení .

- akumulátory - v pru:: i bylo aoror.o n-l/.oli:-: typu aku-
mulátorů a prokázalo s e , ze ne jvhodnéjs ín types z
hl?áis l .a š i v o t u o s i i a ú-jrfíby .jsou ale <.T.uIátory VAň.ľA,
k t e r é vyhovují i provozování bloků.

2/ A?? á e na JS z a h r a n i č n í do-i-ívV.ou a po r . ín t rM a nez'ytr .ých
úpravách bylo jako první n?t 3 . bloku v E£0 r.prov j . .něno.
Dal i í j sou na ' ! . bloku E;.O a n.'% v.íc-c:. ' ' lyveih b l o c í c h v
JaJem-é e le ' . irír:i& Du^ovaay. EC-he.:: prr.;.';r;u n^ílcíí.ázelo k
Vj'rasn.;.- závai.í- silov-; i-.-Ir:':', l , j . t i m i v ' ; k , Lransforr.ic'to-
rů :i ;: jrxUeu-.'"; Í " J , co.' riel-v ŕ'a' o :;'G'..'. ••;-/!''-:asÍ a ř í d í -
c í , lvi P'/ĽC p.í5i provosrjv.-itel'-' :•>•;;.•'::£ 1: ; ,;nť:ó.r;, Irterá
vyplýva j í jednal: :'.c n;ití;ccL':ovc ::••']'!.air.y a z l e v l o t y pr.T:-
t í e d í , kue A5? pru.'jůjí. Zv.,'itn-1 '„<•;, l o t a v .jrojL jrácV., lide
Ař? p r a c u j í , j e sp-"-.:'j".or..-i no.;^-J-nio.:. ;:».::;: Cj.o-řebou v }:V.'
a výkonen AEF. Výkon AI:P j e pro oelou eloi:'. .••árnu jednotný,
t j . 150 k.V, přičeri/' pavía i^vek j>- a.̂ L r-u k...

DĽ.lo uvádí- pr^m^r-iDi . j i r r i - í doi.u iro::-! poraohar.i AľP
v hodir.ácli p o i l o ^riľvíscní:
- ur-ľä-T-ríovaí S 500 Í- rc i.'-'.1

- invertor ?ľS 2 000 * 5 Í.Í,',-

- inven.-ior ?TIľ 5 COG <• 25 LLO

- Tľ.EO, TrlEP 1 500 t- 32 000

Z uvedených hodnot je patrné, /.e ntřední doba mezi po-

ruchani je nä£.irijaíelnčl a bylo by vhodní instalovat v jaderné

elektrdrne s hledí.ska po':n.(iav':ú j-f!':rné bc::n3Čnos!.í AE? druhé

až třetí generace, vybavené aulodin^ontikou pro ryciilé vyhle-

dávání porucha s diferencovaným výkonem poule skutečné potre-

by, čímž by se snížily zastavene plochy.

3/ APS - automatika postupného upouut&ní je na 3. a 4. bloku

EEO a na 1. až 4. bloku EDU shodn-5 a po uvedení do provozu

delší dobu pracovala bez vdtčícli z.-ív.-vl. y poslední době

se projevují na reléové au';o!iľitice xávaiy, které jsou způ-

sobené opotřebením vlastních relé a to jak v mechanické

části, tak i kontakt*:. V několika pripa-'lech způsobila n*na-

»t art ování dieselgen^r-'; -trií a nutnont po opravě opakovat

. RovnOž návaznó i:i;;nn.li.Kace o průběhu



- 116 -

jednotlivých činností APS, ,?e do značné raíry iieprelil edná
a podle mého názoru je nuu.ú řešit náhradu stávající APS,
ale i otázku její signalizace.

4/ Rozvaděče vysokého napětí /vn/ a nízkého napětí /nn/ jsou
stanáarního provedení s běžnou tuzemskou 'výzbroji* Podle zís-
kaných zkušeností lze konstatovat, že je více než dost
spojů na připojnicích silového rozvaděče nn, což je pro
"běžnou údržbu podle místních provozních předpisů téměř nez-
vládnutelné. Dále lze nesouhlasit s umístěním svorkovnic
pro pomocné obvody, které jsou u již nových rozvaděčů nn.
řešeny lépe. K samotným svorlcovnici.il lze vznést připomínky
a jejich výrobce by se měl nad tímto aanyslet. nejslabším
místem v rozváděčích nn jsou jističe. Konstrukce našich
jističů je pro jaderná elektárny, kde se satím požaduje bez-
pojistkový rozvod, nevyhovující a to především ve zkratové
odolnosti a v provozních charakteristikách. Dalším problémem
je protipožární odolnost rozvaděčů nn, tedy odolnost polí'
vedle polí, kde vznikl požár.

Rozvaděče vn skříňového provedení jsou až na velikost
a váhu ve štandartnom provedení c. směnou typu vypínačů jsou
pro provoz v JE vyhovující. Otázka velkého množství spojů
na připojnicích je rovněž jako u rozvaděčů axi problematická.

5/ Vodiče a kabely v rozvodu vlastní spotřeby JS včetně kaceláše
pro měření, signalizaci a diagnostiku tvoří z hlediska požár-
ního rizika základní problém-. Podle statistiky vzniká na
každém devátém bloku JE jednou za rok požár. Na těchto
požárech se především podílejí kabelové soubory a hořlavými
plášti. Naše elektrárny jsou vybaveny převážně tuzemskými
kabely s PVC izolací. K požárům může dojít jednak nekvalit-
ním výrobkem, a to je jen malé procento, a dále pak špatnou
montáží a hlavně nevhodně navrženým a voleným jištěním.

Příkladem nevhodně navrženého a realizovaného jištění
z hlediska selektivity je napájecí systém SKŘ 3* a 4. bloku
EBO a všechny bloky EDU. Nedomnívám se, Se cesta k vyšší
požární bezpečnosti spočívá v zesilování průřezů a tvrdošíj-
ném prosazování bezpojistkového rozvodu na JE, ale v důsled-
ném rozdělení obvodů, které mohou a které nemohou být vyba-
veny pojistkami, a volbou typu kabelu. Pojistky se signál-
ními kabely lze zařadit i *o automatizovaných systémů a
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vlastností po-'isiek je, 2e rr.ij.Ji vyšší zkri>. Sovou odolnost.

?ro případ, ?.e ty ěošle k porur.o Icrů rľ u zkratem a k

nesledr.éniu poíŕru, jsou v ks-telových prostorech používány

proliuoíámí nástřikové hmoty, o kterých nelse jednoznačně

tvrdit, že splní očekávání. laicko účinnější je p.-uZir.l

nehořlavých kalelů tea náctřiků /náctřilíy zhoršují vlastnosti

kabelů a kabelové trasy jso-; nepřehledné/ 2 přísným ocděle-

nír. tras po'.le sj-cténú.

S kálely souvisí i prúci.odky, které nr=r.:ají po.'l<? dosa-

vadních zkušeností nejlepší úroveň a způsobují v elelrtrosys-

téinech řail"* ccmc;:. Příčiny ^sou jal: v koRs!.rakci, tak ve

výrotě prie ho i ei-: & naľ-.cnec, i v jejich montáči na ste.vVě.

lledílr.ou součástí kabslo^-ýc?. rozvod' js-.»v. i proLipc-

žemí přepážky pod pulty a rozvacloči, které- často j SOM ::ne-

hoánocf.'víRy různými net o snos tin:', toto způsobuje většinou

dculatečná montáž kabelů, což mr' sv.'j původ v nedostatcích

projel.tú elektrických rozvod:*.

Velice stručně jpem poukázal na vJA-zvr-ŕ: problémy v

soustavo vlastni spotřeby elektrické energie a věřir., že

tento příspěvek vyvolá potřebnou diskusi na přednesené téma.
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