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JADERNÉ ELEKTRÁRNY V ČESKOSLOVENSKÉ L.:::RGETICE

Anotace

Rozvojové záměry ve výstavbě jaderných elektráren a
očekávané přínosy jaderné energetiky pro řešení výhledových
potřeb zdrojů energie a racionálního rozvoje energetického
hospodářství ČSSR.

_̂_ j_československe_sgotřebY_2r2_dlouhodobý_
výhled

Práce na dlouhodobém výhledu rozvoje československé
energetiky prováděné v posledních dvou letech vycházely ze
zadání udržet investiční náročnost palivoenergetických odvětví
v příštích dvou pětiletkách na úrovní probíhající pětiletky.
Při platnosti této omezující podmínky, vyplývající z celkově
situace v tvorbě a užití zdrojů investičních prostředků v ná-
rodním hospodářství, je nutno pro perspektivní období vytvářet
potřebné inovační předpoklady ke snižování energetické nároč-
nosti zejména průmyslové výroby a realizovat zásadní struktu-
rální změny zdrojové části energetické bilance spojené s výraz-
ným poklesem těžby uhlí, omezováním energetické spotřeby rop-
ných produktů a rozvojem jaderné energetiky.

Přípustné rozvojové varinaty koncipované v orgánech řídícího
centra počítají v příští pětiletce do roku 1995 s růstem tuzemské
spotřeby prvotních energetických zdrojů pouze přibližně o dvě
procenta. Pro rok 2000 se v těchto variantách předpokládá tuzem-
ská spotřeba na úrovni odpovídající zhruba očekávané skutečnosti
roku 1990 a v další perspektivě v roce 2005 přibližně o tři
procenta nižší než bude v roce 2000.

Tento záměr se opírá zejména o uvažovanou realizaci výraz-
ných změn ve struktuře národního hospodářství orientovaných na
snížení podílu energeticky náročných výrob a rychlejší postup
ve využívání výsledků vědeckotechnického pokroku pro modernizaci
výrobních technologií ve všech průmyslových odvětvích. K jeho
naplnění by měla přispět i modernizace struktury používaných
energetických zdrojů, zejména zvýšení podílu spotřeby zemního
plynu a jaderné energetiky na úkor klesající spotřeby uhlí a
rychlejším postupem v elektrizaci energetické bilance státu.

Hlubší pohled na prosazování změny v dalším vývoji spotřeby
energie v CSSR vyplývá z jejího rozdělení na spotřebu ve výrob-
ní a nevýrobní sféře /tab.l ukazatel 6/.

Pro zabezpečení odůvodněneího růstu životní úrovně obyvatel-
stva se považuje za nezbytné v porovnání s rokem 1985 zabezpečit
zvýšení spotřeby energie v nevýrobní sféře /přímá spotřeba
obyvatelstva, komunálně bytoveího hospodářství a služeb/ do ro-
ku 2000 o více než jednu třetinu a do roku 2005 téměř o polovinu.



Z toho pak vyplývá, že při výše uvedených celkových energe-
tických zdrojích zůstane pro spotřebu ve výrcóní sféře k dispo-
zici na úrovni roku 2000 pouze takové množství, které před-
stavuje v porovnání se spotřebou v roce 1985 pouze 87,9 % a
na úrovni roku 2005 asi 75,6 %. To znamená, že československý
národní důchod, který se pro rok 2005 předpokládá přibližně
o dvě třetiny /44O mld Kčs/ vyšší než v roce 1985, musí být
vytvořen při spotřebě energie ve výrobní sféře nižší přibližně
o 40 %.

Tak náročné zadání pro racionalizaci energetické spotřeby
a pro zhodnocování použitých paliv a energie v reprodukčním
procesu národního hospodářství je pro výhledové období zdůvodňo-
vané zejména na základě poznatků o současném stavu zaostávání
za úrovní dosahovanou v této oblasti ve vyspělých státech světa.
Vychází z předpokladu realizace rozsáhlých výrobkových, tech-
nologických i strukturálních inovací ve všech sférách národního
hospodářství. Odchylky od těchto záměrů v racionalizaci česko-
slovenské spotřeby energetických zdrojů představují značné
národohospodářské riziko již pro nejbližší pětiletky, protože
získání většího množství paliv a energie nad nyní uvažovaný
rámec bude narážet na bariéry ve stavu rozestavěnosti a výhledo-
vých -nosnostech realizace výstavby těžebních a výrobních kapacit.
Rovněž řešeni tohoto problému cestou dalšího zvýšení dovozů
energetických zdrojů by bylo možné pouze v značně omezeném roz-
sahu.

Za jednu z nejschůdnějších cest vytváření potenciálních
rezerv pro efektivní dlouhodobé řešení energetického problému
ČSSR se může považovat rozvoj jaderné energetiky zalomený na
cílevědomém postupu přípravy a rozvíjení její výstavby v návaz-
nosti na zvažování rizik ve výhledové energetické bilanci ČSSR.

2 . Záměr^_ rozvo2g_č e skos loven ské_ e lektr cene rge t _ik.Y_a_ jaderné

Při uvažované stagnaci a později i poklesu spotřeby prvot-
ních energetických zdrojů v dosavadních úvahách se v ČSSR nadále
počítá s relativně dynamickým růstem výroby a spotřeby elektric-
ké energie a to v letech 1985 až 2005 v orientační základní
variantě zhruba o 46,5 %.

K tomu je nutno uvést, že v rozvojových variantách posuzo-
vaných asi před 2 - 3 roky se ještě počítalo c vyäšími pří-
růstky spotřeby elektrické energie než uvedených 46,5 %. Redukce
těchto záměrů byla vyvolána nejen•změnami řady národohospodářských
vstupů 7. výhledových makroekonomických bilancí, ale i poznatky
z analýz stavu připravenosti a předpokladů věcného zvládnutí
posuzovaných variant investiční výstavby jaderných elektráren
tvořících zaklad dalšího postupu elektrizace energetické bilance
ČSSR.
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Elektrickíl energie získávaná převá.ině rozvojem výstavby
jailorných olektráĽen bude v dlouhodobé perspektivě pro CSSR
prakticky rozhodujícím energetickým nositelem akcelerujícím
prosazování efektivnosti a intenzifikaci v rozvoji společenské
výroby.

Perspektivní vývoj spotřeby elektrické' energie v ČSSR
bude trvale ovlivňován nutností postupného snižování výroby
elektrické energie v uhelných elektrárnách, přičemž nyní
uvažované tempo tohoto snižování může z ekologických hledisek
doznat značných změn. Prvořadým předpokladem pro zvládnutí
požadavků vyplývajících pro tuto oblast ze strany ochrany
životního prostředí je odpovídající kompenzačn" nárůst výkono-
vých kapacit jaderných elektráren. Ukazuje se,že řešení výstavbou
odsiřovacích zařízení u uhelných elektráren je vysoce nerentabil-
ní a muselo by být spojeno s investicemi do prodloužení jejich
životnosti a provozu, a taž uhelného průmyslu, jehož rozvoj je
ale značné limitován stavem vyčerpání bilančních zásob energe-
tického uhlí. Navíc odsiřovací kapacity neřeší problém CO-r
ekologické dopady provozu uhelného průmyslu a d. Ukazuje se, že
ekonomické i ekologické důsledky možných alternativ řešení této
problematiky nebyly dosud zevrubně vyhodnoceny. Příčinu toho
lze hledat v příliš jednoznačném spoléhání na plnou dotaci
ekologických investic státním rozpočtem.

V současné základní variantě strukturálních změn ve výrobě
elektrické energie v ČSSR se v období let .1985 r.í 2005 počítá
se snížením výroby elektrické energie na bázi uhlí přibližně
o jednu třetinu /21,0 TWh/ a se zvýšením výroby elektrické
energie v jaderných elektrárnách z 11,8 TWh v roce 1985 na asi
67 TWh v roce 2005.

Rozvoj československé jaderné energetiky bude v nejbližších
letech poznamenán dopady očekávaných časových skluzů původních'
termínů náběhu nových kapacit v jaderné elektrárně Mochovce
/4x44O KW/. Centrální sféra předpokládá, že v této elektrárně
bude uveden l.blok WER 440 do provozu v září rok\i 1990 a
poslední v září roku 1992. Vzniklý skluz v dokončování vý-
stavby těchto bloků může podle všech příznaků nepříznivě
ovlivnit i vyčleněné kapacity pro montážní a seřizovači práce
na jaderné elektrárně Temelín /4xl000 MW/. Podle současných
představ lze vytvořit potřebné předpoklady pro zvládnutí náběhu
provozu 4 bloků s reaktory W E R 1000 v Temelíně v termínech
11/93, 5/95, 5/97 a 8/98 a to i za situace nutnosti provést
úpravy projektu zaměřené na řešení nových požadavků na jadernou
bezpečnost, jejichž rozsah je předmětem jednání se sovětskými
organizacemi.

Podle rozvojové varianty koncipované v centrálních plánova-
cích orgánech v závěrečných etapách přípravy dlouhodobého vý-
hledu rozvoje národního hospodářství by se měl instalovaný
výkon československých jaderných elektráren zvýšit do roku 2000
na 9 280 MW a do roku 2005 až na 13 280 MW /tab.3/. V tom se
počítá i s rekonstrukcemi orientovanými na prodloužení život-
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nosti jaderné elektrárny V-l Jaslovské Bohunice /2xVVER 440
typ 230/ tak, aby byl zajištěn její spolehlivý provoz zhruba
dalších 15 let.

Uvedená varianta výstavby jaderných elektráren je
opodstatněna výhledovou situací v krytí i minimalizovaných
potřeb prvotních energetických zdrojů a elektrické energie
domácími a dosaženými zdroji uhlí, ropy, zemního plynu a
vodní energie. Řešení přiměřené rovnováhy výhledové energe-
tické bilance ČSSR není při existujících rozvojových bariérách
a i z pohledu společenské a ekonomické efektivnosti možné ve
variantách, ve kterých by se pro časové horizonty let 2000
a 2005 počítalo s nižším podílem jaderné energetiky, než to
odpovídá údajům tab.l až 3. Naplnění těchto odůvodněných pří-
růstků výroby v jaderných elektrárnách vyžaduje uvést do
provozu jaderné elektrárny: Kecerovce /2xl000 MW/ nejpozději
v letech 2001 a 2002, Blahutovice /2x1000 MW/ v letech 2004
a 2005 a v návaznosti na to další jaderné elektrárny zřejmě
ve Východočeském kraji na lokalitě Tetov /2xl000 KW/ v letech
2006 a 2008. Pro naplnění kapacity 18 280 MW vycházející pro
rok 2010 by šlo v letech 2008 - 2010 ještě o další 3 bloky
s reaktory WER 1000.

Uvedený výčet naznačuje, že zvládnutí narůstajících
potřeb přírůstku nových kapacit v jaderných elektrárnách vy-
žaduje řešit dosud otevřené velmi náročné problémy spojené
zejména s ekonomicky efektivnějším řešením jejich investiční
výstavby na bázi projektů jaderných bloků nové generace s vyšší
úrovní jaderné bezpečnosti a zlepšenými technickoekonomickými
parametry.

Současným často protijaderným názorům na způsob řešení
dlouhodobého výhledu československé energetiky lze čelit pouze
výsledky všestranější analýzy možných rozvojových sscénářů.
Z toho pak vyplyne optimální potřeba výstavby výrobních kapacit
jaderné energetiky nezastupitelná v našich podmínkách jiným
ekonomicky efektivnějším energetickým zdrojem. Tento příspěvek
velmi stručně ilustruje stav řešení tohoto problému na úrovni
centrálních orgánů.
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.i .KIII Í ch uk.izatĽlu á'skoslovenskľ energetiky

1980 1985 1990 1995 2000 2005
sk. sk. oč.sk.

>. Tuzemská sporřeba
p.vottiích eni.rgetii.kych
zcrojň /mil.trap/ 103,2 106,6 111,0 113,0 111,0 108,0

2. Energetická náročnost
tvorby národního důchodu
/tmp/mil.Kčs/ 184,5 174,0 159,4 144,2 123,2 105,0

3. Průměrné roční tempo
snižování energetické
náročnosti tvorby
národního důchodu
111 - 1,2 - 1,7 - 2,0 - 3,1 3,2

4. Spotřeba prvotních
energetických zdrojů
na obyvatele
/tmp/obyv./ 6,76 6,87 7,06 7,13 6,9 6,6

5. Struktura tuzemské
spotřeby prvotních
energetických zdrojů

- uhlí

- kapalná paliva

- zemní plyn

- prvotní elektrická
energie x/

- ostatní zdroje

6. Spotřeba palív a energií:
5ÍX /

- v nevýrobní sféře

- ve výrobní sféře

x/ elektrická energie z jaderných elektráren, vodních elektráren a dovozu
xx/ rok 1985 - 100 %

XXJ:/ peci í 1 v % v příslušném roce

61
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8

3

0

36

30

,9

,4

,8

,6

,3

,4

,9

61,0

21,8

11,0

5,3

0,9

100,0

100,0

55,9

18,7

14,9

9,9

1,0

112,9

99,3

50,

16,

18,

13,

0,

123,

97,

4

6

6

9

5

1

8

43

16

20

17

1

134:

87:

,9

,9

,8

,3

, 1

,9

,9

36,

16,

24,

20,

1,

149,

75,

8

5

3

5

9

4
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Tabu]kŕ

1980 1985 1990 1995 2000 2005

I . i v fwi ia e ! e l : ľ ľ ; rju'

•ner^ic v ČSSR /TWh/

' Ľ el1-:

vij .'e i ;i p. m. \

- v i u i n í ti L e k c r ; í r n y

- jaderné elektrárny

- závodní elektrárny

2, 1'odíl na celkové výrobě
elektrické energie /Z/:

- verejné parní
e Lek t rárny

- vodní elektrárny

- jaderné elektrárny

- .:;ívoclľi í elektrárny

7 2 , 7 3 80,62 9 0 , 0 3 1 0 1 , 9 0 1 1 0 , 9 0 119,90

53,37

4,60

4,52

10,24

54,1

4,21

11,78

10,53

49

5

25

10

,48

,00

,00

,55

45,04

7,36

39,50

10,00

40,30

8,10

54,00

8,50

35,70

9,00

67,20

8,00

73,

6,

6,

14,

4

3

2

1

67,1

5,2

14,6

13,1

55

5

27

11

,0

,5

,8

,7

44

7

38

9

,2

j •-

,8

,8

36,

7,

48,

7,

3

3

7

7

29

7

56

6

,8

,5

,0

,7

Tabulka 3

Vvvoj instalovaného výkonu československých jaderných

elektráren v orientační variantě dlouhodobého výhledu rozvoje

energetiky

1985 1990 1995

I nstii lov.my výkon
jaderných elektráren

v tom počul, bloků:

V V Ľ R

VVER 1X0

2000 2005

12

2

12

4

10

2010

2 200 3 960 7 280 9 280 13 280 18 28U

10

13
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Referát podáva přehled o návrhu crcv^zaí chemické
diagnostiky rekundární strany parních .r;.or;f: rŕtoru iíi'i1,, zpro
covanj vc VUSZ Brno. Cílem ,ie pľ-iročt i: ":••: vc.'.:.rí kontrole
koro',-,r.rích procesu sekundárního o*; in»l.i.i Jrľ.

1. I?vod

Z:l;iure::i pruvo^íií chemické di;.;':iiof'ťi ky PG .io p r "ť: UÍÍJI:'
kontro-la doiniriantních parametru vocbiího rc::.i;.n.i sokundurni
st.eany, k t e r á má urnoänit sledovat ko?oz:.-í orcco^y prcbíha-
,"j.ícx v PG. Dosavadní ijrovozní aku.'.':Gnosti dokážu;]í, iie clie

i k ý á ál Ginickým (liacnosticlc.vm raetodára odezvy materiálu PG !in VSTOVOZ--
ní i rnimořfídnc stavy JE ,je nutno vciiovat podrtutno vyč/'í
oozornost nož doposud. Z těchto důvodů byl ve VUJIJ uavržoii
a rozpracován subsystém cheuické diagnostiky PG VVUR 1000.
Schéma subsystému chemické diagnostiky vis obr.1.Análybic-
.vý modul Gubsystému sledu;;e vybrané chemické parametry PG
vody v odebíraném vzorku, modul přímého 'noření sloriujn za-
hustení soli prostřednictvím mikrovodivostních cidel.

2. Analytický modul

Analytická část subsystému chemické diagnostiky sajiii-
kuje nepřímo sledovaní vlivu parametrů vodního režimu sakun-
lárrd utrany PG na konštrukční materiály n ro r tře dni c tví:.::

2.1 kontroly korosně a.^rosivních látek, ̂ t.i. látek, kten-í
mohou způsobit nebo urychlit korozní poSlcoaení,

2.2 sledovaní látek indikujících korozní noikození tj.cle-
dováním přítomnosti korozních produktů.

Vzorek párogenerátorove vody je klasickým způsobem koi-
tinuáLně odebírán odběrovou sondou umístěnou mezi pláštěm
PG a teolon:r.ěnným svazkem a je vyveden průchodkou, pláštěm
PG a vzorkovací trasou mimo prostor honnetické 3ony, kde po
ochlazení &. redukci tlaku vstupuje do analytického modulu.
Analytický modul zajiíituje neření :.ierné elektrické vodivoc-
ti, pH, redox potenciálu, kyslíku a dále koncentrace vybra-
ných aniontů. Měrná elektrická vodivost je mořena průtočným
koiiduktometrem za katexem. pil a redox potenciál je mořen v
průtočné cele komerčně dostupnými přístroji. Obsah kyslíku
je měřen kontinuálním měřičem kyslíku CKĽ Dukla IC.3X IV.
Přítomnost aniontů a je jich koncentrace ;ia stanovována dis-
kontinuálně iontovým chronatografem v automatickém reíiwu.

Řízení analytického modulu a zpracování získaných vý-
sledků je provříděno vyhodnocovací a záznamovou jednotkou
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auufcsystijmu cuetnicKv u o. u, <;;no o ti;;y.

3. Přímo měřeni zahuštění sol í

K i.n.M l/ilc'̂ ci na PG V'/Jií 1000 ZIV: ,jo nav r,. ;váno uľ-Lvié
ru .u'ení zahuĽ; fcění sol.í v naropjeneráfórové vode p^r.ocí uikiv,-
vodívootních čidel vyvíjon.ýcii ve VOEZ. i.li kro vo divo r; t ní čid-
la jsou umístěna v cekundárníi;? prostoru PG v blízkosti, hoi—
lí'Mio kolektoru ve třech výškových úrovních. Schema ,je uve-
deno na obr. 2. Vodivostnx cidJo je tvořeno dvojicí plat ino-
vých elektrodyurníctených v ochranném uouzdru z materiálu
li 24 7, izolační luno tou je lisovaný hydratovaiiý o;;id horeč-
natý, Uik.ro vodivo a tni í i d l a {iaou umířitěna v oblas t i , kde se
předpokládá ňiaximální aahuštoní r,olí v paro^enerátorové vo-
dí. V ̂ každém parním p;onorátoru j LIGU u/ní stěna tví iviik.^ovodi-
voctní č idla,^která sledují mírnou elektrickou vedivont pá-
ro f̂ ene rát o rov é vody 2a plného provozu POr při provozních pa-
rametrech boplot;/ a tlaku.

iili.:.".:LTi;!;ký signál k čidlu je veden t e rmo č lankovým pl^ij-
tovýííi vedením .'li-Crlii, krytým trubkou 0 1óxS rnrn z materiálu
17 247, fixová.íou na vontavuy PG. "J.ánosy korozních zplodin
sekundárního okruhu PG, které oe ru'i přívozu tvoří ziozx
^lo'.iLrodami mikrgvodivoatních ctidol, ,i;ou periodicky elekt-
rolyticky odstraňovány.

I.Iikrovodivostní čidla jsou napojena na ľ-idicí a vyhod-
nocovací jednotku, kt^rá ovládá jednotlivé čáuti subsystému,
vyhodnocuje a shromažduje získané výsledky. Subr.ystéra pra-
cuje v automatickém rozimu, jsou nutné pouse občasné koxitro-
ly ověřující správnost činnosti subsystému, utav odberových
tras a funkcviont mikrovodivor.tních Čidel.

Provozní míření vybraných para./ietrů paro.^onerátojľové vo-
dy je doplněno při pravidelných provozních nrohlídkúca o od-
běry vzorků korozních ú.gad z různých .níst PG, zejména z prc s-
toru čidel subsytitému chemické diagnostiky. Zíakafuí vaorky
dnad jsou vyhodnoceny metodou abo.'iiové absorbční npektrofoto-
metrie, ]cterá stanoví zastoupení jednotlivých kovových prv-
ků, které jsou charakterist ické pro korozní nariadení PG.

4» Dal 8 í vývoj subsystému. ^cherni c ké diagnostiky PG

Současno se systémem maření vodivostí ve vnitřním pros-
toru PG je ve VuEZ vyvíjen systém přímého maření korozních
parametrů konstrukčních materiálů PG. Cílem tohoto vývoje je
návrh a ověření korozimetrických. č idel , které sledují kuroz-
ní a redoxní potenciály na sekundární stiuně PG. Pro vyhod-
nocování okamžitých korozních rychlost í jsou navrhována im-
pedanční moření, která neovlivňují povrchové v lastnost i ko-
i?o zime t r i c kého čidla při měření, nevyžadují dlouhodobě s ta-
bi ln í referenční elektrodu s. jsou schopna měřit elcictrooho-
itiické paramo t r y i p ř i nízkých vodivostech wédia. Po..nocí im-
pedančních moření lze také vyhodnocovat v lastnost i povrcho-
vých o xi die k.ych vrstev, vznikajících při provozních ^podmín-
kách na konstrukčních materiálech. Konečným c ílesn vývoje sub-
systému chemické diagnostiky je vytvoření diagnostické^jod-
notky, která sleduje komplexně korozní stav PG, Korozní ag-
res iv i tu média, stupen korozního poäkození konstrukčních ma-
ter iá lů a. přispívá k odhadu přavděoodobné zbytkové životnos-
t i parního generátoru.
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1. (Hon
V sc.ueasné době československá praoo\istč v

zvládla úkoly, spojené s fyzikálními výpočty bloku
Problémy výpočtu bloku V VER-1000 1 zo shrnout do

následujících bodu:
- makroKudv, kfcf*ré jsou k dispuzici ^ ČSSH, nejsou vy-

baveny Juiihcvitíuni ;!j.ftizjiich konstanc unioxm:jícími provádět
výpočty pro tříletou kampaň. Data pro dvouletou kampaň sice
existují, avšak negarantují dostatečnou přesnost teoretic-
kých analýzj

«• do^ažtui i žádoucí shody výpočtu s realitou si dále
nutní1 vyžádá korigování výše zmíněných diťuzníoh konstant
na základě souboru spolehlivých provozních dat (změřených
distribuci výkonu, reaktivit a jejich koeficientů utd.;,
který zatím zejména pro tříletou kampaň rovně.' chyba.j

- důležité části výpočetního aparátu, zejména kódy pro
projektování a optimalizaci palivových překládek, nejsou
přizpůsobeny pro potřeby zón VVER-1000, kde je nutno řešit
některé dílčí úkoly, nevyskytující se u rnaktorú VVER-í»kO,
např, otázku množství a rozmístění vyhořívajících absorbá-
toru,

2, knihovny djfuzních konstant

Jednou z cest k získání dufuzních konstant vyhovující
kvality je nákup či jiná forma jejich dodávky ze zahraničí.
Vzhledem k časovému faktoru se nabízejí pouze dva zdroje:

- 1AK Kurčaťova - data napočtená programem KASSKTA,
- KhAhl Berlín - výsledky výpočtů raikrokódem S

zastává názor, že volba tohoto přístupu není opti-
málni, nebát je nutno počítat s dalším vývojom souvisejícím
se zvyšováním přípustného stupnô vyhorení, s úpravami a za-
váděním nových typů vyhořívajících absorbátoru, se ztniSnami
v obohaceni uranu a jeho profilování po průřezu a v souladu
*»«? světovou praxí i po výšce knzoty aid. hiomř toho se nelze
plno spokojit s metodami parametrizace konstant, kdy je jen
malá, či zádjiií pozornost věnována vlivu variabi J ity Jieutro-
nových spek tor na proces vyhořívání a na "okamžitý stav"
reaktorové mříže, což se týká hlavně konstant pro potveJné
výpočty,

Z těchto důvodů povazujeme za nutné vybudovat v ČSSR
pracoviště, které by pomocí převzatých a případně i zde
vyvinutých mlkrokodú zabezpečovalo rychlou, efektivní a
spolehlivou produkcí diskutovaných difuznioh konstant, jo-
jich parametrizaci a kompletaci ° liraniční podmínky apod.
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ľ'.ľju:.); istě, icteré má k řešení uvedené problematiky nej-
blíže, je äKODA, k.p. - závod Energetického strojírenství,
kde se t>to práce vykonávají pro aktivní zóny WER-4^0. Na
druhé itrane tam aplikovaný mikrokód WIMS-D není uzpůsobeni
zejména pro rutinní výpočty složitých heterogenních kazet
WiiR-1000. Proto pokládáme za účelné urychleno převzít a im-
plementovat wikrokódový systém KASSETA a případně i NES5BL-IV.
uJV je připraven na spolupráci při vytváření a činnosti sku-
piny, která by zajistila komplexní a operativní přípravu dat,

a. Provorovánj teoretických analýz a korigování konstant

Požadovaná přesnost teoretických analýz zón WER-1000
bude značně vyšší než u VVER-VtO. Je to dáno řadou faktorů
souvisejících s jadernou bezpečností (zvýšeným zatížením pa-
liva, nestabilitou aktivní zóny a pod.), dále nutností zmen-
šit počet odstávek a provoz s nucené sníženým výkonem atd.
Dosavadní zkušenosti našich i zahraničních pracoviší zemí
RVHP svědčí, o tom, že vyhovět zmíněným potřebám se nepodaří
bez kvalifikovaného přizpůsobení výpočetního aparátu, pro-
vedeného na základě systematické konfrontace teoretických
výsledků s dostatečně komplexním souborem kvalitně změřených
a zpracovaných provozních údajů.

V této souvislosti nutno upozornil na tu skutečnost,
že řadu prací je třeba vykonat ještě přeci spuštěním první
čs, zóny nového typu a v činnosti je nutno pokračovat dů-
sledně během několika počátečních let provozu bloků WER-
-1OOO.

Dále platí, že "dolaäování" makrokódú či difuzních
konstant musí být pojato mnohem siřeji než tomu bylo u blo-
ků WER-ifÍK) z těchto důvodů:

a) vedle shody v distribucích integrálních kazetových
výkonu je nezbytné dosáhnout přijatelné přesnosti i u vý-
počtů axiálních rozložená vývinu tepla, nebol právě faktory
objemového nevyrovnání výkonů a výškové distribuce v "hor-
kých" kanálech zde představují kritické veličiny ve vztahu
k bezpečnostním limitám}

b) zásadní význam má dostatečně přesné zachycení závislos-
tí vlastností zóny na teplotě paliva a na teplotě a hustotě
chladivá. Tyto závislosti jsou rozhodující, m.j. pro kvalitu
stanovení parametrů určujících míru stability zóny (tj, pe-
riody a koeficientu tlumení axiálních oscilací, amplitudy
kmitů vyvolaných různými iniciačními zásahy^

c) u orgánů mechanické regulace je nutné dosáhnout spo-
lehlivosti při teoretickém výpočtu jejich vlivu na reakti-
vitu i na výkonové rozložení (což je důležité pro schopnost
modelovat řízení zóny pří výkonových přechodových procesech
a pod.)«,

Na základě výše uvedených důvodů doporučujeme v úzké
návaznosti na skupinu přípravy difuzních konstant vytvořit
skupinu, specializující se na:

— vyhledávání experimentálních dat z provozu zalirau 1 č—
nich reaktora WER-1000 a jejich zpracování,

- vytvoření a provoz systému pro sběr těchto dat na
čs. blocích,
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.skupiny ,

V5tší íozniaiii tost palivových kazei •» zejména použí-
vání vyhořivajících absorbátorú značně ovlivní cely proces
navrhování a optimalizace překládek. Proto je zejména po-
třebné:

a 1 stuî t--* i«. ppóei j strukturu a lekali?.ici svazku bóro-
vých nVs&ii-'T'íi.'ch lvr.i:ntt!( či analogickí; charakteristiky
v případě užití évadolinia ve vybraných palivových prutech}

b) uváiit deformace výkonového rozložení způsobené vy-
hoříváníni absorbčních izotopu, které mohou vést k přesunům
stavit s maximálním nevyrovnáním z počátků do středu provoz-
ních cyklii.

Doplňující úlohu představu.jo určeni pozic v aktivní
zóně, do kterých je žádoucí umístit kazety s profilovaným
obohacením, pokud se budou i nadále používat atd.

Kromč toho se zvětšených rozméru palivových kazet a
vyšších nároku na palivo vyplývá potřeba kontrolovat při
překládkách nejen rozložení středních výkonu v kazetách,
ale i mikrodistribuci a zabývat se vzájemným natočením ka-
zet s cílem vyloučic vznik "horkých" míst na styku částí
kazet s nízkým vyhořením*

fr« Perspektivní úkoly

Jelikož regulační systémy současných reaktoru VVLK-
-1OOO neumožňují provoz v režimu proměnného zatížení, je
žádoucí bez dlouhých prodlev přistoupit ke komplexnímu roz-
boru, který z hlediska neutroniky musí poskytnout podklady
pro návrhy:

a) nového uspořádáni a funkce mechanického systému re-
gulace, zabezpečující schopnost; řízení reaktivity bez pod-
statných deformací výkonového pole,

b) algoritmů regulačních postupu zahrnujících optima-
lizaci řízení z hlediska miniiiiali/.aco činnosti chemického
systému doplňování a řudění koxicentrace H..UO.. v primárním
okruhu.

Samozřejmě je potřebné upřesnit hranici oblasti rea-
lizovatelných zatěžovacích (denních a týdonních) diagramu
pro jednotlivé fáze provozního cyklu (tj. v závislosti na
koncentraci 11..J10,. v chladivú) z hlediska možnosti kompen-
zovat vznikající, změny reaktivity.

V konečném řešení nutno počítat a tím, iti řada dnoá-
níoh "ofť-line11 výpočtů bude přenesena do blokových řídí-
cích systómu, systémů podpory operátora a diaí?nostických
systémů. Nezanedbatelný podíl neutroniky je,dále spojen'
s podsystémem pro sledování stavu aktivní zóny z hlediska
dodržování jednotlivých limitů pro jaderno palivo.



ý výčet zalit nu j e nejdůležitější problémy, je-
jj o.:iž or&aniza&ní a teclinické řešení v nejbližší budoucnos-
ti je neodkladné. IÍJV je svými odbornými i • eoreticko-expe-
-imontálníini zkušenostmi a možnostmi připraven se na řešení

technicky i organizačne podílet*
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ENDr. T.ľirosl-:v r iohcel, CSc.

Sir,;.:.'. Výrku::mý -'3t r.v, k . ú . o . .'o~ron;-ntů ;'J, 772 23

0VÍ^TNÍS5TZřÍJ.CKď0D0r,W0STIHAPÁJ^CÍH0 ČERPADLA

V .•j.iuik.u J Í provedena analj<ič. ú./rr.j.LiCÁÍho chování rotoru
^čĹhc jdi'padii. 3d zľuzäl^in íi seizmickému buzení, ííuraeric-
ji'-ágrĽci. pohycov-i rovnici ju ot cloven prechodový dô j

i.-.'i liúv.hová::! ;- .-:onoi;.:ucvti:i.> J3rpLdir.; ^o T^/chází, mimo
."'í. r ť?, se 5-v" T.̂ lrýoh nnrin [".~\, [2] F A

:Qánotn^ho ^o-uboru norraa-
1 iz'.-.or/ó-^.^chr.i^kých ôokvj*ent": .'íl.er.«>;•/•-h -tát"ci RVHP v o b l e s t i
.-•f.dorr:.í e.C3;?<zeJ;i'<;; [3]. Tyto r.orr.- ^rsäOT?.^u.pí způsob výpočtu

r •>v-'̂ -:3tn.'í nrryét-' ;irfi íaHze^: e potrubí, ?rouby e Čepy, pří-
•rû tr.-'C trn.ffen.--ifilní nonoť' ve smyk-a. Oro .-sänotlivé* kategórie
.-í9izn:'.ckfí odolnosti -urču.ií >ombinpoe nominálních a haveri.iních
^.'-.tííení. •ícíniVj oro.iektových s maximálních výpočtových zemětře-
sení.

V obi F. s t; i nevnostní'no výzkvjnu se řeší 'ílohy terraoslesti-
oity, kdy se stanovují izostresy o posuvy statorové 'části
cerordln or •> nostf.oionérní režimy - vstup horké vody do stu-
deného Cíefifidlíi, stacionárni ražir. při provozních podmínkách.

Velký vý;:n?ir r.á řešení V.ontaktní úlohy lisovaného spoje
oběžná kole - hřídel rotoru nři uvgžování vlivu odstředivé
síly. :Tezi klasickí i'.loh' n^tří stanovení zatížení šroubů pří-
rubového "po.je, základových ••; kotevních šroubu čerpadla, secích
o v;'tlněných hrdel nři nesymetrická^ namáhání. Pevnostní vý-
nočty uvř:žu,"íí s nominálním i seizmickým zatížením, daným pro-
jektovým i iT.nxiiálníir. výpoiitovýn zemětřesením.

"eménčí z^vežná .je analýza dynamického chování rotoru,
riovnež zde se řeší stacionární i nestacionární problémy. Patří
sern stanoven?' kritických otáiíek ohybově-krouživého kmitání,
výpočet tuhostí olejového filnu válcových ložisek a spárových
těsnění oběžných kol.
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kde Q4 .je antisynetric!;£ rnctics 1-1 Oj .
.-.'ovnici ( i ) vjne.HGti.nQ pi*̂  DUE tnou. fun^c"' OV vir ir ' lnír : }O-
sumitír.) so Sobolavova orostoru '.'.*..{ I ) . .-.•'nustná funkce ,ie
v našim przoedí l ineárr-í kombinccí Kernitsov.i'ch TOlyno^f:
t ř e t í h o stupno.

:3o in tegrac i oer par tes otdržíns oro celkovou v i r t u t l n :
oráč i :

S\N

' */v'>I • í<5v',

Vektor V (x,5) scoErujsne n K "trostorovou f; ÍÍ.POVOU funkci

) = VÍ*)-rit) í?,

a oo dosazen:' cío rovnica (ľ:̂  e TO slou í-sní -lanu se sts.jn.'.r
•.'•ítden derivaca otôr'^íne maticovou rovnic i :

áB * KJr -
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:íe::»ení rovnice (?) oro oř-nový vršek dříve uvedeného ekcelero-
granu ,ie znázorněno na íibr. 4. Vlastní frekvence rotoru ,ie
f = 7Ť ; : z, {a!< lze z nľ'eh óh díŕ ô č í

Z w'tr. t .-is zč-e.iTné, ze vynucený kmitání rotoru ná kvazi-
stcticřrý chgrakter. Ar.nlituda orechočového áěfe p5i ooraěrn?m
tlur.ení 6 = U ,ie cca -~un. ľxxiraalní aniolituds seizmick-í ode-
zvy .ie y < 0,02 ^n.

Z orovečená analýzy dynanáckJbo chování ro toru vyolývs,
ze ro tor .íernačle ?"e seizr.iclcy odolný. Je:;o orvní k r i t i c k é
otái>y ohybovc-krouživého kr.itání ma.v' hoc'notu 7" Hs, což ,ie
rloststehně vysoko nac oásnie^ seizr.ického buzení. Ar;-.pliti;da
vynucsnsho :"?itání neoi'akr^fjí hodnotu 0,02 ran, k terá je nensí
ne" vMe re t í s n í c í c h kruzích oběžných kol .

Li tere iv.r s
(l] ..omy rss'íetp. na ^ročnost oborudovsni.ia i trubonrovoaov
ASĎ."?ověro3ny.i r a s í e ť r , II7T iríATOtSUSRGO, ITTI 3e.-l34.:32-6O,
ľ..oskvs, květen 1983. ['•?} T'orr.y pevnostních výnoatíi zař ízení
g not rubní ch systémů J.l. "Výnočst seizmická odolnos t i " ,
Ilľľ-JilATOLTiTI.-iRľiO., IITD 3>3.i34,38-«4t LIoskve, květen 1984.
(3) Tíormy seizmického nrorsktování, 2. návrh, IITD 04,01.50,
IN'J.J.:lAT0ľ'..ä!ľ.3aG0, Moskva, z á ř í l c ,f8. [4] Dohnal,:.!.:Průjezd
pružného anizotrooně uloženáho rotoru krit ickými otáčkami.
[Kendidátská d i z a r t a č n í práce] . lístav termomechaniky 5SAV,
Prahe 19S:"). [=3] Dohnel," . : Dynamika rotoru a seizmická odol-
nost čeroadla 12 5 CHX, JE Belene 1000 I.IV7, 3LR. [Výzkumná
zpráva] • SIOľ.lA Vít, Olor.ouc 1988.

V Olomouci 14.12.1S6&. RIIDr. I.Iiroslsv Dohnal, CSc.
SIGLIA Výzkumný ústav, k . ú . o .
Kosmonautů 6
O l o m o u c
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Obr, g. 4
Seisaické odezva rotoru

9br. g.,1
Podlažní akcelerogran

9br. č. 2
Prekvenční spektrum nkcele-
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E, , a horizontální s vert í. k r-lni seismic':'/' r rychlení

ft r o 7. ŕ <!'lf>ní hmotnost i

;ip r o z d e l e n í e k v e t . h? -otri-.íľio r-or^ntu -ezrrz 1 n o-• 11

.i r o z ň e l a n í o o l á r . 3n:)oi:ni::o '-onen t u =Ttr-vpJr.csř;i

(g w a t i o e út lumu loKiskf:

fl)t raetice netáHvé tiihosti ložiska

••; i ohybová tuhost hřídele

>: hmotnost disku

fiC nfvticT t-ahosti ložiska

J. ekvat. hriotný nornent satrv8Íno«ti

J , polar, hrrotný r.iom n̂t setrvačností.

6(x-x,-) iv'racovp distribuce

S konštante, tlumení

Cj ú h l o v s r y c ill o s t

«£ modálni mr.tice
^ r transionovsn.7 k-tý vlnstní vektor
{,') skalární souíin funkcí
<• , •> skalární souóin vektorů
• derivnco ale t

derivace ŕ ls rx



Ing.Pavel í>bnn - o -
VTÍPEK - Prah &

REGULAČNÍ A ZÁLOŽNÍ TČKONY

Pro udržování nepřetržitého a spolehliv•_AO zásobování elektři-
nou při dodržování její kvality (kmitočtu a napětí) KUSÍ dispe-
čerské centrum disponovat regulačními výkony a výkonovými zálo-
hami. Ty to dvě kategorie výkonu zdroji nejsou vzájemně disjunk- '
tivní.Výkonové zálohy totiž musí často dispečer nasadit i jako
regulační výkon,takže potom občas bývá členění konkrétních elek-
trárenských výkonů resp.zdroju interpretováno nepřesně a nejed-
notně.

Mluvíme-li o regulačních v.ykonech elektrizační soustavy,máme ne
ujeli především sledování předpokládaného průběhu DDZ vhodným
zatěžováním elektrárenských zdrojů (jeho pokrývání elektráren-
skými výkony)tak,aby byl naprogramovaný DDZ (nebo TDZ) plynule
v rovnováze P * N.

Mluvíme-li o záložních výkonech elektrizační soustavy,máme na
mysli především schopnost elektrárenských zdroji jako celého
souboru zabránit poruchám v plynulosti dodávky elektřiny nebo
narušením kvality (kmitočtu nebo napětí) tí^,že záložní výko-
ny ad hoc nasazujeme*K narušení plynulosti dodávky elektřiny
spotřebitelům může dojít při výpadku větších elektrárenských
výkonů nebo prvků přenosové soustavy,které blokují elektráren-
ské zdroje;k narušeni kvality dodávané elektřiny může dojít i
v některých časových úsecích při plánovitém pokrýváni DDZ elek-
trárenskými výkony (na příklad strmé náběhy nebo poklesy zatí-
žení o velkých amplitudách) i při jinak bezporuchovém provozu
zdrojů elektrizační soustavy,i při bezporuchovosti přenosových
cest.

Celková potřeba elektrárenských výkonů v soustavě je dána:
velikostí očekávaného maximálního zatížení a průběhem maximál-

ních zatížení čssových úseků roku,

ročním průběhem plánovaných výpadků elektrárenských výkonů na
plánované rekonstrukce,generální opvavy,běžné opravy
a plánovaný průběh výpadků teplofikačními režimy,

oceněním ročního průběhu neplánovaných výpadků elektrárenských
výkonů (poruchovostí elektrárenských bloků,výpadky
způsobenými nekvalitním palivem a nízkými průtoky
energeticky využívaných toků oproti plánovaným před-
pokladům atp.).

Elektrizační soustava tedy musí disponovat výkonovými zálohaai,

které se členivájí podle různých hledisek.Jedním z nejzévažněj-
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šich hledisek je potřeba různých druhu záložních výkonu na
úrovni celé elektrizační soustavy a druhým hlediskem neméně
závažným je uložení záložních výkonů do jednotlivých druhů
elektráren (základní elektrárny jaderné a uhelné,vodní elek-
trárny akumulační,přečerpávací el.atd).

Pro řízení elektrizační soustavy jsou nutné záložní výkony:

- Záložní výkony pro krytí plánovaných výpadků (rekonstrukce,
generální opravy,běžné opravy);jsou proměnlivé s ča-
sem, závisí od ročního programu příslušných prací resp*
od kapacit opravárenských útvarů.

- Záložní výkony na krytí nepřesnosti predikce zatížení v pro-
gramech dispečerského řízení;tyto zálohy se nasazu-
jí v reálném čase,zpravidla se jimi koriguje stav na-
sazených elektráren pro celý denní nebo týdenní dia-
gram zatížení;jde tudíž o zálohy nasazené na dlouho-
dobější provoz - nevyžaduje se od nich obecně schop-
nost rychlých změn výkonu.Rozsah odchylek vznikají-
cích chybou predikce zatížení a tudíž velikost toho-
to typu výkonové zálohy pro jejich pokryti je dán
vztahem

A N p « 0,023.P^ (m)

kde je
A N .... potřebná výkonová záloha pro krytí chyby pre-

dikce zatížení v MW,
Pgg.... očekávané nejvyšší zatížení daného dne nebo

týdne.
- Záložní výkon na krytí variací pomalým kolísáním zatížení ko-

lem nějakého stálého nebo monotónně se měnícího
zatížení (t.j.kolísání s dobou kmitu okolo
10 minut);jeho hodnota je

*N k « t 3,5
• Záložní výkon na krytí rychlého kolísání rsatížení kolem nějaké

stálé- nejčastěji však kolem monotónně se
měnící hodnoty zatížení el.soústavy-.Doba kmi-
tu je krátká,od několika sekund do několika
desítek sekund.Asi do 5 minut se toto + kolí-
sání zatížení zcela vykompenzuje,takže změny
zatížení se potom jeví jako monotónní*Zálohu
pro krytí tohoto kolísání zatížení bychom po-



třebovali jenom v to»j přípádě,kdybychom chtěli regu-
lovat rovnovážný stav P = N •* intervalech kratších
(asi po 2 minutách nebo i častěji).

Poznámka: Pomalé i rychlé změny zatížení resp*jejich kolísáni +
má snahu působit ne kmitočet sítě;jsou tudíž základ-
ním faktorem vyvolávajícím potřebu "regulace kmitoč-
tu".Do této regulace je zapojován určitý počet vybra-
ných elektrárenských výkonu (základních i pružných -
pokud jsou nasazeny)'Základní výkony se regulace kmi-
točtu účastní v mezích svých "regulačních pásem",kte-
rá bývají v rozmezí + 3 % Nj m až + 5 % N. .Suma vSech
regulačních pásem soustrojí zapojených do regulace
f a P dává výsledné "pásmo regulovatelnosti f a P sou-
stavy" •
Požadujeme-li dobu odezvy elektrizační soustavy na re-
gulační popud v trvání t minut a méme-li pásmo regu-
lovatelnosti f a P soustavy Nr,počet jednotek zapo-
jených do regulace n a průměrný výkon elektrárenských
bloků zapojených do regulace f a P je Nil megawattů,
potom je potřebná rychlost změny zatížení přípustná
u těchto bloků v (%NM/min).Tu vypočítáme ze vztahu

— (% NH/min)
n.t.Nlf

Příklad:
Pro 499C MW i n s t ve 31 uhelných elektrárenských blocích
o průměrném výkonu NM - 150 MW 3 regulačním pásmem
5 *N. dává pro požadovanou dobu odezvy t « 2 minuty
celkové pásmo regulovetelnosti f a P soustavy Nr= 250 1IW
požadovanou rychlost přípustné změny zatížení bloků:

v « -i22i25O^ -2,52 %NH/mÍn;
31.2.16C

to je na mezi dynamických schopností čs.uhelných el.
bloků a při horší kvalitě paliva než je projektovaná
(což je častý jev) je to nad jejich schpnosti.Proto
nutno do regulace f a P zapojovat co možná největší
počet soustrojí (i pružné vodní zdroje v době.kdy jsou
nasazeny).



- Záložní výkon na kryti poruchových výpadků (t.j.výpadků nej-
větších elektrárenské jednotky nebo jednotek - via níže -
nebo výpadek některého prvku přenosové soústavy,který
blokuje výkon tuzemských nebo zahraničních elektráren-
ských zdrojů (vedeni nebo transformátor přenosové
soustavy) - na příklad výpadek vedení 2VN 750 kV ze
SSSR do uzlu 400 kV naši nebo těsně s ČSSR sousedící
el.soustavy s možným výpadkem cca 2300 MW.
Při poruchových výpadcích velkých hodnot musí ihned
nejet velmi rychlá výkonová záloha (dynamická regu-
lační služby),aby nedošlo k rozpadu aoustavy nebo sou-
stav RVHP,a v čase co nejkratším musí najet záloha schop-
ná dlouhodobějšího provozování t.j.s dostatečně velikou
zásobou energie pro déletrvájící výpadek.
Jstliže požadujeme stupeň zabezpečenosti nepretržité
dodávky elektřiny 0,0001,potom zálohový výkon pro sku-
pinu stejně velkých elektrárenských bloků musí být dis
Darrr-.nř*• vr- (je-ii vyjádřen počtem "stejně velikých"
bloků):
jsou-li v sou3tavž 1 nebo 2 bloky.... záložní 1 blok,

3 až 10 bloků .... 2 bloky,
11 až 25 bloků .... 3 bloky,
26 až 50 bloků .... 4 bloky.

Z hlediska uložení výkonové zálohy do typů el.zdroji se výkonové

zálohy člení na studené,rychlé,okamžité a točivé zálohy;avšak
toto členění bez bližšího komentáře ještě nevystihuje dostateč-
ně přesně všechny vlastnosti tlchto záloh (různá rychlost jejich
nasazení a zatěžování etd).
V určitém zjednodušení členíme zálohy respektive regulační služ-
by elektrárenských zdrojů na statické a dynamické.

Statieké regulační služby jsou v zásadě programovatelné,počítá
s jejich nasazením týdenní i denní resp.směnový pro-
gram elektrárenského dispečinku.Poskytují významné množ-
ství energie při určitém nasazeném výkonu,pro časový úsek
dne resp*týdne předem naprogramovaný,na příklad pro ce-
lý očekávaný denní blok nebo špičkovou část zatíížení.



Statické regulační služby mohou poskytovat zálohy "točivé",
studené rychlé i pomalé i zálohy nejrychlejší (schopné
poskytovat dynamické regulační služby v pravém slova
smyslu).V praxi tvoří nasazené statické regulační služ-
by zpravidla určitá kombinace typů zdrojů.0 prioritách
jejich nasazení rozhoduje nejen technická schpnost el.
bloků různéch typů,nýbrž i zásoba prvotní energie (na
př.obsah vody v nádržích AVE nebo PVE,nebo palivo pro
specielní regulační turbiny nebo letecké motory) a eko-
nomická stránka jejich využití.Potřebu práce i výkonů
statických regulačních služeb lze vyšetřit matematický-
mi modely (MZSS-ZDROSPOT nebo simulačními mpdely).

Dynamické regulační služby jsou v zásadě neprogramovatelné,pokud
jde o rychlé nasazení výkonů velkých amplitud pro po-
krytí havarijních výpadků k zcmezení rozpadů sostavy.
Musí být schopné za 1 až 2 minuty udržet v soustavě
po ztrátě velkého výkonu vypadlém zdrojů rovnováhu
P * N a odstavují se po najetí zdrojů s dostatečnou
zásobou energie pro dlouhodobější krytí výrobní i výko-
nové ztráty. Určitá funkce dynamických regulačních slu-
žeb se však také programuje:zdolání strmých náběhů za-
tížení do špiček nebo strmých poklesů do provalů zatí-
žení - jde vždy o velké amplitudy v krátkém časovém

useku,kdy rychlost změny zatížení je nad schopnost ostat-
ních typů elektrárenských výkonů.(Jde například o tisíc*
megawattů během půlhodiny).Dobrá výkonová záloha schop-
ná poskytovat dynamické regulační služby zabraňuje roz-
padům nejen systému ES - 5SSR,nýbrž i rozpadům v měřít-
ku propojených soustav MÍR-RVHP nebo se soustavou UCPTS
(via propojení ČSSR - Rakousko a později ČSSR - NSR).
Dodávka energie dynamickou regulační službou je druhot-
ným hlediskem,jde především o výkonovou zálohu.V« srov-
nání s poskytováním statických služeb je dodaná energie
poměrně malá.Pro to a pro pravděpodobnou nesoudobost
mezi oběma se zdroj dynamických regulačních služeb z části
využívává i pro služby statické*

PoznámkaÉ Kriteriem pro kategorii dynamickcý regulačních
služeb je schopnost velmi rychle naběhnoutdo-
dáním elektrárenského výkonu do soustavy a vel-
kou amplitudou výkonové změny (celým svým výko-



nem ( u AVE a PVE;přitom u PVE,je-li v době požadav-
ku dynamické regulační služby v čerpacím provozu,
lze pro bilanci N * P zísfcat ,ýkon prakticky dvoj-
násobný turbinovému).
Regulace "f a P " je v širším slova smyslu vlastně
také kryta dynamickými regulačními službami - avšak
jednotlivé uhelné a jaderné zdroje je jsou schopny
poskytovat jen v mezích svého regulačního pásma
3 aí 5 % N- a s omezenou rychlostí změny.Proto
v praxi regulaci "f a PM do dynamických regulačních
služeb o velmi rychlých změnách výkonů ve velkých
amplitudách nepočítáme a vedeme je jako samostatnou
kategorii regulačních výkonů (viz dříve).

V ča.elektrizační soustavě spěje struktura zdrojů v podstatě z domi-
nujícímu podílu jaderných elektrárenských výkonů,které pro dynamic-
ké a z valné části i statické regulační služby lze doplnit již jen
PVE.Výkon PVE pro poskytování dynamických regulačních služeb nutno
stanovit z potřeby spolehlivě čelit výpadkům (rozpadům soustavy) a
kontrolovat,zda navržené instalované výkony jsou schppny zdolávat
o nejstrmější náběhy a poklesy zatížení velkých amplitud (pokles
do víkendového provalu a náběh do špičky po noci nepracovního dne).
Příklad: bude-li k roku 2005 v čs.ES instalováno 10 bloků VVER 1000,

potoa by mělo ještě postačit disponovat 2000 MW dynamickou
regulační službou pro výpadek dvou největších bloků;již
pro 11 bloků VVER 1000 nutno disponovat 3000 MW této nej-
rychlejší zálohy (to za předpokladů,že počítáme zálohu jen
pro výpadky největšího jednotkového typu);lze kontrolovat,
zda záloha stačí pro výpadek v souboru 12 bloků VVER 440:
zde nutno zálohovat 3 bloky t.j*132O MW,takže nutno rašit
dle propočtu pro bloky 1000 MW.

Kontrolovat ještě nutno pro strmost náběhů (ze sjetin ka-
lendáře zatížení z 1GES - 2000 MW by mělo ještě stačit!)*

ťJloha jaderných *l<»ktráren při regulačních službách řízení elek-

trizační soustavy v poměrně krátké době znaínř vzroste.Platí to

pro vSechny diskutované alternativy rozvoje etektrizsce - aí mdme

na mysli cestu za energeticky Úsporným typem národního hospodářství,
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li»ré cestou vyšáí míry el«ktrizace šetrí celkové energetické

vstupy do výrobní spotřeby (snižuje spoti\»bu paliv a tím ře3í

i (-kologioké problémy), nebo různé improvizace, k t er4 mají v nej-

bližäíeh letech "šetřit" investice.Protože v každém případě bude

uhelná energetika relativně i absolutné snižovat svůj podíl na

výrob? elektřiny,vzroste váha jaderných elektrárenských výkonů,

které budou musit elektrárenskému dispečinku poskytovat i regu-

lární služby v míře,o které dosud nemusilo být uvažováno.

Především se nelze vyhnout tomu,Ie budou musit jaderné elektrár-

ny přispívat stále větší měrou k regulaci kmitočtu a předávaného

výkonu,protože po stále delší časové úseky dní bude ostatních ty-

pů elektrárenskách výkonů nasazeno vedle jaderných elektráren

příliš málo.Po roce 2000 se vynoří problém týdenní nerovnoměrnosti

spotřeby elektrické práce a elektrických výkonů - nepodaří-li se

nalézt dostatek víkendových spotřebičů,s nimiž lze počítat prak-

ticky po celý rok,budou musit jaderné elektrárny sjíždí t po dobu

víkend'i resp. nepracovní ch dní obecně k spodní mezi svého regulač-

ního rozsahu.

Tyto dva druhy regulačních služeb budou musit jad*rné elektrárny

poskytovat v každém případ?.Pokud by se väak nepodařilo včas za-

bezpečit elektrárenské výkony scHpné poskytovat rychlé dynamické

regulační služby o velkých četnostech nasazování a o velkých výko-

nových příspěvcích (to v našich podmínkách mohou činit vlastn? již

jenom přečerpávací vodní elektrárny),potom by i na jaderné elek-

trárny doléhala potřeba podobných regulačních služeb - t.j.posky-

tovat velké skokové zračný zatížení. IMyby v?a^ ro?ly nahraji*, služ-

b.y p^eř-rpřívacích vodrích *lektrfír»n,musily by pracovní s poo"m";

'í.-'iii zatížením a udržovat surĉ rnf točivou záloha o- nV/olika ti-

negawatti*..To n*ní očividní rwalizovetrli^, protož1- tolik
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jaderných elektrárenských výkorsn nejsme schopni postavit!V kažréra

• •̂ ínaiV- však j* zřejmé,že v československé elektrizační soustav"

nebude v Sadním případ-"* možné,aby byly jaderné elektrárny provozo-

vány .jpn jako "základní elektrárenské výkony" konstantním výkonem

a aby se nemusíly podílet na regulaci: kmitočtu elšporJ v už*íir; i-e-

sulačirún pásmu - 3 %N (1-pe Í 5 S2í) a' aby se mohly vyhnout včtčím

r r'fivirl(»lnýiii zmřnám zatížení k vyrovnúyArA víkendových proval*i ze-

t.í2(»ní i občasným rĵ horlným skokovým změnám zatížení.

Eijteratura:

(1) A.K.DARMAKČEV:Osnovy operativnogo upravlenija en»rgosJsteraa-

mi.Gosenergoizdst I960.

(2) P.EK3AN : Postavení p?e?erp?Uracícli vodních elektráren mezi

prostředky sloužícími kiOvlivňování tvaru DDZ na

straně zatížení a k pokrývání DDZ výkonem na stra-

nř zdrojů.vtfPEK - Praha ř.406-03-03-4/30,červen 19B3.

(3) P.ERBAN,J.ŠKARDA: Vývoj diagramu zatížení čs.elektrizační sou-

stavy a jeho ovlivnování.VÚPEK-PRAHA řř.890-30-05-9,

kv?ten 1988.

(4) J.KADLEC a kolektiv: Význam přečerpávacích vodních elektráren

(PVE)pro zajištění dynamických regulačních služeb

v budoucí struktuře výrbbní základny ES-CSSR.

VÓPEK-PRAHA č.802-01-71-5/3,Md«n 1988.
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Ing. Jaroslav Fenyk, CSc. a kolektiv

ŠKODA, koncernový podnik, Plzeň, Tylova ulice

^DERNfCH__ELEKTRAREN_gro_9i_PĚTILETKU

Anotace

Referát uvádí hlavní úkoly, které v období dalších
pětiletek stojí před čs. strojními a elektro výrobci a
dodavateli a které vyžadují podporu ze strany výzkumných
a vývojových prací ÚSP RVT v období 9. pětiletky.

Úvod

Státní podnik ŠKODA má více jak třicetileté zkušenosti
s koordinací úkolů státních plánů zaměřených na podporu čs.
výrobců a dodavatelů při jejich úsilí vyvinout, osvojit vý-
robu a dodat nová zařízení a celky pro jaderné elektrárny.

Cílevědomá podpora státu, zaměřená na aplikaci nových
vědeckých a technických poznatků v čs. výrobních a dodava-
telských podnicích jako je ŠKODA, VŽSKG, SIGMA, ČSVZ, ELMONT,
ZSE a další, v průběhu předešlých let zabezpečila zvládnutí
technické vývojové problematiky a vlastní osvojení komponent
jaderných elektráren A-l, VVER-440 a nyní VVER-1000, včetně
jejich zařazení do funkčních celků.

Na podporu realizace jaderné elektrárny AI existoval
ÚSP P 09-124-001 "První čs. jaderná elektrárna AI", v období
let 1970 až 1980 pomocí ÚSP P 09-123-005 byly vytvářeny čs.
průmyslu podmínky, zejména pro technické zvládnuti realizace
tlakovodních bloků 440 MW.

Tím bylo postupně dosaženo schopnosti čs. průmyslu nejen
osvojit výrobu, ale" provádět i kompletující montáž včetně
účasti na oživení a uvádění do provozu jaderných elektráren
v Československu, MLR, NDR, Polsku a Bulharsku, a to vždy
v rozsahu dle daného obchodního případu.

Současný ÚSP A 01-117-811 "Jaderně energetická zařízení
s lehkovodními reaktory 1000 MW" vytváří nezbytné předpoklady
pro realizaci dodávek na export do zemí RVHP a pro 1. blok
JETE dle usnesení vlády CSSR č. 125/84. Ačkoli dle tohoto
usnesení bude 1. blok JETE spuštěn v roce 1992, je již dnes
rozhodnuto, Že daný ÚSP, určený na podporu celé technologické
nestavební části, bude ukončen v roce 1990.

Vybudovaná, poměrně rozsáhlá specializovaná výrobní zá-
kladna čs. jaderně energetického strojírenství, další program
výstavby jaderných elektráren v ČSSR i zemích RVHP a v ne-
poslední řadě i technický potenciál zkoncentrovaný do dnes již
významných zkušeností specializovaných čs. výrobců jaderně
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energetických zařízení a řada dalších faktorů vyvolává nez-
bytnost i nadále zachovat kontinuitu účast: a podpory státu
při dalším rozvoji vývojových a výrobních aktivit čs. výrobců
v tomto oboru.

Před čs. průmyslem stojí v oboru jaderně energetického
strojírenství v období následujících pětilek tyto hlavní úkoly,
které si vyžadují řešení na úrovni ÚSP RVT. Autoři je v dalším
textu uvádějí zhruba v chronologickém sledu.

1. Uvedení 1. bloku JETE do provozu

V letech bezprostředně předcházejících roku spuštění
1. bloku JETE je nutno provést přípravu nezbytných měření spo-
jených s uváděním prvních strojů o výkonu 1000 MW do chodu.
V období spouštění a v následujícím čase pak bude provedeno
vlastní měření a jeho vyhodnocení, provedou se vyvolané úpra-
vy a dílčí měření se možná i zopakují, a to jak na osvojova-
ném jaderném reaktoru, tak na vyvíjené čs. turbině, alterná-
toru, ale i např. na napájecích a podávacích čerpadlech
sekundárního okruhu včetně proměření ověřovaných systémů do
nichž jsou tyto stroje prototypového charakteru zařazovány
vedle komponent z dovozu, převážně z SSSR.

Pro celé období 9. pětiletky budou čs. výrobci a dodava-
telé ve spolupráci s provozovatelem JETE získávat zkušenosti
z provozu 1. bloku a tyto zkušenosti musí mít možnost v rámci
úkolu RVi zužitkovat do dalších pozitivních změn na prototypo-
vém, ale i dále vyvíjeném zařízení. Navíc již dnes avizuje
sovětský partner, že do stávajících "unifikovaných" projektů
VVER-1000 bude po dohodě se zeměmi - realizátory postupně
vnášet prvky nově vypracovaného Projektu 88, který je prvním
odrazem Černobylské havárie do projektu VVER-1000.

2. Výstavba 3. a 4. bloku JETE

Zatímco 1. a 2. blok JETE budou logicky stavěny jako
identické, u 3. a 4. bloku JETE, které mají být realizovány
s tříletým resp. s pětiletým odstupem po 1. bloku bude již,
dle názorů autorů, uplatněn Projekt 88. Sovětský generální
projektant tak promítá do příslušné technické dokumentace zejmé-
na úpravy pro zajištění zvýšené jaderné bezpečnosti. Již dnes
je známo, že tyto úpravy se týkají počtu řídících tyčí jader-
ného reaktoru, odvodu parovzdušné směsi z kontejnmentu a její
filtrace, zdokonaleného havarijního dochlazování apod., což
jsou vesměs úpravy na strojní technologii a elektročásti a jen
dílem se týkají stavební části.

Je nutno počítat i s tím, že výrobci prototypových strojů
o výkonu 1000 MW vyvinutých pro 1. blok JETE /turbina, alter-
nátor, čerpadla aj./ v čs. části projektu zákonitě budou pro-
mítat své zkušenosti z provozu 1. bloku do zdokonaleného zaří-
zení pro 3. a 4. blok.
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3. Tlakovodní blok nové generace

RVHP rozhodla o tom, že stávající projekty tlakovodnich
bloků s VVER-1OOO budou přepracovány, a to nejen za účelem
zvýšení úrovně jejich bezpečnosti, ale i za účelsm dosažení
technicko-ekonomických parametrů odpovídajících svalové úrovni
/např. měrné hmotnostní parametry vztažené na instalovaný MW,
počty a hmotnost pomocných okruhů, organizace výstavby a počty
výstavbových pracovníků aj./.

Zpracování projektu si vyžádá řadu experimentálních výzkum-
ných a vývojových prací, kterými musí být zaprojektované prvky
doloženy. Tyto práce bude nutno provést v rámci "Velkého cílo-
vého projektu" a ČSSR jako další největší po SSSR výrobce a
dodvatel jaderných zařízení zákonitě musí přijmout odpovídající
účast na tomto projektu, nemá-li své postavení ztratit.

Společný projekt má být připraven ke schválení v r. 1992
až 1993 a referenční blok má být uveden do provozu v roce 1999
v SSSR. Dle informací z únorového jednání Stálé komise RVHP
pro energetiku sovětští specialisté nevylučují možnost, že
prakticky paralelně se sovětským referenčním blokem by byl sta-
věn první blok dle Projektu 92 i v ČSSR. Tato myšlenka korespon-
duje se záměrem vlády CSSR stavět další jadernou elektrárnu
JETE již podle Projektu 92.

Zařazení těchto prací do příslušného ÚSP RVT plně odpoví-
dá na jedné straně čs. závazkům v rámci mnohostranné speciali-
zační smlouvy o výrobě a dodávkách specializovaného zařízení
pro jaderné elektrárny typu VVER, jejíž platnost bylo prodlou-
žena do r. 2000, a na druhé straně pokrývá účast čs. organizací
na realizaci III. prioritního směru KP VTP, postupně krystali-
zujícího do velkého cílového projektu bloku VVER nové generace.

Vhodně volená struktura takovéhoto ÚSP RVT umožní nejen
dostát v prvním časovém období závazkům čs. strany při parti-
cipaci na výzkumně vývojových pracích, tak i ve druhém vlastním
období po přijetí projektu zabezpečovat osvojení výroby speali-
zovaných zařízení.

Ve shodě s tradicí čs. průmyslu bychom se měli i nadále
ucházet o vývoj, výrobu a dodávky zařízení sekundárního okruhu
s turbosoustrojím SKODA, které bude muset odpovídat novým
požadavkům sov. hlavního konstruktéra na zvýšenou spolehlivost,
provozní pružnost a zvýšené teplofikační odběry. V tomto směru
jsou požadavky zákazníků, tj. tak čs. energetiky, tak energe-
tiky okolních států RVHP velmi blízké.

V jednotě se současnými evropskými a světovými požadavky
budou vyvíjené komponenty řešeny již společně s vlastní diag-
nostikou propojenou do nadřazených vyhodnocovacích systémů.

Požadavek zvýšení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny
dle Projektu 92 oproti současnému stavu až o tři řády si vynutí
i zásadní modernizaci systému kontroly a řízení. Prvky pasivní
bezpečnosti budou rekonstruovány s cílem dosažení vyšší efek-
tivnosti při zásahu.
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4. Jaderný blok středního výkonu

Zkušenosti ŠKODA Plzeň, zejména z klasi-ké energetiky,
ukázaly, že výrobci charakteru a velikosti s. p. ŠKODA koncern
í>e dokáží v exportu uplatnit spíše se zařízením středního vý-
konu, nežli se zařízením o nejvyšším výkonu, která vyrábí nej-
větší světoví výrobci.

Proto v technických složkách ŠKODA vznikla myšlenka
navrhnout sovětskému partneru zakládajícímu Velký cílový pro-
jekt na raktor VVER-1OOO, rozšířit tento projekt na výkonou
řadu lehkovodního reaktoru nové generace VVER-5O0, VVER-1000,
VVER-1500 nebo snad vhodněji VVER-600, VVER-9OO a VVER-1200.
Přičemž řada komponent by byla typových a mohla by být použi-
telná pro projekt daného výkonu bez úprav. Pro čs. průmysl
!ty to znamenalo účastnit se rozhodující měrou jak na výrobě
preferovaného výkonového typu 1000 MW, tak bez podstatného
nároku na doinvestování na výrobě a dodávce typu 500 MW.

Proto v rámci navrhovaných RVT prací na období 9. pěti-
letky se předpokládá i zahájit práci na vývoji moderního tla-
kovodního bloku středního výkonu 500 MW.

Blok středního výkonu by daleko lépe mohl splňovat zvláštní
požadavky zákazníků - elektrárenských společností menších a
středních zemí. Při neměnném primárním okruhu by se sekundár-
ní okruh podle čs. projekce mohl daleko pružněji přizpůsobit
požadavkům tuzemské i zahraniční energetiky např. ve výkonové
možnosti, odběrech tepla resp. požadavkům na odsolování mořské
vody.

Vzhledem k tomu, že i projekt VVER-500 by byl realizován
v době blízké výstavbě VVER-1000 nové generace musí vyhovovat
stejným bezpečnostním kritériím. Např. výstavba dvojitého
kontejnmentu nad VVER-500 by měla být jednodušší než nad
VVER-1000.

Z prací předních čs. odborníků na otázky teplofikace
ČSSR jednoznačně vyplývají potřeby čs. územních celků na záso-
bování teplem při tendenci snižování emisí a exhalací z fosil-
ních zdrojů tepla na prakticky celém území republiky. Proto lze
očekávat, že s postupem studijních a vývojově projekčních prací
se bude též tříbit postoj resortu energetiky na zařazení jader-
ných bloků 500 MW do centralizovaného zásobování teplem a do čs.
elektrizační soustavy.

Referenční blok 500 MW čs. výroby může být realizován nej-
dříve po roce 2000 a měl by tudíž být moderním evropským blo-
kem. 0 totéž usiluje zatímní zadání na Projekt 92 pro zdokona-
lený VVER-1000 s realizací v r. 1999. Proto je nanejvýše vhodné,
aby zdokonalené bloky VVER-500 a VVER-1000 byly projektovány
v rámci projektové řady např. 500-1000-1500 /nebo 600-900-1200/
podle téhož vstupního zadání, které se dnes tvoří pod názvem
Projekt 92. Přičemž jako prioritní zůstává VVER-1000, což vyply-
nulo z časových údajů realizace a historicky pro VVER-1000
mluví rozpacovanost komponent.
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Ijy r;(.'f;kor»loveru»ko mohlo variantně převzít zvýšený podíl na
vypracování projektu takovéhoto tlakovodního bloku středního
výkonu v těsné spolupráci s SSSR a eventuelně s některou
západní firmou. Základem aktivní zóny by zůstal sov. typ pa-
livového článku. .Při této variantě by prototoypový referenční
bloku mohl být stavěn v ČSSR. Existence projektu jaderného
bloku plně srovnatelného s bloky západoevorpských výrobců by
zvýšil možnosti odbytu na nesocialistických trzích a mohla
by se tak snížit devizová náročnost celého výrobního oboru
jaderné strojírenství.

5. Jaderné opravárenství

Kapitoly 1-4 pojednávají o zajišíování nových kapacit
jaderné energetiky, jak pro domácí investiční výstavbu, tak
pro export vesměs dle Specializační dohody o dodávkách do
zemi RVHP. Kapitola pátá obrací pozornost na údržbu, opravy,
prodlužování životnosti, modernizaci, rekonstrukci a dílčí lik-
vidaci stávajících jaderných elektráren VVER-440, budovaných
VVER-100O, a to jak provozovaných v ČSSR, tak i v okolních
zemích RVHP.

Pakliže se v textu užívá pojmu jaderné opravárenství je
tento pojem definován tak, že se jedná o činnosti prováděné
v prostředí a na zařízení, které pracuje s ionizujícím zářením.
Při zajišťování jaderného opravárenství se nevystačí s dosavad-
ními zkušenostmi při opravácn konvenčních energetických zaříze-
ni nebo s přístupy k opravám nejaderné části jaderné elektrár-
ny. Dosud byl náš strojní a elektrotechnický průmysl zavázán
platnými vládními usneseními a dohodou ministrů na plnění ku-
sových dodávek a na nezbytnou účast na opravách jaderného za-
řízení. Ukazuje se však, že při současném trendu výroby jader-
ných zařízení a následující snížené potřebě montážních prací,
mohly by uvolněné kapacity být částečně přesunuty na zajištění
kompletovaných oprav. Tímto způsobem by se u výrobních podniků
mohl podstatně zvýšit odbyt nad úroveň současného výhledu a
zčásti by pokryl nedostatek objednávek v kritických 90. letech.
Zejména účast na rekonstrukcích jaderných bloků VVER-440, typ
213 v tuzemsku i v zahraničí, představuje značný objem prací.
Proto se vedení k. p. SKODA Plzeň z titulu své funkce finální-
ho dodavatele zařízení primárního okruhu rozhodlo převzít na
sebe i závazek dodavatele kompletovaných oprav primárního okru-
hu. Na podporu výrobních a dodavatelských povinností oboru ja-
derné opravárenství je navrhován nový USP jako společný pro čs.
uživatele, tj. jaderné elektrárny v koncernech SEP a ČEZ a čs.
dodavatele technologie oprav v prostředí s ionizujícím zářením.

Závěr

Referát byl zpracován v březnu 1989. Snažil se nastínit
úkoly pro 9. pětiletku v době, kdy koncepčně a organizačně
nejsou tyto náměty dořešeny ani na úrovni RVHP, čs. centrálních
úřadů a ani uvnitř většiny nově vzniklých státních podniků.
Přesto se autoři snažili přispět k vytříbení názorů a stanovi-
sek k československé jaderně energetické budoucnosti.
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VÝSLEDKY VÝZKUMNÍCH A VÝVOJOVÝCH PRACÍ PRO TURSOALTERIIÁTOR
1000 m

Anotace

V referátu jsou shrnuty výsledky výzkumných a vývojo-
vých prací,které byly řešeny v souvislosti s návrhem tur-
boalternátoru 1000 KW. Je záe zahrnuta problematika z obo-
ru elektromagnetických polí, odvodu ztrát, dielektrické
pevnosti, elektrodynamičkých. sil, mechanické napjatosti,
dynamiky, buzení a diagnostiky.

1. Elektromagnetická problematika

Aby turb©alternátor plnil svoji funkci přeměny mecha-
nické energie na elektrickou, je nutné vytvořit dostatečně
silné točivé elektromagnetické pole, které indukuje ve vi-
nutí statoru potřebné střídavé napětí a proud.

Klasický způsob výpočtu elektromagnetických parametru
stroje vychází zvglobální metody. Pro různé studie a de-
tailní analýzu těchto parametrů se užívá numerické řešení
elektromagnetického pole na základě metody konečných prvků.
V tomto oboru již řadu let spolupracujeme s ústavem elekt-
rotechniky ČSAV, který pro nás vypracoval soubor programů,
jejichž pomocí můžeme řešit následující úlohy:
- dvourozměrné magnetické pole v příčném řezu stroje s res-
pektováním nelinearity a anizotropie materiálu, a to jsro
různé provozní podmínky (jako příklad řešené úlohy uvá-
díme na obr. 1 vyřešené magnetické pole pro jmenovité za-
tížení; sít výpočtu obsahuje^1064 uzly),

- podélnou a příčnou synchronní reaktanci,
- charakteristiky naprázdno a nakrátko.

Obr. 1 Indukční čáry magnetického pole při jmenovitém
zatížení 1000 MW, 24 kV, cos <p * 0,9
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příp. i s respektováním relativního pohybu jednotlivých
vinutí. Tímto programem již byl řeč°n vypočet přechodné a
rázové reaktance turboalternátoru a ztrát na povrchu rotoru.

Pro analýzu třírozměrného elektromagnetického pole
v čelním prostoru statoru není zatím k dispozici ani dos-
tatečně velký a rychlý počítač, ani software. Proto byla
pro řešení této úlohy rozpracována metoda magnetických
impedancí,vkterá umožnila kvalitativní porovnání různých
metod stínění čelního prostoru. Jako výsledné řešení byl
přijat magnetický bočník, který svede čelní rozptylový
tok s minimálními ztrátami (viz obr. 4).
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Obr. 2 Systém chlazení turboalternátoru 1000 MW

2. Odvod ztrát

K odvodu ztrát, jejichž převážná část je elektromagne-
tického původu, byl vyvinut efektivní systém chlazení (obr.
2, obr. 3): ztráty z vinutí statoru, spojovacích pasů a
průchodek se odvádějí chemicky čistou vodou, ostatní ztráty
cirkulujícím vodíkem o tlaku 600 kPa, příp. při přetížení
700 kPa.

Vývqf ventilačního systému a ověřování jeho prvků byly
prováděny ve spolupráci konstrukčního oddělení a závodního
výzkumného ústavu. Ze souboru těchto prací stojí za zmínku;
- měření aerodynamických charakteristik radiálního kompre-
soru s předřazeným usměrňovačím^aparátera ke kompenzaci
vlivu tangenciální složky proudění,

- měření na ventilačně-tepelném modelu výstupní zóny z du-
tých vodičů rotoru,

- ověřování rozdělení chladicího plynu v systému kanálů
čel rotoru na ventilačním modelu,

- ovlivnění chladicích poměrů ve vodou chlazených tyčích
statorového vinutí při vniknutí vodíku.

Pro návrh většiny prvků systému chlazení turboalterná-
toru byly k dispozici ověřené podklady ze strojů 220 a
500 MW, i když bylo nutné respektovat nárůst koncentrace
ztrát.
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Obr. 3 Řez drážkou rotoru
a drážkou statoru

3» Vinutí statoru

U vinutí statoru vystupuje do popředí problematika
dielektrická a elektrodynamická. Vývoj izolačního systému
na 24 kV byl řešen ve spolupráci konstrukčního a technolo-
gického oddělení se závodním výzkumem. Již tradičně užíva-
ný tuzemský izolační materiál Relanex byl zachován a byla
provedena opatření na zrovnoměrnění gradientu nagětí novým
zavedením vnitřní polovodive ochrany, umístěné přímo na
základu tyčí. Vnější ochrana proti koroně je v drážkové
čá3ti vytvořena polovodivou vrstvou na povrchu tyčí. Ha vý-
stupu z drážek a v čelní partii je provedena kapacitně-
odporová protikoronová ochrana vjoižívající polovodivý lak
s nelineární charakteristikou.

Velká pozornost byla věnována dobrému uchycení vinutí
v drážkové i čelní části, které by spolehlivě zachytilo
síly, vyplývající z fázového proudu 27 kA, rozděleného do
dvou paralelních větví. V drážkové části se bude vinutí
klínovat z boku plochým polovodivým sklotextitem a v ra-
diálním směru předepínat vstřícnými drážkovými klíny.

Pro upevnění čel vinutí byl vyvinut nový výztužný sys-
tém, jehož nosným prvkem je masivní sklotextitový výztužný
kruh (obr. 4), který Je uložen suvně v axiálním směru, aby
mohly volně probíhat axiální dilatace vyvolané oteplením.
Upevnění evolventní Části vinutí k tomuto nosnému kruhu a
tyčí navzájem mezi sebou je provedeno pomocí nemagnetic-
kých svorníků. Pevné dosednutí všech součástí a vyloučením
valí je zajištěno použitím tvárného tvrditelného materiálu
prepreg a izolačního tmelu Micares.

Možnosti ovlivnění vlastních rezonančních frekvencí
konfigurace čel vinutí byly předmětem modelového měření



a následné analýzy, zpracované metodou konečných prvků
v Ústavu spolehlivosti a technologie strojních součástí
ČSAV.

Obr. 4 Systém vyztužení čel statorového vinutí

4» Mechanická problematika

V tomto oboru již tradičně úzce spolupracujeme s Ústa-
vem termomechaniky ČSAV. Odtud pochází i metodika výpočtu
mechanické napjatosti nejvíce namáhaného uzlu turboalter-
nátoru - rotorové obruče. Uvedená metodika interpretuje
obruč jako válcovou skořepinu s nesouměrným obtížením.

Další vyvinutá metodika umožnila analyzovat napjatost
od tlaku vodíku ve vnější kostře statoru (obr. 5)> která mé
válcový tvar s podélnými dělicími přírubami a se soustavou
podélných a mezikruhových žeber.

Velká pozornost byla věnována ohybovému namáhání roto-
ru od vlastní tíhy. Toto namáhání má za provozu vysokocyklo-
vý charakter. I když se jedná o namáhání 3 poměrné nízkou
hladinou mechanického napětí, je známa ze světové p_raxe
posledních let řada případu, kdy vlivem konstrukčních,
technologických Či výrobních koncentrátorů napětí došlo
ke vzniku trhlin,•které vyústily v havárii rotoru. Proto
byla při návrhu věnována soustavná péče snížení hladiny na-
pětí a odstranění uvedených koncentrátorů.

Podrobně byl analyzován i tzv. čtyřuzlovj; kmit železa
statoru, způsobený magnet i cic ým tahem otáčejícího se rotoru.
Amplituda vynuceného kmitání se zde dá prakticky snížit
pouze odladením vlastní frekvence od budicí frekvence
100 Hz. Řešení tohoto problému musí zahrnout vazbu mezi
plechy a vnitřní kostřouj vnější kostra je mechanicky
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Obr. 5 Podélný řez turboalternátoru 1000 MW

odizolována uložením jádra na listové pružiny.

Další komplex vývojových prací byl věnován problema-
tice krouživého kmitání. Byla provedena analýza kritických
rychlostí soustrojí s respektováním rozptylu tuhosti loži-
sek. Ve spolupráci s podnikovým výzkumným ústaverr. a ÚT ČSÄľ
byla řešena úloha vyrovnání ohybové tuhosti turborotoru ve
dyou kolmých osách. Zvoleným postupem při prořezávání příč-
nách zářezů v pólech bude možné docílit praktické vyrovnání
těchto dvou ohybových tuhostí a tím^by krouživé vibrace
a dvojnásobkem oteckové frekvence měly být omezeny na za-
nedbatelnou hodnotu.

Vzhledem k tomu, že na řadě turbosoustrojí velkých
výkonů došlo v posledních letech^ve světě k vážným poru-
chám vyvolaným torzními kmity, věnuje se této problematice
i u nás velká pozornost. Ve spolupráci s UVZU jsme se za-
pojili do^mezinárodní ankety, pořádané organizací CIGRE na
ověření výpočetní metodiky pomocí testovacího příkladu. Je
zadán příklad konkrétního túrbosoustrojí se všemi potřebný-
mi parametry (momenty setrvačnosti, konstanty pružnosti ve
všech spojkových riolích)» dále definice poruchy (zkrat
v jedné vetvi site, doba odpojení a příp. opětného připnu-
tí) a počítá se průběh momentu ve spojkách. Poslední naše
výpočty pro naladění metodiky jsou v dobrém souhlasu se
zahraničními autory. Z konfigurace naší rozvodné cítě a
z provozní praxe, která připouští pouze jednofázové opětné
zapínání, nehrozí přímé nebezpečí poruch uvedeného typu.

5« Buzení
Mezi ověřovací práce pro turboalternátor 1000 MW patří

i vývoj bezkartáčového systému buzení. Byl vyroben funkční
vzorek tohoto systému pro turboalternátor 200 MW pro ově-
ření v elektrárně Počerady. Vzhledem k výrobnímu zpoždění
bylo rozhodnuto, že tento systém bušení nebude v elektrárne



'I-J-

Temelín uplatněn. Budicí proud cca 7O0C A bude přiváděn do
rotoru přeo dva páry nbor/ioích kroužků, které budou osazeny
grafitovými kartáči zahraniční výroby. Toto ŕoäení nelze
v žádném případě považovat za náhražkové. Ve světě se u
velkých dvoupolových turboaltorr.áto_ * uplatňují zhruba ve
stejné míře oba uvedené systémy buzení á kroužky se někdy
projektují na výslovné přání zákazníka, i když výrobní fir-
ma propaguje opačnou tendenci.

6. Diagnostika
U^nás ani ve světe není v současné době stanovi ako

ohledně vybavení sekundáru jaderných bloků diagnostickými
prostředky ustáleno.

Proto jsme zahájili poměrně široký vývoj a předpoklá-
dáme, ŽG v budoucnosti dojde k racionálnímu výběru podle
účelnosti, technických vlastností a ekonomie vyvinutého za-
řízení .

Zde se omezíme pouze na hc-slovitý výčet vyvíjených
diagnostických testů:
- chlazení vinutí statoru
- chlazení vinutí rotoru
- chladiče vodíku
- únik vodíku
- registrace proudů a napětí
- chvění čel statorového vinutí
- monitorování momentu a torzních kmitů
- závitové zkraty v rotoru

Vibrační diagnostika ložisek se předpokládá společná
s ložisky turbíny.

7. Závěr
Popsané vývojové práce dávají záruku dobré technické

úrovně vyráběného turbóalternátoru, srovnatelné s úrovní
ostatních předních firem ve světě.
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PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY

NALOŽENÉ NA EXPERTNÍCH ZNALOSTECH

1. Anotace

Uvádíme stručný přehled předpokladů a teoretických východisek

různých rozhodovacích modelů pracujících s pojmem expertní zna-

lost, které jsou vhodné pro technickou diagnostiku. Vzhledem

*•: jejich nesporným výhodám je důraz kladen na pravděpodobnostní

metody.

2. Ovod

V příspěvku se soustředíme na některé diagnostické metody

z repertoáru umělé inteligence, které pronikají do oblasti, v níž

byl člověk donedávna prakticky nezastupitelný. Jedná se především

o situace, v nichž používá své znalosti a zkušenosti.

Pro využití znalostí pro rozhodování se v poslední době

používají především expertní (znalostní) systémy. Jejich bouřlivý

rozvoj se však bohužel odehrál především v oblasti

programátorsko-systémové, jednotliví autoři se předhánějí v prog-

ramátorských efektech. Vlastním metodám rozhodování je věnováno

poměrné málo pozornosti a uživatel se většinou ani nedozví, na

jakých principech je rozhodování v systému založeno. Nelze tedy

často usuzovat, jak spolehlivé systém může rozhodovat.

Mluvíme-li o spolehlivosti, máme na mysli ne jenom

pravděpodobnost možné chyby, ale pro většinu aplikačních oblastí

je velice důležité mít možnost zavést rizikovou funkci, která

reprezentuje "závažnost" jednotlivých chyb. Je zřejmě přijatel-

nější vyměnit nezávadnou žárovku v případě přerušeného vedení než

rozkopávat zeď v situaci, kdy závada je pouze v žárovce.

3. Expertní znalosti

Podle toho, jak podrobné jsme schopni formalizovat znalosti

dané oblasti, mluvíme buď o znalostech úplných či částečných.

Úplné znalosti popisují jednoznačně a úplné situace, ve kterých

je potřeba přijmout určité rozhodnuti. Tak napr. výroky:
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Jestliže NA PÄTICI OBJÍMKY NAMĚŘÍME NAPĚTÍ A 2ÁROVKA NESVlTl

ANI PO DOTAŽENÍ, potom JE 2ÁROVKA VADNÁ

Jestliže NAMĚŘÍME NAPÉTl NA PŘÍVODNÍM ŠROUBU POJISTKY

A NENAMÉŘÍME JEJ NA VÝSTUPNÍM ŠROUBU, potom AUTOMAT JE VADNÝ

jsou vhodnými příklady jednoduchých úplných znalostí. Vzniká

otázka, zda v případě, kdy znalosti dané problematiky jsou takto

podrobně popsány, zbývá ještě nějaký problém, který by

matematické metody mohly pomoci vyřešit. Odpověď na tuto otázku

je jednoznačné kladná. Máme-li popsán způsob jak poznat

jednotlivé druhy poruch (diagnóz), neznamená to, že máme

jednoznačně definován diagnostický proces. Můžeme si představit

opraváře, který chce-li zjistit proč žárovka nesvítí začne

sháněním žebříku, aby změřil přívodní napěti na sloupu

elektrického vedení, místo aby začal jednoduššími způsoby

vylučování ostatních a více frekventních poruch.

4. Rozhodovací stromy

Diagnostický proces je popsán přesně definovanou posloupností

(sekvencí) jednotlivých úkonů. Který úkon provádíme je vždy

podmíněno výsledkem předchozího diagnostického úkonu. Proto si

takový postup zobrazujeme pomocí orientovaného stromu, ve kterém

jsou všem neterminálním uzlům přirazeny diagnostické úkony

(otázky), hranám výsledky těchto úkonů (odpovědi) a terminálním

uzlům jsou přiřazeny diagnózy. Část takového rozhodovacího

(diagnostického) stromu je na následujícím obrázku
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Je zřejmé, že způsobů jak takovýto strom sestavit je nesmírné

množství (počet stromů roste superexponenciálně s počtem otázek).

Lze je posuzovat podle různých kritérií, «. nichž nás nejvíce

zajímají:

1. střední počet měření, která musíme vykonat než stanovíme

diagnózu,

2. střední doba potřebná ke stanovení diagnózy,

3. střední náklady (jsou-li jednotlivá měření různě finančně

náročná) potřebné ke stanovení diagnózy.

Metody, jak sestrojit optimální (vzhledem k některým z výše

uvedených kritérii) rozhodovací strom jsou popsány např.

v [4,20]. Konstrukce optimálního postupu je vsak jenom jedním

z možných problémů v dané oblasti. Můžeme se například zabývat

problémem, jak postupovat v případě, že jednotlivá měření

(diagnostické úkony) nejsou stoprocentně spolehlivá, což

popisujeme tak, že každému je přiřazena určitá pravděpodobnost

selhání (chyby).

Jiný okruh problémů (v technické i netechnické diagnostice

často se vyskytující) vyvstává v případě, že výsledky měřeni jsou

v čase proměnné. Zde se dostáváme do oblasti problémů, které se

dají řešit buď metodou Waldova sekvenčního testu [23] nebo pomocí

strategických testů [5,6].

5. Expertní systémy

Pro řešení složitých situací, kdy odborníci nejsou schopni

vyjádřit úplné znalosti, byly navrženy expertní systémy. Zde se

popis problémové oblasti realizuje pouze částečnými

znalostmi obvykle formalizovanými ve tvaru tzv. produkčních

pravidel:

Jestliže A potom 8.

Zde A a B jsou výroky z dané oblasti, jako napr.:

Jestliže JE VYPNUT HLAVNI JISTIČ, potom 2ÁR0VKA NESVÍTÍ.

V expertních systémech navíc obvykle nepožadujeme, aby jednotlivé

částečné znalosti měly bezpodmínečnou platnost (jako uvedený

příklad), ale může jim být přiřazena určitá míra nejistoty. Napr.

Jestliže ŽÁROVKA NESVÍTÍ, potom 2ÁR0VKA JE VADNÁ (0.85)

vyjadřuje naži znalost kvality používaných žárovek tím, že
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pravidlu je přirazena "pravděpodobnost platnosti" 0.85.

Samozřejmé, že porucha může být způsobena mnoha dalšími

příčinami, ale přece jenom závada přím'- v žárovce je daleko

nejčastější.

Obvyklá báze znalostí takového expertního systému obsahuje

stovky či tisíce pravidel. Ty vyjadřují vztahy nejenom mezi

měřeními a diagnózami, ale i mezi jednotlivými diagnostickými

úkony jako např.:

Jestliže NENÍ NAPĚTÍ NA VYPÍNACÍ, potom NENÍ NAPĚTI NA PÄTICI (1.0)

Jestliže NENÍ NAPĚTÍ NA PÄTICI, potom NENÍ NAPĚTÍ NA VYPÍNACÍ (0.6)

V oblasti expertních systémů bylo navrženo několik způsobů

jak použít částečné znalosti pro rozhodování. Ve starších typech

systémů byl používán inferenční mechanismus založený na

uspořádání částečných znalostí do tvaru orientovaného grafu a při

odvozováni byla nejistota o jednotlivých výrocích propagována

přímo při provádění konzultace [2,14,22].

V poslední době se stále více prosazují systémy, ve kterých

je nejistota modelována pomocí aparátu teorie pravděpodobnosti.

Tyto expertní systémy jsou sice teoreticky složitější, vyžaduji

provedení náročných výpočtů, při kterých je prováděn postup

"integrace částečných znalosti" ještě před počátkem konzultace,

jsou však daleko obecnější a umožňuji odpovídat na mnohem větší

třidu problémů než systémy klasické. Tyto expertní systémy

[7-13,15-19] jsou zvláště vhodné pro situace, kdy většina

částečných znalostí je nejistá, tj. pro popis nedeterministických

systémů nebo systémů, které jsou sice deterministické, ale

natolik složité, že formulování částečných znalosti platných "bez

výjimky" je prakticky nemožné.

Při použití expertních systémů zůstává jeden dosud málo

řešený problém. Tím Je posouzení či ověření správnosti

doporučených rozhodnutí. I když v průběhu ověřování činnosti

systém rozhoduje správně, potom (vzhledem k množství možných

situací) nelze vyloučit, že systém někdy v důležité situaci zcela

nes*lže. Proto lze expertní sys termy doporučit pouze ke konzulta-

cím a konečné rozhodnuti ponecháváme vždy (zvláště v důležitých

otázkách) na lidském činiteli.
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Ing. Jaroslav Jurečka a kolektiv
SKODA k.p. Plzeň, WZ-R, 316 OO Plzeň

VÍPOCBTNÍ PROGRAMY Z OBLASTI FYZIKY REAKTORU A DYNAMIKY
JADERNÄHO BLOKU PRO VÍVOJOVX MfiftBNÍ

Anotace

s # Referát se rámcově zabývá problematikou výpočetníchkódů z#oblasti fyziky aktivní zóny a dynamiky prechodovýchprocesů., vyví^enýoh v rámci vývodových měření V16, 17 a 18.
Jsou formulovány základní rysy a přístupy k řešení při
implementaci kódů. na výpočetní techniku báze personálních
počítačů. Stručně jsou shrnuta základní teoretická výcho-
diska a charakter interpretace výsledků.

1. tfvod
Zvyšující se pozornost ekologickým otázkám ve všech

směrech lidské činnosti vyvolává v jaderné energetice růst
požadavků na bezpečnost a spolehlivost jaderně energetic-
kých zařízení. Ťo se promítá do činnosti projektanta, do-
davatelů i provozovatelů*

Provozovatelé stávajících jaderných bloků m*j* zvyšu- .
jí spolehlivost stěžejních informačních a diagnostických
systémů (ku př. zálohování měřící ústředny SVRK HIKDUKUS
na JEDU malými počítači). Projektanti a dodavatelé na zákla-
dě zkušeností z provozu a s využitím nových účinných tech-
nik a technologií realizují modernější projekty informač-
ních, diagnostických i řídících systémů či subsystémů (JEMO,
JBTE).

Výrazné ovlivnění koncepce těchto systémů přineslo za-
pojení čs* organizací do řešení třetího prioritního směru
K? VTP. Jednotlivé subsystémy jsou vybaveny buä mikroproce-
sorovými jednotkami nebo zařízeními na bázi osobních počí-
tačů (PC) pro vyhodnocování a archivaci dat. Kromě toho
jsou (i pro provozované bloky WER-440) realizovány práce
s cílem instalovat na jaderných blocíoh nejen informační a
diagnostické systémy, ale účinný systém expertní.

Zaměření všech těchto prací se nutně musí odrazit i
v přípravě výpočtových programů, popisujících a simulují-
cích děje, procesy či operace oři provozu jaderných bloků*
Souběžné jsou zdokonalovány kódy pro velké sálové počítače,
pracující v režimu dávkového zpracování úloh, a připravo-
vány verse (modely, simulátory) pro personální počítače,
umožňujíeí interaktivní dialogové řešení požadovaných úloh*

Vývojová měření z oblasti fyziky aktivní zó*ny a dyna-
miky bloku mají přispět k vývoji takových kódů a postupů
/1/. Předkládaný referát vymezuje rámcově úlohy z těchto
oblastí a formuluje základní přístupy a rysy řešení* Vzhle-
dem k tonu, že práoe v těchto směrech se počaly v ZBS
SKODA, rozvíjet teprve nedávno, nečiní si referát nárok na
úplnost v postižení všeoh aspektů problému. Představuje
spíi vstupní informaci a zamýšlené tendenoe.



2. Použití osobních počítačů
Základními požadavky jak na informační, tak na diagno-

stický syatém jsou
- spolehlivý provoz
- presná interpretace (rekonstrukce) výsledků měření
- pohotovost (aktuálnost) poskytované informace.
Pro první bloky VVER-1OOQ se nepočítá s propojením 5i

přímou vazbou informačního systému, stejně jako systému
technické diagnostiky na proces řízení bloku. Avšak v rámci
přípravy modernizovaných bloků WER-1000 (Projekt 88, atd.)
nasvědčují určité přístupy tomu, že tento požadavek přímé
vazby najde uplatnení.

A v této souvislosti bude nutné technicky, technolo-
gicky i programově připravit použití osobních mikropočíta-
čů.

Personální počítače (PC) začínají být i u nás nejen
atraktivní, ale i vysoce účinnou alternativou velkých sálo-
vých počítačů v řade inženýrských analýz* Za hlavní přednos-
ti použití PC lze označit

- spolehlivost a inženýrskou pohotovost
- využití nových postupů v informační teohnologii
- výpočtovou cenu (i v našich ekonomických podmínkách)

Předpokladem použití jsou dnes již samozřejmě splněné poža-
davky na použitelnou paměí a archivační možnosti, výpočtové
schopnosti (rychlost) a na možnost užití programovacích a
ovládacích jazyků vyšších stupňů.

Inženýrská pohotovost PC není dána pouze prostorovým
a časovým faktorem výstupní informace, ale především fak-
tem, že užití PC poskytuje uživateli průběžnou kontrolu nad
výpočetním procesem a dává mu možnost interaktivní realizace
výpočtových analýz. (Tato interaktivnost bude vystupovat
zvlášť do popředí při zmíněném propojení informační či dia-
gnostické soustavy s řídícím systémem).

Interaktivní, dialogové zpracování inženýrských úloh
na PC je dáno třemi vlastnostmi současných PC systémů*
První z nich jsou výpočtové schopnosti, t*j* rychlost a
kapacita počítače* Druhým rysem, výrazně zvyšujícím inže-
nýrskou účinnost, je existence obrazovky a rady výkonných
programů a procedur, umožňujících jednak názorné grafické
zobrazení výsledků, průběhu veličin atd., jednak snadné
"vstoupení" do výpočtu, změnu zadání, podmínek atd. Třetí
nezbytnou vlastností PC je jejich schopnost součinnosti,
interakce s informační databází i velkými sálovými počíta-
či.

V existujících návrzích na nestandardní měřící systém
pro apouStění JETE (NMS z VUJE i NEMES z VE SKODA) se shod-
ně předpokládá připojení uživatelské **sítěn na bázi PC.
(V obou případech prostřednictvím interface standardu RS
2^2). Vývojová měření, připravovaná v oddělení Výpočty
WZ-R z oblasti fyziky aktivní zóny a dynamiky jaderného
bloku, jsou připravována s cílem

- získat co nejvšestrannější informace o vlastnosteoh
a chování sledovaného objektu

- zpřesnit na základě těchto informací výpočtové po-
pisy vyšetřovaných jevů jak v programech pro sálové
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počítače, tak v kódech na VO
- analýzu informací vést k prověrce bezpečnostních i

provozních kriterií
- programy na PC prověřovat k výhletľ véiau použití ve
vazbě na řídící procesy bloku.

Je tedy cíx takto koncipovaných vývodových měření šir-
ší (i když aktuálně méně "závazný") nez vlastní měření tes-
tu a experimentů PS a ES, v jejichž rámci probíhají. Cílem
testů PS a ES je prověrka určitých vlastností (ku př. koe-
ficientů reaktivity), projektem stanovených funkcí (činnost
regulátorů atd.) a průkaz základních bezpečnostních či pro-
vozních limit (koeficienty nevyrovnání, ohřevy atd.). I pro
tyto cíle se počítá s "nasazením" PC pro zvýšení účinnosti,
pohotovosti i provozní využitelnosti výstupních výpovědí*
Situace* která se vytváří v oblasti PC výpočetní techniky
v k.p. SKODA, dává možnost koncipovat úlohu PC siřeji v ob-
sahové i časové ose*

3« Zaměření výpočtových programů
3*1. Fyzika aktivní zo*ny

Etapa PS a navazující fyzikální testy ES slouží zejmé-
na jako průkaz splnění kritérií a limit jaderně-bezpečnost-
ního charakteru a prověrka určitých vlastností zařízení,
souvisejících s neutronově-fyzikálními charakteristikami l

AZ.
Většina údajů a veličin, vyšetřovaných v rámci těchto ;

testů, je provoznímu personálu zprostředkována pomocí mě-
řící ústředny SVRK HINDUKUS, doplněné o počítač, který tvo-
ří jádro tohoto informačního systému. (U reaktorů WER-440
t.zv. III.výpočetní komplex typu SM-2M). Z vnitroreaktoro-
výoh měření lze v rámoi instalace nestandardního zařízení
získat nezávisle pouze údaje termočlánků (paralelní napěto-
vé čidlo). V tomto směru bude u reaktoru VVER-1000 příno-
sem plné zálohování SVBK. Spřažený výpočtový komplex bud*
mít poměrně rozsáhlé programové vybavení, zejména ;

- objemovou rekonstrukci distribucí výkonu a teplotních '
polí v AZ t

- vyhoření paliva a izotnpické složení ?
- registraci parametrů pro potreby následných analys !•

(hist, archiv)
- syntézu výsledků umožňující popisy jevů při nedoko- |

nalé funkci čidel standardní instrumentace ;
- dialogový podsystém komunikace uživatele a VK [
- drivery pro oboustrannou komunikaci VK a SVRK :

:

(analogie s III*VK na WBR-440 - /2/).
Tento výčet (neúplný) funkcí výpočetního komplexu

SKR (jedná se o informační systém s určitými diagnostický-
mi funkcemi) spolu se zkušenostmi některých našioh kolega
x instaleoe III.VK na JEDU a JSBO /2/ určuje rámcově ob-
lasti, které je nutno v rámci vývojových měření fyziky ak-
tivní zóny prověřit či sledovat.

U detailního neutronově-fyzifcálníao makrokó*du "sálo-
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vého" typu MOBY DICK /3/ půjde především o jedinečnou pro-
věrku použité knihovny dat MAGRU.
T.zv» simulátory (pro použití na PC) neutronově-fyzlkálního
chování AZ jsou připravovány jednak modifikací příslušných
modulů kódu MOBY DICK, jednak úpravo^ kódu typu BIPR /4/.
Kromě reaktivity, distribuce výkonu a vyhoření paliva budou
řešeny zvláště (a explicitně)

- integrální a diferenciální účinnosti regulačních
klastrů

- problematika xenónových procesů (xenónové oscilace
v součinnosti s kódem OPTICON )

- problematika uspořádání paliva (s výhledem k optima-
lizaci překládek)

Takové výpočty byly až donedávna víceméně výlučně realizo-
vány na velkých sálových počítačích. Při sestavení simulá-
toru na PC nemůže samozřejmě jít o pouhý přenos či "okleš-
tění" sálové verze. Ze základního algoritmu je sestavován
program, plně využívající dialogový interaktivní režim,
který se opírá o vhodnou databázi a činnost efektivních ob-
služných procedur (přenos dat, grafika, přerušování výpočtu
z klávesnic atd.).

Je zajímavé srovnat základní fyzikální postupy, při-
blížení a zjednodušení, na jejichž základě jsou sestaveny
moderní simulátory, s algoritmem kódu typu BIPR. Ku př. kód
BRACC /5/ vychází z těchto přiblížení:

- reaktivita počítané oblasti je funkcí obohacení pa-
liva, otravy Xe, teploty moderátoru a polynomickou
funkcí vyhorení

- celková reaktivita AZ je dána váženou SUBOU jednotli-
vých reaktivit (váhovými funkcemi jsou neutronové
výkony)

- výkonová distribuce je řešením neutronové bilance
v 1 1/2 grupovém přiblížení, atd.

Je zřejmé, že algoritmus kódu typu BIPR s těmito postupy
přímo koresponduje. Avšak sestavení simulátoru na BIPRovské
bázi bude náročným úkolem. První prověrkou budou pro takový
kod právě úlohy vývojových měřeni.

Kromě "nasazení" v informačních či diagnostických sys-
témech jsou třírozměrné simulátory reaktoru používány v t.
zv. pracovních stanicích. (Samozřejmým předpokladem je vy-
soce výkonný PC). Takové stanice jsou používány jak pro
analýzu procesů v AZ, tak v přímé vazbě na řídící procesy
v JE. Požadovanými aplikacemi, jsou /6/

- analýzy výkonové distribuce
- prověření technických a bezpečnostních limit
- různé typy analýz či bilancí reaktivity.

Řídící personál zde může rychle simulovat pád klastru, vý-
měnu paliva atd. a díky dialogovému řešení s využitím gra-
fických výstupů se může rychle orientovat v příslušných
odezvách reaktoru (výkonové distribuce, poloha regulačních
klastru a koncentrace H ^ B O t d )
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Je víc než zřejmé, že v prvních etapách tvorby či
úpravy neutronově-fyzikálních kódů pro aplikaci na PC se
budeme snažit o splnění skromnějších, cílu. I tak se domní-
váme, že tyto práce přispějí ke zkvalitnění * racionaliza-
ci provozu jaderných bloků WER-1000.

3*2» Dynamika Jaderného bloku

Testy, zaměřené na dynamiku jaderného bloku* ověřují
projektem stanovené funkce zařízení, které slouží k zajiš-
tění bezpečného provozu bloku při řízených změnách výkonu
nebo při výpadcích resp* poruchách důležitých technologic-
kých, zařízení* Na základě průběhů přechodových procesů
jsou přijímána doporučení pro změnu nastavení regulátorů,
návrhy a doporučení způsobu provozu bloku či určitým pro-
jekčním úpravám.

Vývojová měření v této oblasti mají přispět k verifi-
kaci komplexu výpočtových kódů. A to jak těch, které jsou
frekventovaně používány na velkých sálových počítačích pro
řešení podkladů pro bezpečnostní dokumentaci, tak nově vy-
víjených pro dialogové zpracování na bázi PC*

tflohy z termohydrauliky a dynamiky bloku jsou zvláší
vhodné pro zpracování na PC* Procesy, do nichž po určité
iniciaci již nevstupuje lidský faktor, lidská součinnost,
jsou zcela adekvátne řešeny na velkých sálových počítačích*
Avšak crůběh. charakter i výsledek rady přechodových pro-
cesů závisí na opakovaných zásazích operátora* (Tyto zása-
hy, obráceně, závisí na průběžném stavu přechodového pro-
cesu)* Takové přechodové procesy jsou účinněji analyzovány
při dialogovém zpracování"úlohy na PC. Kromě zjednodušení,
plynoucí z dialogového režimu (soubor počítaných veličin
je případ od případu ovlivněn množstvím reálne monitorova-
ných dat), sem pristupuje i fakt, že předpokládané přecho-
dové procesy není nutno analyzovat s takovou komplexností,
jako pro výpočty bezpečnostní dokumentace* Rada časově ná-
ročných modulů může být zjednodušena a při výběru numeric-
kých metod lze plně těžit z těchto zjednodušení*

Předpokládá se výpočtově analyzovat (a experimentálně
ověřit a vyhodnotit) následující dynamické stavy:

- Poruchová kombinace různého uočtu odpojených a pra-
cujících HCC

- Odpojení jednoho TBC*
- Odpojení VTO
- Odpojení KC a spodek vakua
- Sledování samoregulačníeh vlastností reaktoru
- Zkoušky ARM včetně vazby na regulátor turbiny
- Dynamika bloku v režimu úplné ztráty napájení
- Vyzkoušení režimu přechodu na dochlazovánx přiroze-
nou cirkulací

- Odpojení sítě a snížení výkonu na úroveň vlastní
spotreby

Naměřené průběhy budou konfrontovány s výpočtovou analýzou
a provedena verifikace programu. Verifikovaného programu
lze pak s dostatečnou presností použít k predikci kumulo-
vaných poruch, které z důvodů bezpečnosti nebo s ohledem
na životnost zařízení nelze experimentálně vyzkoušet*



Za tímto účelem je vyvíjen program SIDY /7/ na podkla-
dě navrženého nelineárního matematicko-fyzikálního modelu
objektu. V něm je jaderný blok rozčleněn na systém výpočto-
vých úseků se soustředěnými parametry. Předností této meto-
dy je, že nevyžaduje žádné vlastní speciální měření, ale
využívá v plném rozsahu systém nestandardního měření NEMES
(ci NMS). Program je koncipován na osobní počítače standar-
du IBM v jazyce FORTRAN 77. Pro náročnost a velikost pro-
gramu se nepředpokládá zpracování měřených dat on-line.
Z databáze měřícího systému NEMES (NMS) bude nejprve defi-
nována historie přechodového procesu, to znamená časová
posloupnost iniciativních a poruchových signálů a počáteční
podmínky procesu* la jejich základě bude provedena matema-
tická simulace programu SIDY. Průběhy vybraných naměřených
a vypočtených veličin budou graficky a tabelárně zpracovány
a vyhodnoceny.

4» Závěry

S rychlým rozvojem mikropočítačové technologie je dnes
možné úlohy, dříve řešené velkými sálovými počítači, zpraco-
vávat na osobních počítačích. Dialogový režim, založený na
výpočetních a grafických schopnostech PC, činí takové zpra-
cování účinnější, pohotovější a bezprostředně využitelně.

Vývoj software j>ro dialogové řešení problematiky před-
stavuje poměrně rozsáhlou činnost. Vychází sice ze základ-
ních algoritmů pro pasivní výpočty, avšak výběrem problémů,
definovaním informačních požadavku a řešení interaktivních
interface (grafy, tabulky atd.) a případným zpracováním
efektivních analytických modelů vyžaduje samostatnou teore-
tickou i programátorskou práci* Vývojová měření V16, 17 a
18 prověří vlastnosti takto připravených výpočtových kódů
z oblasti fyziky aktivní zóny a* dynamiky bloku s cílem
přispět ke zkvalitnění a racionalizaci provozu jaderných
bloků WER-1000.
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TERMOHYDRAULICKÉ VÝPOČTY AKTIVNÍ ZÓNY A PAL.VQVÉ KAZETY

Anotace

Referát seznamuje á výsledky rozvoje programového komple
xu CALOPEA jehož cílem je řešení termohydrauliky aktivní zo-
ny i palivové kazety reaktoru VVER-1000 metodou subkanálové
analýzy. Je uveden stručný popis programů spolu s ukázkou
získaných výsledků.

1. Úvod

Program CALOPEA je založen na metodě subkanálové analý-
zy a slouží pro výpočet lokálních termohydraulických charak-
teristik palivových kazet popřípadě celé bezobálkové aktivní
zóny reaktorů typu VVER. Program je prostředkem pro predikci
poměrů v jednotlivých kazetách i celé aktivní zóně při pro-
vozních a přechodových režimech a při hypotetických havarij-
nich situacích. Výsledky výpočtu přispívají k hodnocení
teplotechnické bezpečnosti jaderně energetických zařízení*

Programový komplex CALOPEA je napsán v jazyce FORTRAN-IV
pro počítače řady EC s operační pamětí od 512 kB, Program
se skládá z 155 modulů (včetně dvanácti samostatných hlav-
nich programů - podle varianty výpočtu) o celkovém rossahu
~12 000 programových řádků.

2» Varianty programu CALOPEA pro VVER-1000

Varianta CALOPEA-AZ řeší celou aktivní zónu reaktoru
VVER-1000 nebo její šestinový segment v 60 rotační, symetrii.
Vzhledem k tomu, že jsou palivové kazety tvořící zónu bez-
obálkové, dochází k transportu hmoty, energie a hybnosti me-
zi jednotlivými kazetami. Na rozdíl od ostatních variant zde
není metoda subkanálové analýzy vztažena na elementární troj-
úhelníkový subkanál mezi palivovými proutky, ale dělení je
hrubší a jeden subkanál reprezentuje celou bezobálkovou ka-
zetu VVER-1000. Program provádí termohydraulický výpočet
bez zpětné vazby na fyzikální řešení^neutronových toků, ale
navazuje na předem provedený hrubosítový neutronofýzikální
výpočet aktivní zóny provedený programem MOBY-DICK, jehož
výsledky jsou uloženy na magnetické pásce. Je plánováno
spojit programy CALOPEA a MOBY-DICK do komplexního systému

 t

se zpětnou vazbou mezi termohydraulickou a neutronofýzikální
částí řešeni.

Na program CALOPEA-AZ navazuje subkanálový výpočet
vytipovaných kazet (resp. jejich dvanáctiny) prováděný po-
mocí variant programu označených CMP100IN (resp. CMD 100IN).
Do programu zde vstupuji výsledky neutronofyzikálního vý-
počtu získané jemnosíiovou aplikací programu MOBY-DICK a me-
todou subkanálové analýzy se zjištují termohydraulické po-
měry v jednotlivých subkanálech kazety, vzájemná výměna
hmoty a energie mezi subkanály, bezpečnost vůči vzniku krize
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prestupu te.,la i tuplo tni poměry v Jednotlivých palivových
tycích. V budoucnu bude do programu zabudována zpětná vazba
mezi terroohydraulickou a neutronofyzikální částí.

3« Výsledky výpočtů aktivní zóny a kazety WER-1000

Uvedený příklad zachycuje stav aktivní zóny VVER-1000

v case blízkém konci prvé kampaně v době, kdy koncentrace

kompenzující kyseliny borité poklesla na 0. Výsledky výpočtu

zóny jsou shrnuty na obr. 1, kde jsou uvedeny distribuce

výkonů, výstupních teplot a hmotnostních průtoků chladivá

pro kazety 1/6 symetrické aktivní zóny. Je zajímavé, že

zatímco maximální nerovnoměrnost výkonu kazet *vvp. x

 = 1>218

je poměr maximálního ohřevu v kazetě oproti střednímu ohře-

vu Kzu = 1,129. Vlivem míšení chladivá mezi kazetami se

tedy snížila nerovnoměrnost ohřevu chladivá oproti nerovno-

měrnosti výkonu zhruba o 40%. Přerozdělování průtoků mezi

jednotlivými kazetami má na hodnoty průtoků už menší vliv -

- na výstupu z kazet je rozdíl mezi maximálními a minimální-

mi hodnotami menší než 0,7%.

Podrobný výpočet kazety byl proveden pro kazetu s výko-

nem N K = 20,195 MW. Na základě jemnosítové aplikace programu

MOBY-DICK byly získány hodnoty výkonů jednotlivých tyčí kaze-

ty, které jsou pro výkonově nejzatíženější sekci palivové

kazety uvedeny na obr» 3» Tyč maximálního výkonu je v rohu

kazety C v protilehlém rohu je tyč minimálního výkonu), ale

v sousedství centrální trubky se rovněž vyskytují tyče vyso-

kých výkonů. Axiální rozložení výkonu K ^ je patrné z obr. 2.

Po provedení subkanálové analýzy bylo zjištěno, že maximální

výstupní teplota t 2 m a x = 328,9°C a nachází se v subkanálu po-

blíž palivové tyče zvýšeného výkonu sousedící s centrální

trubkou, ale vlivem míšení s chladnějšími proudy kolem centrál-

ní trubky nulového výkonu je poloha subkanálu s t 2 m a x od-

sunuta poněkud dále od středu; subkanál s minimem DNBR ale

s touto tyôí zvýšeného výkonu sousedí. V okolí tyče maximál-

ního výkonu.v rohu kazety se vlivem chladnějších bočních

a rohových subkanálu nenachází ani maxima výstupních teplot,

ani minima DNBR. Minimum výstupní teploty je v rohovém sub-

kanálu sousedícím s tyčí minimálního výkonu - t 2 m i n = 312,7°C.

Nerovnoměrnost výkonu tyčí v palivové kazetS K K = l*149f ale

poměr maximálního ohřevu chladivá ke střednímu K A t ffiax s

s 1,12| takže vlivem míšení se nerovnoměrnost ohřevu chladivá



oproti nerovnoměrnosti výkonu snížila zhruba o 2CC«

K posouzení bezpečnosti vůči kritickému tepelnému to-

ku KB byly použity výsledky získané pomocí korelace IA35,

Minimum bezpečnosti Kf? se vyskytuje převážnou čáut výšky

kazety v tuibkanále vyznačeném na obr. J, axiální průběh

KQ m i n je znázorněn na obr. 2 spolu s pvdběheic teploty v

tomto subkanálu. Minima Kg a i f l se dosahuje poblíž výstupu

z kazety na souřadnici 3,195 a:

n i l n o r,-,
J£in

4. Závěr

Jak je ?. výsledků patrné, umožňuje programový komplex
CALOPEA zmapovat termohydraulické poměry v aktivní zóně
VVER-1000 a to v libovolném okamžiku jejího provozu. Vývoj
komplexu CALOPEA není dosud ukončen - předpokládá, se zabudo-
vání zpětné vazby mezi termohydraulickou a neutronofyzikální
částí,*zohledněni dalších specifik bezobálkcvé aktivní zeny
a převedení programu na osobní počítač typu ?C-AT s možností
práce v dialogovém režimu a s grafickým výstupem výsledků.
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OBR.1• Distribuce výkonů, výstupních teplot a průtoků
v 1/6 symetrické akt, zóny
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Anotace

V úvodu článku je připomenuta historie vzniku a realizace
vývoje pohonu v k.p. ŠKODA Plzeií, jsou charakterizovány hlavní
konstrukční a funkční rysy motoru i ukazatele polohy, zdůrazně-
na hlediska při volbě koncepce nového ukazatele polohy, dále
jsou uvedena bezpečnostní opatření zahrnutá do projektu pohonu
a na závěr shrnuta hlavní technická data včetně diagnostických
signálu. Text doplňuje pohled na část motoru nau víkem, podélný
řez motorem a některé detaily ukazatele polohy.

K.p. Škoda, Plzeň zahájil práoe na vývoji lineárního kro-
kového motoru již v polovině sedmdesátých let na koncepci se
západkami v těsné blízkosti kotev elektrornagnetu a s ukazatelem
polohy umístěným vně tlakové nádoby reaktoru nad Ыоке/п ele
ktromafinetú. iia rozdíl od světové praxe byl motor řešen jako
dvoutaktní se dvěma západkovými a se dvěma tažnými magnety,
čímž při zachování původních mechanických, elektromechanických
i teplotních parametrů bylo dosaženo dvojnásobné rychlosti.
Hesursní zkoušky prototypu tohoto motoru byly ukončeny koncem
sedmdesátých let.

V roce 1980 byla uzavřena dohoda mezi Čs. atomovou komisí
a Státním výborem SSSR pro mírové využití atomové energie o
společné modernizaci lineárního krokového pohonu pro perspek-
tivní variantu lehkovodního reaktoru VVEK-1000, projektovaného
v SSSR. Cílem dohody bylo využít a spojit progresivní prvky čs.
a sovětského motoru a ukazatele polohy i provozní zkušenosti
sovětského krokového pohonu a úžeji zkoordinovat další vývoj
krokového pohonu s probíhající modernizací sovětského lehkovod-
ního reaktoru VVEH-1Ü00.

Hlavními účastníky společné modernizace byly it.p.
1'lzoa, OKB Gieiropress Podolsk a V

hlavni konstrukční a provozní rysy r.:oderniKovarióao pohonu

Lineární krokový pohon regulačního orfeánu (Ulaívtru) pro
reaktor WEH je západkového typu s krokem 2Ü ti.m. Jr.ou použity
t.zv. ponořené západky, které při umístění cívbk clektroiaagneiú
ovládajících západky nad víkem reaktoru umožňují zkrátit výuku
motoru téměř o celou délku chodu (^ 3 rn), coii má příznivý do-
pad jak na ekonomické parametry reaktorové budovy, tak i na
seismicitou odolnost vlastního reaktoru, zejména jeho norního
bloku, a ochranné budovy.

Díky použití vysoce kvalitních nerezavcijících ocelí, a to
i na magnetické obvody, pečlivé konstrukci ověřené optimalizač-
ními experimenty a zkouškami životnosti, seismické odolnosti с
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náchylnosti k termopulžacím bylo dosaženo v r.- 1988 projektové f
délky služby mechanismu motoru 20 let.

Zvláštní pozornost byla věnována hrubému ukazateli polohy,
který byl u modernizovaného pohonu skoncipovAn zcela nově, vy- ij
cházeje ze zásady, aby čidlo ukazatele, nacházející se u tohoto !
motoru v tlakové nádobě reaktoru, bylo maximálně jednoduché a '•:•
nevyžadovalo přidat ke krokovému pohonu žádné další pohyblivé
díly či mechanismy, jako šroub, matici, ložisko, spojku a pod.,
které by event, snižovaly spolehlivost havarijního zákroku re-
gulačního orgánu. Vyvinutý ukazatel polohy má čidlo tvořené
osmi jednovinutovými cívkami pro proyozní teplotu do 350 C,
umístěné v tlakové trubce i 18/13 mm a dimensované pro plný \
zkušební vnější přetlak 25 MPa a zajištěné pro případ poruchy \
ještě průchodkou na stejný přetlak.. Vložka z feromagnetické ne- r
rezavějící oceli v tažné tyči motoru představuje magnetický |.
bočník, který mění impedanci jednotlivých cívek ukazatele polo- j:
hy, což vyhodnocovací obvody dekódují jako obě koncové polohy
a deset zon po celé délce chodu. Signály z čidla jsou po šesti
vodičích vedeny na dva nezávislé ukazatele polohy : hlavní a H,
rezervní.
Vzhledem k tomu, že nový ukazatel polohy nemá za sebou provozní
ověření jako vlastní krokový motor, bylo po ukončení funkčních
i životnostních zkoušek ukazatele polohy na stendu výrobního
závodu přikročeno k dlouhodobému provoznímu ověření šesti kusů
hrubého ukazatele polohy na provozované Jižněukrajinské jaderne
elektrárně typu WER-1000 v SSSR. Zkoušky probíhají již půl ro-
ku.

Silové napájení hlavních cívek motoru je realizováno dvou- %'
cestnými třífázovými tyristorovými zdroji s přesnou regulací ,
proudu, a to i při kolísání napájecího napětí o +10%, -15% a \
při trojnásobné změně odporu cívek teplotou a stárnutím. Caso- \
vání i hodnoty proudů cívkami jsou zadávány programově pomocí i
moderních prvků číslicové techniky. Ve vývoji je mikroproceso- |
rovy regulátor chodu motoru, orientovaný na minimalizaci proudů f
cívek a tím i rázů a opotřebení kotev magnetů i západek při £
plném zachování rezervy tažné síly motoru. l:.

í
Bezpečnostní opatřeni y

Motor je mechanicky dimensován na seismické zatížení vyvo- !
laná zemětřesením 8 bálů (dle MSK 64) na horním bloku reaktoru. ;,

Specielní hydrozávěr brání "vystřelení" pohonu spolu s fl
klastrem v případě roz tě snění kanálu pohonu nad motorem. '.

Tlaková průchodka ukazatele polohy zajištuje těsnost poho- '
nu i v případě poruchy suchého kanálu ukazatele polohy. |

V případě ztráty silového napájení krokového pohonu je au- ••
tomaticky zapojeno záložní napájení z akumulátoru, které zajis- -
ti stání motoru, na místě. ;

Havarijní zasunuti klastrů se realizuje silou gravitace
při odbuzení cívek obou západek i v případě rezervního napáje-
ní. • i:

Aktivní elektrické obvody cívek,motoru i ukazatelů polohy
jsou isolovaný od země, takže jednopólová zemní spojení nebrání
pohonu v normální funkci, ale signalizuji se.
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Pohon obsahuje diagnostické obvody, signalizující hlavní
noruchy funkce a stavu motoru i ukazatele polohy.

Hlavní technická data

Pracovní chod pohonu

Typ pohybu

Diskrétnost chodu

Jmenovité zatížení

Rezerva tahu

Pracovní rychlost

3500 mm

lineární krokový s ponorenými
západkami

20 mm

170 - 350 W

100 %

20 mm/s

Doba chodu s klastrem
při havarijním zasunutí : 1,7 - 2,1 s
Napájení motoru : 3 x 220 V, 50 Hz nebo

3 X 146 V, 50 Hz
110 V SS

Príkon motoru : 390 U při chodu nahoru
270 W pri chodu dolů
90 W v režimu stání

Napájení ukazatele polohy : 220 V, 50 liz

Napětí na čidle ukazatele polohy : do 17 V

Pracovní teplota čidla UP : 20 - 320 °C

Funkce ukazatele polohy :

a) hrubý ukazatel - hlavní systém : dolní koncová poloha
horní koncová poloha
10 pásem po 10 % chodu

- rezerv.systém : dolní koncová poloha
dolní polovina chodu
horní polovina chodu

b) jemný ukazatel - reversní čítač kroků, diskrétnost
údaje 20 mm

Diagnostické signály : - propadávání tažné tyče pohonu o více
než dva kroky

- neprovedení více než 2 kroků
- přerušení vinutí cívek UP
- nepřípustný kód polohy (chyba vyhod-
nocovací jednotky UP)

Záver

Jak vlastní krokový motor, tak i jeho nový ukazatel polohy
absolvovaly úspěšně rozsáhlé funkční i dlouhodobé životnostní
zkoužiky na stendech v ČSSR i v SSSR, ukazatel polohy je navíc
dlouhodobě ověřován na provozované jaderné elektrárně.

Pro zhodnocení zkoušek krokového pohonu byla orgány ČSSR
a SSSR ustavena smíšená sov. - československá přejímací komise,
jejímž posláním je vypracovat doporučení a Dou*it* tohot~ poho-
nu v "ro^ek^u p«rsnektivního re°kť>ru vyER - lrt00.

K.p. ŠKODA Plzeň, Jakožto výrobce reaktorů VVER-440 a
VVER-1000 je plně technicky i výrobně připraven realizovat sé-
riovou výrobu modernizovaných lineárních krokových pohonů včet-
ně jejich elektrotechnických zařízení pro země RVHP.
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Obr, č. 3

Lietailj príruby a blokové průchodky čidla ukazatele polohy
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I n g , P e t r Křížek

ŠKODA k . p . P lzeň, WZ-R/Výpočty, 316 00 Plzeň

OSVOJOVÁNÍ VÝPOČTOVÉHO PROGRAMU RE1-4P VE ŠKODA-ZES

Anotace

Program BELAP4/M0D6 je nástrojem výpočtových analýz
termodynamických dějů probíhajících v I. systému tlakovod-
ního jader, reaktoru při havarijním úniku chladivá* Příspě-
vek informuje o získání tohoto programu, jeho implementaci
na počítač EC 1035i ověřováni na experimentu v KFKI Buda-
pest a o dosavadních zkušenostech a perspektivách využívá-
ní programu*

1, Úvod
Důležitým východiskem pro provádění rozborů bezpeč-

nosti tlakovodních reaktorů je analýza termohydraulického
procesu v primárním okruhu, vyvolaného havarijním porušením
jeho těsnosti

t
 s následným únikem chladivá* Probíhá v geo-

metricky složitém primárním systému reaktoru za silně pro-
měnlivých okrajových podmínek proudění a přestupu teplai
jaké doprovázejí vznik trhliny, náhlou ztrátu tlaku a nastup
dvoufázových režimů při intenzivním rozvoji varu v celém
objemu a při činnosti havarijních ochran reaktoru a systémů
havarijního chlazení. Hlavním cílem analýz je zjistit účin-
nost chlazení paliva v aktivní zóně reaktoru a intenzitu
úniku hmoty a energie z primárního okruhu* Zároveň zjištěný
průběh tlaků lze využít k hodnocení dynamického namáháni
konstrukčních dílů* Zjištěná maxima teplot palivových elemen-
tů jsou kriteriem pro posouzení nebezpečí jejich porušení,
průběh úniku je východiskem pro posouzeni schopnosti systé-
mu hermetických prostorů elektrárny potlačit důsledky havá-
rie a zamezit proniknutí aktivit do okolí.

Analýzy těchto silně dynamických procesů je nutné pro-
vádět teoreticky, na základe komplexních výpočtových modelů
a příslušných programů* Experimentální přístup není v plném
rozsahu realizovatelný pro extrémní materiální a finanční
náročnost* Výpočtové modely a jegich jednotlivé aspekty lze
ověřovat na zjednodušených experimentech*

2* Vlastnosti progr^yu RELAP
Ve 5K0DA-ZES je pro výpočtové analýzy termohydrauliky

reaktorů VVER při haváriích s únikem chladivá k dispozici
program RELAP4/M0D6. Je pokročilou verzí z řady programů
RELAP, vyvinutých v USA k popisu chování tlakovodních reak-
torů po zadané poruše (ztráta chladivá, exkurze výkonu, vý-
padek čerpadla aj.) s modelováním dvoufázových jevů za před-
pokladu termodynamicky rovnovážného stavu chladivá* Jeho hlav*
ním oosláním je výpočtová simulace LOCA-havárie reaktoru PWR.
Umožňuje modelovat dynamiku chladivá v primárním okruhu
s připojenými systémy havarijního chlazeni ve vazbě na teplo-
ty paliva a přestup tepla v aktivní zóně a v parogenerátoru*
Výsledkem jsou časové průběhy všech veličin důležitých pro
vyhodnocování průběhu havarijního procesu*

Program RELAP4/MOD6 byl široce prověřován konfrontací



s výsledky vybraných experimentů v USA (3SMI8CALE, FLECHT,
LOFT...) i početnými aplikacemi v řadě dalších zemí. Stal
ae mezinárodně dobře prověřeným a celosvětově uznávaným
standardem pro analýzy tohoto typu havárií.

Program RELAP4 je koncipován velmi obeĉ ľ? a umožňuje
modelovat dynamické chování libovolného tlakovodního oysté-
mu, diskretizovaného na kontrolní objemy a jejich spoje
a teplosměnné povrchy. Není tedy vázán na konkrétní typ
reaktoru a je dobře aplikovatelný na primární systémy WER,
Program obsahuje řadu modelů různých fyz, jevů (kritický
průtok, režimy přestupu tepla, skluz a separace fází,.,)
a signálů pro změnu funkce komponent systému, kterých lze
volitelně využívat podle potřeb řešené úlohy. Cenou za tuto
flexibilitu je potřeba značné uživatelské zkušenosti, která
je považována za nezbytnou, má-li být program v konkrétním
případě optimálně aplikován.

3. Implementace programu

V k,p, ŽKODA je program RELAP4/MOD6 implementován na
počítači EC 1055, vybaveném virtuální pamětí. Tato okolnost
dovoluje provozovat i pamětově náročný program bez speciál-
ních požadavků na provoz počítače. Implementace mimořádně
rozsáhlého programu (asi 70 000 FORTRAN-řádek + pomocné sub-
routiny ve FORTRAN- a ASSEMBLER-package) proběhla úspěšně.
Díky "stránkování" virtuální paměti, které určitým způso-
bem supluje překrývání programu, je možné program provozo-
vat trvale v základní overlay - struktuře a není nutné po-
užívat pomocného programu PRELOAD k reorganizaci této struk-
tury vždy podle konkrétně zadávaných vstupních dat řešené
úlohy. V provozu pod OS 7*1 postačuje volba REGION = 1O24K,

Součástí implementace bylo doplnění programu o možnost
grafického výstupu výsledků. Takový výstup je nezbytný,
protože teprve grafy poskytnou přehledný obraz o průběhu
děje. Originální program mé sice i prgstředky grafického
výstupu, nejsou však použitelné, nebot jsou orientovány na
nám nedostupné hardwarové zařízení* Jednoduchou úpravou pro-
gramu lze nyní v EDIT-běhu RELAP4 vybírat z napočtených vý-
sledků data o průběhu zvolených veličin a to ve tvaru schop-
ném dalšího zpracování nově vyvinutým pomocným programem,
který produkuje pásku pro řízení našeho kreslícího stolu
DIGIGRAF (EC 7907).

Další modifikací programu, omezující kvantum tisku při
relativně pomalém výpočtu, je prodloužení zabudovaného hor-
ního limitu pro interval strojního času, po kterém se tisk-
ne průběžný stav řešení.
Potřeba jiných úprav programu zatím nenastala.

Implementace na počítač EC 1055 se jeví jako nouzové
řešení, nebot jeho rychlost i spolehlivost by pro tuto tří-
du úloh měly být nejméně o řád vyšší, aby výpočet nemusel
být tříštěn na řadu pokračování. Nedostatečná rychlost má
negativní dopad na cenu výpočtů, když potřebný CPU-čas se
měří na desítky hodin (při účtované ceně hrubé hodiny
3 120,-KČs) i na velkou pravděpod•-?> nost zkolabování výpočtu
v důsledku výpadku počítače, kdy je obvykle nutno alespoň
část výpočtu opakovat.



4. Overení funkce

K ověření implementace a osvojení programu RELAP4/M0D6
bylo využito účasti k.p. ŠKODA na výpočtové analýze experi-
mentu, provedeného na stendu PMK-NVH v KFKI Budapeší v rám-
ci mezinárodní akce MAAE "Standard Problem Exercise11. Úče-
lem bylo umožnit účastníkům ověření programů, které použí-
vají k výpočtovým analýzám LOCA-havárií.

Stend PMK-NVH modeluje jednosmyčkově primární systém
WER-440, objemově a výkonově v měřítku 1:2070, ale se za-
chováním skutečných dispozičních výšek všech jeho součástí.
Podmínky experimentu odpovídaly strední LOCA-havárii s úni-
kem chladivá trhlinou na chladné větvi smyčky o velikosti
7,4% plného průřezu hlavního potrubí, bez zásahu systémů
havarijního chlazení (hydroakumulátorů, čerpadel).

Při experimentu byly registrovány očekávané specifické
jevy jako vyprázdnění kompenzátoru objemu, tvorba hladiny
dvoufázové směsi a její pokles pod úroveň hrdel smyčky,
sifonové efekty v obou větvích smyčky, které měly programy
správně predikovat. Nejpočetnější zastoupení měl právě RE-
LAP4/M0D6* Přes shodné zadání nedospěli účastníci ke zcela
stejným výsledkům. Příčinou byly zřejmě odlišnosti y přístu-
pu k modelování zařízení (diskřetiz ace) a k aplikaci modelů
fyzikálních jevů (separace páry a ji). Největší rozdíly se
objevily při určování výšky hladiny v "reaktoru", s dopadem
na teploty "paliva", naopak nejlépe se shodovaly se skuteč-
ností průběhy tlaků. Naše řešení nevybočilo z rozptylu vý-
sledků ostatních účastníků.

Potvrdila se důležitost uživatelských zkušeností pro
konkrétní použití programu RELAP4, který vedle vytvoření
modelové reprezentace reálného zařízení ponechává na uživa-
teli i výběr z volitelných modelů různých fyzikálních jevů
(kritické průtoky, přestupy tepla, separace fází vroucího
chladivá.•••), volbu integrační metody, limitů pro časový
krok... atd. Fond získaných zkušeností se průběžně doplňuje
a využívá při sestavování dat dalších úloh*

Prověření dalších možností programu se předpokládá při
výpočtové kontrole experimentů simulujících zalévání aktivní
zóny, prováděných ve SKODA-ZES/WZ-R• U verze M0D6 je totiž
inzerována rozšířená schopnost k analýzám^procesů v druhé
fázi LOCA, zaplavování odhalené aktivní zóny* Nemáme však
dosud žádnou zkušenost s využitím této schopnosti*

5* Závěr
Využití programu je možné k analýzám všech typů havárií

s únikem chladivá z primárních systémů WER-440 i VVER-1000
pro potřeby zpracování bezpečnostní dokumentace JE s těmito
reaktory i pro jiné úkoly RVT. spojené s řešením otázek bez-
pečnosti tlakovodních reaktorů, bude však ve SKODA-ZES limi-
továno kapacitními možnostmi lidí i výpočetní techniky.

Přínos užití programu RELAP4 pro zjištění úrovně bezpeč-
nosti jaderných elektráren je značný, i když nikoli přímo
vyčíslitelný* Spočívá ve zvýšení kvality a v posílení průkaz-
nosti výsledků, získaných programem, který je světově uzná-
vaným standardem pro daný typ výpočtových analýz. Program
je produktem mnohaletého vývoje a úsilí širokého kádru špič-
kových specialistů, podloženým zobecněnými poznatky z řady
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mimořádně nákladných experimentů. Představuje hodnotu vymyka-
j í c í se možnostem vlastního čs« vývoje. Jeho cenu by bylo
třeba poměřovat množstvím vědeckovýzkumné práce v něm zkon-
centrované, možností lépe prokazovat koncepční bezpečnost
jaderného bloku, nebo i možností úspor při real izaci bezpeč-
nostních systému, projektovaných na základě kvalitnějších
analýz s menší mírou nezbytného konzerváti srnu.
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316 CC F l z ě n
VÝVrj DlAOľCETJCÍCÝCH TESTU KOKPT! E..T i-.-Iľ^FXÍHC CKH'liU
S VVEH 1CCC

Anotace

Uvádí se koncepční otázky vývoje diagnostických testu
v oblasti vibrací, volných částí, úr ikú chladivá a komplexní
diagnostiky HCČ včetnČ stavu vývojových prací.

1. Úvod

Vývoj, verifikace a aplikace algoritn'i diagnostických
metodik ke tvorbě diagnostických tesť*; pro sleoování n roz-
poznávání technického stavuvprin?áraího okruhu jctíerných elek-
tráren je v k.p. 5KCDA Plzeň - Závoa Energetické strojírenství
řešena v rámci ÚSP AC1-117-611-02 v etap? 13 "Koncepce a me-
todiky pro Systémy provozní diagnostiky."

Koncepce vývoje diagnostických testi!, vznikala oc r.l98C
a od r. 1985 je zamířena výhradně na zařízení prirárr.ího okruhu
JE a sledování následujících jevů:
Vibrace liehom o gen i ty polí v ?j>kt. zóně
Volné části Poškozování funkčních plech
Cniky chladivá akustické pole v prostoru

Funkční schopnost
Celistovost matéria]ů
Životnost materiálu

Tato koncepce vytváří také předpoklady pro realizaci kom-
plexní diagnostiky na jednotlivých zařízeních primárního okru-
hu (např. HCČ nebo ARK;. Tato koncepce je také v souladu
s technickým zad&ním, které vypracoval v prositci 1567 hlavní
konstruktér VVER v rámci KP VTP KČ bod 3.1.2 prc systémy oiag-
nostiky zařízení primárních okruhu VVER, a to v oblasti auto-
matizovaných systémi* diagnostiky zařízení.

Vzhledem k nezajištění re£itelsk;'cľi kí-^cit h takí' s uvá-
žením dopoxxičení pri*ib?2né oponentury se ře?»er:í v etapě LIJ
od r.1987 soustředilo na:
vibrace komplexní čiarne {atika hCČ
volrč části
úniky chladivá

ľákl&dní postup při výveji diagnostických testC a stav
vývojových prací je uveden níže, přičerof: poórobnčji je popsána
problematika diéignostiky vibrací. Stav prací v jecir.ctlivých
fázích je uvádSn v závorce.

2. Diagnostický test vibraci
Koncepce vývoje diagnostického testu vibrací komponent

priinárrího' okruhu je založenn m. řešení následujících úkolů,

li. Vvbgr sledovaných ob.iekt̂ l
(Ľa základS podkladá EGP, hlavního konstruktér?! a poznbtků
světové praxe byla ke sleoování vibrací vybráno teto zsř-ízení:
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- reaktor vč. šachty, dna šachty, BCT
- hlavní cirkulační* čerpadlo
- chladící smyčky )

\2, Určení frekvenčně-modálních parametrů!
(Byly zajištěny programové soubory a počítačoví cystcr.y
pro výpočtovou a .TiOdálňí analýzu; jscu vyoočítár.y* c.oááliii
parametry chladící smyčky s VVER 440 a oorovnár.y £ exue-
rimentálními Jda ji. Připravují se teoretické mcciely u'vatup-
wí data pro prim. okruh s VVER 1CCO. Je třeba provést ex-
perimenty na modelech a na skutečných zařízeních včetně
vnítrorea.1;torevých m* ření.)

15. Určení prenosové funkce mezi vibrii.iícírr:pr
lIsníinače

(.Pliínuje se provést ověřovací r.čřer.í v průběhu spouštění
JEI;C o v rámci vývojových měření n M JETE; je žiaoucí nrovást
tato měření na některém z bloků 1CCC M,v v SSSR, 3LK. X reali-
zaci je treba zajistit specielní vnitroreaktorcvá čidla
a dílčí úpravy včetně Kontáže čiuel a vyvedení jejich sig-
nálu z jad. reaktoru.)

|4. Vliv provozních parametrů na přenosové funkce ř; .•nodálníl
t-parameT.ryl

^Vliv na prenosovou funkci nebyl dosud sledováni k určení
vlivu na iiiodální parametry byle provedena základní rayre.ní,
dosud nejsou pinč vyhodnocena.)

bi Interval dovolených odchylel;|
(siKiulační výpočtové práce dosud nezahájeny)

Výše uvedená koncepce diagnostiky vibrací umežnuje
v mechanické soustavě primárního okruhu určit :r;ísta a trendy
následujících zrněni
- změny geometrie (posuvy opotřebení)
- zračný v soustavě oper
- zxiěny vyvolané orasknutíni dílů, vřtSíir. naruSenín, celistvos-

ti dílu
v charakteru budících sil hytíroťyriacickf'ho původu.

Diagnostické test, z,iižtováni a hodnocení volnvch Části.
Koncepce vývoje testu je následující:

ti. IJrčení vlivů p.eoiretrie a arostreďil
\íiylo vybudováno základní experimentální zařízení, provedena
dílčí meT-ení, zaji5ť5ny m?řící kanály, záznamovci n vyhodnoco-
vací technika.)

12. Určení časového/frekvenčního rozsshul
X&yi zvolen rozsah l^lCkHzv čas. useku dc ICC ms.)

13. ZjiStSni pfítomnosti itn.oulsú|
^ b i r d á k l d í rá^yiy provedeny základní práce pro parametrizaci impulsu, na-
vržen algoritmus testu; je třeba .jeho exper. ověřování.)

15. Určeni hmotnosti!
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(Byly provedeny zákl^dr.í n r n c c rn-o pun m * t r i ;:ŕici :!<• r,\itsu}
j e tř(»b'. p r o v r r t v ř t r . í r<--V-.n--r: f»y.;i»r. p r . c f . )

4 . D i a g n o s t i c k y te&t z/i i š tovi íní >j hodnocei í .",r;ikú c h l a d i v á

Koncepce vývoje testu ^e shrubJ stejná jako pro
časti s tím rozdílem, že se vývojové prác? zaměřují na akus-
ticko pole v nízkofrekvenčním rozsahu (do 30kHz) a vf vy-
sokofrekvenčním rozsahu (nad ICC IHz), jak ve volném prosto-
ru, tr.k i. v oevných látkách.
B á á í ř í í ? v ľ r í í

ý
y vybudováno základní exper. zařízení, Záji?tiv-ny r.iľrí:í

kanály, zázn-vsová a vyhodnocovací technik;:, provedeny prvr.í
č ř í . )

5. Komplexní diagnostiko hlavního cirkulačrího £frosela
Do koncepce vývoje kornelexr.í diagnostik;: ííCČ je zahrnuto:

- vibrace vnitřních oástí mechanické struktury HCČ a HCČ jako
celku

- poškozování funkčních plech
- indikace podezření na přítomnost volných čestí
- indikace podezření na existenci úniku chladivá
(Základní vývojovo práce, se blí?í 't zrávřruí je zhotoven funk-
ční vzorek subsystému komplexní diagnostiky HCČ typu 317
a bude ovřfován v provezu 4. bloku EBC v obcícbí 1S=CS-*SC. Při-
pravují se podklady k zařazení tchoto subsystému do Systércu
provozní tíiíígnostiky pro JETE.)

6. Závgrv
Dosavadní průběh vývojových prčící v etap" 13 f> jejich

výsledky ukazují, že v metodické oblosti bylo (..osazeno zá-
sadního Dokroku. Byly zajištěny vhodné snímače, elektronické
bloky, záznamové, mžrící, řídící a vyhodnocovací jednotky
a specielní programové soubory. Byla vybudována základní ex-
perimentální zařízení a provedena prvrí měření. V průběhu
spouštění jad. blokč s VVER 440 se uskutečnilo hodní měření
poznávacího a ověřovacího charakteru. Ka základě vlastních
poznatků a poznatků světové praxe byly sestaveny algoritmy
diagnostických testů vibrací*a zjišťování volných částí.
Práce na vývoji subsystému komplexní diagnostiky HCČ,včetně
funkčního vzorku pro HCČ 317, vytvořily předpoklad k zahrnutí
tohoto subsystému do Systému provozní diagnostiky JETK.

K ukončení vývoje diagnostických testi je třeba provést
řadu experiments."1 nich prací, pro vibrace zej:;.óna experimen-
tální ^ráce přímo na zařízeních primárního okruhu v dob* ne-
aktivního provozu (dosud nejsou zajištěny vnjtroreaktcrové
snímače a silové budiče)*

Práce vžak probíhají ve velkém kapacitním deficitu, což
vede Ke skluzfin termínu a v některých případech k zařtavení
prací v dané oblasti. Kapacitní potíže v ětup? 13 se začaly
projevovat ke konci r.1986 (jednání prub?2né' oponentury bylo
o tomto stavu informováno), k silné redukci řeSitelské kapa-
city došlo v r.1988. Ke splnění puvodnř st:;r.over.\'ch cílů
etapy 13 je především třeba zajistit kapacitní nósilení prací.
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Anotace

Předkládají se cíle práce na spolehlivostním rozboru se-
kundárního okruhu JE s VVER 1000 v letech 1986 až 1990, pos-
tup práce a hlavní dosud získané výsledky v oblastech techno-
logického zařízení napájení parogenerátorů včetně VT regene-
race, turbiny včetně separátorů, ucpávkové a komínkové páry,
kondenzátorů, mazacího a regulačního oleje turbiny, hlavních
vývěv, generátoru včetně jeho pomocných systémů vodního chla-
zení, vloženého okruhu chlazení, plynového hospodářství, ole-
jového hospodářství a dále nízkotlaké regenerace a věžového
chladicího okruhu.

1. Cíle práce

VE Škoda v rámci úkolu A 01-123-811, DÚ 09, etapy E-01,
"Vývojově projekční práce na sekundárním okruhu", zadalo EGÚ
na léta 1986 - 1990 práci "Provozní pohotovost sekundárního
okruhu jaderných elektráren s bloky 1000 MW" s cílem stano-
vit možná slabá místa projektu sekundárního okruhu z hledis-
ka provozní pohotovosti. Na základě analýz vydat doporučení
směřující ke zvýšení provozní pohotovosti. Pro dosažení cíle
se požaduje analýza technologických subsystémů, analýza
ASŘTP sekundárního okruhu a jeho vliv na provozní pohotovost
a stanovení globální spolehlivostní charakteristiky. Řešitel
si stanovil dodatečný cíl vyjádřit podílově vliv technologic-
kých částí, ASŘTP a elektrického silového napájení strojů na
globální ukazateli spolehlivosti sekundárního okruhu.

2. Rozdělení sekundárního okruhu a postup práce

Spolehlivostní rozbor sekundárního okruhu se dá uskuteč-
nit z mnoha hledisek. Řešitelé se přidržují zadání, kterým
je ohodnotit provozní pohotovost, tj. schopnost pracovat
v režimu dodávky elektrické energie. Neanalyzují se tudíž re-
žimy najíždění, odstavování a havarijní situace. Tyto jsou
časově vůči energetickému využívání bloku nevýznamné. Hlav-
ním ukazatelem pro vyjádření provozní pohotovosti byl zvolen
součinitel pohotovosti či jeho doplněk.

Sekundární okruh JE je příliš rozsáhlý, aby se řešil
jako jeden celek. Byl proto v souladu se strukturou řídicíhé
systému (umístěného ve 13 dvojicích zálohovaných počítačo-
vých systémů DASOR) rozdělen na následující subsystémy, kte-
ré se řeší nejdříve odděleně, než se po jejich analýze pro-
vede konečná syntéza:
- turbina včetně kondenzace,
- generátor a jeho příslušenství,
- vývěvy s příslušenstvím, kondenzátní čerpadla, bloková
úprava kondenzátu, regulační armatury za kondenzátními
čerpadly,

- věžový chladicí okruh,
- nízkotlaká regenerace,



- 73 -

- napájecí zařízení parogenerátorů (nádrž, turbonapaječky,
elektronapaječky, VT regenerace),

- parogenerátory s regulacemi,
- silové elektrické napájení strojů, uřízení a ASŘTP.

Nízkotlakou regeneraci řešila VE Škoda Plzeň. Ostat-
ní technologické části řešil či řeší EGÚ Tanvald. Silové
elektrické napájení pak v převážné míře vyšetřuje EGP Praha.

3. Dosažené výsledky
Vzhledem k probíhajícímu řešení úkolu podáváme výsled-

ky jen přehledně za doposud analyzované subsystémy. Příklad
pro přiblížení způsobu jakým se analyzují jednotlivé subsys-
témy a odhadují jejich sľabá místa je uveden v samostatném
referátu připraveném pro tuto konferenci "Spolehlivost maza-
cího systému turbogenerátoru: postup, prostředky a výsledky
řešení".
Turbina včetně kondenzace.

V této technologické skupině se samostatně analyzovaly
uzel separátoru - přihříváku páry, ucpávková a komínková pá-
ra, systém mazacího a systém regulačního oleje, které se
pak připojí do celkové sestavy turbiny.

Součinitel nepohotovosti .uzlu separator - přihřívák pá-
ry je v tab. 1. Obsahuje čtyři variantní výpočty. Se součini-
telem nepohotovosti tělesa a vestaveb separátoru podle vý-
robce k = 3.Eř3 (dle našeho názoru pesimistická hodnota)
a naším optimistickým odhadem o řád lepším. Dále s uvážením
systému kontroly a řízení ideálním (absolutně spolehlivým)
a reálným.

• Tabulka 1

Těleso
odhad
Těleso
odhad

SPP

SPP

pesimistický

optimistický

SKŘ

6,2

7,7

ideální

E-3

E-4

S K ft

6,7

1,3

reální

E-3

E-3

Ucpávková a komínková pára má součinitel nepohotovos-
ti pro ideální SKfi 2,9 E-4, pro reálné SKŘ 8,5 E-4.

Uzel mazacího oleje má součinitel nepohotovosti za nor-
málního provozu k = 2,13 E-3. Jelikož analýza prokázala, že
vyprojektovaný systém nevyhovuje na střední dobu bezporucho-
vého provozu při doběhu turbiny, byla společně s E6P a škoda
navržena značná úprava uzlu mazání, která již při doběhu vy-
hovuje. Její součinitel nepohotovosti za normálního provozu
je pak k = 2,3 E-4. Vliv reálného řízení a silového elektric-
kého napájení byl při analýze zahrnut, ale hodnotu součini-
tele v podstatě neovlivňuje.

Uzel regulačního oleje, počítaný s charakteristikami
elementů na úrovni uzlu mazacího, má součinitel nepohotovosti
k = 1,2 E-2. S touto hodnotou se nelze Uspokojit. Příčinou
neuspokojivé úrovně spolehlivosti je uspořádání technologic-
kých elementů, které bude muset být podrobeno revizi. Vliv
řídicího systému a silového elektrického napájení není na
této úrovni rozhodující.
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Po zahrnutí výše uvedených subsystémů k tělesu a zbyt-
ku turbiny (bez výkonového regulátoru) dosáváme součinitel
nepohotovosti při uvážení pesimistické hodnoty pro separa-
tor- přihřívák 3,9 E-2, při uvážení optimisticko hodnoty
2,B E-2. Rozhodujícím příspěvkem k nepohotovosti tohoto uzlu
je samotná turbina a srovnatelně uzel regulačního oleje ne-
bude-liupraven. Vliv reálného SKŘ bez TVER je nepodstatný,
řádu E-4.

Generátor a jeho příslušenství

Nepohotovost subsystémů i generátoru jako celku při uva-
žování ideálního i reálného SKŘ je v tab. 2.

Tabulka 2

Plynové hospodářství G

Vložený okruh
chlazení G

Vodní chlazení statoru

Olejové hospodářství
vodíková strana

Olejové hospodářství
vzduchová strana

Ostatní části G

Generátor jako celek

SKŘ ideální

1,4 E-4

1,2 E-4

4,4 E-3

6,9 E-4

1,1 E-4

3,6 E-5

1,7 E-3

2,8 E-3

7,1 E-3

SKŘ reální

1,4 E-4

1,3 E-4

4,4 E-3

9,9 E-4

1,1 E-4

3,6 E-5

1,7 E-3

3,1 E-3

7,4 E-3

U řádků tab. 2 označených x platí první hodnoty pro výkon
bloku do 70 %, druhé hodnoty od 70 do 100 %. Je to způsobe-
no' dimenzováním chladičů 2 x 70 %. Doporučujeme zvýšit di-
menzování chladičů na 2 x 100 % a získat tím vyšší pohoto-
vost této skupiny zařízení.

Vývěvy hlavních kondenzátorů

Součinitel nepohotovosti uzlu vývěv je s ideálním SKŘ
2,7 E-4, s reálným řízením 5,9 E-4.

Nízkotlaká regenerace

Byla řešena podrobně. Stávající vyprojektovaná třívět-
vová struktura NT regenerace má součinitel nepohotovosti
technologie s ideálním řízením 1,1 E-4, s reálným řízením
2,0 E-4. Technicko ekonomické a spolehlivostní analýzy pro-
vedené ve VE škoda vedly k jednoznačnému závěru o výhodnos-
ti rekonstruování nízkotlaké regenerace na tzv. jednovětvo-
vé uspořádání, které by v budoucnosti nahradilo dosud pro-
jektovanou strukturu u později stavěných bloků.

Napájecí zařízení parogenerátorů

U tohoto uzlu, vzhledem k jeho důležitosti, byla prove-
dena řada variantních výpočtů. Kromě odhadu vlivu reálného
SKŘ porovnáním s ideálním se uvažovaly optimistické a pesi-
mistické hodnoty ukazatelů spolehlivosti prvků (u armatur,
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sít, výměníků) v rozdílu jednoho řádu, optimistické a pesi-
mistické hodnoty pro turbonapaječky v rozsahu jednoho řádu
a dále jsme uvažovali tento uzel podle stávajícího projektu
se třemi turbonapaječkami oproti dvěma napaječkám. Napájecí
zařízení parognerátorů se navíc uvažova1o pro tři výkonová
pásma 0 až 60 %, 60 až 90 % a 90 až 100 %. Zde uvádíme
v tab. 3 jen varianty s optimistickou volbou ukazatelů spo-
hlivosti prvků a redukujeme počet výkonových pásem.

Tabulka 3

Turbonapaječky
voleny

3 x TN optim, varianta

2 x TN optim, varianta

3 x TN pesim. varianta

Pásmo výkonu
0 až 60 %

5,5 E-3

5,5 E-3

1,8 E-2

Pásmo výkonu
60 až 100 %

9,1 E-3

9,1 E-3

6,3 E-2

Vliv řídicího systému byl neznatelný, proto nebyl v tab. 3
vyjádřen. Dominantní vliv na výsledky, v tab. 3 mají součini-
tele nepohotovosti samotné turbonapaječky. Podaří-li se vý-
robci tohoto technologického zařízení přiblížit se s ukaza-
telem spolehlivosti k hodnotám vykazovaným firmami s pokro-
čilou technologií, a které jsou v našich výpočtech uvažová-
ny jako vstupní hodnoty optimistické varianty, je použití
tří turbonapaječek neopodstatněné.

Věžový chladicí okruh

Součinitel nepohotovosti věžového chladicího okruhu pro
výkony bloku do 60 % je k = 4,3 E-4 vzhledem k tomu, že chla-
dicí okruhy jsou dva vzájemně zálohované. Ve výkonovém pásmu
od 60 do 100 % je jeho hodnota již pouze 4 E-2.
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KONCEPCE ŘEŠENÍ A ZPŮSOBY OVĚŘENÍ SYSTÉMU JfP.OVOZNÍ DIAGNOSTI-
KY PG A K0 W E B 1000 ,

Anotace
V příspěvku jsou stručně uvedeny systémy kontroly vibra-

cí, odhadu zbytkové životnosti, kontroly vlhkosti a chemické
diagnostiky pro PG a KO bloků VVEB 1000 a naznačeny způsoby
jejich ověření na 1. bloku JETE.

1. Úvod
Koncepce řešení systémů provozní diagnostiky PG a KO blo-

ků VVER 1000 vychází z technického zadání hlavního projektanta
L 1 a zohledňuje zkušenosti, Jcteré byly získány s prvky a
systémy provozní diagnostiky vuEZ, které byly dodány na bloky
W E B 440 EDU L 2, 3 .

K gysternům provozní diagnostiky PG a K0 bloku W E B 1000,
které VUEZ vyvíjí a •Ale aa bloky JETE ve spolupráci se Skoda
ZES dodat, patří:
- systém kontroly vibrací
- systém odhadu zbytkové životnosti
- systém kontroly vlhkosti
- systém chemické diagnostiky

Stav v řešení těchto systémů a způsoby jejloa ověření
jsou dále stručně popsány.

2. Systém kontroly vibrací
Škoda ZSS objednal ve VÚEZ pro 1• blok JETE vyvoj a do-

dávku 13-ti kanálové soupravy pro měření a hodnocení vibrací
vnitřních struktur PG a KO. Podle zkušeností z EDU doporuču-
jeme doválet snímače vibrací od prominentních firem. Měřicí
řetězce vibrací, vyhodnocovací jednotka a její programové vy-
bavení jsou dodávkou VÚEZ. Základní jednotkou pro měření je
programovatelný stejnosměrný zesilovač VÚSZ-PMS 8801, který
má dvě funkční části: analogovou, s minimálním zkreslením
vstupních signálů a s možností zařazeni filtru a číslicovou,
pro nastavení všech funkcí stejnosměrného zesilovače. Zesilo-
vač v kombinaci se vstupně výstupními modely VUEZ-PMS 88ti
může zpracovávat signály termočlánků, odporových teploměrů.
tenzometrů, induktivních snímačů a piezoelektrických snímačů.
Zesilovač má vlastní sítové napadení, které společně s opto-
elektrickým oddělením řídicích signálů a ve spojení se vstup-
ně výstupním oddělovacím modulem zabezpečuje galvanické od-
dělení mezi jednotlivými kanály. Při vývoji a realizaci ze-
silovače VUXZ-PMS 8801 bylo použito výhradně součástek z
CSSB a zemí BVHP.

K ověření programového vybavení systému jsou připrave-
na u výrobce PG, VZSKG Ostrava, měření, s eílem provést mo-
dálni analysu konstrukce a určit charakteristické frekvence.
Na 1• bloku JITÍ je pak připravována simulace rázů speciál-
ním kladívkem s měřením odezev v místě instalace snímačů.
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3. Systém pro odhad čerpání životnosti
Systém je určen k on line hodnocení kumulace poškození

a tím i odhadu čerpání životnosti exponovaných uzlů tlako-
vých komponent primárního okruhu na základě trvale měřených
časových změn tlaku v primárním okruhu, na sekundární straně
PG, časových* změn teplot kovu těchto uzlů a lokálních změn
koncentrací příměsí v kotlové vodě PG. Výpočtový odhad čerpá-
ní životnosti vychází z metodik aplikovaných v pevnostních
projektových výpočtech, avšak bere v úvahu skutečné, za pro-
vozu bloku proběhlé zátěžné cykly od vnitřního přetlaku a
místních teplotních napětí s přihlédnutím k degradaci vlast-
ností použitých konstrukčních materiálů vlivem působení
pracovních látek.

Systém sledování zbytkové životnosti umožňuje jednak me-
todou navlékání kalibrů, odvozenou z metody .stékání deště
L 5 , on-line sbírat a třídit tlakové a teplotní změny v ča-
se, stejně jako i dalgí parametry obsahující informace o zá-
těžích a měřitelné trvale za provozu jaderné elektrárny a
jednak umožňuje určit srovnávací napětí sestavené z napětí
od přetlaku a teplotních napětí v kritických místech expono-
vaných uzlů, vyhodnotit jejich časové změny, utřídit je a
shromažďovat a srovnávat s hodnotami rozborů napětí a počtu
cyklů podle konstrukčních křivek typu iíanson-Coffin a meto-
dami lineární kumulace poškození provádět odhad čerpání úna-
vové životnosti materiálu komponent.

Napětí a změny napětí od přetlaku jsou lineárními funkce-
mi časových změn přetlaku na primární straně PG, na sekundár-
ní straně PG a přetlaku KO.

Celková, a místní teplotní napětí ve sledovaných kritic-
kých místech exponovaných uzlů jsou určována z časových změn
údajů termočlánků instalovaných převážně na vnějším povrchu
uzlů pomocí matic impulzních funkcí, které jsou charakteris-
tické pro hodnocený uzel a jsou vytvářeny v závislosti na
diskretizaci povrchové, objemové a časové souřadnice problé-
mu. V programu řešení úlohy se vychází z principů superpozice.

Příspěvek vibrací vnitřních struktur a připojených po-
trubí PG a KO je v programu chápán jako rozdíl celkových a
pásmových úrovní vibrací vůči srovnávanému stavu.

Užití programu a metodiky sledování zbytkové životnosti
je možné v případě, že:

- jsou k dipozici v reálném Čase údaje snímačů tlaku páry
v PG, tlaicu na primární straně a tlaku v KOj

- na uzlech komponent jsou nainstalovány termočlánky a jsou
vyvedeny jejich signály}

- je k dipozici vstupně-výstupní jednotka s A/D převodníkem}
- je k dipozici vyhodnovací jednotka s příslušenstvím

(napr. typu IBM XT).

Systém pro odhad čerpání životnosti tohoto typu je
v experimentálním provozu na 2. bloku EDU L 3 a je připra-
vován pro 3. a 4. blok EMO*

Příklad utříděných vybraných teplotních směn v čase
systémem na 2. bloku EDU za přibližně dvouměsíční období je
v tab. 1• V horní polovině tabulky jsou pro jednotlivé body
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uzlů s instalací termočlánků naFG aKO uvedeny počty
vzniklých teplotních půlcyklů pro jednotlivé intervaly roz-
kmity ve třídách 2T. = 4 až 8,6 K, 2T, = 8,6 až 19,9 K a
takf̂ ir hodnoceném obiobí. Ve spodní polovine tabulky jsou
pro tytéž termočlánky uvedeny počty půlcyklů -erivací te-
plotních zatěn podle času pro jednotlivé intervaly rozkmitů

2 ( ™ ) A = 0,023 až 0,033 K.s"
1, 2 (~|) A " 0,033 až 0,045

K.s"1 atd.
V zahraničí se systémy tohoto zaměření zkouší nebo již

byly instalovány, např. v USA na 2. bloku San Onofre, ve
Francii na bloku Bugey 2 nebo systém FAMOS fy Siemens - KWH.

Pro ověření systému je ve vývojových měřeních na ublo-
ku ETE zahrnut program V 19, jehož cílem je poskytnut upřes-
ňující podklady pro řešení programového vybavení systému.
T&aito měřeními se též získají poznatky o vlivu technologic-
kých operací a způsobu fóz-ení bloku při hydrozkouSkách, fy-
zikálním a energetickém spouštění a při provozu bloku na te-
plotní zatěžování exponovaných uzlů PG a K0. Tyto výsledky
poslouží i k úpravám provozních předpisů tak, aby způsob za-
těžování komponent byl co nejpříznivější vzhledem k čerpání
projektové životnosti.

4. Systém kontroly vlhkosti
Podle zadání hlavního projektanta L ' ne syntém pře-

devším určen ke kontrole za provozu úniků v přírubových spo-
jích na reaktoru, kompenzátoru objemu, parních generátorech
a v armaturách systému kompenzace tlaku. I když je u nás
tento systém přijat k řešení v programu KPVTP, dosud nebyl
jeho vývoj a realizace p?o bloky ETE do VuSZ Brno zadán.

5. Systém chemické diagnostiky
Cílem chemické diagnostiky je průběžná kontrola domi-

nantních parametrů vodního režimu uvnitř PG umožňující hod-
nocení korozních procesů. V systému je analytická část, kte-
rá sleduje chemické složení odebíraných vzorků vody a část
přímého měření zahuštění solí prostřednictvím vodivostních
čidel.

Pro analytickou část systému je u PG 1. bloku JETE při-
pravována řada odběrových míst po výšce a délce trubkového
svazku v programu V 91 ověřovacích měření. Jedním z výstupů
je i stanovení míst maximálních koncentrací solí v sekun-
dární vodě PG a řečeni optimalizovaného místa odběru odluhů,
tak jak jiř bylo experimentálně ověřeno u PG VVER 440 L 4 .

V Části systému přímého měřeni budou uvnitř PG zabudo-
vána vedivostní čidla. K jejich vyvedeni vně nádoby je na
PG již ve výrobě připravován nátrubek.

Realizace systému chemické diagnostiky pro bloky JETE
vSak dosud ve VUEZ Brno objednána nebyla.
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Tab. 1 - Praktické výsledky on-line užití metody navlékáni kalibrů pro .'ír-ání a třídění teplot
nich cyklů ve vybraných místech PG a K0 v průběhu dvouměsíčního sledovaného období
ve 2. bloku EDU (T2 - T1 -rozdíl teplot ve stěnš spodní části nádoby, T U - teplota
spodní části primárního kolektoru u heterogenního svaru, T? - vrchní povržka nádoby,
T091, 092 - nátrubek vstřiku vody, T097 - spodní nátrubek)

2TA/K/
Ternočlánky Parní generátor Kompenzátor ob.i emu

T2 - TI T1 1 T7 T091 T032 T097
4,0
6,6
19,9
20,0
26,9
34,8
44,0
54,5
66,6
80,4

8,6
19,9
20,0
26,9
34,8
44,0
54,5
66,6
80,4
96,4

7
1
1
0
0
0
o
o
o
o

2
0
0
o
o
o
o
o
o
o

2
1
0
o
o
o
o
o
o
o

6
o
o
o
o
o
o
o
o
1

7
2
0
0
0
o
1
o
o
1

26
3

0
0

o
2
0

c

T2 - TI T1 T7 T091 T092 T037

0,023
0,033
0,045
0,058
0,073
0,090
0,11
0,13
0,16
0,18
0,23
0,27
0,31
0,37

0,033
0,045
0,058
0,073
0,090
0,11
0,13
0,16
0,18
0,23
0,27
0,31
0,37
0,43

510
36

9
0
1
0
0
0
0
o
o
o
o
o

486
12

0
0
0
0
o
o
o
o
o
Ú
o
o

72
3
i

0
o
o
o
o
o
o
c
o
o
o

10
i
o
o
1
o
o
o
o
o
o
1

97
2
3
0
2
1
0
0
o
o
o
1
o
1

o1 4
51

0
0
0
o
c
1
o
o
o
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Ing. Vladimír Mgller, Ing. J i ř í švarný, Ing. František Svi-
tak, Ing# Petr Křížek, Ing. Václav Valenta

ŠKODA k.p. Plzeň, VVZ-R/odd. Výpočty, 316 00 Plzeň

VÝPOCTOVÍCH PROGRAM0 PRO J A U E R K Ý BLOK S REAKTOREM
VVER 1000

Anotace

V referátu jsou charakterizovány výpočtové programy
vyvinuté, osvojené či adaptované v k.p. SK0DA-ZE3 pro neu-
tronověfyzikální, termohydraulické a radiační analýzy reak-
toru a jaderného bloku typu VVER 1000.

1. Úvod

Posláním pracoviště, specializovaného ve VVZ-R závodu
Energetické strojírenství k.p. ŠKODA na řešení teoretických
výzkumně-vývojových úkolů z jaderné energetiky je připravit
systém výpočtových programů pro neutronověfyzikalní, termo-
hydraulické a radiační analýzy jaderného reaktoru a bloku
typu WER 1000. Práce jsou řešeny převážně z úkolu státního
plánu RVT A01-117-811, jehož gestorem je k.p. ŠKODA, v rám-
ci několika etap DU 02, 03. 17 a 19 a dále prostřednictvím
hospodářských smluv z úkolů RVT, jejichž gestorem je externí
vědeckovýzkumná organizace. Cílem tohoto příspěvku je podat
stručnou charakteristiku výzkumněvývojové činnosti, zaměře-
nou na realizaci výpočtových programů a představit jejich
širokou využitelnost při konkrétních aplikacích.

2. Soubor programů pro neutronověfyzikalní výpočty

Zahrnuje programy pro přípravu malogrupových knihoven
i programy pro makrovýpočty reaktoru v procesu reálné ex-
ploatace. Páteří systému je sgektrální program WlIviS a makro-
kód MOBY-DICK. Vedle těchto kódů je pro tvorbu knihoven vy-
užíván program APRO a pro doplnění detailních distribucí
výkonů v palivové kazetě programu HEXALOK. Výrazně vyšší po-
měr výšky k ekvivalentnímu průměru aktivní zóny u reaktoru
WER 1000 vyvolává nepříjemné Xe oscilace. Za tímto účelem
je již řadu let vyvíjen speciální program OPTICON pro řízeni
Xe oscilací. Soubor jmenovaných programů reprezentuje origi-
nální výpočetní systém alternativní sovětskému systému pro-
gramů typu BIPR.

Metodické a vývojové práce jsou řešeny v těsné vazbě
na mezinárodní spolupráci, hlavně v rámci Mezinárodního do-
časného kolektivu pro fyziku reaktorů typu WER zemí RVHP
(MDK). Cílem pracovních skupin MDK je vytvořený zdokonalené-
ho výpočetního aparátu pro výpočty aktivních zon WER 1000.

Vývojově nejnáročnější je v současné době tvorba malo-
grupových knihoven. Ve srovnání s kazetou WER 440 je kazeta
VVER 1000 výrazně heterogennějši s nezanedbatelnými efekty
změn spektra na vývoj isotopiclcého složení paliva. Doposud
bvla vytvořena základní metodika parametrizace založena na
teorii spektrálních indexů a navržen postup její realizace.
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Ukazuje se, že minimální verze knihovny s omezeným zahrnutím
spektrálních efektů bude pro 3-letou kampaň reaktoru WĽR
1000 vyžadovat bez rezervy nejméně 1300 spektrálních výpočtů
programem 1A1MS. V případě dvourozměrných výpočtů to předsta-
vuje na dosud využívaném počítači M 4030 finanční objem ve
výši asi 1,2 mil. Kč*. Ve snaze dosáhnout úspory se prověřuje
postup tvorby knihovny na základě kombinace jednorozměrných
transportních a dvourozměrných difuzních výpočtů, V současné
době je v programu MOBY-DICK zabudována oavojená knihovna
dat MAGRU, dovolující realizovat hrubosítové potvelné výpoč-
ty pal. kampaní prototypového reaktoru WER 1000 a modifiko-
vané verze této knihovny bylo využito pro výpočty dvouleté
kampaně reaktoru 1. bloku ETE.

Vývoj programu MOBY-DICK probíhal více než 10 let a na-
vazuje na původní úsgěšný program TRAP. Jde o nejrychlejší
a nejvšestrannější kod svého druhu z provozovaných v RVHP.
Plně splňuje požadavky na zdokonalený výpočetní systém v rám-
ci MDK. 0 kvalitách programu svědčí též jeho nasazení na vý-
počty kampaní současných čs. jaderných elektráren.

V úzké návaznosti na program MOBY-DICK pak probíhají
práce na programu OPTICON pro řízení Xe oscilací. Současná
verze programu dovolila pochopit některé teoretické základy
tohoto procesu v reaktoru. Záměrem nové verze programu je
respektovat reálné požadavky provozu reaktoru WER 1000.

3. Soubor programů pro termohydraulické výpočty

K určení termohydraulických charakteristik primárního
a sekundárního okruhu, reaktoru a aktivní zóny jaderného
bloku a reaľctorem typu WER 'je využíván systém výpočtových
programů, zajištujících vzájemnou vazbu mezi jednotlivými
programovými moduly řešícími globální i lokální termohydrau-
lické parametry.

Pomocí výpočtového programu STAMOD jsou v první fázi
určeny základní globální statické charakteristiky JE* Na zá-
kladě zadaného tepelného výkonu reaktoru a tlaku chladivá
v hlavním parním kolektoru (HPK), konfigurace práce smyček
primárního okruhu (PO) podle počtu pracujících a nepracují-
cích hlavních cirkulačních čerpadel (HCC), charakteristik
hydraulického odporu jednotlivých komponent obou okruhů*
průtokových charakteristik HCČ, frekvence sítě a dalších
údajů jsou určeny základní termohydraulické parametry bloku.

Teplofyzikální výpočty aktivní zóny reaktoru WER 1000
jsou prováděny pomocí programového komplexu CALOPSA (vy-
vinutého ve spolupráci SVUSS a ZES), založený na metodě sub-
kanálové analýzy. Pro hrubý výpočet celé zóny nebo jejího
symetrického segmentu se používá verze CALOPEA-AZ. Bezobálko-
vá zóna je rozdělena tak, že každá kazeta je reprezentována
jedním subkanálem. Vazba mezi neutronově fyzikálními a termo-
hydraulickými výpočty je zajištěna programovým komplexem
"MOBY-DICK (hrubosítové verze) - CALOPEA". Na základě typu
vsázky paliva, jeho překládek a historie zatěžování vyhod-
notí program MOBY-DICK okamžitou radiální a axiální distri-^
buci výkonu v aktivní zóně. Program CALOPEA pak počítá roz-
ložení průtoků a teplot • jednotlivých kazetách i s možností
uvážení případné částečné blokády průtoku v důsledku vnik-
nutí cizího tělesa nebo deformace pal. proutků. Program
umožňuje vytypovat nejzatíženější pal. kazety v libovolném
čase provozu elektrárny. Pro ty pak lze provést detailní



yxa dický výpočet kadety pomocí základni verze pro-
gramu CALOťiCA, u které je metoda subkanálové analýzy vztažc
na na elementární subkanály mezi pal. proutky a distribuce
výkonu v kazetě zadávána z jemnosítové verze programu MOBY-
-DICK reap, z programu HEXALOK. V následující fázi je pro-
vedena podrobná analýza termomechanického chování pal*
proutků pomocí výpočtového programu rIN (sestaveného v l3JV).
Výsledkem je zpřesněný výpočet teplot pokrytí a paliva
i stupně porušení palivových proutků.

Pro výpočtové analýzy termohydraulických procesů probí-
hajících v primárním okruhu při havarijním porušení jeho
těsnosti je k dispozici osvojený,, mezinárodně prověřený a uz-
návaný program RELAP4/M0D6. Umožňuje modelovat dynamiku chla-
divá y primárním okruhu s připojenými havarijnímx aktivními
i pasivními systémy. Účast našeho pracoviště na výpočtové
analýze experimentu, simulujícího středně velký únik na
stendu KFíd Budapest (projekt 1ÍAAS) dovolila získat cenné
zkušenosti pro optimální využívání programu. Kontrola experi-
mentů simulujících havarijní zalévání aktivní zóny v ZES/
WZ-R bude prověrkou další chňapli kácí tohoto programu. Pro
účely havarijního zalévání zóny byl rovněž sestaven program
vycházející z převzatého popisu programu TRAC-PIA, dovolují-
cí modelovat vedení tepla v palivu, přestup tepla do stlači-
telného dvoufázového prostředí i vývin třaskavé směsi vznika-
jící při exotermické reakci prehratého povrchu paliva* Dosa-
vadní využívaná výpočetní technika však nedovoluje jeho prak-
tické využití. Proto byl převzat a osvojen jednodušší kod
REFLUX, méně náročný na rozhodující požadavky výpočetní tech-
niky.

Dynamika jaderného,bloku jako řízeného objektu je simu-
lována nově vyvíjeným ko,dem SIDY, nahrazujícím původní
zjednodušený hybridní kod SIMOD. Lze jím analyzovat normál-
ní provozně-poruchové režimy bloku v rozsahu výkonu energe-
tického pásma i abnormální havarijní stavy, při nichž je
zachována integrita okruhů* Převedení bloku do nového ustá-
leného stavu je vázáno na systém automatického řízení a sys-
tém ochranných blokád, které plní či v kombinaci poruch zce-
la neplní svou původní řídící či ochrannou funkci.

Výpočtové modifikace kódu HEPRO prošly několika vývojo-
vými etapami c Jde o integrální výpočtové programy, určené
pro analýzu tlakových, teplotních a radiačních poměrů v her-
metických prostorech s barbotážním systémem nebo v ochranné
obálce u jaderných bloků s reaktory typu WER, Dosavadní řa-
dou verzí a modifikací lze volit model respektující termo-
dynamickou rovnováhu či nerovnováhu fází, sledovat koeficien-
ty usazování štěpných produktů na stěnách hermetických pros-
torů a koeficienty odstraňování těchto produktů sprchovým
systémem i množství vznikajících nekondenzovatelných plynů
z parovzdušné směsi, sledovat i únik směsi do vnějšího pro-
středí lokality při mechanickém porušení hermetického prosto-
ru či ochranné obálky (pád letadla apod).

Ze souboru programů zasluhuje dále pozornost program
NÁTUR, dovolující analyzovat stacionární či zatím kvazi-
stacionární přechodové režimy dochlazování reaktoru při-
rozenou cirkulací chladivá a dále programy KOPR a TETA,
umožňující řešit metodou konečných prvků trojrozměrné
stacionární i nestacionární teplotní pole v konstrukčních
částech reaktoru a zařízeni primárního okruhu při různi
zadaných okrajových a počátečních podmínkách*
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4. Soubor programů pro radiačný bezpečnost a stínění

V oblasti radiační bezpečnosti a stínění jsou výzkumně-
vyvojové práce zaměřeny v první řa<55 na rozvoj metod určení
fluencí rychlých neutronů dopadajících na tlakovou nádobu
tTN). Byla rozpracována velmi efektivní originální metoda,
řešící třírozměrný problém určení flueneí pomocí "funkce
vlivu-. Jde o určení příspěvku částí aktivní zóny s jednotli-
vými zdroji na zvoleny lineární funkcionál (např. fluenci
neutronů s energií větší než 0,5 MeV) v místě TN. Tabulky
funkcí vlivu dovolí rychle určit v návaznosti na výpočty
distribuce výkonu v aktivní zóně fluence po obvodu i výšce
TN,, před i za TN, Jsou použitelné pro libovolný blok i kam-
paň daného typu reaktoru. Mohou být určeny z řešení združené
úlohy dvourozměrným programem DOT^ metodou Monte Carlo nebo
integrací pomocí metody bodových jader. Poslední jmenované
metodě bylo věnováno největší úsilí. Byl vypracován způsob,
jak touto metodou určit efektivní konstanty prostřednictvím
přesného jednorozměrného kódu ANISN.

Příkony dávkového ekvivalentu i zdroje vývinu tepla
v konstrukčních materiálech jsou řešeny kompletem programů
SOPPGA (Soubor programů gema)* Jsou užívány zdroje elementár-
ních geometrických forem (objemových, povrchových, lineár-
ních)* Výpočet probíhá klasickou cestou integrace nerozptý-
leného záření metodou bodových jader a s uvazováním vlivu
rozptýleného záření pomocí faktorů nahromadění pro vrstev-
naté prostředí dle Kitazumy a Brodera.

Řešení problematiky transportu korozních produktů
v primárním okruhu bylo vynuceno cílem upřesnit r.droje záře-
ní pro určení příkonu dávkového ekvivalentu při aktivní mon-
táži a demontáži. Výsledkem prací je metodika respektující
fyzikálně chemické procesy při korozi a program řešící trans-
port s uvažováním rozpustnosti korozních složek ve stacionár-
ních i nestacionárních režimech práce jaderného bloku.

Pro řešení transportu a bilancí aktivit je k dispozici
modulární systém programů TRABAK. vybavený knihovnami pro
štěpné a aktivační produkty e paliva včetně transuranů a je-
jich přirozených rozpadových řad (celkem kolem 1530 nuklidů)•
S jeho pomocí lze stanovit aktivity a zdroje záření aktivo-
vaných materiálů vyhořelého paliva, vzniklých štěpných produk-
tů, produkci tritia v průběhu kampaně a řešit problémy trans-
portu aktivit na JE i v jejím okolí pro normální provozní
režim, projektové i nadprojektové havarijní situace (v součin-
nosti s progrsmea HEPRO) včetně ocenění individuálních dávko-
vých ekvivalentů (IDE) na obyvatelstvo výp. programem HERALD.

5. Závěr
Z výše uvedeného přehledu je zřejmá šíře výzkumně-

vývojové problematiky, komplexně sledovaná v oborech reak-
torové fysiky, ttrmohydrauliky stínění • radiační bezpečnosti
• - • - * " .-•--——* - •- SKODA. Svým charakte-

icky velmi ná-
vyžiäujících'žňäčÄé ňářóky ni kapacitu" psnětt, operační
rychlost a spolehlivostvýpočetní techniky. Bextšchto
základních vlastností infoocetní techniky Mlse .yýpoSty
realizovat operativní, efektivně • ekononicíy úsptrnl.



Řada originálních výp. programů vyvinutých v k*p* ŠKODA
byla již standardizována, další jsou pro standardizační ří-
zení připravovány. Rada výp. programů je využívána i externí-
mi organizacemi a ústavy v tuzemsku i v zemích RVHP na zákla-
dě vědeckotechnické spolupráce při poskytování reciproční vý-
měny výp* programů.

Lze konstatovat, že jsme jediným pracovištěm v CSSR,
které danou problematiku ve výše uvedené posloupnosti oborů
řeší komplexně* Cílem je postupně rozšiřovat vzájemnou pro-
vázanost výpočtových programů v rámci oborů i v mezioborové
úrovni pro zkvalitnění výsledků výpočtu a zajistit jejich
verifikaci*

V k.p* ŠKODA jsou programy v plném rozsahu využívány
resp* připravovány k využití ke zpracování podkladů k prů-
vodní výrobní a technické (pevnostní) dokumentaci, přea-
provozní bezpečnostní dokumentaci, k realizaci vývojových
měření a vyhodnocování testů fyzikálního a energetického
spouštění jaderných bloků a podkladů pro nová specializo-
vaná odvětví Opravárenství a Likvidace jaderných elektráren*
Práce jsou realizovány v souladu s plněním úkolů 3* priorit-
ního směru KP VTP přičemž další vývoj je směrován s perspek-
tivou využití programového potenciálu pro projekt jaderného
teplárenství a výtopen a projekt tlakovodního reaktoru nové
generace se zvýšenými manévrovacími vlastnostmi*
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Výsledky výzkumně-vývojových prací pro sekundární

VVEP 1000

Ing. Josef Faukner, Výstavba elektráren Skoda,
koncernový podnik Praha

Koncernový podnik VE Škoda jako generální dodavatel

technologické části byl pověřen koordinací a řešením několika

významných dílčích úkolů v úkolu státního plánu RVT A 01-123-

811, který komplexně zabezpečuje přípravu dodavatelů na do-

dávky JE s bloky 1000 MW. V přípěvku jsou podány informace

o výsledcích dosavadních výzkumně vývojových prací ze širší-

ho, systémového hlediska. Z poslání VE Skoda jako GDt a finál-

ního dodavatele, i jako části koncernu Skoda vyplývá povinnost

být iniciátorem při řešení interakcí jednotlivých prvků i va-

zeb složitého systému jaderných elektráren. Působí také odpo-

vědnost, kterou VE Skoda nese zejména v počátečních, navzájem

se prolínajících fázích zajištění jaderné elektrárny; uvážit

je nutno i úlohu dodavatelů následně, kdy celospole&iskou od-

povědnost za provozy systému přejímá provozovatel. Výsledky

v dalším uvedené proto vznikly při úzké spolupráci vývojových

pracoviší dodavatelů a výrobců, výzkumných ústavů s vývojový-

mi pracovišti VE Skoda. Intensivní a cennou vědeckou podporu

poskytuje v posledních letech při řešení problematiky sekun-

dárního okruhu a jeho komponent řada ústavů ČSAV v rámci doho-

dy o spolupráci s koncernem Skoda*

V oblasti termodynamiky oběhu byla provedena řada prací,

přinášejících především tyto výsledky:
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- optimalizaci počtu regeneračních stupňů a použití provozu

turbosoustrojí s klouzavým tlakem s positivním účinkem na

mernou spotřebu tepla,

- další nutné poznatky pro konečný návrh tepelného schématu

turbosoustrojí a sekundárního okruhu JETE,

- návrh československé varianty tepelného schématu sekundární-

ho okruhu JE v rámci třetího prioritního směru XP VTP.

»' současném údobí jsou vyhodnocovány poznatky získané na Roven-

skt JE a pozornost je věnována další optimalizačním variantám

systému regenerace a vývodu tepla pro teplofikaci.

Velký rozsah prací byl vykonán a intensivní se pracuje

v oblasti spolehlivosti sekundárního okruhu a ;'eho zařízení*

Byly provedeny spolehlivostní rozbory důležitých prvků a kon-

strukčních skupin turbosoustrojí, dále spolehlivostní rozbory

důležitých anebo vybraných subsystémů sekundárního okruhu. Ty-

to rozbory ukázaly možnosti dalšího zlepšení spolehlivostních

charakteristik posuzovaných objektů; tato zlepšení jsou také

promítnuta do konstrukční s projektové dokumentace JETE.

V posledním údobí je pozornost soustředěna na vývoj spolehli-

vou tních hodnocení rozsáhlejších subsystémů a na hodnocení

zinkaných zahraničních podkladů a údaju o porovnatelném zaříze-

ní.

V oboru technické diagnostiky sekundárního okruhu lze za-

znamenat výrazný pokrok, hlavně v automatizovaných diagnosti-

ckých systémech. Výsledkem je propracovaná koncepce struktury

automatizovaného systému diagnostiky sekundárního okruhu (dále

AZĽ 30) jako integrální součásti ASS TP. Zmíněný A3D SO posti-

huje nejen technický stav jednotlivých zařízení, ele i stav

dílčích systémů a procesů v sekundárním okruhu probíhajících.
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Technické řešení přístrojového a programového napojení ASD SO

bylo odsouhlaseno sovětským generálním projektantem. Zabezpe-

čeno bylo také experimentální modelové pracoviště, které je

v současné době ve spolupráci s k.p. Skoda Plzeň oživováno a

bude sloužit zejména k experimentálnímu ověřování programového

vybavení AS]) SO. Na základě vývojových prací samozřejmě probí-

hají potřebné projektové práce.

Pozornost je věnována otázkám dynamických a přechodových

jevů. Jedná se například o problémy odezvy systému sekundárního

okruhu při havarijních, poruchových a dalSích nenormálních pro-

vozních stavech. V této oblasti byl především zkoumán subsystém

turbosoustrojí, kde byly zmíněné stavy definovány a výsledky

analýz jsou promítány do návrhů příslušných řídících a ochran-

ných systémů. Výsledkem vývoje je též universální program au-

tomatizovaných výpočtů vodního rázu v potrubních soustavách,

který byl úspěšně experimentálně ověřen na jednom z čs* bloků

200 KW. K této skupině náleží dále výzkumně-vývojové práce

v oblasti interakce mechanických soustav stroj-základ-podsákla-

dí. Výsledkem vývojových prací je např. jednotná metodika hod-

nocení seismické odolnosti technologického zařízení a jeho za-

jištění proti seismickým a jiným podobným dynamickým účinkům.

K dispozici jsou také metody hodnocení zmíněných účinků na

turbosoustrojí, umožňující dle podmínek příslušné lokality

kontrolu konstrukčního řešení a jeho případné úpravy* Výsled-

kem je též systém pružného uložení základů turbosoustrojí, kde

je ukončen vývoj pružných isolačních prvků a intenzivně pokra-

čuje vývoj viskóznich tlumičů* Souběžně probíhá vývoj měřících

metod dlouhodobých degradací zmíněných mechanických soustav,

především pak turboioustrojí. Z podnětu VE Skoda i dle potřeb
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výrobců byla řešena řada dílčích úloh interakce pracovních

látek a zařízení, napřo poměry v regeneračních ohřívácích při

výpadku TG, dčinky teplotních rázů. a jiné, zmíněné v ostatních

referátech.

Důležitou problematikou u zařízení sekundárního okruhu

Jsou fyaikálně-chemické účinky pracovních látek, aejmsna

erozní koroze a korozní účinky na jednotlivé druhy materiálů.

VE Jkoda a okoda Plzeň před několika lety shrnul své úvahy a

zkušenosti v doporučení, odstranit z okruhu pára-kondenzát

všechny slitiny ničdi a nahradit u kondenzátorů turbin titanem,

v ostatních případech ocelí. Kromě devizových nároků na volně

směnitelná měny byla uvážena (vzhledem k tehdejší politické

situaci) možnost embarga dovozu tenkostenných titanových tru-

bek, které žádná ze zemí RVHP nevyrábí a jsou dostupné pouze

z několika VKS. 5 ohledem na další aspekty proto byla tato

varianta ponechána ve vývojovém programu, ováem s výstupy pro

následné JE. Výhod uvedeného řešení se jeví řada, je možno:

- Tísnícími svary trubek k trubkovnicím kondenzátoru zajistit

jeho takřka absolutní těsnost. Společně s vynikající odolno-

stí titanu proti korozi tak lze zabránit príniku chladící

vody do okruhu páro-kondenzát.

- Odstraněním vody lze přejít z neutrálního či jemu blízkého

chemického řeži. u SO na režim s vysokým pH. Korozní úbytky

se tak sníží o dva řády a prudce poklesne erozní koroze • Pro

parní potrubí s wiitrním plátováním a jiné části je pak možno

použít 2?úii chromové oceli třídy 15313 především se však

sníží množství oxidů železa usazených v parogenerátorech.

Počáteční zdrženlivý postoj k uvedenému řešení se během posled-

ní doby v Evrop? změnil v podstatě na standard, tzn. že u bloků
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JE velkého výkonu s věžovým chlazením není v převážné většině

používáno na kondenzátorech a dalSích výměnicích trubek ze sli-

tin mědi. Při chlazení mořskou nebo brakickou vodou se používání

titanových slitin stalo normou. V současné době se vývojové

práce zintensivněly, aby přechod čs« bloků 1000 MW na vybavení

kondenzátory s titanovými trubkami byl uspíšen*

Pohlížíme-li na sekundární okruh JE z hlediska časových

fází zajištění systému jaderné elektrárny, pak neodlučitelně je

nutné vývojově zabezpečit i specifické činnosti dodavatelů

k tomu náležící.

V předchozím textu byly saíniny některé výsledky počíta-

čové podpory inženýrských a projektových prací. V rámci vývo-

jových prací tak vzniká řada komplexů programového vybavení -

pro výpočty dynamických účinků, pro výpočty a projekty základů

rotačních strojů, zmíněné výpočty vodního rázu aj. Na počíta-

čích VE Skoda je implementováno programové vybavení kreslení

schémat,ověřován a v praxi využíván automatizovaný informační

systém přípravy výstavby a jejího řízení.

Chápeme-li problém projektu sekundárního okruhu obecně a

nikoliv jen stroze dle čs. vyhlášek, musí být jedním z jeho

význaků to, že obsahuje všechna řešení nutná k tomu, aby tento

složitý celek (i celou JE) bylo možno uvést do spolehlivého a

bezpečného provozu* Z hlediska struktury úkolu RVT je sice

tato oblast řešena ve avléštním dílčím úkolu DU 19, ovšem zpět-

nou vazbou se promítají výsledky prací v tomto úkolu do vývo-

jových problémů sekundárního okruhu i jeho jednotlivých zaříze-

ní.
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Výzkumně-vývojové práce ns 30 nemohly opomenout ani otázku

montáže a mnohdy (přesněji řečeno) dokončení výroby zařízení na

staveništi. Jestliže v dřívějším údobí byly vývojové práce cí-

leny na ověření realizovatelnosti konstrukčních návrhů na stave-

ništi a zjištění potřeb vývojových prací pro oblast montáže,

nyní se těžiště prací přesunulo na řešení konkrétních vývojových

problému. Konkrétně se jedná o problematiku Eontážfe kondenzáto-

ru, scpanítoru-přihříváku, vlastní turbiny a systému pružného

uložení, uvedeme-li nejdůležitější. K této skupině otázek nále-

ží tiků vývo* svařování potrubí s vnitřním plátováním.

Významný podíl činí výzkumně-vývojové zabezpečení experi-

mentálních zkoušek a měření SO. Na rozdíl od většiny zařízení

primárního okruhu, která byla v provozních podmínkách ověřena

již v SSSR, je SO ORTE československým řešením, ľe proto pro

potřeby provozovatele i dodavatelů nutné přesným měřením zji-

stit vlastnosti 30 i jednotlivých aařízení. V̂ vc-jové práce

v uplynulém období byly proto orientovány na specifikování roz-

sahu a druhů těchto zkoušek a měření, aby potřebná opatření

byla promítnuta do projektové i konstrukční dokumentace prvého

bloku J£TE.

Zchájeny byly vstupní vývojové práce v oblasti jakosti

systémů. V souladu se světovým trendem se tyto práce zaměřu-

jí na složitou oblast jakosti inženýrských, projektových i ji-

ných duševních prací vykonávaných při připraví a zabezpečování

složitých systémů. Vývojová pozornost je v?nován& i uplatnění

automatizace v oboru řízení jakosti, kde je rozpracován auto-

G.f.< t lisovaný informační systém jakosti při výatavbř a uvádSní JE

do provozu.
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Závěrem poznamenejme, že cílem referátu bylo alespoň ve

stručném přehledu ukázat různorodost a slož: tost vývojové

problematiky při pohledu na SO jako celek ve struktuře jader-

né elektrárny. Existuje v ní řada interdisciplinárních pro-

blémů a stejně tak monotematické vývojové oblasti nabývají

v systémových vztazích jiné kvality. Chtěli jsme také ukázat,

jaký soubor otázek se ácrývá a je vzájemně spojován v pojmu

vývojové problémy sekundárního okruhu. Potřebu takového

komplexního přístupu považujeme za nespornou a potvrzenou

jeho pokročilým stavem poznání a řešení ve vyspělých průmy-

slových zemích. Naplňování takového přístupu ovšem vyžaduje

odpovědné a korektní jednání, někdy i nový styl a formy

spolupráce zúčastněných a spolupracujících řešitelů. Rádi na

tomto místě uvádíme, fe tyto snahy VE S*koda nachází kladnou ode-

zvu. Domníváme se, že takové formy spolupráce např. s V ZT -

ZES Skoda Plzeň a EGtf, s již dříve zmíněnými ústavy ČSAV umož-

ňují výsledky uváděné v tomto referáte i v dalších referátech,

postihujících podrobně výsledky výzkumně-vývojových prací za-

bezpečujících jednotlivá hlavní zařízení SO a jeho vybrané

problémové oblasti•



Ing. Ladislav Pečínka, CSc. a kolektiv

Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řež u Prahy

VÝPOČET DEFORMACÍ NOSNÉHO VALCE REAKTOR© WER PŘI MAXIMÁL-

Anotace

Pro výpočty napjatosti nosného válce při havárii se
ztrátou chladivá byl v ŽKODA-ZES vypracován nesdružený kód
CYLDY. Je uveden matematický model včetně výsledků numeric-
kého řešení a porovnání s experimentem, provedeném na stendu
modelujícím reaktory typu W E R vyráběné v ČSSR,

i.. Rozbor problematiky

Deterministický přístup k jädcrnó bezpečnosti postuluje
jako maximální projektovou havárii okamžité přetržení
vstupního či výstupního potrubí primárního okruhu 3 násled-
ným oboustranným výtokom chladivá. Dle normativně-technické
dokumentace musí být v takovémto případě prokázána možnost
dlouhodobého ochlazování aktivní zóny a odtud vyplývají ná-
sledující požadavky na nosný válec aktivní zóny jako nejdů-
ležitější vnitroreaktorovou komponentu
- zachování celistvosti
- možnost pohavarijní revize a demontáže, což znamená, že

eventuální deformace nesmi bránit vyjmutí z tlakové nádoby.
Je pochopitelné, že před řešením tohoto problému se ocitli
všichni svčtoví projektanti a výrobci tlakovodních reaktorů.
Tím byla jednoznačně formulována společenská objednávka, kte-
rá znamenala další impuls, tehdy nově vznikajícímu oboru
"interakce kapalina - elastické těleso" jako části mechaniky.

Matematický model jevu vychází z pohybových rovnic
- šíření tlakových vln ve válcovém prostoru mezi stěnami

tlakové nádoby a nosného válce, čili z vlnové rovnice
pro stlačitelnou nevazkou kapalinu

- Duseného kmitání tenkostenné válcové skořepiny a z okra-
jové podmínky rovnosti radiálních rychlostí obou fázi.

Jako specifické lze ozxiačit dobu trváni děje cca O.ls a ča-
sově proměnné zatížení povrchu skořepiny, které je symetrické
podle roviny proložené osami porušeného potrubí a nosného
válce.

Řešeni úlohy se provádí v "nesdružené" či"sdružené"
formulaci. Princip prvého přístupu je patrný z následujícího
obr. 1.

Výpočet tlakového
pole, nosný válec
je tuhý

Výpočet M ,Ki
Vliv kapaliny
zahrnut v dyn.

tra o t epřídavné

Dynamická analýza

Obr. 1
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/ případe "sdružené " formulace dostáváme systém rovnic

f.
p

-í
B i o

0 ; Bf

w
—
P

•f-

É"
s okrajovou podmínkou

(2 )

):de matice Q charakterisije přímý účinek kapaliiiy na ttíleso
• Q r transformuje tvary kmitu na místní deformace tlakového
>ole. Indexy s,f,o,i znamenají skořepinu, kapalinu, vnější
a vnitřní. Po prostorové a časové diskretiaaoi ('} a (2i
dostaneme soustavu lineárních a algebraických rovnic, kte-
ré řeší se metodami numerické matematiky s přihlédnutím k
ekonomice výpočtového času, viz /l - (4/«
Přehled známých výpočtových programu je patrný z následu-
jící tabulky TI,detailní rozbor je uveden v /5/»

ľIRMA

LANL, USA

tfestin^hous*

BfW
EPRI

Karlsruhe

KWU

OKB GP

Škoda-ZES

PROGRAM

K FIX + FLX

dULTIFLĽX

CRAFT 2/bľAiAJM

STEALTH/
WAAMSE
FLUX/CYLDY

FLEXVALL

VOLNA
KAMERTON
CYLDY

TYP

sdružený

sdruženy

nesdŕuíberiy

sdružený

POZN.

mm

MhiS

obé moznoslx —
nesdružený

nesdružený

nesdružený

71. po le

li, po x é

odezva

odezva

Tab. TI

2. Stručný popis programu CYLDY

Program CYLDY byl vypracován DUO3/EO7 v období let
iy83»1985. Jedná se o uesdružoný kód řcálcí radiální vý-
chylky nosného válce idealizovaného tenkostennou válco-
vou skořepinou s konstantní tlouäíkou stěny a s libovol-
ným typem okrajové podmínky. Vliv kapaliny se respektuje
dynamickou přídavnou hmotou. Výsledné pohybové rovnice
mají tvar /o/

í * Wf V 1 (y )



i'G*, m

kde znamená

f̂, (*) •... nosníkovou funkci dle typu okrajové podmínky

(X, m •••• koeficient dynamické přídavné hmoty

CJ «... frekvence skořepiny s uvážením vlivu obklopující
"

>l kapaliny

"R
s
 ...» střední poloměr skořepiny

k .... k=l pro n = 0, m I
k=2 pro n 1, m I

tn.t

hmotnost skořepiny na Jednotku délky

zobecněná síla spočtená ze vztahu

o o
Protože dosud není k dispozici program pro výpočet

.V/^J » prevzali jsme časoprostorový průběh tlakového
pole z experimentů SVUSS[7J. Vzhledem k omezenému počtu
snímačů se interpretace prováděla metodou kubických splíne
funkci £8J. K integraci systému pohybových rovnic (3) pro
jednotlivé tvary kmitu (m,m) se použila metoda Runge-Xut-
ta-Merson 4. řádu s proměnnou velikostí kroku integrace.
Přechod od zobecněných souřadnic 9*, «, k radiální výchylce
se uskutečnil pomocí vztahu '

"í* í 5 )
N M

A 5 0 *"ľf

3. Dosažené výsledky
Programem CYLDY byl proveden výpočet deformací a na-

máhání pro reaktory V 320 a V 213-C. Výsledky jsou porov-
nány v následující tabulce T2, tvar maximální deformace
pro V 320 je patrný z obr» 2.

Čas
Oř 10
ms

20-rťO
ms

70 ŕ loo
ms

58
ms

mm

V 2i3-(
Jev

Lokální deformace
proti poruSenému
hrdlu

Rozvinuté skořepinové
I kmitání,pro 45-6Oms
převládá nosníkovy
tvar kmitu

Rozvíjí se"dýchací"
tvar kmitu n=0

Maximální deformace

Experimen t: G« = 1 k^hPo.
191

Čas

Oř 20
ms

10Ť60

ms

GOřfúo
ms

35
ms

V 320
Jev

Lokální deformace pro-
ti porušenému hrdlu

Rozvinuté skořepinové
kmitání,pro 3O-35ms
převládá nosníkový
tvar kmitu

Rozvíjí se "dýchací"
tvar kmitu nsO

Maximální deformace

Experiment:^ = 1 35 ^

DOJ
Tab. T2
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k, Závěr
Vy"poôtové testy prováděné v Karlsruhe s kódy FLUX/CYLDY,

které nohou pracovat Jako nesdružené i sdružené, ukázaly,
že použití nesdružené formulace vede na konzervativnějí£,
t.J. vyšil hodnoty namáháni. Tato nevýhoda „je ovšem elimino-
vána podstatně nižší spotřebou výpočtového času než v pří-
padě sdružené úlohy.

Použití našeho programu CYLDY Je tedy možné, opráv-
něnost potvrzuje i dosti dobrý souhlas s experimenty. Pro
řešení hydrodynamické části úloh máme k dispozici kód VOLNA,
ale v současné době v rámci SVOC probíhají na VŠSE práce
na tvorbě vlastního programového vybavení.

5. Literatura

/!/ Pečínka L,: Popis vzájemného působení chladivo-nosný
válec při LOCA havárii pomocí sdruženého systému rovnic.
Zpráva Škoda,ZES 1987,
/Z/ Pečínka L,: Metody řešení vynuceného kmitání tenkosten-
né válcové skořepiny, obklopené kapalinou při relativně
krátkodobém silovém zatížení. I,Cyklická redukce.Zpráva
Skoda,ZES,1986,
/~3/ Pečínka L.: Metody řešení vynuceného kmitání tenkosten-
né válcové skořepiny obklopené kapalinou při relativně krát-
kodobém silovém zatížení. II,Matice ovlivnění.Zpráva škoda
ZES,1987.
fk/ Šindelář R,: Cyklická redukce .VŠSE Plzeň, studentské vě-
decké práce,katedra matematiky,1988,
/•>/ Kolektiv; Experimentálnyje i rasčetnyje issledovánija
dinamiky VKU reaktora tipa VVER v avarijnom režime s razry-
vom truboprovoda na stendovyoh i matematičeskich modeljach.
Zpráva Skoda Plzeň-ZES, SVtfsS, OKBGP, 1985.
f6/ Pečínka L,,Čechura M,: Zdokonalený způsob výpočtu defor-
mace nosného válce reaktoru typu W E R při LOCA havárii. Zprá-
va Škoda-ZES,1984.
f7j Suchánek M. a kol,: Výzkum působeni expansní vlny na
model reaktoru typu VVER při havárii se ztrátou chladivá.
Viz tento sborník,
/8/ Čechura M,: Numerické řešeni deformace nosného válce
reaktoru W E R při LOCA havárii. V§SE Plzeň, PGS, Numerické
metody a jejich aplikace v praxi. Diplomová práce 1985*
/$>/ Rejf P, : Odezva vestaveb modelu reaktoru při LOCA ha-
várii. Zpráva SVÚSS Běchovice, 1984.
/iq/ Rejf P.: Určení namáhání modelu šaohty reaktoru V 1000
při LOCA havárii. Zpráva SVÚSS Běchovice, 198$.'
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I n g , Milan P u t í k , I n g . Vladimir Mttller

ŠKODA k . p . P l z e ň , WZ-R/Výpočty, 316 00 Plzeň

VÝVOJ MODIFIKACÍ VÝPOČTOVÉHO PROGRAMU HEPfT1 PRO TERiíO-
HYDRAULICKE A RADIAČNÍ ANALÝZY HERMETICKÝCH ZÔ*N REAKTORÔ
TYPU WER

Anotace

Vývojová řada kódu HEPRO reprezentuje soubor integrál-
ních výpočtových programů určených pro analýzu tlakových,
teplotních a radiačních poměrů v hermetických prostorech
jaderného bloku s reaktorem typu WER při projektových i nad-
projektových haváriích a únikem chladivá z primárního okruhu.
Příspěvek popisuje metodiku výpočtu a uvádí některé výsled-
ky charakterizující průběh procesu při kumulaci LOCA havárie
s porušením těsnosti hermetického prostoru.

1. Úvod

Mezi nejzávaznější havarijní stavy jaderně energetických
zařízení z hlediska hodnocení jejich následků ale i nebez-
pečí potenciálního ekologického znehodnocení životního prostře-
dí produkty štěpení náleží havárie a velkým únikem chlaaiva
z primárního okruhu, známé pod označením LOCA (Loss of Coo-
lant Accident). Technický projekt bezpečného jaderného bloku
musí respektovat bezpečnostní filozofií obecně uznávané tzv,
ochranné hermetické bariery pro zamezení rozvoje a šíření
účinků qaderně nebezpečných nehod. Z posloupnosti těchto
ochran ode v této studii o mechanické porušení třetí až posled-
ní čtvrté ochranné bariery.

Výpočtové programy řady HEPRO jsou vyvíjeny v rámci DÚ
O2/EO3 USP BVT A01-117-811. Představují integrální programy,
analyzující tlakové, teplotní a radiační poměry v hermetic-
kých prostorech a v ochranné obálce v průběhu havárie s úni-
kem chladivá z primárního okruhu jaderného bloku. Jsou po-
užitelné pro hermetické prostory s barbotážním systémem reak-
toru VVER 440 i pro ochrannou obálku reaktoru WER 1000.

2. Vývoj a technický popis programů
Program HEPRO 1 reprezentuje termodynamicky rovnovážný

vícezónový model, navazující na původně převzatý program
TRACO IV. který vzhledem k řadě zjednodušení předkládal
kvalitativně zkreslené výsledky. Program musei být doplněn
o model výměny tepla mezi vnitrní atmosférou obálky a stěna-
mi a konstrukcemi hermetických prostorů. Teplosměnné plochy
byly nahrazeny jednoduchými rovinnými stěnami, koeficient
přestupu tepla na stěnách počítán v závislosti na hmotnost-
ním podílu vzduchu a páry na mezi sytosti v příslušné zóně.
Pro potřeby bloku s reaktorem WER 440 byl zdokonalen model
barbotážního systému včetně zpětného vytlačování vodní náplně
z barbotážních nádrží a následného pasivního sprchování barbo-
tážní Šachty• Při oceňování těchto vlivů bylo nutné s ohledem
na termodynamickou rovnováhu přijmout některá zjednodušení,
např, zanedbání souvislého proudu vody při přelévání vody
přes cela zachycovačů vody, respektování účinnosti sprcho-
vání atd»



Program HEPRO 2/ MOD 1 představuje kvalitativně nový vý-
počtový kod. Stávající podprogramy byly sestaveny, upraveny
nebo zdokonaleny na podkladě nových modelů respektujících
jiz termodynamickou nerovnováhu fází/I/. L'ateuTatický popis
je prezentován soustavou diferenciálech bilančních rovnic

ší zdroje či absorbátory hmoty a energie. Sous Lava rovnic
je řešena Gaussovou eliminační metodou, v dalším kroku nume-
rickou metodou Runge-Kutta podle Mersona s automatickou změ-
nou délky kroku integrace podle zadané přesnosti. Proměnné
teplofyzikální vlastnosti médií jsou vyjádřeny ve tvaru nově
sestavených polynomů. Program předpokládá zadání časového
průběhu iniciační události, t.j. průběhu hmotnostního prů-
toku a entalpie unikajícího chladivá z primárního okruhu.
Tyto průběhy jsou převzaty z výsledků samostatné analýzy
havárie v primárním okruhu, provedené speciálními integrál-
ními programy typu RELAP, BRUCH apod. Vlastní hermetický
prostor může být rozčleněn na volitelný počet zón, určený
funkcí a geometrickým uspořádáním modelovaného objektu.
V každé zóně je uvažována dokonalá separace plynné a kapalné
fáze. Kapalný objem může obsahovat vodu v podchlazeném nebo
sytém stavu, paroplynový objem pak směs syté nebo přehřáté
páry a vzduchu. Do obou objemů zón je energie dodávána Či
odebírána nezávislými systémy s různou intenzitou^ přičemž
teploty obou fází jsou obecně různé. Výpočet zahrnuje inter-
akci mezi oběma objemy, t.j. proces vypařování, kondenzace,
přestup tepla na rozhraní fázi.* Jednotlivé zqný mohou být
libovolně propojeny spojovacími otvory a kanály s konstatním
nebo časově proměnným průřezem. Průtočný průřez může být za-
dán různý pro oba směry proudění a může se skokově měnit
v závislosti na podmínkách ve spojovaných objemech. To umož-
ňuje modelování např. zpětných ventilů, otevírání či uzavírá-
ní ventilů při docílení limitního tlaku v zóně apod. Program
dále obsahuje i model spojení zon barbotážním korýtkem. ?ři
průtoku se uvažuje podkritické nebo kritické proudění dvou-
fázové parovzdušné směsi s únosem vodních kapek. Typ prou-
dění je určen vhodnou volbou hodnot koeficientů dvoufázové-
ho proudění. Do výpočtu lze zahrnout i další vnější zdroje,
např, samostatný vnější přívod a odvod vody, vnější přívod
vzduchu za účelem modelování ventilace, aktivní sprchový
systém 3 možností odběru vody z kapalného objemu zóny přes
tepelný výměník nebo ze samostatného zdroje i pasivní sprcho-
vý systém, automaticky uvažovaný při vzniku zpětného vytlačo-
vání vody z barbotážních nádrží.

Modifikací programu MOD 1 lze ověřit průběhy základních
termohydraulických parametrů při LOCA havárii v hermetických
prostorech stavebních konstrukcí jaderného bloku typu s barbo-
tážním systémem resp. typu ochranné obálky.

Další vývojovou modifikací MOD 2 lze bezpečnostní ana-
lýzy rozšířit o tzv, nadprojektové havárie, kdy LOCA havá-
rie je kumulována poruchou některého ze systému lokalizace
účinků havárie /2/. Zadáním velikosti trhliny ve formě
ekvivalentního kruhového průřezu otvoru lze určit množství
vytékající aktivované parovzdušné směsi do vnějšího prostře-
dí lokality.

gramu
Modifikace MOD 3 je dosud poslední verzí ve vývoji pro-
. HEPRO 2 a je rozšířením původních čistě termohydraulic-
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l y n Ů P H p r Ů C h 0 á u P a r í ^ z d ^ n é směsi barbo

Další vývoj kódu **EPRO směřuje k záměru, aby výsledků
bezpečnostních analýz mohlo být využito jako vstupních údajů
pro speciální radiační modulový systém programů TRABAK, sle-
dující bilance aktivit a jejich transport na elektrárně a
dovolující navíc ocenit individuální dávky na obyvatelstvo
při uniku těchto produktů do okolní atmosféry lokality jader-
né elektrárny. Dosavadní neuspokojivý stav ve vstupních
informacích o jaderném bloku s reaktorem W E R 1000 pro vý-
počtový program HEPRO (výtokové charakteristiky LOCA havá-
Is, vnitřní členění prostorů ochranné obálky, umístění
pojistných orgánů apod) nedovoluje zatím rozvinout bezpeč-
nostní analýzy v žádaném rozsahu. Aplikace se proto zaměři-
ly na blok s reaktorem VVER 440, typ 213.

Jako příklad je uváděna analýza havárie jaderného bloku
v důsledku působení vnějších letících předmětů modifikací
programu HEPRO 2/MOD 2, která měla sloužit jako podklad pro
posouzení závažnosti jedné z tzv. "nadprojektových havárií".
Tento druh havárie je v současné etapě sledován v rámci pro-
gramu výzkumu radiologických následků havárií typu LOCA v ze-
mích RVHP.

Hermetické prostory (HP)byly rozděleny do 9 zón. Desá-
tou zónu tvořilo okolní prostředí jaderné elektrárny. Podle
polohy jednotlivých zón byla vytypovaná místa, ve kterých
může s největší pravděpodobností dojít k porušení HP vlivem
působení vnějších letících předmětů. Pro každé toto místo
byly uvažovány 4 varianty s různim průtočným průřezem otvoru
velikosti 0.01, 1.0, 2.0 a 3.0 m . Největší otvor odpovídá
pádu vojenského letadla. U všech variant se předpokládalo
prasknutí studené větve primárního potrubí Js 500 s obou-
stranným výtokem chladivá. Z výsledků vyplývá, že k největší-
mu poklesu tlaku v HP dochází při porušení těsnosti 6-té
zóny. t.j. při proražení stropu barbotážni věže nsPbarbotáž-
nímí korýtky. V příloze jsou znázorněny průběhy tlaků v jedno-
tlivých aonäch při porušení této 6 zóny, vykreslené progra-
mem GR HEP na kreslícím stole DIGIGRAF EG 7907. Při max.
uvažovaném výtokovém otvoru dochází k vyrovnání tlaku ve
většině zon už po 25 s procesu úniku směsi do okolní atmo-
sféry. P H zachování těsnosti HP poklesne za tuto dobu tlak
vlivem činnosti barbotážního systému na hodnotu cca ot2 MPa.

4. Závěr
Výpočty prováděné programovým souborem HEPRO jsou znač-

ně rozsáhlé. Aby mohly být realizovány efektivně a hospodár-
ně vvžaduáí spolehlivou výpočetní techniku s vysokou operač-
S ^ J S S S S S ^kapacitou pŽměti. Varianta realizovaná na po-
čítaŽi M 4030-1 představuje pro orientaci řádově desítky
strojových hodin, což je naprosto neúnosné.
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pro plné rozvinutí prací pro jaderný blok s reaktorem WER
1000.

5» Literatura

/I/ J. Černý, Z. Mladý : "HEPRO 2 - termodynamicky nerovno-
vážný výpočtový program pro analýzu tlakových teplotních
poměrů v hermetických prostorech a ochranných obálkách
tlakovodních reaktorů". Výzkumná zpráva ŠKODA Ae 5568/Dok,
1986.

/2/ M. Putík : "Analýza průběhu tlaku v hermetických prosto-
rech a ochranné obálce jaderného bloku s reaktorem typu
WER při porušení jejich těsnosti". Výzkumná zpráva oKODA
Ae 6548/Dok, 1987.

/3/ M. Putík: "Metodika výpočtu koeficientů úniku štěpných
produktů při haváriích s únikem chladivá programem
HEPRO 2/UOD 3". Výzkumná zpráva SKODA Ae 6843/Dok, 1988.
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Í'CSTUPY K PEVlíOSTIífiŕlU ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ

;iŕ. JERNÍCH ELEKTRÍRĚN

Jng. Milan Roučka

I n g . Rudolf Randula

i.r.;-. Karel Rohovský, CSc.

Ír,',. Zdenka Tomečková

''>•• . :) vo polská s t r o j í r n a Brno

Úvod

Ve výpočtovém oddelení Královopolské strojírny Brr.o (KS3)

n&jí pevnostní výpočty nejrůznějších aparátů pro chemicky prů-

:«yal více než třicetiletou tradici. Koleni roku 1979 Žsne zde

víak byli postaveni před kvalitativně nový úkol, připravit se

.vo provádění pevnostních kontrolních výpočtů zařízení a pot-ru-

tií jaderných elektráren (JE)» XSB se rozsahem svých finálních

•iodávek pro čs. JE stala po Škoda Plzeň druhýr.; ::ejvi-t3ín áoda-

/atcler;,. Sortinient dodávek KSB je při ton neoVyče/iuô ši:.*ok;'f

tvoří jej různé typy nádob, nádrží, výneníkň, filtrů a potru-

bí o široké- skále svStlosti. Iluseli jsne proto vytvořit postu-

py a prograny pro kontrolní výpočty všech uvedených typů saří-

rs e ní.

V Jobe před deseti lety naSi situaci sťJžovalo, že jsne

;; výjimkou sovětské normy [_lj a ncrerr. ASIíE [2I ueiaěli daliií

literární podklady, neznali ižiriií souvislosti a cnybely nám

zkušenosti* lie existovala celostátní koordinace prací na řeše-

ní pevnostních problémů technologie JE. Postupné jeme navazo-

vali kontakty s pracovníky SVTJSS Praha, VIÍ Sigmy Praha, ÍAÍ.Í

Vítkovic Brno, První brněnské*strojírny 3rno, ZSS a VE Šicoda

Plzeň, SKD Blansko. Vznikaly sccla neďouuální kolektivy) které
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vytvářely potřebné programy* Programy se také směnovaly nebo

prodávaly* TÍzká spolupráce přetrvala do dnešních dnů. Bez ní

by většina úkolů nemohla být vůbec vyřešena*

Naše zapojení se do státního úkolu A-Ol-123-101/13 v ro-

ce 1981, na který v roce 1986 navázal úkol A-Ol-123-811/13,

nám přineslo zajištění úhrad za osobní čas při osvojování si

ujaderných" norem, vytváření výpočtových postupů, algoritmů a

programů, placení strojového času počítače a nákupu programů.

Začali jsme i doufat, že díky státnímu úkolu se dočkáme nové

výpočetní techniky*

Hardwarové zajištění

Doba od počátku zdůvodňování potřeby nového výpočtového

procesoru do jeho instalace'trvala 4 roky* Z toho značný čas

si vyžádalo přesvědčování vedení vlastního podniku, že nový

počítač je skutečně nezbytný* Vždyí bez něj by řešení dynami-

ckých úloh bylo naprosto vyloučené* Je paradoxem, že po uvede-

ní do provozu procesoru IBM 4361, který byl devizově hrazen

z prostředků státního úkolu a určen na provádění pevnostních

výpočtů JE, je snaha jej přednostně využívat na zpracování

hromadných dat a sledování zásob materiálu* S našimi výpočty

jsme měli přejít na počítač EC 1045* Jeho teoretické paramet-

ry by nám sice vyhovovaly, ale počítač je zatížen vysokou po-

ruchovostí* Využíváme jej výjimečně na řešení úloh s velkým

nárokem na pamět* Prioritu naší práce na procesoru IBM musíme

neustále tvrdě obhajovat*

V rámci státního úkolu jsme získali vedle již zmíněného

procesoru IBM 4361 s vnitřní pamětí 2MB i několik terminálů a

grafickou stanici. Radiance 8025 od francouzské firmy GIXI*

Všechna zařísení jsou velmi vytížena. Co však postrádáme, jsou
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osobní počítače, řři jejich využívání by se čas potřebný na

výpočty při srovnání s dosavadním dávkovým způsobem práce

.podstatně zkrátil.

Softwarové zajištění

Vytvořili nebo získali jsme programy na kontrolní výpo-

čty jednotlivých typů zařízení.

1« Aparáty

Pevnostní výpočty aparátů pro JE j sne museli v průběhu

státního úkolu řešit v souvislosti s dostupnými programy a po-

čítačovým vybavením našeho podniku.

Při výpočtech napjatosti v kritických místech aparátů

jsme se zaměřili na řešení metodou konečných prvků a hodnoce-

ní provádíme podle kategorií napětí, jak to vyžaduje norma £lj»

Ze začátku jsme měli k dispozici programy na IBM 370 a Hewlett-

Packard 9825A, které řešily jen rotačně symetrické skořepiny

MKP. Nesymetrické zatížení jsme počítali pomocí koeficientů

Fourierova rozvoje, teplotní zatížení jsme řešili jen velmi

jednoduše, po případě vůbec ne. Hodnocení jsme prováděli na HP

9825A tak, že jsme ručně přepisovali vypočtená napětí z jednoho

programu do programu hodnotícího• Abychom vyhověli požadavkům

normy £lj[ , potřebovali jsme program pro řešení rotačně symet-

rických těles a tak mohli provádět hodnocení řezů stěn apará-

tů ve více prvcích po tlouštce. Proto jsme zakoupili od SVtfsS

Praha-Běchovice program PMD"l a po zavedení ověřovali vhodnost

jeho použití hlavně pro uzel výměníků - spojení příruby s pláš-

těm - zatížený silou od šroubů, v těsnění, přetlakem a teplot-

ním zatížením. Pro lepší orientaci ve výstupech z programu

BID 1 vytvořili 2 sme programy pro vykreslení průběhu napětí
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po řezu stěny pláště na HP 9825A, kde se provádělo i vyhodno-

cování. Pro vykreslení sítě a isostres v počítané části na

stolu DIGIGRAP měli J sne k dispozici programy, které vytváře-

jí na počítači TB¥. soubory výstupních dat pro rusué alterna-

tivy grafických výstupu. V té době bylo provádění pevnostních

výpočtů, hodnocení a vykreslování velmi 3ložité a zdlouhavé.

líavíc ověřování programu PMD 1 ukázalo, že při výpočtech

- konstantním teplotním zatížením neodpovídají výsledná napě-

tí analytickým výpočtům. Proto jsme prostřednictvím vypsaného

TÍ získali program MKP pro výpočet teplotních polí a napjatos-

ti od silových a teplotních účinků, ve stěnách rotačně symetr.

nádob se zaměřením na výpočty aparátů pro JE, který má jednodu-

ché zadávání dat a využívá počítač IBM 4361, po případě EC 1CW-5

a grafické pracoviště nově zřízené v našem oddělení, vybavené

graf* terminálem GI3Q a plottrem. Program se jmenuje VYR01TA a

s programem HOROHA, který provádí hodnocení napjatosti a úna-

vového posuzování dle sov. normy pro JE, tvoří ucelený soubor,

nejvíce používaný při výpočtech aparátů. Je doplněn grafickým

výstupem nedeformované a deformované sítě, isoterm, isostres

a průběhy napětí v hodnocených řezech.

Pro řešení obecných těles a stač. a nestač* teplotních

polí jsme zakoupili ze SVtfSS Praha Běchovice programy PMD 2 a

TA 86. Na zkušebních příkladech jsme ho ověřili, ovšem pro

praktické užití je k dnešnímu dni nevyužíván, protože kompli-

kovaná vstupní data a tvorba sítě požadují grafické zobrazení,

stejně tak je potřebné i následné hodnocení s vykreslením prů-

běhů napětí. Z tohoto důvodu navazujeme kontakty s pracovišti

v SSSR, která se zabývají podobnou výpočtovou tématikou, pou-

žívají PMD 2 a mají vybavena grafická pracoviště, abychom ve

spolupráci s nimi doplnili program PMD 2 o výše uvedené chybě-



- 107 -

?,ící části*

V současné dobí se snažíme vypsáním Tlí doplnit program

V/RONA možností řešit stěny a nesymetričtí*zatížení s plným

využitím naší grafiky.

•?* Seizmické účinky na nádrže a aparáty

Pro řešení dynamiky nádrží a aparátů bylo nutno volit ne-

z: dvěma programovými systémy, které byly na začátku k dispo-

zioi ICES - STRUDL a SAP IV. ICES - STRUDL představuje rozsáh-

lý systém s několika desítkami typů prvků, zatímco SAP IV má

možnost volby devíti typů prvků. Rozhodující vliv na volbu pro-

gramového systému byl požadavek, aby daný progr. systém bylo

možno dále doplňovat a případně navázat další postupně vyvíjené

programy. Tomuto požadavku dostupný programový systém ICES -

STRUDL nevyhovoval, neboí nebyly k dispozici všechny zdrojové

texty programu. Z tohoto důvodu se přistoupilo k rozvíjení pro-

gramového systému SAP IV a na něj navazujících programů.

Programový systém SAP IV byl doplněn Q zdokonalený způsob

generování uzlů, což usnadnilo práci zvláště při zadávání sítě

prvků u nádrží. Pro řešení problému vlastních frekvencí a tvarů

kmitů rozsáhlých úloh byla zavedena možnost „restartu" vždy po

zvoleném počtu iterací, což umožňuje řešit úlohy, které dříve

nebylo možno řešit s ohledem na dobu výpočtu. Dále byl zaveden

»restart dynamické analýzy" bez nutnosti opakovaně počítat

vlastní frekvence.

S ohledem na nutnost počítat svislé válcové nádrže s vol-

nou hladinou kapaliny na seizmické účinky byly zpracovány pro-

gramy SBIHV a SEIIJH, které navazují na programový systém SAP IV.

Uvedené programy umožňují určit vlastní frekvence nádrže s ka-

palinou a pro zadaná apektra odezvy stanovit výsledné síly
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v místě kotvení nádrže, rozdělení hydrodynamických tlaků po

výšce stěny nádrže, maximální výchylky pláště nádrže po výšce

a výšku výkmitu volné hladiny nádrže. Hydrcdynamických tlaků

od seizmického působení lze potom využít v programu SAP IV při

celkovém pevnostním posouzení dané nádrže*

Pro rychlé zhodnocení výsledků získaných programem SAP je

postupně rozšiřován program NASAP, který umožňuje výpočet re-

dukovaných napětí pro nejvíce používané typy prvku. Tento program

bude postupně rozšiřován na obývající typy prvků. Ve stadiu

testování je automatická optimalizace číslování uzlových bodů

v programu SAP IV, která by značně zjednodušila a urychlila

práci při sestavování výpočtových modelů. K součásti vybavení

patří systém procedur, které usnadňují předávání výsledků mezi

jednotlivými programy.

V oblasti grafického zpracování byly sestaveny programy

COIíVA a GRAPA. Program COUVÁ zpracovává výsledky z programu

SAP IV a předzpracovává je pro další použití ve vlastním gra-

fickém' programu GRÁFA. Program GRAPA umožňuje následující

způsoby vykreslování sítě prvkůi

- základní síí bez nebo s číslováním uzlů i prvků

- deformovanou si? pro dané zatěžovací stavy

- požadované vlastní tvary kmitů.

3« Potrubí

V oblasti výpočtů potrubních systémů nebylo možné přímo

navázat na žádný z existujících programů. Neumožňovaly to pro

nás závazné sovětské předpisy HMT [3} a [4] •

Ke spolupráci při tvorbě programů na pevnostní kontrolu

potrubních systémů z více hledisek jsme získali řadu předních

5s. odborníků* Ti však nebyli placeni z prostředků státního
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úk.olu* V rámci tohoto úkolu jame pouze koordinovali jejich čin-

nost a provádělj podrobné ověřování správnosti řešení*

Postupně byly vytvořeny dva nczévi.t>~,A soubory programů,

k terc řeší většinou stejné problémy, ale různými metodami*

a) JAPAR - kontroluje potrubní systémy při statickém a seizmi-

clcéir. zatížení a zjišíuje velikost únavového poškození od

cyklického zatěžování

L) UCELENA - oproti souboru JAPAR navíc provédí výpočet teplot-

ních polí a napětí při nestacionárních přechodových režimech,

velikost únavového poškození zjistuje podrobnějším způsobem,

výsledky řešení při statickém zatěžování je nožné vykreslit

na obrazovce i plotteru a zadání se vytváří dialogovou for-

mou*

Programy byly zaraz'eny do centrální evidence programů

SK VT3I a standardizovány u SSKAE.

0 našich programových souborech na kontrolní výpočet potru-

bí jsme referovali na různých seminářích nebo v časopiseckých

(íláncích, př* [_6J •

4. Speciální úlohy

Souběžně se zpracováním velkého objemu výpočtů standard-

ního charakteru bylo třeba řešit četné speciální úlohy.

Zejména se to týkalo velmi tenkostenných nádrží*, zvláště

WN, kriy bylo třeba řešit a posuzovat problémy spojené s jejich

výrobou a s jejich manipulací. 3yly to především stabilitní

problémy plášíů nádrží při imperfekcích vzniklých jejich výro-

bou, stabilitní problém přepážek WIT a oblicovky bazénů vyho-

řelého paliva* Dále bylo zkoumáno chování den nádrží při jejich

zvedání a přepravě* Ve všech těchto případech se jednalo o tří-

du úloh geometricky či konstruktivně nelineárních, pro které
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se musela řešení bucřto hledat v dostupné literatuře a nebo pří-

mo odvodit.

Při numerickém zpracování těchto úloh ~e dobře osvědčila

malá výpočetní technika, jejíž výhodou je pružnost při použí-

vání a snadné naprogramování analyticky odvozených vztahů*

Spoluúčast při vytváření norem

U témat týkajících se pevnostních výpočtů jsme se zapoji-

li do připomínkování návrhů NTD MHS IHITERATOMMERGO [5] • Zú-

častňovali jsme se jednání národní komise neopomenutelných

účastníků, svoje podněty jsme zasílali i písemně. Máme však

výhrady i k tématům, které byly již schváleny a doufáme, že

je bude možné uplatnit při revizích. Jedna z výhrad je spíše

formálního rázu a týká se celkového pojetí líTD. Domníváme se,

že témata mohla být vypracována stručněji, sevřeněji, některá

pospojována. Za dalšíi téma řešicí kontrolu únavové pevnosti

se vyznačuje příliš velkým rozsahem, velkou složitostí a kom-

plikovaností výpočtu, která snad ani není fyzikálně zdúvodni-

telná. Je prakticky nemožné, aby výpočtář z průmyslu podle ně-

ho prováděl kontrolu nebo sestavil algoritmus programu. Rovněž

v NTD uvedené návrhové výpočty by podle našeho názoru měly pla-

tit pouze jako doporučené, ne však závazné* V těchto výpočtech

zdaleka nejsou postihnuty všechny vlivy, napr. u trubkových

oblouků ee uvažuje pouze vliv vnitřního přetlaku. Také by ne-

měla platit podmínka, že tloušťka stanovená návrhovým výpočtem

nemůže být snížena ani na základě podrobného kontrolního vý-

počtu. V řadě případů právě větší tlouštka je na závadu a ve-

de ke zvýšení napětí.

Souhrnně se nedomníváme, že současná úroveň WTD IA.E před-

stavuje světovou špičku. Ve srovnání s předchozími sovětskými



- l i l ••

:íi"''cn:tj;u:(., pľ. • .. j ,však znavná,ví kvalitu •"> ̂ er.ďaoi vyjéí*

fv?. -jcjut; .'iic-ří:.';os ci v HO k musíme s poletováním konsta-

co vat, i; e oK Hr^ica paláce v.viiaP.ožená na 'ytvoření JTD IAE le-

.-.:. {i:.'aK:xi :Ky nevyužita* Oejich zavedení do pra:-:e v ČSSR je

:;?'iny nei polovióaté. O jejich aplikacích se sice v různých

: jkumentech hovoří, prakticky stále mají charakter nezávazně

.••poručená 'Ľ r era tury • Při tou: pro jednotlivé stavry JE exis-

•j.,ií Ľ'i'íii.jľ'. - ?;:''.vazných nořen, ve kterých !JTD IAE nejsou uve-

. jrtj , ai( : a"co J3cu :íde vyvcjeiP. dávno překonané normy*

V teto ociasti, ale i v dalších, vystupuje do popředí

iiaáe nerovnoprávné postavení vůči generálnímu projektantovi*

ýlemožnoat uplatnit vlastní lepší technické řešení naši spo-

..yčnoti'í s to,j :•. příliš mnoho*

Navrhujeme zvážit, zda u jaderných zařízení a potrubí by

nebylo lepší postupovat obdobně jako při dodávkách chemických

nařízení pro nesocialistické státy a řídit se předpisy ASIvIE J2j.

lyto předpisy jsou praxí nejlépe ověřeny.

Považuj one za důležité mít stanoven i rozsah požadovaných

výpočtů. íle j důležitější zařízení a potrubí by zřejmě měla být

ověřována por.iocí více výpočtových řešení. Nelze vaak na všechny

prvky technologie JE klást stejné požadavky* Rozsah výpočtů

musí být odstupňován a znám před jejich zahájením* Maximalis-

tické požadavky na rozsah výpočtů mohou nakonec vést k tomu,

že nejdůležitější zařízeni nebude z kapacitních důvodů spočí-

táno. I v této oblasti je zapotřebí udělat pořádek*

Závěr

V závěru nám dovolte vyslovit podiv nad záměrem,přednese-

ným v roce 1988,zrušit v další pětiletce státní úkol na rozvoj

techaoiogiciceiio zařízení JE» Tak přece nemůže postupovat nikdo.
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o rozvití j.oirnou energetiku a bere poučení z černobylské

á ó^opravdy.

i.x sera tura

(1) Uorray pevnostních výpočtů částí reaktoru, parogeneráto-
rô, nádob a potrubí jaderných elektráreň, zkušebních a
výzkumných jaderných reaktorů a zařízení, Moskva, Metal-
lurgija 1973*
ASME - Boiler and Pressure Vessel Code-Section III*
R3K 108.020.01-75 Rasčet truboprovodov atomnych elektro-
stnncij na pročnost, Leningrad 197$.

i^) RIM 2&%038.11-72 R^sčet pročnosti truboprovodov energo-
ustanovok dlja uslovij nestacionárnych temperaturnych
režimov, Leningrad 1972.

(3) NTD MHS INTERATOMEHERGO, Normy výpočtu pevnosti zaříze-
ní a potrubí JE. Témata 38.4-31.40-80; 38.432.50-80;
38,434,51-80; 38.434.52-80; 38.434.53-80; 38.434.58-80;
38.433.52-80; 38.433.53-80; 38.433.5^-80.

(6) PRCHAL, J. - ROUCKA, H.t Integrovaný soubor programů
pro komplexní pevnostní kontrolu potirubních systémů
jaderných elektráren. Jaderná energio 1986, 5. 2*
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ANOTACE

V rámci výzkumných a vývojových pľaci pro JE jsne ve vý-

počtovém oddělení Královopolské strojírny Brno rozvijeli vý-

počtové metody, postupy a programy na pevnostní kontrolní

•.'ýpočty aparátů, nádrží a potrubí. Aplikovali ti3r:e u nich

••ioror.iií požadavky* Pro£'ra~y ,4cr.t; buo. vytv: ľc:ľ'.i xve â e'-C

<••'• rrvjte upravovali g doplňovali. Protože rozsah výpočtu

pro JE -]e velký, dbali jsme na to, aby práce 3 prograrcy by-

la co nejjednodušší a pi'i kontrole z více hledisek propojení

programů bylo automatizováno. Pro svoje potřeby J3ne zajis-

tili nezbytnou výpočtovou techniku.
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ÄElíf ,A REGULACE HLADINY VODY V PAROGENERÁTORECH
JADERNÝCH ELEKTRÁREN S VVER 1000

Ing, Jaroslav Rubek, CSc, Ing* Jaroslav Markvart, CSc*
Ing, Karel Bednařík - Výzkumný ústav energetický Praha

1* Současný ^cav a jeho nedostatky
U parogenerátorn JE s WER 1000 je hladina pro regulaci

měřena diferenciálním manometrem, jehož dolní odber tlaku je
vlakově umístěn přibližně na úrovni horní vrstvy teplosměn-
ných trubek a horní odběr v místě, kde je již dosaženo rela-
tivní suchosti blízké jedné* Hladinoměr tedy měří v podstatě
výšku vodního sloupce nad úrovní horní vrstvy teplosměnných
trubek.

Regulace hladiny je v celém rozsahu parního výkonu pro-
váděna na konstantní hodnotu této výšky vodního sloupce* Je
tříimpulsová, tj* vedle signálu hladiny v parogenerátoru (PC)
jsou vstupními signály regulátoru signály průtočných množství
napájecí vody a signál úměrný průtočnému množství generované
páry* Tyto signály podstatnou měrou zvyšují stabilitu regu-
lačního obvodu, zlepšují průběh přechodových procesů hladiny
zejména při abnormálních režimech bloku a tím výrazně přispí-
vají ke zlepšení kvality regulace*

Měření průtočného množství napájecí vody je prováděno
měřicí clonou*

Signál odpovídající průtoku páry se podle dokumentace ze
SSSR získává pomocí signálu (AtpG) rozdílu teplot na vstupu avýstupu z parogenerátoru podle vztahu

A tPGG - K £ ,j, = p(tnv; p H P K) AtpG
r p nv

kde je
i , i R V - entalpie páry a napájecí vody při tlaku p
K - konstanta úměrnosti
Velikost signálu Atp« je určována pomocí měřeného rozdí-

lu teplot zvýšeného o člen závislý na jeho derivaci (snaha
vystihovat rychlé změny výkonu parogenerátoru při rychlých
změnách v odběru páry)*

V některých podkladoch získaných ze SSSR je regulace
hladiny řešena jako čtyřiapulsová. Vedle uvedených tří impul-
sů je použit rovněž signál derivace tlaku páry v kolektoru
podle času pro získání nezávislosti regulátoru ke vzkypění
hladiny*

Výška hladiny vody v FG, definovaná jako výška vodního
sloupce nad spodním odběrem tlaku, je funkci celkového obje-
mu vody v bubnu parogenerátoru a měrného obsahu páry v obje-
mu parovodní směsi* Po rychlém snížení parního výkonu paroge-
ntrátoru dochází proto v důsledku snížení obsahu parních bub-
lin ve směsi k prudkému poklesu údaje hladinoměru*



Pri rýpadku HC'Č tivze do.jít k nežádou^mi odhalování horních
v/---*, tool .•i3"'5i'iýcľj t: uljko Objem dříve zaplněný parou ;je
působením regulátoru zavinován vodou tak, aby výška vodního
sloupce nad sjjodním odběrem hladinoměru byla opět původní.
Po rychlém zvýšení výkonu parogenerátoru dojde v důsledku
zvýšeno tvorby parních bublin ke vzdutí hladiny, které může
převýšit přípustné meze a vyvolat zbytečné zapůsobení ochran.
V takových případech je nutno ještě před začátkem přechodové-
ho procesu ručními zásahy snížit hladinu vody nad spodním od-
běrem manomstru pod žádanou hodnotu, což zvyšuje pravděpodob-
nost chyb ("lidský činitel"). Regulace hladiny vody v paroge-
n-svár, TCV aa 'ícrjsiâ  tni výfku vodiví ho sloupce (tj. výšku nezá-
visiou na výkonu) není tedy z provozního hlediska výhodná.

i-oJcud se týče stanovení signálu, odpovídajícímu parnímu
výkonu, vhodnost jeho určení způsobem výše popsaným se snižu-
je v nestacionárních režimech a v režimech, při nichž se pod-
statně odchyluje tlak páry. Zcela nevhodný je tento způsob
v případech, kdy dochází ke změně průtoku chladivá reaktoru
parogenerátorenu

2. Princip metody měření hladiny a parního výkonu pro
regulaci hladiny v parogenerátoru

Podstatou metody je využití závislosti obsahu páry v pa-
rovodní směsi na parním výkonu PG, Vlastnosti této závislosti
lze využít k dosazení posunu žádané hodnoty hladiny při změně
výkonu přímo v měřeném signálu hladiny a k určení generované-
ho množství páry.

Podstatu nejlépe objasňují níže uvedené matematické vzta-
hy, vycházející pro účel této publikace ze zjednodušeného mo-
delu PG.

Pro závislost středního poměrného objemového zaplnění
e h parovodní směsi parou v objemu nad teploaměnnými trubka-
mi na redukované rychlosti, w •. páry procházející hladinou
platí podle prací V§esvázovéhíTTeplotechnického ústavu Moskva
vztah

- j a = 0,65-3,97.10"5pp (1)

kde a je veličina závislá na tlaku páry p /kPa/.

Pod úrovní horní vrstvy teplosměnných trubek o výšce
H /m/ ode dna bubnu parogenerátoru uvazujeme lineární průběh
pofiěrného objemového zaplnění e

onlu parovodní směsi parou%
takže v hloubce x /m/ pod úrovni norní vrstvy teplosměnných
trubek platí

V** *
Při výšce vodního sloupce h h nad úrovní horní vrstvy

teplosměnných trubek lze výšku vodního sloupce h nad odbě-
rem tlaku v hloupce x vyjádřit vztahem
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2 této rovnice mažeme formulovat podmínku pro určeni
hloubky z dolního odběru tlaku hladinoměru, která odpovídá
stejným měřeným výškám h_ vodního sloupce při jmenovitém
^Soh = áoôa. hodnota) a nulovém (̂L,-- » 0; výkonu PG,
přičemž výšky vodního sloupce nad úrovni norní vrstvy teplo-
Soh á L,-- ý ,

přičemž výšky vodního sloupce nad úrovni norní vrstvy teplo-
směnných trubek budou různé, tj« &„_>.., a h-.-,.
^ ^ a A^* P r o t u t 0 k10"*** *o 1«« "tanovlt vztah

Pomocí rovnice (1) dostaneme pak pro závislost výšky ÍL.ah
vodního sloupce nad úrovní horní vrstvy teplosměnných
trubek na parním výkonu (při konstantním údaji hladinoměru)
vztah

kde S_ je poměrný výkon PG vztažený ke jmenovité
p hodnotě G ^

v«»vt,i /» Ag/ j» »Srný objem páry při ne jmenovité a
p ?•.. jmenovité hodnotě tlaku

7 /m / je plocha hladiny v PG nad teplosměnnými
... trubkami

Druhý člen v této rovnici vyjadřuje korekci měřené výSky
vodního sloupce závislou na parním výkonu PG. Tato korekce je

Íro bloky s WEH 1000 i 440 a dostatečnou přesností lineárníunkcí výkonu, takže při konstantní nastavené žádané hodnotě
regulátoru hladiny výška vodního sloupe* v PG s klesajícím
výkonem přibližně lineárně klesá* Velikost tohoto poklesu je
dána umístěním spodního odběru tlaku hladinoměru*

Pokud se týče měření parního výkonu parogenerátoru, lze
pro diferenciální manoaetr s odběry v hloubkách z,, x

2
 pod

úrovní horní vrstvy teplosměnných trubek určit měřený signál
Ap podle rovnice

kde V je měrný objem vody při tlaku p
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Pomocí rovnice ('! ) lze pak odvodit v?.t;ih vyjadřující závis-
lost Ap na ponorném výkonu PG

G . V

1 + Gp S
kde Apj je jmenovitý tlakový rozdíl měřený manometrem,

/v
Tato závislost Ap na G je pro bloky s WER 1000 i 440 blízká
lineární. Vyjadřuje charakteristiku čidla, kterou lze v pří-
padě potřeby (tj# sejména v případě, že i čidlo průtoku vody
má lineární charakteristiku) upravit na lineární, nebot tvar
nelinearity má deterministický charakter,

3. Závěr

Popsaný princip měření hladiny a parního výkonu pro regu-
laci hladiny umožňuje vyřadit prvky, jako je obvod vytvářejí-
cí žádanou hodnotu výkonu úmernou skutečnému výkonu, kde sta-
novení samotného skutečného výkonu může být zatíženo velkou
nepřesností, dále měřicí clony zhoršující ekonomii provozu
elektrárny. Požadované funkce je dosaženo využitím fyzikál-
ních zákonitostí, kterými se řídí„děje probíhající v paroge-
nerátoru, Tím popsaná metoda umožňuje zvýšeni spolehlivosti
regulačního obvodu hladiny i lepší kvalitu regulace, zejména
při nízkých výkonech bloku. Kvalita regulace při využití po-
psaného způsobu měření hladiny i parního výkonu byla v širokém
rozsahu prověřena pomocí ověřeného modelu dynamiky bloku.



Ing, Stanis lav Slanina

VÚ vzduchotechniky, Počernická 96, 108 03 Praha 10-Malešice

NOVÄ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO JADERNOU ENERGETIKU

Anotace

Jsou popisována stavebnicová filtrační zařízení typu
ZPK, určena pro zachycování radioaktivních aerosolů a jodu
ve ventilačních systémech jaderných elektráren. Je uváděna
koncepce řešení filtračních zařízení pro jmenovité průtoky
vzduchu 2500 - 37500 m->/h a dále jsou uvedeny jejich hlavní
technické parametry a charakteristiky. 1 obr.

1. Úvod
Provoz každé jaderné elektrárny je nevyhnutelně spjat

a výskytem radioaktivních škodlivin - především radioaktiv-
ních aerosolů a jodu - v řadě prostorů JE a tedy i ve vzduchu
odváděném do vzduchotechnického komína. Za těchto okolností
a s přihlédnutím k přísným hygienickým předpisům vzrůstá ro-
le čištění vzduchu v jaderných elektrárnách a před jeho vy-
pouštěním do okolního prostředí. Účinná a provozně spolehli-
vá zařízení na čištění vzduchu od radioaktivních škodlivin
jsou dnes již nezbytností, jako významný prvek, přispívající
k zajištění radiační bezpečnosti JE.

K takovýmto zařízením patří i filtrační zařízení typu
ZPK, jejichž vývoj probíhá v současné době ve Výzkumném ústa-
vu vzduchotechniky Praha, kde je problematika zachycování ra-
dioaktivních aerosolů a jodu v JE komplexně řešena v rámci
ÚSP A 01-117-811 "Jaderne energetická zařízení s lehkovodní-
mi reaktory 1000 MW", DU 12 "Vzduchotechnika".

Nová filtrační zařízení ZPK jsou určená pro použití
v jaderných elektrárnách budovaných po roce 1990 - a tomu od-
povídají i jejich funkční parametry a technické charakteris-
tiky, které jsou diktovány neustále se zvyšujícími požadavky
na čištění vzduchu a zajištění radiační bezpečnosti v jader-
ných provozech.

Vývoj těchto zařízení navazuje na výsledky výzkumně-vý-
vojových prací, které byly ve VÚV Praha prováděny v předchá-
zejících letech, kdy vznikla prakticky první tuzemská fil-
trační zařízení pro jadernou energetiku, která jsou v menší
Či větší míře nasazena v provozovaných es. jaderných elek-
trárnách s bloky 440 MW. Oproti stávajícím, dříve vyvinutým
zařízením představují filtrační zařízení ZPK inovaci mini-
málně pátého řádu.

2, Určení a oblast použiti
Filtrační zařízení ZPK jsou určena pro zachycování ra-

dioaktivních aerosolů a jodu ve ventilačních systernech
v
jader-

ných elektráren s lehkovodními reaktory. Zabezpečují účinné
čištění vzduchu v prostorách JE a vzduchu odváděného do okol-
ního prostředí, a to nejen při normálních provozních podmín-
kách, ale i při možných havarijních situacích.
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litu filtracr. i goáls druh: u v c n ÍMUI *•"•"•', c t vzduchem nesených
nečistot či t>římesí.

Základní stavební jednotky filtračních zařízení ZFK tvo-
rí aerosolové filtry typu PAK, tj*, předfiltry PAK-? a vysoce-
účinné filtry FAK-V pro zachycování tuhých, případně i kapal-
ných aerosolů, dále jodové filtry FJK pro zachycování radio-
aktivního <jodu & jeho sloučenin, odmlžovací filtry F OK pro
sachyccváijí vodní mlhy a kapek a elektrické ohřívače vzduchu
OEK pro případný ohřev filtrovaného vzduchu z& účelem sníže-
ní jeho relativní vlhko3ti. Součástí zařízení jaou přechodo-
vé díly, tj. přechody PK, přechodové komory KK a nátrubky^NK,
.sloužící pro připoj.ní filtračních zařízení nebo libovolné
jednvitky Ke vzduchotechnickému potrubí.

Funkčními elementy aerosolových filtrů jsou vyměnitelné
filtrační vložky,činnou náplní jodových filtrů je sypsný sor-
bent - impregnované aktivní uhlí - ve vertikálních, klínovi-
te uspořádaných hlubokých vrstvách. Funkční části odmlžova-
cích filtrů tvoří regenerovatelná filtrační náplň z jemného
drátěného pletiva a v elektrických ohřívačích vzduchu se po-
užívají vyměnitelné topná tělesa - odporové topné tyče.

U všech komponent filtračních zařízení je dodržens^roz-
měrová a^výkonová návaznost a rovněž tak konstrukční řešení
a použité materiály jsou v maximální možné míře shodné,

S přihlédnutím k různým parametrům filtrovaného media
a okolního prostředí, dále k různým provozním podmínkám a mož-
nostem obsluhy & údržby, které se mohou v souvislosti s čiš-
těním vzduchu v jaderných elektrárnách vyskytovat, jsou ses-
tavné části filtračních zařízení ZFK, resp. jejich skříně,ře-
šeny ve dvou materiálových provedeních:
- z nerezové oceli bez další povrchové ochrany,^ určené pro

instalaci v hermetických prostorách JZí, které jsou ̂dimenzo-
vány na přetlak, nebo pro extrémně exponované systémy s ag-
resivním prostředím,

- z uhlíkové oceli obvyklé jakosti, s ochranným eposrydovým
nátěrem, určené pro ostatní prostory JE,

Stavebnicové řešení filtračních zařísení ZFK představu-
je moderní koncepci, využívající předností samostatných funk-
čních uzlů, které jsou zaměnitelné a které v maximální míře
zefektivňují výrobu filtračních zařízení a usnadňují jejich
dopravu a montáž. Z jednotlivých sestavných částí těchto za-
řízení • jejich napojováním bezprostředně za sebou - lze vy-
tvářet různé sestavy tak, aby byly pokrytjr požadavky na kva-
litní filtraci vzduchu ve všech ventilačních systémech jader-
ných elektráren, včetně systémů v pomocných provozech.

Montáž filtračních zařízení z požadovaných sestavných
částí se provádí na místě použití. Jednotlivé části v sesta-
vě se spojují navzájem prostřednictvím šroubových přírubových
spojů. Zařízení se kotví k základu (podlaze nebo nosnému rá-
mu) pomocí základových šroubů. Příklad uspořádání filtrečních
zařízení ZPK, sestavených ze všech dříve zmíněných komponent,
je uveden na obr, 1^ kde jsou rovněž uvedeny hlavní rozměry
filtračních zařízeni pro celou jejich výkonovou řadu.

Instalace filtračních vložek do aerosolových filtrů
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.jinak znehodnocených filtračních vložek se provádí do ochran-
ných polyetylenových pytlů, aniž by obsluhující personál při-
šel do bezprostředního kontaktu se znečištěnými filtračními
vložkami nebo vnitřními povrchy filtrečního zařízení.

Plnění jodových filtrů sorbentem a stejně tak vý&iěna po-
užitého sorbentu v těchto filtrech v průběhu provozu se pro-
vádí pneumatickou cestou - pomocí speciálního mobilního seří-
zení, které je příslušenstvím filtračních zařízení a které
bylo rovněž vyvinuto ve VuV. Případnému výbuchu prechu sor-
bentu ve směsi se vzduchem při pneumatickém plnění a vyprazd-
ňování jodových filtrů je spolehlivě zabráněno pou?:i tím inert-
ního plynu.

Filtrační zařízení jsou pro zajištění prar:í, souvisejí-
cích s jejich technickou obsluhou vybavena zabudovanými sys-
témy trysek, umožňujícími provádět dálkově dekontaminaci
vnitřních povrchů zařízení nomocí kapalných dezaktivačních
prostředků. Kromě toho zvláštní systém trysek umožňuje prová-
dět dálkově regeneraci - promývání - filtrační náplně odmlžo-
vacího filtru, použitého v sestavě filtračního zařízení,aniž
by bylo nutné manipulovat se znečištěnou, lépe řečeno, rege-
nerovanou filtrační náplní,

4. Hlavní parametry

Výkonová a rozměrová řada filtračních zeřízení ZFK ses-
tává ze sedmi členů pro jmenovité průtoky vzduchu 2 500, 5000,
7500, 15000, 22500, 30000 a 37500 (40000; nP/h. Hlavní rozmě-
ry filtračních zařízení jednotlivých uvedených velikostí zá-
visí na počtu a typu v sestavě použitých komponent - viz obr.
1.

Tlaková ztráta filtračních zařízení závisí na počtu a
typu použitých sestavných částí. Při jmenovitém průtoku vzdu-
chu nepřevyšuje počáteční tlaková ztráta hodnotu 2200 Fa
(maximální sestava zařízení).

Při jmenovitém průtoku vzduchu je účinnost zachycování
aerosolů min, 99»95 % a účinnost zachycování organických
sloučenin radioaktivního jodu min, 99,9 %*

Vysokým hodnotám účinnosti odpovídá rovněž i vysoká těs-
nost sestavených filtračních zařízení. Přípustná netěsnost
pláště filtračního zařízení (po montáži) činí 0,01 % jmeno-
vitého průtoku vzduchu při hodnotě tlakové diference 2000 Pa.

5, Technické charakteristiky

Filtrační zařízení ZFK jsou určena pro provoz na sací
straně ventilátoru a jejich konstrukce snese bez poškození
podtlak 7000 Pa.

Zařízení v provedení z nerezové oceli odolávají trvale
teplotám 100°C, relativní vlhkosti vzduchu 100 % a krátkodo-
bě - min. 10 hodin - odolávají parovzdušným směsem o teplo-
tách do 150°C včetně. Piltracnx zařízení v provedení z uhlí-
kové oceli a s ochranným epoxydovým nátěrem odolávají trvale
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ieylotám bu^O u relativní vlhkosti vzduchu do 100 ',1 včetně.

Filtrační' zařízení splňují pošadevky na zvýšenou požár-
ní bezpečnost. Žádný z materiálů, použi tých při výrobě jejich
aestavných čát?tí a funkčních element*, nepodporuje hoření.

Povrch filtračních saríaení umožňuje provádění dekonta-
minace dezaktivačními roztoky a omývání vodou.Kateriál,resp.
povrchová ochrana skříní filtračních zařízení odolává účin-
kům filtrovaného media a zachycovaných nečistot při všech
provozních režimech příslušných ventilačních systémů CE,
a dále odolává účinkům běžných dekontarainaČních prostředků.

Filtrační zařízení ZFK patří k seřízením T. kategorie
3eismické odolnosti, tj. plní svoji funkcí jak při normál-
nich provozních podmínkách, tak i v celém rozsahu seismic-
k^ch účinků až do maximálního výpočtového zemětřesení, odpo-
vídajícího 0 ballům stupnice 3ISK 64, probíhajícího současně
s havarijními situacemi.

Životnost filtračních zařízení je 30 let, s výjimkou
výměnných funkčních elementů a sorbentu, jejichž životnost
aávisí na provozních podmínkách.

6. Závěr

Nová filtrační zařízení ZFK jsou v každém ohledu srov-
natelná se současnými zahraničními ekvivalenty a mnohé z nich
svými užitnými parametry výrazně předčí. Lze je označit za
perspektivní z hlediska exportu do dalších zemí, především
zemí socialistického tábora, neboí filtrační zařízení tohoto
typu a parametrů jsou dosud dostupná pouze ve vyspělých ka-
pitalistických státech.

Ve srovnání se zařízeními, používanými v současné době
v jaderných elektrárnách v ČSSR a ostatních členských stá-
tech RVHP, představují filtrační zařízení ZFK zlepšení celé
řady funkčních parametrů, zejména účinnosti a provozní spo-
lehlivosti. Jsou výhodnější z hlediska gožadavků na zastavě-
nou plochu a obestavěný prostor a rovněž tak z hlediska roz-
sahu a náročnosti prací, souvisejících s instalací zařízení
v provozech jaderných elektráren. Mezi přednosti inovovaných
filtračních zařízení je nutno zahrnout i možnosti provádění
dálkové dekontaminace vnitřních povrchů zařízení a provádě-
ní bezkontaktních výměn použitých filtračních vložek a sor-
bentu, což významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti obsluhy
filtračních zařízení a obecně pak k zajištění radiační bez-
pečnosti v příslušných převozech J?..

Filtrační zařízení ZTK lze použít i v jiných oblastech
jaderné energetiky a v jaderné technice vůbec, všude tam,
kde jsou kladeny vysoké nároky na čištění vzduchu od radio-
aktivních aerosolů a různých forem radiojodu, především pak
při ztížených provozních podmínkách.
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Obr, 1 Uspořádáni a hlavni rozměry filtračních zařízeni ZFK: 1 •- odmlžovacl filtr FOK,
2 - aerosolový předfiltr PAK-P, 3 - vyaooeiíoinný aerosolový filtr FAK-V, 4 - elektrický ohřivaň
vzduchu OEK, 5 - jodový filtr FJK, 6 - přechod FK, 7 - přechodová komora KK, 8 - nátrubek NK
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VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO
DIAGNOSTIKU ZAŘÍZENÍ JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Klíčová slova: akustická emise, diagnostika, primární okruh
jaderných elektráren

V předkládaném referátu jsou uvedeny cíle použití akustické
emise pro kontrolu komponent primárních okruhů jaderných elektrá-
ren a stav jejich řešení.

1. Úvod

Jedním ze základních požadavků jaderné bezpečnosti je zajiště-
ní celistvosti komponent primárních okruhů jaderných elektráren /JE/
Metoda saložená na snímáni akustické emise /AE/ v materiálu umož-
ňuje sledovat, detekovat • lokalizovat vznik a růst podkritických
trhlin v materiálu. V rámci státního úkolu USP RVT jsou řešeny
otázky vývoje metody akustické emise, přístrojového a programového
vybavení, s cílem realizace automatického diagnostického systému.
Úkol je řešen pod koordinací k. p. Skoda na několika pracovištích
základního a aplikovaného výskumu a u výrobců hlavních komponent
primárního okruhu. Řešení bylo zařazeno do úkolů 3. prioritního
směru vědeckotechnického pokroku zemí RVHP. Je navázána spolupráce
mezi k. p. Skoda a I. AE Kurčatova v Moskvě a systém je řeSen na
základě společného technického zadání.

Princip metody spočívá ve snímání a analýze elastických napě-
tových vln šířících se v materiálu kontrolováních zařízení* Na zá-
kladě vývoje metody snímání a vyhodnocení napětových vln byly
určeny tři funkce systému:

- sledování vzniku a růstu necelistvosti v materiálu zařízení
- zjišťování a lokalizace uvolněných a volných částí
- zjištování úniků chladícího media.

2. Využití metody AE v diagnostice

Teoretické,,základy vzniku akustické emise v materiálu
a faktory ovlivňující její aktivitu a intenzitu jsou uvedeny
například v /10/, /13/, /17/, /18/. Pro využití AE v technické
diagnostice je nutné se věnovat ještě následujícím otázkám:

- stanovení faktorů ovlivňujících vznik a intenzitu AE
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vztahu mezi parametry AE a pevnostními (lomovými)
vlastnostmi materiálů

- určení způsobu šíření elastických napětových vln v reálných
objektech a na základě získaných výsledků stanovení měřicích
3ítí snímačů

- ověření schopnosti AE detekovat vznik a růst podkritické trhliny
•' ásnem materiálu konstrukce, porovnání s ostatními metodami
nedestruktivní kontroly

sení zdrojů rušivého pozadí v provozu zařízení a způsobů jejich
maximálního potlačení

- vypracování metodik pro diskriminaci rušivých zdrojů

- stanovení vhodných měřených parametrů signálů AE

- r.á*rh, vývoj a realizace měřicí aparatury a snímačů

- vypracování metodik měření a vyhodnoceni měření pro jednotlivé
Komponenty

- vypracováni metodik pro určení míst emisních zdrojů (míst šíří-
cích se vad v materiálu)

- vypracováni metodik pro kvalitativní hodnocení zdrojů AE

- vývoj a odladění programového vybavení (systémového a uživatel-
ského)

- realizace diagnostického systému na jaderné elektrárně, včetně
konstrukčních dílů pro připevnění snímačů*

Je zřejmé, že se jedná o velmi rozsáhlý výzkumný a vývojový,,
program, na kterém se musí vedle vědeckých a výskumných pracovišt
podílet též výrobci jednotlivých komponent primámfho okruhu JE
a provozovatelé JE.

Zaměření jednotlivých práčoviSt:

- FzÚ ČSAV Praha v© spolupráci sic, p, Škoda, ZES a ÚTSSK ČSAV
Plzeň zajiätuje vývoj, výrobu a oživení přístrojového a progra-
mového vybavení

- SVtfSS Praha ve spoluplráci s k. p* Škoda, ZES zajistuje vývoj
a výrobu snímačů

- výrobci (VŽSKG, Sigma Modřany, Škoda) jednotlivých komponent
zpracovávají metodiky měření a algoritmy vyhodnocení
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- k. p. Š-coda, ZES vypracuje projekt a za.iistí dodávku diagnosti-
ckého systému

- věechny uvedené organizace a provozovatelé JE se pcíle potřeby
zúčastní oživení a uvedení systému do provozu ne jaderné
elektrárně.

•iouřasný stav řešení

Metodika měření a vyhodnocení měření je zpracována pro keždou
komponentu zvlášt. Můžeme konstatovat Že:

- byly určeny některé vztahy mezi charakteristikami emisních sig-
nálu a různými procesy porušování materiálu i svarových 3pojů,
především pro tlakovou nádobu reaktoru ŽTN1V /4/, /5/, /6/, /7/,
/12/f /17/, /16/, /18/

- byly stanoveny měřicí sítě snímačů pro jednotlivé komponenty

- byl vyřešen (kromě pro TNR) a schválen způsob připevnění snímačů
/6/, /19/f /20/

- je vypracována metoda, algoritmus a program pro automatické
určování zdrojů z naměřených hodnot /3/, /8/, /9/

- na základě emisního chování zdrojů lze předběžně určit jejich
původ (porušení materiálu, volná n uvolněná část, iSnik, nebo
3iný druh rušení) /I/, /2/, /12/, /15/, /23/, /25/

- jsou vypracovány prograciy pro poloautomatické kvantitativní
hodnocení zdrojů akustické emise

- při pcvýrobních, předprovozních a provozních zkouškách lze bez-
peční detekovat vznik a růst trhliny v materiálu /12/, /21/, /22/

- byly změřeny základní charakteristiky šuracvéko pozadí prim.
okruhu s reaktorem VVER 440 7 /

- byly vyvinuty, vyrobeny a odzkoušeny základní moduly (analyzá-
tory AE) diagnostického systému včetně jejich programového vyba-
vení /27/

- jsou vyvinuty snímače do teploty 150 °C (pro primární potrubí,
kompenzátor objemu, parogenerátor ) /28/

- je dokončován vývoj vysokoteplotních snímačů

- byly předány podklady pro úvodní projekt diagnostického systému
zařízení primárního okruhu s reaktorem VVER 440 a VVER 1000.
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Z hlediska realizace diagnostického systému je nutné:

- pokračovat ve výzkumu korelací AE s procesy porušování materiálu

- provést ověřovací měření na JE

- přenéat výsledky z měření na vzorcích a maketách na reálné objekty
s cílem kvantitativního hodnocení emisních zdrojů

- realizovat diagnostický systém (spojení analyzátorů s nadřazeným
minipočítačem)

~ vypracovat metodiky pro kontrolu líniků, uvolněných a volných
částí

- pokračovat ve vývoji programového vybavení

- určit jednotný způsob kalibrace snímačů včetně akustické vazby
s cílem dosažení kvantitativní srovnatelnosti výsledků

- pokračovat ve vývoji snímačů

- pokračovat ve vývoji nových měřicích modulů a systémů v závislosti
na vývoji metodik a požadavcích uživatelů

- vypracovat metodiky pro kontinuální sledování zařízení JE metodou
AE.

3. Diagnostický systém

. Při realizaci systému je určující rozsah a způsob provádění
(diagnostiky. Rozsah je dán předevSím konstrukční složitostí a veli-
Ikostí kontrolovaného zařízení, způsob je din především způsobem
Izatěžování konstrukce, diagnostikovanou veličinou a stavem vývoje
|metody a přístrojového vybavení.

hlediska rozsahu existují tři základní přístupy:

Kontrola vybraných částí konstrukce (např. míst s maximální
Eoncentrací napětí, míst defektů dříve zjištěných, míst předpoklá-
Janého vzniku defektů a pod.). Při tomto způsobu diagnostiky, který
možnuje podrobnější a kvalitnější kontrolu vybraných oblastí, je
wužíváno jednodu&fch subsystému, jejichž technické parametry jsou
itanoveny tak, aby dávaly maximální možnou diagnostickou informaci
>ři daných provozních nebo zkušebních režimech. Technickými para-
netry rozumíme například použitá frekvenční pásma měřicích kanálů,
>očty snímačů v dané oblasti, měřené parametry signálů, způsob jejich
fpracování a vyhodnocení. Tyto subsystémy obsahují speciální měřicí
vyhodnocovací moduly. Nevýhoda uvedeného přístupu spočívá v tom,



- 1-7 -

že uvedená místa a oblasti musí být předtím známé a že tento pří-
stup nedává informaci o stavu konstrukce jako celku.

Kontrola celých konstrukcí rozsáhlými diagnostickými systémy.
Výhoda této koncepce spočívá v integrální informaci o stavu kon-
strukce. Nevýhodou je, že tyto rozsáhlé systémy, většinou obsahují
universální (z hlediska měřené veličiny) měřicí a vyhodnocovací
moduly, což může v některých případech vést k částečné ztrátě
diagnostické informace. Další nevýhodou tohoto přístupu je, že
v některých případech může vést ke značné složitosti a finanční
náročnosti systému.

Kombinace dvou výše uvedených přístupů.

Systémy mohou pracovat ve dvou režimech:

- periodické sledování zařízení při jeho pevnostních zkouškách
- kontinuální sledování zařízení za provozu.

Diagnostický systém analýzy elastických napětových vln /SAEKV/
zařízení primárních okruhů jaderných elektráren s reaktory typu W E
je navržen následovně.

Každé komponenta bude kontrolována subsystémem s 16 mšřícfmi
kanály. Rozmístění snímačů na primárním okruhu elektrárny VVER 1000
je schematicky znázorněno na obr. 1. Je zřejmé, že tlaková nádoba
reaktoru a primární potrubí budou kontrolovány integrálně, u paro-
generátorů a kompenzátoru objemu, vzhledem k jejich složitosti, pou
vybrané části. Předpokládá se,Že v závislosti na stavu zařízení JE
a na požadavcích provozovatele bude systém doplňován jednoduchými
subsystémy pro kontrolu vybraných částí. Koncepce systému spočívá
v tom, že každá komponenta je kontrolována jedním, relativně samo-
statným, analyzátorem akustické emise (obr. 2).

Technické parametry analyzátoru elastických nepětových vln ;

Počet kanálů volitelný - max. 16
Vstup pro připojení snímače symetrický, asymetrický
Zesílení předzesilovace 40 dB
Citlivost kanálu /vč. předzesilovače/.. max. 3/uV
Rozsah ruční regulace zisku C + 62 dB po 1 dB
Dynamický rozsel* obálkového analyzátoru
/vzhledem k diskriminační úrovni 100 mV7 .. 5C dB
Amplitudové charakteristika zesilovače
pro výstupní signál 0 + 100 mV lineární
pro výstupní signál 100 mV + 3 V logaritmická
Frekvenční charakteristika zesilovače.. 100 kHz + 400 kHz

+ 0,5 dB



í úroveň programovatelné
100 mV + 3 V

'/ýběr registrovaných posloupností podle prvního a dru-
hého příchodu

belica ochranné klidové doby programovatelná
0,25 + 16 ras,
s krokem x 2

délka kompletace události programovatelná
32 + 4096/us
s krokem x 2

nozíišovací schopnost časových rozdílů ....

Počet příchodů pro kompletaci události ....

Vyhodnocované obálkové parametry •

Vyhodnocované parametry spojitého signálu

Externí vstupní signály

1 us

1,2,3 nebo 4

- počet překnitů
- délka trvání signálu
- zpoždôuí maxima
- integrál amplitudy
- efektivní hodnota
- potlačení registrace
/kontakt/

- 2 analogové vstupy
0 + 10 V/100 ki£

Analyzátory jsou spojeny s nadřazeným minipočítačem /obr. 3/
s jsou vlastně inteligentními periferními zařízeními tohoto počí-
tače. Pro 1. a 2. blok JE TE bude použito po 10 analyzátorech.
Systém bude pracovat tak, Se v reálném čase budou analyzátory pro-
vádět měření a on-line vyhodnocení, které zahrnuje měření parametrů
signálů AE, výpočet x, y souřadnic vzniku emisních událostí, ulože-
ní dat do vyrovnávací paměti ••'• jejich předání do minipočítače.
Nadřazený minipočítač zabezpečuje obsluhu jednotlivých analyzátorů
(vstupy a výstupy), archivaci dat. off-line vyhodnocení, komunikaci
s ASRTP bloku a předávání výsledků operátorovi. Pro všechny tyto
činnosti bude dodáno systémové uživatelské programové vybavení.

V současné době je metodicky zvládnuta periodická kontrola
celistvosti materiálu komponent akustickou emisí při pevnostních
hydraulických zkouékách zařízení JE. Protože systém je určen též
pro sledování úniků a uvolněných a volných částí, které předpoklá-
dají kontinuální sledování, b»de systém pracovat jak při periodi-
ckých kontrolách, tak při kontinuálním sledování. S postupným
vývojem metody a přístrojového vybavení pro využití metody akustické
emise se počítá s přechodem n* kontinuální sledování i celistvosti
materiálu.
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4. Návrh úpravy činností při výměně palivu v reaktoru

V současné době se při výměně paliva v reaktoru jedenkrát
ze čtyři roky po odstavení reaktoru a po vyjmutí vnitřních částí
a paliva provádí kromě jiných činností ultrazvukové kontrola,
vizuální kontrola, příp adně kontrola prorazováním a vířivými
proudy vybraných míst (především svarových spojů) TOR. Po opětném
zavezení paliva a smontování reaktoru se provede pevnostní hydra-
ulické zkouška (PHZ) a na tuto zkoušku navazuje bezprostřední
uvedení reaktoru do energetického provozu, t.j. bez jakékoliv
kontroly eventuálního poškození tlakové nádoby zvýšeným přetlakem
PHZ.

Využitím systému analýzy elastických napětovýeh vln při pe-
riodických pevnostních přetlakových zkouškách zařízení primárního
okruhu pro integrované sledování a lokalizaci vzniku a růstu
podkritických trhlin se významně rozšíří a zkvalitní kontroly
těchto zařízení. Dalšího zkvalitnění kontrol a zvýšení spolehli-
vosti provozu JE by se dosáhlo vhodnějším vzájemným zařazením
těchto kontrol, aby se doplňovaly. PHZ zařízení je kromě havarijnícl
případů nejnepříznivějším režimem, který významně vyčerpává zby-
tkovou životnost zařízení (na př. TNR). Navrhujeme proto následující
postup. Jedenkrát aa oara let po odstavení reaktoru a vyjmutí paliva
a vnitřních částí provést PHZ zařízení primárního okruhu se sou-
časným sledováním a lokalizací vzniku a růstu podkritických trhlin
metodou AE. Po PHZ provést ostatní nedestruktivní kontroly v plá-
novaných místech a místech označených jako "podezřelá" metodou AE.
Tímto způsobem by byly všechny indikace UZ i AE prověřeny dvěma
nezávislými kontrolami a vážnější indikace necelistvostí by mohly
být prověřeny dalšími metodami, případně by mohly být opraveny.
Po ukončení výměny paliva a kontrol před uvedením JE do provozu
by byla provedena jen těsnostní zkouška rozebíratelných spojů zaří-
zení primárního okruhu podobně jako každý rok. Činnosti při ostatníc
výměnách p aliva by zůstaly beze změny s tím rozdílem, že PHZ a UZ
u vnitřního povrchu by se prováděly jen jedenkrát za osm let, tak
jak bylo výše uvedeno. Navržený způsob, který vede k zajištění vyšší
kvality zařízení a k zkrácení času pro kontrolní operace, byl již
vyzkoušen na JE Loviisa /29/.

Závěr

Keallzací popsaného diagnostického systému dos'.anou provozova-
telé prostředek kontroly komponent primárního okruhu, který podsta-
tně zvýší jadernou bezpečnost. Jeho výhodou je modulárnost a možnost
ho prakticky ihned doplňovat o další přístrojové a programové bloky
vzniklé na základě zkušeností z provozu a požadavků provozovatele.



Ovinut* analyzátory a metody jsou v současné dobr používány pro
povýrobní kontrolu (TNR VVER 10001 při periodických kontrolách
( VI EBO) a při kontrole různých výrobních zařízení (závod Hutě,
Skoda) . Z uvedeného je zřejmý reálný přínos výsledku RVT pro vý-
robu, dodavatele i provozovatele.
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í — aniinac

': - budič

j - předzesilovač

4 - analyzátor akustické emise

5 - sběrnice

6 - Videoton VT 20/IV M

7 - obrazovka

'ó - klávesnice

' - disková jednotka

K) - disketová jednotka

11 - tiskárna
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Ing. J i ř í Švarný
SKODA k . p . Plzeň, WZ-H, 316 CO Plzeň

íTfiKTSRS PHOBLáľ.:y TVORBY MALOCRUPOT/fiíi KIÍTHOVS:! PRC REAKTORY
WER-1000

Anotace
V referátu je zhodnocen stav prací na tvorbě knihoven

typu^MAGDA pro WER-1000 a provedena analýza jednoho výpo-
četního modelu potveIných a hrubosííových konstant.

1. Zvláštnosti tvorby malogrupovýoh. knihoven pro 7TER-1000
Vývoj výpočetního aparátu Z2S SKODA k.p. určeného pro

neutronoye-fyzikální výpočty reaktorů TVER (Cbr.1) je pô
dlouhá léta prováděn v těsné součinnosti s činností MDK
(Mezinárodního Dočasného Kolektivu), která je cílena k vy-
tvoření zdokonaleného výpočetního systému pro výpočty aktiv
nich zón reaktoři W2R-1000. Souhrnné hodnocení a ntvrh na
zapojení výpočetního systému ZES do spolupráce MDK jsou uve
deny v referátu / V III.tématické skupiny*MDK.

Kijihovna malogrupových konstant pro nifikrovýpočty akti\"
nich zon reaktorů WER-1U00 muší respektovat, na rozdíl od
knihovny pro a.z. reaktorů W2R-A40, efekty klastrových re-
gulátorů, vyhořívající absorbátory (SVP), velké rozmery ka-
zet a profilování kazet obohacenín.

V toEtc referátu bude proveden výkl«i postupu návrhu
knihovny a její parametrizace. Problematika spektrálních vý-
počtů bude diskutována v práci /2/.

Specifické problémy parametrizace konstant pro WSR-1CC0
jsou spojeny hlavně se silnými poruchami spekter, které ̂ sou
způsobovány silnou absorbcí kiastrů. Poruchy spekter v dů-
sledku pohybu klastrů se stanou zvlažte důležitými v případě
"Projektu 1S88", který má zvýšený počet klsstrů. Podobně je
třeba věnovat zvýšenou pozornost grovo2u reaktoru 3 tříletou
krápaní, která obsahuje ve velké části kaset vyhořívejíeí
absorbátory. Současné malogrupcvé Icnihovny jaderných dat

, p ý ý p
ff

±
 a koncentrací izotopů Jí. na Z ^e nutno vyjádřit

 f
 jako

zpětnou vazbu î'es nějaké efektivní parametry, které je mož-
no určovat z behu niakrovýpočtu. Vedle tohoto implicitního
pojetí vyhoření paliva existuje možnost řešení bilance izo-
topů v každém výpočetním bodu makrovýgočtu - neboli expli-
citní způsob výpočtu vyhoření. Provádění výpočtu vyhoření
uvnitř makrokodu vyžaduje kvalitnější počítaje nežli s:áa.e
dosud k dispozici a proto se předpokládá reali

y j j p
dosud k dispozici a proto se předpokládá realizace tohoto
výpočetního postupu až v další etapě vývoje -výpočetního
systému ZES. V rámci úzké mezinárodní spolupráce (pracovní
skupina Z MDK a přímá spolupráce s KKA3 Berlin) byla navr-
šena metodika parametrizace /3/ řešící výše zmíněnou zpětnou,
vetabu prostředuictvím «p»lctrálních indexu 1. a 2•druhu
(spektrální index 2.druhu reprezentuje vliv historie změn
spektra na !í̂  a spektráln:' index 1.druhu postihuje vliv
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okamžitého stavu na 6\ ) . Byl;-., ^f^r^ulovíne p'-vclv.l t c-orie
spektrálního indc-ru 2;:ir-.hu / : / .. bylo ;,rcvod;nr toore ',ic
odvození vanové funkce W / 5 / . Spektrální:n in^exeui 1 •druhu
bademe chápat roměr v

* SI - f /£ b £ S ( 1
kde f jsou sr.ekt.TG definovaná poměrem neutronových toků

pro parametrizaci malogrupovýc;
si uvědomit, ze izotopické složení paliva v daný okamžik mů-
že být získané výpočtem na jiném výpočetním modelu nesli
jsme zvolili pro samotný výpočet / a S • Bázový výpočet bude
pro nás vypočet takového stavu, jehož izotopické složení i
vlastní výpočet knihovny je dán stejným geometrickým modelem
a stejnýnd. okrajovými podmínkami.

Spektrální index 2»druhu je nějaká efektivní vážená
hc.inota SI ořeš časový interval <C, to^"

W(t) dt
( 2 )

>V(t) dt
ícle V/ je t»zv« váhová funkce.

Potom konstanty vyjadřujeme v následující parametrické
sávislosti y.

a
 . _

J(V,SI,ŠI,A) *Z Ď a f c - KV(V,A) + KIS(SI,A) +
+ KDS(V,SI,fv(V,ŠÍ,A),ŠÍ,A) ( 3 )

kde f £ I S Š
v

e klasický parametr vyhoření /MWd/kg7
e vektor t»zv» technologických parame

A • • j ý p y / / g 7
V •• je vektor t»zv» technologických parametrů Vs{Tp

(Tp - teplota paliva, C3 - koncentrace kyseliny
b o i t é h l d i " h t t h l i i )borité v chladivú, f -"hustota ohlaiiva)

S
Xä
»» je spektrum spočtené ze stavu, který raá pro zadané

* vyhorení A odlišné izotopické složení od bázového
výpočtu, ale který při vlastnia výpočtu 2 zachová-
vá geometrii i okrajové podmínky bázového výpočtu
je pomocné spektrum, které zahrnuje poruchy v izo-
topickéci složení a poruchy v teclmolcgických pa-
rametrech

#„ •• je porucha spektra způsobená poruchou v teciinolo-
gických parametrech V

Ktr,KIS a K 3 S jsou korekce na poruchu v technologických
parametrech V, izotopickém složení a na poruchu
v okamžitém spektru (zde poruchou rozumíme odchyl-
ku od bázovéiio výpočtu).

Takto definované parametrická formule (3) je rozšířením
metodiky spektrálního indexu KKAB 3eriin v tom snyslu, že
dovoluje zahrnout do parametrických závislostí i pohyb klas-
tru. Dále v případe, že na hranici bálového výpočetního mo-
delu bude počet vtitupujících i vystupujících neutronu stejný,
lze výpočet pomocného spektra f v zjednodušit formulí

c-bas

V - Zbas „ ̂
 ( 4 }
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f.'álfi byl teoreticky vyjasněn vztah nezi různými forma-
mi 3£«ktrilr.ích indexů a vzájemné ovlivňování spektrálního

zapojováním do makrokodů a vyhodnocováním melogřupové kni-
hovny MAGRU /9,10/.

Závislost nalogrupových konstant WER-1000 na technolo-
gických parametrech Ky není principielně odlišná od analo-
gické závislosti v knihovnách WBR-44C. Zde ae však, že ne-
dořešeným problémem je vazba mezi technologickými parametry
V a spektrálními indexy.

V ranci úkolů RV? je ve skupině PJZ dlouhodobě vyvíjen
mnoho stranný párametrizační program APRO (podrobněji viz.
/12/), který umožňuje mimo jiné provést optimální výběr tva-
ru závislostí konstant na parametrech.

Dosavadní způsob tvorby nialogrupových knihoven se o^írá
o spektrální výpočty celé kazety, které dovolují současné
generovat konstanty jednotlivých buněk pro potvelné výpočty
a konstanty homogenizované pro sele kazety* Požadavek dvou-
rozměrného modelu kazety WER-1000 vede u spektrálních vý-
gočtů programem WIMS k nezvládnutelným nárokun na výpočetní
cas na posítaci typu M 4030 zvláště fcdyž budeme chtst zahr-
nout do parametrizace závislost ne spektrálních indexech
(jeden 2D výpočet programem WIMS na počítali M 4030 vyžadu-
je ~ 30 sin. CPU).

2. Efektivní výpočetní model knihoven WER- 1J30C

V pracech /1,2,1O a 11/ je navrhován a rozprncován
postup tvorby malogrupových knihoven 'A'ER-IOOO zelozený na
jednorozměrných spektrálních výpočtech vvhořívajíeích buněk
a superbuněk,^parametrizaci takto získaných konstant pro
jednotlivé buňky a následném výpočtu kazety na difúzni
iSroviii za účelem homogenizace#Duvoden k tomuto postupu je
hlavně anačaá časová náročnost 23) výpočtu programem WIMS.
Dále má tento jostup následující výhody: dosažení konzis-
tentnosti raezi detailními (potvelnými) a hrubosííovými vý-
počty, uvážení přesné dvourozměrné struktury kazety s ra-
diálním profilováním různým obohacením (7/IMS strukturu ka-
zety vždy cylindrizuje i při dvourozměrných výpočtech),
operativnost při přípravě homogenizovaných dat(možnost z jed-
né potvelné knihovny napočítávat různě homogenizované kon-
stanty pro hrubcsííové výpočty). K realizeci tohoto postupu
výpočtu knihovnj je třeba řešit následující 4 základní pro-
blémy*

Problém výběru zjednodušeného modelu spektrálních vý-
počtů vyhořívajících buněk a funkčnosti metodiky spektrál-
ního indexu* Vliv dvourozměrných efektu spektra na vyhoře-
ní ae do konstant dostává pouze prostřednictvím parametrů*
Toto vyvolává veliké nároky na funkčnost metodiky spektrál-
ního indexu. Analýzy v této oblasti J3ou ve stavu rozpraco-
vanosti /8,10/*

Problém ekvivalence mezi transportní a difúzni teorií
na úrovni potvelných výpočtu. Metodiaky je řešeno v mnoha
zahraničních zdrojích.



řroilém vlastní parametrizace* Metodicky řešeno v prá-
ci / j / a v hrubých rysech naznačeno v předchozí k&pitole to-
hoto reierátu* V případě výpočtů konstant palivových elemen-
tů poaze na ~ rovni superbunek je použití zjednodušující for-
mule (4> zvláště výhodné.

Problém výpočetního modelu pro nemnoživé prostředí
(první rozbor proveden v práci /10/).

Zvláštnost přípravy malogrupových knihoven je v tom, že
konečné zhodnocení přijatých algoritmů a zjednodušení dosta-
neme až po realizaci celé knihovny v makrovýpočtu# Z tohoto
důvodu bylo pro definování hlavních zásad tvorby knihovny
MAGDA pro sériový WER-1000 využita existující knihovna
MAGRU pro prototypový WER-1000 (bez spektrálních závislostí)

/

Výpočetní model spektrálního výpočtu konstant TVEL musí
zahrnovat rozsah změn spekter a přibližně i tvar závislos-
tí spekter tak jak se objeví v reálném procesu vyhoření.

3, Výpočetní model spektrálního výpočtu konstant TVEL musí
být takový, aby v rámci tohoto modelu bylo možno vygene-
rovat zvláli konstanty pro zasunuté klastry a zvlést kon-
stanty pro vysunuté klastry.

C* Výpočetní model spektrálního výpočtu konstant mezery mezi
kazetami, vodních děr a centrálního kanálu je možno defi-
novat nezávisle na výpočetním modelu pro TVEL.

D. Bude vhodné a účelné na úrovni potvelných knihoven zavést
obohacení jako nový parametr.

(K bodu A ) : Není jasné, do jaké zaíry musí být v souladu cha-
rakter časové závislosti spekter u jednorozměrného a
dvourozměrného modelu*

(K bodu B): Analýzou knihovny MAGRU byla zjištěna omezená
platnost metodiky spektrálního indexu, která se projevu-
je nespojitostí závislosti konstant na historickém spek-
trálním indexu při přechodu od konstant z kazety bez
Klastru ke konstantám s vlivem klástru. fiešení by bylo
možno hledat ve zkvalitnění popisu historie pomocí hro-
madění Pu izotopu*

(K bodu C)í Nezávislost výpočetního modelu nevyhořívajíeích
prostředí na vyhoření a obohacení dovoluje tvorbu těchto
konstant časově nenáročnými spektrálními výpočty bez vyho-
ření ale s uvážením dvourozměrné struktury kazety*

(K bodu D)» Postup tvorby knihovny parametrizované přes
obohacení je navržen v práci /10/. tfčelnost této metodiky
se projeví hlavně v případě profilace kazety s více růz-
nými obohaceními a pri studiích uvažujících r&zné oboha-
cení paliva*
Zkráceně lze navržený postup tvorby knihovny seřadit

do následujících kroků:
1. Jednorozměrné spektrální výpočty TVEL pro 3 různá oboha-

cení a různé spektrální poruchy a výpočty absorbátorů*
2* Výpočty konstant nevyhořívajících materiálů.
3* Parametrizace konstant pro jednotlivé bufiky (parametry

budou technologické veličiny V, vyhoření A, spektrální
indexy SI, 51 a obohacení)*

4* Dvourozměrné difúzni výpočty kazet s následnou homogeni-
zací konstant pro hruboeíXové výpočty*
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3. Výpočetní systém ZSS a příprava knihové r. pro TVER-* OCO

Struktura výpočetního systému ZES je zobrazena ne 0br.1»
Do schematujsou zahrnuty i áva termohyáraulické bloky
CALLOPEA ((£j , © )• Všociiriy bloky 'oregri-.ay) jsou ve sché-
matu fungující, pouze bloky (3) , (6) , £2) a (jj) jscu ve sta-
din příprav. Prověřování programů a funkSnost vazeb nezi
jedíiotlivými bloky je již* řadu le t prováděno af~ knihovnách
MAGRU pro prototypový reaktor WER-1000 C5«blck JENV) /?/.
Jde o blok (J) . Tyto lenihovny jscu pro ^-otvelné i hrubosí-
tové výpočty, avšak neobsahují výše zmíno^é sjektrální zá-
v i s l o s t i . Jak patrno, nákladem makrcvýpočtů jsou 4 grupové
potvelné a 2 grupové hrubosííové konstanty. K jednotlivým
blokům je třebe doupřesnit: Základní vývojové l inie založená
na jednorozměrných transDfirtních výpočtech se bude realizo-
vat ve spolupráci blokuj (T) , (g) , Q) a ® ; v nejbližší době
j iž z hlediska testování této l in íe bude nutné alespoň v ome-
zené míře (bez spektrálních závislostí) realisovat aalogru-
poyou hruboáífovoa cotvelnou knihovnu ve spolupráci bloků.
© » © a (5). Současné programy WIMS, APRO, HECCN, M03Y.-DICK
(stezky TRAF, PETR a PSRMAK), HEXAGONAL a CAILOPEA-R ^
připraveny ro nasazení n výočt WER1000 Součspřipraveny pro nasazení ne. výpočty WER-1000. Současná verze

OPTICON (blok (Q) ) nemá zajištěnu přípravu vstup-
i ý h j ě ý ih B l k k t t

programu ( Q ) j pp
ních homogenizovaných jednorozměrných Knihoven. Blok
k d b é k i k Q j iá ú i b

gý j ý
kodobé kinetiky Qj je realiaován pouze na úrovni bodového
modelu s uvážením zpětných termohydraulických vazeb izolova-
ných kanálů (program LIZA). Eventuelní realizace prostorové
závislosti v bloku £j bude vyjadřovat specielní přípravu
konstant. Doposud neřešeno.

4. Závěr

Jak již bylo naznačeno výše, samotná metodika spektrál-
ního indexu není jediným postupem jak zpřesnit konstanty
vyhořívajícího paliva. Alternativou zůstává metodika beroucí
za parametr hromadění (vvhoření) omezeného počtu^izetopú
s jejíž realizací se počítá v připravovaném výpočetním sys-
tému KPKI Budapeší. Tento postup s sebou přináší řadu speci-
fických problémů, jejichž analýza zabíhá mimo rámec tohoto
referátu*

Závěrem je třeba zdůraznit, že koneoná realizace efek-
tivního výpočetního modelu knihoven WER-10C0, tak jak je
popsán v kap«2 tohoto referátu, bude vyžadovat ještě řadu
studií včetně úprav pro§rasů, Nicméněi stále se tento postup
považuje za perspektivní, protože dovoluje přejít^jiným
formám hrubosííových konstant a algoritmům makrokódů jako
je na př« metoda respons - matic vyvíjená v KFXI Budapest.
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Obr.1 Výpočetní systém ZES a příprava knihoven pro WER-1C00
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ZuiiiéJi i'omaa a kolektiv

ý ý ústav energetických zařízení, k.ú.o. Brno,
Hviezdoslavova 55, 627 00 Brno

VÍVOJOVÁ MĚŘENÍ OFT'BiiiLNÍ POLOHY ODLUHU, TEPL^TliUH POLÍ

Anotace

V příspěvku jsou stručně uvedeny důvody a cíle vývojových
měření na parním generátoru/PG/ a kompenzátoru objemu/KO/ 1.
bloku TVER 1000.

1. Určeni optimální polohy odluhu FG
Životnost a provozní spolehlivost PG má zásadní vliv na

ekonomický provoz jaderné elektrárny. Teplosměnné trubky ?G
tvoří jedinou bariéru mezi aktivním primárním a neaktivním
sekundárním médiem.Tyto trubky jsou během provozu vystaveny
vysokému tlakovému a teplotnímu namáhání v interakci s půso-
bením korozního prostředí kotelní vody.Materiál teplosměnných
trubek je z hlediska koroze značně citlivý na chemické vlast-
nosti prostředí, ve kterém trubky pracují.

Mezi obvyklé způsoby ovlivňování chemického složení prost-
ředí patří, použití chemických přísad, filtrování, proplachováni,
odluhování a odkalování. Odluhování a odkalování jsou procesy
značně energeticky náročné a proto by měla být požadována jejich
maximální efektivnost.V podmínkách omezeného průtoku odluhované
vody bude efektivnost odluhování nejvyšší, když se bude usku-
tečňovat z oblastí maximálních koncentraci příměsí.

V práci[ljje uveden kvantitativní rozbor úsad na teplo-
směnné ploše FG 1000. Konstatuje se, že na více než 80% teplo-
směnného povrchu byly úsady nepřevyšující / 40 až 50 /g.m*.
Bylo ale zjištěno, že v každém ze Čtyř FG jednoho bloku byla
místa, jejichž plocha nepřevyšovala 20% teplosměnné plochy,
na nichž byly úsady větší než 150 g.m4/ dokonce až 1 900 g.m4/
Byly to převážně plochy v dolní části trubkového svazku, v
oblasti ohybů trubek u průlezu na straně vstupního kolektoru.
Tento jev ukazuje na přítomnost statisticky stabilních oblastí
zvýšených koncentraci příměsí ve vodním objemu PG. Na přítom-
nost těchto oblastí v PG 1 000 ukazuje také zvyšování obsahu
solí sodíku v kotelní vodě po změně výkonu nebo úplném odsta-
vení bloku* Po třech hodinách po změně výkonu nebo odstavení
bloku se podle[X) zvýšila koncentrace sodíku v odluhované vodS
nSkolikanásobně. Při opětovném uvedení bloku do provozu se pů-
vodní koncentrace nastavila po / 15 až 24 /hod. provozu.

Hmotnostní tok odluhu z každého PG 1 000 je podle proje-
ktu/ 9 až 10 / t.h"1 /podle průtokoměru 2 - obr.l/ a hmotnostní
tok odkalu všech PG je / 26 až 30 /t.h'Vpodle průtokoměru 4/.
Podle experimentů [2j hmotnostní tok odluhu z každého PG nepře-
vyšoval 6 t.h" a celkový hmotnostní tok odkalu všech PG 16 t.K.
Tedy celkové odluhování a odkalování FG bylo 40 t.h"1 neboli
0,66% celkového parního výkonu.Po experimentech byla demonto-
vána škrticí clona 7 a experimenty opakovány. Hmotnostní tok 4
odluhu se nezvětšil a hmotnostní tok odkalu vzrostl ze 16 t.h
na 26 t.h**, coí vedlo k citelnému zlepšení kvality kotelní
vody.
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Dais i'm závažným problémem odluhování a odkalování je řeše-
ní odluhovacích a odkalovacích potrubních tras a měření hmotno-
stních toků. Podle[1]průtokoměry 2 a 4 podle obr. 1 ukazují
hodnoty značně vyšší / přibližně o 60% pro odluh a o 100% pro
odkal / vlivem dvoufázového média v měřicích clonách.

V práci[2] autoři rozebírají vlivy chemického prostředí ne
korozní odolnost teplosměnných trubek PG typu W E R - 440.
Konstatují, že na všech zkoumaných vzorcích teplosměnnych tru-
bek byly nalezeny silnější dsadové vratyy ze sekundární strany,
usadoyé vrstvy jsou obecně složené z oxidu prvků základního
aateriálu jak v krystalické, tak i v amorfní fázi. J3ou tvoře-
ny převážně magnetitem, ve kterém jsou zastoupeny především
prvky Cr, Ni, ?,In, Cu, Zn. V úsadových vrstvách se nacházejí
stopy chloridů.

Problematikou odluhování PG 440 se zabývají práce[3, 4]
3 podobnými závěry jak byly uvedeny.

Na 4. bloku jaderné elektrárny Dukovany byly zabudovány
na dvou PG odběrové sondy kotelní vody pro zjištění koncentra-
čního pole nežátíoucxcn příměsí ve vnitřním objeiui FG. OeiKem
Dylo v ťG i6 obběrových sond. Výsledkem těchto experimentů bylo
určení optimálního místa odluhovéní charakterizovaného dlouho-
dobým výskytem nejvyššího zahuštění kotelní vody v rozhodují-
cím výkonovém rozsahu zařízení.

Na základě těchto zkušeností je v rámci vývojových měření
4. TG 1. bloku elektrárny Temelín vybaven 28 odběrovými sonda-
mi kotelní vody. Rozmístění odběrových míst ve vnitřním objemu
FG je patrné z obr. 2. 26 sond je umístěno pod hladinou vody,
dv§ sondy jsou umístěny před a za separačním zařízením pro
zjištění účinnosti separace.

Končen terce iontů Net, FeiM*,Cl" bude měřena laboratorně ve
vzorcích vody odebíraných ve stanovených časových intervalech,
r.lěrná elektrická vodivost a koncentrace kyslíku y kotelní vod8
bude měřena kontinuelně v období provádění experimentů.
2. Měření teplotních polí a napjatosti exponovaných uzlů

F Q a K Q

V rámci tohoto programu budou zjištovány provozní zátěže
vybraných uzlů FG a KO na základě měření teplotních a napěto-
vých polí v závislosti na provozních stavech vyskytujících se
u bloku.

Teploty kovu Konstrukce FG a KO budou měřeny plástovými
termočlánky typu K s průměrem plášté 1,5 mm. Mechanická napě-
tí budou měřena vysokoteplotními tenzometry přibodovanými k
povrchu základního materiálu. Aktivní trhliny ve šroubech spoje
víko - kolektor a stav horní Části kolektoru, víka a rozebíra-
telného spoje budou sledovány snímači akustické emise.

Budou tak osazena místa na tělese PG na dolní pomyslné
površce, na vnitřní straně tělesa v úrovni vody na sekundární
straně, na vnější straně tělesa v Úrovni hladiny, na horní
vnější pomyslné površce, nátrubek odvodu páry, nátrubek napá-
jecí vody, hrdlo kolektoru, spoj vstupního kolektoru a nádoby,
horní část vstupního primárního kolektoru, Šrouby primárního
kolektoru*

Na KO budou instalovány termočlánky na nátrubku připojení
k primárnímu potrubí, na nátrubku vstřiku vody, na nátrubku
v sekci nejčastěji zapínané sekce topidel a na šroubech a pří-
rubě průlezového otvoru.
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Na primárním potrubí budou umístěny termočlánky na nátru-
bcích doplňování a výměny vody.

Ke všem měřením budou přiřazeny provozní parametry pro
určení provozních stavů zařízení. Předpokládáme dobu měřeni a
abíru dat od I. hydrozkoušky minimálně do ukončení I. kampa-
ně bloku nebo podle skutečného stavu Čidel a jejich spolehli-
vosti u některých uzlů komponent i déle.
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Obr. 1 Schéma odluhovací a odkalovací trasy TG 1000
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Václav Valenta a kolektiv
ŠKODA k.p. Pizen, WZ-R, 316 00 Plzeň

V práci je stručně popsána metoda funkcí vlivu pro
určení £>ro3torové (3 rozměrné) závislosti fluencí rychlých
neutronu s energií větší než 0.5 MeV. Je ukázáno na metody
určení těchto fluencí. Zvláštní pozornost je věnována urče-
ní funkcí vlivu metodou integrace bodových jader a určení
efektivních konstant nutných pro výpočet. Metoda funkcí
vlivu je efektivní metoda dovolující pomocí tabelovaných
hodnot provádět rychle třírozměrné výpočty fluencí rych-
lých neutronů pro různé zavážky aktivní zóny i různé blo-
ky JE.

Problémy životnosti tlakových nádob vyžadují znalost
rozložení fluencí rychlých neutronů v tlakové nádobě. Výpo-
čet těchto fluencí představuje trojrozměrnou úlohu. Jde o
řešení energeticky a časově závislé Boltzmanovy kinetické
rovnice pro složitou geometrii skutečného uspořádání
reaktoru VYER.

Vzhledem k náročnosti řešení uvedené úlohy je vhodné
najít efektivní cestu dovolující s dostatečnou presností
daný problém vyřešit.

Pro-fluenci v místě 5T platí

) 8 E E ) K(?.ř,) (1)
Vs °

kde zdroj

J
0 o

V ja objem zdroje (aktivní zóny)
? je polohový vektor zdroje
t je doba provozu.
K(r,r" ) je Greenova funkce (příspěvek k fluenci v bodě r"
od jednotkového zdroje v místě 7 S ) , která je obecně funkcí
energie neutronů a též času. (Závislost na čase je daná ča-
sovou změnou izotopického složení a účinných průřezů).

^ ^s»*^ ^ e v y d a < t n o s t zdroje neutronů s energiemi

E > E Q v místě ? B v čase t.
Základní myšlenka použité metody funkcí vlivu je zalo-

žena na rozdělení aktivní zóny na dostatečně jemné elementy
objemu, ve kterých můžeme zdroj brát nezávislý na souřadni-
ci. Potom

J
«E>B_< Vsn>) drsa ̂ ^ ^ ^ ">

vsn
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Funkcí vlivu FV(V r) oblasti V do místa r nazveme
integral z Greenových funkcí v oblasti V Q M

(4)

Protože geometrie uspořádání pro daný typ reaktoru je
neměnná a časová změna K(r",r* ) s vlivem vyhorívání paliva
je malá, je možno pro daný typ reaktoru a vybraná místa r
napočítat funkce vlivu předem. Vlastní určení fluencí pak
přímo naváže na určení zdrojového členu při výpočtech
aktivní zóny. Po stanovení časového integrálu zdroje v
objemech Vo_ snadno provedeme dle (3) stanovení fluence
pomoci tabulek funkcí vlivu uložených v paměti počítače*

Výpočet zdroje Q E > E í^an) á ako časového integrálu
o

je nutno provádět s dostatečně jemným krokem, nebot časová
změna zdroje pro jednotlivé kampaně i během kampaně je vý-
razná a záleží na systému výměny a překládky paliva*

Tabulky funkcí vlivu je možno napočítat různými způso-
by:
1) Třírozměrném výpočtem metodou Monte Carlo. Tento přístup

je velmi náročný na čas a doba výpočtu je výraznou
funkcí požadované přesnosti. Snížení výpočtového času je
nožno dosáhnout použitím grupového formalismu (s menším
počtem grup).

2) Řešením pomocí metod diskrétních souřadnic*
V současné době třírozměrné řešení na nejrychlej-

ších počítačích je v samých začátcích* V praxi se prob-
lém aproximuje řešením dvourozměrných úloh programem
DOT v (r, (f ) a (r,z) geometrii a jednorozměrného řešeni
pomocí programu ANISN.

Pak hustotu neutronového toku 0 je možno určit po-
mocí vztahu

w O

kde r" « [r,z
t
<f] •

Funkce vlivu je možno určit pomocí řešení sdruže-
ných úloh uvedenými programy*

Tento přístup je též časově velmi náročný a přiná-
ší problémy s vhodnou aproximací skutečné geometrie
zdroje výpočtovými elementy v (r,tf ) geometrii. I zde se
z praktických důvodů redukuje počet neutronových grup*

3) V inženýrské praxi je možno třírozměrné řešení obdržet
integrací bodových jader.
Potom
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kde E (p á© efektivní účinný průřez pro odstranění
neutronu s energií větší než E . Řešení je prováděno v
jednogrupovém priblížení. Jednoduchost vztahu (6) je
vykoupena složitostí určení 2 r(|) a C(r). Je třeba si
uvědomit, že spektrum neutronů se mění v závislosti na
souřadnici, takže i pro homogenní materiál je efektivní
jedncgrupový účinný průřez funkcí souřadnice,

I zde je možno použít několik přístupů:
a) Nejhrubší přiblížení je použití empirických účinných

průřezů pro vyvedení ZL# které se berou konstantní
pro daný materiál.

Ve vztahu (6) můžeme C(r) psát ve tvaru
C(r) - C ^ r ) C2(r) (7)

kde O. (r) je spektrální index dovolující přepočet na
jinou hranici grupy

C?Cr) zahrnuje vliv albeda dalších vrstev na
zvýšení toku neutronů s energií E>E

Q

CoĈ r) J e možno určit na základě operátorů prů-
chodu a odrazu / 1 /.
Z hlediska požadavků normy na výpočet zvýšení

teploty křehkosti je nutná znalost fluencí toků
rychlých neutronů s energií nad 0#5 Me V. Tento výběr
netií jak z hlediska experimentálního (chybí vhodné
detektory), tak výpočtového nejvhodnější. Většina
grupových knihoven nemá přesně určenou tuto hranici
a je nutno provádět rozdělení vnitrogrupových tokůt
které u některých knihoven může zanášet chyby. Urče-
ní toků pomocí removal průřezů je vyhovující pro
energie nad 3 MeV. Pro nižší energie se projevuje
vliv rozptýlené složky záření (albedo). U energie
E^1 MeV to na vnitřním průměru představuje ~40 %
zvýšení toku. Fro energie nad 0.5 MeV je tento podíl
ještě větší.

b) Přesnější je určení S z mnehogrupovéno formalismu
středováním přes spektrum neutronů v daném místě.
Spektrum může být určeno z řešení jednorozměrné úlo-
hy (AlíISN). Opět je nutno určovat C 2(í).

Můžeme tedy obdržet správný průběh toku V£
vrstvě ovšem za cenu složitějšího určování C 2(r).

c) Ze srovnání s jednorozměrnou úlohou neb experimenty
můžeme určit S r(x) jako - J — _ _ takové, a*y v

* l l x '
bode x byly shodné toky získané jednorozměrným mno-
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hogrupovým výpočtem (ANISN) a metodou relaxačních
délek. Pot on Cg (r") » 1.

Pro danou metodu byl vypracován program určují-
cí 2 r e l « Výsledky výpočtu toků pro testovou úlohu B
grupy I M M ukazuje OBR.1. Zde byly ^ r e l určeny na

e

kanci každé vrstvy. Výhodou je jednoduchost a rych-
lost při určení 2ľr. Nevýhodou je, že mimo fitačníbody mohou být chyby v určení toků rychlých neutronů
značné. Rozdíly ee zmenšují při nárůstu prahové ener-
gie E . Srovnáni s přesnými výpočty jedno a dvouroz-
měrnými ukazuje, že 0(r,z, f ) se málo mění s 9 a
zde je důvod používání spektrálního indexu C|(r).

Na 0BR.2. jsou napočteny ^ r e l ^ ^ r o E > 0 # 5
Me V v každé z vrstev pro testovou úlohu WER-440.
^ yznikl

y fitaoí na výsledky kódu ANISN. Přirel
použití těchto hodnot se dostane shoda s výsledky
ANISN i uvnitř vrstev,

d) V současné době se provádějí aproximace ^ r e 2 ( x ) i
pľo tloušťky větší než jsou tloušíky jednotlivých
vrstev.

Vzhledem k tomu, že výpočty aktivní zóny se prová-
dějí programy typu BIPR a MOBY-DICK, provedeme dělení
aktivní zóny na stejné oblasti jako uvažují tyto prog-
ramy. V daných oblastech programy uvažují výkon a vy-
hoření v daném čase za konstantní.

Dělení po výšce aktivní zóny je rovnoměrné na 20
úseků, kde se uvažuje konstantní zdroj. Pro návaznost
na kódy typu BIPR jsou výpočty prováděny po kazetách
a předpokládá se konstantní zdroj ve všech prutech v
daném výškovém úseku. Pri určování funkcí vlivu se před-
pokládá symetrie aktivní zóny 30 • V přiblížení
SKODA-ZES jsou jednotlivé palivové pruty nahrazeny li-
neárními zdroji. Pro určení zeslabení je zóna homogeni-
zovaná.

Při určení zdroje byla závislost poměru počtu
rychlých neutronů při štěpení k energii štěpení aproxi-
mována v závislosti na vyhoření a tím i čase pro oblast
dřl_ do tvaru

6U

/í-exp<- fi
k
 W(t)7 + C k /J"V (8)

kde A,., /L, cL jsou konstanty závislé na počateČnin
* ' * * obohacení a typu kazety

W(t) je vyhoření T MWd/tU.
Tabulky funkcí vlivu byly určeny pro body detekce

na TN s dělením po 2° v azimutálním úhlu f a 9 body po
výšce.

Zatím byly prověřeny první 3 přístupy k určení £?r
a na základě nich napočteny funkce vlivu pro E>0.5 Me V,
£ 1 MeV, E > 3 MeV.
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Srovnání toků rychlých neutronů pro WER-440
programem DOT a jjomocí funkcí vlivu napočtených podle
bodu^a) B pomocí programu OPTIM dává pro případ normál-
ní zóny i stínících kazet 0BR.3. s 0BR.4.

OBR.5., OBR.6., OBR.7. dávají rozložení toků rych-
lých neutronů po azimutu a výšce na vnitřním povrchu TN
WER-1000. Byly použity k výběru místa uložení svědeč-
ných vzorků.

Funkce vlivu ukazují na podstatnou roli zdrojů na-
cházejících se na okraji aktivní,zóny. To zvyšuje náro-
ky na přesnost výpočtu aktivní zóny právě v^této oblasti*
která z hlediska celkového výkonu aktivní zóny je málo
podstatná.

Praktické výpočty ukázaly, že pro WER-440 se uplat-
ní příspěvky k fluencrsi rychlých neutronů na Tlí pouze
od 2 až 3 řad okrajových kaaet, U VVER-1OOO jsou podstat-
né vzhledem k velikosti kazet pouze 1 až 2 řady*

Metoda funkcí viivu dává prostředek jak rychle a
snadno určit podklady pro vyhodnocení zbytkové životnosti
TN podle skutečných závazek aktivní zóny.
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Obr. 4* Srovnání hustoty toku rjchlýoh n*utronů (S&0«5 MtT)
pro růsné* varianty saváfrk a •tínfaí r sávlslostl na
asiautálnÍB úhlu

BIPR a

pr.OfŤHI+ vfpoíty poaooí funkoí Tllru.sdroJ
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Vysvětlivky k 0BR.4.:

1. Standardní zóna (čerstvé palivo 3.6 % obohacení ua. dera-
il *•)
a) sovětská projektová varianta vsázky / 7 /

23 grupová knihovna dřít DIC-23/CASK RSIC DATA LIBRARY
(1973)

b) sovětská projektová varianta vsázky - 6. kampaň / 8 /j
redukovaná knihovna SURLIB-4 (32 grup. systém, Ing.
Hataj, CSc, tfJV Rež)

c) skutečná čs, vsázka na 2. bloku V1 - 5» leeiripan / 8 /j
redukovaná knihovna EUR1IB-4.

2. Místo stínících kazet použito 3 kampaně vyhořelé palivo.
OstEtní krajní kazety čerstvé (3,6 % obohacení) / 7 /•
Knihovna DLC-23 CASK,

3. Stínící kazety (73 % oceli, 27 % h^O) v pozicích 19,41,
47,52,56,59 (viz 0BR.3) ^
a) sovětská projektová varianta vsázky (na okraji čerstvé

kazety 3*6 % obohacení) / 7 /j
výpočet s knihovnou DLC-23/CASK / 7 /.

b) sovětská projektová varianta vsázky / 8 /}
YýpočVt s reduk. knihovnou EURLIB-4*

c) čs, varianta vsázky (kazety 5.27,46,59 2 roky vyhoře-
lé, ostatní krajní čerstvé, 3.6 % obohacení / 8 /f
redukovaná knihovna EURLIB.

4. Boční stínění mezi zmenšenou aktivní zónou s košem (85 %
oceli, 15 % HpO dle návrhu ŠKODA-ZES) nahrazuje stínící
kazety, hraněné plechy a vodu mezi hraiiěnýtni plechy a ko-
šem aktivní zóny. Čs, varianta vsázky (viz 3c), redukova-
ná knihovna EURLIB-4 / 8 /.
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OBR.5. 3o ?éma uspořádáni WER-1000

homogenizované boční st ínění
ocel/voda • 7/3
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OBR,6. VVSR-1000 •

Axiální rozložení toku neutronů y E > 0 5

na vnitrním povrchu TN pro stavy BOC a SOC

1.kampaň (2-letý cyklus)

(Metoda bodových jader)

Zdroje brány ze zadáni testovací úlohy Blanka a Seidla
z KKAB (Berxcht 10/87) pro aeriový typ pomoci programu
PYTHIA (10 úatků po výšce)

Relativní rozložení hustoty zdroje v kazetě č.13

0 ,-
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OBR.7. WľR-1000
Azimutálni rozložení tcků n. '//

Ea.o r n-ytr. ,&,s *
na vnitžnim povrchu TN pro stavy"BOC a EOC

1.kampaň (2-letý cyklus) (Metoda bodových .jader)

BOC; t= 40 d
SOC: t=280 d
S o ^ 0.5 MeV

iTs= 207.6 cm

50

t 2 5

Vzdálenost mezi TN v (xvpO, zQ) a okrajem zóny

10 20 30
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Ing. Jiří Vacek, Ing. Pavel Mikoláš

SKODA k*p. pizefi, W Z - R , 316 00 Plzeň
METODIKA PRÍPRAVY MALOOBUPOVfCH DIFUZWÍCH KC'TSTANT PRO
REAKTORY W E R - 1 0 0 0

Anotace

V referátu jsou popsány způsoby přípravy malogrupových
difuzních konstant s ohledem na heterogenní strukturu kazety
WER-1000 ve srovnání s reaktory WER-440 (regulace svazky
absorpčních tyčí, vyhořívající absorbátory, profilace paliva
a pod.) jsou ukázány možnosti řešení a dílčí výsledky.

1. ifvod

Stanovení neutronově-fyzikálních charakteristik AZ ja-
derného energetického reaktoru je mj. nezbytnou podmínkou
jeho bezpečného a ekonomického provozu. K tomuto účelu se
používají výpočetní programy, používající knihovny parame-
trizovaných malogrupových konstant.

V tomto příspěvku se zabýváme metodikou přípravy těch-
to konstant pro reaktor typu WER-1000 s ohledem na silně
heterogenní strukturu jeho palivové kazety*

Odlišnosti palivové kazety WER-1000 vzhledem k palivo-
vé kazeta WER-44C /L1,L2/ jsou především následující:
/z hlediska přípravy malogrupových difuzních konstant/

- použití svazku regulačních absorbátorů aiísto regulač-
ních ka2et

- profilací paliva
- použití vyhořívajících absorbátorů v tříletých palivo-
vých cyklech

Další odlišnosti palivové kazety WER-1000 vzhledem
k palivové kazetě WER-440 nejsou již tak zásadního významu
/mírně odlišná geometrie paliva, složení některých konstruk-
čních materiálů, počet palivových, elementů v kazetě, obálka
kazety/, nelze je ovšem nevzít v úvahu*

V následujících odstavcích je popsána metodika přípravy
konstant s ohledem nE výše uvedená specifika.

2» Výpočetní modely kazety WER-1000

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze použít
k přípravě malogrupových konstant /a to i pro "hrubosííové"
výpočty/ metody ekvivalentní bunky. Jsou možné dvě východis-
ka z teto situace:
A* Dvourozměrné transportní výpočty vyhoření různých kazet

/podle obohacení paliva a jeho profilování,^ přítomnosti
či nepřítomnosti svazku regulačních absorbátorů/ pro
konstantní hodnoty technologických parametrů /teplota pa-
liva, moderátoru, koncentrace kyseliny borité v moderáto-
ru/spolu s výpočty těchto kazet pro změněné hodnoty
technologických parametrů bez výpočtu vyhoření s následnou
parametrizací* Kromě nesporných předností má tato metoda
i dvě podstatné nevýhody: a/ je časově velmi náročná
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/tuto časovou náročnost lze řešit do značné aíry použitím
metodiky "zv. postupných homogenizací, převádějící prc-
blém dvourozměrné geometrické struktury kazety WER-1000
na jednorozměrný problém /L3,L4//, b/ i tak tyto výpočty
nepostihují zcela reálně proces přibíhající v reaktoru,
neboí při výpočtech probíhá vyhorení paliva vždy v asym-
ptotických podmínkách.

B. Jednorozměrné výpočty vyliořívání elementárních buněk
/různá obohacení/, superbuněk s absorbátcrem /TEL/ reap.
vyhořívajícím absorbátorem, jednorozměrné výpočty pro ne-
palivové oblasti /mezikazetová obálka, reflektor/#pro
různé hodnoty parametrů, s následnou parametrizací nejen,
s ohledem na vyhoření paliva a technologické parametry,
ale i spektrální závislosti /L5/> Konstanty pro "hrubosí-
íové" výpočty se získají dvourozměrným difuzním výpočtem
kazety. Tento způsob obchází časově velmi náročné dvou-
rozměrné transportní výpočty, ^e však složitější z meto-
dického hlediska, a je nutné důsledné prověření použitel-
nosti takovéhoto postupu.

Dále se budeme zabývat některými výše uvedenými problé-
my, aniž bychom chtěli podcenit důležitost ostatních /přípra-
va vstupních dat, archivace a zpracování výstupních souborů
a pod./.

^. Svazky absorpčních tyčí

V současném projektu JE Temelín se předpokládá goužití
absorpčních tyčí /PELŮ/ 2 B4C s ocelovým pokrytím umístěných
v ocelových vodících kanálech. Při výpočtech, aí metodikou A.
či B. se předpokládá, že PELy nevyhoříva^í /toto není nezbyt-
né z výpočetního hlediska, ale je nemožné jednoznačně přiřa-
dit stupeň vyhoření PELu určitému vyhoření paliva kasety.
Avšak vzhledem k vysoké koncentraci bóru v těchto tyčích zů-
stává jejich absorpční schopnost prakticky zachována i při
vyhoření boru a tento předpoklad je oprávněný/. Konstanty
takto získané nelze použít přímo v difuzním výpočtu /L6/, je
nutno grovést jejich korekci. Počítají se stavy se svazky
absorpčních tyčí zasunutými v palivové kazetě i s absorbáto-
rem nezasunutým v palivové kazetě.

4« Vyhoříva.iící absorbátory
Projekt JE Temelín předpokládá použití vyhořívajících

absorbátorů ze slitiny boru a zirkonu, v různých sovětských
materiálech se vSak objevují popisy absorbátorů jiného slo-
žení. Před přípravou konstant pro tříleté palivové cykly
bude nutno vyřešit problém materiálového složení absorbátorů.
Jako perspektivní ie jeví vyhořívající absorbátory s Gd při-
míšeným v palivu, proto pokládáme za vhodné již dnes se vě-
novat problematice jejich využití v reaktoru VVER-1000.

Při výpočtech kazet s vyhořívajícími absorbátory dále
rostou nároky na počítač* Vzhledem k tomu, že k absorpci
neutronů dochází hlavně v povrchové vrstvě, je nutno sledo-
vat prostorový efekt vyhoření absorbátorů a vzhledem k rych-
lé redistribuci hustoty toku neutronů je nutno volit poměr-
ně krátké časové kroky při řešení rovnic vyhoření.
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Profilace paliva

Kazety WER-1000 jsou profilovány s cílem snížení lok&i-
ního maxima hustoty toků neutronů /a tedy vývinu tepla/v oko-
lí meaikfizetové mezery. V gřípadě výpočtu dl" metodiky A. to-
to způsobuje a/ zvýšení poctu počítaných stavů a b/ složitěj-
aí postup získání a zpracování konstant vzhledem ke zvýšené
heterogenite kazety.

6« Spektrální závislosti konstant

Výpočty prováděné pro různé stavy i hodnoty technologic-
kých veličin jsou vždy prováděny v tzv. asymptotických pod-
loínkáeh /J+/G/= J„/G/s= 0/. Tento předpoklad však není ve sku-
tečnosti splněn, a proto je nutné při přípravě konstant uvá-
žit jejich závislost na "neasymptotičnost" spektra, a to
a hlediska historického i okamžitého- /L7»L8/» S uvážením
těchto závislostí lze parametrizovat malogrupové difúzni kon-
stanty /makroskopické účinné průřezy/ následujícím způsobem:
/L9/

kde jsou použity následující symboly:

$ - spektrum /0 e p/0 t h/
- vyhoření /MWd/t/
thl
y / / /

V - technologické parametry /C-R
9
Tv

f
1^i[.t9}í»I.e»Sm

V* - technologické parametry v "základním stavu"
Z * f - makroskopický účinný průřes v "základním stavu"
Kfs "" Icorekce konstant /historická/
KÍ2 - korekce konstant /okamžitá/
K% - opravný koeficient na odchylku technologických

proměnných V od "základního stavu" V* pri za-
chování izotopického složení

(/
fi

Up(H)tsH/ii)-4)+

- korekce na spektrum způsobená změnou techaolo-
gických parametrů

Tato metodika, která umožňuje postihnout závislost^kon-
stant na spektrálních poměrech se v současné dobS prověřuje.
Dílčí výsledky ukazují /L10/ funkčnost této metodiky, nelze
však očekávat její zcela univerzální charakter /L11/.t}l

Na 0br.1 ^e jako příklad ukázáno sřomání průběhu vf f ""v pa-
livové buňce po trvalé změně spektra pri vyhorí váni(imitace
zasunutí svazku tyčí absorbátorů) získaného a) konkrétním
výpočtem; b) na základě aproximace podle metodiky /L9fL10/.
(Chyba při vyhoření 5 Mílfd/kg je způsobena nepřesností použi-
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?. Závěr
Všecimy popsané me todiky oři pravý knihoven malc>grupových

difúzni ch konstant kladou znavné nároky r.«. výpc četní techni-
ku jak z hlediska množství výpočetního 5>u;u, tak i z hledis-
ke spolehlivosti počítače. Současná v̂, ..ave no s t a stav techni-
ky je jednom z hlavních limitujících fakt >r3 přípravy kon-
stant.

Abychom mohli zaručit dostatečnou přesnost výsledků vý-
poctú, je ríw no provést verifikaci jak vlastních programu
pro přípravu konstant, tak komplexního výpočetního systému,
zahrnujícího navíc programy pro aproximaci parametrizovaných
dat a difúzni makrokódy.

Pro veriíikeci programu pro počáteční stavy /studené,
bez^vyhoření/ lze využít dat kritických souboru /ZR-6, LR-0
a různých modelových úlch vypracovaných a řešených v rámci
Mezinárodního dočasného koľ aktivu RVHP pr-; fyziku VYER/.
Konečným kriteriem použitelnosti pak musí být testování kom-
plexního výpočetního systému s použitím dat ze spouštění a
provozu energetických bloků.

6. Literatura

/L1/ Mikoláš,?.: Spektrální výpcoty r.eener^etických stavu JE
Dukovany, Ae 5901/Dok.
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Dukovany, Ae 6111/Dok.

/L3/ Blank.W.R., Heinrich,H. í Prograismberisl.t KESSEL-4,
KKAB 12/61
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MESSEL-4.
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ven pro reaktory WER-1000, Konf. "Výsledky výzkum, a
vývoj.prací pro JE typu WER-1000, Karlovy Vary 198S
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/L7/ Ar>re,r.: Moje JI b J U * napawaTpKaaunH 3 ••.!:« wjiiM
TeXKo.rorj««tsoKJtx :::eKT

aMyMři 3MK, 19i(r-
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Obr»1 Závislost makroskopického účinného průřezu (^2If) v tepelné grupě palivové buňky pro
stav se silnou změnou spektra při vyhoření v 1CrMWd/kg, získaná a) na základě výpootu
tohoto stavu (plná čára;, b) na základě aproximace podle metodiky /L9,L1O/ (Čárkovaná
Sára)
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Výsledky řešení DO 17 - Základní ovládací úroveň
automatického řízení. Inf.ľavel Vítovec VE žkoda k.p.Prchá

Ovod.

Základním ir.otivem aktivní účasti VE iLiXDA na rozvoji suto-

matizačních prostředku a systémů je zájem o maximální zabezpe-

čení provozu strojně technologického zařízení proti havarij-

ním stavům.Tyto stavy mohou vést ve svjrch důsledcích k vážné-

mu poškození až destrukci drahých technologických komponent,

Přičemž v jaderné energetice existuje zvýšené riziko ohrožení

zdraví a života nejen obslužného personálu,ale i obyvatelstva

v širokém okolí provozovaných energetických bloků.

ťroto byla přednostně vždy soustředěna jozornost na tu

část ASRTP,která řeší zabezpečovací funkce a je součástí tak

zvané základní ovládací úrovně.Vy^.ší ''roven řízení - t.zv.

provozní úroveň - řeší otázky ekonomie rrovozu a t.zv.užive-

teský komfort.Zde jsou práce soustředěny na využívání výsledku

gestora automatizace,který je povinnen zajistovat rozvoj

ASŘTP komplexně.

Jako každý úkol RVT,plní i DO 17 předepsanou dělbu práce

na předmětné etapy jejichž formální výčet a doslovné znění

není zde rozhodující.I struktura skladby úkolu i/rodělává svůj

^ počátečním prakticky zaměřeným úlohám přibyly v roce

i vybrané teoretické problémy řízení,zahrnutím řešitel-

ského kolektivu EGO do tohoto úkolu.

Hlavní iroblémovc oblasti se ustálily v následující

skladbě:

- Koncepce řízení a základní ovládací úroveň

- Iřístrojová instrumentace

- Ověřování technických prostředků .ASRIV v ^rovozu

- Řešení speciálních úkolů turbosoustrojí
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- Spolehlivost A&ftTP

- Regulace výkonu bloku

i o ?. průběžném oponentním řízení,konaném v září 1987,je
připravována k začlenění oblast automatizované diagnostiky
jejíž perspektiva se ukázala nespornou a vedle ASŘTP nabývá
trvale na významu.

Xoncepce útíP "Jaderně energetická zařízení s lehkovodními
reaktory typu VVER 1000",jehož součástí je i tento DO,má
dodavatelský charakter.Z tohoto důvodu byly veškeré práce
zaměřeny k využití výsledků bezprostředně v následné dodavatel-
ské praxi,později s konkrétním vyústěním pro jadernou elektrár-
nu Temelín.K detailnímu přehledu výsledků DO poslouží výčet
zpracovaných a publikovaných materiálů,uvedený v závěrečném
odstavci tohoto příspěvku.

Ke zhodnocení dosažených výsledků byla zvolena forma
prezentace jejich využití.Využití je soustředěno do následují-
cích oblastí:

Irojektová příprava.
Pro projektovou přípravu bylo využito prací /-/

 F" /9/»/ll/?.-/15/,

a to jak přímým využitím výzkumných zpráv pravidelně předávaných
řešiteli DO 1 /GP - ISGP/,tak využitím obsažených informací
přes dodavatele ASŘTP a GDT,předáváním projektových podkladů.

Přístrojová instrumentace.
Okol zajišťuje vývoj a podklady pro realizaci přístrojové
instrumentace ZOO diskrétního řízení,jehoS spoluřešitelem
je dodavatel VZUP Kamenná.Dále ovlivňuje koncepci a skladbu
řídícího systému turbiny - produkce SKODA KTD - prostřednic-
tvím řešitele-konstrukce turbin Závodu energetického stro-
jírenství SKODA k.p, Plzeň.Zde bylo využito prací

, /37/, /38/,743/, /41 /, /4i>/, /46/.
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Nezastupilnou úlohu ke zvyšování technické úrovně instru-

mentace má trvalé sledování a vyhodnocováni nasazené instru-

mentace v provozu.V rámci úkolu jde o standardní radu přístrojů

DIAKO-K,sledovaných na elektrárně ELO III v ; lzni v počtu

cca 900 kusů / od r,198V a přístrojů DIAKO-L,sledovaných

v rámci experimentu nasazení S.O.S./spolehlivý ochranný

systém/ na jaderné elektrárně Dukovany v počtu cca 200 kusú

/od roku 1987/.Průběžné vyhodnocování spolehlivosti,projedná-

vané s výrobní a vývojovou organizací,vedlo k dosažení dekla-

rovaných parametrů spolehlivosti řádově lO^hod HTBP a přízi-

vě ovlivnilo konstrukční i obvodové řešení vyvíjených speci-

álních přístrojových jednotek.

Ověření funkční způsobilosti přístrojů a projektových řešení.

Ke splnění tohoto cíle bylo dosaženo mezi čs.a sovětskou

stranou dohody o vybudování zkučebních polygonů vvo ověřovací

zkoušky.V rámci úkolu byla vyprojektována a zhotovena pro

zkoušky ZOO přístrojová sestava,včetně návazností na vyšší

řídící systém,smontována a uvedena do provozu.V současné době

jsou zpracovávány metodiky zkoušek a zajišťován odborný

dozor r?i vlastních zkouškách. V,yuLité
 e
 -•'•'- /.ii/t/3V»

Prosazení čs.instrumentace pro JE Temelín.

Důležitou součástí technického řešení AtííTl yro čs.energetiku

i národní hospodářství bylo prosazení automatizace rozhodu-

jícího podílu čs.instrumentací.V rámci úkolu byly řešeny

veškeré práce ke zdokladování způsobilosti čs.instrumentace

ZOO pro dialog se sovětskou stranou a zajištění '.'pr«v,

rrůběžně sovětskými specialisty vyžadovaných.Výsledkem je

zahrnutí čs.instrumentace do sovětského technického .rojektu

a obhájení této koncepce v následujících obdobích.

příprava spouštění a uvádění do provozu.
V rámci *>rací /17/,/i6/f Z"

1 i»/,,'::/, /O/ ,,'ty,
 t
 />-/,/ j?/ ,;jo/

t

byly vytvořeny f.odely dílčích i souborných regulačních struktur

odladěné na hybridních počítačích.Doporučená nastavení

volitelných konstant regulačních obvodů a návrhy na yMpedné

• pravý budou využity r>ři spouštění a uvádění do provozu.

Výsledky jsou ;-.rbč-Sně predŔvnn.7 odborr:ómu řediteli ti*to

discipliny.
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Dal"í rozvoj nezbytných teoretických disciplin.

V rámci úkolu byly řešeny některé přípravné nráce nutné

}-ro hodnocení spolehlivosti jak přístrojových sestav,tak

spolehlivosti ASftTP jako celku.Příkladem jsou práce /lfj/,/16/.
/24/, /2b/, /Z}/, />!/, /35/v

Prubezne zlepšovaní spolehlivosti provozu zařízení

je v současné době i perspektivě prvořadou povinností.

Předložené práce,využité v současných řešeních,tvoří i dobrý

základ pro další rozvoj teorie spolehlivostních kriterií.

Zvýšení í'rovne koordinace a vzájemné informovanosti.

Odoovšdný řešitel uspořádal řadu odborných setkání seminár-

ního charakteru,spojených s problematikou instrumentace -

- nasazení čs.prostředků ASRTP v jaderné energetice,viz

sborníky /39/,/47/.

Zde byly diskutovány aktuální urobíémy,předávány aktuální

informace a formulovány společné závěry pro další práci.Tyto

semináře tak plnily úlohu vzájemné informovanosti od projekto-

vých,přes dodavatelské organizace až po vědecké instituce.

Od roku 1984-, současně s převedením vybraných etap řešitele

EGO pod tento 1)0, za jistu je kontinuitu odborné komise pro

horizontální koordinaci oboru ASBTP /40/,/42/,/48/,/49/.

Závěrem.

Snahou odpovědného řešitele,ve spolupráci s koordinačním

pracovištěm OSP je postihnout komplexní potřeby dodavatelů

i GP v řešené oblasti,s cílem zajistit veškeré potřebné

vývojové práce a podklady.Cíle se daří plnit důslednou vazbou

na dodavatelské složky /jsou spoluřeaiteli/,flexibilitou \

předmětu plnění zpřesňovaného aktuálně ročními dodatky k HS \

a využíváním nabízených možností spoluřešitelů.Tímto způso- /

bem lze plnit i náročné požadavky na modifikace a úpravy |

uplatňované prakticky průběžně sovětskou stranou. '
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/9/

Výzkumné spi'avy.

/1/

/г/

/3/

/4/

/5/

/6/

/7/

/8/

in?orr.i:.!cs o

/10/

nasazeni

a instrumental bloku 1000 MW v JS Temelín.

Jílci výzkumná zpráva č.řK onj/Zp/6

Automatizace jaderného bloku čs.instrumentací

l.část.3ílčí výzkumná zpráva Č.45-IPFD/292/82

Automatizace jaderného úloku čs.instru-

Jílčí výzkumná zpráva Č.45-TPPD/44S/02/S

roiadřivky ЛИ ясисээпе fázovače a synchro-

nizátory pro energetiku.

Dilbi výzkumná správa č#Pk/0204/Zp/13

Porovnání binárních řílících syetómu

o projran;ovaťili:ou a ̂ evně propojenou

funkcí.Dílčí výzKuíímá zpráva č.Pk 0240/Zp/15

Elektrické ochrany bloku v jaderné energetice.

Dílci výzkumná zpráva č.Pk 0250/Zp/ló

Elektronický regulátor parní turbiny 220 MW

Г/SR 02.Rozbor zařízení a změny oproti

IVER 01.Dílčí výzkumná zpráva č.TZTP 0518

Algoritmizace vybraných funkčních celku

primární části J3 440 MíYe s možností instru-

mentace Č3.automatizačními prostředky*

Pasivní havarijní systém.

Dílčí výzkumná zpráva č.Pk 0260/Zp/18

Typová řešení ovládacích řetězců akčních

členu s variantním pojistkovým a b^zpojist-

kovým rozvodem v silové části.

Dílčí výzkumná zpráva Pk 0260/Zp/19

Přístrojové řešení základní ovládací

úrovně.

Dílčí výzkumná zpráva i.P 35/83

duben 1982
VS ŠKODA

VE SKODA
červenec
1982

říjen 1982
VB SKODA

březen 198;

V3 SKODA

VE SKODA

září 1983

VE ŠKODA

září 1983

ŠKODA ZES

leden 1983

VE ŠKODA

říjen 1983

VS ŠKODA

listopad

1983

VZÜP

Kamenná

září 1983
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li/ SKŘ systému SAOZ
Dílčí výzkumná zpráva 5. Ae 5499/Dok

/ Elektronický synchronisátor ŠKODA ZES
Dílčí výzkumná zpráva č. VÚET 6591

Ideový rozbor a návrh prací RVT
pro SKŘ JZVP W B R 1000
Dílčí výzkumná zpráva č. Ae 5642/Dok

/14/ Typové řešení ovládacích řetězců
akčních členů část II
Dílčí výzkumná zpráva č. Pk-O353-Zp/26

/lť>/ Vliv řídícího systému na spolehlivost
jaderné výroby s WER • část IV
Dílčí výskumná zpráva č, 21 187620

/it/ Spolehlivostní problematika obvodů
AS&PP JS
Dílčí výzkumná zprávě, č. 21 187610

iXlt Příprava analýzy výkonové regulace
JE s W E R 1000
Dílčí výzkumná zpráva č, 21 187710

květen 1984
ŠKODA Z ES

březen 1984
ŠKODA ETD

září 1984
ŠKODA ZES

prosinec 1964
7E ŠKODA

prosinec 1984
EG!?

prosinec 1984

prosinec 1984

/id/ Reelisace matematického modelu
dynamiky JE WJtóR 1000 na číslicovém
počítači ODRA 1305
Dodatek č. 1 ke apráve 5. 21 187710

prosinec 1984
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Vliv nastavení parametrů regulátorů
reaktoru a turbiny na regulační
procesy bloku JE s W E R
Dodatek 5. 2 ke zprávě č. 21 187710

Řešení ochran e vybraných separátních.
automatů turbiny 1000 MW na sytou
páru
Dílčí výzkumná zpráva 5. VZTPO 0605

Koncepce a technické prostředky řízení
ZOtf bloku 1000 MW
Dílčí výzkumná zpráva Č. Pk/O459/Zp/31

Dynamické vlastnosti bloku W E R 1000
Dílčí výzkumná zpráva č. 21 187730

Modelové a experimentální ověření
spolupráce regulátorů ARM 5S a TVER 02
Dodatek č. 1 ke zprávě 21 187730

prosinec 1984
EGtf

duben 1985
ŠKODA ZES
(VE SKODA)

prosinec 1985
VE SKODA

prosinec 1985
EGÚ

prosinec 1985

Analýza obvodu "Superochrans"
z hlediska provozní spolehlivosti
Dílčí výzkumná zpráva 5, 21 187810

/-(>/ Experimentální nasazení ochranného
systému SOS na JE Dukovany
Dílčí výzkumná zpráva č. Pk O568/Zp

/-.// Spolehlivostní problematika zabezpečova-
cího systému TG 1000 KW
Dílčí výzkumná zpráva č. Je 40600-Zp

prosinec 1985
EGlJ

.5/ Vliv řídícího systému na spolehlivost
jaderné výroby s W E R - oouhrn meto-
diky prosinec 1985
Závěrečná výzkumná zpráva č. 21 187630 EGtJ

prosinec
VE ŠKODA

prosinec 1986
VE ŠKODA
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logické obvody a automaty část I
Dílčí výzkumné zpráva č. 21 187820

/V Dynamické vlastnosti systému regu-
lace výkonu bloku s TVER 1000
Dílčí výzkumná zpráva č, 21 187750

,'30/ Návrh na rozšíření polygonu ASfiTP bloku
JE s TVER 1000 o simulátor dynamických
vlastností technologického zařízení
Technická zpráva

Spolehlivostmi analýza regulačních
obvodů hladiny vody v parogenerátoru
JB W E B 1000
Dílčí výzkumná zpráva č. 21 187630

Hozbor regulace hladiny v 16 s použi
tiu reálného regulátoru
Dílčí zpráva úkolu EVT

/33/ Analýza dynamiky TH pro VTBR 1000
Dílčí zpráva úkolu BYT

prosinec 1986
EGtf

prosinec 1986
BGtJ

září 1986
EGtJ

prosinec 1986
EGlJ

prosinec 1986
C7UT PEL

prosinec 1986
ČVUT f EL

/M/ Typové řeaer.í ovládacích řetězci akčních
ólenů.Část I I I .
Dílčí výzkumná zpráva č.řk O713/Zp

prosinec

72 ŠKODA

1S87

proeinec 1987/>5/ Gpolehlivoatní rozbor ochrany reaktoru

při režimech s velkým odlehčením

turtooaoustrojí.

Dílčí výzkumná zpráva č.21 18 76 40

/56/ Simulace vybraných objektů a regulačních prosinec

obvodů sekundárního okruhu bloku s WISH 1000. SGlí

iíléí výzkumná zpráva č.21 18 77 70

/>?/ Logické obvody a automaty - část II. prosince

Závěrečná výalovnná zpráva c.23 1b 18 JO "íC-U

áiuhrnnó zhodnocení provozu T-y.^iéxxx S.O.S. prosinec

narazeného na III .bloku -TiľOU. "' uKOnA

TrP^r-ntóní zrzavá c.x̂ k O744/«p

1S»7
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Základní ovládací úroveň automatického řízeni

JE (Sborník referátů a závěry)
Chocerady 1983
VE SKODA

Situační zpráva k 15.9.84 pro OK pro SKŘ
s působností v rámci A01<-123-101 -

Informativní technické specifikace turbosoustrojí
1000 MW k reaktoru W E R 1000 pro JETE
Technická zpráva červen 1985

ŠKODA ZES

Situační zpráva k 30.9* 1985 pro OK pro SKŘ
s působností v rámci tfsP-ZAOl-123-101

/ Doplnkové jednotky DIAM0-K pro JE
Informační listy

/ DIAMO (K, L, S)
Technická informace (v ruském jazyce)

EGťJ 1985

říjen 1985
VZUP Příbram

květen 1985
VZUP Příbram

DIAMO (K, L, S)
Technická informace (v českém jazyce)

duben 1985
VZUP Příbram

/4<y Doplňkové jednotky DIAMO-K pro JE
Informační listy

květen 1986
VZUP Příbram
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Základní ovládací úroveň automatického řízení
JE (Sborník referátů a závěry)

Chocerady 1985
VE SKODA

Situační zpráva k 30*6*86 pro O.K. pro
SKŘ s působností v rámci tfSP AO1-123-811

EGtJ 1986

Situační zpráva k 31.12.86 pro OK pro SKŘ
s působností v rámci ťfsP A01-123-811

" 1986

/ 50/ JS - Temelín 1OOO 1IW - Zabezpečovací systém
turbiny /podklady pro dodatek ťfp ASŘTP/

březen 1987
SKODA-ZES

/ 5 V JE - Temelín 1000 Mff - Návrh mnemoschemat
pro technologickou 5ást turbiny

březen 1987
SKODA ZSS



i n g . J o s e f V í sner , CSc.

ŠKODA k . p . P l z e ň , ZES/VVZR, 316 00 P l z e ň

AiMAXÍZA NAPĚTI TLAKOVÝCH NÁDOB JADSi-^Ctí KEAKT0R8 TYPU VVER

Anotace

Článek se zabývá metodami analýzy napětí rozpracovaný-
mi a používanými pro podrobná vyšetření napjatosti tlako-
vých nádobvjaderných reaktorů typu VVER, vyráběných v k. p.
ŠKODA Plzeň* Tenzometrickým měřením na nádobách při tlako-
vých zkouškách a fotoelasticimetrickým vyšetřováním napja-
tosti jsou ověřovány výsledky výpočtů, získané moderní ma-
tematickou metodou hraničních integrálních rovnic. Jsou uve-
deny některé výsledky řešení získané různými metodami.

K tfvod

Základní údaje o napjatosti tlakových nádob jaderných
reaktorů typu VVER poskytuje výpočet, který je prováděn po-
dle schválených norem.vV naší prai je používána sovětská
norma (1) a jsou uplatňovány sovětské zkušenosti z jejího
používání. Informace získané výpočty slouží jako doklad o
spolehlivosti a bezpečnosti konstrukce po celé období před-
pokládané životnosti. Pro posouzení mimořádných situací
však tyto materiály nepostačují především proto, že výpočet
podle citované normy nspocL-jytuje vyčerpávající informace.

Pro provedení podrobného posouzení na porušení s ohle-
dem na přechodové a havarijní režimy je nezbytná dodatečná
analýza napětí. Tato etfialýza je prováděna na našich praco-
vištích především experimentálními metodami a v externích
ústavech podle našich požadavků převážně teoretickými meto-
dami.

Určení napjatosti v konstrukci tak složitých tvarů v
přechodových a havarijních stavech je obtížně řešitelná
úloha jak teoretickou, tak experimentální analýzou. V expe-
rimentální analýze je možné měřit napětí tenzometricky při
skutečných průbězích teplot jen při tzy. horkých zkouškách.
Za provozu reaktoru se zatím tenzometricky neměří a vyvolá-
ní havarijního stavu pro zjištění napětí na reaktoru je
riskantní a z hlediska provozovatele nepřípustné. Modelová
měření např. fotoelasticimetrií, umožňují určit teplotní
napětí pro určitý okamžik. Metodika měření je však složitá
a zjištěná napětí jsou obvykle zatížena značnou chybou.

Současná úroveň matematických metod umožňuje principi-
álně vyřešit libovolnou úlohu o napjatosti. Úspěchu bylo
dosaženo rozpracováním metod konečných prvků a hraničních
integrálních rovnic s využitím soudobé výpočetní techniky.
Při praktickém řešení obecných úloh se však naráží na potí-
že se sestavením matematických modelů a potřebný nárok na
výpočetní techniku často překračuje individuální možnosti.
Přes uvedené omezení je však perspektiva teoretických metod
značná a je nutné je do budoucnosti preferovat.

Pro výpočty napětí v tlakových nádobách jaderných re-
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aktoni VVER především v havarijních situacích byla v našich
podmínkách (bez počítačů poslední generace) zvolena méně
náročná metoda hraničních integrálních rovnic. Protože se
jedná o metodu teoreticky obtížnou, se kterou nebyly žádné
zkušenosti, bylo zpočátku rozpracováno řešeni rovinných a
osově symetrických úloh pro zatížení mechanickými silami.

Po experimentálním ověření věrohodnosti matematického
řešení byl v další etapě rozpracován výpočet teplotních na-
pětí vyvolaných libovolným průběhem teplot ve stěně nádoby
složené ze dvou materiálů. Předpokládá se, že výpočet bude
ověřen tenzometrickým měřením na jaderné elektrárně Temelín
při uvádění prvního bloku do provozu. Tomuto náročnému ex-
perimentu předchází několikaletá teoretická příprava a pří-
prava experimentální techniky včetně licenční výroby tep-
lotních tenzometrů.

Výsledky takto široce a detailně rozpracované analýzy
napětí slouží jako podklad pro posouzení konstrukce tlako-
vých nádob VVER na porušení prostřednictvím součinitele in-
tenzity napětí MK", Stanovení jeho velikosti pro různé trh-
liny v reaktoru je druhou hlavní úlohou pracoviště Analýza
napětí. Součinitel intenzity napětí se zde měří experimen-
tálně metodou fotoelasticimetrie. Bylo rozpracováno několik
postupů, které umožňují měřit K u trhliny v tělese s obec-
nou prostorovou napjatostí. Smyslem táto Činnosti je ověřo-
vat souběžně rozpracované teoretické výpočty a řešit úlohy,
na které soudobá výpočetní technika nestačí a nebo jsou
příliš zdlouhavé.

Teoretické řešení součinitele K navazuje na úlohy ana-
lýzy napětí metodou hraničních integrálních rovnic provádě-
né v ÚSTARCHu SAV Bratislava, Právě při aplikaci této iieto-
dy na výpočet K se nejvíce uplatňují jeí výhody.

2. Dosažené výsledky
2.J. Teoretická metoda hraničních integrálních rovnic

Tato metoda se intenzívně rozvíjí v USTARCHu SAV v
Bratislavě. S tímto pracovištěm byla navázána spolupráce v
r. 1983 a od té doby jsou výsledky teoretických řešení re-
alizovány při analýze napětí jaderných reaktorů typu WER.
Zpočátku byl proveden výpočet průběhů napětí v hrdlech re-
aktorů VVER 440 a 1000, výsledky jsou uvedeny ve zprávách
(2, 3) a konkrétní údaj o průběhu napětí v hrdle reaktoru
W E R 1000 je na obr. 1. V další etapě byly řešeny úlohy lo-
mové mechaniky* Podle zadání byly počítány součinitele in-
tenzity napětí u eliptických trhlin v místech předpokláda-
ného výskytu na reaktoru W E R 440. V příslušné zprávě (4)
je kromě toho uveden výpočet K pro poloeliptické a čtvrt-
eliptické trhliny v tělese se známou napjatostí. V další
etapě byl zpracován katalog koeficientů intenzity napětí
pro trhliny v tlakových nádobách a potrubí jaderných reak-

Sorů (5). V posledním období se autoři J. a V. Sládkové zSTARCHu zabývali výpočtem teplotních polí a napětí ve vál-
cové stěně s výstelkou. Vypočtený průběh napětí je uveden
ve zprávě (6). V této práci je také uveden výpočet koefici-
entů intenzity napětí u trhlin pro shora řešený problém.



2,2. Metoda t a
Jako jedna z metod zjišícvání napětí na skutečných

J:or.rt:-ukúích neSla mimořádné uplelr.Sní v analýze napětí
tlakových nádob jaderných .reaktor'- Vlastní měření bylo za-
mařeno na
a) měření sloužící jako kontrolní během vý."->by
b) měření během tlakových zkoušek nádob jaderných reaktorů
c) měření při utahování přírubového spoje nádob jaderných

reaktorů.
Kontrolními měřeními během výroby se především ověřují

na každém víku tlakové nádoby VVER 440 i 1000 spolehlivost
privarení nástavců víka. Měření během tlakových zkoušek ma-
jí ověřit výpočtové předpoklady, určit skutečné hodnoty na-
pětí a jejich maxima v místech složitých tvarových změn.
Vzhledem k sériovosti výroby nádob, slouží též ke zjištění
statistického rozptylu napětí vlivem technologických odchy-
lek. Celkově bylo opakovaně měřeno na 7 nádobách a 3 víkách
reaktorů VVER 440. Sledovány byly především oblasti přecho-
du víka do pevné příruby, hrdlový prstenec a dno.

Obdobně je zaměřena činnost tenzometrie i na reaktor
VVER 1000. Během první tlakové zkoušky bylo na nádobě a ví-
ku prvého kompletu tenzometricky sledováno 96 míst. Měření
při utahovaní přírubového spoje reaktoru umožrilo stanovit
skutečné síly a momenty ve šroubech a stalo se základem pro
vypracování postupu utahování a povolování šroubů*
2.3. Metoda fotoelasticimetrie^

Tato modelová metoda umožňuje jako jediná z experimen-
tálních metod měřit napětí v libovolném místě konstrukce a
navíc jednoznačně stanovit nejvíce namáhaná místa. Využití
metody pro analýzu napětí reaktorů VVER bylo založeno na
dlouholetých zkušenostech s metodou zmrazovaní napětí na
modelech reaktorů typu AI. Práce byly zaměřeny především na
získání podrobného průběhu napětí v celém rozsahu konstruk-
ce a na přesné určení kritických míst. Získané výsledky po-
sloužily také pro porovnání s výpočty podle normy a s meto-
dou hraničních integrálních rovnic.

Jako první byl proměřován zkrácený model reaktoru
VVER 440, kde byly získány podrobné průběhy napětí v příru-
bovém spoji a v perforovaném víku. Také zde byl ověřen vliv
zeslabení tloušíky víka y určitém rozsahu na velikost napě-
tí na obrysech otvorů. Výsledky jsou uvedeny ve zprávě (7).
Na dalším tzv. (,kontrolním modelu" (obr. 2), vyrobeném v
měřítku 1 : 11,6 se všemi důležitými detaily, byla sledována
především hrdla, dno, oblast nátrubků ve víku a volná pří-
ruba.

Pro měření podrobného průběhu napětí na reaktoru VVER
1000 je rovněž připraven kontrolní optický model v měřítku
1:14. Experiment proběhne v tomto roce. Kromě toho bylo v
SVtfSS Běchovice provedeno měření na zjednodušeném modelu
hrdla VVER 1000. Experiment je popsán ve zprávě (8), Porov-
nání výsledku měření napětí na vnitřním povrchu hrdla s vý-
počtem metodou hraničních integrálních rovnic na obr. 1
prokazuje velmi dobrou shodu.

Při aplikaci fotoelasticiraetrie na vyšetřování souči-
nitele intenzity napětí byla činnost zpočátku zaměřena na
rozpracování metodiky a ověření stávajících způsobů řešení <>
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Byla vyvinuta nová metoda tzv. smykových napětí, jejíž vý-
hody jsou uplatňovány při řešení konkrétních úloh. Pomocí
této metody byl napr. měřen koeficient intenzity napětí u
trhliny v hrdle reaktoru VVER 1000 (9). T toto měření pro-
kázalo velmi dobrou shodu s výpočtem metodou hraničních in-
tegrálních rovnic. Další dosažené výsledky jsou popsány ve
zprávách (10, 11).

3. Závěr
širokým uplatněním soudobé měřící techniky a pomocí

prostředků moderní matematické analýzy bylo dosaženo:
a) upřesnění hodnot napětí vypočítaných podle normy
b) doplnění údajů v místech maximálních napětí
c) zjištění skutečných napětí na vyrobených reaktorech při

tlakových zkouškách
d) rozpracování teorie hraničních integrálních rovnic pro

výpočet napětí a koeficientů intenzity napětí a její ex-
perimentální ověření

e) rozpracování experimentální metody fotoelasticimetrie
pro měření součinitele intenzity napětí K.

Literatura:
(1) Normy rasčeta na pročnost elementov reaktorov ... .

Metallurgija, Moskva 1973
(2) Výpočet napätí v hrdlách tlakovej nádoby reaktora

VVER 440
Výzkumná zpráva IÍSTARCH SAV Bratislava, leden 1986

(3) Výpočet napätí v hrdlách tlakovej nádoby reaktora
W E R 1000
Výzkumná zpráva USTARCH SAV Bratislava, říjen 1986

(4) Koeficienty intenzity napätí v tlakovej nádobe jadrového
reaktora VVER 440
Výzkumná zpráva ÚSTARCH SAV Bratislava, leden 1985

(5) Katalog koeficientov intenzity napätí pre trhliny v
tlakových nádobách jadrových reaktorov a potrubí*
Výzkumná zpráva USTARCH SAV Bratislava

(6) Výpočet teplotných polí a napätí v tlakových nádobách
jadrových reaktorov
Výzkumná zpráva USTARCH SAV Bratislava, květen 1988

(7) Fotoelasticimetrické vyšetřování vlivu geometrických
odchylek na napjatost tlakové nádoby W E R 440
Výzkumná zpráva k. p. Skoda - ZES Bolevec, 1981

(8) Analýza napjatosti ve vyhrdlení tlakové nádoby WER 1000
Výzkumná zpráva SVUSS Běchovice, leden 1989

(9) Fotoelasticimetrické metody vyšetřování součinitelů in-
tenzity napětí K-r a K T I
Výzkumná zpráva 2. p. Skoda - ZES Bolevec, listopad 1983

(10) Součinitel intenzity napětí v hrdle s trhlinou v tažené
desce
Výzkumná zpráva k. p. Skoda - ZES Bolevec, listopad 1983

(11) V. Szabó, J. Vísner: Určovanie KIN metodou šmykových
napätí
Staveb, časopis 36, č. 5, Veda Bratislava 1988



- L.1 -

1

Obr. '.: Napětí v hrd le
reaktoru VVER IOOO

Obr. 2: r'otoelasticimetrický
model reaktoru
WER 440
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Prom. fyz. Karel Vlachovský
SKODA k.p# PlzeS, VVZ-R, 316 OO Plzeň

SOUČASNA* VERZE PROGRAMU PRO PARAMETRIZACI PRCVtäNHÍCH APRO

Anotace
V práci $e uveden vývoj a použitelnost programu APRO,

který je využíván při parametrizaci knihoven typu MAGDA.

tfvod
První verze programu APRO byla použita přibližně před

deseti lety. Od te doby se mnohokrát měnily požadavky na
program (forma zadávání vstupních údajů i způsob zpracová-
ní). Zároveň se měnil i systém ovládání programu (použití
systému řídících slov) - to spolu se zabudovanou diagnosti-
kou práci s programem podstatně usnadnilo a zpřesnilo*

Vlastní aproximace používá metodu nejmenších čtverci,
proto je nutno se v současné době omezit na aproximace typu
polynom vhodně volených nezávisle proměnných. Předpokládá-
me, že program bude rozšířen o volání externího aproximač-
ního podprogramu.

Funkce programu APRO
Program má čtyři hlavní funkce.

a) Ctení vstupních dat - "proměnných" - v jednotlivých "vý-
početních bodech". Program je schopen číst vstupní údaje
z různých souborů* Každý soubor musí být dán ve formě ta-
bulky, kde každá skupina (1 nebo více rekordů) odpovídá
jednomu výpočetnímu bodu* V této skupině může být více
vstupních proměnných, každá má v tabulce své stabilní
místo. V některých případech (např. koncentrace izotopů
v t.zv. pomocných větvích) může být správná hodnota pro-
měnné nahrazena čímkoli (třeba i nulou) a program dokáže
příslušné hodnoty doplnit - viz dále#

b) Organizace proměnných. Na základě zadání dokáže program
rozlišit body, které odpovídají podmínkám, za kterých
probíhalo vyhořívání (t.zv. hlavní větev) a "odskoky" na

výpočetních bodů vedlejší větve jsou dosazeny hodnoty
proměnných v hlavní větvi - toto používáme k doplněni
nepočítaných hodnot proměnných (např* u koncentraci izo-
topů - viz bod a)).

c) Výpočty dalších proměnných a určení váhových faktorů.
Největší část programu APRO je věnovaná možnosti odvodit
další proměnné z počátečního souboru. Při této funkci
program používá interpretační metodu - ze zadání čte, ja-
ké V & 5ty má provést a provádí je. Ovládací jazyk for-
málně ,, ipomíná BASIC a má k dispozici většinu známých
anály ti' jcych funkcí, řadu porovnávacích a logických funk-
cí* Dokáže dale ř- íit transcendentní rovnici pro jednu
nesnámou typu f(xi,x?,.«.,xn)»O, jedna z xi je neznámář
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oatatni jsou známé veličiny.
Zadání ve formě transcendentní rovnice výše uvedené-

ho typu je také využito ve funkci V7GTt která zjisíuje VÍÍ-
hu každé z proměnných x-j ,X2»«* • t>V na plnění godmínky
f(:^ ,X2»««»»xn)=0. Váha je využívaná aproximační částí
programu, nelioí známe-li ji, není nutné aproximovat všech-
ny proměnné stejně přesně. Lze proto snížit celkové množ-
ství parametrů aproximace při dodržení požadované D.resnos-
ti.

p ý y y p ý p (
ýpočet gama-matic a jednotlivých známých x'činných pr

zu).
Při zjiŠíování váhy jednotlivých proměnných na přes-

nost parametrizace lze získat jako vedlejší produkt i ta-
bulku průběhu jejich vlivu v různých výpočetních bodeoh.
Tabulku chceme vvužít k úpravě ("fitov&ní") proměnných
tak, aby mohly být co nejlépe popsaný dalšími programy
(např. MOBY-DICK) jednotlivé kampaně reaktora.

J) Poslední ňástí programu APRO je výpočet vlastních para-
metrů aproximace. Na rozdíl od jiných programů (např.
MAORU) nepoužíváme jediný rozvoj, ale používáme více typů
aproximací s postupně rostoucí složitostí aproximace. Ty
mohou být normální nebo typu "MAGRU" (hodnoty proměnné
jsou udány tabulkou hodnot v "hlavní" větvi, kde ^e nutno
interpolovet, a aproximován je podíl hodnoty proměnné ku
hodnotě proměnné v odpovídajícím bodu hlavní větve).

Vlastní aproximace probíhají tak, že nejprve přeběh-
ne aproximace podle grvního (formálně nejjednoduššího)
vzorce. Všechny proměnné, které byly s uvážením zadaného

které
v předchozím kroku nevyhověly •

Výsledkem jsou tedy optimalizované parametrizace -
program se snaží najít aproximace, ktei-é jsou podle poža-
davku přesné a přitom použijí nejmenší možný počet para-
metru. Dostáváme aproximace přesnější, r;cž umožňuje např.
program PREPAR, přitom v průměru počet parametrů je niž-
3Í. To se projeví i v dalších programech, lede vjrHsl&ní
premenných zabírá podstatnou část výpočtu. Menší počet
parametrů zn&mená rychlejší výpočet.

Podrobnější popis programu APRO je v Iit./1/. V sou-
časné době je připravován manuál, ktei-ý podrobně popisuje
obsluhu programu.

V příloze je uveden příklad obsluhy programu APRC
(část řídících příkazu).

Hodnocení
Program APRO tvoří cosi jako rozhraní - přijímá data

od programu pro výpoSet mikrokonstant (např. wIMŠ) - viz
lit./2/, zpracuje £e a výsledek - paramfrtry aproximací -
předává difuzním kódům (napr. M03Y-DICK). Je tedy důležité
pouze, aby pracoval dostatečně rychle v porovnáni a progra-
mem WIMS a aby nezanášel do řetězce další podstatnou chybu.
Tyto požadavky jsou splněny s rezervou - výpočetní čas pro
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jedny konstanty (např* 1 kazeta) je do 15 min na M 4030,
přesnost 0,08 % v Ke,, odpovídá chybě v kampani max. 2 dnů.
Proto při hledání nesrovnalostí je obvykle nutno hledat pří-
činy v předchozích programech.

Přesto však program APRO může sám do řetězce zasáhnout.
Jednak lze jednotlivě konstanty přepočítávat, napr. je možno
z více~grupových konstant odvodit dvougrupově konstanty pro
kef= 1. Tyto "efektivní

11 konstanty se liší od konstant spoč-
tených WIMSem. neboí WIMS počítá spektra pro koe (nulový
únik neutronů). Lze tedy vylepšit malogrupové konstanty tak,
aby lépe odpovídaly vícegrupovým konstantám. Dále - otisk
váhové funkce umožňuje optimalizovat dodatečné "ladění" kon-
stant, kdy se snažíme zlepšit souhlas výpočtu s experimentem.
Konečně program umožňuje vyhledávat nejlepší soubor nezávisle
proměnných takový, aby výsledné aproximace byly co nejlepší
(dostatečně přesné při minimálním počtu parametrů).

V současné verzi je program schopen bez potíží parametri-
zovat konstanty bez uvážení "historických" efektů (např. pro-
voz při jiném neutronovém spektru, než bylo předpokládáno,
což ovlivní izotopové složení paliva a tím i difúzni konstan-
ty). Chce«e-li uvážit i vliv spektra v průběhu vyhořívání,
bude rozumné zahrnout navíc ještě externí aproximační program,
který by umožnil jinou formu aproximace, než pomocí polynomů*

Konečný závěr bude možné provést až v rámci te«tu na
konkrétních datech*

Z hlediska pohotovosti programu největší potíže jsou
s přípravou vstupních dat z předchozích programů. Příprava
"řídících štítků" není složitá* nebot většinou se údaje
opakují - např* pro různá obohacení stačí v celém souboru
opravit jediné číslo. Největší změny nastamou, mění-li se
soubor vstupních proměnných (kazetové konstanty,"potvelné"
konstanty* gama-matice)* Program tedy po všech stránkách za-
tím vyhovuje pro "rutinné" použití.

Závěr

V referátu jsou popsány hlavní možnosti a schopnosti
programu APRO* Pri jeho tvorbě byla sledována na jedné stra-
ně univerzálnost (možnost úprav a výpočtu nových proměnných*
řešení transcendentních rovnic, výpočty váhových faktorů,
optimálnost parametrizace), na druhé straně dostatečná rych-
lost a pohodlí obsluhy* Záměr byl z větší části splněn*
Současná verze je schopna provozu pro opakované mnohonásobné
použití*

literatura
f\f K*Vlachovflký, prom*fyz.: MAGDA 3 • parametrizace konstant

pomocí programu APRO, Ae 6695/Dok.
/2/ Ing. J.Vacek, Ing. P.Mikoláš: Metodika přípravy difuzních

konstant pro reaktory WER-1000, (referát)
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Ing. Josef Vrbský
ŠKODA k. p. Plzeň, ZES-KOT/KO, 316 00 Plzeň

VÝZKUMNÉ VÝVOJOVÁ PROBLEMATIKA KONDENZÁTORU
A REGENERAČNÍCH VÝMĚNÍKŮ

Anotace

Referát se zabývá výzkumně vývojovou problematikou,
provedenými pracemi a výsledky řešeni kondenzačního a re-
generačního zařízení pro JE 1000HW. Uvádí řešení konden-
zátoru, vlivy na jeho dimeasování, úvahy o materiálech
teplosměnhých trubek* Rozpracovává se nový úkol s konden-
zátorem s teplosměnnou plochou vytvořenou z titanových
trubek* Poukazuje se na řešení dynamiky soustava výměník-
-turbina a ostatních nestacionárních stavů.
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Fro blok 1000 MW bylo vyvinuto nové zařízení kondenza-
ce, regenerace, přeiiřevu a separace páry. Vycházelo ae ze
zkušeností a ověřených uzlů bloků 500 MW a 220 MW, ale vý-
razné zvětšení jednotkového výkonu a změna parametrů si vy-
žádá ověření nových koncepcí a vývoj nového -seřízení.

Kondenzační zařízení sestává ze tří samostatných shod-
ných jednotlakových povrchových kondenzátorů, uložených
příčně k ose turbíny pod jednotlivými NT-díly. Ha straně
chladící vody je každý kondenzátor dvoutahový, chlazený
sladkou věžovou chladící vodou. V nástavbě každého konden-
zátoru je umístěn první nízkotlakový ohřívák třívětvové
HT-regenerace a zařízení pro dodatečnou redukci páry z pře-
pouštěcích stanic. Kondenzátory jsou uloženy na pružinách
a jejich nástavby jsou privarený k výfukovým hrdlům pří-
slušných NT-dílů turbíny. Trubkování je rozděleno v kaž-
dém kondenzátoru do čtyř dílčích trubkových svazku tvaru
přibližně oválného. Teplosměnné trubky o 0 25x1 mm z ma-
teriálu Cu Zn 20A1 mají konce zaválcované do ocelových
trubkovnic, privarených k plášti kondenzátoru. Každý ze 2tří kondenzátorů má jmenovitou teplosměnnou plochu 20t>50 m
a jmenovité množství chladící vody 36500 ar/hod.

Nízkotlaková regenerace je čtyřstupňová ve třívětvo-
vém uspořádání. V případě poruchy některého ohříváku je
odrazována celá příslušná větev a poruchový provoz zajiš-
ťují dvě zbývající větve NT-regenerace. U prvního, třetí-
ho a čtvrtého nízkotlakového ohříváku jsou podchlazovače,
druhý nízkotlakový ohřívák je vybaven prečerpávania čer-
padly. Kondenzát topné páry z NTO 1 kaskáduje přes pod-
chlazovač do kondenzátoru. NTO 1 o teplosměnné ploše
1000 m je horizontální, jednotahový ohřívák kondeneáto-

?ové konstrukce a je zabudován v nástavbě kondensátoru,tyři potrubí odběrové páry z HT-tělesa jsou vedena uvnitř
nástavby k ohříváku. Teplosměnné trubky 0 16x1,5 am z ne-
rezavějící oceli jsou na obou koncích zaválcovány a zava-
řeny da ocelových trubkovnic. HTO 2 o teplosměnné ploie
1020 m je horizontální s teplosměnnými trubkami ve tvaru
vlásenek. HTO 3 a NTO 4 o teploaměnných plochách 1200 •
resp. 1280 m jsou horizontální vlásenkové ohříváky se za-
budovanými podchlazovači kondenzátu topné páry. Materiál
a rozměry teploaměnných trubek v HT-regeneraci jsou shodné
a odpovídají údajům pro NTO 1.

Vysokotlaková regenerace je jednostupňová a pro ohřev
napájecí vody se využívá také kaskáda kondenzátu topné pá-
ry z přihříváku páry. Vlastní VTO jsou provedeny v* dřou
větvích a paralelně k nim jsou na straně napájecí vody řa-
zeny Čtyři podchlazovače kondenzátu topné pary Zppřihrívá-
ku páry. Každý VTO má teplosaěnnou plochu 2180 m a javu
celosvařované vertikální konstrukce s vestavěnými podchla-
sovači a s vodními komorami dole. Teploaaěnné trubky
0 18x1,5 am z nerezavějící oceli ve tvaru vlásenek jaou
zaválcovány a zavařeny do ocelové trubkovnice.

Výzkum a vývoj zařízení kondenzace a regenerace sle-
doval dva hlavní cíle:
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a) zvýšení účinnosti zařízení
b) zvýšení spolehlivosti zařízení
I z hlediska ekonomického je prvořadým úkolem zvýšení

spolehlivosti, které vede nejenom k vyšší bezpečností, ale
predstavuje i zvýšení účinnosti* ľ^drcetem výzkumu a vývo-
je je jak konstrukce a výroba vlastního zařízení, tak způ-
sob zapojení jednotlivých komponent v tepelném schématu.

Kondenzátor přímo ovlivňuje účinnost a spolehlivost
nejenom parní turbíny, ale celého bloku* Základní problém
těsnosti kondenzátoru na straně chladící vody byl řešen
vývojem nového materiálu pro teplosměnné trubky, nebot
hlavním zdrojem průniku chladící vody do kondenzátoru je
korozní narušení celistvosti trubek. Ionty solí z chladí-
cí vody se napájecí vodou dopravují do parogenerátoru,
kde korozně napadají materiál teplosměnných trubek a tak
snižují spolehlivost a životnost parogenerátoru. Bloková
úpravna kondenzátu je schopna eliminovat pouze malý prů-
nik chladící vody. Oprava netěsnosti kondenzátoru vyža-
duje odstavení turbíny, případně značné snížení výkonu se
všemi ekonomickými důsledky. Zvýšená koroze je způsobena
snižováním kvality věžové chladící vody v souvislosti s
celkovým zhoršováním stavu ovzduší a vod. Provozaí zkuše-
nosti z použití nově vyvinuté mosazi CuZn20A12 v JEDU pro-
zatím nepotvrdily předpoklady o vysoké korozní odolnosti*
Proto je věnováno značné úsilí zjištění příčin koroze
teplosměnných trubek a zdokonalení technologie výroby a
kontroly* Cílem je dosažení hodnot korozní odolnosti ob-
dobné zahraničním mosazím stejného složení. Pro okamžité
řešení problému je uvažováno i s variantou dovozu teplo-
směnných trubek.

V souvislosti s požadavky na celkovou změnu vodního
režimu sekundárního okruhu a s přechodem na vyšší hodnoty
pH je nutné realizovat sekundární okruh bez slitin mědi*
S teploaměnnými trubkami z titanu je možné realizovat
"dokonale těsný"kondenzátor. Vysoká těsnost kondenzátoru
je dána vysokou korozní odolností titanových trubek a
použitím kombinovaného spoje trubka - trubkovnice s těs-
nost ním svarem. Nízká tepelná vodivost titanu a vysoká ce-
na vede k použití trubek s tlouštkou stěny 0,7-0,5 mm.
Optimální rychlost chladící vody je vyšší než pro mosaz.
Provedené studie titanových kondenzátorů ukazují, že tep-
lo směnná plocha oproti mosazným kondenzátorům je vyšší o
cca 15-20 %. Prostá záměna mosazných trubek titanovými
bez zvětšení teplosměnné plochy a rychlosti vody pro kon-
denzátor 1000 MW znamená ztrátu výkonu turbíny cca
5000 kW. Pro realizaci titanového kondenzátoru je nutné
řešit teoretické problémy spojené a kmitáním trubek,
zvládnout výpočet trubkovnice s ohledem na snížení napětí
kvůli svarům* Přesnost podpěrných stěn, svařování trubka
trubkovnice a privarení trubkovnice k vodní komoře jsou
hlavní úkoly pro technologický výzkum. Předmětem výzkumu
je optimalizace pláště kondenzátoru a to jak s ohledem ne
výrobu, tak z hlediska aerodynamiky. Je řešen optimální
tvar vodních komor s rovnoměrnou distribucí chladící vody
do teplosměnných trubek* Pro zdokonalení prostupu topla
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y kondenzátoru jsou prováděna a připravována výzkumná mě-
ření na svazcích kondenzátoru a v parním prostoru nástavby,
a to jak přímo na díle, tak na nodeléch. Výzkumné měření
lanitání trubek v kondenzátoru je připravováno jak před
.spuštěním tak po najetí bloku 1000 MW.

Výzkumné a vývojové práce pro NT regeneraci se sou-
středily na porovnávací studie použití razných typů ohří-
váků a různých variant zapojení s cílem nalézt optimální
variantu* Byly provedeny projekční návrhy vlastních výmě-
níků, projekty celkové konfigurace NT regenerace ve stro-
jovne a spolehlivostní studie různých způsobů zapojení vý-
měníků. Porovnání bylo provedeno pro třxvětvovou i jedno-
vě t vovou variantu s horizontálními i vertikálními výměníky
s kaskádováním kondenzátu i s přečerpáváním* Probíhají vý-
vojové práce na jednovětvové variante zapojení, realizace
> t-rró je podmíněna vyvinutím nebo dovozem velkých armatur
Catně regulačních ventilů s krátkými uzavíracími dobami,

příslušným dimenzováním odplynováku a otáčkovou regulací
kondenzátek. Pro zdokonalení vlastních výměníků jsou vý-
zkumně řešeny dynamické stavy pro výpadky bloku a pro na-
jíždění, jsou ověřována kritická místa teplotních namáhání.
Pro zlepšení charakteristik výměníků je sledována možnost
snížení tlouštky stěny teplosměnných trubek a možnost po-
užití alternativního materiálu trubek. Výzkum přestupu
tepla ve výměnících, kmitání trubek,teplotního namáhání a
dynamického chování je využíván nejenom pro návrhy nových
výměníků, ale také pro program provozní diagnostiky* Pro
VT ohříváky se vývojové práce zaměřily na optimální kon-
strukci integrálního podchlazovače a možnost vytvoření
sifonového podchlazovače pro vertikální VT ohříváky* Vý-
zkum přestupu tepla a teplotních namáhání je využíván pro
návrhy ohříváků a pro spolehlivé zajištění práce výměníku
v přechodových stavech*
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. Karel Wagner, CSc

. Ladislav Kočandrle

k.p. ľl/.eň, /.ĽLJ/VVZ-ií, 31 b H " !'l/.o."i

VÝVOJ UKAZATĽLĽ POLOHY REGULAČNÍHO OKGÁÍMU J
REAKTORU VVER

Anotace

V úvodu referátu je vyložena filozofie a postupný vývoj
ukazatelů polohy u reaktorů typu VVEH. Dále je uveden prístup
pri vývoji nového hrubého ukazatele polohy pro perspektivní
reaktor typu VVER-1000 a je vysvětlen princip funkce tohoto
ukazatele, jeho základní blokové schema a hlavní technické
charakteristiky. Na závěr je popsán program stendových i pro-
vozních zkoušek ukazatele polohy.

1. Obecná problematika ukazatelů polohy regulačních orgónú

Přes postupný, byt pomalý, vývoj alternativních způsobů
ovládání reaktivity jakožto vstupní veličiny jaderných ener-
getických reaktorů (rozpustné absorbátory, vyhorívající ab-
sorbátory, posu r Í-. -..urs neutronů) zůstávají mechanicky pře-
stavované absorpční tyče. resp. klastry, hlavním a pro někte-
ré funkce nenahraditelným regulačním orgánem jaderného reak-
toru.

Jejich hlavní prednosti, jako je vysoká přesnost, téměř
libovolná rychlost a spolehlivá reprodukovatelnost řízení re-
aktivity reaktoru jsou vsak podmíněny především zajištěním
přesné a spolehlivé znalosti polohy regulačního orgánu. Proto
se u všech druhů pohonů regulačních orgánů používají obvykle
dva typy ukazatelů polohy :

a) Jemné, tj. přesné ukazatele polohy, které obvykle odvozují
svůj údaj od povelů na chod pohonů regulačního orgánu (RO)
U reaktorů VVER-440, kde je pohonem RO synchronní třífázo-
vý motor, slouží jako čidlo jemného ukazatele polohy sel-
syn, jež je připojen paralelně k motoru a proto se točí
synchronně s poháněcím motorem a přes převod udává na kru-
hové škále přesnou polohu.

U reaktorů VVER-1000 řízených klastry s pohonem lineár-
ními krokovými motory se údaj jemného ukazatele polohy vy-
tváří reversačním čítačem kroků, lépe řečeno čítačem pove-
lů provést kroky (nahoru nebo dolu).

U obou typů motorů sleduje jemný ukazacel polohy povely
na pohyb motoru, nikoliv pohyb nebo fyzickou polohu vlast-
ního regulačního orgánu a i neprovedený povel na pohyb se
ukazatelem přijímá, kromě toho mají tyto ukazatele inkre-
mentální charakter, tj. po ztrátě vlastního napájení během
pohybu motoru poskytují chybný údaj.

b) Hrubý ukazatel polohy udává polohu regulačníno orgánu ne-
spojitě, obvykle v deseti zónách a v obou koncových polo-
hách, avšak svůj údaj odvozuje přímo od fyzické polohy re-
gulačního orgánu, nebo od té části pohonu, která je s HO
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j.evn.' a trvale spojena. Jde tedy o údaj absolutní, jehož
správnost není ohrožena přechodnou ztrátou napájení hrubé-
c ^Kazatele polohy během pohybu motoru.

Jortliže realizace jemného ukazatele po?ohy nepředstavu-
.• technický problém, je provedení hrubého ukazatele uvede-
.. ;. v •". r;-t.ností komplikováno skutečností, že sledovaný objekt
tj. regulační orgán, je umístěn v tlakové nádobě reaktoru a u
reaktorů typu VVER v primárním chladivú o teplotě 300 C a
tlaku 16 MPa. Údaj zmíněných dvanácti hrubých poloh RO musí
tedy být vyveden přes tlakovou stěnu nejlépe bezkontaktně.
Zpravidla se pro tento účel používá induktivních čidel, je-
jichž cívky jsou vně tlakové nádoby a magneticky aktivní pr-
i/ok, napr. magnetický bočník,je umístěn uvnitř tlakové nádoby
včrubky) a při pohybu regulačního orgánu, s nímž je mechanic-
icv spo.ien, míjí zmíněné cívky a mění jejich magnetické vlast-
..-. _i. např. koeficient vazby transformátoru, indukčnost nebo

impedanci cívky a pod.

U reaktorů VVER-440 byl na tomto principu zkonstruován
hrubý ukazatel polohy ve dvou provedeních. U typu V-230 pro-
cházel nástavec tažné tyče dutým rotorem motoru a přesunoval
nad motorem v tlakové trubce ukazatele polohy magnetický boč-
ník na plný zdvih regulační kazety ARK, tj. 2,5 m. Na tlakové
trubce bylo umístěno dvanáct transformátorů s roztečí 250 mm
a indikovaly hrubou polohu kazety ARK. Konstrukce nevyžadova-
la žádné mechanismy, avšak zvětšovala výšku horního bloku o
2,5 m.

U reaktorů V-213 byl proto hrubý ukazatel polohy zkrácen
z 2,5 m na cca 0,5 m tím, že magnetický bočník byl přestavo-
ván maticí, jejíž pohybový šroub byl spojen s motorem. Chod
matice nepřesahoval 0,5 m a pro vyloučení blokování havarij-
ního zasunutí kazety při zadření šroubu ukazatele polohy byla
mezi motor pohonu a šroub ukazatele polohy vložena kuličková
spojka. Zkrácení ukazatele polohy o téměř 2 m bylo zaplaceno
složitější konstrukcí a také snížením přesnosti indikace pře-
chodu zon.

2. Hrubý ukazatel polohy pro reaktor VVER-1000

Po zavedení klastrové regulace u reaktorů VVER-1000
s krokovým pohonem musel být problém hrubého ukazatele polohy
řešen znovu. U prvních reaktorů VVER-1000 se konstruktér po-
kusil adaptovat zkrácený ukazatel polohy z typu V-213 tak, že
rotační pohyb šroubu, posouvající matici s magnetickým boční-
kem, odvodil od lineárního posuvu klastru pomocí specielního
šroubu (zkrouceného plochého pásku) s velkým stoupáním. Jeli-
kož velké stoupání měl i šroub bočníku, ukázal se tento sys-
tém v provozu často jako samosvorný a vyvolal na prvních blo-
cích VVER-1000 desítky selhání havarijních zákroků klastrů,
naštěstí bez následků na jadernou bezpečnost reaktorů díky
mnohonásobnému zálohování havarijních orgánů (60 - 100 na
jednom reaktoru).

Při modernizaci lineárního krokového pohonu byl proto
v závodě Energetické strojírenství státního podniku ŠKODA -
KONCERN vytýčen úkol vyvinout ukazatel polohy nové koncepce,
a to vycházeje z1těchto zásad :



a) Jakožto způsob bezkontaktního měření polohy použít princip
induktivního snímače.

b) Nevyžadovat doplnění motoru jakýmikoliv dodatečnými mecha-
nismy nebo pohyblivými díly, kterc by mohly ohrozit spole-
hlivost havarijního zasunutí klastru do aktivní zóny.
Proto je magnetický bočník proveden jako hladká feromagne-
tická vložka, zapuštěná bez výstupků do tažné tyče motoru
a nasouvá se s postačující vůlí na stejně hladkou tvrdě
chromovanou trubku ukazatele polohy.

c) Přizpůsobit čidlo ukazatele polohy koncepci ponořených zá-
padek motoru, tj. neprodlužovat výšku^horního bloku nad
motorem. Z toho vyplynulo řešení umistující induktivní
cívky do tlakového kanálu zasunutého do tažné tyče kroko-
vého motoru uvnitř tlakové nádoby reaktoru.

d) Vzhledem k umístění cívkového systému do tlakové nádoby
reaktoru volit cívkový systém co nejjednodušší a současně
vyřešit správnou funkci ukazatele polohy pro celý rozsah
provozních teplot 20 - 320 C. Z toho vyplynulo snížení
počtu cívek na šest (pro 12 hrubých poloh), snížení počtu
vinutí na cívce na jediné, snížení počtu vývodů na tři a
snížení počtu spojů vodičů v čidle na sedm.

e) Přenést složitost měření polohy za podmínek zjednodušeného
čidla a provozních parametrů v tlakové nádobě reaktoru na
vyhodnocovací systém ukazatele polohy.

f) Vyřešit čidlo tak, aby současně poskytovalo nezávislý údaj
pro signalizaci alespoň dolní koncové polohy pro rezervní
hrubý ukazatel polohy umístěný v nouzové dozorně.

Blokové schema hrubého ukazatele polohy splňující uvede-
né požadavky je na obr. 1.

Čidlo jL je tvořeno tlakovou trubkou z austenitické oceli
o průměru lí$/13 mm, v níž je s roztečí jedné zóny, t j. 350 mm
(což je 10 % plného chodu) umístěno šest cívek 2 hlavního u-
kazatele polohy. Cívka (obr. 2) je navinuta na feromagnetické
kostře 480 závity vodičem (ó 0,3 mm typu POŽ pro teploty až
700 C. Při pohybu tažné tyče 3 s klastrem 4 se magnetický
bočník 5_ o délce •v/ 1750 mm, umTstěný v hornT části tažné tyče,
nasouvá na kanál ukazatel polohy, čímž postupně mění impedan-
ci jednotlivých cívek, a to až do polohy, kdy je pod bočníkem
jen nejvyšší cívka. Všech šest cívek je zapojeno do serie,
avšak kromě krajních vývodů je proveden třetí vývod i ze středu
(viz obr. 1). Takto vzniklé dvě trojice cívek jsou samostatně
napájeny ze dvou bloků generátorů (BG) a samostatně vyhodno-
covány ve dvou vstupních blocích (VB), jejichž údaje pak de-
kodér (D) převádí do binárního kódu a posléze do kódu "jeden
ze dvanácti" pro přímé napojení na systém řízení reaktoru a
na jemný ukazatel výkonu v souhlase s tabulkou č. 1.



- 196

Tabulka č. 1

Pol

Pod
I
II
III
IV
V
VI

VII
VTII

l.\

x
NiíP

oha

DKP
zóna
zóna
zóna
zóna
zóna
zóna
zóna
zóna
zóna
zóna

Kod
1

0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

2

0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

cívek
3

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

4 5

0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
0 0

1)
6

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

Kod skupin 2)
Spodní

0
1
2
3
3
3
3
2
1
0
0
0

Horní

0
0
0
0
1
2
3
3
3
3
2
1

Binárni
K od

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 11
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 11

Kod
1 z 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 ) 0 - cívka je mirno mg. bočník
1 - cívka je pod mg. bočníkem

2) Číslo udává počet cívek ve skupině pod bočníkem

Jelikož se při provozu mění odpor vinutí cívek teplotou
a stárnutím až třikrát, bylo původním záměrem určovat příto-
mnost magnetického bočníku nad cívkou vyhodnocením indukčnos-
ti každé trojice cívek. Předběžně bylo experimentálně naleze-
no, že optimální frekvence napájecího napětí ukazatele polohy
prq danou geometrii cívek a bočníku je v okolí 120 Hz. Při
zkouškách na zkušebním kanále v plném provozním rozsahu te-
plot se však ukázalo, že závislosti odporu i indukčnosti cí-
vek na teplotě a přítomnosti bočníku jsou podstatně složitěj-
ší, než se předpokládalo (viz obr. 3) :

a) potvrdil se předpokládaný nárůst indukčnosti cívky za pří-
tomnosti bočníku, a to o 26 % za studena a o 63 % za tepla

b) současně se ukázalo, že indukčnost cívky stoupá i s teplo-
tou, a to o 16 % bez bočníku a o 38 % s bočníkem při změně
teploty od 20 C do 320 C

c) potvrdila se teoretická závislost ohmického odporu pro
stejnosměrný proud na teplotě

d) závislost efektivního ohmického odporu pro střídavou slož-
ku proudu však vlivem ztrát vířivými proudy v masivní (ne-
listěné) kostře cívky, v tlakové trubce a i v samotném ma-
gnetickém bočníku se ukázala s teplotou slabě klesající
bez bočníku a slabě stoupající s bočníkem

e) byla zjištěna výrazná závislost efektivního ohmického od-
poru cívek pro střídavý proud na přítomnosti šuntu, a to
o 170 % za studena a o 300 % za tepla, což převyšuje
všechny ostatní změny.

Tyto výsledky vyžadovaly zcela přepracovat koncepci vy-
hodnocení údajů čidla. Z obr. 3 je patrno, že poměrně nejvíce
a nejspolehlivěji se mění vlivem bočníku celková impedance Z,
ovšem je závislá - avšak regulérně - na teplotě. Řešení bylo
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nalezeno v kombinovaném napájení obou trojic cívek stabilizo-
vaným střídavým proudem 100 mA, 120 Hz doplněným stejnosměr-
nou složkou 40 mA. Samostatným vyhodnocením stejnosměrné
ňlo/.ky napíMí na ka/.dé ti-ojici cívek ji; vlaKt.ru': stanovena te-
plota dane trojice cívek a tento údaj jo základem pro stano-
vení koi'c .':i' signálu, získaného samostatným vyhodnocením
střídavé složky napětí na téže trojici cívek, z něhož lze při
libovolné teplotě vyhodnotit počet cívek měřené trojici, na-
cházejících se pod bočníkem. Plné čáry na obr. 4 ukazují zá-
vislosti napětí na trojici cívek jako funkci teploty a počtu
cívek překrytých magnetickým bočníkem. Čárkované čáry jsou
průběhy referenčních napětí příslušných komparátorů vstupního
bloku (VB), které vyhodnocují počet cívek pod bočníkem (0,1,
2 nebo 3). Průběhy těchto referenčních napětí jsou právě vý-
sledkem zmíněné teplotní korekce. Tímto způsobem udává hrubý
ukazatel polohu regulačního orgánu nezávisle na teplotě čidla

Průběh napětí jednotlivé cívky se při nasouvání magne-
tického bočníku na cívku nemění ani skokově, ani lineárně,
ale dle očekávání zhruba nepřímo úměrně délce vzduchové meze-
ry X mezi krajem bočníku a vnitřním okrajem čela magnetické
kostry cívky (viz obr. 5). Relativní změna napětí na cívce
vlivem bočníku je dostatečně velká, aby při zavedení teplotní
korekce a pečlivém obvodovém návrhu vyhodnocovacího zařízení
umožnila spolehlivě rozlišit jednotlivé zóny i při sériovém
spojení tří cívek.

Podobným způsobem, ale jednodušeji je tvořen cívkový
systém rezervního ukazatele polohy, který má jen dvě cívky,
umístěné mezi 1. a 2. a 5. a 6. cívkou hlavního ukazatele po-
lohy. Jeho vyhodnocení je tím ovšem zjednodušeno. Kromě poža-
dované spodní koncové polohy signalizuje rezervní ukazatel také
přítomnost regulačního orgánu v horní polovině a v dolní po-
lovině chodu.

3. Konstrukce čidla hrubého ukazatele polohy

Vzhledem k požadavku přiblížit životnost Krokového poho-
nu - včetně ukazatele polohy - k životnosti reaktoru byla
konstrukčnímu i materiálovému řešení čidla ukazatele polohy
věnována mimořádná pozornost :

Tlaková trubka z austenitické oceli je dimenzovaná na
plný zkušební přetlak 24 MPa a pro snížení otěru a tření je
po celé délce tvrdě chromována.

Tlaková průchodka v přírubě kanálu je také dimenzována
na plný pretlak a zajištuje těsnost ukazatele polohy i při
eventuelní poruše tlakové trubky.

Cívky jsou vinuty vodičem POŽ 700 s izolací do 700 °C,
jehož měděný vodič je opatřen niklovým pokrytím.

Propojení vývodu cívek je provedeno kombinací mechanic-
kého a svarového spoje.

Celý prostor ukazatele polohy s cívkami a vývody je her-
meticky uzavřen a po pečlivém vysušení a odplynení je naplněn
heliem.

Napájení čidla stabilizovaným proudem a snímání napětí
pro vyhodnocení polohy je provedeno samostatnými vodiči.
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i: i •_« ní nového provedení ukazatele polohy

c Lfiia i elektronická vyhodnocovací aparatura nového hru-y
. . ..i:J ukazatele polohy byly podrobeny podrobnvrn funkčním i ži-

•„ncKtj.ím zkouškám na zkušebních stendech k.p. ŠKODA, Plzeň
' 1- --. círopress, Podolsk, které potvrdily splnění všech za-
i,ct parametrů. Pro získání provozních zkušeností bylo poté

šest exemplářů čidel spolu s elektronickou aparaturou nain-
stalováno na pohony klastrů regulační skupiny provozované
Jižněukrajinské atomové elektrárny (JUAE) v SSSR, kde již od
lir.topadu 1988 pracují v normálních podmínkách sériového re-
;.t--i.i;j •.'. typu VVER-1OOO.

• •<.••• r

j jbý ukazatel polohy popsané konstrukce byl vyvinut v
i •••ryvoje modernizovaného krokového pohonu perspektivního

l.toi'U VVER-1000. Současně se však ukazuje, že v případě
úspěšně dokončeného provozního ověření na JUAE v SSSR by mohl
být nasazen také na sériových krokových pohonech, které v
počtu několika set kusů pracují na provozovaných elektrárnách
s reaktory VVER-1000. V současné době probíhají jednání, kte-
ří tuto možnost technicky i výrobně prověřují.
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