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Možný přistup ČSSR k predlžovaniu životnosti jadrových elektrárni

Ing. Stanislav Novák, CSc, Výskumný ústav Jadrových elektrární,
Trnava

Úvod

Spoľahlivá a ekonoaicky efektívna prevádzka jadrových elek-
trární na strategický význaa pre zabezpečenie zásobovania národ-
ného hospodárstva elektrickou energiou. Strategický význaa spo-
číva nielen v zabezpečení potrebného Množstva kilowatthodin a
pohotového výkonu ale i v nákladoch na vyrobenú, resp. dodanú
elektrickú energiu. Preto je nevyhnutné hladat všetky molné ces-
ty k zvýšeniu ekonomickej efektívnosti výroby v jadrových elek-
trárnách popri bezpodnienečnon zabezpečení jadrovej bezpečnosti.
Bez ohZadu na to, že výrobné náklady na jadrových elektrárnách
sú relatívne nízke v porovnaní s väčšinou uholných elektrárni
v ČSSR, ich vysoké investičné náklady na výstavbu sú najkriti-
zovanejšou' oblasťou ich výstavby v Československu.' Pri hladaní
ďalšieho zlepšenia ich ekonoaiky Je preto potrebná sa sústrediť
na opatrenia, ktoré vedú nielen k zníženiu Berných výrobných
nákladov, ale ktoré by usožnili aj zníženia investičných nákla-
dov vkladaných dO' celého jadrového prograau. Jednou z aožných
ciast je i predĺženie životnosti čsl. Jadrových elektrární.

V súčasnej doba projektováni žlvatnoaf jadrových elektrár-
ní v ČSSft ja 25 rokov. Pokial by sa nestalo uvažpvat o aožnoati
predĺženia ich životnosti- znaaonalo by ta, to prvé jednotky
a VVER 440 se budú približovať ku koncu svojej plánovanáj ži-
votnosti vel«i skoro po roku 2000. v pripadá wfcMcania prevádzky
JE po skončení životnosti treba pri rozvoji elcktrizaCnej sústa-
vy popri budovaní jadrových elektrární k pokrytiu zvyšujúcich
sa požiadaviek na elektrickú energiu počítat tiež s výstavbou
jadrových elektrární ako náhrada za odstavené jadrové elektrárne.
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Obr. 1

Vyiraíovanf oblast na obr. 1 znázorňuje velkost výkonu
v jadrových elektrárnách, ktorá bude treba uviest do prevádz-

ky ako náhradu za odstavné výkony jadrových elektrární po

skončeni ich 23 ročnej životnosti. Aké budú skutočné trendy

rozvoja a teda odpovedajúce investičné náklady nie je nožné

ä uiiiiisí'ou stanovit, svžsk je treba vltiy poří+af s tým, že
náhradné výkony búde treba zabezpeCovaf na úrovni výkonov,

a nerných investičných nákladov na úrovni blokov, ktoré budú

v toa caac k diftpozícli.
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Náhradu dožitých zdrojov je možné riešiť niekoľkými
spôsobmi:
variant 1.
Vyradené jadrové elektrárne sú nahradzované novými jednotkami

s výkonom, ktorý je v to* Case k dispozícii.(obr. 2>.
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Obr. 2

variant 2.
Po 25 rokov prevádzky sa postupne bloky 1. generície jadrových

elektrárni odstavujú na opravu. Pričcm na čas, po ktorý sú od-

stavené na obnovu musí byt k dispozícii nánrsdný výkon; bol

uvažovaný blok VVER-1000, ktorý by postupne preberal výkon za

zdroje odstavené na obnovu (3 roky).*obr. 3.
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variant 3.
25 ročné obdobie prevádzky by sa predlžovalo na 10 rokov bez

obnovy a ďalšie predĺženie by bolo určené individuálne podlá

stavu toho ktorého bloku (obr. 4).
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Pre ekonomické hodnotenie Možných variantných rieieni

situácie po ukončení plánovanej Životnosti JE je potrebné

sledovat "toky" nákladov a výnosov na elektrárni. V prípade,

že JE sa po dožití odstavuje, ide o náklady na výstavbu, pre-

vádzkové náklady a n náklady na likvidáciu. U ďaltích varian-

tov je nevyhnutné uvažovat i náklady na obnovu, ktoré sa vyna-

ložia alebo ihned po ukončení prevádzky alebo po určito* odlo-

žení. Okrem iného sa v prípade predĺženia Životnosti náklady

na likvidáciu odsúvajú a je nožné využiť časť zdrojov vytvore-

ných na likvidáciu elektrárne k realizácii jej obnovy.

Pri porovnaní ekonomických ukazovateľov uvažovaných troch

variant sä za základnú prijíma prvý variant ako referenčný zá-

klad voči ktorému sa vztahujú varianty ďalSie, to znamená, hľa-

dajú sa rozdiely medzi diskontovanými prevádzkovými nákladmi

základného variantu a ďalších variant 2 a 3. Pre základný va-

riant sú hlavnou charakteristikou merné investičné náklady

na nový blok (Kčs/MtO. Ďalšie dve varianty sú charakterizované

mernými nákladmi na obnovu v Kčs/MW. Výsledky výpočtov porovná-

vajúcich diskontované prevádzkové náklady základného variantu

a wiantov s predĺženou životnosťou jadrových elektrární prvej

generácie o 20 resp. 10 rokov po 3 rokoch odstávky sú na obr. 5.

aonr " toeí.vyjadrujúci
o p r zvýšené náklady na

opravy a údržbu

Obr. 5



Závislosť podielu aktual zova ých výiobiiých nákl?dov p r dobu

porovnávania Jednotlivých variantov ukazuje výhodnosť variantu

s predĺžení* životnosti jadrových elektrární o 20 rokov a to

i v prípade, že merné investičné náklady na r,.,vy zdroj a merné

náklady na obnovu sa budú značne zbliiovat. I za predpokladu

konzervatívnych úvah, že náročnost opráv a údržby u jadrových

elektrární s predĺženou živctnostou je vysíia, sú výsledky pre-

dĺženia životnosti jadrových elektrární zaujímavé'. Pri výpočtoch

sa použili konzervatívne predpoklady, aby nebolo možné podozrie-

vať umelé vytváranie výhodnosti variantov s predĺžením životnos-

ti: napr. bola prijatá konštantná hodnota nákladov na likvidáciu

JE vo výške 15 % aktualizovaných investičných nákladov, čo je

na hornej hranici súčasných odhadov.

Rozborom efektívnosti predĺženia životnosti 3E v ČSSR bolo

dokazené, že veľkosť efektu v úspore aktualizovaných výrobných

aáUladov je funkciou pomeru i* : i* (merných investičných, nákla-

dov no nový zdroj a merných investičných nákladov na obnovu)

a ůab? predĺženia životnosti. Ocenenie nákladov na obnovu v pod-

mienkach ÍSSR bolo vykonané za velmi konzervatívnych predpokla-

QOV. Uvažovala sa výmena kľúčových uzlov, tlakovej nádoby a všet-

kých parogenerátorov.

v pesimistickom prípade, tzn. v prípade potreby výneny ná-

doby reaktora a všetkých parog'enerátorov pre predĺženie život-

nosti OE, by si výmena týchto klučových uzlov vyžadovala asi

13,8 * z investičných nákladov . na JE V2.

Ak prij»e« ďalší konzervatívny predpoklad, že u ostatných

dôležitých uzlov a systémov bude treba vynaložit na ich opravy

a zámenu rovnaké náklady ako na predchádzajúce dva kľúčové, po-

ton by predstavovali náklady asi 27 - 3D * z investičných ná-

kladov na JE V-2. V toato, zrejM pesimistickou odhade, sú Mer-

né náklady na obnovu JE asi 3.500,- Kcs.ki"1, Co predstavuje

pomr Í^/ÍQ * 4,28c. Podlá obr. 6 sú tieto hodnoty plne akcepto-

vatelné a pre predĺženie životnosti JE s W£R 440 o 20 rokov

(s nezvýSený*i a zvýíený«i predvádzkovýni nákladmi na údržbu

a opravy) predstavujú úsporu výrobných nákladov aktualizovaných

k r.- 2005 vo výike 25 - 32 "ld KCs. Zvýiené prevádzkové náklady
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na údržbu 3 opravy, v prípade uvalovaného znacnéhc rozsahu zir.e-

ny zariadení pri obnove k predĺženiu životnosti, sú značne kon-

zervatívne, a naopak sa v posledných prácach počíta so zníženiu)

týchto nákladov. Ani výaena tlakovej nádoby reaktora nsMusl byt

prekážkou pre predĺženie životnosti JE s VVER 440 a to i v prí-

pade prvých blokov, nakolko žlhanie nádoby reaktora 3. bloku

Novovoronežskej JE bolo vykonané na Mieste.

3d-

20

10

Obr. 6

K tonu, aby bolo nožné ocenit účinky predĺženia život-

nosti blokov VVER-440 (s výnimkou elektrárne VI) je vhodné

vykonat porovnanie s inýai nožnými opatreniami prevádzky

jatcových elektrárni s VVER-440 k zvýSeniu jej efektívnosti.

Porovnanie ekononických účinkov analyzovaných opatrení

je súhrnne uvedené na obr. 7. Úspory nákladov zlepSeným

využívaním paliva je treba považovat za optimistickí. Zvýše-

nie výkonu prináša vysoký efekt, avSak dosiahnutie zvýšenia

výkonu viac ako o 10 % by si vyžiadalo značné rekonštrukcie,

predovšetkým v sekundárnej časti. Výkon reaktora by pravdepo-

dobne nemohol byf zvýšený nad 110 * nominálneho bez záměny HCČ
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a zdokonalenia vnútroreaktorových častí, to by si vyžiadalo

značné náklady. Ani túto možnosť nie je možné vylúčiť a treba

ju mat na zreteli pri prípadných úpravách zariadení, vyvolaných
inými dôvodmi (zvýšenie bezpečnosti).
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Obr. 7

Kladné ekonomické účinky z. predĺženia životnosti DE s VVER

440 o 20 rokov sú približne na úrovni účinkov z realizácie všet-
kých ostatných opatřeni (zlepšené využitie, paliva, zvýšenie vý-

konu reaktora, prechod na predĺžené cykly medzi kampaňami). Väč-

Sina z nich je však realizovatelná v relatívne krátkom čase, za-

tiaľ Co. účinky z predĺženia životnosti 3E sa prejavia až okolo

r. 2000. Skrátenie životnosti JE (napr. v dôsedku extenzívneho
využívania JE pre reguláciu výkonu.) mé velmi negativné dopady.

Záver

Podobne ako v celou rade krajin sveta prevádzkujúcich jadro-
vé elektrárne je treba zavčasu pochopit a reagcvaf na problema-
tiku starnutia jadrových elektrární a naväzujúci* spôsobom riešiť
ci Je vhodná a ekonomicky efektívne predlžovaf životnost týchto
zdrojov. ČSSR ako itát, ktorý rozvíja v súčasnosti i v blízkej
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budúcnosti energetiku na báze energie jadrovej musí sa problema-

tikou predlžovania životnosti jadrovo-energetických zdrojov zao-

berať velmi vážne a s dostatočným predstihom. Znamená to, že

približne 10 rokov pred plánovaným ukončením prevádzky jadrových

elektrární je treba maí predstavu či tento zdroj bude vhodné ďa-

lej využívať, čo znamená predlžovať jeho životnost alebo ho ob-

staviť, so všetkými dôsledkami v oblasti investičnej výstavby.

Časový predstih je nevyhnutne nutný, nakoľko i program predlžova-

nia životnosti je náročný na prostriedky. Pri individuálnom rie-

šení situácie každej jadrovej elektrárne by sa dosiahlo časového

posunu a rozdelenia investícií na výstavbu nových elektrární na

dlhšie obdobie. Kombináciou predlžovania životnosti a reguláciou

výstavby nových elektrární s vyšším výkonom by sa postupne do ro-

ku 2030 mohlo dosiahnuť zníženie počtu miest na ktorých by S3

jadrové elektrárne budovali, so všetkými dalšími pozitívnymi do-

padmi na ďalšie oblasti jadrovej energetiky. Z toho důvodu je

nevyhnutné v súčasnej dobe ujasnit si ako prevádzkoval jadrové

elektrárne, aby bolo možné prípadné predĺženie životnosti,

aby bolo možné bez velkých doplňujúcich investícií prekro-

čiť plánovanú životnosť. Politika predlžovania životnosti

jadrových elektrární má okamžité dopady na spôsob prevádz-

kovania. Nemalo by sa napríklad dovolovat poškodzovanie za-

riadenia alebo znižovanie jeho životnosti v dOsledku neujasne-

ných funkcií v elektrizačnej sústave, usli by sa využívat od

začiatku prevádzky jadrovej elektrárne EMO palivové vsádzky so

zníženým výkonom neutrónov tak,ako sú realizované na jadrových

elektrárnách EBO a zahájiť takúto prevádzku na JE Dukovany.

Možných opatrení k realizácii efektívneho predĺženia životnosti

JE je celý rad a je treba ich dôsledne přepracovat.
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tonatrnkgní materiály, životnost a spolehllvoet hlavních
komponent primárního

Prof.Xng. Jaroslav EOOTSEf, DrSc, Sien korespondent ČSAV

1 . ffcrod
ZkuSenosti x JP-71 zamSrené specifleky na spolthliTost

jsou zatím re srovnáni se světovými databankami »alé* Z do-
stupných informaci za období I960 a 1981 lze konstatovat
snaSnon oscilaci poStu poruch. Výsledky třídění porach JB-V1
dle platná Cs. normy jsou svedeny T tab. 1.

Tab. 1

Třídění poruch

Dolitím
Závisí*
*ezávlslé
Systematické
Přetížením
Konstrukční

Bok 1980

25,3 *
21,9 %
16,9 S
15,1 *
11,2 *
8,4 %

Bok 1981

18,6 %
26,5 *
nelze vyhodnotit
15,6 *
7,2 *
14,4 *

Velkou Část poruch nelze klasifikovat pouze jediným ty-
pem, protože se vyskytují jako sloiená jevy, ale vysoký podíl
poruch dolitím je varující* Statistika poruch V-l za období
1980-1981 ukazuje, le s vysokou frekvenci se opakuje netěsnost
olejového ehladiSe •&, netěsnost trubek VTO a porucha spojky
olejového Čerpadla, sto základě tichto a jiných rozborů byla
realizována některá opatření pro zvýiení spolehlivosti našich
dvou jaderných bloku*

Spolehlivost jaderných elektráren WIB-440 je naprosto
srovnatelná s elektrárnami západní výroby a v některých spo-
lehllvostních parametrech je dokonce přcdSÍ. Podle sovětského
Informačního systému je rozlolení poruch následujíc!i
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Tab. 2 PoSet poruch/rok

Priwární okrob
Turboelternátory
glektrozařízení
Kontrolní a wW. přístroje
Ostatní
C I U M

13
13
15
44
30
115

11,2
11,2

13,1
38,2
26,1

Jako hlavní příSiny poraeh mechanických dílů byly ze
statistického aonboru «a období 1977-1979 zjiSteny tyto pří-
činy poruch:
- poruchy vniklé vadami svárů - do 28 *
- pomehy v důsledku skrytých vad materiálů - do 28 *
Ze statistického rozboru vyplývají tyto intenzity poruch
bloků s výkonem 440 MI:
Tab. 3

Zařízení Intensita poruch/ze 1 hod./

Reaktor
Parní generátor
Systém regulace a ochrany
Hlavní cirkulaCni čerpadlo
Turbíny

1,6 - 2.1.1O"5

8,2.10"5

6.2.1O"5

2.6.10"5

8.O.1O"5

2. gfajftorova1 tlakové nádoba (BHI)
V TJSÍ ae pouiívé na výrobu HTlf v podstatě dvou typů ocelí:

pro výkovky je to ocel A-508 (tab. 4) i ocel CrHlMo. Obsah 7
musí být v ní pod hranicí 0,08ř, aby nedocházelo ke zkřehnutí
svarovábo ková pri tepelném spracovaní po svaření. KLlnfk M
nepřidává - velké v*$stkovitost, velký poSet indikací při ol-
traxvukové ckouSce. Tep&lné zpracování se obvykle skládá z
normalizačního líháni a kalení do vody sa relatívni nízkých
enstanltiMCníeh teplot t 815 «* 870°C.
Po kalení se výkovky popoultSjí na 650 a! 69O°C a ochlazují
bui v peci nebo na vzduchu.
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OsnaS.

A-508

A-533B

15Ch2M
FA

tab. 4

C

max.
0,22

max.
0,035

max.
0,18

—

Ms

0.
0,

1.
1,

o,
o,

Chemické složení ocelí pro ETK

i

50
90

15
50

30
60

Si

0,20
0,35

0,15
0,30

0,20

0,35

P

max.
0,035

max.
0,035

max.
0,020

S

max.
0,035

aax.
0040

max.
0,020

Cr

0,25
0,45

2,20
2,50

Hi

0,50
0,90

0,40
1,00

max.
0,30

Mo

0,55
0,70

0,40
0,60

0,60
0,80

V

0

B. Mechan.vlast.H c H.(MPa)H.(MPa
350

400

,25
560

600

650

760

Válcované desky (pro pláli rextoru) ae vyrábSjí s oceli A-533B.
Desky Jsou za horka při teplotách 930 aí 1090°C přetvářeny na
prstánkové sekce, pak jsou obraty na teploty 840 aí 900°C, iwmr-
zně kaleny T cirkulující vodní lázni a potem popouštěny na 650
ai 680°C.

Pro TVCB se pouiívá na výrobu BII oceli 15Ch2MFA (tab 4.).
Ocel je třeba kontrolovat na obsah As a Sb, jejich koncentrace
nesaí přesahovat 0,015 S, oba prvky zvyšuji křehkost, usazují
se ve vycesenlnách a mohou ta~ být příčinou vzniku trhlin,
Ocel se odlévá ve vakuu, při svařování se předehřívá na 35O°C
a po svařování popoultí na 640° a 660°C.{Po elektrostruskovéw
svaření musí následovat kalení a popouiticí teplota předehřeva
jo stajni).

EtY jsou B hlediska spolehlivosti srovnávány s konvenční-
mi tlakovými nádobami. Za více ne! 25 lat skúseností a jejich
provosem lse učinit tyto sáviryt
a)radloaktlvní záření spôsobuje postupnou degraded mechanic-
kých vlastností TI a má významný vliv na její livotnost -
- problám vyladuje dalllho Intensivního zkoumání

b)namáhánl teplotními cykly, stejni jako teplota pracovBÍbo
mádla jsou v porovnání a povodními předpoklady menlí.

e)vliv cbemiekýeh uclnku chladivá ja saá-
d)vznik a rozvoj trhlin ja detekovatelný atoistieko-amlsaími

SouSástí XTR by extrapolovaní mohly sloulit Mdove 104

al lCr lat. H W jsou asi o jeden řád ménf poruchová ve srovná-
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ní a nejaderoywl. Totální prasknuti, nebo roztrženi HT1 je
cle* teoreticky možné, al« málo pravděpodobné.

Problém poškozování STS za proTozu s« soustřeďuje na
poznání kritické dálky trhliny, která by způsobila havárii
velkého rozaafaa RFM.

U tlakových nádob reaktorů dochází ke směně kritické
délky trhliny z těchto důvodůt
- Sxistujc komplexní stárnutí vyvolané cyklickou únavou a
teíením, které snižuje kritickou délku trhliny v porovnáni
se statickými £kouSka«ti. Jde tedy o faktor času a počtu směn
namáhání.
- Kritické dálka trhliny je závislá na globální situaci celé-
ho tělesa vSetnS akumulované energie v systému, na silovém
toká tělesem a schopností přenáSet tento složitý silový tok
do "list méně exponovaných a trhlinou nezasažených. Relaxační
procesy nohou být uvažovány v pozitivním i negativním smyslu
včetně redistribace makroskopických napětí prvního druhu.
- Při havarijních stavech »>nže docházet k teplotní™ rázům,
liteře mohou vyvolat dynamické lokální napětí.
U reálnych těles TH při teplotách, které existují v reaktoru
V7SS, není tvorba únavových trhlin prakticky dotčena creepc*.
Převažuje nízkocyklová únava, která bude pro poškozování roz-
hodující.

Stárnutí radiací J* objemově rozsáhlé a likviduje barié-
ry proti růstu únavové trhliny? snižuje se kritická délka
trhliny • vsastup »»ez» klusu nanoie ealkové poškozaní ovliv-
nit. Kriticky rozměr cyklické plastické zóny sice klesá rus-
t#m meze kluzu, ale rychleji klesá velikost kritické délky
trhliny, coE Tede ke snížení počtu cyklů Životnosti konstruk-
ce. Proto zůstává základním požadavkem omezit afekt radiač-
ního poSkozeni na minimum výběrem materiálů, jaho Sistotou
i konstrukcí reaktoru. Tento proces je schematicky znázorněn
na obr. 1.

T souboru potencionálních trhlin v STM Je valmi závaíny
výskyt podnávarových trhlin, vznikajících mezi výstelkou z
austanitlcké oceli a základním materiále" HTH z faritické
ocali. Tyto trhliny jsou provázaný rozvoje* vysokých stavů
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poutí na rozhraní obou materiálů s kořen** T základni* ma-
teriále.
Bosvoj těchto trhlin můie vést k poškození výstelky; tím
nastává nebezpečí silnějšího navodíkováni základní feritic-
ké oceli a degradace jejich plastických vlastností. Vznikají
til podmínky pro superpozici korozních procesů na mechanic-
ké s korozní únava, korozní praskání.

T praxi je tedy nutno úvěrovat s přítomností defektu
různé velikosti. T případe jejich kritická velikosti mule do-
jít k rychlena rozvoji defektů do lona bez wokroplastlcké de-
formace v jeho okolí k náhlému křehkému lomu. Velikost kri-
tické trhliny je určován* metodami lineárna elastická mecha-
niky ( U K ) a závisí na napití, tvaru trhliny, houževnatosti,
atd.

3* Prlaární potrubí

Primární potrubí LTB lze vyrábět buä s nerezavSjíeích
ocelí, nebo z nlzkolegovaných ferltických (vnitřek potrubí
se pak chrání proti korozi vrstvou austenitleké oceli o tlouSť-
ee asi 5 im). 2 auatenitiekýeh oceli je to Sasto typ Crl8K112
stabilizovaný Ti a se sníženy* obsahem C (0,08 %).

0 varných lehkovodích reaktorů provozovaných v OSA se
zaCátkem roku 1974 objevily v několika případeeb na potrubí
v tepelně ovlivněných zónách po svaření trhliny, která byly
identifikovány jako meslkryatalová koroni nepilové trhliny.
Potrubí bylo vyrobeno z nerezavíjící oecli type 304. V létech
1974 al 1976 byly objevany trhliny podobného charakteru na
potrubním systému varných reaktora i v Japonska.

T r. 1979 s* a lehkovodní bloková elektrárny D.C.Ceek
objevily trhliny ve spojení hrdla parního generátoru na po-
trubí. Od tá doby byly tyto trhliny sjlltčny na 16 lehkevo-
dníeb reaktorech v tBA. Jejich iniciace j* patrne iposeboaa
koTomí únavou pri nízkýeh rychlostech pvovdtaá sa prevaa.
Tyto trhliny nepředstavují sávafné nebespeSÍ pre námlý í—

ealáno potrubí, nebol při jejich objevení byla vidy eawiltě
zjlHena neUaaest petrv^í a tím byla tate vaaa vcu Uentl-
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Z blodlaka watoriálOTřtocbnlekí náročnosti, flvotnostl
• spolobllToati si saalootí posomosti jodnak kolektor, jod-
nak toplosmen&o' tnMty. T kaidom 70 TTB1 jsou vertikálni na-
montovány dva koloktoryt teplý a studený. Kolektor PO TVSB
jo rotační tlastostenná nádoba svařená u tří Sástl. Celý
kolektor jo vyrosen s aastaaltleU oeoll 06ChlOao T.
Toplo*m«mU traak7 pro PO TTO aa Tyrábiji s oeall 08CU.8-

no T.
Jak ryplyrá t tabulky 5, nojTitiim kapaeltai strátovýw

faktorom nasl konpoaantaini JI T USA jo parní ganarétor.
Tab« 5 * Pffhltd oarneh

Typ PriMfrná Mfclady r.1979 Predaktor.
roaktom stráta(«) (w-ilion OS f) straty T r .

es-90/ms
Parní gonorátor W l
Paní tarblna Ľfl*m
Prl«arol patnbí

3,25

1,65

0,10
0,81
0,21
0,88
0,26

197
178
6,1
38,3

12,7
41,7
28,0

2
2
800
500
83
560
173
609
395

Paňehy pfodotawjí koxploxní a vsájo«ni M prolíaajíei
blomatUca, ktará nabyla doood kamplatn* výfaiaM
ntjll problomy pradatawnjii karoaní MBlaboviaí
karasní vaalk m H (daotiaf), praakaai a* prlo^ní • aafca*
QÉntt SuNaM tt vi9BU0P3fS«sX#VÉ jMpttAflu*

Jaia«Q g aajttarileh lohkaratníeb jaáwyah oloktréraa
jo aloktréna T Otrlckaliw (••), ktorá Meal* dodtfvat áo
alaktrlaká alt* T r. 1968. ZfcaAonaiti s jojíka
sály, io % napli—w^ch odstávok 4,4 * pfodstavajl
nieW Hiipwwty; s taha 2,2 S jaaa MekaaleM mi iiaiaty
prl*áml atneS, 1 Soaol 1,1 % pradatamja
• 0,7 * klami ealadíei Corpadlaj 0,5 *

straal aafemmjo • rawaalw 0,2 t«rkíno
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• kolem 0,3 » separator vlhkosti a předehřívák.
Zejména na základ! skuieaostí s TISA je nutno konstato-

vat, le Sednou z provosovanýeh lebkovodníeh jaderných elekt-
ráren nelse povalovat sa korozně imunníf kaidý rok musí být
odstaveno vysoké procento provozovaných reaktorů, aby byly
opraveny následky korozního napadení parních generátorů*
T nfkollka FQ, provosovanýeh mane neí 10 lat Maaelo jll byt
nalapáno vlče nei 10 % trubek* Tlrflala Power Company nasá-
la 311 vyměnit VQ na elektrární "Sorry" v Afialedku wimořád-
aáho poškození trubek ol po 6 letech provoní*

Západní výrobci a provozovatel* JX doporacajl lejmena
tato opatrení ke cvýieal •polahllvoatl PS*
- slepiit ndrSba kondencátora a tím eliminovat naSlatoty
ehladlcl vady

- vyloaSlt viechny sdroje pronikání kyclDcn
- přlan* dbát aa eiatotn sáaobnl vody

Ira nové PO pak předevilm:
- poaiit materiál odolávajíc! koroxi pod napětím jako je
Incaloy 800 a Inealoy 690

- anlllt kyelík politím odvsdaiňovaclcb sáaobnleh tankft,

• peaJlt koroilvadoraaa aarasarijíeí oeel pro konatrokei
padperaá desky

- vylovClt nebo anlllt koraamí produkty T oakondámím ayatáma
paoiltim macMtlekýeb a machaniekých filtrů, raelrkalaení
linky sáaabaí vody «td.

Korocní napadasl trabek d* sajiHevino i T aailefa PO.
taijll i vnitrní stěny pokrývají nekompaktní a neatejnomer-
n*5 vrstvy korosnícb produktů ( aa vnijlím povrebu tvoří sá-
kladní sloiku nasnatit, nikl a siaek wohoa 1 amorfní nabra-
sovat *e , dallí pfísadou je chróm, pravdepodobní ve form*
chromltu). T některých případech je T povrehovýeb vrstvách
s jlHováaa wt* a ooa 3 % *:

Povrchové vrstvy jsou tvořeny předevilm nánosy koro*-
nlch produktů uvolnlaýcb při interakci chladivá a konstruk-
čními materiály chladících okruhů. Predaostní výskyt
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titu • niklováho spinelu v úsadových vrstvách na vnitřní
straní parogenerátorových trubek potvrzuje vznik ochranných
oxidickýeb vrstav na materiálech komponent primárního okruhu.
Přítomnost mídi a xlnku T nánosech na vnější sekundární stra-
ně trubky je důsledkem koroze mosazných trubek kondenzátora
nebo přehříváka. 0 netěsnosti trubek svědci přítomnost váp-
níku, křemíku a barya.

Ocel 08 Chl8U.0T má dobrou korozní odolnost, je-li v
provozním prostředí přesně dodriováno stanovená chemická slo-
ženi. ftedaří-11 M toto chemická složení udržet ve stanove-
ných mezích, pak to negativně ovlivňuje korozní odolnost a ži-
votnost PG. Je třeba řeilt rozpor mezi požadavkem vySil hod-
noty pH chladivá pro dobrou korozní odolnost ansteniticke oce-
li a potřebu nižií hodnoty pH pro leplí korozní odolnost kon-
denzátorů v sekundárním okruhu JE; jednou z možností je náhra-
da mosazných trubek kondenzátoru ocelovými.

5* Palivová Blánkv (PS)

Poruchy palivových Slánku vznikají porušení™ těsnosti
povlaku (Zr-slitiny) jako první ochranná bariéry. Pro obtíž-
nost detailní kontroly jsou stanoveny limity úniku, jejichž
překročením je definována porucha. Za hlavní příSiny poruch
se v soucasnoatl povazuji:
a) lokální hydrldace povlaku zevnitř v důsledku nečistot

materiálů
b) deformace povlaku v reaktorech s vysokými teplotami (Creep)
c) vlbraCní opotřebeni v kazetách zakllněnlm cizích Eástí
d) mechanická interakce paliva a povlaku při aminech relimů

Po více nel dvacetiletá zkmienostl lze povalovat
spolehlivost Pfi za velmi vysokou - podíl netěsných Pfi nepře-
sahuje 0,02 ml 0,05 9* Tohoto relativní příznivého stavu by-
lo doeaieno realizací těchte opatření:
- svýlením peSta článků v kasetě
- zdokonalením konstrukce a výrobní technologie
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- snliením maximálního tepelného namáhání Článků
- prerosdileni" paliTa • kaxetS dle obohaceni
- poašÍTáním vyhořívajíeíeh absorbárů
- minimalizací napití a deformací T povlakn konstmJcSními
a provosními opatřeními

Obr. 1 - Diaj IMIf UCDT

IřiTka j| přadttaruje lokalisovani roiroj trhliny,
tj. proc««, který •• odahrárá na 2al« trhliny*
BtlTka i posnsoj* radlaCní stárnutí TE«tn£ kom-
plexního •tárnotl TllTem deformačních process
• provosu*
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Zajižtováni a prsdlužováni životnosti koaponeat
aetaindárniho okruhu JE

Ing. Josef DRAHÍ, CSc, SKODA k.p. Plzeň, závod
Energetické strojíren*tří

1. Vymezeni sledovaných komponent
V následuji cín textu je zpracována informace o sledo-

vání a prodluSoTáni životnosti následujících komponent se-
kundárního okruhu jaderných elektráren s tlakovodníni reak-
tory t.rpu WER: parní turbiny, ohříváků kondenzátu a konden-
zátoru - t.j. komponent, jejichž vývoj je zajišťován v závo-
dě Energetické strojírenství k.p. Skoda Plzeň. Informace se
nezabývá např. elektrickými generátory, čerpadly, armatura-
BÍ a téi separátory-přihřiváky zařazenýni v tepelné* schéma-
tu turbosoustrojí 220 MVÍ t.j. komponenty vyvíjenými a vyrá-
běnými Jinými výrobci.

2. Parní turbiny 220 MW
Podélný řez třítělesovou parní turbinou 220 MW je v

obr.l. Je konstruována pro vstupní páru 4,32 KPa /teplota
256°C/ s vlhkostí 0,5*. Pezi VT a ST Sástí turbiny jsou a«ís-
těny separétory-přihřívéky zajiSfující odlou5ení vlhkosti
z páry X9 TT dílen a její přihřáti odběrovou parou z turbiny
při tlaku 0,46 KP« ca teplotu 216°C. Parametry páry přad JIT
díly tedy korespondují s paranetry před .*? díly parních tur-
bin ve fosilních elektrárnách, co5 umožňuje při volbě ot&Sek
5000 nin"1 pouElt prakticky shodne WT díly u turbin v elektrár-
nách jaderných a na fosilní paliva.

Probita zajiStování životnosti Částí parní turbiny lze
rozdělit podle aechanisnu jejího Serpání do dvou základních
skupin:
- vliv tepelného naaáhání v důsledku nestacionárních provozů
/najíídění, odstsvování, ineny zatíženi/ rozhodujících kom-
ponent TT dílu, t.j. rotoru a tělesa

- koroznS-erozhí působení nokré páry způsobujícícůbytek mate-
riálu exponovaných Séstí YT i !TT dílu turbiny, závislý na
době provozu.
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Zvléštní postpvení mé v této skupině oblast přechodu z pře—
.dehřáté rto mokré pňry přes "Vťilsonovu linii" v NT dílu.

2.1. čerpání životnosti v důsledku tepelného namáháni
?ři řešení životnosti hlavních částí parních turbin

2?0 KW na sytou páru T roce 1°75 byly určeny charakteris-
' ticlcé cykly pro výpočet tepelné únavy takto /v souladu a
podmínkami pro tlakovou nádobu reaktoru/:
375 startů ze studeného stáru
750 startů po 36 hodinách odstavky / z teplého stavu /
750 startů po 8 hodinách odstávky / z horkého stavu /
150 rychlých startu po poklesu z plného zatíženi na

vlastní spotřebu
200 stupňovitých zněn zatížení se 100$ do 50$ Jmenovitého

výkonu
20000 6tupňovitých zmSn zatížení ±10SÉ jmenovitého výkonu /I/.

Na základě Langerova diagramu nízkocyklové únavy pro
rotorový meteriál byly pro uvedené provozní podmínky zpra-
covány najížděcí diagramy za předpokladu, že, kritickým irís-
tem je rotor v prostoru ucpávky za.1.stupněm,viz místo A
v obr. 1., v němž je podélný řez turbinou 220 KW. Koefi-
cient koncentrace napětí pro zvolený typ labyrintové ucpáv-
ky byl uvažován hodnotou k - 2,70.

Kritickým místem může být též horizontální příruba TT
třlesa v orestoru za l.stucnSa, pro který olatí k" 2 /podle
výpoétů Drovedených v roce 1986 v SVOSS Běchovic.*/. S ohle-
dem na pokračující výzkumné práce s cil«m upřesněni součini-
tele koncentrace k a na opravitelnost telesa není satia VT
těleso jako kritické místo uvažováno.

V rámci objednávky £60 Bratislava bylo v létech 1977
až 1987 vypracováno 7 výzkumných zprňv s vyhodnocením orovozu
a úbytku čerpání životnosti TT rotorů turbin TE 1 a 16 2 JE
V-l Jaslovské Bohunice z průběhu let 1979 «5 1966. Byla uva-
žována všechna nestacionární najížděni e změny výkonu a s
pomocí výpočtové analýzy při využiti provozních záznamů byla
určena nestacionární tepelná namáhání pro každý najížděcí
cyklus. Z křivek tepelné únavy potom bylo vypočteno čerpání
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životnosti! n Kí 1 9,839 *
n TC 2 9,968 *

Pro VtJPEK Bratislava byla zpracované studie životnosti

VT rotoru obou turbin ea předpokladu poměrně málo odchyl-

ných zsiěri oproti stávajícímu provozu t.j.v základním pásmu

denního diagramu zatížení /2/ Je nutno připomenout, že so-

větské regulátory výkonu reaktoru typu ARM-55 obsahají i

regulátor turbiny, zatímco v CSSR stavěné elektrárny Jsou

vybaveny turbinami Skoda 220 MW, které nají vlastní regulá-
tor turbiny TVEK zahrnující podstatně více řídících a ochran-

ných funkcí i vyšší komfort obsluhy. Při uvádění do provozu

prvního bloku elektrárny V-l vznikly značné potíže s nasta-

vením součinnosti obou reerulétorů, zejméne při velkých změ-

nách zatižes í /např* při odstavení Jedné turbiny/. Než byl

tento problém vyřešen akupinou čs. odborníků, došlo ke zvý-

Senénu Čerpání Sirotnoati obou turbin /3/•

V tabulce á.l jsou avedeny výsledky uvedené studia,

t.J. prognosa čerpání životnosti turbin TG 1 a TG 2 a to

pro dva případy:

A - průměr čerpaní uvarován z let 1979 r 1986
B - průměr čerpání uvažován z let 1980 - 1986, t.j. bez

prvního roku provozu, charakterizovaného častým najíž-

denlm v důsledku aeřizováňí regulátoru a turbiny a
tudíž většin čerpaniu životnosti.

Tabulka 1.

Stroj

TG 2

Případ
čerpání

k
'B

k
B

Počet roků provozu
ao 100 % vyčerpání

47
t
5

67.3

46,25

53,0

Bok ukončení provozu
(vyčerpané životnost)

2026

2046

2025

2032 |

Uvedené výsledky Jsou zatíženy určitými nepřesnostmi

s ohledetc na odhad budoucího provozního režimu obou turbo-

soustrojí, dávají však reálnou inforaaci o čtrpání život-

nosti VT rotorů h ohleden na níckocyklovou mez únavy. Pro-
vádSné neperiodické odečítání životnosti umožní stanovit
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okrajovou podmínku, t.J. výchozí vyčerpání životnosti při
budoucím nasazeni automatického zařízení tsv. "čítače ži-
votnosti", vyvíjeného pro turbiny 220 MW v EGO Bratislava.

2.2. Čerpání životnosti v důsledku korozně-erozniho půao-
beni mokré páry ve YT dílu
Koroze-eroze ve VT dílech turbin na sytou páru způso-

buje únos materiálu dilv statoru, což snižuje jejich ži-
votnost. Příčinou je společné působeni chemických koroz-
ních procesů a mechanického erozního působeni, přičemž
závisí na řadě faktorů, který z obou jevů převažuje. Mezi
tyto faktory patři:
. paranetry páry a charakter proudění
- konstrukční provedení
• typ a kvalita nateriálu
- vytvořeni ochranné vrstvy magnetitu
- chemické vlivy /pH, chloridy/

Jak ukazuji provedené výzkumné práce /*/» /5/» veli-
kost únosu materiálu je ovlivněna především teplotou sytos-
ti pracovní mokré páry s maximem v rozsahu teplot 130...
...190°C. Podle různých autorů hloubka únosu u uhlíkové
oceli v uvedené oblasti se může pohybovat v rozmezí 4,8...
...19,3 mm za 10.000 hodin provozu.

Velmi výrazný je tento naruiovaci proces předevSim •
úzkých Štěrbinách s hlavním podílem koroze. Prouděni • těch-
to mezerách je rovnoběžné s povrchem materiálu, při- prouděni
•okre páry vzniká tsv. "klouzavý rás", vyvolávající korozi
při úhlu náběhu prakticky 0°. Jev je nutno posuzovat z hle-
diska aerodynamiky, příčinou maximálního únosu v oblasti
vlhkosti y - 1 - 5* d* přechod od lasdnáraiho prouděni ka-
palného filmu k proudem! turbulentním* /€/.

T obr.1 je podélný řez parní turbinou Skoda 220 KW na
sytou páru,použitou ve viech čs. JE a reaktory VYBR-440.
/V obrázku je též vynesen průběh teploty syté páry v jed-
nom proudu VT dílu a průběh vlhkosti v průtočné části NT
dílu při Jmenovitém výkonu turbiny/. Při řešení turbiny byla
ve VT dílu provedena řada opatřeni s cílem snížit korozivnř -
- erozivní účinky mokré páry jako aapř.:
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- seSroubováni polovin rozváděčích kol pro zvýšeni doseda-
eibo tlaku T dělicí rovině

- seiroubováni dvojic rozváděčích kol pro zvýšení tlaku na
čelní těsnící ploSe

- navařeni těsnících pásků z nerezavějící oceli na dělicí
rovinu VT tělesa a na těsnicích plochách rozvaděčích kol.

Krátce po uvedení do provozu vznikly potííe s utesne-
niu prírubových spojů a to n Šroubovaných vlk VT rychlozá-
věrných a regulačních ventilů, u přírub TT parovodu a u
vstupních nástavců páry'do VT tělesa. V obr.2 je velmi in-
struktivní snímek poškození spojovacího äroubu z uhlíkové
oceli, v obr.5 poškození podložky. Řešení spočívalo ve amě-
ně materiálu - listo oceli třídy 11 a 12, odpovídající pa-
rametrům pracovní páry, byl použit materiál třídy 15 a sou-
Sasně se provedla ochrana těsnicích ploch nerezovými náva-

Pro první dvě turbiny 220 MW v JE V-1 byla vyrobena
rozváděči kola VT dílu z uhlíkové oceli třídy 11,. s ochra-
nou proti korozi - erosi v dělicí rovině návary z nerezavě-
jící oceli. Již po 6-000 hodinách provozu se zjistilo silné
korozně - erozní napadení částí z uhlíkové oceli, přičemž
návary nebyly poskočeny. Proto Již počínaje třetí turbinou
220 HV byly disky i věnce rozváděčích kol vyrobeny z nere-
zavějící oceli a obsahem 12* chrom, čímž byl probita vy-
řeien.

Po cca 10 000 hodinách provoxa bylo zjištěno korozaě-
- eroxivni napadaní potrubí sazi TT dilaa a separátory vlh-
kosti /pracoval pára 0,*5 HPa, vlhkost 139/ o průměru 1200
•a, síla stíny 10 aaw Materiál potrubí; uhlíková ocel tří-
dy 11. Objavila ae parní netěsnost potrubí v důsledku pro-
děravěni stěny na náběhové straně svařovaných segmentových
kolaa. Seleni spoSívá va vyrobí potrubí u plachů z uhlíkové
oceli, hutnicky plátované vrstvou nerezavějící oceli.

Ctlkovl v»de Drobíém korozně - erozního poškozováni
statorových Siatí k rozsáhlému pouiitf 12» chromová oceli
jak u Sáatl rotora, tak i u Sáati statoru. Zatianí zkuše-
nosti a použitia tohoto typu oceli u turbin na aytou páru
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potvrzují možnost dosažení profnósované životnosti 30 roků
u hlavních částí VT dílů turbin 220 KW na sytou péru.

2.3. Koroze v NT dílech turbin v oblasti Wilsonovy linie
Wilsonovu linii Ire obecně definovat jako oblast pře-

chodu z přehřáté do mokré péry v NT dílech turbin ve fosil-
ních i jaderných elektrárnách, její pclohe se mění v závis-
losti na zatížení turbiny. Ve světové praxi stavby parních
turbin je problematika vzniku trhlin v oběžných lopatkách
a v discích NT rotorů v oblasti Wilsonovy linie povazována
za nejzávažnější. Příčinou vzniku trhlin je napěťová koroze
v důsledku agresivního korozního působení kondenzujíc! páry,
ve spojení s mechanickými vlastnostmi použitých ocelí a s
konstrukčním řešením disků a lopatek. Společný vliv uvede-
ných faktorů způsobuje vznik důlků /pittingů/ na povrchu.
Z nich se vytvářejí mikrotrhlinky, ješ za působení napití
a koroze vedou k viditelným trhlinám s možností následných
lomů. Příčinou koroze jsou nečistoty v páře, především
chloridy a sulfidy, jež ve vysoké koncentraci se usazují
na povrchu částí. Jejich chemickou reaktivitu zvySuje kys-
lík ze vzduchu, který se dostává do NT dílů cři odstávaní
z provozu. Provoz s častý* odstavováním způsobuje vlhčení
a sušení úsad a zvyšuje jejich korozívni působení.
Froblén mé své specifické zvláštnosti u lopatek a u rotorů
a je účelné obě tyto části sledovat odděleně.

2.3.1. Oběžné lopatky

Podle rozborů EPRI /7/ došlo v elektrárnách USA v lé-
tech 1970 - 1981 celkem ke 423 haváriím lopatek !TT dílů
parních turbin, v následujících létech dochází průnSrně
ke 40 haváriím ročně. V období 1970-1981 apůaobily tyto
poruchy ztráty elektrárenským společnostem ve výši 1,4 mili-
ardy US dolerů. Rozbory ukázaly, Se více nei 50* poruch
vzniká v oblasti Wilsonovy linie a Se v polovině případů
se jedná o opakované nebo vícenásobně opakované poruchy lo-
patek určitého stupně - především předposledního stupni
HT dílu.

U lopatek vzniklé •ikrotrhllaky ac spravidla iffi v
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důsledku korozní únavy velmi rychle, v závislosti na me-

chanických vlastnostech pouSité 12* Cr oceli, především

na rychlosti Siření trhliny v korozním prostředí. V CSSH

vznikly první poruchy v důsledku korozní únavy na předpos-

lední* tj. 3. ST stupni turbin 200 KW ve fosilních elekt-

rárnách v roce 1983, po 39.830 hodinách provozu. Potom

v průběhu 1 roku došlo k dalšir 7 haváriím lopatek tohoto

stupně v roznezi 24.020 ...59-000 hodin provozu. Četnost

poruch v dalších letech se značně zmenšila, doba provozu

do vzniku první trhliny se rozšířila na údobí 5-000...

...71.080 hodin. Ve všech případech bylo zjištěno negativní

působení chloridů na lopatky /8/. Výzkumné práce vedou k

závěru, že agresivní koroze snižuje únavovou pevnost 12$

Cr oceli na 10...20* její hodnoty stanovené na vzduchu.

Snísek povrchu lopatek 3.NT stupně napadených korozí je

v obr.4.

Problém se řeší přechodem na materiál s vyšší odol-

ností proti korozi /např. ocel AKlSi/. Radikálním řeše-

ním je pouiití titanové slitiny. V EPRI bylo věnováno znač-

né úsilí na zdokonalení titanové slitiny typu E.-6A1-4V

a s pomocí dvojité rekrystalizace byla získána velmi jemná

oikrostruktura této slitiny, jež má o 309 vyšší mez únavy
ne? 12% Cr ocel a v korozivnim prostředí téměř stejnou mez
únavy jako na vzduchu. V CSSR vyrábíme dvě řady lopatek

3.NT stupně, z uvedené titanové slitiny pro jejich zkušební

nasazení v elektrárně Počerady.

V turbin 220 KV v JE jsn" v předposledním NT stupni
použili velni robustní volnou oběžnou lopatku z 12% chro-

mové oceli. Při kontrole těchto lopatek po 6 letech pro-

vozu byly na lopatkách TG 21 v JE Bohunice nalezeny pouze

ojedinělé, důlky rozměru max. 0,5 mm a na lopatkách TG 11

v téže elektrárně po 9 letech provozu byly lopatky zcela

bez korozních důlků /9/. Toto zjištění dává možnost prog-

nózy vyhovující životnosti lopatek.

2.3*2. HT rotory
Vznik trhlin v důsledku koroze pod napětím v« sklá-

daných »T rotorech, sestávajících s hřídel* s nastsenýcb
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disků, byl zjištěn v provozu fosilních i JE. V roce 1969
došlo k roztrženi disku za provozu v britské JE Hinkley
Point. Od této doby je známo roztržení dalších dvou disků
NT rotorů v JE a dvou disků ve fosilních elektrárnách.
Trhliny v discích NT rotorů jsou znány z provozu Jader-
ných s fosilních elektráren ve Velké Británii, Austrálii,
Jiíní Africe, Kanadě, SSSR, HSR, DSA a Francii /IQ/. Rych-
lost růstu trhlin v kontrolovaných discích se shoduje s
hodnotami zjištěnými v laboratořích a podle analýzy vý-
robců parních turbin z USA je pravděpodobné, íe po 10.000
hodinách provozu vznikne trhlina v drážce pro axiální pero
u viech disků skládaných rotorů provozovaných v oblasti
tfilsonovy linie /?/. V OSA je proto postupně vyměšováno
více než 250 NT rotorů turbin v JE, pracujících s polo-
vičními otáčkami 1800 min"1, za "integrálni" rotory, t.J.
celokované /výkovky z ingotů o hmotnosti 420 až 570 tun/
nebo svařované.

trhliny v discích vznikají převážně v drážce pro .
pero, v místě vrtání disku, někdy i v přechodu z náboje do
těla disku nebo v místě drážek pro uložení oběžných lopatek.
Pro užívané materiály k výrobě disků skládaných NT rotorů
závisí rychlost šíření trhliny na velikosti intenzity napě-
tí a aů£e se pohybovat v rozmesí 10"11 a/s /při nízké in-
tenzitě napíti/ do 10"8 a/s /při vysoké intenzitě napiti/.
Při uvažováni možnosti stanovit ultrazvukem hloubku trhli-
ny cca 2,5 mm do dosažení kritické velikosti trhliny cca
25* • >80 aa může být ITT rotor provozován • trhlinami v dis-
cích středně po dobu 8 roků /li/.

V JE vznikají trhliny v discích pouze u skládaných
rotorů. Naproti tonu nedochází ke vzniku trhlin ani u ro-
torů eelokovaných, ani u rotorů svařovaných - např. v roce
198? bylo v provozu 89 svařovaných NT rotoři « -JE; e celko-
vou dobou provozu 4-,5 milionu hodin.

Ve foBilních a JE v CSSR je v provozu témlř 100 sklá-
daných rotorů u jednotek o výkonu od 110 KW do 500 MW. V
SÄdnén z těchto rotorů dosud nebyla zjiStěna trhlina v íůs-
ledku naplfcvé koroze ani po téměř 150 000 hodinách provozu.
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Přitoa u turbin 320 KV T JI j« napadeni disku korozí řádo-
vě awnii neí ve fosilních elektrárnách, fo je velai výs-
naané e hlediska životnosti HT rotoru, zvláStě při při-
pravovanéa přechodu na prodlouženi doby aezi dvěai G.O.
turbin 220 MV aa 8 rok*.

3. OhřÍT*>gr kondenzátu a kondenzátory
Taplosaěnné plochy nízkotlakových /Dl/ i vysokotla-

kových /VT/ obřivákft Jaou trořany trubky t nara«aTěJicí
auataniticki oceli a tlouštkou stěny 1,5 «•• Ha ochranu
proti napři«nivéBu pftsobtni aokre páry na vnější plocha
trubek Jsou pouSity stinici plachy. Stávající zkuSenoati
ukaxuji. Sa životnoat regeneraSnich ohříváků búda souaS-
řitelná a iivotaoati vlastní turbiny.

Frobleaaticki Je situace a teploaaěnnýai plochaai
kondanxátorfi, tvořanýsi trubkami s Boaasi Ma 77. Zrubky
x původně používané aosaxi Ms 70 bylo nutno vyaěňovat
v elektrérně T-1 a V-2 po 3««« * letech provoxn. Hově
vyvíjaná Mosas Ma 77 při laboratorních zkouSkách proka-
xovala aoSnost doaaíení životnosti 100.000 hodin, aviak
provozní výsledky zatíu neukasmji na radikální rozdíl v
Životnosti Ma 70 a Ms 77. Otevřený zůstává rozdíl aeti
techniekýsi podmínkatii na kvalitu chladící vody a sku-
tečnou chladicí vodou v provozu elektrárny, mechanisms
působení vody na trubky není satin zcela jednoznačný.

Je znáno, Se ve světové praxi jsou y J£ Sasto pou-
řivéno teplosmSnne trublty s nerezavějící oceli nebo s ti-
tanu. SneSní poaěr cen trubek z mosazi Ms 77 a z titanu
je přibliínř 5 ; 12 t ekonomirské hodnocení prokazuje před-
nost po«H*í trubek z Îtnnvii umoífÍMjíeíct! provos ber, pře-

Tcondenr.étoľ'5 »o dobu Sjvotcrist5 ©l«lr
síistévá 28ji5t5ní deviz na nekup t?chto

s» TŜr•í!lr••!.?í _ nftpí5. e<>Tie tn^eTf ? -Htnnw pro Tron<?«»ni!é~
torj turbiny 1000 KW na sytou p&ru le dnes cce. 1? mil.DM,
trubky z nerezavějící oceli jsou ještě draSSÍ. Problém tím
přechází z oblasti technické do oblaeti ekonomické.
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4. Parní turbina 1000 HW na sytou páru pro JE Temelín
U plnootáSková paxnl turbiny Skoda 1000 MV na sytou

páru jaou využity všechny sn&mé inforaaee a zkušenosti,
směřující k zajištěni Její maximální jak provozní spo-
lahliToati, tak i životnosti. Z 12* Cr neresavějiei oceli
Jsou vyrobeny jak obilné lopatky a rozváděči kola, tak i
vnitřní TT těleso a obě rozměrná poloviny vnějšího 7T
tělesa, každá o baotnoatl cca 32 tun. Převáděcí potrubí
•asi VI dilaa a saparátory - přihříváky ja vyrobano s
uhlíková oeali hutnicky plátovaná vrstvou 12* chrosevá
ocali.

RiskotlakoTÍ rotory Jsou svařovaná, vyrobaná s diskfl
a koncových Sapů s Mtariálu typu CrWHoV.
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Obr. 4
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rotnoati a zalistování opravárenství J» a Tfyg

lag* Adolf ZBXXOfSxf, UBS Interatoaenergo, Moskva

1. Úvod
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Literatura

1. 6roď
T raaci "Dohody o aBohootranné a»*inárodni spaeiallsaei

a kooperaci T « vyrobS a Tsájeaných dodáTkách zaříxcnl pre ja-
derné elektrárny /JE/" z r. 1979, jeJIŽ platnost byla prod-
loužena do r. 2000, byla r fiSSB vybudována příoluíná hutal,
atrojlrenaká a elektronická výrobní, dodavatalaká, montážní
a opraváranaká základna a Tazbou na etavebnictvi.

E najzávaSnSjšlm probléaAa v ráaci nexinárodnl dělby práce
a dlouhodobých provozních zkušeností JE patří zejaána:
- Stálé zvyšování jaderné bezpecnoati provozovaných, bodovaných
i projektovaných elektráren proayélenou realizací opatřeni do-
bodmtých Mzinárodni jak T ráawi K U B tak i OTHP.
- Snižováni investiční náročnosti budovaných jaderných zdrojů,
•dokonalená koncepce na všech etapách jejich realizace a náa-
ledné promítnutí do cílevědo«<ho a rychleno řešení 3. priorit-
ního aaéru Konplexního programu vídeckotechnického pokroku dán-
ských státu RVHP za úSinné gesce generálního projektanta - Atoa-
energoprojektu Moskva a generálního konstruktéra - Oidropraaau
Podolek.

Pod gaací Státní plánovací koadse byl zpracován dlouhodobý
výhled Tědeckotechnického, akonoaicktfho a sociálního rozvoje
fiSSB do r. 2000, který byl zahrnut do zpracováni direktivy 9>pt-
tiletáho plánu.

Sadu konkrétních úkolů v dané oblasti řeailo i Mezinirodal
hospodářské adrulaml InteTatf»anar«n T MoafcH • náiraraoati. m
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rozhodnutí ne jvyiiíeh orgánA BVHP T jaderná anargatiea a ja-
darnte strojírenství.

V SSSB vydal ainistr paliv a energetiky svým rozhodnutia
č. 12/1986 x 23.£ervna 1988 zakládající liatina státního pod-
niku Seských energetických závodu, koncernu, aa eídlea T Frasa.
Svýa rozhodnutia vyaazuje předait finooati atátnlho podaiku
a uvádí aontázní opravárenaká koncernová podniky, jejich povin-
noati a práni*

2. SffuBaanf ttlT nr"** ntovtoílivotnoati JI
Přea značná protijademá tandanea • celte svett rosroj

jadarné anuľgatikj pokrafiuja. V saaíen RVHP ja do r. 2000 sa-
lolan na výatarbi JI a bloky W 1 K 440 a 1000. Pral ganaraea
JB a bloky TOOL 440 /typy V213 a T23O/ bnda ukončaoa do r.2000.
t esa Titlina z těchto 12 bloků přVtfií polovinu avá projakto-
v* livotnoati. Sfahlad J> provosovaja^eb v zasíeb 1BB Intaratoa-
anarco uvádí tabJ., sa ktaré vyplývá, U obdobná problásy bu-
dou «ít T SSSR, B B , BUt a MLB. V doatataCnte výhladu ja nutná
zpracovat prograa naSbytných technických opatřaní pro prodloa-
Uoí jejich íi-rotnoati a aladovat obdobná opatřaní v zahraničí.
T tab.2 ja přahlad 43 energetických reaktora, které byly do arp-
na 1967 zastavaný a budou poatupni likvidovány. Z tab.2 vyplývá,
ie z ealkovábo poStu 450 reaktoru JS, která byly za posledních
33 rofcft uvedeny do provozu, je zhruba 10* definitivně odstáváno.
C aieh 3 tyly provozovány 25 lat /feolphton V D , Kahl TAK, Skip-
pingport/, dálil 3-20 lat /Marcoule 02 a 03, Chinou 12/. Znéaá
jsou rozhodnutí přijatá k jademteu prngraii ve Svédaka.

Tab.3 uvádí bloky, která v r.2000 přaBáhnoa věk 40 lat,
reap.3O UX od apulttal. S výjiakou piti reaktoru o výkonu 450
ai 700 kV jaou ostatní reaktory vitiinou niliíno vylcoou nebo
neperspektivní: 37 reaktoru je BOderováno grafitom, 28 chlaze-
no plynem,'9 vodou. Z překonaných typu reaktora, z jejich po£tu
a jednotkových výkonů vzniká po r» 2000 situace, kterou lze
ilustrovat aa příkladu US*. Instalovaný výkon JS USA dosáhne
aaziaa kolem r.1995 104 OV ve 119 blocích. Asi 90* tohoto vý-
konu bylo uváděno do provozu po r.1970. s proilou provozní li-
cencí A USA je 40 lat/ bude v oodabí 2010 ai 2030 odstavováno
prftDimi 5 QV.a , t.j. do r.2030 bude zastaveno 95* jaderných
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výkonů uvedených do provozu T období 1970-1993,
It jachůdněHtm řešením zůstává /po splnšní podaínek povo-

lovacího řízení/ prodlužování provozních licenci. T jiných ce-
•leh je obdobná situace.

T zemích RVHP jt program prodlužování životnosti «B roz-
dílný. Jiatá obdoba je možná • SSSR, «DB, HUt, KUL T 8SSB je
v první etapš prodlužování žiTotnoati aktuální pro JI • bloky
•VIR 440 A230/, z nichi prmí byl uvadan do prorosu • r J.979.
Podobná problaaqr aa oCakarajl • BW, U R • SSSR*

Projaktová Sirotnoat JI • OSA ia 40 lat. Studia zelaoatí
prodlouSit Zivotooat bloků Sorry 1 a Monticallo urasoja raálná
prodlouianí o dalších 20 aS 30 lat. Náklady M raalisaci Uch-
to projaktu bu3 chybí nabo najaou aromatalná T naiich podaín-
káeh.

Bloky VTOl 440 aají projaktovanou Sivotnoat tlaková ná-
doby raaktoru 30 roků, z oil vychází i předpokládaný vyvo.i in
stalovanáho výkonu tSchto bloků v 8a. elektrizační aouatavS,
event, z prodlouXení jejich životnosti o daliích 19 roku. Jaou
i alternativní úvahy.

Rozhodnutí o prodloužení životnoati auaí být přijato|l2 až
15 let před projektovaným ukončenia provozu bloku, jelikož si
vyžádá rozsáhlou konetrukCní, technologickou, výrobní, aontázní
a organizaSní přípravu. V zeaích RVHP je zhruba 60 energetických
bloků typu TVSR. Při projektovaná Životnosti 30 let jen otázka
zajišťování náhradních dílů představuje značné obtíže a jej vý-
hodná ji řešit v mezinárodním skřítku. Pokouší ae o to i MBS
Interatoaenergo, nebol prodlouženi životnosti Moků VTEH před-
stavuje daleko vštší technicko hospodářský probláa, nai vyplývá
z prvního odhadu.

3. PTBTÍI Bryf
Program prodlužování životnosti bloků WEB si vyžádá práce,

které bude třeba provádět v potřebném časovém předstihu před pro-
jektovaným ukon&ením provosu daného bloku. V Široké mezinárodní
spolupráci.se realizují:
2.1 Výpočtová crác«

- Znalost paranetrů TN reaktorů OTĚR, požadavky na konstrukci

a materiály
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-Odhad pevnosti s životnosti XV
- Analýza napiti v TB
- Výpočty únavové odolnosti při projektováni TH
- Odhadové výpočty spojené s žíháním TN a normalizací' mate-
riálů po dlouhodobém provozním ozáření

2.2. Metalografický výzkna
- Mechanismus radiačního poškozeni materiálu Tlí
- Vyhodnocováni svědečnýcb vzorka TH W E R
- Odhad zbytkové životnosti TN během provozu

. analýza ozářených vzorků

. analýza výslelků periodických prohlídek
- vyhodnocováni materiálu po žíhání TH

2.3» Prevence

- Periodické prohlídky TN W E E
- Odhad přípustnosti vad zjištěných během provozu Tfi

. metodika odhadu

. příklady a výslsdky
, perspektivnost odhadu životnosti automatizace a objektivi-
zaee analýz

2«4» Odstraňování p^leflků radiačních vlivů

Problematika nonulizace vlastností materiálů TN /žíhání,
techn. požadavky, realiza, odhad stupně normalizace a život-
nosti aj./

Vývoj technologického zařízení pro žíhání TK po dlouho*
dobéa provozu

Organizační a technické aspekty prodlužování životnosti
technologického zařízení JE s VTSB

4

tíkol prodloušanl životnosti JE vyžaduje hlubokou analýzu
možných alternativ techoickýcfc a ekonomických aspektů rekon-
strukce dané JE. Za rozhodující kritérium lze považovat pomer
němých investiSních nákladu na nový energetický blok a měr-
ných investičních nákladů na jeho obnovu. Předpokládali ovšem
zastává technická realizovatelnost celého zastřu, ve ktaram
se často poflainfae" dílí systéagr, koastrukCnl uzly a koaponeaty
dl« jejich livotoosti.
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Rejvětší zkušenosti a dálkovou aktivní demontáží paroge-
nerátorů na JE a FIB a hlavních cirkulačních potrubí na JE
a EKt jsou publikovány v USA, NSR, Švédsku a Trancii. la OS
s W E H 440 se připravuje výměna parogenerátoru v SSSR a BER.
Parogenerátory pro rekonstrukci energetického bloku JE Greifa-
wald v SĽB. dodávají VŽSK0 Vítkovice. Spotřeba pracovního času
při těchto výměnách dosahuje statisíců hodin, značné dodávková
příkony přímých účastníků aktivní demontáže a montáže zařízení
a stamilionové finanční náklady na výměnu komponent.

Pro odhad nákladu na rekonstrukci JE se vypracovávají pří-
aluáné studie, které xa určitých předpokladu umožňují odhad
přivých a nepříntfch náfcTaflfl na celou obnovu JE. Sada podobných
prací byla-již publikována.

5. Zajižtování opravárenství

Zařízeni JE, zejaéna a ohledem na vysoké požadavky jader-
né a radiační bezpečnosti prosazované H U E ve Vídni, provozní
spolehlivosti a další aspekty, vyžadují zabezpečit pravidelné
revise, kontroly, testy, resp. včasnou opravu zjištěných^ vad
při zachování vysoké úrovně jakosti. Realizaci těchto obecných
zásad zajišlují zené RVHP odlišně. Výrazné snahy o koncepční
řešení provozních kontrol, údržby a opravárenství se prosazuji
v SSSR, SUt, 1ILR a XCB. Jugoslávie má rozpracovaný systám ASS
TP pro opravárenství a jejich koncepce se opírá o západní skú-
senosti i o výpočetní technika.

Programy provozních kontrol SSSR, E U , KLS • m json T
SSSR snáaá. ̂ l o by stytsená Je papÍMtat. S M A bate tfeeloá
possaasMt, ie pctodsnky 6S8R M provosDÍ koatroly jsou sioe
vyiií než v» výěe uvedaných •—leh, anriak déUgr prostojů JI
jsou T 8 M B naopak delší. T M B jit uplatňuji M Tybrsaých sa-
rlMBdeh JS systéa sntOBatÍxov«Býob • MthaaliwrajnHih p r o w
nich kontrol. Vyseká prevoanl vyviitl easraeUekýsb blafeft j»
v* Hašku • aWiaralm.

ELavnís. předataTitelem provosnlch kontrol, <Mribj • opro-
vársnstvl T SSSR je 10 ' M s a s a a r f M — n f t kUrý aá fafta ps-
booek aa úsestí SSSB, v M i i a w blísko wlkýeb jaderných
ráren. Jeho konospsa js pspoéna v •assrtataéa Mřaráta. 0
lupráei a ate usiluje řaoa nsaí, triek ani 10 "At
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naní sbavan vlastních probláaů, nabot řada organizací • SSSH
hladá evé casty. Vytvořaní ústfadní arganisaea pro zajištění
oprar JE se zdá nssbytné. Nicaéně v SSSB jaou va shodných lo-
kalitách oblastní opravársnaká atřadiaka nabo pobočné závody,
ktaré podléhají cantru /Bělojaraká, ZáporoSaká, r ^ H t ^ y * JE
atd./ a plni úkoly pfavážnff dané JI.

Hasinirodní spolupráci T oblasti zaJbazpaSeviaX útfrfby a
oprav ja nutné naaporni roz-ríjvt, ala také viMt síakaoi iko-
fitnosti i tásaanf roshodnutl, nabol T SSSB aa saCinajl jadno-
znaBně uplatooTat boapodiřaké aalomí Tztafagr a chosraačot.
Většina jadnání, konxultací a dohod sa buda platit, ariak fý-
aladkjr, anlikoratalnoat skuSanoatl, úEinaost a rantabilita
přijatých I opatřanl naauaí být • Ca. podjrfnkaeh optiaálnl.

T aoaSasné době ja T 13X110 T SSSB skonatruoráno a pro-
Tyckoniano na JE sařísanl pro sjii?ování vad mnitř tit

a jajieh odatranorání. Kabina 0B14O5, kt«rá ja dOkladal odstí-
něna, ja koncipována Jako univarsální pro viacbny typy raakto-
ra TIEB. Iswinoj* áKalev* altamativní vybavaní pro sadané
dnaXr opraváranak/ch prael.

Skládá aa aa 3 hlavních Částí, které l sa dopravovat po
aalanic i nabo jinak s jadné JE na drahou /vis obr.1,2,3/.

Sabina ja nrCana pro vyhlaďávání vad a provádění oprav,
pravanci, plánované inapakea a rovněl havaritaí opraty vnitfka
tlakových nádob.

ZarÍMní áa antaajajntt* pro 2 oparátorjrt kteří nahou být
kdykoliv vyatrídéni vartikálnín arflahodan. ZabiM tnwiňn ja
tjrtaaii kontrol* • raaaan opravx
** vaXoovnao pavrann SV
- aliptiokéko ana
- nátrobkn ai do hlaabky 1000 am
• povrchu iachty raaktoru
-plochého dna iaenty
Sála owinuja kontrolu a opravy *D» raaktoru a jabo vnitř-
ních eástí . Xabiaa aá vlastní —uiniilt— vartikAnfho pra-
•Ulování a otáoaní kolaa vlaatní aay. pfiblišováaí mt ka
attol 39 atd.
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J* vybavena souboru modulo pro dálkové provádšní oprar.
Po nálezu vedy uvnitř TU lze provádět následujíc! operaoe:
1. Vizuální inspekci M 4-6 násobném zvětšením
2. Fotograf orání radného místa
3. UrSit souřadnice jednotlivých vad
4. OCistit ocelovými kartáSi místo nálezu
5. Provést barevnou defektoskopii
6. Vrtání, frézování, broušení stíny TI
7. Elektrokontaktnl řezání
8. Odstraňování třísek a čištění dna TH
9. Svařování v aístě vady,jmechanické opracování dle potřeby atd.

nezbytné parametry s popisem kabiny jsou k dispozici v HHS
Ihteratomenergo. Existuje řada manipulátorů pro periodické pro-
hlídky zařízení primárního okruhu tlakovodních rcaktorů,zejména
pro periodické prohlídky tlakových nádob a parogenerátorů. Čtyř-
dílný přehled daného zařízení předních firem 6 západních seal
byl ukončen letos r MBS Interatomenergo.

V SSSR byly podobné manipulátory zkonstruovány v NIKDO,
VHXIAES, ETGUEBEBGOREMOBT aj. V ČSSR se pro periodické prohlíd-
ky IN používá /doma i v zahraničí/ manipulátora firmy IRC /ze
Švédska/ a vyrábí se prototyp SKIN ŠKODA, fiada významných prací
v oblasti inspekcí parogenerátoru e jiných komponent JE byla
realizována ve VÍSE Trnava.

Své služby v dané oblasti nabízejí i v zemích RVHP firmy
KSS /BTO-Siamans/, Trancis /Xntercontrol/, Švédsko /TBC/, TISA
/Babcock-Vilcox, Westinghouae/, Japonska, Anglie, Jugoslávie
/D*.Diakevie + ZRIC/ aj.

7. MXŠÍ
V dlouhodobé koncepci výroby elektrické energie • fiSSR

oá gjM tî n-f, trvalou spotřebu krýt jaderná energie. Otázky pro-
dlužování Životnosti, zajišťování náhradních dílů, opraváren-
ství, bezpeSný a spolehlivý provoz JE s W E R s vazbou na ekolo-
gii v &SSR a ve světS vůbec nabývají mimořádného významu.

ZabezpeCení energetických zdrojů i tepelných potřeb národ-
ního hospodářství, objektů a domácností bude nutné řešit i v
široké mezinárodní spolqpráei.
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Tabulka • •
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ŽIVOTHOST ASfi TP JAD8RNŽH0 BLOKU A JWO WVSHXIZkCB

log. František IBÍB, CSc.
Vestavba elektráren 5KDSA k.p. Praha

1.0

Nedílnou součástí dodávky technologického seří-
zeni jaderného bloku je i automatizovaný systém říze-
ní technologických procesů {ASft HP) jaderného blokuk

který se skládá z různých subsystémů a harmonicky slu-
čuje v sobS centralizované i decentralizované prostřed-
ky pro měření, řízení a diagnostiku bloku. Při posuzo-
vání životnosti tohoto ASŘ TP je nutné rozlišovat dva
druhy Životnosti:
a) fyzická (technická) životnost ASfi 33?
b) morální životnost ASfi XP

Při analýze fyzické životnosti je zařízení ASŘ
IP jad. bloku rosSlanino do 3 kategorií:
a) njoj)£gs^ l̂n^_2l£l2snĹj4S&_íD£ I odpory, kondenzátory,

Integrované obvody* Čidla, nikteré pohony a pod*)
b) orgTÍt.»1n* ga»ťgM>< ASfi TP nři oilntMV—tfm bToltn

( t j . zařízení, které je možné opravovat nebo vymě-
ňovat jen v případe kdy blok je odstaven)

c) oDravl̂ tfî iéaiazařaí2MBLjBV^C&ZfiAlLâ ^oktt Ctj» zařízení
AS& XP, které je zálohováno, což umožňuje provádět
opravu za provozu bloku).

Při určovóai životnosti seřízení ASS TP skupin?
"a" rozhodujícím parametrem je střední doba mezi po-
ruchami (I)



- 5 0 -

Při
1 •
T.

r-
V

./t

určování livotnosti zařízení ASS XP ztf skupiny "b"
:". jsou dulešité tyto paraaetxy:

"t
^

... střední doba aesi porucbaat dOBT)

... střední doba trváni opravy (MRK)

• 1&P • ••••" koeficient ustálené pohotovosti nesálo-
hovaného zařízeni ASE IP

.. koeficient nepohotovosti (prostojů),
tj. relativní doba po kterou je jader-
ný blok odstaven z dftvodu poruchy ASfi
XP

.* intensita oprav
Určující vliv na hodnoty výše uvedených výchozích

parssu.tra aaji;
"K • * výrobce daného sařlzenl nebo koaponsnty ISfi IP
u. -*tvorce nebo projektant ASfi TP a dále organisace

údriby u provozovatele ASfi Tř
Z hlediska lysicke Uvotnosti ASl ŤP aá roshodujícl

výsnsa Časová závislost'X(t). Na obr. 1 je uveden prů-
M h >(t), který js typický pro sařísenl Aaf 9 . Nakdy
je tato sávislost osnaSována jako osnova kHvka .

etapa zahořování sařísaní ASfi XP
fysická Životnost zařízení ASfi XP

Obr. I Závislost



Jak Je z obr* 1 patrno, •<«> nožné •ftrgiekou životnost

TP ztotožnit a dobou trváni plato "vanová"

Pomocí ekononické analysy je nožné určit morální ži-
votnost ASS I P . atflriftfln-f ekonomika ASfi TP (cena ř íze-
ni) je určena vztahem:

C - C j ^ + C g . t + ^ . C j . t (-C+ . t } t i )

kde
C celková výsledná cena řízení
C^ pořizovací cena ASS TP
C 2 provozní náklady na AS5 IP za jednotku času
C^ ..... cena ztrát v důsledku výpadku řízeného

objektu za jednotku Sátu (Pozn.: lato hodnota
je určována pouze charakterem řízeného ob-
jektu)

C. přínos (úspory) za jednotku Sašu spojený s ino-
vací ASfi IP v případ*, Se nový (inovovaný)
ASS TP má oproti původnímu ASS IP jiné (vyšší)
vlastnosti (vyiil prašnost, vyiií stupen au-
tomatizace • pod.)

t ...... celková doba provozu ASfi IP
Při uplatnení ekonomických hledisek, kdy nový (ino-

vovaný) ASR IP má vyšší ekonomické, spolehlivostní a
funkční parametry (C^t Cg, "X , jt, , C^) můXe být původ-
ní ASft IP nahrazen (inovován) novým ASfi TP ještS před
vyčerpáním fyzické životnosti původního ASfi IP, tj.
oodle vztahu (1) jp urgována tzv. morální životnost

Obecně platí;
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Z celosvětové praxe vyplývá, Se např. měřicí
a výpočetní technika (která má velký podlí na zaří-
zení ASŘ IP jaderného bloku) aá v současné dob* mo-
rální životnost t ^ - 8 let.

2.0 ftrflfin^mr't áffft & S a - 1*níftmVeh hioic^ WBR 440

Ka obr. 2 je uvedena základní struktura ASŘ IP,
která je typická pro bloky Ss. JS V2 (Bohunice) a
V3 (Dukovany). S určitými zrninami tato struktura
platí i pro Ss. J£ VI (Bohunice). Z tohoto obrázku
je kromě jlnfho patřeno, Se:
- koncepce ASfi IP Ss. jaderných bloků W E B 440 je
určována sov. projekčními a výzkumnými organizacemi

- dodávka ASfi TP jaderného bloku (včetně jeho montáže
a uvedení do provozu) je v CSSR rozdělena mezi 3
finální dodavatele (ŠEDDA ZES, EĽEKTROH01IT, VE ŠKO-
DÍ)

- pemirne velká Část zařízení ASS IP jaderného bloku
W Ä B 440 je sajiitována dovozem se SSSR

- pouze jeden 5s. finální dodavatel (VE ŠKDXM^dodávé
pro 6s. jaderné bloky YVXB 440 zařízení vlastni 2s.
provenience (ASŘ turbosoustrojí). Zbývající dva fi-
nální dodavatelé (SKOTU ZBS, xuaaaomm) převážně
zařízení ASfi TB sami nevyrábijí a zajii^ují pouze
montái a uvedení do provozu se sov. taotanlckou po-
mocí.

fyto skutečnosti jsou dflleXitýai okrajovými pod-
mínkami pro inovaci a modernizaci zařízení ASS ZP Ss.
jaderných bloků W E R 440.

Dosavadní zkuianosti t provozu a s modernizace
ASft XF jad. bloku W S t 440 (Lovilaa-1, Pak*, Hord)
okazují, la aa pxvéii místi jsou nyní modernizovány
(nebo doplňovány) tyto subsystémy A8k TP:
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1) Blokový informacně-výpoSetní systém (IVS).
2) Výpo5etni a vyhodnocovací systém pro zpracování

signálů ze systému vnitroreaktorové kontroly
(SVRK).

3) Automatizované systémy diagnostiky pro kontrolu
stavu technologického zařízení primárního a
sekundárního okruhu (ASD PO, ASD SO).

4) Expertní systém pro podporu Činnosti operátora
bloku.
Ve vSech případech se zatím jednalo o dílSÍ mo-

dernizace ASfi TP, které se opíraly jak o teoretické
předpoklady, tak i o provozní zkušenosti a provozní
potřeby. Mové implementované zařízení AS8 TP bylo
vždy provozně ověřeno, tj. byly o něm známy hodnoty
"X >/*>%

 cx» C2 * C4*
typickým příkladem modernizace ASfi IP jaderného

bloku W Z R 440 je případ finské JE Icvilsa, kde je
uplatněna sov. koncepce ASfi IP bloku W S R 440. Ji2
v rámci projektu byla provedena modernizace, spofilva-
jící v tom, ze sov* dodávkou zůstal ASfi reaktoru
(identický s ASfi reaktoru JS Dukovany) • ASfi turbo-
soustrojí. Ostatní Sásti ASS IP byly většinou komple-
továny zařízením z MSZ. Místo sov* regulátorů KASKftS
a sov. log. automatů byly použity regulátory a log.
automaty na bázi systémů SXM4TXC-P a TBIBPSíBI-C (od
firmy KRU) a místo sov. IVS URAN byl použit analo-
gický IVS na bázi počítačů ARGUS $00 a MSCS-2050 (od
firem Ferranti a Nokia). Většina teplotechnických
Čidel (teplota, tlak,průtok) byla dovezena od firmy
KRU. Takto koncipovaný ASfi TP bloku (koncepce shodná
s ASfi TP ís. bloků JE Dukovany) pracovala spolehlivě
od roku 1977. ttynít tj. v roce 1989 došlo k druhá
inovaci IVS, kdy poSítaSová část IVS bude nahrazena



počítačem typu VAX (od firmy DEC), který umožní roz-

šířit a prohloubit informační a diagnostické úlohy

IVS. Cidlová část včetně ranžírů zůstává v podstate

zachována. Tentc AS5 TP bloku W E R 440 i nadále od-

povídá evropským provozním a spolehlivostním poža-

davkům.

Je zřejmé, ze při modernizaci ASÄ TP čs. jad.

bloků W E B 440 (V2, V3) bude postupováno obdobným

přístupem, ti. bude ppováflžm inovace tžch zařízení

ASfi TP. která wkazurií wankou hpdnnt.u ^ a doplňo-

vaní tžch Buhavstémň. které ye w m u ř u l í wsokvml

specifickými přínosy "C4".

Pokud se týká velké (globální) modernizace ASŘ TP

bloků JE V2 a V3 je nutné zatím posečkat. Je to

způsobeno tím, že na 1. bloku JE V4 (Hochovce) bude

již uplatněna nová generace ASŘ TP bloku W E R 440

včetni nového ASfi reaktoru. Je tedy žádoucí, aby

konečné rozhodnuti o velké (globální) modernizaci

ASfi TP bloků JI V2 a V3 bylo posunoto do období,

kdy budou získány první provoní zkušenosti s touto

novou generací ASfi TP bloku W E R 440.

Pokud se týká modernizace ASfi TP jad. bloků

JE VI (Bohunice), zde hlavní problém spočívá v ur-

čeni skutečné fyzické životnosti technologického

zařízení bloku a v určení způsobu jeho moderniza-

ce. V návaznosti na tytc práce můSe být pak rozhod-

nuto o modernizaci ASfi TP těchto dvou čs. bloků.
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Závěr

1} fyzické životnost zařízení ASfi IP jaderného bloku
je určena technickými parametry AS$ TP ( %•... in-
tenzita poruch,/^.... intenzita oprav) a zejména
pak časovou závislosti A(t).

2) Cena řízení bloku (ekonomika AS& IP) je určena
technickoekonomickými parametry ASň TP bloku
(C^ .... pořizovací náklady na ASŘ TP, Cg ... pro-
vozní náklady na ASfi TP bloku za jednotku Sašu,
2> , /ti,) a ekonomickým parametrem řízeného objektu
(C, ... cena ztrát výpadku řízeného objektu za
jednotku času).

3) Morální životnost ASfi TP bloku je určena existen-
cí (vytvořením) nového ASfi TP bloku (nebo jeho
subsystému), jehož techaickoekonomické parametry
(C-p C 2 > ~X',JU', C^) jsou lepSi než u dosavadní-
ho ASfi TP.
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Životnost reaktorových zařízeni

Ing. Stanislav ŠTĚPXHEK, C S C , Ing. Jaromír VOPfiiDA,
Ing. Vladimír BKtCBTA
K.p. Skoda Plzeň - závod Knergetieké strojírenství

1. tfvod

Reaktorová zařízení W K B 440, typ V-213, vyráběné s. p.
Skoda se skládá s 44 konstrukSnleb uilfl a rsaktoroY< sařícení
W > R 1000 se sklidí (41 uslů. Převážná TÍtSina tSehto uzlů má
podle technických podmínek Civotnost 30 let .Delší životnost ;)»
projektována pro tílesa tlaková nádoby reaktora,a to 40 let.
Kratší životnost podle technických podmínek mají pohony regu-
lačních mechanismů a některé Sástl reaktorového zařízení.

Uvedené životnosti jsou saruSentf přisplnSní všech předpo-
kladů založených do projektu reaktorového zařízení. Z různých
přiCin tyto předpoklady nejsou vidy splněny, a proto můSe do-
cházet k poruchám zařízení a tím eventuálni k možnosti zkráceni
Slvotnosti jednotlivých Částí reaktorového zařízeni nebo naopak
k nevyčerpání předpokládaná degradace uzlu, a tím k možnosti
k prodloužení jeho ilvotacsti.

Proto k. p. Skoda Plzeň ve spolupráci s daliími organiza-
cemi v CSSH i v MhranlSí ae vtaoje
- vývoji diagnostických prostředků pro zjišťování stavu jedno-
tlivých zařízeni primárního okruhu TflB,

- opravárenství tlchto sařísanl,
- prodluiovánl livotnosti uilů Jii pracujících na jaderných
•laktráraáeb,

- vývoji HSIA • prodloofenoa llvotaostí>
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2. Diagnostické prostředky

T současné době se pro kontrolu tlakových nádob reaktorů
kro«tg sařisenl OSE 213 pro kontrolu B vnějšího povrchu po-
utivá té£ sařisenl Beactorteat TBC pro kontrolu s vnitřního
povrchu.
Zařlsení má následující základní parametryt
. úplnou transportomobilnort,
- moinost kontroly po celé" vnitřním povrchu nádoby,
- celistvost ultrazvukové kontroly odpovídá poladavkftm na
celistvost při výrobních kontrolách,

- doba kontroly tělasa tlakové nádoby Ja 11 - 14 dní /v sá-
vlsloatl na poHu dafaktů/,

- příprava ka akouica mimo raaktor 7 dní,
- dekontaminaci sařísenl mimo raaktor 7 dni.

Manipulátor aa předpokládá doplnit hlavicí pro aplikaci
attody pro kontrolu vířivými proudy a přípravky, které by
umefnlly rotllřit vyuiitl manipulátoru pro CiltSnl, brouiani
a drobné mechanické úpravy povrchu tlakové nádoby.

Pro kontroly troubového spojení tileaa tlakové nádoby
a víka /aronby m 4x6/ ja určeno sařísení Utiš, které ua»i-
ň kontrolu svorníku a matic ultrejcvukem a vířivými

. Syatém m m s j« poullván pro visuální prohlídky
vnitřmíaa povrchu pouider panaaa řldieieb ty61 a pra vi-
suální kastrolu vnitřních (Máti reakter*. Uvadaaym aaří-
Mafm byl* arivařasji )il ri— mti 2f kaatral.

•obilní laboratoří afcMtiaké —I— Jaaa kwtralavány
vyrobené tlakové nádoby reaktoru při hydraulických tkouikáeh
v távodi a ve speciálních případech /po opraváoh/ tlakové
nádoby reaktoru při pevnostních skouikách po pariedických
odstávkách reaktaru v
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E.p. Škoda Plzeň T souladu a požadavky hlavního konstruk-
téra WSR a aohledem na specifikaci kompletu reaktorového saM-
zení, jež je zahrnuta v technickém projektu výstavby jaderných
elektráren, dodatečně zaradil do plénu rozvoje vědy a techniky
následující úkolyi

SEtH - kontrola tělesa tlakové nádoby z vnitřního povrchu,
nOmS - kontrola svorníků a matic M 140,
TEKDR - prohlídka vnitřních Částí WSR 1000,
1UE0S - kontrola svaru víka tlakové nádoby z vnějšího povrchu,
KOZAI - kontrola a čištěni závitových aíat tlakové nádoby

M 140/170,
MACH - kontrola a čištění víka tlakové nádoby z vnitřního

povrcha,
SiXWr - ayatéa analýzy elastických napHových vln, který je

určen pro sladování vzniku a šíření vad v zařízeni,
k sledování volných a uvolněných čáatl v zařízení
a k sledování průtoku v případe netěsnosti zařízení
primárního okruhu,

A-iMS-3 - ayatáa kontroly akustického pole vně zařízeni pri-
márního okruhu.

3. Opravárenství

Opravy • revize jaderných elektráren jsou technleky •
ekanemleky mnohem náročnéjií ve srovnáni s klasickou energe-
tike* • vyznačují ae řadou zvláitnoatl.

Základním specifickým rysem oprav • údriby primárních
okruhů jaderných elektráren je, le zařízení je kontaminováno
a tin je omezena doba pobytu pracovníků nebo je příčinou ne-
prístupnosti některých zařízení. Proto mual být poullty tech-
nologické postupy, přípravky a speciální zařízení (speciální
•Httlpulátory, dálkově ovládaná zařízení, stínící zařízeni,
•pod.), která nejsou Mina T normální výrobní, mentální a do-
davatelské praxi, a která sajliiují radiační bezpečnost.
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Tříaluené nestandardní metody a speciální zařízení misi být
buS vlastními silami vyvinuty nebo získány se zahraničí.

Dalším specifickým rysím je, podobně jako T* výrobě
těchto zařízení, I* opravy musí být provedeny veamSs sa spe-
ciálních materiálech, podle přísnýeb technických podmínek,
atestovanými pracovníky a podle schválených metodik překon-
trolovaný*

Opravy jaderných zařízení vyiadnjl rovněi dokonalou
pMprava kvalifikovaných pracovníků podle speciálních pro-
grana vfietnS ntievika technologických operací na maketách
sknteSneBo sařísenl-

Hárodohoapodárské straty vzniklé odstavením jaderní
elektrárny * provosu jsou značná. Kvalifikovaná příprava
oprav v určitém časovém předstihu má podstatný vliv na zkrá-
ceni doby oprav, a tím zmenšení národohospodářských strát.
Zároveň představuje základní smSr řeSení problému ochrany
pracovníku před ionizačním zářením.

•a základe zkušeností z oprav reaktorového zařízení
provedených k.p. Skoda Plzeň - ZBS je moino rozdSlit pojem
opravárenství jaderných zařízení do těchto základních Sin-
nastíi

- •pravý plánovaná provozovatelem,
jedná se prakticky o údrSbu, výměnu náhradních dílfl spod.,
Šili činnosti, předem předpokládané projektem a uvedené v
Instrukcích na obsluhu zařízení,

pravozavatelem,
není předem zném přotoU, rocaab ani termín oprav,

teehnleká řeioBÍ a* uvolnínl zařísaní do dallího provoau,
zpracovávají se po nevyhovojíelcb výsledcích předepsaných
kontrol nebo diagnostiky, neprovádí M oprava,
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- opravy typu řekostroke*,
jedná se o dlouhodobé předpokládané, ale a porodním projek-

tem elektrárny neplánované výměny zařízení, Instalace dodateč-
ných systémů a ostatní činnosti s cílem zvýšení jaderné bez-
pečnosti, prodloužení Sivotnosti JS a zvýšení teehnleko-ekono-
mických parametrů a efektivnosti provozu jaderných elektráren.

Zkušenosti ze zahraničí ukazuji, Se samotné opravS před-
chází vypracování projektu organizace a postupu prací, ve kte-
rém význačnou úlohu hraje materiálové, kádrové <• technické za-
bezpečení opravy vCetnS ověřeni jakosti opravy a zaškolení per-
sonálu na modelových zkouškách, vykonávaných v imitovaných pra-
covních podmínkách. V "typových oprav" se tyto projekty a za-
školení provádí s výhodou v předstihu.

K.p. Škoda Flseň - ZSS má největší predpoklady pro přípra-
vu a realizaci oprav jaderných zařízení. Tyto předpoklady jsou
dány speciálními zkušenostmi, znalostmi a návyky získanými z
výroby jaderného zařízení a z činností finálního dodavatele
primárního okruhu při výstavbě jaderných elektráren. Řada pra-
covníků získala vysokou odbornost vyplývající ze specifik vý-
roby a dodávek jaderných zařízení, která jsou v podstat? tetoS-
né se zvláštnostmi jaderného opravárenství. ZKS má vybudované
rozsáhlé technické kapacity založené na dlouholeté spolupráci
se sovětským hlavním konstruktérem, generálním projektantem,
vědeckým vedením a s daliími specializovanými institucemi.

Příkladem činnosti "Opravy typu rekonstrukce" ja regene-
rační žíhání tlakových nádob jaderných reaktorů první genera-
ce.

^e zné*.o, 2e jednou i rozhodujících podmínek pro etaao-
vení životnosti tiles tlakových nádob reaktorů /IMS/ je dosta-
tečná odolnost základního materiálu a svarových spojů křeh-
kému porušení. Podle normativní technické dokumentace m í
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pro všechny provozní havarijní režimy být současná kritická
teplota křehkosti materiálů /Ty/ menSÍ než výpočtem stanovená
přípustná hodnota kritické teploty křehkosti /T y

a/ v daném mís-
tě. He obr, 1 Je pro TKR V-l znázorněn růst T ? svarového spoje
THE v oblasti aktivní tóny vlive" neutronového toku* Rozborem
teplohydraulických režimů při razných poruchách bylo stanove-
no, Se pro uvažovanou oblast TUR je nejpříznivější havarijní
reSim prasknutí potrubí Js 20 a pro tento režim je vypočtena
maximální přípustná hodnota kritické teploty křehkosti /Tk

a/=
= 160 °C. Pro nominální režim reaktoru bylo stanoveno, Se Tp
musí být nižší nei 200 °C, t.j. minimální teplota vychladnutí
reaktoru při zásahu havarijní ochrany. Na obrázku jsou dále
svedeny výsledky rozborů a výpočtů pro stanovení prostředků
a termínu jejich nasazení, kterými lze zajistit opSt projekto-
vanou životnost THR V-l.

4. Prodlužovaní životnosti

•a základě zkušeností z provozu 1. bloku JS Paks a na
základě sovětských zkušeností z dlouhodobého provozu na fin-
ské JS Lovissa a sovětských JE je řešena ctázka prodlužování
životnosti oslu s kratší životností než 30 lat ( pohony re-
gulačních mechanizmů, vložená tyče apod. ).

lapříklad prodlužování životnosti jednotlivých pohonů
se proréái na základě ověřovacích kontrol jejich stavu a po-
dle speciálního programu. Technické kontrola ae dělí v zá-
vislosti M slolitostl na tři katagorit:

- l. l«t«gorl» obsahuje objem kontrol pohonu provozovaného
na JS v době periodické výměny paliva reaktoru. Kontrola
potaaoB se provádí na horním Kleta.

- 2. kategorie obsahuje doplňující obje* kontrol jednotli-
vých uzlů. lontrely M provádí po demontáži pohonu * hor-
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ního bloku.

- 3. kategorie obsahuje speciální objem, kontrol jednotli-

vých uzlů a součástí 8 demontáží pohona.

Výsledky technických kontrol a způsob práce pohona v

reaktoru jsou posouzeny hlavním konstruktére™ pohonu, výrob-

cem a provozovatelem a je vystaveno potvrzeni o prodloužení

Životnosti na 1 rok. Takto lze postupně prodloužit život-

nost pohona na 10 až 12 let.

postupného individuálního prodlužování životnosti

již pracujících uzlů na jaderné elektrárne je věnována po-

zornost vývoji uzlů se svýSenou životností. Opět zkušenosti

z provozu na základě výsledků kontrol pohonu regulačních orgá-

nů naznačily,že změnou konstrukce licitujících funkčních xirrlů

je možné dosáhnout podstatně vy§5í celkové životnosti pohonů.

Proto byla podepsána dohoda mezi výrobní™ sdružením Ižorský

závod s koncerne*" Škoda o společné" vývoji regulárních orgá-

nů s životností 15 až 20 let pro reaktory WKR 440. Tyto po-

hony kromě nové konstrukce jednotlivých Částí ( převodovka,

regulátor rychlosti, labirintové těsnění, chladič ) budou též

vybaveny prostředky provozní diagnostiky.

Rovněž pro reaktory TVER 1000 je vyvinut ve spolupráci

se sovětskými organizacemi nový modernizovaný
1
 lineárni kroko-

vý pohon regulačních orgánů. Proti stávajícímu třv. sério-

vému provedeni má prednosti spořívající v lepSích dynamických

vlastnostech, vStäí silové rezervě, zvýBení provozní spoleh-

livosti a životnosti mechanické čésti ( 20 1st )» Systém umož-

ňuje též trralou diagnostika funkce pohonu.

Velká pozornost je věnována samozřejmě životnosti

tlakové nádoby reaktoru a to zejména její části proti aktivní

zóně, která je poíkozována neutronovým tokem. Na obr. 2 je
uveden růst kritické teploty křehkosti materiálů ( svarových
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•pojů tlakových nádob V-l, WBB 440 • WSB 1000 výroby k.p.
Skoda Plzeň. Je ířejmá tendence postupného snižováni degra-
dace materiálu ( svarových spojů ) T1ÍT«» fluence a ti- ry-
tTáření předpokladů pro XTyioréni iirotnosti TKR • celé ja-
derné elektrárny.
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Životnost palivových článků z hlediska kolísavého denního
výkonu a prodlužování kampaně reaktoru

Ing. Jiří NOVAK, Ostav jaderného výzkum, fiež

Ovod
Provoz jaderného reaktoru v reSinu proměnného výkonu

v rámci dne nebo týdne c též režim s prodlužováním kampaně
s využitíB záporného výkonového a teplotního koeficientu
reaktivity zvyšuje nerovnoměrnost historie lokálního výko-
nového zatížení palivových elementů. Historie lokálního
výkonového zatížení se "skoky" /přesněji řečeno rychlými
přechody s nižší na vyšší hladinu výkonového zatížení/ je
významná i při normálním provozu na nominálním>výkonu, kdy
"skoky" vznikají při změnách polohy regulačních orgánů nebo
po přechodu na jinou konfiguraci aktivní eóny v důsledku
částeSné výměny paliva. Hjto přechodové procesy jsou rozho-
dující z hlediska zachování hernetiSnosti povlaku palivo-
vých elementů a jejich kritické parametry byly intenzivně
studovány experimentální i tecreticky již v -'taci analýzy
tzv. normálního provozu. Realizace kolísavého výkonu a pro-
dlužování kampaní nepřináší kvalitativně nové mechanismy
porušováni palivových článků; k omezeni porušováni palivo-
vých Slánku je zapotřebí pouze • dostatečnou přesnosti znát
hodnoty kritických parametrů a eventuálni modifikovat způ-
sob regulace výkonu reaktorů tak, aby hodnoty kritických pa-
rametrů nabyly překračovány /» určitou rezervou/.

Dafinice "cyklováni vykoná" a "výkonových skoků"; kondici-

"Cyklováni výkonu" a "výkonové skoky" sa týkají lokál-
ního lineárního výkonového satíZeni /rosier kW/a/. Změny
výkonu typu "cyklováni výkonu" jsou periodické a vycházejí
z vy§81 výkonové hladiny. Ke z*£náa výkonu typu "výkonových
•koků" dochází zřídka* aaji proměnnou velikost a dobu trvá-
ní a vycházejí z niiii výkonové hladiny. /Skoky "negativní"
nepředstavují pro palivové eleaanty rlsiko deharaetisace/.
Jestlite na určité výkonové hladUi asistuje msehanický kon-
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takt mezi povlakem a palivovými tabletaai a napíti v po-
vlaku dosáhne stacionárních hodnot, pak říkáme, že pří-
slušná sekce palivového elementu je kondiciována na od-

povídající výkonové sátížení, reap. Se kondiciovaný /téí

referenční/ výkon je roven okamžitému výkonovému zatížení.

Pojen "kondiciovaný výkon" má zásadní důležitost pro pre-

dikci chováni palivových elementů při následujících výko-

nových skocích. Dekondiciováním se rozumí uzavírání mezery

mezi palivovými tabletami a povlakem, kondiciovánim rela-
xace napíti v povlaku.

Procesy v palivu vedoucí к ponížení hermetižnosti povlaku
Při cyklování výkonu palivových elementů prakticky

nedochází к mechanické interakci palivových tablet • po-
vlaku. lTamáhani povlaku lze charakterizovat Jako cyklický
creep. Přaa poSáteSnl obavy z tohoto namáháni se ukázalo,
ta cyklování výkonu palivových elementů nepředstavuje pro
palivové eleéenty s praktického hlediska rizikový faktor.
Cyklování výkonu aa веха ala uplatňovat v kombinaci a vý-
konovými «koky, ka kterýa při cyklováni výkon raaktoro
doebési.

Při výkonoových akocieh dochási předávala к Bachanická
iatarakci palivových tablet a, povlaku, napiti • daforaace

povlaku J#OB kooeaBtrÉviay v bllskoati Calslea ploch tab»

let á trhlin v tabletách. Soagaeae pftaobi евеаЮку aktivml
produkty Itipeal /Jod, některé Jodiay, кааЫтв/ a aeeaa-
aiaama pormiaai 1и charakterisorat Jako koroaal pramkamf
pod aapltia. Dotailol aachaniamM poraiovaml aatarlU* po-
vlaku a vliv ávvjoeého upiti, faowtrla skatabalah tila*,
•axtmry, aloleai aUtlay, atnktvraiho atavm, lyckleett «a.

formaea, to—t)atr—s ahaaleky aktivmich litak u kiMtikB

pondtováBl • krltiaka kodsotgr aapitl Si ДОегмее »yly т
uplyBvlýeb tfair ao lataeh v laboratoralch poamlakach pod-

roba» жко—вву. rraktieky atajaou dob« aa provadiji raak-
torov* sxperiaaaty.a aodalovyai pallvaTýml alaaaaty а «он-
Saaai м vybodaottaji slnlaBoati s provoN palivoryah ala-
•aatfi T asartatickych ntktoneh. F a i l — iataasity
rlBMitalBich praef !*• altaevat 4» období okalo r.
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poslední technické jednání orp-anizované MJUĽE věnované vý-
hradně problematice "Power ramping, cycling and load fol-
ioví ng behaviour of water reactor fuel" proběhlo v roce
1987. Z výsledků experimentálních prací a teoretických ana-
lys a zobecněni vyplynulo několik variant kritérii porušova-
ní beraetičnosti povlaku palivových elementů, které nohou
být nebo jsou součástí expertních systémů pro potřebu ope-
rátora reaktoru nebo automatizovaných systémů řízeni reak-
torů. Ocelen těchto systémů je aj. osetit četnost, resp. vy-
loučit porušováni heraetičnosti povlaku palivových elementů
korozní• praakánia pod napětím.

Varianty kritérii porušováni heraetičnoati povlaku při
výkonových skocích

Pro analýzu a řízeni provozu reaktorů je žádoucí vy-
jádřit kritérium porušování palivových elementů pomoci
"inženýrských " veličin, jako jsou akok lineárního výkono-
vého zatížení A N e , vyhoření, rychlost růstu lineárního vý-
konového zatížení při přechodovém procesu, výchozí nabo ko-
nečná bladins lineárního výkonového zatížení, provozní teplo-
ta povlaku, historie lineárního výkonového zatížení přad a po
přechodovém proceau. Vystižení fyzikální podstaty kritérii by
vyžadovalo vyjádřeni kritérii poaoei "fyzikální aetalurgic-
kých " veličin, jako Jsou napití, daforaace, rychlost defor-
aace, caa, ev. poaoei paraaetrů loaové aechaniky, jako je .'
aapř. intenzita singularity napiti, s tía, ze k přenosu infor-
aace z oblasti "fyzikálni aetalurfických veličin do oblssti
"inženýrských" veličin by byl nezbytný fyzikálni aateaatický
aodel palivového eleaentu. V praxi sa kritéria póruiováni pa-
livových elesentů opírají do té siry o experiaenty s pelivo-
výai elesenty. že výsledky výpoítfi poaoei integrálních Bodalo
palivových elementů nají při jejich stanovaní jen poaocnou,
nikoliv základní úlohu. Při aoučaanéa neúplnéa pochopení vli-
vu jednotlivých faktora na vznik poruSení nepřakvapuja, £•
bylo navrženo více variant "inženýrských kritérii". Referát

ai naklade nárok na úplnost přehledu v tosto astru; ebecae
pouze upozornit na rozdíl v přístupu týsm firay Vestingaouse
/I, 2/ a firay KMU /*/. Hlavni rozdíl spočívá v tsa, !• sa-
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tínco podle KVU existuje kritická hodnota lineárního výko-
nového zatížení, pod níí je přípustné libovolné manévrová-
ní s výkonem bes rizika deheraetizace, podle Weatinghouse
práh tohoto typu neexistuje; určující význaa ná kritická
hodnota skoku A H c epolu a kinetikou dekondiciováni a Icondi-
ciování výkonu, přičeaž je nutno respektovat vliv provoz-
ní teploty povlaku /tj. zejaéna rozlišovat varné a tlako-
vodní reaktory/.

Praktické zkušenosti a cyklováni* výkonu
Nejrozsáhlejší zkušenosti s cyklovánía výkonu byly

íískaný ve Francii, kde v roce 1986 činil podil jaderných
elektráren na výrobě elektrické energie 70JS a v roce 1990
aá dosáhnout 75%; vítSina reaktoru BUŠÍ být provozována v
re£iau cyklování výkonu a regulace frekvence. Globální zku-

šenosti jsou velai příznivé; od roku 1963 do roku 1986 vý-
razní vzrůstal podil cyklováni výkonu a regulace frekvence
a současně poklesl podil neheraetiekých palivových článků
vice nei dvakrát /•/. Msaáae řádné infonace o toa. Se by
v uvedené* období doilo k modifikaci vlastnosti paliva; pří-
znivý výsledek aule být způsoben tin, £e se aplikuje vhodný
systéa regulace reaktorů a řízeni historie lokálního výkonu,
felze dokonce vyloučit aoSnost, £e - v rozpora se viitýai
předstsvaai - cyklická deforaace povlaku aá na Jeho odolnost
vůii naaáháni při výkonových •kočích příznivý účinek. Při
cyklickéa deforaováni ozářených slitin zirkonia byle pozoro-
váno odpevntaí vzhledea k výcbosiau stavu ozářené slitiny,
ttato způsobe* M auie vyvinout v povlaku strukturní stav
pMznivý z hlediska nesáháni při výkonovéa skoku. Při reak-
torových experiaeateeh • výkonovýai skoky nebyl vliv před-
ebosibo cyklováni výkonu prokázán /5/. Cyklování výkonu ne-
přináší ani zvýšeni podílu uvolněných plynných produktů itě-
pení a zborienl charakteristik povlaku při havárii a únikea
chladivá /V- Přesto kaídé rozšíření rozsahu provozních pod-
mínek /svýieni vyhoření, zvýšení počtu výkonových cyklů/ Je
provázeno krajní opatrnosti, stále se prohlubují experiaen-
tálni a teoretická poznatky o fyzikálních procesech v pali-
vu s apřesiují ss přípustné provozní liaity /kritéria porn-



šování hermetičnosti povlafcu palivových elementů/.

Publikované poznatky o palivu VVER
V SSSR není potřeba cyklování výkonu naléhavé a této

situaci odpovídá omezený rozsah informaci o.vlastnostech
paliva z hlediska vlivu proměnného výkonu ne jeno spolehli-
vost. Informace o vlivu cyklování výkonu v čisté formě /&/
potvrzují základní zkušenost s palivem PWB a BSH s povlakem
ze slitin zircaioy: samotná nízkocyklové únava neuí nebez-
pečná. Experimentální základna umožňuje provést experimenty
6 výkonovými skoky a je k dispozici výsledek experimentu ~
podmínkách imitujících WER-1000 /7/« Výsledky experimentů
s palivovými elementy TVEK bez analýzy a zobecnění informa-
ci o zákonitostech fyzikálních procesů by neumožňovaly por
soudit, jaké jsou vyhlídky na realizaci cykiického výkono-
vého režimu u reaktoru W E R - 440.

glavní výsledky dosažené v ČSSR ve výzkumu kritérii poružo-
gání hermetičnosti

Mechanické zkoušky neozéřených povlakových trubelc ZrlNb
v různých strukturních stavech za různých podmínek, v inert-
ním i korozivním prostředí, spolu s dalšími experimentálními
setodikaai fyzikální ••talurpie uaožnily učinit zňvěr

t
 íe

•ecbanisaua porušování povlaků ze slitiny ZrlNb je kvalita-
tivně stejný jako u slitin zircaloy a íe specifičnost sli-
tiny ZrlRb spočívá jen v jejich Mechanických vlastnostech
/ v neozářeném i ozářeném stavu/. Teoreticko-analytické pré-
ce se soustředily na hledáni a zdůvodnSní relace mechenicfcých
charakteristik a kritické hodnoty skoku lineárního výkonového
zatíSeaí £ Iíc. Skutečnost, že pro chování slitin Jsou určující
mechanické charakteristiky určitého typu a ne cb«nické aloí*-
si, uaoSnilc odvodit z nechanických vlastuoótí vbodaéuo šípu
slitiny Zrirrt hodnotu S pro teplotu ozářsaí 30C° C a stav
saturace radiačních účinků;AH c - 13 kW/« /8/. Inforreae* o
&9

C
 a acehanickýeb vlastnostech jiného /aen? vhodného/ typu

odpovidajíeíiie podninkán TTER - 1000 uaoSímje ne táklndí ne-
cháni ckých vlastnosti tehoí typu odpovidajieich podainkán TVBR
- 440 dosptt k hodnot*AH c pro podninky TTER - 440. Vlastnosti
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•litiny ZrlHb ve atavn satarace radiačních účinků s hle-
diaka porušování heraatiSnoati palivových elementů při vý-
konových akocích jaou ekvivalentní nabo i lepSí než vlaat-
noati slitin sirealoy, zejména v oblasti nižších taplot
/500° C/. V aouladu aa základní koncepcí týmu firmy Veeting-
houaa je rozpracovaný eystém predikce poruSení beraetiínoati
palivových elements aaložen na hodnotě A lfc v koabinaci a ki-
natikon dakoadiciování a kondiciovánl, bez pojmi "kritická
hodnota lineárního výkonového aatízeni", který vyatupuje v
ayatéau tXimy XVD. Původní sávíry o úlo»e intenzi^ aingn-
larity napětí v povlaku oaoinaji přeeněji interpretovat pod-
atata kondiciování výkonu, odvodit jeho kinetiku s experi-
mentálních dat týkajících se palivových elementů a povlakem
za elitiny sircaioy a zdůvodnit její přenesení na palivové
al«aant7 vYEH, Znační nejisté jsou prozatím kvantitativní od-
hady fcinetiky dakoadiciování. 7 neprospěch slitiqy ZrlHb B% •
uplatňuje ryehlejSí průběh saturace radiačních účinků na •acba-
nické vlastnosti, který vada k rychlejSlnu snížení schopnosti
palivových elefantů odolávat bez porušení henaetičnosti povla-
ku výkonovým skokům v první etapo provozu paliva, ve srovnání
as alitinami zircaloy /jda o vliv hlavních slitinových přísad
•b na atran* jadatf a Sn na atrané druhé/.

Oomasantf posoaitky vadou k optimiatickým xávarom: Pŕaatoia
přímfao azperiaantalaich vyaledků není mnoho, úroveň znalostí
fyzikálních mechaniieju a vlaatnoatí alitiny Zrllb ve arovnání
a vlmatnoatai slitin sircaloy VMiStula očekávat, ze cyklicky
výkonový ražim bude mošny bas modifikace palivových elementů
u pradpokladu, U spoaob regulace výkonu reaktorů VfER - 440
nabodá kláat aa vlaatnoati paliva nadměme požadavky va arov-
nání a reaktory apolacnoatí DTO nabo XDT»

lW«i» flaUftlP TŕlilM T PHm*
KroBi dallíbo •zpartaantálního a teoreticko-analytiekého

ovfrování a spreaňování hodnoty A ' e a kin* tiky kondiciování
bode třeba aouatřadit posemoat na podraboijSí atudinai proeaao
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přispívajících lc dekoodiciování výkonu a využívat va vStSí
míře než dosud údaje z provozu W E E - 440 o porušováni her—
•etičnosti kázat pro event, korekci predikce ponižováni her-
metičnosti. Přechod na cyklický výkonový režim je třeba při-
pravovat v úzké součinnosti specialistu na životnost palivo-
vých elementu a specialistů na prostorovou kinetiku výkonu
reaktoru, pochopitelně v mezinárodní spolupráci.
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1967, Má-CTMB/244.
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fldrčba a opravy jaderných elektráren v koncernech CE2
» SEP - akuteSnost a pcrapefctiva

lag. Zdeněk DUBA, České energetické závody, Praha

Základní• dokuaenten v oblasti zabezpečování údržby,
oprav a kontrol JE T CSSR sa stalo UPV CSSR 5. 35/83.
T toBto dokuaentu byly zakotveny zásady spolupráca Mezi
proTozovatelskou sférou /resort FMPE/ e dodavatelskými
organizacemi sejaésa c dnešních reaortu FHBSE a HSv CBS
/SSR/. Ole těchto pravidel aěl provozovatel JE sabezpe-
Sevat preventivní a běžné opravy; generálni opravy /GO/
technologických uzlů II. části JE Běly být zabezpečovány
dodavatele* tsv. kompletovanou tormou dodávky opravy za
výpoaoei provozovatele a práce na I. okruhu Běly být za-
bezpečovány provozovatele* za účasti dodavatelů formou
kusové dodávky. Celková pracnost oprav 4 bloků JE WEE
440 byla - sejaéna dle zkušeností získaných v 1ÍDR, SSSR
a s provozovanou JET 1 - stanovena na 2,3 Bil. NH/rok
/ obsaženy jsou v touto počtu GO, které Siní cca 40-45 %
celkového fondu vyčerpané pracovní doby a dále pak běžné
opravy, preventivní údržba, dílenské opravy a cca 10-15*
celkové pracnosti tvoří opravy neplánované/. Pro JE se
• bloky TVBH 1000 Je předpokládaný celkový fond údržby
5,3 Bil. HH/rok/ a JI se 2 bloky 1000 2,15 all. HH/rok/.
Zvolený dedavatelsko-odbiratelský systéa, celková prac-
nost oprav a rozvinuti výroba koaponent je pro JE v CSSR
vyústily v atipický - vůči vyspělý* kápitaliatickýa stá-
tte - systéa lajiitování oprav JE. Bylo rozhodnuto, ie
n JE ae • bloky VTER 440 bude údríbu zalistovat 1.158
vlastních pracovníků JE a T ročniii průaěru 120 dodavate-
lů /ve Spiřce GO 360/j u 4 bloků JE WER 1000 pak 1.655
vlastních pracovníků JE a 160 dodavatelů /ve špičce 500/.
!toraativ proatojů byl svolen následovně:

GA1 - garaacal oprava 70 dni, realizuje ae po řece
•rovem
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TOO - typová geaerálaí oprav* 4-9 dal, realizuje a«
T období aiao GAB a TGO + /

TCO*- typové generální oprava spojená s diagnostikou
tlakové nádoby reaktoru 84 dní /realisuj* aa
do 20 tis. hod. provozu a pak každé další 4
roky

BO - běžná oprava 14- daí realizovaná každý rok

V období využíváaí JE typu WER 440 bylo Již realizováno
víca aaž 20 GO bloků JE v Jaslovských Bohunicích a aa JE
Dukovany byla v taníau 04/89 ukoačeaa devátá GO. Ja te-
dy aožné konstatovat. Se byla Již ziskáaa dostatečná ano-
žiaa iaforaaci pro analýzu dopoaud realizovaných akcí.
Z této analysy vyplývají náaledujíci závěry:
1/ Převážnou většinu doposud realizovaných oprav JE se po-

dařilo zkrátit v průaěru o více aeS 3 day oproti ataao-
veaýn nomativůa. Výjiaku tvoří GO, u nichž došlo ke
zjištění závažných vad a následnou nutností jejich opra-
vy. Jde zejaéna o GO l.bl. JE V1 v roce 1987 - oprava
nátrubků reaktoru, GO 3.bl. této JE v roce 1987 - výaě-
aa horní části kolektoru PG a oprava defektaíeb trubek
FG, GO l.bl. JE Dukovany 1988, při které byly z důvodu
značného korozního napadeni vyaeaěny 2 ks výměníků IQ
ayatéau techaické vody důležité apod. Celá řada BO by-
la z růzaých důvodů /výkonová bilance, plněni pláau
výroby, aebyla potřeba realizace opravárenakých prací
aa bloku JE/ vypuStěaa bez náhrady, av. po dahodi s dia-
pečiakea bylo dehodauto zvýšit alikvotaí liait pro tacn-
aiekou poruchavast.

2/ 0£ast dodavatelských orfanisací aa GO neodpovídá původ-
aía předpokladů*. Dodavatelé se účaataí oproti OPV
CSSE í.55/83 z 25-50 % /t.J. eea 15* prací aa GO/. Dů-
vodea pro aeplniaí se atraay dodavatelských organizaci
při opravách JE jsou sejaéaa:
- aevybudovaaé aontážní kapacity pro tuto činnost
- to. Se doposud uplatňovaný systéa bodnoceal produkti-
vity práce 5iaí Sinaoat aa opravách JE ekoaoaicky ao-
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sajíaavsu pro velké strojírenské podniky • vysokou režií
- neochota zabezpečovat práce v prostředí • Ba cářeoÍB.

Za tohoto stavu byly provozovatelé JE Již od prvních GO
postaveni př*d situaci zabezpečovat opravy víceméně pouse
vlastní kapacitou. V současné době na JE Dukovany se při
GO účastní ma JE Dukovany cca 100 pracovníků dodavatels-
kých organisací. a JeSté nižší je účast dodavatelů mimo re-
sort energetiky v JE Jaslovské Bohunice.
3/ Získané zkušenosti z realizace oprav JE, stav popsaný

v bodě 2/, sejaéna lavinovitý růst cen všech služeb ma-
teriální i nemateriálni povahy, jenuž je energetika vy-
stavena sejaéaa v období posledních dvou let vede k tonu,
Se s ohleden na osazené prostředky na opravy a udržovaní
základních prostředků v JE 6SZ i SEP, je účast dodavate-
lů omezovaná plánovitě. Rozbořen nákladů z doposud rea-
lizovaných oprav a dle návrhů na oceňování pracovníků
dodavatelských organizací za práce na opravách JE vyplý-
vá, že náklady aa odpracovanou ľth vlastního pracovníka
rúči dodavateli jaou pro II. okruh JE 1,5 - l,86x nižší
a u l . okruhu tento poaěr dle požadavků Skoda činí -i :

V Spoluúiast řady dodavatelů na realizaci GO bloků JE
byla doposud vynucována tin, £e dle UPV ČSSR S. 225/77
byla GO bloků nad 100 MW závazný* úkole* státního planu
/ZO SB/. Vydania nových legislativních aktů dochází k
úprave názoru ústředních orgáaů na prioritu zajištění
GO a do budoucna na pp. pro zajiítění GO prioritu ZO
SP nabude aozno vyuíit. Zkušenosti z velsd obtiSnebo
sajiSfování dodavatelů v současném období /kdy GO ZO SP
jsou/ vedou energetiku ke snaha* o zvýšení soběstačnosti
při zajišťování oprav.

5/ Bes ÚÍ3S-CÍ dodavatelů se není iiožné obejít zejména v ná-
sledujících případech:
- realizace vysoce specializovaných prací poaoci mani-
pulátorů /TRC-Skoda, DEKMAK-TZSKG apod./

~ rychlé a technicky správné odstraněni zjištěných vad
a řezaní složitých technologických probléaů údržby
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* kontrol
- při řeaenl přípravy, raalisace a navrženi opatřeni
pro dalSi proTox

- rekonstrukcí, aodernisaci, prodlužování iivotaosti ap.
- řešeni havarijních oprav sad ráaec možnosti energetiky
- saji§£ování RD a náhradních sařiseni sa doiité, vadne
Si opotřebené

- opravy komponent či 'jejich Sástí ve výrobních závodech

Bloky JE Dukovany byly uváděny do provosu v následujících
terainech :
blok 1 opouštění 1.1.1985 plný dosaS.výkon 1.8.1985
blok 2 1.1.1986 21.6.1986

blok 3 1.9.1986 21.3.1987
blok 4 1.1.1987 20.10.1987

Jak Již bylo výše uvedeno, bylo doaud realizováno na této
JE devět 60 /4x GiB, 3x TGO+, 2z TGO/. náklady na realizaci
GO uvádi následující tabulka /náklady jsou uvedeny v tia.
Kčs/ :
GiB l.bl. 100*1.bl. GAB 2.bl. GAB 3.bl.
cel. MH cel. NI cel. MR cel. MR
37*«> 22130 30330 16963 23991 13562 25*70 135*&

TGO l.bl. TC0*2.bl. GAB *.bl. TG0+3-bl.
eel. MR cel. MR eel. MR cel. MR
73852 58707 *5635 32850 25«H6 15738 42182 26023

Pozn.: Náklady Jsou ovlivněny tědto akceai nad rájiec
typového rezsahu:

- GAB 1.bloku - výaěna 7T čáati rotorů XG/8,5 adlKía/
- TGO 1. bloku - výiuěaft skorodovaâ cii ko&deusátoroyých tv\x-
iek /cca IJ su.I.K£s/ » výjučaó ůvou kuoú v/aěaiků Iy *«
22 mil.Kčs tateriálovýcii

Kčs a dvou kusů vlnovců HOC v Uoún. i,2 »ii.Kčó

Náklady výSe uvedené představuji pouee Sést prostřed-
ků vynakládaných na údržbu a opravy JE. Rení v nich zahrnu-
ta finanční náročnost běžné a preventivní údríby, havarij-
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ni opravy, renovace HD a akce, které nejsou realizovány
při GO hlavního výrobního zařičeni. Dále uvádím celkové
náklady na opravy « udržováni na JE Dukovany /EDU/- a
Jaslovské Bohunice /EBO/ od uvedení do provozu:

JE/rok 1981 1982 1983 198* 1985 1986 1987 1988
GO-EBO 27911 52818 26*30 32981 16150* 12783* 1*2215 13*576

98080 76077 122*95 21*271 159732 231923 221692

GO-SDD 37**0 7PJ13 1909*0

270*1 109396 1578*7 283129

Posn.: Údaje jsou uváděny dle skutečně čerpaných nákladů
na opravy a udržování JE, rozdíl mesi "Údržba calkea" a "GO"
jsou vyše uvedené náklady na prevenci, BO, havarijsl opra-
vy apod.

Dle bodu 2/ tohoto referátu dochází ke zkracováni oprav
bloků JE, k tomuto je aoíno konstatovat. Se doposud realito*
váné akce ma JE měly nesledující délky trvání:

JE typ GO l.blok 2.blok 3.blok *.blok
SDV Glfi 62 6? 62 66

TGO+ 78 72 71
TGO 49 4* - -

EBO Glfi 70 49 5* $4
KO* 75.30,128 7«,79 63 &»
MQ/\ • MM X O XQ MM &f\ MO C1 Mf\

Pra dalii obasti předpokládáme :
a/ Úpravy noraativu prostojů GO bloku JS VTER 440 :

- zajistit přechod »a čtyřletý cyklus oprav TG / od
roku 1991 experimentální ayklus osmiletý /. Pesa.:
Deporad byly opravy TG realizovány v tříletém cyklu
s délkou prostoje 70 dal. Prechod na čtyř- resp.
osoiletý cyklus TC umožmí realizovat opravy tét*
komponenty v době edstávky reaktoru.

- délky prostoj* volit u GAB 63 dni, TGO *5-*7 dní,
K0+ 79
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b/ Baalisovat opravy JS v aáaladujíeieh objoaoeh do r.1995:

JI/rok 1989 1990 1991 1992 1993 199* 1995
GO-BDC 185966 301538 2*2895 289020 2*5**7 213060 298752
EBOcol. 279992 386610 3*6787 392*76 3*9931 32*229 *0*250
GO-EBO 129951 206080 212110 220*55 209177 1*5075 158358
XBOeol. 259118 3632** 308*50 31*313 312306 2*9899 266192
GO-EMO 26000 91000 115000 102000 93000
SMOeol. 98000 101000 215000 202000 193000
GO-SB . *3810 58390 87615
SBeal. 3500 50210 79*00 115300

GOcol. 315919 509618 483005 600*75 613*3* 518525 637725
JEcol. 539110 7*965* 753237 891289 927**9 855528 2787*2
Fota.: Jo uvarováno a uvodoaía bloka JS Somalia do provo-
sn v torainoch 11/92 /I.blok/ a 05/9* /2.blok/. Váklady aa
GO obaahuji i práca mad rosaah typových GO. U JE Dokovaný
jaou aapř. tyto práca plánovány v náaladnjícich objamach:

- rok 1991 - vymoma BBC ma 2. a 3<blofca, přotrubkováni
Uavmieh kondanaétoro ?. a *.bloka« výaana aaktaryoh sko-
rodovaných výmomlkft ma I. a Il.okruao JS, vyaaaa systémů
ABP aa I. a.IX.Uoka

- rak 1992 - vymoma S B ma 3. a *.bloka, ijaaaa vyafeikft
vaalooh poaoeayaa aafiaoal, vymoma ABP ma 2* a 3*blaka

- rak 1993 - palma S K ma l.,2. a *.mlaka, ijalat ABP ma
3. a «.kloka att.

•/ radavatmo avyMt, v aavvlalaati • aaay 2/, 3/ • */
rita, aaMaftaomaat stimaiam n i m i H 6 B a a V T
mi mmrav aojaéma mfi aavidomi mavad aijamiMM a mativm*
ao mraao, movyaa vaámmolamU amcav —••imjiti rattaarti-
N i l * ttySflia

Přaatoia dayoamd maakomella vyatavka blakt JS prvmi-
coaoraeo - JS a WS1 440 - ja vaaáat mi v •••gaaal aaai mva-
iovat otiaky jojioh oamte po vygaraaaf projakvavaai ilva«»
moati. r rooo aooo vatUaa a MaMa mláka mrakraSl palavlma
av* projoktovaao ilvatmoatl. Boaaaram rnaarneati praalalaváaí
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životnosti komponent • celých bloků JI se začínáme zabývat
i T koncernu CEZ a doili Jane к náaledujicim závěrům :

Z./ Пакета nádoba reaktoru /WH/ - neni předpokládána aa
JE Dukovany výměna HfR; dosavadní čerpáni životnosti
TUR «katuje, Se není potřebné předpokládat - při uva-
žováni prodlouženého provozu bloku JE - a upraveni na
IHB /anad a výjimkou 1.bloku, kde alternativně přiché-
rí v úvahu regenerační žíháni za teploty 450°C po 156»
-168 hod./. Ostatní íáeti reaktoru je možno, v případě
potřeby, vyměnit.

ZZ./Parogeaerátory a koapenzátor objemu /PG а КО/ - sejaé-
na FG - Jsou и JE TVER 440 komponentou a nejvýraznějším
potenciálmím rizikem poškození. Konstrukce FG nedovoluje
samostatnou výměnu kolektoru I.okruhu a teploamSnnýeh
trubek a tak-v případě výraznějšího poSkoxaní FG «bývá
pouse výměna celé komponenty. Dosavadní skuSenoati xe
světa ukazují, Se jde o akci realizovatelnou / i když
v RVHP na JE VTEB 440 nerealizovanou/. Zkuíenosti z pro»
vosu /zejména EBO 3«blok/ ukazuji, ře pokud budeme uve-
žovat a prodlužováním iivotnoati, ja nutno počítat ж vý-
měnou PG. Ráklady na výmSnu šeati kuaů PG odhaduje stu-
die «pracovaná TiSKG ma 750-800 mil.Kía. CO je t hledis-
ka degradačsícb procesů pomirni jednoduchý osel, nikteré
jeho části - sejaéne nátrabky - jsou však významně tepel-
at naaábáay. výměnu КО viak satia nepředpokládáme. U PG
а КО Je nutme uvalovat 1 a dílčími opravami, jako jaou
výměna horní Eásti Z.kolektore, výměna ochranného kryta
koiilky, výměaa nátrubky napájecí vody, oprava hetero-
genního svaru a výměna nátrubku vstřiku КО.

IZZ./Hlavni cirkulační okruh /ECO/ - dle dosavadních zku-
Seaosti z provozu a rozborů čerpáni životnosti kompo-
nent je možno konstatovat. Se můSe dojít k_ nutnosti vý-
měny některých komponent či části potrubí, ale ж výmě-
nou celého ЯСО neni třeba uvaSovat. Jde v zásadě o to,
le by koapoaanta BOO Běle nepřípustný defekt, či stři-
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eala aehapooat funkce T d&aladku aadaaraa plaatiekt dafor-
aae* aabo rilni poruchy Baebaaiaan, »T. abaolrorala aala-
aiekoo příhoda.
IT./Xarblna /TC - a roaborft livotaoati TB vyplýva, ia po
- 30 lotech provosu badá Sarp&aa iivataoat aa 40K a ja
tady daatataSsi rasarva pro dalii proroa. Kroai toho
ja aoia* rotory TC aaai&ovat • prftbiba GO.

T./Oatatai koaponaaty
- )• aataé avaiarat a výsaaaai Sáati potrabaieh roavadft
baTarijaicb a poaocaýeb a^atasA rS. výafeiků / v SOD
Jií práea • této oblaati byly raaliaoráay/

- akalaaoati a klaalekýeh alaktrirm okaaají, la ja
amtaé naiovat a vyaiaav parevadft po eea 10-1? lataeb
árovom

- •ahladaa k VTaaaltalaoati prakticky viaeh safisanl
II.okruhu JK a m i tato Siat JI liaitující a hladlaka
aalkavé SiTotaoatl bloků a a hledlaka BirokA aa likvi-
daci vysftnoraaebo aarisanl.
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PREDLŽOVANIE ŽIVOTNOSTI JE

Ing. Jan ROUŠEK, CSc, Ing. Pelet ŠKVARKA, CSc.

VIÍPEK Bratislava

Vývoj instalovaného výkonu zdrojov v elektrizačnej sústave

- je určovaný výstavbou nových zdrojov, ale aj odstaveniu dožíva-

júcich zdrojov.

Ak sa technicky a ekonomicky preverí možnost predĺženia ži-

votnosti JE a tento zámer sa bude realizovat, získajú sa výrobné

kapacity za výrazne nižšie investičné náklady,.časové sa odsunie

riešenie problému stávajúcich lokalít a oblastí JE a náročnej

likvidácie a takto získaný čas, kapacity a investičné prostried-

ky sa môžu využit napr. na výstavbu zdroja na novej lokalite [l].

Ku koncu roku 1988 bolo v jadrových elektrárnách sveta in-

stalovaných 309,6 GW elektrického výkonu v 426 blokoch, k roku

2000 by vyše 60 blokov Malo za sebou 30 a viac prevádzkových ro-

kov. Jednotkové elektrické výkony týchto 60 blokov sú zväčša

nižšie ako 450 MWe a značná cast z nich je typové neperspektívna.

Iná situácia vsak nastáva u blokov, ktoré boli uvádzané do pre-

vádzky počínajúc 70-mi rokmi. Ide o jednotky s komerčne overený-

mi typmi Tahkovodných reaktorov s vySSimi jednotkovými výkonmi

(v polovici sedemdesiatich rokov u2 nastal celosvetové nástup

blokov jednotkového výkonu nad 900 M* e5.

Po roku 2000-2010 nastáva preto iná situácia, ktorá napr.

v USA nadobúda obzvlášť závažný rozmer: ako je zrejmé z obr. 1

[2]bude instalovaný výkon v USA kulminovat okolo roku 1995 hod-

notou cca 104 GW v 119 blokoch, pričom približne 96 \ tohto in-

štalovaného výkonu uviedli do prevádzky po r. 1970. So stratou

platnosti prevádzkového povolenia (40 rokov od vydania stavebné-

ho povolenia) budú v rokoch 2010 až 2030 odstavované jadrové

výkony tempom priemerne 5 Git.a'1 a k roku 2030 by takto bolo od-

ftavených 95 % jadrových výkonov uvedených do prevádzky v období

r. 1970 al 1993.
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Aj v Československu nás čakajú tieto problémy, tiež u nés
dochádza k Istému spomaleniu výstavby nových zdrojov a so znepo-
kojeniu sledujeme rast Investičných nákladov nových JE.

Rekonštrukcia na predĺženie Životnosti blokov v VVER 440
(typ 213) a VVER 1000 by pomohla tieto otázky riešit. Ukazujú to
tabuľky výhladu výstavby 'JE v CSSft po roku 2000 vo variantoch
bez predĺženia a t predĺženia životnosti (tab. T-l a T-2) a hod-
notenia náročnosti týchto variantov (tab. T-4 a T-5); orientačné
náklady na novú výstavbu, rekonštrukciu a likvidáciu sú na tab.
TO [J].

Vlastný program predlžovania životnosti jednotlivých blokov .
JE treba pripravovať a začaf realizovat s dostatočný* predstihon
pred pôvodný* projektový* ukončenia prevádzky, potrebný predstih
je cca 12 až 15 rokov J»] . V tomto Case okre* vypracovania prog-
ramu predlžovania životnosti sa vykonáva rozšírené diagnostik* za-
riadenia a potrebné zmeny, úpravy • výmeny komponentov počas plá-
novaných odstávok blokov na výmenu paliva a v rámci generálnych
opráv a roztíraných generálnych opráv zariadenia tak, aby sa mini-
malizoval nevyhnutný čas odstávky zariadenia na rekonštrukciu po
projektovo* ukončení prevádzky.

Sám program predlžovania životnosti blokov JE je
náročný najmi časové, variantné riešenia (ako napr. nová výstavta
JE event, klasických zdrojov) a program likvidácie dožitých blokov
sú nárofiné Casove a nákladové. Preto treba vydat rozhodnutie
o programe predlžovania životnosti československých blokov VVER 440
ešte na začiatku deväťdesiatich rokov.



T r_l Rozvojový variant výstavby JE v ČSSR
(bez rakonStrukcie)

JE
(lokalita)

JEHO
Mochovce

JETE
Teaelín

JEK.E
Kecerovce

JESM
Blahutovice

EBO
Jsslovaké
Bohunice

JEVC
Tetov

JE Sev.
Cechy

JE Sev.
Slovansko

JEDU
Oukovany

JEMD
Machovo

JEPOC
rocaraoy

JETE
Tavlín

JE X

InSt.
výkon

M
•x«»0

4x1000

2x1000

2x1000

2x1000

4x1000

2x1000
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2x1000
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-
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N
7280

9280

13280
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1

I
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Т - 2 Rozvojový variant výstavby 3E v ČSSft
(s rakonittukciou)

JE
Lokalita

JEM)
Mochovcc

JETE
?K*lln

JEKE
Kacarovcc

Ж Bla-
hu tovice
EBO

Jaalovrfcč
Bohunice

JE VČ
Tetov

JE Sev.
Cacny

XSav.
Slovanako

JEPOC
fnfíirirt

гцовпоу
JE x

In».
• výkon

И
4x440

4x1000

2x1000

2x1000

2x1000

4x1000

2x1000

2x1000

2x1000

2x1000

Qbdo-
bie

1991
až
1995

1996
až
2000

2001

až

2005

2006

až

Vybud.
v období

K]

3320

2000

4000

4000

2010

2011
až
2015

2016
až
2020

2021

až

2021

4000

3000

9000

Odstav.(0)
Rekonš.(R)
v období

-

-

880 (0)

(JE V-1
bl.1,2)

1320 (R)
(JE V-2
Ы.1,2
JEDU 1)
2200 (R)
(JEDU
bl.2,3,4
JEHO Ы. 1.2

2M0 (R)
(JEMD
Ы.3,4.
JETÉ
Ы.1,2)

Prírast
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PM
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2000

4000
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4000
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3000

Výkon JE v ES
(kuaulovane)

w
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9280
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1640C
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2*400
!

!



T - 3 Náklady výstavby, rekonštrukcie, likvidácie

Blok WER 440
Blok WER 100C

Inv. náklady
(hl. II až VIII)

•Id. Kčs

5,5
14,0

Náklady na rekonšt-
rukciu
•Id. Kcs D

2
5

Náklady na
likvidáciu
aid. Kčs 2)

1
3

Pozn.: 1) Odhadni cca 36 % z investičných nákladov
2) Odhedoa cca 20 % z inv. nákladov

T - 4 Hodnotenie variantov výstavby JE (baz rekonštrukcie

Obdobie

Potet nových
blokov WER 1000
Potet likvidovaných
blokov WER 440

WER 1000
Prlrast výkonu za obd.

Náklady za obdobie
^SldlCte}

2006 až
2010

4

2

3,12

58

2011 až
2015

5

3

3,<8

73

2016 až
2020

5

5

2,8

75

2021 až
2025

5

2
2

2,12

78

T - 5 Hodnotenie variantov výitavby X (s ntanftruteiai)

Obdobia

Potet nových
blokov WER 1000
Potet likvidovaných
blokov WER 4*0

Pútet avIiuidHiwúw
ných blokov WER 440

WER 1000
Prínet xýkonu za obd.

Náklady za fbdablc
fald Ktej

2006 až
2010

4

2

-

3.12

58

2011 at
2015

4

-

3

5,32

62

2016 až
2B0

3

-

5

5.2

52

2021 až
2025

3

-

2
2

5,88

56
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