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Ing.Jaroslav Chrobák

1. Nejdůležitěji t provozní výsledky do konce roku 1989

Postup uvidení bloků JE Dukovany do provozu je zachycen v

tabulce C. 1.
Tabulka č. 1

Lblok

2.blok

3.blok

4.blok

zaháj eni
výstavby

1/79

- • • _

3/79

«•*»

prvé dosaženi
krit.stavu

12.2.85

23.1.86

28.10.86

1.6.8?

první
fázováni

24.2.85

30.1.86

14.11.86

11.6.87

začátek zkuä.
provozu

4.5.85

21.3.86

21.12.86

20.7.87

Za zahájeni výroby v této tabulce se považuje začátek be-

tonáže základové desky reaktoru.

V tabulkách č. 2 - 5 jsou uvedeny důležité technisko-eko-

noMické 6dc$« ' jednotlivých bloků. Tabulka í. 6 ukazuje vývoj

Měrných nákladů a srovnáni s uhelnými elektrárnami s.p. ČEZ.

EÚV Pořerady je uvedena jako podnik s nejnižšími náklady z u-

helných elektráren.

Pokud jde o ročni hodnoty výroby a dodávky elektřiny, byly

předpoklady úvodního projektu elektrárny s rezervou splněny.

Ekonomická zpráva na 1.etapu výroby podle poslední schválené

dokumentace, zpracovaná EGP v prosinci 1989, předpokládá roč-

ní íadávku 9 280 GWh při využiti tepelného výkonu reaktoru

6 100 hodin ročně. Skutečná dodávka elektřiny y roce 1989 či-

nila 11 622 GUh, tj. 125,22 hodnoty ÓP. Skutečné využiti tepel-



1985 1986 1987 1988 1989 celkem

Výroba elektř iny
Dodávka elektř iny
Mírná spotřeba
tepla na výrobu
elektř iny
Generální a gar.
opravy
Běžné opravy
Jiné vl ivy
Techn.poruchovos t
Souč.využiti IV

Výroba elktř iny
Dodávka elektřiny
Mírná spotřeba
tepla na výrobu
elektřiny
Generálni a gar.
opravy
"éžné opravy
Jiné vl ivy
Tcchn.poručhovos t
SOJČ.využití IV

GWh 2397
GWh 2223

GJ/HWh 11,630

HW

HW 17,63
HW 0,54
MW 7,72
X 62,2

2 tblok

GWh

GWh

GJ/HWh

MW

HW

HW
MW

X

2853
2664

11,418

81,76
14,89

1,08
8,60

74,0

2988
2793

11,49
0,59
8,12

77,5

2768
2576

11,375

92,76
6,93
0,66

16,68
71,8

2855
2669

11,194

80,98
13,«>5

1,26
15,51
74,1

2715
2524

11,302

65,52
34,86

1,04
17,04
70,2

Tí

2956
2771

11,130

85,96
-

0,91
17,15
76,5

3156
2 941

1 1 ,

5 2 ,
1 4 ,

2 ,
2 ,

8 1 ,

•bulka 3

3216
3011

1 1 ,

57,
6,
1 ,
5,

83,

352

39
83
34
71
9

276

66
02
84
75

,4

13889
12928

11,412

62,71
17,84

1,13
10,55
75,8

12 015
11204

11,209

56,17
7,86
1,15

11,64
81,0

t
IM

1



1986 1987 1988 1989 Celkem

Výroba elektř iny
Dodávka elektř iny
Měrná spotř.tepla
na v ý r . e l e k t ř i n y
Generální a gar.
opravy
eéžné opravy
Jiné vl ivy
Tec hn.poruch ovost
Souč• v y u ž i t i IV

GWh

GWh

GJ/MWh

MW

MW

MW

MW

X

308

2 8 0

10,909

-

-
-

8 , 0

4.blok

332 5
3110

11,044

40,99
13,06

3,03
5,16

86,3

3193
2989

11

68

5
1

82

,050

, 6 2

-

, 5 4

,81
, 6

2865
2686

1 1 ,

110,
-

1 ,
4 ,

7 4 ,

113

7?

44

72

3

9691
9065

11,065

55,10
3,26
2,50
2,92

82, S

tabulka 5

•
Ol

•

Výroba e l e k t ř i n y GWh
Dodávka e l e k t ř i n y GWh
Měrná spotřeba
t e p l a na výrobu
elektřiny GJ/MWh
Generální a g a r .
opravy MW
Pěžné opravy MW
Jiné vl ivy MW
Techn.poruchovost MW
Souč.využiti IV X

1753
1634

2 952
2764

3182
2985

11,168 11,145 1 1 , 0 8 0

7887
7383

11,123

0,09
3,59

45,5

80,35
13,99

1.22
10,19
76,4

7-6,4 7
-

1,66
2,73

82,5

52,30
4,67
0,99
5,51

83,4
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HN celkem
z toho:
pal(^přepravné
voda
opravy a udržo-
váni
odpisy
j i n é náklady
mzdy celkem z MN
dodávka e l e k t ř .
ed

cena paliva v í .
přepravného
součinitel vyu-
ž i t i IV

Kčs/HWh
- » -

- » -

- » -

- • • -

- » .

GWh

GJ/MUh

Kčs/GJ

X

198S

205

70
1

8
69
15
45

2223

12

5

62

,72

, 2 0
, 7 2

, 6 2
, 2 7
, 1 9
, 3 1

,708

,524

, 2

1986

184,26

63,92
1,61

17,05
75,21

4,75
20,56

5731

12,120

5,235

53,2

1987

175,90

62,07
1,42

15,14
78,37

2,75
13,20

9988

. 12,017

5,165

6 9,4

1988

189,

6 0 ,

1 ,

2 2 ,
8 4 ,

4 ,
1 2 ,

11048

1 1 ,

5.

7 b,

90

05

62

8 9

81

01

61

,926

.035

,6

1989

1 8 4 ,

5 7 ,

1 ,

2 2 ,
8 1 ,

6,
12,

11622

1 1 ,

4,

8 0 ,

0 9

51

76

7 0
34

12

54

975

802

,5

CEZ-PE

1989

2 9 3 ,

1 6 4 ,
7 ,

5 6 ,
3 8 ,

7 ,
• a

40565

1 1 ,

1 4 ,

4 9 ,

96

6 0

52

41

43
03
* •

673

12

2

EU V

1989

228

138
4

41
27

3
.

9155

11

11

61

,12

,77
,75

,66

,21
, 4 9
. . . .

,704

,86

,3

Komentář k tabulkám 2 - 6 :

výroba a dodávka elektřiny jsou započteny od prvního přifázováni bloku, rovněž tak měrné náklady,

němá spotřeba je hodnocena od zahájeni zkušebního provozu. Součinitel využiti IV v jednotlivých le-

tech je poMt*- k začátku daného roku, ale kumulovaná hodnota v tabulkách 2 - 5 od začátku zkušební-

ho 0'OVOIU,

Hodnoty vyDatíVCi výkonů jsou také uváděny od začátku zkuíebniho provozu.
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neho výkonu reaktoru bylo 7 057 hod.

Měrné vlastni náklady této ekonomické zprávy jsou 219,41

Křs/MWh. Této hodnoty zatím nebylo od počátku provozu dosaženo,

i kdyí v budoucnu je třeba předpokládat zvýšeni cen paliva a

zvýšené náklady na Modernizace zařízeni.

Na druhé straně ekonomická zpráva nezahrnuje náklady na

trvalé uskladněni, přip. přepracovaní vyhořelého jaderného pali-

va • neuvazuje náklady na likvidaci. Podle nabídky sovětské stra-

ny z roku 1988 a padle tehdy platných kursů by náklady na trvalé

uskladněni v SSSR dosáhly zhruba hodnoty dosavadních palivových

nákladů. Náklady na likvidaci jsou odhadovány různi, např. 10-50X

nákladů na novou elektrárnu. Tyto náklady by měly být uvalovány

v hodnoceni efektivnosti Investic a v zahraniti se navrhuje, aby

elektrárna vytvářela běhen provozu fond pro likvidaci.

2. Vývoj časového využiti bloků

Sašové využiti bloků hodnotíme podle koeficientu využiti

instalovaného výkonu. Tento koeficient je ni žil ve 2. a 3. ka-

lendářní* roce provozu, protoie na zařízeni je při první vý«ě-

ně paliva prováděna aaraníni oprava a při druhé výměně paliva

rozšířená generální oprava s diagnostikou vnitřních povrchů tla-

kové nádoby reaktoru, která se pak opakuje každý Čtvrtý rok. U

1. bloku k tomu v roce 1988 přistoupila havárie blokového trans-

formátoru 1 AT 02. Výměna tohoto transformátoru, spojená v závě-

ru s kontrolami těsnosti parogenerátorů, byla evidována jako PO.

v letech 1987-88 se projevila i větii poruchovost 1.bloku.

I na 2.bloku se projevila v letech 1987-88 vylil porucho-

vost. Doposud bylo na 1. a 2.bloku nutné odstavit blok pro kon-
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trotu 4.systému zajištěného napájeni. Po dohode s výrobcem za-
Mzeni • po získáni potřebných přístrojů budou tyto kontroly
prováděny za provozu, počínaje letoinim rokem.

Na 3.bloku jsou hodnoty koeficientu využiti IV poněkud
zkresleny překračováním instalovaného výkonu /cca 2,3%/. Dobrý
technický stav bloku se projevuje v nízké technické poruchovos-

i

ti a také v nečerpáni běžných oprav.
Pokles využiti v roce 1989 souvisi s plánovaním GO, kdy

byla zkrácena kampaň tftk, aby blck znovu najel před končen ro-
ku. Plánované nízké využiti se dále zhoršilo prodloužením GO
v závěru roku 1989, které bylo způsobeno hledáním zdroje uvolně-
ného iroubu v primárnim okruhu.

I na 4.bloku se projevuje nadvýkon /také cca 2,3X/, zlep-
iujici koeficient využiti IV. S výjimkou roku 1988, kdy se pro-
jevila vysoká poruchovost na zařízeni SO a generátoru, jsou výs-
ledky srovnatelné se 3.blokem.

Hodnotime-li elektrárnu celkem, je vidět, že první rok
provczu se 'iemi bloky /1988/ se projevil zejména na 1.,2. a
4. bloku vysokou poruchovosti, zatimco rob 1989 byl v tomto smě-
ru velice příznivý.

Srovnáme-li naSe výsledky s hodnotami, které dosahuji
elektrárny stejného typu, můžeme stanovit pořadí podle ukazatele
LF /load factor/, který v tomto případě odpovídá koeficientu vy-
užiti IV. Za rok 1989 máme výsledky jen z JE Bohunice a JE Lovi-
isa. Pořadí potom vypadá takto:

blok LF IXI

Loviisa
Loviisa
EBO
EDU
EDU
EDU
EBO
EBO
EDU
EBO

1
2
3
2
4
1
1

4
3
2

92,4
91,8
63,7
63,4
82,5
81,9
79,6
79,1
74,3
73,8
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Významný rozdíl ve využiti bloků Loviisa 1,2 a českosloven-

ských bloků je dan jednak nižší poruchovosti, ale předevSím krát-

il generální opravou finských bloků. Generální opravy finských

bloků trvají cca 20 a 40 dni.

Širší srovnáni je nožné podle statistiky Nuclear Enginajring

International /World nuclear industry handbook 1989/, zahrnující

období červenec 88 - červen 89, která zachycuje celkem 330 reak-

torů; ze států RVHP vlak uvádí pouze JE Paks. Doplnime-li tuto

statistiku o naíe výsledky, dostaneaie toto pořadí podle LF:

pořadí

14

22

23
27
60

66

72
B7

10S

136

blok
Loviisa

Paks

Paks

Loviisa

Paks

Paks

EDU
EDU
EDU

EDU

2
1

3
1
4

2
2
4

3

1

LF /X/
92,4

90,3

90,2

89,6

83,9

82,8

82,5

80,6

78,2

73,5

Z prvních 20 bloků je 9 PWR a z nich 8 odstavuje na výmenu

paliva a opravu 1 x ročně, jeden PUR pracuje s 18 - měsíční kam-

pani a zbývající bloky jsou s varnými reaktory nebo s kontinu-

álni výměnou paliva. Stejný pramen uvádí i srovnám elektráren-

ských společnosti, provozujících aspoň 4 bloky. V tomto srovnáni

by se s.p. ČEZ umístil na 3. místě z 11 hodnocených s LF 78,7%

/1.místo MVHT/Paks/ 86,8%, 7. místo EDF 64,6X/. Srovnávány byly

společnosti s bloky PWR. Cez regulace výkonu jaderných zdrojů

by LF pro EOF dosahoval asi 73X.

PrCimirně využiti /LF/ bloků PWR bylo 67X za rok 88/89

proti EDU 78,7X. Kumulovaná hodnota LF bloků PWR byla 64X,

v EDU 77,7X.

Z tohoto přehledu je vidět, že časové využiti JE Dukovany

je lepši, než průměr uváděné statistiky. Na druhé straně je zrejmé,

že u bloků stejného typu lze dosáhnout i výrazně lepších výsled-

ků.



3. Vývoj měrných palivových nákladů

Ekonomická zpráva ÍP z dubna 1979 uváděla palivoví náklady

75,03 Kčs/MWh, ekonomická zpráva z prosince 1989 uvádí 64,42

Kčs/MWh. Skutečné palivové náklady vč. přepravného činily v ro-

ce 1989 57,51 Kčs/MWh a dosud od počátku provozu trvale klesa-

ly.

Měrné palivové náklady jsou součinem měrné spotřeby tepla

na dodávku elektřiny a měrných nákladů na jednotku tepla v pali-

vu, které jsou označovány jako cena paliva.

Měrná spotřeba paliva na dodávku elektřiny měla být pcdle

ÚP 13,04 GJ/MWh v ročním průměru. V roce 1989 bylo dosaženo 11,98

GJ/MWh, tj. úspora 8,1*proti projektu /1,06 GJ/MWh/. Z toho při-

padl 0,57 GJ/MUh na projektové nadhodnoceni vlastni spotřeby

/projektový koef. vlastni spotřeby elektřiny 1,1175, skutečný

1,0685/ a 0,08 GJ/MWh na nižši teplotu chladicí vody /průměr

19,06°C v roce 1989, projekt.hodnota 20°C/. Po opravě na skuteč-

né klimatické podmínky /prům.teplota 9,0°C, vlhkost 75,8% proti

projektu 8,0°C, 77X/ zjišťujeme, že věze dochlazuji lépe o 1,3

°C. Zbytek rotdilu - 0,41 GJ/MWh - lze vysvětlit lepši účinnos-

ti parních turbin. Toto zlepšeni se neprojevuje na všech blocích

stejně. Nejnižší účinnost má od počátku provozu Lblok, i když

měrná spotřeba na výrobu elektřiny je stále nižši než garantova-

ných 11,388 GJ/MUh pro turbinu. Pak následuje 2.blok, jehož

měrná spotřeba se v roce 1989 zhoršila o 1,3*. Zbývající 3. a 4.

blok jsou zhruba na stejné úrovni. Rozdíly v měrné spotřebě a

ve výkonu bloků se dosud nepodařilo objasnit, přestože jsme zor-

ganizovali několik měřeni za účasti vCjE, ORGREZu a škoda ZES.

Předpoklad, že Lblok je provozován s nižším výkonem reaktoru,

se měřením a vyhodnocením podle platných ČSN /tj. se započtením

průtoku, měřeného na napájecí vodě, nikoliv na syté páře/ nepot-

vrdil,.! když nepřímé důkazy - rozdíly v průtocích páry, rozlo-

ženi tlaků v odběrech turbin a výsledky kontrolních fyzikálních

výpočtů kampani - tuto možnost stále připouštějí.

I vývoj cen paliva měl dosud klesající trend. Na tento vý-

voj působí následující vlivy

a/ postupný pokles cen paliva od 1.kampaně, daný vyšší cenou

prvni vsázky paliva
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b/ využíváni čisti palivových kazet ve A.kampani / v EDU

zatím na 1. a 3.bloku/

c/ využíváni provozu na výkonovém efektu v závěru kampaně

/ v roce 1989 celkem 42 dnů na vSech blocích/. Vzhledem

k pevnému terminu začátku GO se provoz na výkonovém efek-

tu prodlužoval, když se podařilo snížit poruchovost, p M p .

vypustit PO.

d/ zvýženi VC jaderného paliva o 13,6% od 1.1.1989, které se

bude projevovat v ceně paliva až do roku 1992. Ponecháni

12 palivových kazet do 4.kampaně zhruba kompenzuje toto zvý-

šeni cen u jednoho souboru přídavného paliva a v dalSich le-

tech je proto nutno očekávat zvýšeni ceny paliva až na 5,40

Kčs/GJ.

e/ na rozdil od překládek paliva, uváděných v projektu je důs-

ledně používáno uspořádáni palivových vsázek s vyhořelým

palivem na okraji aktivní zóny. Tyto vsázky diky ni i S imu

úniku neutronů a tedy lepši neutronové bilanci umožňují

prcdlojženi kampaně.

S postupným přechodem na zúčtování v konvertibilní míně mezi

státy RVHP lze očekávat pravděpodobné zvýšení velkoobchodnich

cen jaderného paliva.
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Spolehlivost a bezpečnost zařízení EDU

Ing. Řeřucha František

Systém sledováni a vyhodnocován! spolehlivosti a bezpeč-

nosti zařízeni EDU v reálne* provozu byl uveden do života

počínaje neaktivním spouštěním 1. reaktorového bloku JE Du-

kovany v roce 1935 na základe místních směrnic, směrnic nad-

řízených orgánů a v souladu s platnými záicony, výnosy a vyh-

láškami státních a dozorných orgánů ČSSR.

\ Pro zajištěni vysoké spolehlivosti zařízeni a dosaho-

váni požadované vysoké úrovně jaderné bezpečnosti je nutno

zabezpečit na JE zejména kontrolu projektované bezpečnosti,

pohotovosti a provozuschopnosti zařízeni JE- Tato se pro-

vádi trvalou kontrolou parametrů a stavu zařízeni v průbě-

hu technologického procesu, pravidelnými periodickými kon-

trolami funkčnosti havarijních, bezpečnostních, zabezpečo-

vacích a ochranných systémů, průběžnou a periodickou diag-

nostickou kontrolou důležitých systémů, plánovanými revi-

zemi zařízeni v průběhu provozu a při odstávkách, provádě-

ním defektoskopické kontroly vypraných komponent aj.

Prováděním výše uvedených činnosti, jejich vyhodnocová-

ním, trvalým průběžným sledováním a vyhodnocováním provo-

zu, údržby, oprav a poruch zařízeni, se získávají podklady

pro vyhodnocováni spolehlivosti a bezpečnosti zařízeni JE,

které slouží jako podklad pro přijímáni odpovídajících

nápravných opatřeni.

Vyhodnocováni spolehlivosti a bezpečnosti zařízeni

JE je v ČSSR prováděno n» několika úrovních, několika

nezávislými organizacemi. Spolehlivost zařízeni JE v

cel* ČSSR je vyhodnocována v k.ú.o. ORGREZ Brno, bezpeč-

nost provozu JE v ČSSR je sledována a vyhodnocována ve

VŮJE Trnava a v rámci FMHSE je spolehlivost zařízeni JE

sledována a vyhodnocována VÚEZ Brno na základě podkladů

obdržených z rezortu FHPE.
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Na JE Dukovan/ existuje interní spolehlivostni

informační systém a vnitřní kontrolní systém, na základě

kterých je pravidelně vyhodnocována spolehlivost a bez-

pečnost zařízeni JE Dukovany. Za obdobi od roku 198a

do roku 1969 jsme získali cenné zkušenosti v oblastí

spolehlivosti a bezpečnosti zařízeni JE Dukovany.

Některé vybrané výsledky jsou uvedeny v následujícím

textu.

Snad nejsledovanějším a nejpopulárnějším ukazate-

lem úrovně spolehlivosti a bezpeínosti zařízeni JE je

počet odstavení reaktorových bloků působením havarijní

ochrany prvního druhu - H01. Na obr. 1 je zachycen

vývoj počtu odstaveni reaktorů H01 na 1000 ef. hodin od

roku 1985 do poloviny roku 1989. Prudce klesající trend

jednoznačné hoveni o úspěšnosti tohoto ukazatele.

Hodnot.i 0,11 v roce 1988 nás řadí na jedno z předních

mist ve světě. Pro přiblíženi, hodnota 0,07 v prvním

pololetí roku 1969 představuje 1 havarijní odstavení na

4 reaktorové bloky za ó měsíců.

Analýza prvopřičin, které vedly k působeni H01 uká-

zala na několik závažných zdrojů, kterým byla věnována

vysoká pozornost. Byly to zejména tyto tři přičiny:

1. Nesprávná funkce uzlu napájeni parogenerátorů - 8 případů

2. Výpadky napájecích čerpadel - 7 případů

3. Falešné působeni ochran turbogenerátorů - 6 případů

Ostatní příčiny odstaveni reaktorů U01 byly víceméně

nesystematické.

Důsledná analýza všech případů havarijních odstaveni

ukázala, že ve většině případů byl jejich původ již v

projektové fázi.
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Vypracovania a realizovania složitých technických

nápravných opatřeni jsne docílili toho, že odstaveni

reaktorových bloků H01 z téchto příčin se již nevyskytuje.

Obecně je vývoj poruchovosti ČEZ-EDU demonstrován

na obr. 4-13. větiina grafických údajů je zámérné vzta-

žena na 1000 ef. hodin provozu reaktorových bloků, protože

použiti absolutních hodnot údajů by bylo vzhled** k postup-

n é m spouštěni bloků ntreprezentativni.

Z grafických údajů lze vypozorovat uríité trendy porucho-

vosti.

Technická poruchovost zařízeni, charakterizovaná

výpadkea výroby v důsledku poruch a vyžádaných záloh po-

ruchového charakteru do roku 1987 roste, zejaéna v důs-

ledku vyžádaných záloh poruchových, pHíeaž celkový poiet

poruch kletá. Od roku 1987 klesá jak technická porucho-

vost, tak počet poruch a výpadek výroby v důsledku poruch

i výpadek výroby v důsledku vyžádaných záloh poruchových.

Z těchto trendů lze vyvodit následující závěry:

V prvních letech provozu lze velice rychle usaérňo-

vat výskyt poruch zařízeni přijiaánia úíinných opatřeni,

•viak nelze usaěrňovat závady vzniklé v důsledku nedostat-

ků výroby a aontáže, projevující se zejaéna netěsnostai

rozebíratelných i nerozebirateIných spojů, tcehnolcgic-

kýai nedostatky a extréaně nízkou životnosti některých

konponent. Tyto závady aaj1 v prvních letech stoupající

trend. Je nutno je odstraňovat v ráaci vyžádaných záloh,

což aá za následek celkový růst technické poruchovosti.

V oblasti typových zařízeni vykazuje nepříznivý vý-

voj poruchovosti do reku 1986 zařízeni priaárni Sásti, které

se v letech 1987 a 1988 podílí 50 X n» výpadcích výroby v

důsledku technické poruchovosti.



co do počtu poruch v/Sak vykazuje nejaeníi hodnoty.

Naopak zařízeni MaR vykazuje velice příznivý vývoj

poruchovosti v oblasti výpadků výroby, přestože podi I

počtu poruch není výrazné nízký.

U zařizeni sekundární části je relativně vysoký výpa-

dek výroby způsoben jednoznačně nízkou životnosti někte-

rých stěžejních komponent. Tento stav poruchovostí zaří-

ze ni ukazuje na dvě závažné skutečnosti. U zařizeni SKŘ

/MaR/ a částečné elektro je možno uplatněním účinných

opatřeni usměrnit nedostatky vzniklé ve fázi projektu,

konstrukce i montáže. Na druhé straně neni v možnostech

provozovatele uplatňovat opatřeni u strojních celků

primárni a sekundárni části, t.j. řeiit konstrukíni a

technologické nedostatky zařiztni.

V obrázcích prakticky nefiguruji zařizeni chemie a

technologických Informačních systémů, protože porucho-

vost tsctto zařizeni se podílí na výpadcích vVroby setina-

mi procenta. Nelze však opomenout, že co do počtu viech

poruch, t.j. i bez výpadku výroby má zařízeni TIS v pos-

lední době na celkové poruchovosti velký podíl, rovněž

tak nelze opomenout vliv chemických režimů na životnost

komponent JE.

,ařizeni způsobující nejvétii výpadky výroby od

roku 1985 do roku 1989 jsou uvedena v tabulce č. 1.

:. hlediska čerpáni poruchové rezervy a výroby el.

energie nemůžeme být nespokojeni. Vždyt z plánované

poruchové rezervy čerpáme jen velmi malou část. Například

za 1-9 měsíc 1989 jsme čerpali z poruchové rezervy pouze

9,5 X. Nemůžeme být vSak spokojeni se stavem poruchovosti

některých stěžejních zařízení JE.
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V současné dobé se vyskytuji problémy s poruchovostí

ucpávkového uzlu hlavních cirkulačních čerpadel /nepoda-

řilo se zabezpečit podrobnou výrobní dokumentaci pro kon-

trolu použitých dilů ucpávky u dodavatele/ spočívající v

jeho netěsnosti, "ovnrz není uspokojivě objasnená dest-

rukce zubové spojky HCČ, ke které došlo v roce 1988.

Rovněž netěsnosti pomocných systémů JCČ "způsobují velké

výpadky výroby.

Na sekundární části přetrvávají netěsnosti všeho

druhu zejMéna ale přírubových spojů, arutur a potrubí,

nízká životnost separátorú přihřiváků a hlavních konden-

zátorů, konštrukčné nedořešený uzel napájecích nádrži

a dálil.

V oblasti zařízeni elektro jsou to zejména:

nespolehlivý generátorový vypínač, opakované netěsnosti

chladičů těsnicího oleje, nespolehlivá funkce tepelných

ochran AX 11 6 kv pohonů.

Z významných poruch na zařízení elektro je nutno

jmenovat destrukci transformátoru 400 kv v důsledku po-

ruchy průchodky a zkrat vinuti rotoru generátoru.

z hlediska bezpečnosti se jeví jako nejzávažnější problém'

selhávání funkce zapnuti jističů J2UX při prvním zapína-

cím impulsu, zejména u důležitých pohonů.

., hlediska zařízeni SKŘ přetrvávají občasná faleiná

působeni #chran.

v oblasti technologických informačních systémů

přetrvává vysoká poruchovost systému vnitroreaktorove

kontroly - HINDUKUŠ, která je daná vysokou poruchovosti

jednotlivých bloků SVRK, řadou náhodných poruch, ale

předevši* celkovou zastaralou koncepci.



V poslední dobé narůstá i poruchovost výpočetních

systémů URAN, která je dána použitím nekvalitních relé,

ukončením jejich životnosti a nemožnosti jejich výmény

z důvodu nedostatku náhradních dílů.

Na druhé straně se však podařilo některé problémy

úspěšné řešit, realizaci tech. řešeni byla odstránená

poruchovost průchodek 6 kv, rozsáhlými úpravami proSel

uzel napájení parogenerátoru na 3. reaktorovém bloku,

úpravou v obvodech buzeni generátoru byly odstraněny nežá-

doucí výpadky od ztráty óuzeni, byly provedeny úpravy v

oovodech ochran turbogenerátorů, čímž se snížily výpadky

-•; na minimum, oyla realizována tech. řešeni na pomoc-

ných systémech napájecicn čerpadel, čímž se zamezilo jejich

častým výpadkům, bylo úspěšné realizováno tech. řešeni

spočívající v automatickém záskoku ŕ»NČI, čímž by se měly

odstranit pády regulačních kazet a další.

Závěren je možno říct, že spolehlivost a bezpečnost

zařízení JE tykovany jako celku je na dobré úrovni.

Trvale je však nutno věnovat pozornost konkrétním jednot-

livým nejporuchovějším zařízením, oto však není možné

bez intenzivní spolupráce provozovatelů s výrobci jednot-

livých zařízení a bez uplatňováni nejnovějších poznatků

vědy a techniky.

Přechodem výrobních závodů na státní podniky vzniká

v této oblasti nová situace. Ministerstva nebudou moci

direktivně nařizovat výroocům při j mat účinná opatřeni

při zvýšeni poruchovosti jejich výrobků, což může nega-

tivně ovlivnit bezpečný provoz jaderných elektráren v

případě, že výrobce neoude mít zájem spolupracovat s pro-

vozovatelem na odstraněni nedostatků poruchového zaří-

zeni.
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V tomto případě je si třeba uvědomit, že udrženi

vysoké úrovně jaderné a radiační bezpečnosti neni pouze

zájem provozovatele, ale je to zájem státní i nadnárodní.

Z tohoto důvodu by mé I i výrobci zařízení, ovlivňující jader-

nou bezpečnost považovat za svou morální povinnost při-

jímat účinná nápravná opatřeni v případě výskytu poruch

na jejich zařízeni, provozovatel JE Dukovany je ocnoten

výrobcům kdykoli podat na požádáni všechny potřebné infor-

mace o spolehlivosti jejich zařízeni.
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Tab.č.1

Zařízeni prfaárni časti způsobující největší výpadky

výroby

1985

19i>6

1987 netěsnost :K 2 RL 72S07
porucha ložiska H CČ
Netesnosti pomocných systéaů
HCČ

1983 Destrukce zub-spojky HCČ 81 000 NUh
tfetssnost ZK 2 RL 76 S07 80 000 MWh

Zařízení sekundárni íásti způsobující nejvčtši výpadky

0
0

58
54

36

000
000

OCO

NWn
MWh

MWh
•SWh

HWh

1985

1986

1987

separator přihřiveč
llavni kondenzátor

Netesnosti
separator přihřívač

Separator přihřivač
netesnosti

7
4

60
7

60
63

000
000

000
000

000
000

MWh
MWh

MWh
MWh

NUh
MWh

1988 Netesnosti 29 000 MWh
Netěsné armatury 25 000 MWh
teplého proplachu
separator přihřivac 12 000 MWh
hlavni kondenzátor 7 000 MWh
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Zařízeni •lektro způsobující největší výpadky výroby

1985 Falešné působeni ochran 4 000 Mwh
Průchodky 6 kV 2 000 Mwh
Zajiitěné napájeni I.kat. 3 000 Mwh

1986 Průchodky 6 kv 10 000 Muh

1987 generátor /zkrat vinutí rotoru/ 10 000 Mwh
generátor /vodíkové hospod./ 4 000 Mwh
generátor /buzeni/ 5 000 Mwh

1988 Transformátor 3AT02 13 000 Mwh
El. napájeni PVKO 9 000 Mwh
Transformátor 1AT02 /průchodka/ 14 000 míti
POMOcný budič 12 000 Mwh
Generátor /chladiče těs.oleje/ 10 000 Hwh

Zařízeni NaR způsobující největii výpadky

1985 Falešné působeni Čidel 7 000 Mwh

1986 Faleiné působeni ochran TG 4 000 Hwh

Poruchy SKŘ v obvodech reg.
hladiny v PG 3 000 Mwh
Mech. závady reg. aru. 4 000 Mwh

1987 Průchodka HRK 15 000 Hwh

FaleSné půs. ochran 5 000 Mwh

1988 Projektová vada SUGAN 3 000 Mwn

Faleiné působeni ochran 3 000 Mwh
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log. J. Krenk: Vývoj a koncepce údržby

T Jaderné elektrárne Jukovaqy

Autor Be T referátu zabýva zkušenostmi z prípravy

a realizace údržby v Jaderné elektrárne Jakovony.

Z praktických zkušenosti navrhuje náiaěty na zlepšení

podmínek údržby. l«a příkladu Jaderné elektrárny Dukovany

a její organizaci porovnáva skutečnost se stanovenou kon-

cepcí. V závěru referátu se vyjadruje k dalšímu vývoji

koncepce.



- 24 -

VÍVOJ A hOIiJSPCE ÚĽÁŽ&Y V JADiíKiá LLtJK'IRJSRl^ DUkOVAUY

Úvod

l\ia bezpečnost provozu jaderné elektrárny má jak známo

největší vliv lidský činitel při provozu a údržbě zařízení

a vlastní stav zařízení, údržba se tedy podílí zásadním

způsobem na bezpečnosti a zejména spolehlivosti provozu ja-

derné elektrárny.

tftvar údržby v JE Dukovany byl organizačně utvořen k

1. •)• 1S81 v souvislosti se vznikem samostatného závodu i'DU.

Organizace vycházela z dostupných schémat organizací provo-

zovaných jaderných elektráren s bloky WBR 440, především

v EBO, Novovoroněžskó Ji! a JE KORD v íCDR. Od prvopočátku mu-

sela rovněž vyhovět organizaci a řízení Českých energetic-

kých závodů, t.j. řízení klasické energetiky.

1„ Koncepce údržby

Koncepce zabezpečení údržby zařízení čsl. jaderných

elektráren byla zpracována na základě úkolu předsednictva

vlády ČSSR a vydána jako její usnesení č. 3i> v roce 1983.

Pro návrh čsl. koncepce bylo opét využito zkušeností SSSR

a hDR především při stanovení pracnosti oprav. Oproti na-

šim sousedům byl vládním usnesením přijat model s větší

účastí výrobců a dodavatelů zařízení při opravách.

Z pracnosti byl odvozen počet pracovníků údržby pro-

vozovatele a dodavatelů jaderných zařízení. iJro čtyři blo-

ky s reaktorem VVER 440 zabezpečuje provozovatel v plném
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rozsahu preventivní údržbu, běžné opravy a společně s doda-

vateli revize a generální opravy. Z celkového počtu 1 278

potřebných údržbových pracovníků připadá na provozovatele

1 156 a na dodavatele v ročním průměru 120 pracovníků resp.

360 pracovníků ve špičce.

Koncepce zabezpečení oprav jaderných elektráren dle

vládního usnesení č. 35 platí do roku 1íCíC. Jaké jaou dosa-

vadní zkušenosti?

Především provozovatel až dosuá nedosáhl plánovaného počtu

údržbového personálu. Pí-i oasovó vazbé - výstavba jaderné

elektrárny, její spuštění, provoz a údr-ba - jsou priorit-

ně zabezpečovány výstavba a provoz a následně v rámci mož-

ností a líni-tu (např. plánu práce) údržba. Ačkoliv koncep-

ci údržby schválila vláda, trvá i dnea zřejmý nesoulad me-

zi počtem pracovníků v projektu a počtem údržbových pra-

covníků v koncepci údržby.

uťV č. 35 není naplněno rovněž ze strany dodavatelů

a to ve dvou směrech. Výrobci jaďvně-energetických zaříze-

ní nenaplňují požadavky energetiky na pracovní kapacity v

rámci rozpisů pro jednotlivé uzly a až na výjimky nebudují

v potřebném rozsahu servisní střediska. Špičková účast do-

davatelů na opravách v UDU je v přiložené tabulce č. 1.

2. Organizace údržby v EDU

Určený počet pracovníků pro údržbu dle UŕV č. 35/tS3

byl v organizaci iiDii rozdělen následovně:
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Centralizovaná údržba

(údržba strojní, stavební a elektro-

-silnoprouá)

údržba měření a regulace
údržba tee::nol. informe-rích syst.

údržba elektro-silnoproud

(ovládací obvody,, aut. obvody,

ochrany, sdělovací zařízení)

Operativní údržba v ceších

údržba měricí a reg. tech. dozimetrie

Plán

1965

766

230

1C3

27

20

1158

Skutečnost

1988

637+73 :.:?S

182
25
103

41

11

1049 + 73 I.ITZ

ítvar centralizované údržby byl v počiatku oleněn na odbory:

Odbor přípravy údržby - s náplní komplexní prípravy údržbo-

vých prací vlastních i dodavatel.

Odbor realizace - s hlavní naplní výkonu údržbových

prací

Odbor plánování, ekonomiky a koncepcí - s celopodnikovou pů-

sobností garanta fondu úáräby, tvor-

by jednotného planu údržby, ekono-

mického hodnocení údržby, tvorby no-

rem údržbových prací, utváření kon-

cepce údržby

Odbor koordinace údržby - s cíle.:, kooruir.rice inezi účastíiíky

onrnv, vlastních útvaru údržby, pro-

vozu, dozi.T,etr_ex, kontroly a dále

všech cizích ú'úc-ctr.ilt'i oprav

jjo'.!utecn& byl do údržby zailenún uubor J2Z z ildnu .-ráče úse-

ku údržby ne ú/.or výkonného úáivb.JVtího xrsor.&lu.
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3. Zkušenosti z přípravy údržby

Příprava údržby v období do spuštění 1. bloku je zá-

kladem činnosti útvaru údržby. Obsahuje dvě základní oblas-

ti - oblast náboru a přípravy personálu a vlastní přípravu

údržby zařízení jaderné elektrárny.

Příprava technologie oprav je do spuštění 1. bloku dle

našich zkušeností značně problematická. Investor a současně

provozovatel nemá dokumentaci skutečného provedení elektrár-

ny, provedení tech. dokumentace zařízení Ji! nevychází ze

zkušeností z provozu, k zařízení z dovozu získá dokumentaci

maz. na úrovni tech.-obchodní specifikace.

Pro objasnění uvedu příklady. Armatury primárního okru-

hu jsou v EDU zkompletovány miir.o tuzemských dodavatelů a ze-

mí RVHP od devíti různých firem \fcvíce jak 80 různých ty-

pech tak, jak který subdodovatel uvážil a resp. zabezpečil

svoji dodávku. Důsledkem je nutnost množství technologických

postupů, náhradních dílů, velký rozsah nářadí a speciálních

přípravků pro opravy. Pro vlastní přípravu skutečně nezbývá,

než na místě ověřit typ armatury, její přístupnost a řešit

opravitelnost. Odsud je zřejmé, že ani projektanti se předem

opravitelností, jednou ze základních požadavků jaderné bez-

pečnosti, nemohli zubývat*

Doporučuji, aby j is v etapě úvodního irojoíctu tyl :)roveden

zúžený vyber clo ;:ioiiiosti na 2 - 3 dodavatele Eioec. armatur

primárního okruhu, i-jednodušení bude mít přímý dopad na zvý-

šení jed. bezpečnosti, ekonomii údržby, provozuschopnost za-

řízení atd.

Druhý r/i-í/.lad z oblasti náhradních dílů. Specifikaci 2'ú

jsrae od tuzemských výrobců získali prostřednictvím
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ního dodavatele technologie na základě dodatku hospodářské

smlouvy. Je třeba uvést, že zdaleka ne všichni výrobci zna-

jí své zařízení z provozů jak předpokládají orgány státní-

ho dozoru. Tak se stává, že dodané náhradní díly jsou nad-

bytečné, v případě KDU ještě navýšené o tzv. montážní ne-

spotřebované rezervy. Takto je zatěžována celá naše ekonomi-

ka. Důležité náhradní díly ve specifikacích naopak chybí,

zejména pokud jsou devizově vázány.

Boměrně dobrou přípruvsu bylo možné provést v oblasti

mechanizace údržbových prací a přípravků. Jako základ jsme

použili zařízení vyvinuté v EBO . Pokračováním z tohoto zá-

kladu á rozdělením úkolů mezi EBO a EDU, dále spoluprácí s

VÚJE, ES Brno a ORGREZem jsou dne naše jaderné elektrárny

velni dušně vybaveny zařízením řádově několika desítek až

sat kusů. Na adresu výrobců jaderně-energetických zařízení a

snad i SÚBP bych řád uvedl, že s konstrukcí výrobků je nut-

né řešit i jejich opravitelnost, a nemyslím tím jen reaktor,

turbíny, hlavní cirkulační čerpadla opod., ale vzhledem k

počtu kusů též aríaatury, čerpadla, zvedací zař_zení atd.

V nově budovaných JE doporučuji věnovat zvláštní pozor-

nost dodržení ČSN 27 0141, jmenovitě tak zvaným šikmým tahům.

Jak je všem známo, šikmý tah není touto normou povolen.

Domnívám se, že nejen v EDU, ale v řadě dalších organizací je

tato norna porušována. Problém "přehlédli" projektanti, inve-

stor, orgány státního dozoru. V EDU se snažíme problematiku

I postupně řešit* Tak např. u 8 ks hav. nap. čerpadel z celko-

vého počtu £ ks spracovávame nestandardní technologický po-

stup pro revise elektropohonů.
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U 8 ks elmotorů KČ II. stupně z celkového počtu 24 ks, rov-

něž nést. technol. postup, v obou případech vč. přemístění

např. kab. lávek, části nosné konstrukce, silových přívodů

elektro atd. Tento postup nemůžeme považovat za normální.

Závěrem k uvedeným zkušenostem z přípravy údržby považuji

za nutné zpracovat v rámci projektové činnosti řádný projekt

údržby včetně modelových zkoušek* Jako součást zlepšení do-

zoru nad technickou bezpečností JE uplatnit prostřednictvím

ČÚBP kontrolu zabezpečenosti údržby výrobků a zařízení v

průvodní dokumentaci výrobců.

Nedořešenou problematiku údržby v rámci projektů jaderné

elektrárny je obtížné realizovat po jejím uvedení do provo-

zu. Např. nesprávně navržená organizace s promítá do nutno-

sti provizorií při řešení umístění pracovníků (kanceláře O/Hr,

dílny dělníků), sociálních zařízení jako jsou např. šatny,

vzdálenost pracovišt stravovacích zařízení. Všechny tyto pro-

blémy v současné době řešíme, samozřejmě s dopadem na pracov-

ní výkonnost, dodáte ué investiční prostředky, zvýiené* pro-

vozní náklady.

Vlastní příprava personálu údržby je po teoretické stránce

prováděna dle směrnice FMi-E č. 6/1985 a je v EDU beze zbytku

plněna. Praktická, resp. dle naší terminologie profesní pří-

prava je rovněž rozpracována do závazné směrnice. Praktické

naplňování profesní přípravy a její kvalita má pro zabezpe-

čení provozuschopnosti zařízení JE mimořádný význam. Dovolte

uvést opět několik praktických postřehu.



V EDU,stejně jako T jiných elektrárnách, jas* předavším

dělnické profes* připravovali u výstavbových a výrobních

organizací příno na montáži zařízeni ĽDU a výrobních podni-

cích* To ja r osiku běžný spůsob přípravy, v našem případě

jame se však anažili teoreticky připravené pracovníky zařa-

dit' na kvalifikované práce, na které jsme s dodavateli uza-

vírali hospodářské smlouvy. Tímto způsobem jsme zkvalitnili

přípravu oproti tzv. výpomoeem, kdy naši pracovníci provádě-

li práce pro dodavatele zdarma, veaměs méně kvalifikované.

Pro představu uvádím přehled hodin odpracovaných ále ES:

Sok

1982

1983

1984

1985'

1986

1987

Počet hodin

120 000

541 000

460 421

170 262

68 559

9 353

Z dalších zkušeností bych rád uvedl přípravu speciálních

profesí. Např. dle údajů z Jii HORD a z JE KBO připravovali

jsme s předstihem skupinu svářečů. Vzhledem k předpokládaným

dávkám ion. záření a různorodosti materiálu byla naše snaha

připravit několik svářečů špičkové úrovně pro normální mate-

riály, nerezové materiály, pro svařování obloukem i planemen.

Kvalifikaci svářečů jsme skutečně zabezpečili, několik z nich

patřilo při výstavbě mezi špičkové svářeče v pracovním nasaze-

ní u dodavatelů, řři vJastním provozu ii)U oproti očekávání

byl výskyt svářečských operací podstatně sienší.



- 31 -

Důsledkem je, že se nám nepodařilo kvalifikaci svářečů

udržet.

Z tohoto příkladu a případně i dalších bych chtěl odvodit,

že speciální a nárazové akce je v koncepci údržby lépe za-

bezpečovat specialisty mimo vlastní J£. Využití specialis-

tů je podstatně efektivnější při vyšší spolehlivosti nasa-

zení.

5. Zkušenosti z realizace údržby

Od roku 1985 - t.j. spuštění 1. bloku BDU byly realizo-

vány celkem 3 typové gen. opravy, 4 rozšířené generální opra-

vy spojené s kontrolou tlakové nádoby reaktoru a 4 garanční

revize. Všechny tyto hlavní údržbové akce byly realizovány v

potřebné kvalitě a ve zkrácených termínech oproti normativu,

resp. vstřícnému plánu. Realizace proběhla za spoluúčasti

dodavatelů, řaoraineme-li mimořádné opravárenské práce je me-

zi provozovatelem a vnějšími dodavateli určitý řekněme rovno-

vážný stav na účasti při opravách.

Provozovatel odpovídá za celou údržbu elektrárny, t.j.

vykrývá i nepokryté akce v rámci generálních oprav a provádí

průběžnou údržbu základních prostředků. Ukázalo se, že původ-

ní profesní rozdělení údržbového personálu nevyhovuje praxi.

Bylo nutné podstatně posílit stavební profese a zámečníky pro-

vádějící opravy potrubí a armatur. U profesí reaktorářů, tur-

bínařů a elektromontérů chybí kapacita v rámci hlavních oprav,

mezi GO naipak zabezpečují jiné práce. V současné době řeší-

me tedy problém úzké a vysoké specializace s víceprofesní

kvalifikací.
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Obdobně jako u dalších JE jsme v praxi poznali význam

koordinace údržbových prací. Práce koordinátorů patří mezi

nejnáročnější. Vyžaduje vysoké znalosti z _,rovozu i údržby

a neustálý přehled o stavu zařízení a účastníků oprav - do-

davatelů, pracovníků rrovozu, .driby, dozimetrie, kontroly

atd. Projektant oporaněl řešit nutnost tuto oiniiOSti vybave-

ním elektrárny sdělovací a výpočetní teciinikou. V. současné

době nemáme k náročné a odpovědné oráči koordinátorů vytvo-

řeny pracovní poúaínky.

6. Změny organizace údržby v ůi/J na základě praktických

zkušeností

S uvedením elektrárny do trvalého provuzu se znaňně

změnily úkoly údržby, byly získány dobré i spatné zkušenos-

ti a v neposlední rude bylo nutné přistoupit k současným

požadavkům a úkolům společnosti na zefektivnění naší přede-

vším řídící práce*

Odbor přípravy údržby přešel z členění oddělení dle za-

řízení (točivé stroje, čerpadla, elektro atd.) ne základní

členění oddělení primární části, oddělení sekundární části

a elektro. liové rozdělení lépe vystihuje a kompletuje čin-

nosti v přípravě údržby.

V návaznosti ne úkoly V'iľR údržby byl z dřívějšího oboro-

vého konstrukčního a projektového pracoviště státního podniku

zřízen v EDU odbor technického rozvoje údržby. Cílem útvaru

je operativní technické řešení vad zjištěných po demontáži za-

řízení a plánovitou projektovou přípravu inovací zařízení, vý-

měn dožitých zařízení, konstrukce přípravků a v omezené míře

dle dohody s dodavateli technickou dokumentaci oprav*
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v

Tímto jame údr^bv n-ax. přiblížili náíi V̂ -H eii k vlastní rea-

lizaci.

V realizačních úborech údržby «je v současné dobe hlav-

ním problémem optimální rozložení pracovních kapacit dle po-

třeb jednotlivých zai-ízení a aále v období generálních oprav

a ostatní preventivní údržby.

Změněna byla rovněž organizace koordinace a další orga-

nizační úpravy s celkovým zníženia; poctu íH£ pracovníků a

útvaru. Údržba zařízení měření a regulace, výpočetní techni-

ky, automatik a oclaan zůstává beze zmeny v ÍTO vazních útva-

rech.

7. Perspektivy jaderného opravárenství

V předchozích několika příkladech bylo ukázáno ne naše

zkušenosti z údržby. Zdaleka nevystihují celou problematiku.

V závěru bych ne rád vrátil k výhledu jaderného opravárens-

tví z dnešního pohledu.

Změny výrobního programu v rámci přestavby národního

hospodářství a zpomalení programu výstavby jaderných elekt-

ráren v HVHP jsou v současné době příčinou zvýšené nabídky

údržbových kapacit. Hapř. výrobní podniky £&> Škoda Plzeň

a Viá Škoda v Praze nabízejí provádění kompletovaných oprav

primární a sekundární části* K nabídce proběhlo již několik

jednání technických a ekonomických a konkrétní jdaje budou

předneseny v jiném referátu* Pravděpodobně se doaodaerae na

principech těchto kompletovaných oprav včetně hodinových sa-

zeb. Vlastní realizace bude však záviset na zcela konkrétních

ujednáních:
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- výhodnost opravy musí být na obou stranách nejen v rea-

lizaci ale i ekonomicky

- dodavatel opravy musí zabezpečovat své služby trvale

a dle potřeb elektrárny

- k výkonu služeb je nutné "zázemí" výrobního charakteru

- je nutná i pracovní příprava techniků a dělníka na úrov-

ni přípravy pracovníků jaderné elektrárny ve vazoě na

podmínky státního dozoru

V koncepci jaderného opravárenství předpokldárae nadále

platiiost Usnesení předsednictva vlády k údržbě jad. elektrá-

ren v aktualizované formě. Přínosem by bylo zřízení specia-

lizovaných údržbových skupin ..ro provádění speciálních pra-

cí v oblasti oprav o kontrol servisním způsobem. Podobně

pracuje např. vZshG při revizi parogenerátorCi, ZĽS při kon-

trole tlak. nádoby reaktoru. Možností je však mnohem více,

např. revize KCČ, revize a opravy diesaelgenerátoru, revize

a opravy rozvoden 6 kV, opravy cr.ladících věží, zvedacích

zařízeni apod. Nezbytnou částí služeb musí být i zabezpeče-

ní náhradních dílů a vlastní speciální zaí-ízení pro opravy

a kontroly.

Závěr

| V předchozích odstavcích Zi.jněřcných na koncepci jader-

•í ného opravárenství je naznačen jeho předchozí vývoj* a sou-
•••i

| časný stav v rámci možností tohoto referátu. Z dosavadních

;< zkušeností povazuji za prioritní již v rán:ci projektů řešit

oTjravitelnosti zařízení.
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Pro nově budované jaderné elektrárny je nutná závazná

a pod sankcemi skutečně realizovaná koncepce jaderného

opravárenství* Chyby nebo rozdíly v koncepci a v praxi

se promítají v produktivitě, ekonomice, sociálním záze-

mí údržby atd. Pro j iž provozované jaderné elektrárny do-

poručuji postupné a duvsledné zavádění servisních služeb

výrobců jaderně-energetických xařxzeoi*



Přehled počtu prsoovnikl dodavatelslcýeh organizaci na 00

For.
Sis.

1.

2 .

3.
4 .

5.
6.
7.
8 .

9.
10.

11.

12.~

13.
14.

15.
16.

1 7.
18.

19.
2 0 .

2 1 .
2 2 .
2 3 .
2 4 .
2 5 .
2 6 .

Dodavatelská organizaoe

Skoda Praha SoPL

Skoda Plzeň ZSS

Skoda Plzeíí 3TD
VŽSKG Ostrava

CKB Praha
SxD Hradec '-rálové

5líL Dukla Prahe

33 Brno
Oheaont Brno
Montas H. Králové
i'eplotechne J. .lr;:úec

Teplotechna i . Uredec

Junta r.Ľdotín
ZWZ i'ilova!:o

137, Brne
JJ? Brno

Si^aa Lutín
Sicraa Č. liebsvé

äicaa ííodřony
Si'eaa Sol....iiBtle£ov

S.i;%ao llrngv
KKT'3 Cho.jmov
ZPA
Uloktxuont
KP3 Brno

áok 1986,..

GAR

21

5
3

17

10

3
7

J»
6

5

15

-

5
-
-
-

15

1

6
-

3
3
^
G
6

1
TOO*

21

5+2STRČ

3
18

10

3
-
6

15
-

18

-
-
-

4

3
15

2
11

6

2
3
4

45
6

Bok
2

(JAR

26

4

5
17
10

3
-

fS
10

-
1fi

-
-
-

-
-

zo
2

7
-
2
3
4
6
6

1987
3

GAE

52
7

5
17
12

3
-

8

-
-

15

-

15
-

3

15
2

10

-

3
3
4
6
6

4
-

1
TGC

42

14
2

10

8

3
14

2

45
-

15

-
-

13

3
-

20

2

13
2
2
5
-

35
-
-

Rok
2

TOO

45
7+28TR0

3
10

11

3
-
2

18

-

15
-
-
-

3
4

15
2

11

4

3
3
4

22
6

1989
3

TOO

33
10+2 srac

6
10

B

1

7
f
6

-

-

14
-
-

3
-

19
2

11
2
1
5
-

35
-

4
OAR

36
3
3

10

7
1

15
»

7
-

-
15

-

13
-
-

17
2

17
2
2
4
-

35
-

i

1
TOO

50

16

4
13

5
2

-

•
12

-
18

-
-
-

-
-

10

2

15
-
-
4
-

35
-

m KG_«

Rok
2

TOO

SO

90

4

14
6.
1
B

•

12
-

18

-
-

10

1
-

18
2

12
2
-
6
»

30
-

1969
3

TOO

30
10

3
12
6
2

18
C

5
-

17

-
-
8

-

-

6

2

10

-
-
4
•

20
-

4
TOO*

24

25
5

12
6
1
8

2
6

18 '

-
-
-

-
-
B

1
10

-
-
4
-

30
-

162 226 216 £02 255 227 220 197 193 206 145 156

Legendu GAR - GaranSní revize
TGO - Typová generálni oprava
T00+- Typová generálni oprava spojená a kontrolou

tlakové1 náooby reaktoru
IRC - pracovníci provádějící kontrolu tlak. nádoby

zařizeniio TRC

Poznámkyi i. Uvedená po£ty jsou praoovníoi v rámci generálníoh oprav
2, V pol. S, 8 a pol. í. 22 jsou pracovnici resortu energetiky

3.~Počty pracovníků v rámoi TGO 3. b loku v r, 1989 3* předpoklad
dle HS. K termínu zpracováni referátu ntní oprava realizována*
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Informace o činnosti OSA3T mise na JE Dukovany ve dnech

4. až 22. záři 1989

Ing.Lubomír Pavel

MAAE poskytuje Od roku 1983 na požádáni vlád členských

zemi pomoc v oblasti provozní a jaderné bezpečnosti vysi laním

skupin expertů, kteří posuzuji úroveň zabezpečeni tichto oblasti

na dané elektrárni. Zprávu o výsledku kontroly předkládá vlá-

dě spolu s doporučeniu!, jak nedostatky řešit.

V záři 1988 čs. delegace n* generálni konferenci MAAE

potvrdila přijeti OSART na 3. bloku EDU. Typickými oblastmi

Setřeni jsou činnosti:

- vedeni organizace provozu a administrativní otázky

- příprava a zvylováni kvalifikace kádrů

. provoz elektrárny

- technické služby

- CMCTba

- radiační bezpečnost

- chemické režimy

- příprava na výskyt havarijní situace

V těchto oblastech proběhla kontrola na Dukovanech.

Bylo tu 16 expertůdelegovaných z Belgie, Kanady, Finska, NOR,

NSR, Japonska, švédska, USA, stálých pracovníků MAAE, Brazílie,

Kuby a Polska.

Příprava EDU:

Začala rok před přijetím kontroly v oblasti dokumentace.

Dokumentace byla logicky seřazena podle kontrolovaných oblastí.

Byly přepracovány provozní předpisy. Netvořily se nové dokumenty

výluční pro OSART. veíkerá dokumentace proíla kontrolou. Samotná

revíze dokumentace byla jedním z hlavních přínosů celé mise.
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V průběhu rtvize si velký okruh řídicích pracovníků uvědomíI

provázanost činnosti v elektrárně a uvědomil si i váhu doku-

Mentů.

Bylo vytvořeno 8 pracovních skupin podle oblasti

kontroly a stanoven program. 6 měsíců před zahájením kontroly

zasedala týdně řídicí skupina. Do HAAE byla zaslána informace o

EDU a denní program kontroly. Oba dokumenty byly vodítkem pro

jednáni. 3 měsíce před zahájením kontroly byly zahájeny práce

na přípravě zařízeni. Filosofie připrav byla:

- nepřipravovat pouze 3. blok

- věnovat se sociálním prostorám

- příprava technologie

- společné prostory

V závěrečné fázi se přípravě zařízeni věnovalo 200 Iid1/den.

Příprava dokumentace provádělo průběžně po dobu 6 měsíců 30 lidi

za den.
* ""

Osvěta:

Ve Zpravodaji EDU vycházely články o průběhu p ř í p r a v ,
o významu akce a j e j í m p o s l á n i . N a VP se podávaly informace.
Smysle* bylo p ř e s v ě d č i t , že OSART n e p ř i S e l kontrolovat vedeni
e l e k t r á r n y , a l e EDU jako c e l e k . flammWmma^MVmmmmVmmmmVmmmmmV.

Zázemí:

Bylo připraveno v Třebíči, hotel ATOM jehož je EDU maji-

telem. Hotel proiel úpravami, aby ubytováni odpovídalo světovému

standartu. Stravováni taktéž. Celá organizace byla řízena z EDU*

Dlouho byly otevřeny otázky kolem financováni celé akce. Nutná

technika pro činnost expertů - počítače s programovým vybavením -

nebyla dodána. Pracovalo se s vypůjčenou technikou, část této

techniky byla vypůjčena z MAAE. Přizváno bylo 10 tlumočníků a

3 korespondentky se znalosti angličtiny.
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Vlastni činnost:

Jednalo s« v 8-mi skupinách 7 hodin denně. Nasle-

dovalo samostatné jednáni expertů a ved. skupin. Na zahájeni

každého jednáni experti informovali o zjištěních z předchozí-

ho dne. vedoucí týmu denně podával zprávu o průběhu do HAAE.

Práce expertů byla týmová, oreintována n* vydáni

společného stanoviska k danému problému. Závěry vydávala tepr-

ve po sjednoceni stanovisek í lenů.

Experti pracovali systematicky a detailně. Problém

neopouštěli, pokud nebyl vyjasněn. Nehodnotili oblasti z poh-

ledu zvyklosti ve svých ženich, ale zda prakticky EDU splňuji

požadavky z hlediska světových standartu íi ne. Pokud nebyly

problémy ve znalostech angličtiny ze strany expertů, rychle

se dopracovali k podstatě problému. 2 naši strany nebyly sna-

hy cokoliv zakrývat, zaměřili jsme se na jasné a logické vys-

větleni stávajících praktiJt* —

Výsledek:

Celkové hodnoceni je vyjádřeno v závěrečném projevu

vedoucího skupiny p. Franzena. Oficiálni zpráva s hlavními

závěry bude předána čs. vládě do dvou mésicii. Předběžné výsledky

lze shrnout:

"Dukovany máji kvalifikované vedeni a vyškoleni personál,

který si je vědom zodpovědnosti za zajiitěni bezpečnosti zaměst-

nanců i obyvatelstva. Provozní historie vykazuje velmi dobré

výsledky, vysokého stupně využiti. Počet neplánovaných odstávek

je nizký, výpuste radioaktivních látek do okolí jsou velmi nízké

a tvoři jenom zlomek předepsaných limitů. Radiační expozici

/kolektivní dávka/ zaměstnanců elektrárny je extremně nízká a

řadí elektrárnu mezi nej lepil n» světě.
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Experti pozorovali značný počet výtečných praktik, které

svědit o mimořádně zodpovědné* přístupu k jaderné bezpečnosti

a budou s ni ni seznámeny 1 jiné zainteresované jaderné elekt-

rárny. Mezi vynikající praktiky patři komplexní politika

Dukovan v oblasti ikoleni a výcviku, vynikající kalibrační

wožnosti pro přístroje. Monitorující radioaktivní zářeni, které

je daleko vepředu před podobný* zařizeniR používaný* jinde,

novátorské práce v oblasti chemie. Také zjistili praktiky, které

vyvolaly připomínky. Jde o to, jak najit prostředky, aby bylo

Možno dobře provozovanou elektrárnu provozovat v budoucnosti

ještě lépe, protože posilováni provozní bezpečnosti je trvalý*

závazke*. Doporučeni a návrhy *1se OSART je třeba chápat jako

vklad do pracovního programu na přištich několik let. Mezi

doporučeními je určité zjednoduieni organizační struktury,

zahrnuti nejdůležitějších funkci při provozu, údržbě a kontrole

do zřetelně strukturovaných úseků, posíleni úsi11 o zajiSto-

váni jakosti. Zvýíit počet personálu na blokových dozornách, kteří

meji provozní licenci, novelizovat a rozšířit soubor provozních

postupů a nahrnout do nich nové přístupy pro řešeni abnormál-

ních situaci, v oblasti radioaktivní ochrany nové trendy přístro-

jové techniky.

Závěre* lze říci, že Dukovany jsou dobře provozova-

ná jaderná elektrárna, připravena {elit abnormální* situaci*.

Stoji na jedno* z předních míst *ezi jadernými elektrárna*!

téhož typu a stáři. To je závazke* pokračovat v progrtmech

dalšího rozvoje, protože vyspělá technika vytváří nové poža-

davky a při ležitosti.

Přinos:

- možnost výměny názorů

- význa* pro styk s veřejnosti, veřejné míněni

- potvrdily se snahy o stálou investici na jadernou bezpečnost
a rozvoj techniky

- velkým přínosem pro EDU budou doporučeni
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Ntäé se Hcf, 2c by experti objevili néco nan neznáaého

• dali návod n« řešeni. Definovali zné«e nedostatky a utvrdili

nés, ie je nutno je neodkladně řeiit.

KaSdou oblast probrali detailní a jednoznačně dokázali,

le bezpečnost i»d»rně elektrárny je postaveny na detailech.

Potěiilo, Se i u nás Ise ziskat dobré zfcuicnosti pro elektrárny

ve světě.
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Josef Rosol

Počítače pro ŕizeni výroby a technologie bioku VVER - 440

Povědomí užitečnosti počítaču se stalo již všeobecným a
proto je zbytečné opakovat zde obecné důvody, které vediv
projektanta a nyní i provozovatele JE k využíváni této
techniky. Jedna z nejdůležitějších aplikaci počítačů na EDU
jsou systémy pro kontrolu stavu a řízeni technologických
procesů (ASRTP). U bloku s reaktory V-213 jsou tyto systémy
sovétské provenience (IVS Uran, KVRK Hindukuši a byiy
vyprojektovány koncem 70-tých iet. Již tento časový údaj je
dostatečnou vizitkou technické úrovně těchto zařízeni.

V současné době existuji dva hlavni důvody proč se
provozovatel intenzivně zabývá modernizaci ASRTP:

1. Nedostatečná spolehlivost a prakticky vyčerpaná tech-
nická životnost IVS a KVRK.

2. Potreba zvýšit provozuschopnost a jadernou bezpečnost
bloku.

Je-li třeba zvýšit spolehlivost a bezpečnost bloků, pak inves-
tice do -lepšeni kontrolních a ochranných systémů jsou zřejmé*
nejefektivr.ějai. Takzvanou pasivní složku bezpečnosti danou
konstrukci hlavních technologických celků nelze bez enormních
nákladů významně zvyšovat.

S ohledem na celkovou životnost bloku je nutné zahájit re-
konstrukce blokových IVS a KVRK nejpozději po 10-ti letem provo-
zu. Tento časový údaj podporuje i technický stav stávajících
systémů. Nové IVS a KVRK by neměly být pouhou záměnou, je ne-
zbytné aby jejich funkce byiy na kvalitativně vyšší úrovni.

Provozovatel EDU proto plánuje následující postup rekonstrukci:

a) malé inovace, které umožni systémům (IVS a KVRK) dožit
(do r. 1995 pro biok č. i),

b) postupnou (v průběhu cca dvou generálních oprav bioku i
kompletní rekonstrukci

Návrh rekonstrukce IVS a KVRK je předmětem ftVT úkolu, který
řeáí VliJE Trnava (A 01-125-807, DU O J ) . Zároveň jsou u EGP Pra-
ha a SKODA-ZES ob.iednány i příslušné projekční studie. Podle
současného názoru provozovatele EDU bude pro rekonstrukci
vybrána některá z variant:



I. a > náhrada IVS Uran

Jednotka styku s prostredím (JSP) - ta. systém
DERIS 900
řídící, výpočetní a zobrazovací část - systémy
OSM, AMS fy Siemens

b) náhrada KVRK Hindukuš

jednotka styku s prostrediu - nový SVRK - 01-0?
vyvinutý ve SNIP Moskva a vyrábéný v Tenzor
Dubna
řidiči. výpočetní a zobrazovací část - minipočítače
PS1001 (přip. rovněž OSM + AMS)

II. Kompletní náhrada systémy dovezenými z KS
(velmi pravděpodobně systémy fy Siemens,
které máji být použity na bl. 5 a 6 JE Nord)

Při výběru varianty rekonstrukce budou ekonomická hle-
diska za.iisté velmi dôležitá. Rozhodujícím kritériem by váak
mělo být řešení rekonstrukce tzv. standardní části SKR, ty»j.
systémů ochran, automatik a regulaci. Je totiž nanejvýš žádou-
cí, aby nové IVS, KVRK i standardní SKR vycházely z jednotných
technických prostředku. Rovněž současné malé inovace stávají-
cích IVS a KVRK je třeba dělat s výhledem na možné cílové řeše-
ni. Dvě nejvýznamnější inovace budou v dalším textu podrobněji
rozebrány, pro úplnost vsak je třeba uvést i přehled ostatních:

a) záměna relé RES-55A v komutátorech analové části JSP
(celkem BOOú ks nových relé DR-24V s podstatně vyšší
spolehlivosti )

b) náhrada diskových jednotek CM 5400 (celkem 24 mecha-
nik) u-inchestr disky a RAM-disky (výroba SSSR)

c) záloha teplotních méřeni SVRK (M1T380 + M1T293,4,5 -
Metra Blansko. PC-XT/Vectra CS - Hewlett Packard)

d) přimé řízeni aparatury SVRK Hindukuš pomoci 3. VK

Z výše^zmíněných významnějších inovací je třeba uvést především
doplnění nadblokové úrovně ASRTP. Současné IVS a KVRK konči
svými výstupy na blokových dozornách a neexistuje žádná vazba s
neblokovými systémy (chemické laboratoře. dozimetrie,
diagnostika). Rovněž neexistuje žádný přenos technologických
dat pro kontrolní (neoperativni) personál (směnový inženýr,
kontrola provozních režimů, havarijní štáb,...). Již v polovině
80-tých let byl ve Vl/JE řeáen úkol <OC 11-31/CEZ) a názvem "Ko-
munikační systém EDU", který měl propojit blokové informační
systémy s centrálním střediskovým počítačem EC 1045. Reseni
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navržené ve VUJE (sběrnice bl-uecis i bylo pak podkladem pro
jednostupňový projekt (Eiektromont Bratislava) systému, jehož
blokové s c hena .je uvedeno na obr. 1. V současné dobé je derí-
sová část" systému oživena a do konce r. 1990 bude odladěno
programové vybavení tzv. blokových koncentrátoru í procesor ADT
47OO). Od začátku r. 1991 pak lze počítat s přenosem dat pro
pracoviště směnového inženýra, v průběhu roku pak pro chemické
laboratoře a pro kontrolu provozních režimu.

Některé vazby účastníku na sbérnici Bl Deris jsou na
obr.l vyznačeny ve dvou různých alternativách. Doposud není
zcela vyjasněna možnost přímého připojeni personálních počítačů
(PC-XT/AT) na sběrnici Bl.

Vlastní pracoviště směnového inženýra (funkce. HK. SW)
bude řešeno ve VUJE jako technická pomoc EDU.
Druhou významnější inovaci je rozšíře funkci blokových infor-
mačních systémů. Kapacita a výkony počítaču SM-2M stávajících
IVS a KVRK jsou již prakticky plně využity a proto byio navr-
ženo řešení uvedené na obr. 2. Tento nový systém (SPOP - systéB
pro podporu operátorů) založený na místní šiti personálních
počítačů a připojený k IVS a KVRK prostřednictvím blokových
koncentrátorů, bude zajištovat především:

- zkvalitnění zobrazovací části KVRK a prezentaci
dat zálohy teplotních měřeni SVRK Hindukuš

- operativní technické a fyzikální výpočty
operativní a grafické vyhodnoceni okamžitých a archiv-
ních dat IVS a KVRK

: - kvalitativně vyšái podpora práce operátoru ve formě
expertního systému.

Programové vybavení SPOP pro jeho hlavni činnost (expert-
' ní systém) je řešeno ve spolupráci s li J V Rež. Již v současné

době jsou všechny blokové dozorny EDU vybaveny počítači' PC-AT
(Vectra ES12 - fy HP), které jsou provizorně připojeny sériovou
linkou (9600 Bd) k počítačům SM-2M/IVS Uran. Na těchto PC-AT
jsou zkušebně provozovány první fyzikálni výpočty, úlohy pro
prezentaci technologických dat a "semiexpertní" činnost SPOP ve
vybraných provozních režimech bloku.

Všechny výše uvedené "maié" inovace (především realizační
etapy) musí zajištovat vlastními silami provozovatel, který má
vsak za úkol především provoz a údržbu dodaných zařízeni. To má
velmi nepříznivý vliv na dodržování plánovaných terminů
realizaci. Rovněž nejednotnost postupu EDU a EBů je přímým
důsledkem toho, že v CSSR není organizace, která by podobné
problémy řešila komplexně. Přes tyto problémy první praktické
výsledky dávají naději na úspěšnou realizaci původních záměrů.

» Doplnění nadblokove úrovně ASRTP a rozšířeni funkcí blokových
•'••- IVS, KVRK přispěje ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti bloků
\ EDU." Malé inovace" vsak nemohou nahradit celkovou rekonstrukci
A ASRTP-JE; přípravu a realizaci této rekonstrukce nelze proto
I již dále odkládat.

I
s
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Vypracoval:
Ing.Vladívoj Řezník, odd.provozních režimů £DU

Od začátku roku 1989 začala pracovat početná skupina

odborníků složená z pracovníků ŮJV Jež, řídicího personálu

Bí>, specialistů odd.provozních režimů a skupiny programáto-

rů tou na realizaci expertního systému pro potřeby provozního

personálu 80.

£££e.r.ÍSÍ-££££Š!i£ jsou počítačové programy, které simuluji

rozhodovací činnost expertů při řešeni velmi složí tých,úzce

problémové zaměřených úloh. Člověk, který úlohu umí řešit -

expert - řeší expertní úlohy diky svým znalostem.

expertní systémy jsou založeny na myšlence převzetí zna-

lostí od experta a jejich shodného kódováni tan, aby j •* ,rohl

progrj:.. využívat Ji.-jn>..i ±Í>'- .':••• j .',. :'.;c-i.

ú^pertní ^ysiéii., J.-JOÍ 'labizejí --pí atněn I '""J ' rl ť*j Ä z n é j š i cn

aplikačnico oblastech, zejména v oblasti lékařské a technic-

ké diagnostiky, v dálkovém průzkumu Země, při řešeni úloh

plánováni, predikace procesů nejrůznějšího charakteru.

Cílem je dosáhnout ve zvolené problémové oblasti kvality

rozhodování na úrovni experta.

Tzv. "Báze znalostľ'čxpertniho systému zachycuje znalos-

ti experta, potřebné k řešení zvoleného problému. Zachycu-

je celou Skálu znalostí od nejobecnějších /učebnicových/ až

k úzce speciálním, ke znalost** "soukromým" /např takovým,

které by odborník těžko dovolil publikovat/.

Ukazuje se, ie právě rozsah a kvalita speciálních, "sou-

kromých znalosti odlišuji experta od průměrného pracovníka

v dané problémové oblasti.

Pro tvorbu bází znalosti pro náš expertní systém byly

vybrány skupiny expertů z řad operativního personálu BD a

pracovníků oddělení provozních režimů.
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V prvé fázi bylo rozhodnuto, že expertní systéa vyvinutý

v ŮJV Řež bude naplněn bázi znalosti pro monitorováni nominál-

ního provozu bloku a díle, ie bude vytvořen externí podprog-

ram pro monitorováni odstaveni bloku s vychlazením primárního

okruhu.

Pro vytvořeni báze znalosti pro kontrolu provozu bloku na

nominálním výkonu byl reaktorový blok rozdélen na nikolik

nejdůležitějších podsystémů.

Systémy byly vybrány dle vzájemnýeh vazeb para«etrů a

vlivu na provoz bloku.

Jde o systéay: Seaktor a uzel doplňováni chladivá, HCČ 1-6,

Parogenerátory 1-6, Turbiny,Napájeci nádrže.

Kondenzace, Pomocné systémy /ovlivňujici LaP/.

Na práci expertního systému jsou kladeny tyto požadavky:

- při práci bloku na výkonu - nepretržitý provoz s průběžnou

kontrolou parametrů v reálné* čase a to i v prípade, že po-

íitaí umístěný na 80 bude využíván pro jinou činnost /napr.

práce v databázové* souboru pro potřebu VRB - archivace P.

příkazů, zaj.zařízeni a pod./.

Pozn.: Naprostá větiina Expertních systémů, které pracuji

«• světě nepracuji v reálném čase, ale pracuji for-

mou komunikace s uživatelem.

- za nominálního provozu bloku - trvalé zobrazováni základní-

ho schématu bloku se zobrazením hodnot základních provozních

parametrů /vis obr./

• poskytováni zpráv o odchylkách paraneteů, které nesplňuji

zadaná kriteria - tj. povolené trendy, rozdíly, meze a pos-

kytnuti pomoci obsluze ve výběru nápravné cesty, a to i v

případě práce počítače v jiném programu - tzn., že probí-

hající program bude přeruien a bude aut.zobrazováno zákl.

schema s výpisem varovných zpráv.



- AQ -

• moinoat přechodu ze základního na poaocná scheaata jed-

notlivých podsystéaů poaoci volby z aenu a zobrazeni hod-

not vybraných paraaetrú podsystéau

Po rozdelení na jednotlivé podsystémy byly vytypovaný

paraaetry, které budou při práci expertního systéau.pod-

léhat rychlé diagnostice /kontrola ve Ctyřsekundovéa cyk-

lu - na celý blok se jedná asi o 400 paraaetrů.

Oalii paraaetry nebudou prověřovány, ale pouze zobrazo-

vány jako poaocné.

Byly stanoveny .Igoritay kontroly vybraných paraaetrů

a na\tri*n» grafické schemata /základní • schemata jednot-

livých systéaů/.

~^' V souiasné dobé je první fáze tvorby báze znalosti -*»_,

strany E»U ukonCena vCetn* zavádint experiniho systéau v

fijV Sei a probíhá průbfiné ověřováni v provozu.

Skupina pracující n* externí*) podprosraau pro aonitoro-

váni odstávky bloku do studeného stavu, provedla hlubokou

analýzu dosavadních odstávek bloků JE Dukovany do generál-

ních oprav a na základe prograaů odstávek a jejich vyhod-

noceni byl stanoven základní obecný algoritaus odstávky

jaderného bloku.

Odstaveni bylo rozděleno na jednotlivé etapy - napr.

"odstaveni T6, vodovýaftna - zvyiováni koncentrace H,B0,

v chladivú I.O., vychlazováni I.o."

Tyto základní etapy jsou rozděleny na jednotlivé kro-

ky odpovídající poklesu paraaetrů 1.0, a II.0. Každý krok

je prověřován v návaznosti na působeni autoaatik, ochran

a blokád a na vsaj can* vazby paraaetrů.

Kí*
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Tímto způsobe* jsou vešker* změny parametru kontrolovány

a každá odchylka od stanovaného algoritmu je Expertní* systémem

hlášen*.

Hlášeni Expertního systému, které nají charakter výstrahy

jsou ukládána do archivního souboru pro možnost pozdější ana-

lýzy procesu.

V budoucnosti budou vytvořany dálil externí podprogramy

napr. pro náběh bloku, řešeni poruchových stavů a pod.

Každá nová a pokroková věc nese sebou určité riziko. Náš

kolektiv vstupoval do řešeni, aniž bylo zcela jasno, na jaké

technice bude expertní sý?tém provozován a jakým způsobem mu

budou posílána data z technologického procesu.

Po zváž«*n1 možnosti bylo přistoupeno k realizaci na počí-

tači typu IBM - PC/AT, které jsou relativně dostupné i pomer-

né výkonné.

Pozn.: V zahraničí jsou expertní systémy pracující v reálném

čase provozovány na tzv. "velkých počítačích".

Přenos dat by měl být koncepčně vyřeien zapojením tzv.

"Koncentrátoru-dat" /počítač ADT7 k počítači URAN s tint, že

"koncentrátor" bude posílat data jak do počítače AT, tak i

na centrální datovou sběrnici Bt.

V současné době je pro možnost "laděni " Expertního systému

realizován přenos dat nestandardním způsobem pomoci sériového

kanálu přimo napojeného v IVS URAN, což je řešeni pro vlastni

provoz Expertního systému zcela nevyhovující /malá rychlost

přenosu/.

Také počítač typu PC-AT se jeví jako ne zcela vhodný typ

pro tuto úlohu /malá výkonnost, nevhodný operační systém a

tak, aby bylo možno využit všech možnosti, které Expertní sys-
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tea poskytuje bude nutno přejit na výkonijíf typ počitaťe

HP 1000 či Mcro-Vax.
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Záměry dokowpletace a dostavby EDU
• 7

V souladu s UPV ČS3R č. 167/84 ze dne 27.9.1984 byla

stavba JE Dukovany 4x440 WER ukončena dnem 31.7.1989.

Veškeré výrobní kapacity byly zrealizovány, 1. a 2. blok

byl zkolaudován v roce 1988, 3. blok v červnu letošního roku

a 4. blok, který je provozován na základě rozhodnutí o pro-

zatímním užívání stavby, bude zkolaudován do 31.12.1989.

Přesto však k evidovanému terminu nebyly ukončeny ne-

výrobní části provozních souborů a stavebních objektů systému

AKOBOJE, zpevňování RA odpadů a souvisejících prací a nebyly

dočerpaný rozpočtové náklady ve výši 1,9 mld Kčs.

Tato problematika byla vyřešena tím, že na základě

UPV ČSSR č. 232/89 ze dne 19.7.1989, byl FMPE vystaven dne

28.7.1989 schvalovací protokol č. 10/89, který rozdělil

stavbu JE Dukovany na dvě etapy.

1. etapa zahrnuje výstavbu 4 bloků, 2. etapa - 1. část

obsahuje výstavbu nevýrobních objektů, tj. automatizovaného

systému bezpečnostní ochrany AKOBOJE a likvidaci kapalných

radioaktivních odpadů ZRAO (provozně nevyzkoušené stroje a

zařízení), včetně nezbytných části pro dokončení stavbv

souvisejících s těmito objekty. Rozpočtové náklady hl. II - VIII

činí u 2, etapy - 1. část 450,7 mil. Kčs, ter—mín ukončení

je 31.12.1991.

Objektová soustava 2. etapy - 2. část stavby JE Dukovany

je navržena takto:

1) Radioreléový spoj EDU - Praha

Stavba je 1. stavbou souborů staveb RRS Praha-EDU-EBO

(2. stavbu RRS EOU-EBO zajištuje koncern SEP). V současné

době je zpracována studie souboru staveb a projektový úkol

1. stavby a dokumentace předložena v 08/89 do schvalovacího

řízení FMPE. Devizové prostředky na krytí dovozu zajištuje

koncern ČE2 v rámci svého devizového normativu (čerpání

devizových prostředků je vázáno na protiodběr z Itálie).

Realizace stavby byla uloíanc UPV fráSil u. 101/LÍÓ (opelřenl

pro přenos informací pro VHK ČSSR pri mimořádných provoz-

ních situacích na JE) a současně vytváří podmínky pro



rychlé a kvalitní přenosy informací pro ASDŘ ef ryetiky.
Rozpočtové náklady hl. II - VIII činí 87,8 mil. Kčs,
termín zahájení stavby je 07/1990, termín ukončení
stavby je rok 1992.

2) Vyrozumněni a varováni oraánů, organizací a obyvatel
v okruhu do 30 km ad JE

V současné době je schváleno technicko-ekonomické zadání,
které bylo zpracováno na základě UPV ČSSR č. 107/88 a opat-
ření ministra paliv a energetiky ČSSR č. 31/88. Řešení
vychází z komplexního návrhu, který vydal odbor obrany ČEZ
pod čj. 1020/738. Zařízení bude instalováno ve všech obcích
a samotách okresů Brno-venkov, Břeclav, Třebíč, Znojmo a
Ždšr n/S. Odborný odhad rozpočtových nákladů v hl. II-VIII
činí 25 mil. Kčs. Termín zahájení je určen na rok 1991, termín
ukončení stavby je rok 1992.(Bližší údaje stavby bude možno
specifikovat až po zpracování přípravné dokumentace).

3) Vyvedení tepelného výkonu z EOU
Stavba je 1. stavbou souboru staveb "Teplofikace Brna

z EDU". Projektový úkol této stavby byl spolu s aktualizovanou
studií souboru staveb a projektovým úkolem 2. a 3. stavby
(investor EJM Brno) předložen v 06/89 do schvalovacího procesu
FMPE. Vyvedení tepelného výkonu nahradí dosavadní zdroje
v systému centralizovaného zásobování teplem, které převážně
spalovaly plynné nebo kapalné paliva. Využití odpadního
tepla z Jaderné elektrárny přinese výraznou roční úsporu
V zemním plynu, mazutu i uhlí, tj. vytěsní ušlechtilá paliva
v blokových kotelnách KBV, průmyslu a dalších zdrojích. Dojde
k úspoře pracovních sil a zlepšeni životního prostředí -

snížení emisí S0o+ NO . Z jednoho turbogenerátoru JE bude
* cC

při třístupňovém ohřevu vyvedeno 65 MW v horké vodě 141,7/70
Maximální tepelný výkon ze čtyř bloků, který může elektrárna
dodat v oběhové vodě činí cca 680 MW při teplotě vratné vody
do EDU 70°C. Výhledově je uvažováno s dalším zvýšením ddodávky
tepla přechodem na 2. výkonovou etapu. Rekonstrukcí JE na
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kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla se podstatně

sníží ztráty energie a zvýší zejména účinnost celého zařízení,

tj. dojde k ekonomičtějšímu využití energie získavané z ja-

derného paliva.

Ve stavbě "Vyvedení tepelného výkonu z EDU" je zajištována

doprava a ohřev oběhové vody teplárenského systému CZT. Obě-

hová voda je přivedena na území elektrárny vratnou větví tepel-

ného napáječe do sání oběhových čerpadel. Odtud je oběhovými

čerpadly dopravována rozvodním potrubím do jednotlivých

výměníkových stanic u turbin, kde dochází k jejímu ohřevu

a dále sběrným potrubím do přívodní větve tepelného napáječe

až po 1. přečerpávací stanici na trase EDU - Brno. Ztráty

oběhové vody netěsnostmi v potrubním systému tepelného napá-

ječe jsou doplňovány vodou, změkčenou v chemické úpravě vody

a odplyněnou ve stanici oběhových čerpadel & zároveň je pro-

vedena regulace tlaku v sání oběhových čerpadel a regulace

hladiny konstantního statického tlaku v celé teplárenské

soustavt. Pro uskladnění upravené oběhové vody jsou v blízkosti

SOČ instalovány velkoobjemové zásobní nádrže. Celý uvedený

komplex zařízení je řízen automatizovaným systémem řízení

technologického procesu pro vyvedení tepla.

Rozpočtové náklady v hl. II - VIII činí 335,0 mil. Kčs,

termín zahájení stavby je 01/1991, termín ukončeni stavby

je rok 1995.

4) Dokompletace EDU 1. a 2. stavba

V souladu s UPV ČSSR č. 309/86 ze dne 20.11.1986 o za-

jištění jaderné bezpečnosti, účinnosti jejího kontrolního systé-

mu a opatření k jejímu dalšímu zvýšení a UPV ČSSR č. 196/87 ze

dne 14.7.1987 o prohloubení sociální a zdravotní péče a

hmotné stimulace pracovníků zajištujících vybrané činnosti

v jaderné energertice, byla v ČEZ - EDU zpracována v 10/87

techniko-ekonomická zadání řešící tuto problematiku. Na

základě zpracovaných TEZ, byla stavba dokompletace EDU

rozdělena na dvě stavby.

Věcná náplň "Dokomplstace EDU - 1. stavba" (nevyžaduje spo-

lupráci se sovětskou stranou):
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A.I. Náhřev objemu nádrží havarijních systémů chlazení

aktivní zóny

Předmětem je doplnění elektroohřevu nádrží havarijní zásoby

kyseliny borité s ohledem na zvýšení jaderné bezpečnosti JE

a dodržení projektové životnosti tělesa tlakové nádoby reaktoru

(zabránění vzniku materiálových trhlin při vstupu studené kys.

borité do reaktoru p-ři mimořádném provozním stavu).

A.3. Odvzdušnení reaktoru při jmenovitém t laku primár-

ního okruhu

Systém je určen k odvodu paroplynné směsi k horní části

reaktoru a přes PS A.4 do barbotážní nádrže s cílem zabezpečit

spolehlivé chlazení aktivní zóny jak při běžných provozních

stavech tak při haváriích, při nichž dochází k vzniku nekon-

denzovatelných plynů.

A.4. Odvzdušnení primárního okruhu parogenerátoru při

.jmenovitém tlaku primárního okruhu

Systém je určen k odvodu peroplynné směs i z horní části

prim. kolektorů PG do barbotrážní nádrže.

A.5. Propojeni spodní části primárního okruhu

Systém je určen k drenážování sloupce vody (hydrouzávěru)

na horké smyčce hlav. cirkulačního potrubí, který v případě

havárie - roztržení hlav. cirkulačního potrubí mezi reaktorem a

HCČ brání průchdu páry z reaktoru do PG. Při zabránění odvodu

páry z reaktoru do PG by v důsledku růstu tlaku páry v reaktoru

začala klesat hladina vody, postupně by došlo k obnažení pali-

vových článků v aktivní zóně a k jejich přehřátí i poškození.

Drenáž hydrouzávěru zabezpečí nezbytnou cirkulaci chladícícho

média a chladící aktivní zóny.

A.7 Úprava algoritmů HCC - •>. etapa

1. etapa spočívá ve vyřešení problematiky měření tlaku v boxu

PG - rekonstrukce nevyhovujícího přívodu atmosferického tlaku ke

snímačům bezpečnostních systémů a ve zrušení 2 signálů na odsta-

vení HCC souvisících s vyřešením výše uvedené problematiky mě-

ření tlaku v boxu PG.
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A.B. Zvýšení spolehlivosti měření hladiny parogenerátorů

Náplní této akce je náhrada stávajících sovětských snímačů

fy ROSEMDUNT. Sovětské snímače se vyznačují velkou nestabilitou

a setrvačností a v krátké době dochází k nevěrohodnosti údajů

o stavu hladiny v PG. Navrhované přístorje fy ROSEMOUNT se

vyznačují velkou přesností, stabilitou,-spolehlivostí a ma-

lou setrvačností, což mj. zvýší ekonomii provozu PG a tím

celého bloku a zabrání falešnému působení ochran od hladiny v PG.

A.11. Zdvojené monitorováni odpadních vod

Účelem je zabezpečit splněni požadavku JmKNV Brno a

Institutu hygieny a epidemiologie v Praze - centrum hygieny

záření na dvě nezdvislá monitorování odpadních vod v trase

kanálu odpadních vod.

A.20. Mechanizace manipulace s poklopy překryti vlečkového

koridoru

Účelem je zajištění jednoduššího, rychlejšího pohoto-

vějšího a bezpčnějšího způsobu otevíráni překrytí transportního

otvoru z riaktorového sálu do vlečkového koridoru obou HVB.

Stávající 2působ manipulace s želk. panelovými poklopy je velmi

zdlouhavý a pracní, což nepříznivě ovlivňuje vnitřní prostředí

reaktoroi'ého sálu a zadává možnosti pracovních úrazů. Nově na-

vržené řešení nahrazuje žlb. panely dvěma těsnými poklopy

hydraulicky otevíratelnými.

A.21. Výměna VT kompresorů pro ovládáni rvchločinných

armatur

Stávající saétské kompresory typu 302 VP 5/70 jsou

vysoce poruchové, z toho důvodu není vyloučeno přerušení

dodávky vzduchu pro ovládání rychločinných armatur. Předmětem

akce je výměna stávajících kompresorů za vodou chlazené

kompresory fy Sulzer s cílem zajistit spolehlivý a bezpčený

provoz bloků.

A.23: Zálohováni 4. systému zajištěného napájeni I. kate-

gorie

Tato akce byla do PÚ zařazena na základě rozhodnutí
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ČSKAE č. 39/85, kterým bylo uloženo zabezpečit k trvalému provo-

zu jaderných bloků zálohovací zdroj zajištěného napájení I. kate-

gorie na 4. systému v rozsahu 100 %. Nově instalovayné záloho-

vací el. zařízení 4. systému bude umístěno v nově vybudovaném

stavebním přístavku etažérek jedn»otlivých bloků.

B.l. Chlazení střešní OK strojovny

Účelem tohoto PS je zajištění chlazení nosných OK stro-

jovny, aby se zabránilo jejich destrukci a deformaci při vzniku

požáru. Řešení založené na principu aerečního větrání navrhuje

osazení dýmových klapek ve střešní konstrukci strojovny umí-

stěnými nad olejovými nádržemi TG s příslušnou úpravou (zpe-

vněním) OK střechy strojoven.

B.3. Vybaveni ole.j. hospodářství čerpadel doplňováni a

borové regulace a HCČ stabilním hasicím nařízením

V současné době jsou tyto systémy vybaveny EPS vyvedenou

na blokovou dozornu s přenosným hasícím zařízením, což nezabez-

pečuje včasnou likvidaci ještě nerozvinutého požáru.

Předmětem modernizace je vybavení stabilního hasícího zařízení

na vodní mlhu s použitím mlhových hubic vč. příslušných systé-

mů ASŘ.

B.4. Vytvořeni přetlaku vzduchu v prostorech BD, ND, SORK, VD

a počítače

Účelem je vytvoření přetlaku v důležitých prostorách obsluhy,

čímž v případě požáru v kabelových prostorách bude zajištěno že

produkty hoření neproniknou do místností obssluhy.

B.5. Vybaveni centr, olei, hospodářství, olei, hospodářství

elektronapaieček a TG SHZ

V současné době jsou výše uvedená alejová hospodářství

vybavena pouze mobilními hasícími přístroji, které nezabezpečí

likvidaci rozvinutého požáru. Účelem PS B.5 je instalace sta-

bilního hasícího zařízení v uvedených systémech OH.
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B.9. Protipožární opatřeni ve vnějších kabelových prostorách

Podle současného stavu nemají venkovní elektrokanály

vybudované žádné hasící zařízení ani elektropožární signalizaci.

Realizace protipožárních opatření spočívá v nástřiku všech

kabelů ve vnějších průch. EK Dexaflámem a ve vybavení EPS včetně

doplnění dílčích přepážek zamezujících šíření ohně.

B.7. Zdokonalení EPS systému

Účelem zdokonalení stávajícícho systému EPS je zvýšeni

bezpečnosti provozu JE. Zvýšení bezpečnosti spočívá ve zdokona-

lení EPS ve výrobních blocích, v komplexním přenosu všech infor-

mací na požární stanici, dovybavení venkovních kabelových

kanálů EPS a návaznosti na SHZ.

B. 10. - Halonové SHZ v místnostech elektrozafízení bloků

Prostory s elektrozařiz. HVB a jiným důležitým zaří-

zením pro bezpečné odstavení bloků nejsou vybaveny' žádným

SHZ. Proto se navrhuje příslušné místnosti dovybavit sta-

bilním hasicím zařízením pomocí halonu 1301 včetně vyhodno-

covací, měřící a spouštěcí požární ústředny.

B. 12. Cvičný kanál pro PO elektrárny

Účelem výstavby je zajištění možnosti výcviku jednotky

PO EDU v podmínkách simulovaného požáru ve smyslu požadavku

HSPO Fixy Cvičný kanál bude sloužit pro získání základního

nácviku požárníků v různých podmínkách a pro vyzkoušení

různých hasících prostředků. Kanál je umístěný v prostoru

mezi chladícími věžemi.

C.l. - Úpravy osvětleni a-interiéru blokových dozoren

Úprava interiérů BD odstraní stávající nedostatky ve

vybavení těchto prostorů a tím ve zlepšení pracovního

prostředí pro vysoce zodpovědnou a náročnou činnost

pracovníků, řídících chod jednotlivých bloků JE. Úpravou

osvětlení dojde k zamezeni škodlivých účinků na zrak

obsluhy a ke zlepšení viditelnosti textů na monitorech.
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C.3. - Rozšíření zdravotního střediska

Rozsah rozšíření zdravotního střediska vychází z UPV

č. 196 z 14.7.87 o prohloubení sociální a zdravotní péče

o pracovníky zajištující vybrané činnosti v jaderné

energetice.

Jsou zde zahrnuty objekty vlastního zdrav, střediska,

tělocvičny se saunou a bazénem, které navazují na

stávající objekty JE Dukovany.

Rozšíření zdravotního střediska pokrývá následující účely:

- rozšíření kapacity střediska

- služba první pomoci

- rozšíření dekontaminačnfho uzlu a jeho návaznost na službu

první pomoci

- vytvoření lůžkové kapacity pro postižené radiační nehodou

- zajištění lékárenské služby

- vytvoření prostorů pro léčebnou rehabilitaci (sauna,

tělocvična, bazén)

- vytvoření prostorů pro odborné lékaře (psycholog, gynekolog,

internista, psychiatr)

- rozšíření úseku laboratoří

- rekonstrukce ve stav. objektu zdravotníh střediska

C.4. - Rekonstrukce v obi. 640/1-01 - Sklady a dílny údržby

Účelem rekonstrukce je zlepšení pracovních podmínek

vybudováním:

- protihlukových a protiprašných barier mezi 1., 2. a

3. lodí objektu dílen a mezi 1. a 2. lodí a doprav,

koridorem

- zádveří a dořeáení vjezdu do doprav, koridoru ze záp.

strany

- bezprašných plastových podlah

C.5. Rekonstrukce v obj. 633/1-01 - sklady a dílny stavební
_ údržby

Předmětem je řešení nedostatku pracovních ploch pro

natěračské práce, skladovací prostory, sociální a

šatnovací zařízení 3 dílny a sklady pro srfirfaík*" zedníky.
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C 6 . Rozšířeni olejového hospodářství pro údržbu silnoproudých

el. zařízení

Účelem je zajištění bezpčné manipulace a skladování

transformátorového oleje vč. zařízení dílny pro opravy a revize

VN vypínačů.

C.7. Zvlážtni stavba CO

Předmětem je rozšíření kapacity úkrytů CO dle požadavku
štábu CO ČSSR.

C.a. Hrubé terénní úpravy

Umístění přebytečného výkopového materiálu z akce

"Dokompletace EDU" na plochu v dočasném záboru a jeho srovnání

s přilehlým terénem.

C. 9. Technická rekultivace

Řeší úpravu ploch, které byly dočasně vyjmuty ze ZPF pro

potřeby výstavby JEDU a budou dále používány pro tuto stavbu za

účelem skládek ZS a deponie.

Pro akce zažazené do 1. stavby dokompletace EDU je zpra-

cován projektový úkol, v současné době zpracovává GP - Energo-

projekt Praha úvodní projekt.

Rozpočtové náklady činív hl. II. - VIII. 562,8 mil. Kčs,

termín zahájení 1. stavby je 10/1990, termín ukončení stavby je

rok 1995.

Věcná náplň "Dokompletace EDU - 2. stavba" (nutná spolupráce

sovětské strany):

A 2 - Náhřev objemu hydroakumulátoru

A 7 - Úpravy algoritmů HCČ - 2. etapa

A 9 - Automatizace řízení chemických režimů

A 10 - Instalace měření radáačol situace v hermetické zóně

A 12 - Odsávání a odstraňování vodíku vznikajícího při havárii

v hermetické zóně

A 13 - Inovace měření vybraných technologických parametrů bloku

A 14 - Inovace měření vlhkosti pod kolpakem na bázi tuzemských

zařízení
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A 15 - Realizace komunikačního systému propojení počítačů

na bázi siěrnice "Deris"

A 16 - Inovace systému Ra kontroly "Sejval" tuzemskými měřícími

přístorji a dovozem z KS

A 17 - Inovace automat, ochran elektrosystému"Telegyr"

A 22 - Zlepšení funkce a účinnosti technologických zařízeni

stanice na průmyslovou kanalizaci

D 2 - Inovace IVS - URAN

F 2 - provedeni spouštění havrijnlch systémů od APS a DG v

případě ztráty napájení VS

Pro akce zařazené do 2. stavby Dokompletace EDU je v sou-

časné době zpracováno pouze technicko-ekonomické zadání (TEZ).

Zpracování dokumentace na úrovni projektového úkolu, která

umožní podrobnější specifikaci objektové skladby a upřes-

nění investiční náklady a nároky na dovozy ve vazbě na

zpracování technických řešení jednotlivých akcí /nutná spo-

lupráce sovětské strany/ bilančně GP - EGP Praha potvrdil až na

rok 1990.

Odborný odhad rozločtových nákladů dle TEZ je v hl. II-

VIII 360,0 mil. Kčs, termín zahájení se předpokládá v roce

1992, termín ukončení stavby je rok 1995.

Ve dnech 4.9.1989 - 22.9.1989 působila na ČEZ - EDU mise

OSART a její závěry a doporučení, které oficiálně zašle do dvou

měsíců vládě ČSSR, budou rovněž na ČEZ - EDU realizována.

Zpracoval: úsek 2000

Dne - 12.10.1989
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Bezpečnost provozu EDU z pohledu státního dozoru nad jadernou

bezpečností ČSKAE

ing. Z. Kříž, ing. P. Skopal, úsek hlavního inspektora ČSKAE

V roce 1990 je možno hovořit o úplné stabilizaci a konsoli-

daci obou hlavních partnerů ve smyslu zákona č. 28/1984 o stát-

ním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení - odpo-

vědné organizace - jaderné elektrárny Dukovany a orgánu státní-

ho dozoru - ČSKAE. V EDO jsou všechny 4 bloky v trvalém provo-

zu a rovněž státní dozor v tomto období ukončí plnění úkolů

z usnesení PV CSSR č. 56/1987 o rozšíření a prohloubení své

činnosti a dosáhne cílové systemizace 54 pracovníků. Od roku

1989 působí na JE Dukovany 4 stálí inspektoři státního dozoru.

Při výstavbě, spouštění i počátečním období provozu EDU

byly využity v potřebném rozsahu zkušenosti sesterské starší

elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Projevilo se to zejmčna

ve zkrácerí doby výstavby, které patří mezi špičkové ve světo-

vém měřítku a rovněž ve zkrácení období spouštění zejména apli-

kací tzv. integrované hydrozkoušky při jeho neaktivní části.

Státní dozor tyto iniciativy sledoval s porozuměním, ale rovněž

se 2výšenou pozorností a obavami proto, aby zkrácení termínů

nevedlo ke snížení požadavků jaderné bezpečnosti. V tomto obdo-

bí vznikla řada konfliktů a střetů názorů mezi odpovědnou orga-

nizací a dozorem, které však byly nutným projevem tvůrčího

přístupu a počátečního období rozvoje této oblasti. Celkově lze

toto období možno hodnotit kladně, nebo£ vytvořilo dobré podmín-

ky pro zajištění dlouhodobého bezpečného a spolehlivého provozu

bloků JE Dukovany. V této souvislosti nutno upozornit na to, že

zkrácené termíny spouštění z EDU nebude možné realizovat mini-

málně u 1. bloku JE Mochovce, kde bude poprvé v ČSSR použit si-

ce moderní, ale ne plně vyzkoušený ASŘTP.

Z hlediska státního dozoru bezpečnost vlastního provozu ne-

pochybně značně kladně ovlivlilQ zpracování vydání a schválení



Limitů a podmínek bezpečného provozu bloků V-213. Jedná se o do-

kument, který je v rámci zemí RVHP ojedinělý a..vychází ze zku-

šeností předních provozovatelů JE veT světě. Dokument vznikl spo-

lečným úsilím provozovatelů /EBO, EDU/, generálního dodavatele

/SKODA/, projektanta /EGP/, VťÍJE, (JjV, skupiny sovětských spe-

cialistů /GSS/ a rovněž státního dozoru, který v roce 19 82

jeho zpracování inicioval. Dosavadní zkušenosti s tímto klíčo-

vým dokumentem je možno hodnotit následovně:

- je nedílnou součástí provozu a provozovatel s ním denně pra-

cuje

- je to živý dokument, což znamená nutnost jeho trvalých dprav

a zdokonalování na základě poznání a zkušeností z provozu

- stanovuje požadavky na jadernou bezpečnost při tvorbě souvise-

nících provozních předpisů

- íje hlavním nástrojem pro činnost dozoru pro hodnocení výjimek,

porušení ap.

Jeho nedostatkem je, že dosud chybí jeho komplexní zdůvod-

nění a to zejména v oblasti "činnosti" a posuzování výjimek. Ten-

to problém váak není plně vyřešen v žádné zemi a k jeho vyřešení

v našich podmínkách by mělo přispět využití metody PSA.

Celkově je možno hodnotit oblast limitů a podmínek pozitiv-

ně s tím, že je v ní nutno očekávat trvalý vývoj a zdokonalování.

Obdobná situace je i v plnění požadavků dalšího důležitého

dokumentu z hlediska jaderné bezpečnosti - Programu provozních

kontrol, který vychází z jednotlivých individuálních programů

zajištění jakosti. Plnění všech požadavků tohoto dokumentu zej-

ména v období odstávek klade na provozovatele značné nároky,

avšak splnění kontrolních cyklů se nesporně kladně projevuje na

spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Vzorovým příkladem v této

oblasti je praxe na japonských JE, kde odstávky a kontroly

trvají zhruba 3 měsíce, státní dozor dává souhlas na kampaň a

v důsledku perfektního splnění všech kontrol je vlastní provoz

prakticky bez poruch a neplánovaných odstávek.
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Kontrolní cykly provozních kontrol vybraných zařízení

/2-letý a poté 4-letý/ využívá státní dozor od roku 1986 k vy-

dávání časově omezených souhlasů s trvalým provozem. Tento

přístup, který jde za rámec zákona č. 28, umožňuje důsledné

prosazování požadavků jaderné bezpečnosti i v průběhu provozu;

jeho uplatnění je v zahraničí kladně hodnoceno a připravuje

se i v jiných zemích.

činnost provozovatele je ovlivněna rovněž řadou nedostatků,

které pocházejí z projektu bloku WER-440, a které jsou pro něj

často velmi trpkou a tvrdou zkušeností. Mezi nejzávažnější ta-

kový případ náleží koroze tepelných výměníků bezpečnostních systé-

mů na straně technické vody důležité. Příčinou bylo, jak známo

to, že volba materiálů výměníků nerespektovala skutečnou kvali-

tu vody v dané lokalitě. Nyní jde o to se z těchto chyb poučit

a již je neopakovat na dalších blocích.

Z hlediska celkové koncepce elektrického napájení nejdůle-

žitějších 2ařízení JE Dukovany bylo již v počátečních fizích

uvádění této elektrárny do provozu upozorňováno na nedostatečné

projektové řešení 4. systému zajištěného napájení I. kategorie

z důvodu nedořešenosti zálohování tohoto systému v případě

poruchy. Tento systém napájí řadu obvodů kontroly, řízení, re-

gulací a signalizací, informační počítačový systém a další dů-

ležitá zařízení, která mají zvýšené nároky na elektrické napá-

jení. Státní dozor požadoval již v rozhodnutí ÍSKAE č. 105 z ro-

ku 19 85 dořešit projektově nedostatečné zálohování 4. systému

I. kategorie do konce 2. odstávky na výměnu paliva 1. bloku EDU.

I přes složitost řešení problému, činnost zainteresovaných

organizací nasvědčovala možnosti vyřešení v přijatelném čase.

Pozornost, jaká byla této záležitosti věnována, byla státním

dozorem zohledněna při posuzování a kladném vyřízení žádosti

k.p. EDU dne 4. 4. 1986 o odklad termínu plnění do konce výstav-

by EDU/1980, v roce 19 87 byly státnímu dozoru předloženy navrho-

vané varianty možného řešení společného pro EBO i EDU, z nichž

ve spolupráci s odborníky obou elektráren byla vybrána varianta
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značená jako 1A. Dne 27. 10. 1987 poskytl provozovatel EDU stát-

nímu dozoru informaci o uzavření dohody mezi GŘ ČEZ a EGP s tím,

že EGP zpracuje do 15. 12. 1987 projektový víkol v rámci technic-

kého zadání pro variantu společnou elektrárnám EBO a EDU. Signá-

lem o nepříznivém obratu v této záležitosti byla informace

EDU ze dne 20. 10. 1988 o jednání dne 9. 9. 1988 za účasti EGP,

EDU, ČEZ se závěrem, že projektový úkol vypracuje EGP do 16. 1.

1989.

Informace, kterou od EDU obdržel státní dozor dne 1. 8. 1989,

hovoří o dohodě s EGP dosažené dne 8. 6. 1989 ve smys i.a odkladu

plnění podmínky státního dozoru do let 1993-1994 s tím, že nyní

se problematika nachází ve stádiu projektového úkolu, který má

schválit státní expertíza a že realizace závisí na schválení

dovozu z KS a na možnostech Elektromontu Praha, který je vázán

zakázkami pro EMO.

Z uvedených skutečností vyplývá nedostatečná zainteresova-

nost a podcenění požadavků jaderné bezpečnosti ze strany odpo-

vědných organizací a pracovníků při řešení koncepce elektrického

napájení 1. kategorie. Státní dozor hodnotí situaci v postupu

prací 2a vážnou především proto, že vývoj v posledních dvou le-

tech nedává záruky realizace ani v nyní navrhovaném prodlouženém

období 199 3-1994.

Jedná se o akci z hlediska jaderné bezpečnosti velmi důle-

žitou s finančními náklady v rozsahu několika desítek milionů

korun, která vink bude trvat déle než výstavba celého reaktoro-

vého bloku!

Za další zvláš€ závažný nedostatek z hlediska jaderné bez-

pečnosti označil státní dozor v protokolu o inspekci ze dne 16.

8. 1989 na EDU projektové řešení přívodu atmosférického vzduchu

pro snímače tlaku v boxu parogenerátorů. Toto měření je důležité

pro spuštění bezpečnostních systémů a vstupuje též do havarij-

ních ochran reaktoru. Současný stav vyvedení měření přes herme-

tické průchodky boxem PG a posléze společnou trasou z hermetické

zóny do chodby může ovlivnit velmi nepříznivě průběh nehody spo-
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jene s větším porušením těsnosti primárního okruhu a zvláště při

vzniku maximální projektové havárie. Může se to týkat jak mož-

nosti nezapůsobení signálu "přetlak v boxu" a zejména "podtlak

v boxu", tak i nespuštění sprchového systému automaticky ani

ručně. Je patrné, že v určité kombinaci nepříznivých vlivů mů-

že v důsledku tohoto stavu dojít k výrazně neprojektovému prů-

běhu nehody.

Je proto nanejvýš žádoucí, aby postup projektových i reali-

začních činností na odstranění této závady byl maximálně urych-

len.

Bloky JE s WER-44O /typ 213/, mezi které patří i bloky JE

Dukovany, v zásadě odpovídají současným požadavkům jaderné bez-

pečnosti a nevyžadují provedení velké rekonstrukce, z pohledu

současné moderní technologie jsou jejich největší slabinou

zastaralé systémy kontroly a řízení, které sice pracují spolehli-

vě, avšak neodpovídají moderním požadavkům jaderné bezpečnosti

na tuto otlast. Státní dozor proto bude prosazovat, aby po úspěš-

ném spuštění a vyzkoušení systému DERIS na JE Mochovce byl tento

moderní sysuém zaveden i na ostatních čs. jaderných elektrárnách

s bloky V-213. Proto je nutné v dalším provozu bloků JE Dukovany

počítat s trvalou modernizací systémů a zařízení a vyčlenit na

to potřebné finanční kapacity a prostředky a provádět je dosta-

tečně rychle.

Státní dozor kladně hodnotí vytvoření v EDU spolehlivostr.í-

ho informačního systému s využitím výpočetní techniky, který je

schopen poskytovat cenné podklady pro zvyšování jaderné bezpeč-

nosti a celkové úrovně provozu.

Dalším důležitým nástrojem pro zajištění bezpečnosti provozu

bloků JE Dukovany je využívání provozních zkušeností. Pozitivním

opatřením je definitivní zavedení čs. informačního systému o po-

ruchách na JE opatřením ministra FMPE č. 10/1989, jehož vydání

však bylo odkládáno několik let. Z mezinárodního hlediska má

dnes možnost provozovatel získávat informace z několika meziná-

rodních systémů: ISKO-AES, IRS-MAAE, ISI-AES a WANO. Kontakt
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s prvními třemi systémy je zajištěn pro čs. provozovatele pro-

střednictvím státního dozoru. Provozovatel by proto měl vytvo-

řit takové podmínky, aby informací z těchto systémů mohl ma-

ximálně využívat.

Přesto, že bloky JE Dukovany jsou již v trvalém provozu,

probíhá na lokalitě i mimo ni řada důležitých investičních akcí,

které přímo nebo nepřímo souvisejí s bezpečností provozu. Jedná

se o výstavbu PS48 - zpracování radioaktivních odpadů /ZRAO/

výstavbu regionálního úložiště radioaktivních odpadů /ÚRAO/ a

zahajování výstavby vyvedení tepla z EDU. U prvních dvou akcí se

jedná z hlediska státního dozoru nejen o kvalitu jejich řešení

a provedení, ale rovněž o časové hledisko, neboč pozdní uvedení

do provozu těchto zařízení by mohlo mít pro bezpečnost provozu

negativní důsledky. Dozor nad vyvedením tepla je záležitostí

perspektivní a zahrnuje nejen technické aspekty, ale rovněž so-

ciálně-politická hlediska.

Státní dozor rJvněž trvale sleduje a vyjadřuje se k návrhům

na činnost v ochranném pásmu JE Dukovany. Kriterium pro hodnoce-

ní těchto žádostí se nemění tj. v ochranném pásmu budou povolo-

vány pouze takové nové činnosti, které souvisejí s provozem JE.

Výsledky OSART mise na 3. bloku JE Dukovany v roce 1989

znamenaly první významnou prověrku čs. jaderné energetiky z hledis-

ka světových zkušeností a praxe. Bylo by nesprávné přeceňovat

pozitivní výsledky této akce a zejména nevyužít kritické připo-

mínky, které tato akce přinesla v celé čs. jaderné energetice.

Proto státní dozor ČSKAE považuje z velmi potřebné realizovat

odborný seminář pro všechny významné účastníky čs. jaderného pro-

gramu /JE, dodavatele, výzk. ústavy, dozory/ k výsledkům a prů-

běhu OSART mise.



Ukazatele pro hodnocení bezpečnosti provozu

Pro objektivní hodnocení spolehlivosti a efektivnosti pro-

vozu JE byly od počátku k dispozici potřebná kriteria a nástro-

je vycházející převážně z klasické energetiky. Pro hodnocení

bezpečnosti provozu bylo potřebné tyto nástroje vypracovat a

ověřit. První iniciativa v tomto směru byla učiněna v USA, ze-

mi s největším počtem jaderných elektráren. Po havárii na TMí-2

byl založen Institut pro provoz jaderných elektráren /INPO/,

který sdružuje všechny provozovatele a výrobce v USA a rovněž

řadu zahraničních organizací, který rozvinul řadu programů pro

zvýšení bezpečnosti provozu jaderných elektráren. Mezi ně patří

soubor tzv. bezpečnostních indikátoru, které v sobě zahrnují

soubor údajů pro hodnocení bezpečnosti provozu JE. Později vy-

vinuly obdobné hodnotící soubory další orgány a organizace

/NRC, WANO, MAAE/ a rovněž další země.

Státní dozor se domnívá, že nažrala doba k tomu, abychom

obdobný soubor, s využitím mezinárodních zkušeností zkušebně

zavedli i u nás. Některé ukazatele používáme u nás již delší

dobu např. počet neplánovaných odstavení bloku, avšak toto do-

sud nemá oficiální soustavný a komplexní charakter.

Bezpečnostní indikátory je možné používat pro jednotlivé

bloky, typy i celou jadernou energetiku v dané zemi. V případě

čs. jaderného programu, který má značně standardizovaný cha-

rakter bude mít používání indikátorů značnou výhodu, neboť bu-

de možné přímo srovnávat bloky stejného typu a původu.

Absolutní hodnoty jednotlivých indikátorů jsou nepochybně

velmi důležité, avšak nelze je přeceňovat, neboř mohou být

ovlivněny výchozími specifickými podmínkami. Z tohoto důvodu

jsou významnější jejich trendy v určitém časovém období, které

by měly mít klesající nebo alespoň konstantní charakter.

V závěrečné části tohoto příspěvku je proto uvedeno srovná-

ní indikátorů používaných státním dozorem v USA-NRC pro jaderné

elektrárny v USA a na 4 bloky JE Dukovany.
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Indikátory jsou definovány následovně:

1/ počet neplánovaných havarijních odstavení /je-li reaktor

kritický/ za rok

2/ počet nežádoucích spuštění bezpečnostních systémů za rok

3/ počet událostí významných z hlediska bezpečnosti za rok

4/ počet selhání bezpečnostních systémů za rok

5/ podíl neplánovaných odstávek na výrobě energie v % za rok

6/ výpadky zařízení za 1000 hodin

7/ kolektivní dávka pro pracovníky bloku za rok /Sv-man/

Tabulka: Srovnání bezpečnostních indikátorů

Indikátor 1 i*8 5 1 9 8 6 W> 1 9 8 8

JE v USA
JE Dukovany

Indikátor 2

JE v USA

JE Dukovany

Indikátor 3

JE v USA

JE Dukovany

Indikátor 4

JE v USA

JE Dukovany

Indikátor 5

JE v USA

JE Dukovany

Indikátor 6

JE v USA

JE Dukovany

x' Pozn. V roce 1987 byla změněna klasifikace indikátoru.
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2,27
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5,86

1,11

5,53

3

3

1

2

0
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0
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1985
5,77

0,14

1986
5,01

0,33

1987

4,04

0,70

1988

X/

1,03

Indikátor 7

JE v USA

JE Dukovany

x/
Údaje nebyly uvedeny

Údaje z USA jsou převzaty ze zprávy NtIREG-1272, část 2,

s tím, že jsou zahrnuty všechny bloky kromě těch, které měly

zařízeny dlouhodobé odstávky /v průměru 80-100 bloků/.

Údaje z JE Dukovany byly převzaty od provozovatele s tím,

že počet bloků v jednotlivých rocích v souladu s termíny jejich

spouštění připadá pro 1985 -1, 1986 - 2,75, 1987 - 3,25, 1988 -

4 bloky.

V případě EDU jsou odchylky v trendech ovlivněny spouštěním

novéh» bloku ke konci kalendářního bloku, kdy dochází k většímu

počtu výpadků. Proto za plně srovnatelné hodnoty možno považovat

údaje z roku 1987 a 1988.

Přesto, že počet zahrnutých bloků v souborech USA a EDU

je značně rozdílný a že by bylo nutné podrobněji srovnat krite-

ria pro jednotlivé indikátory, uvedené srovnání ukazuje, že ve větši-

ně ukazatelů jsou naše bloky lepší než bloky JE v USA, což pro-

kazuje dobrý stav zajištění bezpečnosti provozu jaderných

elektráren v ČSSR.
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- Jaderna elektrárna Dukovan v

RADIAČNÍ SITUACE V EDU A OKtlU

ing. Josef KUPEC, ing. Hles JOHN, ing. Josef HAKL,
RNDr. Petr LONDÝN, ing. Zdenek 2ELENKA

1/ Úvod

Sledovaním radiační situace a regulaci úrovne radiační
bezpečnosti zajistuje v EDU odbor dozimetrie na zaklade
platných zákonných ustanoveni /vyhl. 59/72 Sb.. CSN 34
17 3<š>/ a vydaných doporučeni IAEA a ICRP. Pro potreby
sledovaní radiační situace jsou zpracovaný podrobne
monitorovací programy v oblasti RK provozu a dozorných
organu. Uroven radiační bezpečnosti je udržovaná na
patrične úrovni v tesnem vztahu s organy státního dozoru
/KHS/ zejména v časti určeni potrebných limitu
stanovovaných dozimetrických veličin. Koncepce radiační
bezpečnosti je dana technickým řešením systému radiační
kontroly daným projektem JE. Technické resem je
prubezne doplňováno v závislosti na dosazených VTR,
zejména v rozvinuti distančních metod měřeni radiační
situace a hodnoceni zmerene situace. Ve značne mire je
využívaná výpočetní technika. V následujících partiích
je podař, stručný přehled vývoje radiační situace
v provozu a okolí JE Dukovany.

2/ Radiační situace v blocích - historie

Radiační situace je trvale monitorovaná v rámci
monitorovacího programu radiační kontroly HVB a areálu
JE. Základni mapovaní radiačních charakteristik
technologických okruhu a rozloženi poli zareni byla
provedena v rámci spouštěni jednotlivých bloku. Tyto
prípady jsou v dalsim ukanany. Velká pozornost je
venovaná aktivite primárního okruhu, která je sledovaná
několika nezávislými systémy a podáva první informaci
o stavu pokryti paliva a technologických režimech bloku.
Vývoj aktivity PO je po celou dobu provozu na úrovni
nominálního stavu. Dalsi pečlivé sledovanou veličinou je
aktivita odluhu parogeneratoru, která dava informaci
o stavu teplosmenych ploch P6. Na 1. bloku je v posledním
roce zaznamenáno zvýšeni aktivity od luhu1.
Koncem roku 1388 došlo ke zvýšeni aktivity RA aerosolu
v prostoru šachty reaktoru 1. blok. Provozní netěsnost
byla pri odstavce odstraněna.
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Za nominálni stav jsou povazovaný aktivity plynu na
výstupu systému TS. Z hlediska kontroly pracovního
prostredí jsou trvale monitorovaný davkové príkony zářeni
gama, kde jsou hodnoty na uřovnich zjištěných při
spouštěni. V oblasti povrchových kontaminaci a
distribuce RA látek v pracovním prostředí jsou pec live
sledovaný výskyty těchto prípadu a připadne kontaminace
jako důsledek provozního uniku vždy odstraňovaný.
Celkove lze hodnotit radiační situaci v technologických
okruzích i v pracovním prostredí EDU jako velmi dobrou.
Priciny lze spatřovat ve velmi dobrem stavu pokryti
palivových c lanku, vhodne provozovaném chemickém režimu,
dobre účinnosti čisticích stanic a v neposlední rade
v dodržováni technoloqicke kazne obslužného personálu.
Režimy radiační bezpečnosti jsou udržovaný na vysoké
úrovni diku prijatému podrobnému monitorovacímu programu,
důsledné regulaci a řízeni činnosti v kontrolovaném
pásmu, analyzovaním zjištěných odchylek od nominálního
stavu a promítnuti pricin do následných opatřeni,
prijatým program RA ochrany a kontrolou jeho dodržovaní.
Nelze opomenout zavaděni nových mancích postupu a
modernizaci prístrojového vybaveni. Tyto skutečnosti
byly kladne hodnoceny v závěrech mise QSARr, kteřa
proběhla na EDU v zari 1983.

3/ Oblast osobni dozimetrické kontroly

Hlavními úkoly osobnni dozimetrické kontroly jsou
hodnoceni davkového ekvivalentu z externího ozarem a
davkového úvazku z vnitřní kontaminace. K evidenci dat
je od roku 1986 používaná výpočtová technika. V prvni
fázi byl využit pocitac odboru chemie PDP 11. Později se
začal využívat vlastni pocitac Olivetti M4í> určeny
původně pro zpracovaní výsledku mereni vnitrní
kontaminace. Tento pocitac byl na sklonku roku 19S8
včleněn do nove počítačové site na bázi PC AT. Uplatněni
výpočtové techniky umožnilo v oblasti osobni dozimetrické
kontroly zavedeni dvou navzájem nezávislých
dozimetrických systému sledovaní DE z externího ozářeni.
Základním uplatňovaným systémem zustava z projektu
plánovaná filmová dozimetrie s intervalem hodnoceni
1 mesic. Doplnkovým systémem je využiti
termoluminiscencnich dozimetru s možnosti hodnoceni DE
ze dne na den ve vztahu k typu prace, kriteriu. Zpracovaní
dat výpočtovou technikou dovoluje regulovat KDE
bezprostredne. V prime vazbě lze take regulovat případná
operativní mereni vnitrní kontaminace. Výsledkem
počítačového zpracováni dat je denní operatívni informace
o KDE, doplněna jmenným seznamem všech pracovníku,
jejichž IDE prekrccil záznamovou uroven TLD 0,2 roSv.
K tomuto dennímu výpisu je současné poskytnut denní
přehled všech práci vykonaných na R príkaz.
Toto operativní prováděni osobni dozimetrie je
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prímou príčinou udrženi DE na velmi nízke úrovni.
Z dosavadních zkušenosti vyplýva, ze nem problem naměřit
velké soubory výsledku, ale závazným problémem je rychle
zpracovaní a interpretace těchto výsledku z hlediska
následných vazeb. Pritom informace by mela byt co
nejobsáhlejší a celistvá.Je zrejme, ze potrebným
doplnením těchto informaci je obraz radiační situace
sledováno SEJVALEM, který bude podáván do počítačové
site.

ú/ Vliv provozu EDU na okol i

Radiační vliv provozu EDU na okolí je sledován jednak
bilančním měřenim vypusti radioaktivních látek
do ovzduší a do vodoteči a dale měřením obsahu umelých
radionuklidu ve vzorcích životního prostredí a měřením
davkových príkonu a dávek.
Ve vzorcích životního prostredí z okolí EDU je obsah
umelých radionuklidu tak nízky, ze je nelze stanovit
ani s použitím náročných metod úpravy vzorku a citlivých
meřících technik. Výjimku tvoři radionuklidy Cs 137
a Sr 90, které pocházejí z globálního spadu. Po havárii
JE Černobyl v dubnu 1986 došlo ke kontaminaci životního
prostredí celou radou umelých radionuklidu, ale
v důsledku jejich zredovani v ovzduší a v pude a výsledku
jejich radioaktivního rozpadu nejsou jiz v současné doba
měřitelné /s výjimkou některých s dlouhodobým poločasem
rozpadu/.
Pouze z kapalných vypustí z EDU do přehradní nadrze
Mohelno došlo k postupnému zvyšovaní objemovo aktivity
tritia a to jak v přehradě, tak i v řece Jihlave. Toto
zvýšeni je zcela v souladu s projektovými udaj i. Aby
bylo možno stanovit radiační vliv vypustí na okolí, je
prováděno citlivé bilanční nerení obsahu radioaktivních
látek ve výpustech do ovzduší a do vodoteči. Výrazne
zvY^^ni aktivity I 131 ve 2. čtvrtletí 1936 bylo
způsobeno havárii na JE Černobyl. Kolísaní aktivit
v jednotlivých sledovaných obdobích souvisí s prováděnými
činnostmi na zařízeni primárního okruhu JE /odstavky
reaktoru spojene s výmenou paliva/. S použitím
matematického modelu, který popisuje siřeni radionuklidu
od zdroje vypusti k človeku, byly vypočteny hodnoty
efektivních kolektivních davkových ekvivalentu v okolí JE
/do vzdálenosti 59 km/ z vypusti do vodoteči a do ovzduší
veetne podílu z doporučene hodnoty efektivního KDE pro
1 MU instalovanoho elektrického výkonu. Z uvedených
výsledku jednoznačne vyplýva, ze radiační vliv na okolí
z provozu EDU je velice nizky a ve srovnaní s klasickou
tepelnou elektrárnou spalující hned* uhlí zatěžuje
životni prostredí nesrovnatelné mene.



5/ Zaver

Lze hodnotit uroven radiační bezpečnosti na EDU jako
velni i dobrou. Toto hodnoceni lze podepřít velmi
příznivými hodnotami RA situace měřenými v provozu
nízkymi hodnotami čerpaných dávek personálu a velmi
nízkymi hodnotami vypustí do okolí tak jak bylo
ukázáno v předchozích částech.
Nedostatky, které přetrvávají v systému radiační ochrany
jsou daný používanou materiálne technickou základnou a
v teto oblasti lze spatřovat dalsi možnosti zvyšovaním
úrovne RA ochrany a bezpečnosti.
Takový zaver byl konstatován i pri závěrech mise QSART,
kdy uroven radiační bezpečnosti a ochrany byla hodnocena
na velmi vysoké úrovní a po odstaneni některých drobných
nedosstatku by mohla sloužit jako standart v radiační
ochrane pro ostatní JE tohoto typu ve svete.
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EKOLOGICKÉ ASPEKTY PROVOZU EDU

Oosef KOPEC, Lubomír PAVEL

Oaderná elektrárna Dukovany

Výstavba 3E Dukovany (EDU) v dané lokalite byla realizována

po složitém procesu výberu staveniště podle přijatých vylučují-

cích a podmiňujících kritérii, v nichž Drává ekologické aspekty

podmiňovaly dislokaci celého objektu v určeném regionu (vodní

zdroj, centra spotřeby energie, osídleni, využíváni půdy, geolo-

gické podmínky, seismicita, zrušeni výrob nebo objektů, chráněné

útvary, meteorologické podmínky atd.}« VeSkeré tyto aspekty byly

kvantitativně i kvalitativně analyzovány a nromítnuty do projektu

s cílem zajistit bezpečnost a ochranu okolních ekosystémů a vy-

tvořit podmínky pro společnou adaptaci a následnou symbiózu EDU

a okolí*

před zahájením výstavby EDU byly v lokalitě historicky vytvo-

řeny ekosystémy, jejichž společnou charakteristikou byl zeměděl-

ský výrobní komplex neintegrovaného typu s vesnickým typem osíd-

lení.

Do tohoto krajinného agroregíonu bylo sostupně zasazeno tech-

nické dílo, energetická výroba s velkou koncentrací výkonu. Celý

tento objekt (cca 180 ha) je v původní krajině vymezen a ohrani-

čen definovaným rozhraním. Mezi okolím a EDU dochází k vzájemné.- .

komunikaci, k interakcím, vzájemně se ovlivňuji a to i v širiím

m&řitku než je bezprostřední lokalita.

K základním faktorům vzájemného působeni EDU a okolí patří

zejména:

- zasazení objektů do krajiny

- spotřeba a kvalita medii

- výpuste z objektu

- prudukce odpadních látek



- hluk a elektromagnetické pole

- specifický faktor - radioaktivita

- potenciální důsledky nehod, havárii

Při realizaci objektu postupně docházelo ke zmenám ekosystémů,

k jejich vývoji, který se přizpůsoboval potřebám EDU. Nyní nejde

o to vrátit tyto ekosystémy do původního stavu, ale o jejich

další pozitivní rozvoj, založený na vzájemné koexistenci s mini-

malizaci vzájemných negativních vlivů.

Základní otázky vzájemného působení a sníženi vlivů řešil

projekt, který byl kladně posouzen všemi kompetentními organi-

zacemi a společenskými orgány. Týkalo se to především faktoru

zasazeni objektu EDU do krajiny, t.j. změny profilu krajiny,

vzhledu a estetické kva ity, záboru zemědělské půdy a rekulti-

vaci, rekonstrukci silniční sítě a reorganizace doDravy, zrušeni

obci a vzniku nových sidliSt , rozvoje okolních obci , zrušení

a vzniku rekreačních oblasti, změny sociálního složeni obyvatel-

stva a jeho zaměstnanosti, životní úroveň obyvatelstva atd.

Vedení HOL nepovažuje tyto otázky za uzavřené, ale aktivně, plá-

novitě dále aracuje na dalším zlepšení předchozích otázek na zá-

kladě dosavadních zkušenosti a požadavků správních orgánů, zej-

ména v bodech vztahujících se Dřimo k člověku - vybavenost sid-

lišt, sportovní areály, doprava osob, rekreace, rehabilitace,

dodatečné rekultivace, výsadba zeleně atd. Akce jsou realizovány

společně s územními a politickými orgány jako jednotný orogram

zvýšení úrovně a kvality oblasti celého okresu.

V orovozu EDU jsou z okolního prostředí přímo využívána do

technologického procesu základní média - voda a vzduch. Zatímco

nara;nctry čistoty vzduchu jsou pro technologii uspokojivé, je

čistota vody resp. obsah chemických látek ve zdroji, v řece Oi-

hlavč, velmi nepříznivá. Z~ f; so be no je to především zemědělskou
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velkovýrobou v povodí horního toku řeky Jihlavy, nevhodným sy-

stémem používáni umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů, zejména

však obsahu dusičnanů.

V chladících věžích dochází k zahuštováni nečistot a i když

z technologie EDU byly dusičnany vyloučeny, vykazují odluhové

vody překročeni limitu u dusičnanů. Východiskem je pouze společný

postup EDU a útvarů řidičích zemědělskou výrobu, aby voda v řece

Oihlavě měla potřebné parametry kvality.

Čistící stanice odpadních vod EDU pracují spolehlivě a z

vlastního provozu je vypouštěni nečistot minimalizováno. Oále

jsou rozšiřována opatřeni pro případy mimořádných událostí - kon-

trolní měřici systémy kvality vody (pH, vodivost, teplota, redox

potenciál) s výstražnou signalizací. Instaluje se identifikační

zařízeni pro signalizaci indikace ropných látek ve vodě, byly

vybudovány dodatečná norné stěny pro záchyt ropných produktů,

dále přístaviště člunů a nafukovacích norných stěn na Mohelnské

nádrži. V ranci RVT je řešen úkol snižováni dusičnanů v odpadních

vodách.

Otázky výpusti plynných a tepelných jsou vyřešeny na takové

úrovni, že ovlivněni složek v okoli neni možno současnými metodami

monitorovat. Lze konstatovat, že tedy neovlivňuji měřitelným

a porovnatelným způsobem okolní ekosystémy a lokálni mikroklima.

Toto hodnoceni vychází z realistického pohledu a vylučuje

absolutistická, dogmatická hlediska - byla vybudována OE v urči-

tém ekosystému, technologie netvoři uzavřený cyklus, a proto

objekt daný ekosystém ovlivňuje.

Technologie výroby elektřiny v OE neni bezodpadová a kromě

kontrolovaných plynných a kapalných výpusti je nutno odstraňovat

určitá množství pevných a zakoncentrovaných kapalných odpadů.
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Likvidace nevných, komunálních jo zajištěna na řízených sklád-

kách v ranci okresu. Ostatní fnevné promyslové a kapalné) jsou

ukládány na dočasných složištich v areálu, do období zřízeni

vlastní řízené skládkv EOU. Pevné, kovové odnad" jsou řízeným

způsoben sbírány a odevzdávány na recyklaci pod dozorem I<HS

příslušných krajů.

Zvláštní skulinu tvoři odpady vytříděné, klasifik váné jako

neaktivní, nflvodem z kontrolovaného násma, pro jejichž likvidaci

nebo recyklaci platí zvláštní kriteria dočasně stanovená hygie-

nickými orgány, do té doby, než bude vydán celostátně nlatný

normativ. Veškeré tyto látky jsou uloženv na složištich v areálu.

Ve stadiu projednáváni je stavba spalovny odnadů v EDU

(redukce obiemů* a výstavba řazené skládky EDU. Dále bude rozší-

řeno úložiště neaktivních kalů a zvýšena jeho kaoacita. Likvi-

dace SITIÔĽÍ rozpouštědel ŕoerchlorethylenu, trichlorethylen a je-

jich analogy) budo cestou spalováni.ve sneciálnim zařízeni (1990).

V ranci RVT je řešeno i zneškodňování netypických a toxických

odpadů. Ve zkušebním nrovozu je třídicí box nro RA pevné odpadni

hmotv. v dostavbě již byly realizována objekty zpracováni kapal-

ných RAO a povrchové regionální úložiště RAO.

Vašksró tato opatřeni doplňují Již instalovaná zařízeni,

které Projekt nevyřešil v komplexním pojati a dále přispějí

k minimalizaci vlivu provozu na okolí.

K méně rozpracovaným faktorům působení patří úrovně poli

hluku z provozu zařízeni a elektromagnetického zářeni z přenoso-

vých sítí vysokého napěti a výkonu. Pomineme-li místní vliv

hluku zařízeni lokalizovaný na personál v bezprostřední blízkosti,

působí ne, okolí zejména hlučnost z chladicích věži, z provozu

turbin a dopravy. V krajině se vytváří do vzdálenosti cca

1,5 - 2 kn zvýšené pozadí blízké typu městské aglomerace. Negativní
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vliv nebyl pozorován. Působeni elmg. poli je místní, do vzdále-

nosti desítky metrů od vedení VVN. Negativní působeni na člověka

ani biosložky pod vedením nebylo v odborné literatuře zazname-

náno.

Faktor radioaktivity je pro JE specifický, a i když se -ro-

jevuje jako součást předchozích faktorů (výpuste, odpady), je ob-

vykle hodnocen separátna. Přirozené radioaktivní pozadí je sou-

částí všech ekosystémů a dle geografické polohy má různou veli-

kost. Jeho fluktuace v oblasti Třebíčská a Znojemska se pohybuje

v rozpěti 0,6 až 1,3 mSv/rok s místními odchylkami až do 1,8 mSv/

rok.

Provoz OE sebou přináSí potenciálně jinou kvalitu (umělé ra-

dionuklidy) a jejich výpuste do okolí jsou přísně limitovány

a dozorovány KHS. Limity výpusti zaručuji, že dodatečná dávka

z provozu EOU nepřevýší 0,2 mSv/rok cestou atmosférické disperze,

resp. 0,05 mSv/rok cestou hydrosféry, což je hodnota podstatně

nižěi než srovnání s přirozeným pozadím, resp. mezními dávkami

pro obyvatelstvo (500 mSv/rok).

Skutečné reálné výpuste RA látek z provozu EOU činí cca

0.2 % přípustného limitu do atmosféry, 15 % limitu produktů ko-

roze a štěpení do hydrosféry a cca 60 % limitu pro výpust tritia.

Proto závěr, o minimalizovaných účincích radioaktivity, s důsled-

nou kontrolou a regulaci, jejichž vliv na ekosystém není součas-

nými metodami porovnatelný, reálné potvrzen, periodicky prcknzo-

ván a dokladován.

Pro případ lokalizace mimořádných sítuoci, nshod a havárie

Je v provozu systém bezpečnostních opatřeni, který zvládne situaci

tzv* maximálni projektové havárie (prasknuti smyčky PO) takovým

způsobem, že nedojde u obyvatelstva k ořekročení mezní dávky

(500 mSv). Pravděpodobnost vzniku takové havárie je řádově 10~^

• 10~ šá^^OK. I když v daném případě oronikne do ekosystémů



radioaktivit.-:, jejíž distribuci bude možno měřitelnýn způsobem

sledovat, jají účinek negativně populaci v ekosystému neovlivni.

Potenciální havárie typu nadprojektovč, kterou již technic-

ký cyrtény ne 1 sou schopny lokalizovat, by znamenala velký únik

?.A látal;, ktorý by měl za následek (cca do vzdálenosti 10 km

vr- sr.úru šířeni oblaku) již riziko jak pro lidskou populaci,

trs!: pro biosféru. Pro tyto prípady jsou připraveny havarijní

plány nr ochranu obyvatelstva a objektů národního hospodářství ,

•;'•• jich:": smyslen JQ minimalizovat rizika zejména pro člověka.

ľľ hlediska současné rozšiřované terminologie lze objekt EDU

klasifikovat jako "ekologickou stavbu" a to od samého počátku

Jc;iho projektu, výstavby i ve fázi provozu. Jednotlivé faktory

civlivřui-ici okolí jsou pod trvalou kontrolou, jejich parametry

jsou trvale sledovány a vyhodnocovány, jsou pro ně stanoveny

lir-.ity a referenční úrovně (záznamová, vyšetřovací, zásahová),

technologické procesy jsou regulovány s cílem udržet podmínky

noien v r.inci povolených limitů, ale navíc minimalizovat nega-

tivní účinky.

Zatiané úkoly RVT a projekty dále rozpracovávají bezpečnostní

aspolíty provozu, nové postupy čištěni médii, dekontaminace, zpra-

cováni odpadů, zlepšeni protihavarijnich systémů atd. a jsou

c.'o.'cloden snahy jak vedeni EDU tak rezortních orgánů o trvalý

kontcUt s nejnovějšími poznatky, které zlepšují životní podmínky

v olcclnii prostředí EDU.
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VYBRANÉ VÝSLEDKY ANALÝZ MALÝCH A STREDNÝCH ÚNIKOV PRIMÁRNEHO

CHLADIVÁ

Ing. Jozef Mišák, CSc.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

1. ÚVOD

Malými a strednými únikmi chladivá pre reaktor VVER 440 bu-

deme v rámci tohto referátu nazývať úniky s ekvivalentným prie-

merom otvoru menším ako 200 - 300 mm, ktorých likvidáciu je mož-

né zvládnuť ešte bez použitia hydroakumulátorov. Zatial čo pre

velké úniky bol už dávnejšie získaný dostatok široko publikova-

ných výpočtových podkladov, pre malé a stredné úniky sa podkla-

dy zabezpečujú a kompletujú len v súčasnosti. Referát si kladie

za ciel charakterizovať niektoré špecifické rysy, ktoré sú dôle-

žité z hľadiska likvidácie havárií. Charakteristika je založená

na výsledkoch výpočtov, získaných vo VÚJE pomocou programov

RELAP 4/MOD 5, MOD 6 a SLAP 3. Pre ilustráciu sú na obr. 1 uvede-

né vybrané výsledky pre únik ekvivalentným priemerom 200 mm z chlad-

nej vetvy cirkulačného potrubia pri správnej funkcii všetkých ve-

tiev havarijného chladenia.

2. VZNIK A VÝZNAM HYOROUZÁVEROV V SLUČKÁCH

Pri nekompenzovanych únikoch primárneho chladivá, najmä po

poklese hladiny v hornej zmiešavacej komore (HZK) na úroveň výstup-

ných nátrubkov, sa v U- častiach horúcej i chladnej vetvy hlavné-

ho cirkulačného potrubia (HCP) vytvárajú stĺpce kvapaliny, ktoré

bránia volnému pretekaniu pary z aktívnej zóny (AZ) cez cirkulač-

né potrubie - vznikajú hydrouzávery (obr. 2). Hydrouzávery kom-

plikujú priebeh havárií najmä pri únikoch z chladnej vetvy.

Pri zatvorených hydrouzáveroch v dôsledku tvorby pary tlak

nad AZ rastie. Pre zabezpečenie prietoku pary k únikovému otvoru

musí pretlak nad AZ minimálne kompenzovať hydrostatické tlakové
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rozdiely stĺpcov kvapaliny v oboch hydrouzáveroch. Nepriazni-

vým dôsledkom zvýšeného tlaku nad AZ môže byť stlačenie hla-

diny (obvykle dvojfázovej zmesi), ktoré môže viest k odhale-

niu hornej časti AZ a k prehriatiu palivových článkov. Tento

efekt sa môže prejaviť aj pri správnej činnosti všetkých ve-

tiev systému havarijného chladenia.

Pre odvod pary z AZ postačuje otvorenie hydrouzáverov

v jednej až dvoch cirkulačných slučkách, pričom ostatné sluč-

ky môžu zostať bez cirkulácie chladivá.

Hydrouzávery vznikajú aj v dôsledku doplňovania primárne-

ho okruhu (PO) systémom havarijného chladenia, čo ,môže mať ne-

priaznivý vplyv na chladenie AZ, najmä pri doplňovaní chladivá

do horúcich vetiev PO.

3. DDTLAKOVANIE PRIMÁRNEHO OKRUHU

Pri úplnom roztrhnutí HCP je strata hmotnosti a energie

s unikajúcim chladivom z PO dostatočne veľká a tlak v priebe-

hu asi 30 s klesne pod 0,75 MPa, čo umožňuje doplňovanie PO

pomocou nízkotlakových čerpadiel (NTČ).

Pre menšie otvory sa odtlakovanie PO stáva dlhodobým pro-

cesom. Napr. pri činnosti minimálneho projektového počtu sys-

témov havarijného chladenia trvá zníženie tlaku na 0,75 MPa

pre únikový otvor priemeru 200 mm 630 s, pre otvor 90 mm 6900 s

a pre otvor 20 mm je možné zníženie tlaku dosiahnuť až po vy-

chladení PO a odstavení vysokotlakových čerpadiel (VTČ). V u-

vedenom časovom intervale je dlhý úsek od vyprázdnenia hydro-

akumulátorov (HA) po doplňovanie z NTČ. K vyprázdneniu HA v zá-

vislosti na počiatočnom objeme kvapaliny a rýchlosti procesu

dôjde pri tlaku 1,04 až 2,57 MPa. Napr. pri počiatočnom obje-

me kvapaliny v HA 50 m a pre izotermickú expanziu sa pri úni-

ku otvorom 200 mm HA vyprázdni v 110. s, pri úniku otvorom

90 mm je vyprázdnenie HA v 440. s.

Pokles tlaku v PO je pri malých a stredných únikoch mono-

tónny len vo fáze vyprázdňovania kompenzátora objemu (K0). Po

vyprázdnení K0 aj pre únik otvorom 250 mm dochádza v určitej



fáze havárie (v danom prípade po vyprázdnení HA) k zvyšovaniu

tlaku v PO. Pre priebeh tlaku sú vždy určujúce tie časti PO,

v ktorých prebieha var chladivá, príp. časti zaplnené parou

alebo dusíkom. Rozšírenie varu na širšiu oblasť má za násle-

dok zmiernenie tlakových zmien. Účinok doplňovania chladnej

vody do PO má rôzny účinok podľa stavu chladivá v mieste do-

plňovania. Napr. vstrekovanie vody z HA alebo z čerpadiel sys-

tému havarijného chladenia do PO zaplneného kvapalinou vedie

k stabilizácii tlaku. Čím je menší priemer únikového otvoru a

čím je vyšší prietok doplňovanej vody, tým je vyššia stabili-

zovaná hodnota tlaku. Tiež zaplnenie predtým vriaceho okruhu

kvapalinou sa prejaví zvýšením tlaku na stabilizovanú hodnotu.

Vstrekovanie chladnej vody z HA do HZK zaplnenej dvojfázovou

zmesou naopak urýchli pokles tlaku. Čím je vyššia suchosť dvoj-

fázovej zmesi v príslušnom objeme, tým je menšia jeho tepelná

zotrvačnosť a tým rýchlejší je pokles tlaku po vstreku chlad-

nej vody. Tento efekt sa prejaví najmä pri zapracovaní HA po

predchádzajúcom dlhodobom prerušení ich činnosti.

Zmiernenie poklesu tlaku v PO.prfp. aj jeho zvyšovanie

môžu pri vare chladivá v PO spôsobiť mechanizmy, ktoré vedú

buď k vyššej produkcii pary v PO alebo bránia jej odvodu od

miesta vzniku (napr. v AZ, v PG) k únikovému otvoru, napr.

- prerušenie činnosti niektorého zo systémov havarijného chla-

denia, obvykle HA

- zaplavenie predtým odhalenej AZ

- zintenzívnenie prenosu tepla zo SO do PO (pri teplote v SO

vyššej ako v PO), napr. znovuzaplavenie vysušených rúrok PG

- zníženie odvodu tepla z PO do SO (pri teplote v PO vyššej

ako v SO), napr. zmenšením teplotného rozdielu, vysušením

rúrok PG, odstavením HCČ alebo prerušením prirodzenej cir-

kulácie

- zaplnenie (uzatvorenie) hydrouzáverov

- zmena vlastností unikajúceho chladivá z parného na kvapalný únik.

Procesy opačné k uvedeným spôsobujú naopak urýchlenie poklesu

tlaku.



4. MECHANIZMUS PREHRIATIA AKTÍVNEJ ZÓNY

Pri velkých únikoch vyvolaných roztrhnutím potrubia na

vstupe do reaktora vzniká prehriatie palivových článkov (PČ)

v dôsledku krízy varu I. druhu. Kríza varu je vyvolaná onesko-

rením poklesu tepelného toku za prudkým znížením prietoku po

poklese tlaku v mieste roztrhnutia potrubia. Na reaktore V-213

dochádza ku kríze varu pri plnom výkone po znížení prietoku asi

o 50 - 70 % nominálnej hodnoty. Takéto prudké zníženie prietoku

prichádza do úvahy len pri roztrhnutí hlavného cirkulačného po-

trubia na vstupe do reaktorovéj nádoby, keďže aj pri vzniku trh-

liny s ekvivalentným priemerom asi 230 mm je "strhnutie" prieto-

ku len asi 25 %.

Pri pravdepodobnejších menších únikoch je teda rýchle zní-

ženie prietoku cez AZ relatívne malé a k havarijnému odstaveniu

reaktora niektorým zo signálov (obr. 3) dochádza ešte pri dosta-

točnom prietoku. V čase kratšom ako 1 minúta po zásahu havarij-

nej ochrany klesne zvyškový výkon pod 5 % nominálnej hodnoty
2

s maximálne: hodnotou tepelného toku nižšou ako 50 kW/m , pričom

minimálna hoťnota kritického tepelného toku pri vare chladivá vo
2

veľkom objeme je približne 280 kW/m . Pre odstavený reaktor je
preto postačujúcou podmienkou pre dostatočné chladenie AZ udrža-

nie PČ pod hladinou dvojfázovej zmesi bez ohľadu na prietok chla-

divá. V takomto režime môže byť teplota povlaku len niekoľko °C

nad teplotou sýtosti chladivá.

Zjednodušené odhady uchladitelnosti odhalenej AZ sú znač-

ne pesimistické. Napr. dlhodobo prípustné odhalenie ÄZ chlade-

nej v hornom úseku len vznikajúcou vodnou parou pri podmienke

udržania teploty povlakov pod 1000 °C je len asi 0,5 m, úplne

nechladená AZ by sa na teplotu - 1200 °C zahriala v priebehu

2 - 4 minút.

Odhalenie AZ nevzniká len pri nedostatočnom celkovom množ-

í; j štve chladivá v PO. Tendencia k odhaľovaniu AZ sa uplatňuje

), vtedy, ked klesá hladina vo výstupných kolektoroch PG a stráca

i
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sa nátoková výška pre dopravovanie chladivá do AZ. Pri menších

otvoroch (napr. priemeru 90 mm) by k odhaleniu AZ dochádzalo

až po vyprázdnení HZK. Takýto priebeh však prichádza do úvahy

len v prípade zlyhania systémov havarijného chladenia. Pri

väčších únikoch (200 - 250 mm) je dočasné odhalenie AZ možné

aj pri dostatočnej zásobe chladivá v AZ. Negatívne sa tu uplat-

ňuje sací účinok únikového otvoru (ak vznikol na vstupnej stra-

ne reaktorovej nádoby), lokálneho zníženia tlaku pri kondenzá-

cii pary v dôsledku činnosti HA a doplňovacích čerpadiel, lo-

kálne vyššieho tlaku v AZ v mieste zdroja tepla. Negatívny ú-

činok má vytváranie nových hydrouzáverov v horúcich vetvách

cirkulačných slučiek bud preliatím kvapaliny cez výstupné ná-

trubky reaktorovej nádoby alebo doplňovaním z nízkotlakových

čerpadiel do horúcich vetiev.

5. VPLYV SEKUNDÁRNEHO OKRUHU

Pri malých a stredných únikoch má výmena tepla v PG výraz-

ný vplyv na priebeh procesu, pričom sa môže uplatňovať prenos

tepla v smere z PO do SO aj naopak. Tento mechanizmus po pri-

blížení teplôt chladivá v PO a v SO spomaľuje teplotné (v dvoj-

fázovom režime i tlakové) zmeny v PO a pri menších únikoch kom-

plikuje odtlakovanie PO. Velké tepelné toky v obrátenom smere,

ktoré vedú aj k natlakovaniu PO, sa dosahujú najmä po zapraco-

vaní HA. Pri menších únikoch je odvod tepla z PO do SO nutnosťou,

pretože doplňovanie vysokotlakovým systémom nepostačuje k odvodu

zvyškového výkonu reaktora.

Podmienkou udržania prirodzenej cirkulácie (či už v jed-

no- alebo v dvojfázovom režime) je vzájomná poloha zdroja (AZ)

a odvádzača (PG) tepla. Preto obrátenie smeru tepelného toku

v PG môže spôsobiť aj stagnáciu prietoku chladivá v PO.

PG majú silný vplyv aj na chovanie a význam hydrouzáverov.

Pri úniku z chladnej vetvy a pri tlaku v PO vyššom ako v SO
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môže para po prechode "horúcim" hydrouzáverom skondenzovať v PG

a nemusí už prechádzať "chladným" hydrouzáverom. Pri nižšom

tlaku v PO sa para prechádzajúca cez PG prehrieva a je nevyh-

nutné aj otvorenie hydrouzáveru v chladnej vetve.

Urýchlenie vychladzovania SO (napr. otvorením PSA) má

z tepelne-hydraulického hradiska priaznivý účinok na likvidá-

ciu havárie. Pri existencii 2 fáz v PO vedie znižovanie teplo-

ty aj k znižovaniu tlaku v PO a tým aj k znižovaniu úniku chla-

divá. Pri podchladenej kvapaline v PO sa znižuje len teplota

pri nepodstatnom vplyve na tlak, takže hmotnostný únik chladi-

vá sa môže aj zvýšiť, ale docieľuje sa rýchlejšie vychladenie

PO. Prevádzkový predpis dovoľuje vychladzovanie PO s maximál-

nym trendom len do 30 K/h, v havarijných situáciách by bolo

žiadúce tento trend zvýšiť (ako napr. v NSR na i(jj K/h). Dovo-

lený trend sa samozrejme v mnohých prípadoch výrazne prekraču-

je pri automatickej činnosti bezpečnostných systémov, najmä po

zapracovaní hydroakumulátorov.
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08R.2. ÚNIK CHLADIVÁ OTVOROM 90 MM Z CHLADNE3 VETVY

Hladiny dvojfázovej zmesi v rôznych čos tiech PO

v čase 5000 s po vzniku havárie podlá programu
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Zajišťováni jaderné bezpečnosti pokročilých bloků s tlakovod-

niroi reaktory

Prof. Ing., F. Klik,CSc. - EvUT Praha.

Při projektováni pokročilých bloků s tlakovodnimi reak-

tory se vychází především z projekčních a provozních zkuše-

nosti stávajících bloků, které jsou v posledních letech dopl-

ňovány a umocňovány pravděpodobnostním hodnocením jejich bez-

pečnosti /PSA/. To umožňuje jednak odhalovat a kategorizovat

jejich slabá místa a správně orientovat intelektuální úsilí a

finanční prostředky k případným modifikacím jejich technické-

ho provedeni a provozního řízeni. Mavice se PSA postupné stá-

vá integrální součásti vývoje a projektováni pokročilých blo-

ků, nebot umožňuje hodnotit a srovnávat jednotlivé projekční

a provozní varianty z hlediska bezpečnosti již ve stadiu pro-

jektování a na základě analýzy užitku a nákladů dosahovat

optimálního ŕeäeni.

Metoda využití PSA při projektování je dvoufázová. Prv-

ní fáze vyžaduje provedeni a analýzu PSA stávajících bloků a

výběr základního /srovnávacího/projektu. Druhá fáze předsta-

vuje iterativní proces /obr. -*,-/, který vyžaduje vypracováni

PSA modelu pro základní projekt, identifikaci a analýzu sla-

bých míst /dominantních sekvenci/ tohoto projektu, ověřeni

správnosti PSA modelu a hodnoceni projekčních a provozních

modifikací základního projektu s příslušnými zpětnými vazba-

mi pro jeho úpravy. Uvedený iterativní proces může proběh-

nout několikrát až do dosaženi vytčených cílů /např. požado-

vaného sníženi pravděpodobnosti vážného poškozeni aktivní

zóny/ konečného projektu.
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Shora uvedený proces byl a je aplikován při vývoji pok-

ročilých bloků s tlakovodnimi reaktory fy '.JESTIHGHOUSE. Jed-

ná se o blok velkého výkonu 1350 MW /označený AP - T350/ a

středního výkonu 600 KW /označený AP - 600/. Druhá iterativ-

ní fáze procesu byla aplikována mnohokrát u projektu AP -

- 1350 a do současné doby zatím dvakrát u projektu AP - 600.

U projektu AP - 1350 byla celková pravděpodobnost váž-

ného poäkození aktivní zóny snížena až na 1,5 x 1O~ rr" ,

přičemž nejdůležitější modifikace ve srovnáni se stávajícími

bloky zahrnují:

- Vetší tlakovou nádobu reaktoru než u současných bloků,

která umožňuje umístit aktivní zónu dostatečně hluboko pod

studenými smyčkami a příslušnými ucpávkami čerpadel tak,

aby případné prasknuti nebo netěsnosti nevedly k jejímu ob-

naženi .

- Integrovaný bezpečnostní systém, sestávající ze čtyřech

nezávislých mechanických podsystémů, které zajištuji počá-

teční vstřikováni, dlouhodobý odvod zbytkového tepla a

sprchováni vnitřního prostoru kontejmentu při LCCA havári-

ích.

- Nádrž umístSnou v kontejmentu, která zajiituje dlouhodobou

recirkulaci vody při velké LOCA havárii.

- Systém havarijního napájeni vodou, sestávájici ze dvou mo-

torem a dvou parní turbinou poháněných čerpadel.

- Kromě normálního další, na střídavém elektrickém napájeni

nezávislý systém zahlcováni ucpávek hlavních cirkulačních

čerpadel, s cílem snížit pravděpodobnost LOCA únikem vody

ucpávkami.

- Předimenzovaný ochranný systém parního generátoru ke zmír-

něni potenciálních r.osledků prasknuti teplosmánné trubky
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AP - 1350 znamená podstatné zlepSeni bezpečnosti oproti

existujícím blokům téže firmy /kde se pravděpodobnosti po5-
-4 -e —1kožení aktivni zóny pohybuji v rozsahu 10 - m rr /.

aíziko LOCA havárii představuje jen 2,5 % z celkového rizika

poškození aktivni zóny a oproti současným blokům je absolut-

ně o dva řády nižší. K celkovému riziku nejvíce přispívají

ztráta vnějšího elektrického napájeni /52,5 '/•/ a úplná ztrá-

ta pomocného chlazeni /22,5 %/. Absolutní riziko těchto do-

minantních Iniciujících události je vSak také podstatně men-

ši neí u stávajících bloků.

U bloku AP - 6C0 je vedle vy5š1 bezpečnosti hlavním cí-

lem projektováni i podstatné zjednoduSeni bloku a tím sníže-

ni investičních nákladů a zvýšeni spolehlivosti provozu.

Hlavni modifikace oproti stávajícím středním blokům zahrnuji:

- Použití bezucpávkových cirkulačních čerpadel v integrálním

provedeni s parním generátorem v každé smyčce /celkové us-

pořádáni je dvousmyčkové/. To, spolu s aplikaci koncepce

LR8 /leak before break/, vede k značnému zjednodušení pri-

márního okruhu a k podstatné objemové redukci prostoru v

němž je uložen.

- Důsledná aplikace výhradně pasivních bezpečnostních systé-

mů jako základního prostředku pro zmirňování přechodových

procesů a LOCA havárii. Aktivni bezpečnostní systémy jsou

proto považovány za druhotné a nemusí být tudíž provedeny

jako bezpečnostně významné. Pasivní bezpečnostní systémy

jsou tvořeny soustavou nádrži, výměníků tepla, potrubí a

ventilů, kterými jsou připojeny na příslušné funkční systé-

my. Ventily jsou ovládány bud elektromotory se stejnosměr-

ným napájením, nebo pneumaticky. V případě selháni přís-

lušného pohonu nebo inicujiciho signálu zůstávají v bez-
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pečné poloze.

Pasivní bezpečnostní systémy zajištující odvod zbytkové-

ho tepla 2 primárního okruhu, doplňováni chladivá primárního

okruhu a havarijni chlazeni aktivní zóny při LOCA haváriích

/počáteční krátkodobé vstřikováni i dlouhodobou recirkulaci

vody/ jsou schematicky znázorněny na obr. -2-. Kromě toho,

jinými pasivními systémy je zajištěno i sprchováni vnitřního

prostoru ochranné obálky a odvod tepla z jejich stčn do at-

mosféry.

Významnou součásti pasivních bezpečnostních systémů je

nádrž rezervní vody pro výměnu paliva, umístěná přímo pod

podlahou reaktorového sálu. Slouží jako tepelná jímka pro

odvod zbytkového tepla a v případě velkých LOCA havárii za-

jišťuje samospádem dlouhodobé zaplavováni reaktoru vodou.

Ckruh plnotlakého pasivního odvodu zbytkového tepla s přiro-

zenou cirkulaci se uvádí v činnost automaticky, signálem od

nízké úrovně hladiny vody v parním generátoru. Ventily na vy-

pouštěcim potrubí plnotlakých doplňovacích nádrži se otevíra-

jí automaticky, signálem od hladiny vody v kompenzátoru obje-

mu. Při pokračující* poklesu tlaku v primárním okruhu se

přes zpětné ventity automaticky připojuji i hydroakunulátory

a zajištuji dalSi vstřikováni vody do primárního okruhu.

Dlouhodobé zaplavováni reaktoru vodou, po vyprázdněni doplňo-

vacích nadrží a hydroakumulátorú, je zajištěno samospádem z

nádríe rezervní vody pro výmenu paliva. Předtím je však nut-

no primární okruh odtlakovat systémem ventilů, které se au-

tomaticky postupně otvírají na základě signálů od postupují-

cího poklesu hladiny vody v plnotlakých doplňovacích nádržích.

Systém pro odtlakováni primárního okruhu proSel rozsáhlý*

vývoje* s cílen dosažení co největ£1 spolehlivosti. První
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tři stupné jsou ve dvou větvích připojeny na kompenzátor ob-

jemu, čtvrtý stupen /opět dvouvětvový/ na horké potrubí pri-

márního okruhu. Stupně se tiši průměrem výfukového potrubí .

V každém stupni.jsou dva sériově řazené ventily. Druhé ventily

ve směru prouděni jsou,v prvních třech stupních, připojených

na kompenzátor objejnu, normálně v otevřené poloze Jsou sta-

novena kriteria úspěšnosti odttakováni /otevřeni požadované-

ho z celkového počtu ventilů/ pro různé rozsahy LCCA havárii.

Dlouhodobá recirkulace je zajišťována tím, že pára unikající

z primárního okruhu kondenzuje na vnitřních stěnách ochranné

obálky, kondenzát stéká zpit do nádrže a odtud se samospádem

vrací do primárního okruhu. Pasivní odvod tepla z povrchu

ochranné obálky se uskutečňuje přirozeným tahem vzduchu po

její vnějíi straní /není naznačeno na obrázku/.

Na současné úrovni projektováni středního bloku byla

etikova pravděpodobnost vážného poškozeni aktivní zóny sníže-

na na 1,3 x 10 rr a konečným cítěn je dostat se až na

hodnotu 1 x 10 rr" . K celkové pravděpodobnosti poškozeni

aktivní zóny relativně nejvíce /6" W přispívají malé a střed-

ní LOCA havárie i když ve srovnáni se současnými bloky je

jejich absolutní příspěvek řádově nižší. Navíc, zjednodušený

primární okruh • pasivní bezpečnostní systémy vedou k pod-

statným úsporám stavebních a konstrukčních materiálů a stroj-

ních a elektrotechnických komponent jaderné výrobny páry

/čerpadel, potrubí, armatur, v/měniků, elektromotorů, kabelů

atd./, které,,oproti stávajícím blokům, dosahuji až padesáti

a více procent. To vSe se promítá do ekonomických ukazatelů.

Podle projektu jsou současné měrné investiční náklady nižší

než 15G0 US t /k:', výrooni náklady niž51 než u uhelných

elektráren v USA a doba výstavby 36 měsíců o i zahájeni

betonáže až po vsázku paliva do reaktoru. Celková
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doba od objednávky a? do zahájeni komerčního provozu by ne-

mela překročit 5 let.

Závěrem je možno konstatovat, že provádšné vývojové a

projekční práce s plným využitím PSA prokazuji, že pokročilé

bloky s 11 akovodní mi reaktory budou mít řádev? vyšší bezpeč-

nost než nejlepší v současné dobé provozované bloky. Navíc

střední blok bude podstatné jednodušší a kompaktnější, rei-

pečnost velkých i středních bloků bude srovnatelná i když

každý z nich má svá unikátní dominantní rizika. Na současné

úrovni projektováni jsou to u velkého bloku ztráta vnjjäiho

elektrického napájeni a u středního bloku malé a střední L C CA

havárie.
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Obr. 1 Zapojení PSA do procesu projektování
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1 - aktivní zóna
2 - studená větev primárního okruhu
J - horká větev primárního okruhu
4 - kompensátor objemu
? - pasivní výměník pro odvod zbytkového tepla
6 - nádrž rezervní.vody pro výměnu paliva
7 - plnotlaká doplňovací nádrž (2x)
8 - hydroakumulátor (2x)
9 - ventily ovládané stejnosměrnými motory (2x)
10 - pneumatické ventily
11 - přívod kondensétu ze sběrné jimky (2x)

Obr. 2 Principiální funkční schema pasivních bezpečnost-
ních systémů připojených na primární okruh bloku
AP - 600
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da

Ve svém referátu Vás hodlám seznámit s problematikou,

která souvisela s přípravou předčasného užívání, s vlastním

převzetím do předčasného užívání, uvádění JE Dukovany do

zkušebního provozu a následně do trvalého provozu.

Z hlediska dodavatelských vztahů je nejsložitější etapa

spouštění JE, které byla věnována pozornost ústředních orgánů

několika způsoby v průběhu let 1980-1983. Ke splnění tohoto

úkolu se konala dne 27.5.1983 porada u místopředsedy vlády

ČSSR s. Ing. Gerleho, kde na základě stanovisek zúčastněných

ministerstev byly k části "organizace spouštění JE" dohodnuty

následující kroky, které měly dopad na systém dodavatelsko-

odběratelských 'vztahů:

- vědecké vedení a výkon spouštění prvních bloků V2 Jaslovské

Bohunice a Dukovany zajišíuje Výzkumný ústav jaderných

elektráren a provozovatel na zařízení, které GDT předá

odběrateli do předčasného užívání (po druhé revizi)

- spouštění proběhne na nepřevzatém zařízení pod plnou

odpovědností provozovatelé za .ádné provedení spouštění

jak z hlediska technického, tak i bezpečnostního

- po skončeném spouštění

Na podkladě této porady bylo uloženo příslušným VHJ

uzavřít "Dohodu o spouštění", která by při respektování

přijatých závěrů sloužila investorovi a GDT za podklad pro

konkrétní úpravu smluvních závazků. Na JE Dukovany byla

"Dohoda o spouštění" 1. bloku uzavřena mezi GŘ ČEZ a GŘ

Škoda 21.9.19B3 a dodatek k ní 11.10.1983. V dohodě jsou

zakotveny vztahy mezi odběratelem a gen. dodavatelem a

účast VÚJE.
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Tyto zásady pak byly podrobně rozpracovány v dodatku

dHS, který byl po vyřešení rozporů řídícím štábem a střed-

ními články řízení uzavřen 31.10.1984. Ve shrnutí nutné je

vyzvednout tyto dohody:

- došlo ke zřízení komplexního vyzkoušení pouze na 144 hod.

chod na jmenovitém výkonu (etapy FS a ES se z hlediska

HZ považují za přípravu ke komplexnímu vyzkoušení).

- provozování bloků v průběhu KV zajistí pro GDT odběratel,

zařízení zůstává v jeho předčasném užívání

- předání a převzetí do předčasného užívání budou provedeny

kontroly po jednotlivých PS resp. DPS s důrazem na tento

obsah:

- soupis závad a nedostatků, průvodní technická dokumen-

tace, provozní hmoty

- vyhodnocení přípravy ke spouštění

- prohlášení GDT, že stav zařízení neohrožuje bezpečnost

a zdreví osob

- zařízení do předčasného užíváni odběratel nepřevezme,

pokud budou při této přejímce zjištěny závady, či ne-

dostatky bránící zahájení fyzikálního spouštění

26. listopadu 1983 bylo vydáno UPV ČSSR č. 226 v této

formulaci: " FMPE, FMHTS, FMEP, MSV CSR a MSV SSR se ukládá

zabezpečit zvýšenou součinnost provozovatele s dodavatelskými

organizacemi v průběhu dokončování stavebních a montážních

prací. V průběhu seřizovačích a spouštěcích prací postupně

přejímat v předstihu předem stanovené a dohodnuté soubory

strojů a zařízení vč. stavebních objektů a některé další

soubory (jejich části provozovat personálem provozovatele,

popř. dočasně užívat)."

V zájmu konečného vyjasnění dosud nesjednocených názorů,

zda v popisovaném případě jde o předčasné užívání ve smyslu

ust. § 288 odst. 3 HZ s vazbou na ustanoveni § 83 stavebního



zákona či nikoli, uskutečnilo se z iniciativy k.p. Jaderné

elektrárny Oukovany ve dnech 11. a 12.6.1984 na ONV v Tře-

bíči projednání charakteru užívání pro výkon spouštění. Za

účasti zástsupců SKVTRI, FMPE, ČSKAE, Ústavu hospodářského

práva za presidium SA ČSSR, Ústav státní správy, Jm KNV

v Brně, ONV Třebíč a odběratele bylo konstatováno, že

užívání zařízení pro výkon spouštěni bloků JE, jak roz-

hodnuto u místopředsedy vlády ČSSR s. Ing. Gerleho dne 25.5.1963

a potvrzeno UPV ČSSR č. 226/83|nemá povahu předčasného ufcí-

vání ve smyslu ust. § 288 odst. 3 HZ a § 83 stavebního zá-

kona, protože zařízení není užíváno pro účely pro něž je

budováno, nýbrž výlučně pro zkoušky tohoto zařízení před-

cházející KV, které jednoznačně patří do povinností gen.

dodavatele technologické části. Odběratel dle těchto rozhod-

nutí supluje činnosti dodavatele. Z těchto důvodů nepřichází

v úvahu postup předepsaný ust. § 288 odst. 3 a souhlas

Stavebního úřadu dle ust. § 83 SZ, postačídohoda odběratele

a dodavatele o podmínkách užívání.

Průběh předčasného užíváni

Pro zabezpečení řádné činnosti přejímacího řízení

technologických dodávek bylo nutné zpracovat interní meto-

diku přejímání vydáním řídích aktů ve formě příkazu ředitele.

Jedním ze základních aktů bylo rozdělení dílčích provozních

souborů a stavebních objektů o určení odpovědnosti za hos-

podaření s národním majetkem na jednotlivé odbory. Dalším

závažným aktem bylo stanovení poradních orgánů ředitele ve

formě komisí jmenovitě na jednotlivé pracovníky, rozpracování

právních předpisů ČSKAE, ČÚBP a ustanovení komise stavebníka.

Vždy před přejímacím řízením z podnětu investora se

uskutečnilo pracovní jednání přejímacích komisí, které

byly seznámeny s podkladovou části, správy a povinnostmi,

vypývající z přijatých a uzavřených dodatků k HS s GOT

a současně projednány metodické pokyny pro vlastní sesta-

vování protokolů o předání a převzetí do předčasného uží-
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vání a následné převzetí po úspěšném KV.

Po dohodě s GDT Škoda byla technologická dodávka každého

výrobního bloku rozdělena pro přejímání do profesních skupin

dle OPS: primární část, elektro-primární část, elektro-

sekundární část, SKŘ-primární část, SKŘ-sekundární část a

sekundární strojní část a tů již ve vztahu na řídící akty

odběratele. Současně s GOT byl dohodnut postup předávání

projektů skutečného provedení a průvodní technické dokumentace

odběrateli tak, aby při přejímání bylo průkazné její odevzdáni.

Skutečný stav naplňování uvedených aktů a dohod byl

u všech bloků shodný a vždy se opakovaly stejné nedostatky -

nebyla dokončena montáž některých PS, resp. DPS, průkaz o ukon-

čení individuálních zkoušek. Zkoušky PKV některých systémů

zejména nepredaná úplná dokumentace skutečného provedení

(elektro a SKŘ) a dokladová část průvodní technické dokumen-

tace dle přílohy č. 7 k zákl. HS s GOT a dokumenty dle vyhl.

105/82 Sb ČÚBP.

K převzetí u všech bloků došlo až dohodou, které byly

globálni s ;im, že vlastní protokoly o převzetí do "před-

časného užívání" jednotlivých PS, resp. DPS budou dokončeny

postupně do zahájení komplexního vyzkoušení. Touto dohodou

nedošlo k naplnění dodatku k zákl. HS.

0 převzetí dodávky ve dvou etapách:

- PS (DPS) nutné k zahájení FS

- PS (OPS) nutné k zahájení KV

Nedokoncenost jednotlivých protokolů o předání do před-

časného užívání v dohodnutých etapách spouštěni mělo negativní

vliv v přejímacích komisích, kde činnost předčasného užívání

se prolínala již s přípravnou činnosti vlastního přejímacího

řízení dle hospodářského zákona.
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Na závěr k etapě předčasného užívání:

- přejímací řízení bylo rozloženo časově do několika měsíců,

což vedlo ke zkvalitnění obsahu jednotlivých protokolů

a vedlo k dostatečnému prostoru pro získání přehledu o celé

technologické dodávce

- nesporně se urychlil a zkvalitnil proces aktivních

zkoušek s tím, že odpovědnost převzal odběratel, který

má kvalifikované a zkušené specialisty pro které bylo

vlastní spouštění velkým přínosem

- vlastní spouštění odběratelem uvolnilo dodavatelskou

kapacitu u GDT i jeho finálních dodavatelů,do značné

míry tímto byla oslabena funkce generálního dodavatele

- a úplně na závěr lze hodnotit průběh předčasného užíváni,

že byl přínosem zejména pro všechny pracovníky, kteří se

na tomto aktu podíleli

Uvádění JE Dukovany do zkušebního provozu

Dodavatel je povinen dle ust. § 289 HZ oznámit odbě-

rateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dodávka nebo její

část připravena k odevzdání - odevzdává-li se komplexním

vyzkoušením nebo prováděním jiných zkoušek, musí oznámit

den jejich zahájení.

Lhůta 15 dnů pro odběratele, který zajištuje pracovní

program vlastního fyzického přejímání, kontroly projektů

skutečného provedeni, průvodní technické dokumentace strojů

a zařízení dle zPD původní vyhl. č. 44/1977 Sb § 41 rozpra-

covanou do přílohy č. 7 k HS, provozní předpisy a další

dokladovou část, která je součástí dodávky vč. eventuelního

příslušenství k jednotlivým DPS, je velmi krátká při pře-

jímání tak velkých a složitých investičních celků jako je

jeden výrobní blok.
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Z provedených kontrol byly činěny soupisy vad a nedodělků

po jednotlivých DPS a sjednávány lhůty pro jejich odstraněni.

Současně se tvořily soupisy z kontroly předávané dokumentace

a dokladové části. V průměru na jednom bloku bylo shledáno

2 520 vad a nedodělků. Z toho v průměru 150 rozporů, z nichž

se nepodařilo ani na úrovni statutárních zástupců odstranit

30 položek, které byly později projednávány u SA. Neúplná

dokumentace nebo závady v ní představovali v průměru

350 položek, z nichž opět část byla vymáhána v SA.

Připravenost celého přejímacího procesu a jeho obsahy

byly vždy připraveny k podpisům celé přejímací komise v čase

úspěšného ukončení KV.

Úspěšným ukončením komplexního vyzkoušení přechází

zařízení plynule do zkušebního provozu. Pro tento okamžik

plyne ze stavebního zákona povinnost pro provozovatele

vlastnit souhlas se zahájením zkušebního provozu od sta-

vebního úřadu před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

Souhlasy pro jednotlivé bloky byly vydávány po předchozí

dohodě se stavebním úřadem na podkladě souhlasných sta-

novisek dozorných orgánů zejména ČSKAE, IBP, KHS,Sboru

PO KS následně:

1. blok - zkušební provoz zahájen dne 3.5.1985

-Státní dozor ČSKAE vydal k zahájení ZK rozhodnutí čís.

39/85 dne 26.4.19B5. Dbsahovalo 15 podmínek s termíny odstra-

nění do ukonč. zkušebního provozu. Podmínky, jejichž splnění

bylo časově náročnější a byly zakotveny v rozhodnutí čís.

105/85.

-Jm KNV Brno - KHS vydal rozhodnutí zn. 426-244/85 dne

7.5.1985. Souhlas podmínil splněním 7 obecných podmínek

v průběhu ZK.

-IBP pro Jihomoravský kraj vydal kladné stanovisko S-217/9.

00/85-JZ dne 3.5.1985 s uvedením požadavků pro zkušební provoz.
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-Jm KNV - odbor Sboru PS vydal stanovisko KIP0/P-646/1985

z 19.6.1985. Pochůzkou zjištěné závady nebránily zahájení zkus.

provozu bloku

-OVÚP ONV v Třebíči vydal na základě kladných stanovisek

dotčených orgánů souhlas se zahájením zkušebního provozu dne

29.4.1985.

2. blok - zkušební provoz zahájen dne 21.3.1986

-IGP pro Jihomoravský kraj vydal stanovisko S-291/9.00/

/86-JZ dne 21.3.1986. Na základě předložených dokladů a zís-

kaných poznatků z dozoru hodnotil zařízení jako způsobilé

k uvedení do zkus. provozu.

-Jm KNV Brno - KHS vydal rozhodnutí č. 265/244/86 dne 20.3.

1986. Na základě uskutečněných jednání a šetření souhlasil

se zahájením zkus. provozu při splnění 7 podmínek v jeho

průběhu.

-Státní dozor ČSKAE vydal rozhodnutí 6. 37/86 z 19.3.19B6.

Po posouzení předprovozní bezpečnostní zprávy, výsledků

energetického spouštění a úspěšného ukončení komplexního

vyzkoušení a na základě výsledků inspekční činnosti se

zahájením ZK souhlasí. Souhlas podmiňuje splněním 8 pod-

mínek v průběhu ZK.

-Jm KNV - KSSPO v Brně vydal kladná stanovisko dne 19.3.

1986 bez zásadních připomínek. Kontrolou zjištěné závady

nebránily zahájení zkus. provozu.

- ONV - DVÚP Třebíč vydal souhlas č.j. VÚP 346/86-332/4-Ka

dne 20.3.1986, podmíněný splněním podmínek ČSKAE, uvedených v

rozhodnutí č. 37/86 ze dne 19.3.1986.

3r blok - zkušební provoz zahájen dne 20.12.1987

-Jm KNV - KSSPO v Brně vydal kladné stanovisko KIPO/P-

- 1092/86 dne 19.12.1986. Se zahájením zkus. provozu souhlasil

za předpokladu úspěšného ukončení KV.



-IBP pro Jihomoravský kraj vydal dne 19.12.1986 stanovisko

č.j. S-33B/9.GO/B6-JZ, ve kterém souhlasí na základě před-

ložených dokladů a provedeného dozoru se zahájením zkušebního

provozu.

-Jm KNV - KHS dle dips č. 366 z 19.12.1986 souhlasí se

zahájením zkušebního provozu. Souhlas podmínil splněním

7 podmínek v průběhu této etapy.

-Stá-tní doze ČSKAE dálnopisně dne 20.12.1986 vyjádřil sou-

hlas. Souhlas byl dán a vázán na splnění 8 podmínek v průběhu

zkus. provozu.

-Jm KNV - OVLHZ Brno souhlasil za podmínek kladných

stanovisek KHS, IBP a KIPO a úspěšným ukončením KV.

-ONV - OVÚP Třebíč zaslal souhlas k zahájení zkus. pro-

vozu dopisem č.j. VÚP/2262/86/Sv ze dne 20.12.19B6 za

předpokladu splnění podmínek dotčených orgánů statní správy

a rozhodnutí ČSKAE.

4. blok - zkušební provoz zahájen dne 19.7.11987

-Jm KNV Brno - KHS vydal závazný posudek zn. 687-244/87 dne

17.7.1987. Stanovil 8 podmínek k odstranění v průběhu zkus.

provozu.

-IBP pro Jihomoravský kraj vydal kladné stanovisko

S-360/9.00/87-JZ dne 17.7.1987. V etapě zkus. provozu stanovil

k odstranění 11 podmínek.

-Státní dozor CSKAE vydal rozhodnutí č. 8B/87 dne 19.7.

1987. Souhlas byl vázán na odstranění 5-ti pomínek v průběhu

zkus. provozu.

-Jm KNV Brno - odbor VLHZ vydal na základě přezkoumání sta-

vu souhlas se zahájením zkus. provozu zn. Vod/1826/1987/235-Ho

dno 16.7.1987,

-ONV Třebíč - OVÚP vyínl na základě výsledků místního jedná-

ní r.ouhlas dne 14.3.19b"/ |ud č.j. VÚP 1305/87-332/4-Ka.
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Blok
převzetí

souhlas

3
29

.5

.4

1
.1985

.1985

21

20

2

.3.

.3.

1986

1986

20

20

3

.12.

.12.

1986

1986

19

19

4

.7

.7
.1987

.1987

Po dohotí.' s dozornými orgány stavební úřad rozhodl a

vydal rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu pro-

vozu pro který stanovil podmínky. Většina podmínek byla

shodná a. vydaných stanovisek dozorných orgánů.

Blok 1 2 3 4

rozhodnutí 18.9.1986 30.6.1987 30.9.1987 25.7.198B

Vzhledem k neprokázání plnění jednotlivých podmínek

bylo u 1. bloku požádáno 2x o prodloužení platnosti roz-

hodnutí a u 2. a 3. bloku jedenkrát. Pozdní odstraňování

závad vytčených ve stanoviscích dozorných orgánů bylo

zajištováno u jednotlivých dodavatelů formou víceprací

jako samostatné obchodní případy. Snad nejsložitější

podmínky byly v elektročásti týkající se požární ochrany

kabelů.

Po splnění podmínek z rozhodnutí o prozatímním užívání

ke zkušebnímu provozu ajeho vyhodnocení včetně stanoviska

nad-řlzeného orgánu investorovi byla vydána kolaudační

rozhodnutí k trvalému provozu:

Blok 1 2 3 •:;

rozhodnutí 12.12.1988 15.12.1988 14.6.1989 dosud nevydáno

Kolaudace vydohospodářských objektů byla orgánem Jm KNV

realizována ve dvou etapách pro HVB I a HVB II:

HVB I - rozhodnutí vydáno 18.7.1988

HVB II - rozhodnutí vydáno 1.2.1989

Za podmínek uplatněných dozornými orgány a za dodržení

podmínek a limitů pro vypouštěné vody.
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Kolaudace vleček a objektů souvisejících byla

rozdělena Drážním správním orgánem Správy střední

dráhy v Olomouci do dvou etap:

- vnější vlečky, žst. Rakšice a objekty související - trvalé

užívání vydáno 10.2.1988

- Vnitřní vlečky a objekty související - trvalé užívání

vydáno 2.9.1988

Objekty nesouvisející přímo s výrobními ^oky byly

kolaudovány samostaině, aby užívání bylo zabezpečeno před

vlastními zkouškami výrobních bloků. Rozsah objektů s následnou

vazbou na užívání měl být řešen v rámci POV a zakotven

v hosp. smlouvě s dodavatelem.

Na závěr mého příspěvku, využívám této příležitosti

jako tajemník přejímací komise, abych tímto poděkoval

všem členům pracovních a přejímacích komisí za jejich

činnost a dobrou spolupráci.
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Provozní diagnostika EDU

Xng. waroásv Hulín

CtíZ - JE Dukovany

Provozní diagnostikou se v CEZ-EDU speciálně zabývá

naše oddělení diagnostiky. Z hlediska účelu je v současné

době diagnostika v EDU zaměřena na 2 cíle:

- zvýšení bezpečnosti 1.0.

- zvýSení ekonomie provozu a údržby

Z hlediska vybavení jsou k dispozici stabilní systémy

a soubor přenosných měřících přístrojů. Stabilní systém

provozní diagnostiky je instalován ne každém reaktorovém

bloku se standardní konfigurací čidel. Plní tři základní

funkce:

Jedná se o sledování vibrací reaktorové nádoby, vnitřní

vestavby, vibračního pohybu parogenerátoru a k němu při-

pojených potrubí. Po technické stránce systém využívá

aparaturu dovezenou od firmy KWU z NSR. Na reaktoru jsou

i umístěna čicla absolutního pohybu ve vertikálním směru,

na parogenerátorech Sidla relativních posuvů parogeneréto-

I ru v horizontální rovině. Základní metodou hodnocení techni
al

kého stavu zařízení je srovnávání frekvenčních spekter
i

signálů s referenčními, a to jednak během jednotlivých

kampaní a jednak po období celého života bloku. Z odchylek

i vlastních frekvencí lze usuzovat na změny mechanických

vlastností konstrukce primárního okruhu. Doposud byly

! pozorovány odchylky způsobené mechanickou montáží reaktoru,
J považované za dovolené, a odchylky způsobené něnou techno-
i

| logických parametrů.
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nová metoda je zavedena kontrola rozsahu výchy-

lek při vibracích parogenerátorů. Jejich amplitudy se po-

hybují v rozmezí kolem 0,' mm. I když je chvění parogenerá-

torů co do velékosti většinou stabilní, byl zaznamenán případ

zesilujících se vibrací u 6. parogenerátorů •-'. bloku, způso-

bený pravděpodobní částečným uvolněním jednoho za závěsů.

lento systém sleduje zvukové vlny iířící se materiálem.

K tomu využívané piezoelektrické akcelerometry, přichycené

na povrch zařízení primárního okruhu. Celá aparatura j3 rovněž

dodávkou ty KWU z NSR. Citlivost systému je velmi vysoká,

snímá i drobný šramot a lehké klepání impulzních trubek,

jak bylo pozorováno u 4. parogenerátorů 3. bloku.

Nejčistějším klepáním v primárním okruhu jsou údery

klínu HUA, rozechvíváného turbulencemi kolem proudícího média.

Jejich zachycení umožňuje určit HUA s nadměrným klepáním,

které lze podle dosavadní zkuSenosti eliminovat ručním dovy-

tažením HUA do horní polohy. V rámci experimentálního systému

VOEZ B m o byly akcelurometrem na KO v roce ' 988 sledovány

silné údery. Po rozboru signálu bylo usuzováno , že jejich

zdrojem je konstrukce sprchy KO. Revisí při GO v roce '989

byl tento předpoklad potvrzen nálezem uvolněného uchycení

•prchy v závěsu. Po jeho opravě údery v KO vymizely.

it.*?*1- $ SrS^SÍ -hl9Xníel}_cirkulaôní ch_fierpadel_ (HCC2

Opravou měřícího kanálu akvelerometru v systému pro

sledování volných částí, umístěného na HCČ, bylo umožněno

měření vibrací na nízkých kmitočtech, jejichž dominantním

zdrojem jsou otáčky hřídele.
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V těchto signálech ásou pozorovány nevyváženosti rotorů,

nedokonalé zoseni, vůle v ložiscích a některé závady na

spojce. Nsicolik těchto závad bylo postupně objeveno během

roku 1968 na HCC l. a 4. bloku. Po následujících opatřeních

se podařilo zjiStěné nedostatky odstranit.

Zajímavý experiment proběhl při spouštění 3. bloku

po GO v roc- '989. Dvě HCC vykazovala zvýšené chvění. Po

vzájemném natočení rotorů Čerpadla a pohonu a stanovený

úhel bylo chvěni eliminováno na přijatelnou úroveň. Nevý-

hodou je urSitá pracnost z důvodu 2* až 3x opakovaného

rozspojkování a ruční manipulace s rotory. Základní smysl
Hec

sledování ppočívá v pravidelném hodnocení úrovně a charak-

teru vibrací běhen kampaní, poskytující informace o trendu

ve vývoji technického stavu čerpadla. Cle těchto výsledků

lze doporučovat a vybírat HCC pro opravu a hodnotit účelnost

a úspěšnost prováděných oprav. .

Piagno»tik3_rotaSnXch strojů

je zaměřena předevSím na zvýšení ekonomie provozu a

údržby zachycením vznikajících poruch a vyloučením neče-

kaných výpadků. Příznaky zhoršováni stavu strojů jsou zjiš-

tovény analýzou vibraci a kontrolou stavu valivých ložisek.

& měření a analýze vibrací se používají metodiky dánské
M

firmy Bruel a Kjeer, jejíž přístroje tvoří podstatnou čest

vybavení naSeho odděleni. K záznamům a analýze spektrálních

charakteristik signálů slouží počítač Hewlet Packard, pomo-

cí nějž se tisknou operativní piotokoly o stavu strojů.

Rozsah měření pokrývá při měsíčním intervalu všechna

důležitá soustrojí. Jejich seznam uvádí tabulka

v Příloze(2. Pravidelné záznamy slouží k vyhodnocení
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atavu všech soustrojí na konci kampaně. ?o se vydává jako

doporučení k provádění oprav a plánovaných zásahů. Zároveň

informuje o strojích, u kterých je zásah zbytečný ( a v mno-

ha případech i Škodlivý). V tom tkvi hlavní smysl ekonomické-

ho přínosu diagnostiky pro EDU.

V současné době provádíme po ukončení GO kontrolu

úspěšnosti oprav strojů. Výsledky slouží jako argument o

správnosti našich závěrů. Stává se totiž, že po provedení

plánované opravy se stav stroje z hlediska vibrací nežádou-

cím způsobem zhorší. V době odevzdání referátu to byl případ

čerpadla TVD 6 na '. CCS.

DalSi význam diagnostiky rotačních strojů tkví v možnos-

ti stanovit při náhlém zhoršení stavu stroje příčinu vzniku

závady. 0 tom se vydává operativní protokol, který slouží

současně ~ako příloha pracovních příkazů pro údržbu.
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Seznam sledovaných soustrojí

Primárni okruh

Príloha

. iv i._ i 6 D0+

. TK _ú,40,6tí

3. IJi '0,50

4. K U,lw,i3

5 . TE 3 i , 3 - , 3 3 DOi

6 . TA i i . 1 - , 1 3 , * : , ^ , 2 3

7 . IG 1 1 , 1 - DOt

ô. lit . 0 , 4 0 , 6 0 DO-

9. TH 21,41,6i D0»

10. TJ - 1 , 4 1 , 6 1

11. Tíi 10 DO»,i,3

12. TL 11 DOI,2,3

13. TL 7č DO1.DO2

14. TL 75 D01.D02

15. TL 73 D0I.D02

16. TL 74 DOI,DOS

17 TL 76 DO.,DOi

hlavní cirkulační dar.

doplň. Šerp. PO a bórové

regulace*

cerp. odpouštění chladivá PO

Šerp. vlož. okruhu HCC

čerp. vlož. okruhu SOBR

olejová čerpadla HCC

čerp. chlazeni bazénu vyho-

řelého paliva

čerp. organizovaných dnikA

m navar. Šerp. deal vody

VT havar. Šerp. deml vody

cirkulační systém boxu PG

cirkulační Bystém Šachty Re

odvodní vent, systém z Re-

- sálu

odvodni vent, systém z

strojovny

odvod vzduchu z Re-sálu přes

filtry

odvod vsduchu z Re-sálu bez

filtrace

odvod vzduchu z digestoři!

Be-sálu



Příloha -

Sekundární okruh

l. QIC 04.(54.)2.01.1-5 napájecí čerpadla bloku

.. KC l°04.(54.)i.05.i-6 kondenzátní Serp. ' stupně

3. KG Í°04.{54.)1.06.J-6 kondfnzátní 8erp. - stupně

4. PCK 04.(54.)'.I 5.1-4 podávací čerp. kondenzátu

5. PCS 04.(54.)1,-4.1-4 podávací Serp. separátu

6. Vývěvy 04.(54.)1.-9.1-6 gerpadla vývěv

7. CVOO 04.(54.)I.32.1-4 gerpadla VO generátoru

8. CSV 04.(54.)1.38.1-4 gerpadla statorové vody

9. TVD 16.1.04.1-12 gerp. technické vody důležité

10. TVN 16.1.05.1-3 čerp. technické vody nedůležité

11. BQDV 16.1.03.1-4 gerpadla chladící vody

U. TL 41 D01 přívod vzduchu do HZ při odstaveném

Re

13. TL 4- DOI.DO^ přívod vzduchu do Re-sálu

14. TL 44 DOI.DCk přívod vzduchu do etažérky

vzduchotechniky

15. TL 43 DO1,DŮ2,DO3 přívod vzduchu do místnosti

reaktorovny
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OH-LIHE VIBRODIAGHOSTICKT SYST1H TURBOSOUSTROJI

SKODA 220 HV 4.BLOCU VVER 44O HW

Ing. Ntlpor
On-lme vibrodiagnosticky systém zajistuje nepřetržitou

predikci a detekci poruch mechanického chodu sledovaných

turbosoustrojl. Hávrh je zpracován formou studie.

l. snímaní požadovaných veličin

t.t. Osazeni turbosoustro.il Skoda 220 MW snímací vibraci

Osazeni - obr. c. i, předpokládá sledovaní absolutních

vibraci všech ložiskových stojanů turbosoustrojí s výjimkou

pomocného budíce ve dvou směrech - vertikálním, horizontál-

ním, v axiálním sméru jsou osazeny samostatné a společné lo-

ZlsKove stojany jedním snímačem s výjimkou ložiskových sto-

janů budíce a pomocného budíce. Požadovaný frekvenční roz-

sah snímačů je 10 - 12 000 Hz, poCet snímačů je 26.

Dale jsou ložiskové stojany turbosoustrojí s výjimkou

budíce a pomocného budíce osazeny dvojicemi snímačů relativ-

ních rotorových vibraci, které mezi sebou svírají úhel 90*.

Požadovaný frekvenční rozsah snímačů je 2 - 5 000 Hz, počet

snímačů je 17 včetně snímače vztažné značky rotoru.

1.2. Snímaní korelačních veličin

Krom* přímých mechanických vlivů ovlivňuje charakter a

velikost vibraci množství veliCin souvisejících se zatížením

a provozem turbosoustrojí. Pro správné stanoveni okamžitého

mechanického stavu turbosoustrojí za provozu je nutno vyiou-

Cit vliv těchto veličin. Jedná se napr. o výkon, otáCky, te-

ploty, tlaky, posuvy apod. Celkový počet sledovaných veličin

pro jedno turbosoustrojl je cca 50. Snímání požadovaných ve-

liCin předpokládáme paralelním připojením na provozní čidla.

í •-



- 114 -

Výhodnejší alternativou je přímý přenos potřebných hodnot z

počítače ASR TP do počítače vibrodiagnostického systému,

ovsem stávající výpočetní jednotky ASR TP provozovaných ja-

derných elektráren a jejich softwarové vybaveni neni k tomu

přizpůsobeno.

1.3. Indikace chodu zařízeni formou binárních veličin

Pro komplexní pojetí diagnostiky z hlediska zbytkové

životnosti zařízeni nutno znát pocty cyklů najeti a odstave-

ni turbosoustroJI, pocty provozních hodin a poety hodin pro- t

vozu turbosoustrojí př-i nízkých a vysokých frekvencích limi-

tovaných provozními předpisy. Pro on-line vibrodiagnostický

system se nabízí reSenl sledováni cyklů najetí a odstavení

pomoci jednoduchých binárních vstupu do výpočetní jednotky.

Binární vstupy/výstupy umožňuji vlče variant vyu2iti. Možno

např. sledovat překročení nastavených mezí, indikovat neno-

minalnl stavy apod. Pocty provozních hodin navrhujeme odecl-

tat pomocí vnitřních hodin výpočetní jednotky.

2. Merici a vyhodnocovací zařízeni

Měřici a vyhodnocovací zařízeni vibrodiagnostického

systému 8 turbosoustrojí 4 bloků VVER 440MW je vhodne reali-

zovat pomoci distribuovane výpo.Cetnl sítě se spolec- ou

sbérnicí LAN - obr. c. 2. Každé turbosoustrojí tvoří

diagnostický subsystém.

Přepínač měřicích míst jednotlivých subsystémů společně

s A/D převodníkem musí umožnit zpracovaní minimálne 43

střídavých a cca 50 stejnosměrných signálů. Při použiti mul-

tiplexerti EXP 20 v kombinaci s lŕ-ti bitovým ô kanálovým

převodníkem DAS 20 firmy Metra Byte provedeným jako zásuvná

karta do pocitace PC AT je moano dosáhnout zpracovaní a2 126
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různých signálů. Vlastni výpočetní jednotKa diagnostického

subsystému - terminal pro styK s procesem, disponuje vnitřní

paměti 640 KB, Koprocesorem 80 267, pevným disKem 20 MB, A/D

Kartou s multiplexery (dle specifiKace výše), FFT kartou,

Kartou binárních vstupů/výstupů (40 vstupů/30 výstupů) a Ko-

munikacni Kartou pro LAH.

Výpočetní JednotKa systému - terminal pro styK s obslu-

hou, Je tvořen výpočetní jednotkou PC AT s vnitrní paměti

i MB, Koprocesorem 80 287, pevným disKem 40 MB, pružnými

diskovými jednotkami 1,2 MB, 360 KB, Komunikační kartou pro

LAH a periferiemi - tablet, panel obsluhy, klávesnice, obra-

zovka, tiskárna, souřadnicový zapisovač.

Je vnodné Jeden z terminálů pro styk s procesem doplnit

o vstupy, výstupy periférii. Uvedený terminal pro styk s

procesem by zálohoval terminál pro styK s obsluhou v případe

jeho poruchy.

3. VlbrodiagnostlKa turbosoustrojl

V časti vibrodiagnostika turbosoustrojl se zaměříme na

stručný popis vyhodnoceni měřených veličin, jez by mělo

umožit programové vybaveni systému.

U vibrodiagnostiky turbosoustrojl specifikujeme oblasti:

3.1. Vibrodiagnostika při nominálních otáCKách.

3.2. Vibrodiagnostika při proměnných otáčkách

3.1. Vibrodiagnostika p n nominálních otáčkách

3,1.1. Masnlmanl charakteristických hodnot počátečního stavu

Počátečním stavem rozumíme novy stroj, nebo stroj po

generální oprave.

CharaktensticKé tiodnoty - statorové vibrace: mohutnost

dráhy Kmitaní 10 - '. 000 Hz, vybrané spektrální sJozKy FFT
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analýzy drahý kmitů 10 - 1 000 Hz, fázové Uhly některých

vybraných složek, složky průchozích frekvenci lopatkovánl

TFT analýzy zrychleni knuta 10 - 12 COO Kz.

Charakteristické hodnoty - relatívni rotorové vibrace:

vektorový součet S^^^.^ dvou vzájemné kolmých příslušných

signálů 2 - 5000 Hz, filtrovaný orbit otáčkové složky se za-

znamenámlm S m w , natočeni °- n»c»iw_ . tvaru orbitu.

Charakteristické hodnoty relativních rotorových vibraci

možno nasnlmat z?, předpokladu nízkých hodnot run-outu (neo-

krouhlosti hřídele). v případě vyssiho run-outu nutno run-

•uut kompenzovat ve výpočetních jednotkách subsystémů.

Uvedené charakteristické hodnoty jsou uloženy v data-

bance subsystémů. Ze spektrálních složek drahý kmitů 10 -

l 000 Hz i e vytvorí referenční spektra zvýšením hodnot slo-

žek počátečního stavu o hodnoty eliminující nevýrazné vlivy

korelačních veličin na charakter vibraci.

Dále nutno do databanky subsystémů vložit korekční

krivky korelačních veličin výrazné ovlivňujících charakter

vibrací.

3.1.Z. Automatizovaná provozní diagnostika při nominálních,

otáčkach

Při automatizované provozní vibrodiagnostice se trvale

porovnává mohutnost kmitáni dráhy kmitů absolutních statoro-

vých vibrací, vektorový součet S.^elativnlch rotorových

vibrací s hodnotami limitujícími provoz turbosoustrojl. Při

zvýšeni hodnot výpočetní jednotka zasahuje dle velikosti

hodnot do zabezpečovacího systému.

Spektrální složky FFT analýzy dráhy kmitů 10 - 1 000 Hz

absolutních statorových vibraci jsou trvale porovnávány s

referenčními spektry. Při překročení ohraničeni referenčního
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spektra výpočetní jednotka pr-: vafli i:•.•:• f ľ.oi na vliv Korelač-

ních veličin. V případe nezjištění viivu Korelačních veli-

čin, výpočetní jednotka signalizuje prekročení ref erencilch

mezi, porovnává všechny charakteristické hodnoty absolutních

statorových a relativních rotorových vibraci s hodnotami po-

čátečního stavu, porovnává vzájemné souvislosti změn chara-

kteristických hodnot, a identifikuje pritinú chvení ve vazbě

s ostatními údaji databanky. Jsou-íi vhodná doplnková zjis-

těnl nepostihnutelná přímo on-line systémem napr. tribilo-

gická měřeni, výpočetní jednotka signalizuje vhodnost reali-

zace.

V případe nárůstu vibraci při dalším neměnném stavu se

po identifikaci a stanovení stupně nebezpečnosti závady pro-

vede nové ohraničení referenčních spekter a stroj se

provozuje a diagnostikuje jak bylo popsáno vyse.

V případe trvalého nárůstu vibraci výpočetní jednotka

prognostikuje dobu prekročení mezí limitujících provoz

turbosoustrojl.

Při neménném stavu od stavu počátečního se s periodou

1 měsíce ukládají všechny charakteristické hodnoty v data-

bance subsystému a slouží k dokumentaci stavu stroje.

3.2. Vibrodiagnostika pri proménnych otáčkách

Vibrodiagnostika pri proměnných otáčkách zahrnuje

vibrodiagnostiku najíždění a odstavovaní turbosoustrojl.

Hutno sledovat tyto charakteristické hodnoty:

- amplitudové charakteristiky - závislost mohutnosti Kmi-

táni drahý kmitu abs. stator, vibraci na otáčkach

- fázové charakteristiky - závislost fázového úhlu otáčko-

vé složky abs. stator, vibraci na otáčkách
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- charakteristiky -SUM, závislost vektorového součtu R„UUL1

rel. rotor, vibraci na otáčkach

- vývoj orbitu - závislost filtrovaných orbita na otáčkách

- průběhy abs. stator, a rel. rotor, vibraci u jednotli-

vých ložisek

- polární diagramy

Uvedené charakteristické hodnoty nutno sledovat až do

maximálních otaCek při zkouškách RPZ.

Měřené hodnoty jsou významné vzhledem k radiálnímu

vůlím při přejezdu kritických otáček a z hlediska objasněni

problematiky chvěni pri uloženi NT dílů na pružných ocelo-

vých mostech.

Pro komplexní pojetí diagnostiky nutno dolnit databanku

vibrodiagn atického systému o dalsl údaje charakterizující

stav zařízeni. Diagnostický soubor musí dále obsahovat:

základní doby životnosti hlavních části stanovených výrobcem;

základní pasport zařízeni a montáže (přičemž předepané hod-

noty dle pasportu se porovnávají s hodnotami naměřenými u

nového stroje, a dále při kaZdá demontáži a montáži stroje);

objektivní zpracováni revizních nálezů; evidenci mimořádných

provozních stavů, které mohou ohrozit celkovou životnost za-

rizenl; evidenci životnosti a poruch vedlejších zařízení,

které ovlivňují celkovou spolehlivost zařízení; výsledky

provedených doplnkových zjištění (tribologická měření, endo-

sKopickä zjištěni) apod.

Otiaje mecharncKeho chodu a stavu turbosoustrojl nutno

komplexne zpracovávat ve vzájemných souvislostech, ve vazbě

k Životnosti zařízení a plánováni oprav dle skutečného stavu

zařízení.
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SKI hotel,
PROVOZ A '''DR"BA JE

Nové Město na Moravé, duben

Technické a ekonomické podmínky zvyšování vyhoření a prodlužování
kampani reaktorů VVER 14P.

F.Pazdera, O. Bárta, K.Kloc , Z. Val voda

Ostav jaderného výzkumu, *ež
xOstav jaderných paliv, Zbraslav

A N O T A C E

V referátu jsou uveder.y výsledky výpočtů cit l ivost i palivové
složky měrných výrobních nákladů na elektrickou energii na
vyhořeni v rozmezí 0 - frť* MWd/kg U pro doby mezi výměnami paliva
T a '•'- měsíců. Výsledky jsou založeny na sovětských neutronově
fyzikálních údajích. Analyzována je též cit l ivost na cenové změny
jednotlivých položek palivového cyklu.

Dále jsou diskutovány technické problémy chování palivových
článků vznikající při zvyšováni vyhořeni paliva, a to ze dvou
základních pohledů:

zachování vysoké provozní spolehlivosti palivových článků z
hlediska potřeb provozovatele a

- zachování vysoké úrovně bezpečnosti aktivní z.:-ny z hlediska
dozorných orgánů.

Závěrem jsou shrnuty hlavní problémy, kterým je v souvislosti
se zvyšováním vyhoření nutno věnovat zvýšenou pozornost a shrnuty
případné ekonomické efekty přechodu na vyšší vyhoření respektive
delší palivové cykly.
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i . ''VOD

Počínaje rokem ' : dochází k postupnému zvyšováni středního
vyhoření paliva tlakovodnlch a varných reaktorů v západních
zemích, zejména USA. V současné době činí dosahovaná vyhořeni 4'.
MWd kg U v tlakovodnlch reaktorech a -in MWd-kg U ve varných
reaktorech. Tato vyhořeni byla určena jako optimální na přelomu
ľľir^A a ":-rflp» l e t .

V posledních letech dochází k prudkému růstu nákladů
respektive ceny konce palivového cyklu. Lze očekávat, že tato
situace posune optimální vyhoření opět k vyšším hodnotám.

Vyhořeni kolem 1 1 MWd kg U, typické pro reaktory VVER l-'ť.
lze v tomto kontextu považovat za překonaná. 2 tohoto hlediska je
nutno ^e zabývat otázkou přínosu přechodu na vyšší vyhořeni,
technických problémů s tím spojených a bezpečnostních aspektů
způsobených případným přechodem na vyšší vyhoření.

Refrát navazuje na dřívější úvahy, týkající se především
ohledu dozorných orgánů na problémy zvýšeného vyhoření ľ II.

EK.ONOMIE ZViCENi'HO VYHOPENt

Ve s p o l u p r a c í s e SSSR b y l o provedeno předběžné hodnoceni
nožných ekonomických p ř í n o s ů z v ý š e n é h o vyhořeni pro r e a k t o r y WER
1<m a př ípadného prod loužen í doby mezi výměnami p a l i v a z 1.' měsíců
na iS měsíců I ľ, : ' , ' i. Hodnocení v y c h á z e l o z n e u t r o n o v ě f y z i k á l n í c h
výpočtů provedených v IAE Moskva pro s t á v a j í c í způsob překládek
paliva ' "out-in" "< , získaná závislost požadovaného obohacení na
středním vyhořeni vyjímaného paliva je uvedena na obr. i. Na obr. .:
je uveden odpovídající počet cyklů za předpokladu, že doba trvání
jednoho cyklu je '* ~"-R efektivních dnů pro i ?WĚ měsíční cykly a '
ľ'- efektivních dnů pro ' <•• měsíční cykly.

Na obr. a 1 je uvedena závislost palivové složky měrných
výrobních nákladů na vyhořeni pro 1 ""MM. a 18MB měsíční cykly. Pro
potřeby ekonomického hodnoceni byly použity světové ceny položek
palivového cyklu í v * > a vliv nejdůležitějších položek ťčinitele
času, ceny uranu, ceny separační práce a ceny konce palivového
cyk lu ' zkoumán v o b l a s t i možných výkyvů na základě dnešních
z n a l o s t i . Ceny p ř i b l i ž n ě odpovídají č s . podmínkám za předpokladu,
že J Rb = 1 t- 'zhruba odpovídá ceně nakupovaného p a l i v a ) . Za
předpokladu, že i Rb = i P Kčs odpovídá cena v mi 11 s/k Wh ceně v
hal.'kWh.

V tab. 1 j sou pro l e p š í představu uvedeny absolutn í úspory pro
zvýšení vyhořeni z :'.u na '4 ••. MWd/kg U a z •!'• na .n MWd/kg U a v
tab. 2. z t r á t y v p a l i v o v é s l o ž c e při přechodu z ! . 'Mi na 1 SlBB
měsíční cyk lus ( z t r á t y by byly pravděpodobně bohatě kompenzovány
zvýšeným využit ím) přepočtené na jeden reaktor za rok.

Jak j e v i d ě t z tabulky, e x i s t u j i d o s t a t e č n é ekonomické
st imuly ke zvyšování vyhořeni. V případě zvýšení ceny konce
pal ivového cyklu l z e považovat přechod k vyfisím vyhořením za
takřka nezbytný.

'.. FYZIK/.LNT PROBLfMY SPOJENC SE ZVÝřENÍM VYHOfENT

Jak j i ž by lo uvedeno na o b r . ' , zvýšeni vyhoření j e umožňováno
v ě t š i n o u ' z v ý š e n í m obohacením pa l i va . S tím j e spojena c e l i řada
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problémů, které musí být uspokojivě vyřešeny:
- způsob kompenzace zvýšené reaktivity na začátku cyklu,
- optimalizace překládek paliva tak, aby nedocházelo ke zvýšeni

nerovnoměrnosti rozloženi výkonu v aktivní z ně, prípadné
prokázat, že zvýšeni maximálního lokálního výkonu paliva Je z
bezpečnostních hledisek akceptovatelné,

- prekládky paliva "out-in" vedou obecně s rostoucím vyhořením ke
zvyšováni dávek na nádobu,

- některé způsoby kompenzace reaktivity mohou vést ke zvyšováni
výkonového či teplotního koeficientu reaktivity, je třeba
prokázat, ze Jejich hodnoty budou z hlediska bezpečnosti v
přijatelných mezích,

- v některých případech múze být z ekonomických důvodů žádoucí
spolu se zvyšováním vyhoření též zvyšovat dobu mezi výmenami
paliva, za těchto okolnosti se výše uvedené problémy dále
zvětšuj í ,

- volba vhodných přechodových cyklů tak, aby byly jak technicky,
tak ekonomicky př i j a te lné .

Vyřešení výše uvedených technických problémů múze vyžadovat:
přechod na překládky se sníženým únikem neutronů "in-out" s
případným pozitivním ekonomickým dopadem nebo jiné odpovídající
řešení,

- použití vyhořívajicih absorbérů.
Z hlediska vlivu na chováni paliva v provozních a havarijních

stavech mohou nastat tyto negativní dopady:
- zvýšeni maximálního lokálního výkonu v aktivní z'ně,
- zvýšení skoků lokálního lineárního výkonu zejména po překládce

pal i va,
- zvýšení ..oeficientú reaktivity a
- změna slovení paliva přimlšenim vyhořivajiclch absorbérů.

Detailní problémy aktivních z'n pro č t ř l e t é kampaně Jsou
diskutovány napr. v ('-, , i.

!. P R O V O Z N Í S P O L E H L I V O S T P A L I V A A V L I V D E F E K T N E C H " L ' . N K ' " '

Z á k l a d n í m y p r o b l é m y n á v r h u a c h o v á n i p a l i v a p r o v y š š í
v y h o ř e n i j s o u u v o l f . o v á n i p l y n n ý c h p r o d u k t ů š t e p e n í a t l a k p l y n ů
u v n i t ř p a l i v o v é h o č l á n k u , k o r o z e ä h y d r i d a c e p o k r y t i , r o z m ě r o v é a
g e o m e t r i c k é z m ě n y . p r o d l u ž o v á n í p a l i v o v é h o e l e m e n t u a p a l i v o v é
k a z e t y , o h ý b á n í p a l i v o v é h o e l e m e n t u , z m e n š o v á n i n e b o z v ě t š o v á n i
průméru pokrytí, relaxace pružin ve mřížkách atd. r a integri ta
palivového elementu odolnost vůči koroznímu praskání v důsledku
mechanické interakce paliva s pokratXm a dalším mechanismům
porušeni'. Pro velká vyhořeni může byt většina těchto problémů
vyřešena změnou konstrukce paliva, jako je zvětšením místa v
kazeté pro růst palivových elementů a objemu pro uvolněné plyny
uvnitř palivového eiementu. Koroze pokryti je stěžejním problémem
dosahování vyšálch vyhoření v západních typech reaktorů
používajících pro pokryti s l i t iny Zircaloy Pro pokryti palivových
elementů reaktorů VVEP. jež používají s l i t inu Zr ' Wb není koroze
rozhodujícím problémem. 7L hlediska mechanické intorakce palivo
povlak je zvýšení vyhořeni málo nebezpečné, nebo' se bude
odehrávat při nižších výkonech. Pr avděp>odobnost poškozeni se vsak
může zvýšit v prvních cyklech v důsledku vyšších výkonových zmén
způsobených vyšší m obohaceni ni

Pro hodnocení paliva z vý-Se uvedených hledisek byl vyvinut
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výpočtový program PIN f ' "I . který je ve spolupráci se SSSR Qvéřovín
na instrumentovaných experimentech prováděných na reaktoru MR a na
poradí ač ni m rozboru vyhořelého paliva z komerčních reaktorů ['-'I.
Pro detailní popis rozměrových změn je vyvíjen program CEFEUS a
dvourozměrný program AXIDEF I J^1'.

Důležitým problémem, který je nutno hlouběji analyzovat,jsou
defektní palivové články. Při zvyšováni vyhořeni do .'.'l MWd kg U
nedochází z hlediska úniku těkavých a plynných produktů štěpeni k
žádným podstatným zmenám. U krátko a střednědobých nuklidú dochází
po několika dnech k dosaženi sytné koncentrace a výsledné
generované množství je tedy úměrné hustotě štěpeni. Nedochází ani
ke kvalitativní změně transportních mechanismů vedoucích k
uvolnění radioaktivních PÍ z keramického paliva do chladivá
primárního okruhu. Kumulací plutonia v palivu dochází k mírným
zmériám štěpných výtěžků jednotlivých nuk lidů. Tyto zrněny vsak v
žádném případě nevedou k rapidnímu zhoršení radia ní situace.

Negativní dopad má vsak zvýšení vyhoření na možnost zamořeni
povrchů štěpitelným materiálem. V podmínkách vyššího vyhoření jsou
stávající linuty určující přípustný počet defektnlch PE
nepřijatelné. Práce reaktoru při poškození 1 "•'. všech PE, z toho
l\l '. s i lné poškozených PE s přímým kontaktem chladi vo-pal i vo by
vedla k silnému zamořeni povrchů primárního okruhu štěpitelným
materiálem s veškerými důsledky na průběh oprav a revizi zařízeni
primárního okruhu, především parogenerátorů. Z tohoto hlediska se
jeví rozumným zavedeni tzv. provozního limitu počtu poškozených
PE, při jehož dosaženi by byla obsluha povinna při nejbližší
odstávce identifikovat defektni palivové soubory a vyřadit je z
aktivní zíny, a havarijního provozního limitu, při kterém by
obsluha reaktoru byla povinna najít takový režim provozu, pří
kterém by v předem stanovené době došlo k poklesu monitorované
aktivity pod limitní hodnotu a v opačném případě reaktor odstavit.
Návrh takových provozních limitů je uveden v tab. '.

Jelikož transportní mechanizmy zůstávají v uvedené oblasti
vyhořeni zachovány, je možno k optimalizaci provozních režimů a
kontrole stavu PE použit kontrolních metodik, vyvinuitých pro
stávající režim reaktoru WER -1 i'! MM. Jedná se o:
- palivový expertní systém PES, určený k optimalizaci průběhu

výkonu bloku z hlediska pravděpodobnosti poškozeni povlaku PE,
kontinuální gamma-spektrometrii chladivá primárního okruhu

doplněnou o soubor programů PEPA. umožňující kontinuální
kvantitativní hodnocení stavu povlaku PE, odhad stupně jejich
poškození a pre-dikci vývoje radiační situace při přechodových
režimech.

Základní verze obou k'dů jsou v současné době j iž instalovány
ve zkušebním provozu na blocích JE Dukovany. Lze předpokládat, že
koncem tohoto roku budou trvale zařazeny do stávajícího
informačního systému EDU.

V průběhu příštích let budou doplněny základní verze obou
souborů programů tak, aby postihovaly všechny významné procesy,
vedoucí k poškození povlaku PE. Zatím k'd PES optimalizuje
zatěžováni PE z hlediska nejpravděpodobnějšího mechanizmu
vedoucího k poškození povlaku, t. j . interakce pal i vo-povlak.
• PCMI i . K rozšíření k-'dů, použitých v expertním systému,je vyvíjen
program AXIDEF, a souběžné je prováděna optimalizace použitých
semiempirických konstant na základě srovnání predikce s výsledky
si pping-testů. Pokračují rovněž experimenty, simulujíc! podmínky
zatěžováni povlaku v reálných podmínkách burst-testy? . Na základe



hodnocení stavu palivových kazet v prúbéhu odstávky pokračuje
rovněž další vývoj Jcódu pro predikci radiační situace v chladivú
pri přechodových režimech, který je součástí programového vybaveni
PEPA.

Lze očekávat, že v době přechodu reaktorů WER 440 na vyšší
vyhoření budou vyvinuté kontrolní metody schopny spolehlivě
kontrolovat stav povlaku PE a predikovat další vývoj radiační
situace v chladivú primárního okruhu.

Dosavadní 'zkušenosti západních zemí se zvyšováním vyhoření
jsou uvedeny v ! 12, 1"-., 1 A J.

'>. BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY ZVYŠOVANÍ VYHOFENt

Na z á k l a d e b e z p e č n o s t n í c h s t u d i i í napr . I ! f>,1.1 ' provedených
na západe v s o u v i s l o s t i s přechodem na vyšš í vyhoření j e možno
k o n s t a t o v a t , trn:
- nejsou očekávány kvalitativně nové jevy v souvislosti s vyšším

vyhoř ení m,
- neexistují bezpečnostní problémy zásadní povahy,
- vliv na životni prostředí z pohledu celého jaderného komplexu

'výroba paliva, provoz Jaderných elektráren a konec palivového
cyklu' je mírně pozitivní,

- je potřeba značného množství výzkumně vývojových práci pro každé
zvýšení vyhořeni, jednak Jako podkladů pro povolovací řízení,
jednak jako podkladů k posouzení vhodnosti dosavadních limitů a
podmínek případné k jejich aktualizaci.

Akumulovaná aktivita múze vzrůstat u dlouhodobých
radionuk1 idů, avšak pro krátkodobé radionuklidy zastane
akumulovaná aktivita nezvýšena. Z dlouhodobých štěpných produktů
narůstá výrazněji aktivita pouze pro Cs-1 " 1 , Cs-1"̂ "1 a Sr-'^P.
Hustota emise neutronů z transuranových izotopů roste s vyhořením
s faktorem ";.,r. 'z "0 na .-iP MWd/kg U.. Uvolněný podíl těkavých
produktů štěpeni z paliva do volných objemů v článku mine vzrůst
na dvojnásobek. Aktivita uvolněná do chladivá z případných
dehermetizovaných palivových článků by měla být odstraněna
čisticím systémem, takže se zvýšeným vyhořením by nemělo dojit ke
zvýšení uvolňování aktivity do okolí jaderné elektrárny. Vliv v
ostatních částech palivového cyklu by měl být ve skutečnosti
pozitivní, neboť přes mírné zvýš»ní obsahu dlouhodobých
radionuklidů dochází k redukci vyjímaného množství paliva.

Chování paliva v havarijních situacích bude ovlivněno
především větším uvolněním plynných produktů štěpení do volných
objemů v palivovém článku. Pro tyto účely je vylepšován výpočtový
program FRAS i ' " I.

Zvýšené vyhořeni má též vliv na operace ve vnějším palivovém
cyklu, výrobu paliva, skladováni čerstvého paliva, skladováni
vyhořelého paliva a přepravu vyhořelého paliva. Se zvýšeným
obohacením musí být prověřeny otázky kritičnosti sVladú Jak
čerstvého, tak vyhořelého paliva. Z hlediska přepravy vyhořelého
paliva je nutno prověřit: odvod tepla, stínění, uvolňováni
štěpných plynů a zachováni podkritičnosti .

,'.. ZAVfľR
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Zvýáenim středního vyhořeni paliva reaktorů WER $••)••*• ze - MJ
na •>'. MWd'kg U lze dosáhnout úspor okolo '0 mil. Kčs na jeden
reaktor za rok. Úspory závisí si lné na ceně konce palivového cyklu
a s růstem nakladú na konec palivového cyklu Ještě dále porostou.

Základními problémy pro dosaženi vyšších vyhoření jsou otázky
nutronové fyzikálního návrhu aktivní zóny a problémy
spolehlivovsti paliva.

Na rozdíl od západních tlakovodních reaktorů nebude pro
reaktory WER "Jľ> limitujícím koroze materiálu pokryti a to
především v důsledku lepších vlastnosti materiálu Zr)Nb oproti
s l i t ině Zircaloy.

Vliv plynoucí na okolí jaderné elektrárny v důsledku vyšších
vyhořeni je zanedbatelný a celkové důsledky z pohledu celého
Jadernéenergetického komplexu budou mírné pozitivní a to především
v důsledku menšího množství vyjímaného paliva z reaktoru.

Nutnou podmínku zachováni radiační bezpečnosti při přechodu
na vyšší vyhoření je zachování stávající úrovne spolehlivosti PE.
Prodlouženi doby pobytu PE v aktivní zL.ně nesmí vést ke zvýšení
pravdepodobnosti poškozeni. Dosavadní experimentální výsledky
neprokázaly zvýšeni pravděpodobnosti poškození povlaku PE při
vyhoření < ó« MWd/kg U.

Stav povlaku palivových elementů v předpokládané oblasti
vyhořeni je možno za provozu spolehlivě kontrolovat metodikami
vyvinutými pro stávající režim provozu bloku a včas tak
identifikovat případný vznik abnormální situace. Každý takto
provozovaný blok by měl být vybaven kontinuálním monitorováním
chladivá promárniho okruhu, softwarem pro kontinuální hodnoceni
stavu povlaku na základě méřené okamžité radiační situace v
chladlvu.

Každá zavážka by mela být hodnocena z hlediska
pravděpodobnosti poškozeni povlaku PE 'off-line výpočtem kódem
PES). Bloky s prodlouženou kampani by měly být vybaveny on-line
pracujícím programovým vybavením PES, které umožni optimalizovat
průběh přechodových režimů z hlediska pravděpodobnosti poškozeni
povi ak u PE.
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Cena v mi1. Kčs

Varianta

Základní
Úrok O '/.
Úrok IP '•'..
Cena U 32. 5 í/kg U
Cena U 130 <6/kg U
Cana 3 50 t / J . S . P.
Konec cyklu 800 *'kg U
Konec cyklu 1 .'..0d S/kg I.I

I2MB měsíční

30*-? "5

3 "* '-?
^•6. 7

30.4
33, y

32.4

B5. 4

IS.tf.fl

14.?.
3,1

7 , ' ?

19,1
7-'J., ó

lBMi měsíční

; 7 , ••'

41,4
33. í
34 , 2
44.7

910, 4

45*60

J 4 . 7
2.3
9.0
O T*

7.1
j 7, •;

Tab.l. Úspory při zvýáení vyhořeul
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Ona v « i l . Kčs

Varianta

Základní
Úrok 0 '/.
Úrok 10 •/.
Cma U 32. 5 S/kg U
Cm* U 130 *xkg U
Can* ISO */J.S. P.
Konce cyklu 800 */kg U
KOMC cyklu 1600 t/kg U

12 na 18

3 6

-29,1
-24,2
-33,9
-24,1
-39.3
-34.8
-31,6
-36,4

4 5

-24,4
-19.5
-29,0
-20,3
-32.6
-29,1
-26.7
-31,5

••siční

6 0

-24,7
-19,3
-29,7
-20,6
-32,9
-29.5
-27.8
-31.6

Tab.2. Ztráty pfi prodlouženi kampané
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S T A V P E

Typ l iadtu Počet defektnlch PE ot - a k t i v i t a
(program PEPA) (detekováno Np239)

1. stupeň prôv. 1 le i tu 0,1 . X ano
Akce:
úplne KGO s vyrazením
defektnlch PE při odstavce

2. stupeň prôv. limitu 0,2 "/.
Akce:
sníženi Úrovne aktivit pod
tuto úroveň do 24 hod.

Tab. 3. Návrh provozních limitů
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. 1. Zvýítnf vyhorení reaktoru VVER
Obohaoaní

OboMCMnC 1*1

28

ÚJVÍtac

30 M 40 40 50 B6 60
Vyhomtŕ. IMVM/fcgl

68 70

VVER 440-12 mi*. VVER 440-1* mm.

cbv.2. ZvýtW vyhoraní reaktoru VVER
PoČrt cyklů

7

6

0

4

3

2

1

n

řoovtoi

_ - — - ^ — — -
, - — - . — — '

,̂—-

25 30 30 40 40 00 00 60 8» 70

— VVER 440-12 RMW. -+- VVER 440 - 18 mí*.

JÍJVíHÍ
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c; r-. 3, Palivová akttka nákladu
VVER 440 - 12 matiční cyklua

Ctna Imlll»/fcWM

26 30 40 46 60 66
Vyberaní; liWd/lol

60 66

ZMMMMfttUl

uiao«/i«
0 f » * 0 * UK* 10%

K. O. 800 */*- K. O. M00 »/0

(ÍJVMČ
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»•. 4. Palivová tkňka nákladu
VVER 440 - 18 mědcní cyklus

30 36 40 46 60 66
Vyhmwní. NWd/l«]

60 66 70

UrofcO* UrakiO«
K. e. MO «/ho-

U 82.5 «/ho
K. e. WOO 9/Q

UJVI
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PaOVC2NÍM_SySTÉIffiM_SVHK

I n ~ . V. Holouš, Ing. S. " o t r ě , I n s . J « Sehet t i r .n
ŽKC3A Plzeň s . p . , ZES-VVr.";

Ano t 'i c o

Předmětem analysy je systematický rozdíl raeri iJaji od-

porových cnínnčů teploty a termoelektrických snímačů SVHK

používaných pro měřeni teplot chladivá v primárních smyčkách

reaktoru 7 213. ?Ja základě výsledku modelového experimentu,

provedeného na 4. bloku EDU, Je dokázáno, že teplotu pri-

'-"uížľuího chladivá nepřesně inOll&ji termoelektrické snímače.

Odchylka je způsobena chybně určenou korekcí údajů termo-

elektrických snímačů, v důsledku zanedbání vlivu teplotních

poměrů připojovacích skříní srovnávacích konců KS 545 v prů-

běhu kvaziizotermickeho stavu primárního okruhu.

1. tfvod

Ohřev chladivá v reaktoru představuje v podmínkách nere-
gulovatelného průtoku v primárním okruhu WER ekvivalent te-
pelného výkonu, podle kterého je provoz reaktoru řízen. Na
přesnosti jeho měření do značné míry závisí, zda při dodržo-
vání veličiny ohřevu, zahrnuté do Limit a podmínek, blok do-
sahuje projektových hodnot ekonomických ukazatelů.

Obecně se předpokládá, že aparatura Hindukuš je schopna

měřit ohřev s přesností posledního zobrazovaného dělení,

t. j. ÍO,1°C. Této přesnosti je dosaženo individuálními ko-

rekcemi měřících kanálů, určovanými na základě jejich kalib-

race v průběhu kvaziizotermickeho stavu primárního okruhu.

Uvedená tolerance reprezentuje odchylku výkonu zhruba

-0,3%, což ?.e jak z hlediska bezpečnosti, tak ekonomiky
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provozu reaktoru reálná přesnost řízení procesu generace

tepla, adekvátní kvalitě technologického zařízení bloku.

Pochybnost o deklarované přesnosti něření teplot vzbu-

zuje systematický rozdíl mezi údaji odporových snímačů tep-

loty (OST) a termoelektrických snímačů (T23) SVRK ze stej-

ných cirkulačních smyček, který dosahuje veličiny 0,4 °C.

Odporové snímače udávají na všech provozovaných blocích vyš-

ší teplotu, přičemž samotným měřením nelze určit, které sní-

mače měří přesně. Požadavek na striktní dodržování ohřevu

s přesností -0,J °C v podmínkách nejistoty měření teplot

0,4 °C je zřejmě problematický.

2. Metrologie teplot primárního chladivá ve smyčkách

SVHK je vybaven pro měření teplot primárního chladivá

OST sovětské provenience, typ TSP8053» zálohovanými dvojicí

plástových chromel-alumelových TES, rovněž sovětské výroby,

typové označení TCHA2O76. Srovnávací konce TES z jednotli-

vých smyček, studené i horké větve, jsou svedeny vždy do jed-

né připojovací akříně KS 545f osazené dvěma OST typ TSP 8053/S.

Skříň funguje jako pasivní termostat. Teplota vnitřního

prostoru skříň", uměřená OST, je přepočtena na termoelek-

trické napětí, které se přičítá k termoelektrickému napětí

TES a z celkové hodnoty se určuje teplota chladivá TES.

Aparatura HindukuŠ není přizpůsobena pro vyhodnocení

napěťových signálů výše uvedených snímačů podle individuál-

ních charakteristik. Programové vybavení obsahuje standardní

charakteristiku OST třídy 21 a polynoinické náhrady nominál-

ního termoelektrického napětí dvojice chromel-alumel jako

funkce teploty, respektive její inverzní variantu.

Snímače se proto necejchují. Odchylky od nominálních

charakteristik se eliminují v rámci kalibrace kompletních
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měřfc/ch kanálů SVRK při kvaziizotermickém stavu (KIS) pri-
márního okruhu, charakterizovaného zhruba vyrovnanou teplo-
tou primárního okruhu cca 260 °C. Vyrovnaného stavu je dosa-
ženo ohřevem zařízení cirkulační prací hlavních oběhových
čerpadel, bez odběru tepla v parogenerátorech. Zjištěné in-
dividuální odchylky od střední teploty vybrané skupiny sní-
mačů, podle stávající metodiky obvykle OST z horkých větví
cirkulačních smyček, jsou jako korekce snímačů zahrnuty do
programového vybavení SVRX.

Používaný systém korekcí sjednocuje charakteristiky
snímačů v bodě, který se obecně může lišit od skutečné tep-
loty a ponechává bez úprav směrnice charakteristik. I přes
tyto nedostatky představuje racionální způsůtf odstranění
vzájemných rozdílů kompletních měřících kanálů SVHK, při ko-
rektně organizovaném KIS do úrovně blízké poslednímu zobra-
zovanému dělení aparatury Hindukuš.

Přesto se okamžitě po uvedení reaktoru do provozu obje-
vuje systematický rozdíl mezi údaji OST a TES, který asympto-
ticky narůstó o 0,2 - 0,8°C. Nejčetnější (35%) je odchyl-
ka 0,4 °C, OST udávají ve všech případech vyšší teplotu.

3« Modelové experiment

Po dohodě s provozovatelem bylo instalováno v době od-
stávky na 4. bloku VEDU experimentální zařízení modelující
teplotní poměry, ve kterých jsou snímače SVRK provozovány.
V návaznosti na standardní aparaturu Hindukuš a III. počítač
bylo možné na základě porovnání s přesnými analogy jednotli-
vých dílů měřících řetězců ověřovat funkci kanálů a jejich
částí v širokém rozsahu provozních stacionárních a přechodo-
vých stavů.

Blokové schéma experimentálního zařízení je na obr. 1.

Zkoušená čidla SVRK, 3 ks TES typ TCHA2076 a 2 ks OTS
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.typ TSP8053, byla umístěna v elektricky vytápěné svislé

trubkové peci s plynule regulovatelnou teplotou. Jako kon-

trolní snímač byl v peci instalován OST Rosemount Pt 100,

typ B 12383, ověřený ÚNM Praha jako etalon 3. třídy.

Provozní TSS byly alternativně připojeny buä přes

skříň KS 545 na svorkovnici Hindukuš nebo přes přepína&e

a srovnávací konce, termostatované v 0°C, na přesný volt-

metr Schlumberger. Připojovací skříň KS 545 byla umístěna

v termostatu, který umožňoval ohřev a udržování zvolené tep-

loty, měřené dvěma provozními OST typ 8053/S.

Provozní OST byly prostřednictvím reléového komutátoru

připojeny bud na svorkovnici Hindukuš nebo na přesný střída-

vý most ASL-F26 s vlastním napájením OST.

V základní části experimentálního programu bylo reali-

zováno 9 stacionárních režimů, charakterizovaných kombinací

teplot snímačů: 210, 260 a 290 °C a teplot KS 545 40, 55 a

70 °C. Z důvodu značné setrvačnosti KS 545 byly v průběhu

dne provedeny tři režimy při stálé teplotě termostatu s

KS 545 a různých teplotách pece, během noci se stabilizoval

nový režim termostatu a postup se opakoval* Vlastní měření

se prováděla v cyklech: na počátku a konci cyklu byla pro-

vedena referenční měření etalonu Rosemount mostem ASL-F 26

a provozních snímačů aparaturou Hindukuš, uprostřed cyklu

byly provozní snímače měřeny přesnými přístroji, mostem

ASL-F 26 a voltmetrem Schlumberger.

V průběhu experimentů byl zjištěn vliv nestacionárních

podmínek připojovací skříně KS 545 na údaj TES. Proto byla

provedena zkouška při konstantní teplotě měrných spojů TES

210 °C a ohřevu KS z 25 °C do 70 °C za dobu cca 10 hodin.
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4. Výsledky

Zkoušené OST, v zapojeni na ASL-F26, vykazují velni

dobrou shodu s jmenovitou charakteristikou OST třídy 21.

Chyby v intervalu teplot 200-300 °C činí +0,15 -ŕ +0,32°C,

mezi 260-300 °C je posun 0,05 °C. Rozptyl opakovaných měře-

ní činí Í0,02°C.

Po připojení k aparatuře Hindukuš se zvětšuje rozptyl:

-0,05°C, absolutně se chyby OST nezvětšují, leží v rozmezí

-0,17 ŕ +0,10°C.

Graficky jsou výše uvedené výsledky zkoušek OST před-

staveny na obr. 2. >

Rovněž chyby zkoušených TSS leží v tolerančním pásmu

normativní charakteristiky Cn-Al termočlánkové dvojice.

V rozsahu teplot měrných spojů 210- 290 °C a srovnávacích

konců 40 - 70 °C činí chyby v zapojení na voltmetr Schlumber-

ger -0,40 -ŕ +0,57 °C, Po zapojení přes skříň KS 545 k apa-

ratuře Hindukuô se celkové chyby TES zvětšují jen nepatrně:

-0,55 Ť +0,62°C. Tato skutečnost svědčí o normální funkci

aparatury Hindukuš a připojovací skříně KS 545 ve stacionár-

ních podmínkách.

Na obr. 3 jsou zobrazeny chyby TES při teplotě měrných

spojů 260 °C jako funkce teplot skříně KS 545 v rozsahu

4O-7O°C. Diagram charakterizuje změnu korekce TES od pro-

vedeni KIS po stabilizaci teploty KS 545 během provozu reak-

toru.

Nestacionární podmínky KS 545, pravděpodobně vlivem

různé tepelné setrvačnosti OTS a koncovek TES, způsobují při

ohřevu skříně zápornou chybu TES. V reálných podmínkách tep-

lotního gradientu KS 545 2 °C/hod. je chyba TES -0,2°C, při

chladnutí skříně je chyba opačného znaménka.
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5. Analýza příčin systematických rozdílů OST a TES *

Výsledky zkoušek OST svědčí o jejich vysoké přesnosti a
stabilitě. 1 když po připojení k aparatuře HindukuS dochází
u jednoho OST ke změně znaménka směrnice charakteristiky, je
možné považovat převod signálu snímače za vyhovující technic-
kým podmínkám a zjištěné odchylky eliminovat korekcemi.

Stabilita údaje zkoušených TES je do značné míry závislá
na teplotním stavu srovnávacích konců. Vlivem změny teploty
připojovací skříně KS 545 v rozsahu 40*70 °C se při stálých
teplotách měrných spojů TES snižuje jejich odchylka vůči OST
SVHK o °

Uvedený posun vysvětluje pozorovaný rozdíl mezi údaji
OST a TES. Po vyrovnání jejich údajů na základě KIS, realizo-
vaného při teplotách blízkých 40 °C, dochází vlivem ohřátí
připojovacích skříní KS 545 na provozní teplotu cca 70 °C k
posunu údajů TES vůči OST.

6. Závěr

Systematické odchylky TES vůči OST SVHK jsou způsobeny
chybně zadanými korekcemi TES. Pro jejich odstranění by bylo
nutné realizovat KIS až po stabilizaci teplot připojovacích
skříní KS 545, t. j. zhruba po 200*300 hodinách provozu reak-
toru.

Vzhledem k obtížnosti takové operace je účelnější po
uvedené době upravit korekce TES podle aktuálních údajů OST
z odpovídajících smyček.
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Základni poznatky T. vývoja tecimolágií a zariadení pre dekon-

taiilisáciu vybraných zariadení priKŕ'rneho okruhu JU typu T72R

•MC

František Krejčí, Dušan K&jerský, : i l a n ^olč-ínyi, Jozef 31ažek,

iäduard Illadlý, Jubomír ŕaliľílca, Jozef í.eupauer

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

1. Úvod

Problematikou vývoja technológií a zariadení pre dekonta-

min&ciu vybraných častí primárneho okruhu Jlä typu WIiR-440 sn

vo VTJJE Trnava zaoberáme od roku 19í>l. Vývojové pr.-íce boli v;/:.c-

návané v rámci dvoch štátnych iíloh KVT A 01-159-11-4 "2ne5kooío-

vanie RAO z prevádzky jadrovo-energetických zpixtfvhmí s lahko-

vodn;'T5i reakt rmi" a A 01-155-^12 "I'iniDalizícia tvorby, spra-

covanie a trvali uloženie BAC z JU typu V7.—V. j?ri rier.ení tých."

to úloh sa postupne formovali otázky, prístupy ľ: , roberr-iti^e,

získavali sa skúsenosti a vytvárali sa kolektivy pútrebľi- ?:.-e

zvládnutie vytýčených úloh*

Výsledkom počiatočného hladania bolo stanovenie Štyroch

základných obastí výskumu:

- Zber a analýza údajov o kontaminácii vnútorných plôch zaria-

dení primárneho okruhu

- Sledovanie vplyvu kvality povrchov zariadení primárneho okru-

hu na ich dekontamináciu a opakováni dekontai-iin^oio na mate-

riál ;.',

- Vývoj a overenie jednoduchých a apolahlivých zariadení pre

dekontamináciu

- Vývoj vhodných dekontaminačných technológií f
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2. Popis dosiahnutých v.'slc-Jkov

2.1. Kontrola kontaminácie zariadení primárneho okruhu

K vývoju metov! pre deľ-rontâ ir/iciu piicimeVn okruhu je

potrebné poznat mechanizmus vzniku 1-orózr.oj d t vy na vn-.'tor-

njŕeh plochách zariadení, spôsob zabudovávania rádioaktívnych

produktov vo vrstve, jej chemické a rádlochemické" zloženie a

Jej zmeny v závislosti na r'ase, chenickois režime, aktivite

chladivá a prevádzkové a po.imienok. 2 údajov v literatúre

/~1, Zj vyplynulo, že variabilita všetkých vySšie uvedených

faktorov je na Jadrovo-energetických zariadeniach vo svete

znaSná, takže jediným spôsobom, jak získat potrebné informá-

cie o J3 typu W3R, je odber a anelýza reálnych vzoriek.

Pre československá JB bola vyvinuté elektrochemická me-

tóda snímania koróznej vrstvy založené na anodickom rozpúŠta-

ní vrstvy do filcu napusteného elektrolytom ^~1_7. V takto

upravenej vzorke sa gama spektrometrickou analýzou stanovuje

obsah rádionuklidov a po prevedení iontov do roztoku ea po-

mocou AAo, spektrofotometrie a polarografie stanovuje obsah

železa, chrómu a niklu. V elektrárnách v Jaslovských Bohuni-

ciach a Dukovanoch bola uskutočnená celá rada odberov koróz-

nych vrstiev, z ktorej potom boli analyzované vyššie uvede-

nyn spôsobom. Výsledky sa v súčasnej dobe vyhodnocujú e spra-

covávajú.

2.2. Ketódy hodnotenia kvality povrchov konštrukčných itateriá-

lov a ich aplikácia pre potreby dekontaninácie

Pre potreby vývojo a kontroly procesov dekontaminácle j

boli vyvinuté a aplikované nasledujúce metódy /[~3_7

- stanovenie koróznych úbytkov

- hodnotenie povrchov pomocou svetelnej a elektrónovej mikro-

skopie
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- Auger-elektrónová spektrometrla

- BTG-mikroanalyza

- mechnické skúšky

Tieto metódy boli aplikované predovšetkým v laboratórnych

podmienkach pre hodnotenie vplyvu vyvíjaných chemických a elek-

trochemických dskontaminacných postupov na nerez oceli. Pri ap-

likácii týchto postupov na reálnych zariadeniach JE bol sledo-

vaný vplyv dekontaminačných postupov na konštrukčný materiál

pomocou otlakov a prenosného metalografického mikroskopu* Bolo

overené, že tento spôsob je vhodný pre použitie v praxi*

2.3. Vývoj a overenie prototypov zariadení pre dekontamináciu

častí primárneho okruhu

Výskumné práce v tejto oblasti boli prevádzané v úzkej

spolupráci s užívatelmi. Spolupráca začínala výberom častí pri-

márneho okruhu, ktorého dekontaminácia je potr&bná pre defekto-

skopiu, prip. údržbu, pokračovala pri konzultáciách o základ-

ných technických podmienkach navrhnutého dekontaminacného za-

riadenia a vyvrcholila pri spoločnom overovaní prototypu v re-

álnych podmienkach na J3.

Pre (íekontaninaSné zariadenia sa postupne vytvárala opti-

mf'lna achc-ma ich vývoja £~4t 5J-

- vytvorenie projektu zariadenia a formulovania základných tech-

nických podmienok

- výroba, skúšky a úprava prototypu

- vypracovanie konečnej konštrukčnej dokumentácie pre opakovanú

v; robu

V rámci vySäie spomenutých štátnych úloh boli týmto spôso-

Oh\ vyvinutí zariadenia pre delrontanináciu armatúry /Dekoz-HUA

Delroz HTJA-U/, ulitky hlavného cirkulačného čerpadla /Dekoz-HCÔ/

?ôznych plôch zariadení primárneho okruhu /Dekoz-P/.



V súčasnej dobe vstupuje do záverečnej fázy vývoj zariadenia

pre dekontamináciu nátrubkov tlakovej nádoby reaktora /Dekoz-

NR/ a kompenzátora objemu /Dekoz-KO/,

2.4. Vývoj dekontaminačných postupov

Vývoj dekontaminačných zariadení a postupov tvorí neroz-

lučnú jednotu. Spoločne pôsobí predovšetkým na kvalitu dekon-

taminačných prác a ich bezpečnost, S ohladom na potreby Sesko-

slovenských jadrových elektrární boli vyvíjané postupy chemic-

kej a elektrochemickej dekontaminácie vysokolegovanych ocelí.

Výskum chemickej dekontaminácie sa orientoval ako na de-

kontamináciu izolovaných častí primárneho okruhu /parogenerá-

tor, kompenzátor objemu/ /~6_7, tak aj na tzv. mäkkú dekonta-

mináciu celého primárneho okruhu JE typu W3K-440 /~7 J'. Cbi-

dva smery vychádzajú zo spoločného z-'klâ .u, špeoifivua mäkkej

dekontaminácie spočíva v nutnosti riešení rady technických

problémov s nou spojených /manipulácia s velkými ob j ta > •• .:'..

roztokov, íasová náročnost s pod./.

Pre rôzne časti primárneho okruhu resp. vo vztahu k nás-

ledným činnostiam je možne výhodne použit bud polosuché C^J

alebo elektrochemickú dekontamináciu v roztoku ^"S, 10_7.

Spoločným znakom všetkých vyvinutých dekontaminačných postu-

pov bola snaha pri zachvaní dekontaininačnej i'člnnofiti snížit

koncentrácie a objemy dekontamin&oných roztoírov a sabezpečit

minimálne negatívny vplyv na konštrukčná materiály.

2.5. Overovanie výsledkov výskumu

V záverečných fázach riešenia štátnej -,tlch? H7T A 01-159-

-812 sme sa snažili aplikovst výsleiiJ-y všetkých .štyroch s k -

ladných oblastí výskumu v reálnych pcdnienktich na o^.

Pri odbere vzoriek koróznych produktov z vnútorných po-

vrchov vybraných častí primárneho okruhu určených na dekon-



taminťeia col vyuč1tý inovovaný prototyp elektrochemického

odberového nariadenia. Ako elektrolyt bol použitý 15-20 Jž

roztok kyseliny dupiSnej. Inovované zariadenie preukázalo

spolahliv;' funkčnost a tento spôsob odberu vzoriek sa os-

vedčil hlavne ^re zistovanie rídionuklidického zloženia kon-

taminácie.

V miestach oůberu vzoriek produktov boli zobrané meta-

lografické otisky povrchu konštrukčného materiálu.

Po týchto úvodných krokoch nasledovala vlastná dekon-

taminácia. ľechnolá^ia polosuchej elektrochemickej dekon-

taminaci e s použitím novovyvinutého elektrolytu /0,5 £ ADS

+ 2 fo kyselina štavelová + 2 '/° dusičnan amónny/ sa apliko-

vala v spojení so zariadením Dekoz-P pri dekontaminácii viek

kolektorov parogenerétorov a na dekontamináciu ulitky HGČ.

V súčasnej dobe sa pripravuje Jej využitie spolu s Dekozom-

-M. Kovovyvinutý elektrolyt pre elektrochemickú dekcntami-

náciu v roztoku /0,l ;ä ADS + 0,5 'A kyselina štavelová/ bol

využitý spolu s Dekozom-HCČ na dekontamináciu ulitky IICČ.

Tiež inovované roztoky pre dvojstupňovú chemickú de-

kontamináciu nerez ocelí označené KP-Citrox 21 /lp0 g/l

KJfaO4 + 0,2 g/l HNOj - I.Btupeň - 0,5 až 1,0 g/l kyselina

citrónová + 1,0 až 2,0 g/l kyselina štavelová + 1,0 až 2,0

g/l chelaton 5/ sa odBkúáali na JU zatial len pri dekontami-

nácii nerez odpadu. Pripravuje sa spoločné využitie s Deko-

zom-K0.

Po ukončení dekontaminácie boli opät odobrané rovnakým

spôsobom ako pri zahájení vzorky pre stanovenie zbytkovej

kontaminácie povrchu jeho metalografické otisky.

Na základe doposiaí prevedených rozborov vstupných a

výstupných údajov je možné konstatovat, že pri správnom
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použití technológie polosuchej elektrochemickej dekontaf.iná-

cie s Dekozom-P boli dosahované dekontaminačné falctory Dp=10C,

u elektrochemickej dekontaminaci*? v roztoku s Dekozou-EcS sa

D p pohyboval v rozmedzí 1000 - 1200. Pri použití eherdckej de-

kontaminácie v jednom cykle sa Dj, dvojstupňového postupu pohy-

boval okolo 10,

Metalografické skúšky nepreukázali ani v jednom z vyššie

popísaných prípadov nasadenia novovyvinutých dekontaminažných

technológií Specifická napadnutie konštrukčných materiálov

spôsobené týmto zásahom.

3. Záver

Na základe doterajších skúseností môžeme konstatovat, že

výskumné práce v oblasti dekontaminácie zariadení primárneho

okruhu splnili rad požiadaviek na ne kladených. Technologické

postupy boli spolu s vyvinutými prototypmi úspešne odskúšané

na československých jadrových elektrárnách. Pre všetky dekon-

taminačné zariadenia bol zabezpečený spoločný výrobca iälektro-

vod Kremnica. Dobrá spolupráca medzi výrobcom a naším výskum-

ným ústavom je zárukou, že výsledky výskumu prinesú skvalit-

nenie dekontaminácie primárneho okruhu, zníženie radiačnej zá-

taže personálu, zníženie spotreby chemikálií a zmenšenie objemu

sekundárnych kvapalných rádioaktívnych odpadov.

Pre ďalšie zlepšovanie dekontaminácie jadrovo-energetic-

kýeh zariadení navrhujeme:

- zvýšit automatizáciu dekontaminaSných postupov /napr. inovo-

vat Dekoz-P&-dialkové ovládanie/

- sjednotit kontrolu dekontaminaSných technológií /unifikovat

zariadenie i postupy pre odber a analýzu koróznych vrstiev

a pre metalografické fíkiíšky/; vytvořit databanku výsledkov

získaných jednotnými postupmi
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s ohladon na sr.'ihu o predĺženie životnosti JÍS věnovat v spo-

lupráci s ich vj'-robcom zvýšenú pozornost otáa>&j;\ dekontami-

nácie a korózie - vytvořit dobre vybavené spoločné pracovis-

ko k tomuto úSelu

věnovat pozornost vývoju nových progresívnych postupov dekon-

taiäinácie - peny, gely, ochranné a dekontaminaSné laky -

pre ďalšie znižovanie produkcie rádioaktívnych odpadov

pre ďalší vývoj a vylepSovanie chemických, elektrochemic-

kých a špeciálnych raetčd zabezpečit vzorky z rôznych zaria-

dení ôastí primárneho okruhu
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Vyhodnoceni Účinnosti opatrení pro omezení korozních úf nikfi

v systémech chladfc/ch vod

ing.Pfca, ing.Shejbal CF.7- Jf: Dukovany

V letech 1986/1987 byl v rámci diagnostických korozních

metod (Probulagl a korozních prohlídek prováděných na zařízeních

chlazených ze systémů cnladfcŕch vod dflležitých a hlavního

cirkulačního okruhu chladicí vody zjišťován značný výskyt

korozního napadení. Vzhledem k tomu byl proveden ve spoluprácí

s výskumnými pracovišti (SVÚOM, EGÚ, 0R6RE2) rozbor korozní

problematiky chladfcťch systému v EDU. Získané poznatky

posloužily jako podklad pro zpracování studie EBP, která

obsahovala konstrukční a technologická opatření pro omezení

korozního pôsobení v chladících systémech. S postupem realizace

těchto opatřeni a jejich vyhodnocováním Vás chceme v našem

příspěvku ve stručnosti seznámit. Věříme^ Se nás příspěvek bude

zajímavý pro další provozovatele energetických provozů

i projektanty-

Dominantní příčinou zvýšené korozní rychlosti hlavně

u zařízení vyrobených z uhlíkaté oceli, byla agresivita čiřené

vody. Podle projektu byla veškerá voda, doplňovaná do chladfc/ch

systémů, upravována ze surové vody Čiřením na čířfc/ch reaktorech

typu Binar—Bělský (modifikace ČKD-D s částečnou reaktivací kalfl,

prováděnou v reaktivačních nádržích kyselinou sírovou). Při

upřesňování technologických dávek koagulantu (FeCl3),

reaktivaCniho činidla (H2SO«) a pomocného flokulantu

(PAA-SEPARAN IMP-10), bylo nutné pracovat v "optimu" pro dané

zařízení se zbytkovou NZK*.o 0.25 - 0.3 mmol/1. Tato skutečnost
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spolu s nízkým odstraňováním vznikajícího C0 a (cca 30%), který

potom ve vyčirené vod* značně překračuje normované hodnoty,

určuje korozní rychlost uhlíkatých ocelí. Provozní i laboratorní

zkoušky, doplnené měřením polarizačního odporu vykázaly značný

vzrůst korozní rychlosti uhlíkaté oceli pri poklesu KNK».B pod

0.8 »mol/l pri nižších i vyšších obsazích Caa-. Doplňujícími

faktory podporujícími rvýšení korozní rychlosti jsou nízké pK

čifené vody, agresivní C0 a a přítomnost iontů Fe3*" ve vyčirené

vod*.

Dalším významným faktorem pro rozvoj korozí v systémech

TVD a TVN bylo značné kolísání kvality těchto vod, jehoí příčinou

bylo prakticky neregulovatelné míšení prídavné čiřené vody

s chladící vodou z bazénu chladících veží hlavních cirkulačních

okruhů. Pri takovém kolísaní kvality vody, dochází ke střídání

alkalických a slab* kyselých vod. Důsledkem je zvyšování

nerovnoměrnosti korozního napadení a též dochází k podstaným

zmenám koncentrace chloridových iontů v těchto systémech

s moSnost.i jejich negativního působeni na austenitické materiály.

Pri projektovaném zahustení v chladícím okruhu cca 3 - 3 . 5

způsobovala nízká zbytková NZK«.S za čifiči provoz hlavních

cirkulačních okruhů s hodnotami NZK,.„ O.8 - 0.9 a pH 7.6 - 7.85

(v letech 1986 - 1989). Tyto hodnoty spolu s průměrnými hodnotami

obsahu chloridů cca 190 mg/l způsobovaly značnou korozní

agresivitu vody i na mosaz MS7B. Tento materiál byl použit díky

nedostatku jiného.typu korozn* odolnějšího materiálu pro první

dva bloky EDU. U austenitických materiálů se korozní působení

projevilo hlavně u tepelných výměníků SAO2 (TQ). Problém byl

avizován výrobcem výměníků, neboť se projevil i v jiné lokalitě.

Korozní napadení zde bylo soustředěno převážně na těsnící plochy

u víka plovoucí hlavy a na bodovou korozi hlavně v místech
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těsnících svarů v trubkovnicích. Zde b/lo konstatováno, Se

materiál 03CH18N10T je znařno náchylný ke štěrbinové korozi (a to

jak meii abĚm* pevnými povrchy, tak i mezi pevním povri-hem kovu

a Osadami). Urychlujícími tak tory jsou zvýšená koncentrace

chloridových iontů a Fe-** ionty. Negativně zde působilo

i nevhodně použité osinko-azbestové těsnění, u kterého je možnost

místního sakoncentrováni chloridových iontů přímo ve Štěrbině.

Navrhovaná opatření vycházela z dlouhodobého sledování kvality

surové vody, čiřené vody, cirkulační vody a vody v systémech TVD

a TVN. Surová voda čerpaná z vodního díla Dalesice, spodní nádrže

Mohelno má v průběhu roku značně stálou kvalitu, vyznačující se

nízkým obsahem organických a suspendovaných látek, nízkým obsahem

fosforečnan*. Naopak vysoký je obsah dusičnanů. Chemická kvalita

vody je však v průběhu roku ovlivněna zahušťováním vody vlivem

provozu JE Dukovany. Velmi pozitivně vycházejí zahusfovací testy

na vylučování CaCO3 z* surová vody, které od roku 19B5 provádí

ESU.

Z uvedených zjištění byla navržena a postupně realizována

následující opatření (některá z nich měla význam i pro volbu

technologie úpravy vody v ETE).

Od 1.9.1987 bylo realizováno opatření alkalizace Čiřené

vody na 2.HVB a po dokončení korozních testů i na l.HVB. Cílem

této úpravy v technologii přídavné vody bylo vázání agresivního

C0 a a zvýšení hodnoty pH Čiřené vody na cca 7.6) - 7.2.

Realizováním ochozu čiřiCŮ bylo umožněno doplňování okruhů

chladících vod přímo surovou vodou, která má z korozního hlediska

příznivější vlastnosti než voda čiřená a to i s alkalizací.

Bylo provedeno zapojení systémů technických vod do okruhů

v termínech prosinec 1987 pro 3. a 4.blok a září 1988 pro 1.

a 2.blok. Tím bylo dosazeno jednoznačného zlepšeni chemických
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parametra v sytémech těchto vod. Zejména bylo dosaženo

stabilizace fyzikálne chemických hodnot, jak ukazuje i graf č.l.

Dlouhodobě stabilní chemický režim byl naruSen pouze na nékolik

dna v srpnu 1988. Tehdy z důvodu převýšení teploty 33 stupnO

Celsia ve vratných větvích systémů technických vod došlo

k automatickému uzavření zokruhování a k promíchaní s cirkulační

chladící, vodou (viz graf C.2, na tomto grafu je té2 znázorněn

chemický režim před provedením zokruhovaní).

Dalším významným opatrením, které bylo provedeno

v technologi přídavné vody bylo omezení čiření přídavné vody na

nutné minimum. Tím ja do chladících okruhů vnášeno nižší množství

chloridových iontů z koagulantu FeCl3. Z dosud provedených

hydrobiologických testů chladících vod není patrný negativní

dopad tohoto opatření na biologické oživení cirkulačních

chladících okruhů.

Oba okruhy cirkulační chladící vody jsou doposud

provozovaný s úmyslné nižším zahustením, ne! předpokládal ÚP.

Odvodem je limitující hodnota obsahu hydrogenkarbonátového iontu,

kterou bez realizace zařízení pro "očkováni" HaSO« není možno

regulovat. Zařízení pro "oCkování" HaSO« je v současné dobe ve

fázi dokonCování montážních prací. Do konce roku 1989 se

předpokládá zahájení zkušebního provozu.

Jako další opatření, které se týká bezprotředne

problematiky koroze v systémech cirkulačních chladících vod, byla

aplikována katodická ochrana trubkovnic a vodních komor

kondenzátoru turbíny 31 na 3.reaktorovém bloku. Jedná se

o aktivní systém s vloženým napětím. Chráněné ocelové součásti

kondenzátoru jsou přitom zapojeny jako záporný půl napětí

přiváděného z usměrňovačů. Soustava fersilitových anod, které

jsou rozmístěny v určité geometrii ve vodních komorách a na
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trubkovnicích kondenzátoru, Je připojena jako kladný pól tohoto

napétí. V současné dob* má system katodické ochrany za sebou

šestiměsíční zkušební provoz. Po vyhodnoceni předpokládaného

přínosu teto progresivní metody se uvažuje o eventuelní instalaci,

obdobného zařízení i u kondenzátora dalších turbín.

Závorem lze konstatovat, že všechna navržena a doposud

realizovaná opatření mela pozitivní vliv na korozní situaci

v systémech chladících vod a byl snížen počáteční trend korozního

napadení. Tuto skutečnost potvrzují částečné i vizuální korozní

prohlídky během generálních oprav jednotlivých blokO.

V dalším období bude pozornost zamftřena hlavne na

sledováni vlivu dávek NaOH a HaSO« na korozní rychlosti

v systémech chladících vod v obdobích zvýšení teploty přídavné

a cirkulační vody.

V této souvislosti je třeba připomenout, že současný stav

chemických režimů systémo technických chladících vod,ji2 není

možno v daných podmínkách více zlepftit.Tzn.,že při řeSeni

přetrvávajících korozních problems se bude nutno zaměřit na

použití nových, více odolných materiálä a na eventuální nová

konstrukční řešení nejvíce ohrožených komponent. Opatření na JE

Dukovany zaměřit směrem na použiti nových více odolných materiálů

a na eventuelní' nová konstrukční řešeni.

' 5
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GE03Í.CICKÍ I'RfC'Oi -'RO . :-XVCZ .-'» 1Í2KŽ3U JE

ing. Xoljnan Jaroslav, Geodézie s.p. 3rrio

Geodetické práce v investiční výstavbě jsou důležitou

součástí nejen stavební činnosti (1), ale i při uontáži tech-

nologie (2)« Začínají již před zahájením stavby, nekončí je-

jím uvedením do provozu, ale VJZTMUT." <>• \ (•'. :Z t •„' i \ součin-

nosti s ostatními profesemi při provozu a údržbě JE. Cílem

příspěvku je rámcově seznámit pracovníky jaderné energetiky

8 možnostmi využití spolupráce s geodety s cílem urychlení

a zkvalitnění údržbových prací. Popsat podrobně technologie

geodetických prací pro jaderné elektrárny je úkol značně

přesahující rámec příspěvku, proto 3e zaměřím jen na infor-

mace o současném stavu geodetických precí na JE Dukovany

a na možnosti dosud nevyužívané.

Geodetické práce prováděné pro JE :

- vedení skutečného stavu provedení stavby - záklr ani mapy

závodu v měřítku 1:500

- tvorba přehledných map JE a jejich aktualizace

- sledování stability objektů, měření sedání

- součinnost při údržbě technologie (přesné .'..r'::í v;Vr:c,

délek, kontroly a rektifitece jeřábových drah a pod.)

- údržba a doplňování základních bodových polí

- vytyčovací práce pro dostavbu JE

- vyhotovování mapových podkladů pro další výstavbu

- podklady pro správu nemovitého majetku a ochranu zemšdol-

akého půdního fondu (sledování rekultivací- ploch, kubatur)

- archivace geodetických prací, konzultační činnost

Vzhledem k tomu, že JE nerná samostatné geodetické oddá-

lení, zajištuje veškeré geodetické práca pro JE již od roku

1974 Geodézie s.p. Brno dislokovaným pracovištěm umístěným
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na JE Dukovany. Práce jsou konaná na základě HS, prováděny

operativně dle naléhavosti prací, vytyčovací a havarijní

práce ihned po nárokování.

Měření svislých posunů je prováděno od počátku výstavby

na objektech: HVB, strojovny, BAPP, TG, komíny, chladící vě-

že, vstupní trafa a úložiště neaktivních kalů. Celkem je

sledováno více než 1000 bodů. Výchozími body pro měření se-

dání je sít 17 výškových bodů rozmístěných po území JE.

Sít je opakoveně každoročně měřena metodou VPN. Výsledku

měření bylo využito též k vyhodnocení lokality J3 k odhadu

svislých recentních pohybů zemského povrchu. Závěrem tohoto

vyhodnocení je zjištění tendence náklonu území JE (3). Vzhle-

dem ke skutečnosti, 2e území JE nebylo podrobeno výzkumu tek-

tonické stability před započetím výstavby ve smyslu sou,osných

předpisů, bylo JE zajištěno zpracování projektu měřických pra-

cí pro studium stability území JE Dukovany (4). Cílem projek-

tu je zajištění bezpečnosti provozu JE z hlediska pohybu zem-

ského povrchu jako součást souboru dalších opatření požado-

vaných vnitrostátními předpisy a mezinárodními úmluvami. Za-

tím však nebyl realizován.

Z výsledků dlouhodobých měření sedání objektů JE je mož-

né konstatovat, že žádný objekt JE nevykazuje větší hodnoty

sedání, než byly předpokládány projektem (5). Z hlediska bez-

pečnosti se i nadále pokračuje v sledování objektů již v pro-

dloužené lhůtě lx za dva roky, reaktorovny lx za rok.

Soustavné sledování započaté při výstavbě bylo narušeno

jen u TG, kde skončením výstavby přestala zajištovat práce

Geodézie s.p. Brno. Některé TG jsou nyní měřena VUT Brno,

jedno geodetickým koncernovým střediskem ČEZ. Měření provádě-

la též skupina n.p. Škoda* Měření MTobíhá nekoordinovaně, ani

není souborně vyhodnocováno, ani nezahrnuje všechna TG. Měře-
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ní TG patří však mezi nejvýznamnější geodetická měření, je-

jichž výsledky by bylo možno využít pro:

-posuzování vlivu přetvoření základu TG na deformační změ-

ny soustrojí

- diagnostické a prognostické 'íčely

- získání vstupů pro plánovitou a účelnou údržbu

- zajištění podkladů k zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

provozu turbosoustrojí a prodloužení jeho životnosti.

Vyhodnocení měření by mělo přiapět k prodloužení termínů ge-

nerálních TG na úroveň západních zemí, kde generální opravy

se provádějí po 4 - 8 letech. Tím by došlo k úsporám mnoha

miliónů Kčs.

Pro zvýšení provozní bezpečnosti a spolehlivosti turbin,

jakož i k zajištění potřebné informatiky o vývoji deformací

systému základ - turbina, byla vydána pravidla pro elektri-

zační soustavu č. 51/88 přikazující zajišťovat měření od 1.1.

1989, Tato pravidla však zatím na JE Dukovany nebyla uvedena

plně v činnost, neboí Geodézie s.p. Brno jako jediný podnik

umožnAjíeí kapacitně i kvalifikačně zajistit tato náročná mě-

ření odmítá uzavření HS z důvodů ekonomických ( více než 2 ro-

ky probíhá cenové řízení) a z důvodu přístrojového vybavení.

Metodika zpracovaná jako součást pravidel (6) však neřeší ta-

to měření na současné světové úrovni. Vhodné by bylo např.

využití západoněmecké soupravy hydrostatické nivelace Elwag.

Perspektivně se jeví též systém vyvíjený VtÍGTK Zdiby pro ja-

dernou elektrárnu Temelín (7). Zkušebně je instalován na

elektrárně Mělník. Výsledky zatím nebyly publikovány.

Další významnou činností geodetů je zpracování základní

mapy závodu JE, mapy, jež dokumentuje skutečné provedení stav-

by v měřítku 1 : 500. Elek.rárna je zobrazena na 30 mapovýck

listech. Kapa zachycuje nejen situaci podzemních a nadzemních

objektů, ale především podzemní inženýrské sítě dle skutečáé-

ho provedení. Mapy by měli využívat především správci podzem-
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nich vedení při jejich údržbě, pro další projekční čir.r.csi;
při dostavbě JE, jako podklad pro vyhotovení účelových map,
např. požárního plánu závodu, plánů CO a dalších. LIapa je
zatím v rozpracovaném originále u měřického oddílu Geodézie,
Tisk mapy vícebarevným ofsetem bude možný až po dokončení
všech 9tavebníoh precí na území JE. Tisky map budou předány
správcům inženýrských sítí a objektů JE. Pro uživatele map
je důležité si uvědomit, že každá mapa je náročným technickým
dílem, které vykazuje vždy stav ke dni vyhotovení. Pokud
nebude zajištěna její údržba a aktualizace, bude zastarávat,
t.j., že na JE je nutné řešit:

- ustanovení správy této mapy, t.j. odpovědného pracov-
níka nebo oddělení, které bude zajištovat neustálou aktualiza-
ci mapového fondu JEt archivaci a rozdělování tisků, úscho-
vu originálů, tiskových podkladů a veškeré geodetické doku-
mentace

- zajištěná povinnosti správců podzemních inženýrských
sítí zajištovat jejich řádné zaměření geodetickými metodami
před zakrytím.

Závěrem bych de ještě zmínil o konzultační činnosti
geodetického pracoviště Geodézie s.p. Brno na JE Dukovany,
které v rámci činnosti odpovědného geodeta investora (8)
zajištuje nejen geodetické konzultace proj«ktů, ale podává
všestranné informace ze všech geodetických oblastí týkají-
cí se provozu a údržby JE, její geodetické dokumentace a
je připraveno spolupracovat a řešit nové technologie geode-
tických měření potřebných při montážních pracích údržby a
provozu JE.
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Využití výpočetní techniky pro tvorbu 7 denních

klouzavých plánů údržby

autor: Ing. František Siegel - JE Dukovany

Výměna informací, jejich rychlá aktualizace a kompetentní

zásahy oprávněných uživatelů do průběhu zpracování informací

sehrává zásadní úlohu v jakékoli řídící činnosti. Dosažení

takové úrovně zpracování je možné pouze ve výpočetní síti,

která umožňuje současnou práci všech uživatelů s toutéž informa-

cí. Instalaci takové sítě musí předcházet podrobná analýza

řešeného úkolu, s použitím dostupnější (levnější výpočetní

techniky). Analýza úlohy bude úspěšnější, bude-li souběžně

vypracováván program s výstupy, které budou přibližně odpovídat

výstupním informacím budoucí výpočetní sítě. Kontrolní chod

takového programu umožní do analýzy úlohy zapracovat požadavky

budoucích uživatelů, které by při pouze analytických metodách

rozboru úkolu nemusely být postiženy. Provozování takového

programu může navíc sloužit k průběžnému naplňování databází

již řešenými úkoly.

Problematiku řízení údržbárskych činností je možno rozdělit

do dvou základních oblastí:

1. Oblast automatické kompletace dokladů pro zabezpečení výcho-

zích předpokladů pro realizaci úkolu.

2. Oblast termínového plánování s ohledem na okamžitý stav

opravovaného zařízení jako celku (např. provozovaného bloku,

odstaveného bloku 3E, pomocných systémů), určení priorit

oprav, omezené kapacity opravárenského personálu a možný

souběh oprav.

ad 1)

Tento problém lze v zásadě efektivně řešit časově raálo

proměnnou bankou dat s přesně definovanými vstupy standard-

ních zásahů uživatelů informačního systému. Program využívá

rozsáhlou banku dat v externí paměti výpočetního systému.



- 162 -

Většinu požadavků reálně kladených na systém zpracování dat
vyřeší modifikace programového vybavení, které je nakoupeno
současně s výpočetní sítí a dodavatelem modifikováno dle kon-
krétních požadavků odběratele. Pořízení souborů dat a potřeba
jednotného a jednoznačného značení zařízení rozhodujícím způso-
bem ovlivňují rychlost využití této části systému pro rutinní
provoz.

ad 2)

Řešení tohoto úkolu je mnohem náročnější vzhledem k násle-
dujícím skutečnostem.

a) Při tvorbě číselníku zařízení vycházel projektant z potřeby
zařízení jednoznačně označit, nikoli značením postihnout
technologickou závislost a opravitelnost. Z tohoto hlediska
nejlépe odpovídá značení el. rozvoden, 1.0 a některých
zařízení vnějších objektů typu NAANNANN.

b) Potřeba rychlé aktualizace dat, prostřednictvím kterých
je zachycen okamžitý stav postupu prací, využití kapacit
a podpor pro výpočty aktuálních hmg - činností. Nároky
na rychlost zpracování dat a rychlou výměnu informací zatěžu-
jí především operační část paměti centrální jednotky a
ovlivňují návrh kapacit přenosových tras sítě.

c) Nutnost respektovat profesní hlediska a jejich specifika,
současně s uvažovanou kapacitou příslušné profese, která
může být jen výjimečně překročena. Každý požadavek vložený
do systému musí obsahovat normu spotřeby času a velikost
pracovní čety.

d) Vytvořit hmg prací, který je realizovatelný v závislosti
na provozuschopnosti ostatních zařízení a souběh činností
nenarušuje LaP, provozní předpisy a obecně nesnižuje spo-
lehlivost provozu, popřípadě vyvolá řetězec činností pro
vyžádání výjimek s výše jmenovaných předpisů v dostatečném
předstihu.
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e) Vytvořit banku dat typových zajištění zařízení hierarchicky

uspořádanou od zajištění jednotlivých zařízení až po zajiště-

ní rozsáhlých celků v průběhu odstávky bloku. Vytvořit

její číselník a klíče pro komunikaci se základní bankou

zařízení.

f) Pro odstávku bloku a pro realizaci cyklicky se opakujících

činností vytvořit databanku dostatečného počtu ověřených

modifikací postupu globálních činností, které jsou prvky

sítového harmonogramu a které jsou odvozeny z databanky

viz e).

g) Vytvořit databanku prací prováděných na hlavních komponentách

1.0, TG, G, která bude sloužit jako podpora pro aktuální

program prací na otevřeném PO s plánovacím intervalem 1

hodina.

VyřeSit nastíněný problém ad 2) úrovně rutinně pracují-

cího programu si dle zkušeností získaných v JE Pakš vyžádalo

několikaletou práci týmu 50 odborníků a značné investice do

výpočetní techniky. V JE Pakš je provozována výpočetní síí

pro řízeni údržby. Protože v EDU nebyly dosud vytvořeny podmín-

ky k nákupu tak rozsáhlé výpočetní techniky, ani nebyla vytvoře-

na řešitelská skupina, obdobně jako v elektrárně Pakš, byl

problém zúžen pouze na podporu některých pravidelných činností

výpočetní technikou.

V současné dubě vývoj těchto programových prostředků

dosáhl stupně vydávání sedmidenních klouzavých plánů údržby

pro oddělení realizace elektroúdržby, vzduchotechniky a tras-

portnl techniky a oddělení čerpadel. Plány jsou vydávány denně

formou výpisu pro 11 mistrů realizace údržby se sedmidennlm

výhledem. Plán se týká pouze činností a oprav na provozovaných

blocích a pokrývá 80 % požadavků, které plánovitě údržba pro-

vádí. Plány neobsahují asi 3 h činností, které jsou zadány

operativní údržbě na směnách prostřednictvím operativního

požadavku směnového inženýra.
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Tyto požadavky se po realizaci, nebo na nejbližší ranní sněné

zahrnují do sedniidenního plánu práce, nebo archivního souboru

tohoto plánu.

Sedmidenní plán (klouzavý) si klade za úkol řešit následu-

jící úkoly:

a) Všechna provozní místa, která se podílejí na kontrole ,

povolování a řízení prací, to je HI, SI, VRB, SMPO, SMSO,

mistr realizace, dozimetrie a správce zařízení dostávají

tentýž klouzavý plán v podobě výpisu upraveného dle jejich

potřeby.

b) Výhledové dny plánu, n+1 - n+6, jsou průběžně kontrolovány

a odsouhlaseny, popřípadě dle požadavků upraveny,

"estidenní výhled se jeví z tohoto hleiiska jako dostatečný.

c) Plánem je současně vyžádáno vystavení "S" příkazu, "R"

příkazu a výhledově, povolení práce s otevřeným ohněm.

d) Plány jsou zaplněny jen do úrovně fondu pracovní doby nejmé-

ně obsazené profese. V systému se dá individuelně nastavit

rezerva pro nahodilou údržbu a změnu fondu pracovní doby.

e) Vyžaduje-li některá činnosti provést jiné činnosti před

popřípadě po realizaci akce, je tato činnost zařazena do

klouzavého plánu příslušné profese a provedena v předsti-

hu nebo po realizci akce, tak jak předpokládá technologický

postup.

Vývoj programových prostředků nadále pokračuje. Programy

jsou provozovány na dvou 16. bitových počítačích TNSAT. Počí-

tače nejsou zapojeny do sítě, nepracují tedy se stejnými da-

tabázemi.

Kvalita tvořených plánů závisí především na úrovni znalos-

tí koordinátora, který program obsluhuje. Koordinátor musí

znát dostatečně práci programu, speciální podmínky realizace

prací u jednotlivých profesí a vazby v technologii jejíž pro-

blematiku řeší.
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Provádění koordinace údržby prostřednictvím klouzavého

plánu poskytuje značný přehled pro všechny zúčastněná útvary,

Přechod na ruční provoz v případě havárie výpočetního systému

je prakticky nemožný. Kvalita plánů je značně závislá na úrovni

obsluhy. Z toho důvodu je nezbytné zálohovat jak výpočetní

techniku tak i obsluhu počítače.

Dle současného vývoje toho systému předpokládáme, že

v cílovém řešení pokryje potřeby tvorby plánu výpočetní síí 4

16 bitových počítačů třídy AT a obsluha v počtu 9 pracovníků.

Očekávané úspory technické práce budou rozptýleny do všech

útvarů elektrárny, které se v současné době zabývají řízením

oprav.

Tedy v následujících oblastech:

- část fondu pracovní doby vedoucích mistrů,

- část fondu pracovní doby koordinátorů v odborech MaR, Elektro,

HT, Chemie, Technické správy základních prostředků,

snadnější dostupnost informací pro vedoucí pracovníky v

libovolné požadované úpravě odstraní operativní porady za

účelem koordinace plánů oprav,

snadnější orientaci při tvorbě dlouhodobých plánů práce

údržby, využitím dat archívu systému,

- úspory fondu pracovní doby dělníků ve snížení počtu kolizí

plánu, které vznikaly nástupem pracovníků na opravy nezajiště-

ných zařízení, nevystavením R-příkazu, B-příkazu, výjimek,

programů, svářecího povolení apod.

V současné době se připravuje 3. inovace systému, ktsrá

má za úkol sloučit koordinaci prací při plánovaných opravách

při/výměně paliva s již provozovaným systémem.

Dále zavést automatickou blokaci činností, které nemají splně-

ny všechny podmínky pro zahájení práce.

Programy jsou vypracovány v DBASE, systém je provozován

ve FOXBASE s tím, že využívá nadstavby FOXBASE. Po ukončení

analýzy problému předpokládáme s přeprogramováním do PASCALU.
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Kompletní analýza musí být ukončena včetně kontrolního

chodu v PASCALU do konce roku 1990, kdy se předpokládá insta-

lace rozsáhlé výpočetní sítě iro údržbu.
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ZKUSENOÍTI Z FRCVCZNÍCH KCNTRCL A OFRAV FAROGENERÁTGR0

A KCKřENZÁTCRO OBJEMU

ing. Bednárek Ladislav, VŽShG, s.p. Ostrava

Dosavadní zkušenosti z provozu jaderných elektráren

ČSSR ukazují, že pro zajištění jaderné bezpečnosti a vy-

soké spolehlivosti provozu je nutno věnovat provozním

kontrolám zařízení primárního okruhu a následným opravám

zjištěných defektů mimořádou pozornost.

Československá koncepce zabezpečování údržby, kontrol

a oprav zatíženi JE je dána UPV č. 35/1983 a následným

opatřením ministru HTS, EP a PE z dubna 1984. Tento spe-

cifický model vycházel ze skutečnosti, že výrobci jedno-

tlivých zařízení mají dostatečný počet potřebných kvalifiko-

vaných dělníků a techniků, jakož 1 dostatečnou výzkumnou

základnu a jsou tedy nejlépe způsobilí pro zajišťování

vybraných kontrolních a opravárenských prací. Nechci na této

konferenci hodnotit tuto přijatou koncepci. Je objektivní

skutečností, že práce na primárním okruhu je charakterizována

specifickými podmínkami mezi něž patří především:

- přítomnost ionizačního zářeni a nutnost dodržování

příslušných opatření z oblasti bezpečnosti a hygieny

práce

- nutnost provádění dekontaminace opravovaného zaříze-

ní i vlastního opravárenského a kontrolního zařízení

- zhoršená přístupnost a nutnost používání speciálních

přístrojů a zařízení

- nárazovost prací

Práce v ionizačním prostředí představovala zřejmě pro

všechny dodavatelské organizace značné problémy a to především

v oblasti personálního zabezpečení jak dělnických profesí,
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tak i technických kádrů. Zvláště při výběru zkušených svá-

řečů jsme se setkali s problémy zdravotní způsobilosti

a Jen několik procent vyhovuje přísným zdravotním kritétiím.

Dalším aspektem je všeobecná obava z ionizačního záření, která

zvláště v posledním období pod vlivem řady publikací stále

narůstá. Tyto skutečnosti logicky přecházejí do oblasti vytvá-

ření vhodných stimulačních mzdových a sociálních podmínek.

Citované UPV č. 35 sice ukládá jednotlivým rozortům řeait

tyto podmínky obdobně jako v rezortu FKFE, nicméně doposud

nebyl tento úkol uspojivě splněn a každé dodavatelské organi-

zace řeší tyto podmínky podle svých představ a možností.

Neméně důležitou oblastí ochrany pracovníků je i zabezpe-

čování potřebnými ochrannými pomůckami. V této oblasti jsme

poněkud zaostali a bude nutno ze strany provozovatelů věnovat

této problematice větší pozornost. Jsem přesvědčen, že v tomto

případě šetříme na nepravém místě a převezmeme zkušenosti

ze zahranlíních Jaderných elektráren.

Zhoršená přístupnost k jednotlivým technologickým uzlám

a přítomnost Ionizačního záření si vyžaduje používání speciál-

ního nářadí a zařízení, která při vlastní výrobě zařízení

nejsou používána. Rovněž je nutno vyvinout i zcela nové techno-

logie jednotlivých předpokládaných typů oprav. Představy, které

jsou zakotveny v UPV č. 35 byly značně zkresleny a zdaleka

nerespektovaly potřeby VZSKG na Jejich vybavení. Teprve nega-

tivní zkušenosti z poruch na 3. bloku EBO vyvolaly potřebný

tlak na nadřízené orgány a postupně byly uvolněny značné pro-

středky na nákup nezbytných zařízení; V současné době je možno

konstatovat, že VZSKG jsou dostatečně připraveny pro zabezpeče-

ní základních kontrolních i opravárenských činností paroge-

nerátorů VVER kUO. Nadále je však nedořešena problematika

zajištění tzv. "malé mechanizace" jako vhodné nářadí a podobně,

což Je bohužel i problém údržby provozovatelů.
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Činnost V2SKG je zaměřena především na práce při plá-

novaných odstávkách. V dodtatečném předstihu jsou zajištová-

ny plány oprav, poněkud horší je situace s uzavíráním konkré-

tních hospodářských smluv. Je zřejmé, že v řadě případů ne-

bude možno ani v budoucnu dopředu ze strany provozovatelů

specifikovat přesný r02sah prací. Ten bude vždy upřesňován

operativně až na základě výsledků provozních kontrol.

Na druhé strano vSak je řada případů, kdy provozovatel upřes-

ňuje požadovaný rozsah prací až bezprostředně před odstávkou,

přestože byl rozsah znám již na základě výsledků z minulé

odstávky. Ve VŽ3KG bylo pro zajišlování provozních kontrol

a oprav vybudováno samostatné hospodářské středisko, činnost

na zatím osmi blocích JE představuje řádové pouze 30 % vytí-

ženost a musí proto zabezpečovat další výrcbní program.

Je třeba si uvědcmit, že dodatečné změny rozsahu prací na JE

značně narušuje plnění hospodářských smluv vůči ;iným organi-

zacím a je logické, že v podmínkách přestavby hospodářského

mechanizmu nebudeme schopni na dodatečné změny rozsahu prací

běžně přistupovat. Samozřejmě neplánované odstávky havarij-

ního charakteru budcu nadále řešeny operativně mimořádným

způsobem.

V řadě případu jsme zajišťovali rozsáhlejší opravy, kdy

bylo nutno provádět dekontaminaci parogenerátorů. V některých

případech docházelo k rozsáhlým diskuzím o nutnosti provádění

této dekontaminace. Jsme si vědomi, že náklady na dekontaminaci

nejsou zanedbatelné. Rovněž účinky dekontaminačních roztokft

mají zřejmě negativní vliv na životnost parogenerátorů, i když

zatím tento vliv nebyl prokázán. Na druhé straně však vysoké

dávkové příkony v parogenerátorech již po krátkodobém provoze

vyžadují omezení pobytů pracovníku na řádově 15 - 30 minut,

což je příliš krátká doba pro provedení jakékoliv operace.
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U pracovníku vzniká mnohdy značná nervozita, což následně

může negativně ovlivnit i kvalitu provedené práce. Domnívá-

me se, že Je n_tno přehodnotit stávající ekonomické kritéria pro

hodnocení nutnosti provádění dekontaminace ve prospěch ochra-

ny zdraví pracovníků obdobně Jako v Jiných vyspělých zemích.

Zvláštní místo v servisní činnosti zaujímá ekonomická;

oblast. Často Je poukazováno na vysokou cenu našich prací,

vedou se rozsáhlé, většinou neodborné diskuze. Jak vyplývá

z předchozího, vyžaduje tato činnost zajištění finančně ná-

ročné techniky, přitom Její využití Je nepravidelné a v ně-

kterých případech bude použita Jen při mimořádných událostech.

Navíc musí dodavatelé řešit z vlastních zdrojů řadu úkolů

RVT, které při stávajícím kalkulačním vzorci tvorby ceny

s ohledem na poměrně nízký finanční cbjem prací, Jsou naprosto

nerentabilní. Je samozřejmé, že dodavatelské organizace se

budou bránit investovat do činností, u nichž nebude možno

předem vyhodnotit ekonomickou návratnost. Je tedy nutno skon-

covat s diskuzí a urychleni provést důkladný a seriózní ekono-

mický rozbor. Servisní činnost Je ve všech vyspělých zemích

naprosto samozřejmá, a bylo by Skoda, kdyby zatím dobré vztahy

mezi vZáKG a provozovateli Jaderných elektráren ztroskotaly

na nedokonalé cenové politice.

Nyní několik slov o technických zkušenostech, které Jsme

získali v průběhu šesti let zajišťování provozních kontrol

a oprav parogenerátoru. Rozsah naší práce při plánovaných

odstávkách se stabilizoval a představuje především veškeré

práce spojené s těsnícími uzly primárního a sekundárního okruhu

parogenerátoru. Jedná se tedy o rcztěsňcvání, přípravu

těsnících ploch, závitových hnízd a spojovacího materiálu

ke kontrolám, vlastní kontrolu těchto uzlu a samozřejmě veške-

ré opravy defektů, zjištěných tři těchto kontrolách.
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Domnívám se, že po počátečních problémech s netěsnostmi

především primárních vík v kolektoru jsme tuto základní

činnost zvládli velmi dobře. íostupiá degradace těsnících

ploch především na blocích V - 1 v Jaslovských Bohunicích

si vyžádala zvládnutí technologie celkových oprav těsnících

ploch. Dosud nedořešeným problémem jsou závitová hnízda

těsnících uzlů. Je všeobecně známo, že tato závitová hnízda

jsou náchylná ke koroznímu praskání a v řadě případu v zahra-

ničí vedla k nutnosti výměny horní části primárních kolektoru.

Jsme si vědomi, že předepsané provozní kontroly (vizuální

a kapilární) nedávají záruku včasného odhaleni defektu.

V současné době dokončujeme výrobu zařízení pro kontrolu

vířivými proudy a předpokládáme, že v nejbližší době prove-

deme postupně kontroly všech závitových hnízd, čímž jsme zvolili

cestu nákupu zařízení firmy GivT NSR. Zařízení je sice devizově

náročné, umožňuje však odvrtání zadrených svorníku a pře-

devším zvětšování závitu v netolerované řadě od M 48 do

M 54. Technologie bude nasazena v letošním roce na 2. a 3.

bloku EBO, kde je nutno provést celkové opravy dvou závi-

tových hnízd.

Nechci se zde zabývat podrobně rozborem poruch na

3. bloku J£ Jaslovské Bohunice. Předpokládám, že odborné veřej-

nosti jsou všeobecně známy poruchy na PG č. 32, kde počátkem

roku 1987 došlo ke ztrátě integrity horní části kolektoru

a bylo nutno provést její výměnu. Netěsnosti PG 31, 35 a 3ó

si vyžádaly v průběhu let 1967 až 1989 zaslepení několika

desítek teplosměnných trubek, přitom závažným momentem

se ukázaly trhliny v můstcích primárního kolektoru na PG 31.

Tyto poruchy ukázaly, že československá strana není dosta-

tečně připravena nejen na vlastní operace opravy, ale ani

na kontrolní operace. Rozsáhlé diskuze o technologii oprav,
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metodice kontrol. Jakož i nad výsledky kontrol podatatně

prodloužily dobu odstávek. Rozborem příčin i vlastní

technologii oprav se zabývala řada čsl. odborných pra-

covišč. ukázalo se, že pro zvýšení životnosti a spole-

hlivosti parogenerátorů Je nezbytné zabezpečit urychleně

kontrolu teplosměnných trubek metodou vířivých proudů

a mechanizovat technologii oprav. Po řadě Jednání mezi

s.p. CEZ a VŽ3KC doálo k dohodě o združení investičních

prostředků a zakoupení manipulátoru firmy Siemens - KWU.

Manipulátor Je vybaven zařízením pro kontrolu trubek víři-

vými proudy, zařízení pro zaslepování trubek i výměnu horní

části primárného kolektoru. Po dohodě se s.p. ČEZ budou

činnost s manipulátorem zajišťovat v plném rozsahu V2SKG.

Jsme si vědomi, že zvládnout tak náročnou techniku nebude

lehké. Víme, že kontrola vířivými proudy není metodou abso-

lutní. Stanovení kritérií pro hodnocení stavu teplosměnných

trubek vyžaduje získání značného množství statistických

údajů Jak z měření na provozovaných parogenerátorech, tak

i na vzorcích s umělými vadami* Manipulátor bude nutno

doplnit modulem pro ultrazvukovou kontrolu, bude nutno

řešit i lepší využití špičkové televizní techniky pro vi-

zuální kontrolu vnitrního povrchu kolektoru. Po zkušenostech

z 3. bloku v Jaslovských Bohunicích a především z provozu

PC 1 000 v SSSR bude nutno dořešit i kontrolu oblasti můstků.

Věřím, že v» spolupráci s ostatními odbornými praco-

višti tuto techniku zvládneme a naie činnost pro Jadernou

energetiku dosáhne kvalitativně vyáší úrovně ke spokojenosti

obou stran.
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Zkušenosti s provozem a údržbou blokových transformatorů

v CEZ - SDU

Ing.Jan Gross , CEZ - ESU

V" KDU jsou instalovány 2 typy vývodových blokových trans-

formá torfl.

U 1.bloku jsou instalovány ť1 trensf ormá tory typu TDC:,25O JÍVA,

420A5,75 kV,-?ýr.SSSR - Zeporožtransformótor.

U 2 - 4.bloku jsou použity transformátory typu 1 SC 41 Z-lj

250 MVA,4OO/15,75 kVjvýr. ŠKODA Plzeň.

Trojfázový transformátor starří robusní konstrukce, vyža-

dující včtří stavební prostor.

Parametry:

250 KVA; 42OAt>,75 kV; Y Q /d-L, Y 0 / d n ; ek= H,Z%;

ztráty naprázdno: 230 KW

ztráty nakrátko: 600 KW

Chladící systém "DC"; hmotnost 280000 kg

Hermetisovaný transformátor s blánovou ochranou oleje.

Použitý olej: typ TKp dle GOST 982-68

Čistá náplň oleje: 55,S t

Na vývodu 400 kV jsou použity průchodky 500 kV typu GBSITPU.

Olejová náplň průchodky: olej x 750 dle UOST 5-1/10-72.

vlastní transformátor je charakterizován pomrrnf spo-

lehlivým provozem, V príbehu provozu třchto transformáto-

ra v iíDU od r. 1S84 nedořlo z dflvodfl poruchy vlastního
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stroje k jeho odstavení /a výjimkou dále popsané havárie prů-

chodky/.

Transformátor se vyznačuje poměrně stabilním tepelným

režimem při charakteru zatížení v jaderné elektrárně, kdy

transformátor musí stabilně pracovat téměř při stálém zatí-

ženi 85%.

Použitý chladící systém se separátními olejovými chladi-

či je schopen spolehlivě zajistit stabilní tepelný režim bez

včtříeh výkyvů teploty oleje. Jedná se o hermetizovaný trans-

formátor s blánovou ochranou oleje v konzervátoru. Obsah ply-

n-3 v oleji je velmi nízký, kolem 1 f> obj. ťoužitý olej typu

TKp je dle zkuřeností JťDU dobrý; díky stabilnímu tepelnému

režimu a nízkému obsahu plynu nepodléhá rychle stárnutí. Ke

kvalit? oleje přispívá též systém termosyfonových filtrů pro

plynulé odvodňování oleje během provozu. Nevýhodou v?ek je

nutnost dlouhodobí skladovat v elektrárně určité množství

oleje uvedeného typu. Zkouřky, zda je možno olej typu TKp mí-

sit s oleji čs. výroby /1TO/ nejsou dosud ukončeny.

L;ezi nečostatky těchto transformátorů, instalovaných

v aDU, patří *patná funkce uzavíracích klapek v olejovém sys-

tému transformátoru, ro uzavření jsou klepky netěsné a pro-

pouřtí olej, co2 značně etSSuje úôrSbu a revize třcnto stroji.

A.omplikece vzniksjí zejména při revizích olejových oběhových

čerpadel, výměnách silikagelové náplně v termosyfonových fil-

trech a pod., kdy dochází ke značnému úniku oleje, který je

nutno následně doplňovat.

vlastní kapitolou transformátorů uDC 250UUO/4OÍJ jsou

použité vysokonapěíové průchodky 400 kV. Typ průchodek

GBtITPU 0-jO; 500/ltOO, výr. J&ektroizolátor Koskvs, SSSR, je

provoznř znaCnř nespolehlivý.
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V ČSSR dořlo vlivem poruch tř-chto průchodek již k řadě havá-

rií transformátor*; v EDU do*lo k destrukcí transformátoru po

poruře průchodky v 8/88.

Y CSSR ani v ESU není k dispozici olej 'i.'-75O k doplňová-

ní prrtehodek. Průchodkám 400 kV je vřnována stále vftři po-

zornost, provádí se u nich řada profylaktických prohlídek,

v?e s cílem zajistit zvýřenou spolehlivost průchodek za provo-

zu. Z havárie v JsDU a z poruch obdobných průchodek v CSSR

vyplynulo, že poruchy jsou naprosto nepředvídatelné, 2e stáva-

jící diagnostické metody nejsou schopny signalizovat zhoršení

stavu průchodky, který by mohl vést k její hevárii. ií hsvariíir.

dochází ve fázi LI. Tato skutečnost signalizuje ns pravděpodob-

ní nevhodnou geometrii tohoto vývodu, řro zvýšení spolehlivoe-

ti provozu byle sovětskou strenou doioru*ena komplexní výmřna

prftchodek 400 kv po 3 letech provozu. V EDU byls tato práce

u tr. 1AT01 uskute^nfna v 6/89. Teto výmřna je Vak cenovf ná^

ro5ná a značnč pracná. Bemflže to být re*ením problému a je tře-

ba hledat jiné cesty ke zvý?enl spolehlivosti průchodek.

Profylaktické zkoušky transformátorů tohoto typu v EDU:

Nad rámec instrukcí výrobce jsou prováděna pravidelná profy-

laktická mčření a zkou?ky, zejména:

- mřření dielektrického systému /ORGREZ/

- komplexní rozborsf oleje vř. chromstografie

- profylaktika průchodek 400 kV - mčřenl dielektrického systé-

mu v?, komplexního rozboru oleje, v?, chrometografie oleje.

- mřření částečných výbojfl na stroji

- diagnostika olejových oběhových čerpadel metodou frekvenční

analýzy.

Připravované úpravy transformátoru:

V rámci GO bude provedena výmfna netčsných klapek olej. systé-
mu za ventily.
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doporučeni dal5ích úprav :

Stávající prňchodky CiBUTPU nahradit průchodkami fy Micafil

2/ ZkuSenosti s transformátory typu 1 EC 41 Z-l,Škoda Plzeň.

Trojfázový' transformátor novějří konstrukce,s minimální-

mi požadavky na stavební prostor.

Parametry:

250 MVA; 420/15,75 kVf Tjj/dj ; e k = 14*;

ztráty naprázdno : 170 k¥

ztráty ndcrátko : 740 kW

chladící systém "ODAF"ihmotnost 248 OOOkg

Nehemetizovaný transformátor

Použity olej typu 1T0 100 /ev. ITO 200/, CSSR

Čistá náplň oleje 41,8 t

Ha vývodu jsou použity olej. průchodky typu WTxf 420 kV

fy Ľicafil /Švýcarsko/.

Vlastní transformátor se nevyznačuje příli? spolehlivým provo-

zem. I kdyS nedořlo dosud k vážným poruchám ne jeho systému,

jeho nedostatky způsobují řadu provozních potíží.

Při provozování transformátorů dochází k velkému obj. ná-

růstu plyn'í v oleji, se jména je znepokojující zvýřený výskyt

u0-oxidu uhličitého. Pří5ina tohoto stevu není dosud plně

objesnřna. '<ívý?ený výskyt plynfl nutí provozovatele k Sastějíl

úprav? oleje v transformátorech, coř neiměrn? zvý"uje provozní
náklady a likviduje dlouhodobou řadu chroaatogrpfické analýzy

oleje.

Me zvýřeném výskytu plynň v oleji se pocllí i Bkuteffnost,

Že transformátor není hermetizovaný. velká nasycenost plyny

zpflsobuje nesnáze při provozním odstavování transformátoru -

S asté je felePné působení plynového relé.
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Uěhem provozu transformátoru dochází k Šestému prolínání oleje,

zejména v dělící rovině mezi vanon transformátoru 8 zvonem.

ťrtinik oleje je možné odstranit pouze výměnou těsnění. První

výměna těsnění se u transformátoru 3ATO2 uskutečnile v JsDU ji?

po dvou letech provozui

Tepelný režim transformátoru, ták jak je navržen, neodpo-

vídá potřebám jaderné energetiky, kdy vývodový transformátor

je zatížen nepřetržitě po celou dobu kampaně reaktoru téměř ne

jmenovitý výkon, o touto skutečností zřejmí výrobce nepočítal.

'I tohoto dflvodu je prováděna řada úprav, mimo jiné se uvažuje

o přidání dalSÍ sekce chladiče. Jednou z dalřích dílčích závad

je !*petná funkce silikagelových vysou?e5fl. » současné době se na

vSech transformátorech provádí jejich úprava dle doporxTení

výrobce.

ťrovojt prrtchodek 400 kV - WTxf firmy t'.icafil je doposud bez

sebemenších problémfl.

npofylektické zkouřky transformátorů tohoto tyou :

nad rámec instrukcí výrobce je prováděno

- měření dielektrického systému /ORGRŮZ/

- komplexní rozbory oleje ve. chromatografie

- diagnostika oběhových olej. Serpacel metodou frekvenční

analýzy

ťřipravované a prováděné dprevy transformátorů:

- úpravy chladícího systému

- rekonstrukce silikagelových vysou*e*ft

- kontinuelní vakuování transformátorů

- montáž přídavného Sebříku a manipulační plodiny.
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3/ Zaměnitelnost transformátorů

v EDU jsou pouSit.y 2 různé typy vývodových transformátora

od dvou rfiznych výrobcrt*

Instalace dvou oóliřných typfl se jeví jako neuvážená,mřlo

by to být pouSením přt projekci delřích jaderných elektráren,

xento stav nutí provozovatele mít k Ciepoziei 2 sady nutných

náhradních c záložních dílů,skladovat 2 typy rflzných transformá-

torových olejfi.

v případ? havárie na ntkterém transformátoru je nutno mít

v elektrárně k dispozici sadu upravených dílA a universální sta-

noviště, aby byla moSná záměna transformátora TDC a listi.

v současná době je ve spolupráci a *GP • KOT Praha řeSena

zamlnitelnost obou typfl transformátorů,takže v budoucnosti bude

v ACU mořno použít v případ€ potfeby na jakékoli stání transfor-

mátor TDC nebo 1 HC.
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Názov referátu: DIAGNOSTIKA SA ELEKTHOZAF.IASEttí -

ČINNOSŤ PRE ZAISTENIE BEZPEČNEJ A SPOĽAHLIVEJ
PEEV/DZKY JE

Titul, meno, priezvisko, org. autora:

pán Miroslav MURÍN
pán Miroslav JAKABOVIČ Ing.

SEP - Atómové elektrárne Bohunice, Jaslovské Bohunice

Anotácia

V referáte je zvýraznená nutnost zavádzania diagnostiky
na el. zariadeniach vyvolaná špecifickostou prevádzky JE.
Pre niektoré diag. metódy ešte nie su u nás spracované a vy-
dané smernice, avšak uvedením JE do prevádzky bola vyvolaná
nutnosi pružného zavedenia diagnostiky pre zaistenie bezpeč-
nej a spoľahlivej prevádzky JE. Niektoré diag. metódy síl za- •
vedené na základe odborných referátov, výskumných správ,
ako i zahraničných materiálov.

špeciíickost prevádzky JE z hladiska dlhodobého zatežova-
nia výrobného a rozvodného elektrozariadenia postupne odhaluje
jeho konštrukčné a údržbové nedostatky. Zavedenou diagnostikou
od roku 1980 sine odhalili niekolko velmi zložito sa rozvíjajú-
cich poruch na hlavnom výrobnom a rozvodnom elektrozariadení,
ktoré sa nedajú odhalit bežnými prevádzkovými kontrolami.
Jedná sa najmi: a) poruchy na prtídových spojoch vinutí bloko-

vých transformátorov T: - T4

b) poruchj' na prúdových spojoch voliča odbo-
čiek odbočkových transformátorov VS

c) poruchy na turboalternatoroch a ich pomoc-
ných hospodárstvách

d) poruchy na rozvodnom zar. a káblovom roz-
vode

e) poruchy na AKU-batériach.
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Cielom diagnostiky je na prvom mieste získanie dostatoč-
ného množstva včasných informácií o techn. stave jednotlivých
zariadení, a tým zaistil bezpečnú a spolahlivú prevádzku JE,
na druhom mieste vylučova? íudský faktor z rozhodovacieho pro-
cesu v zložitých techn. stavoch zariadenia, ako i znižovanie
pracnosti a nákladov pri vykonávaní periodickej údržby zaria-
denia. Jednorázová diagnostika neprináSa dostatok informácií
pre rozhodovaciu činnost o stave zariadenia. Zachytením vý-
chodiskových hodn$t jeddnotlivými diagnostickými metódami
a systematickou periodickou diagnostikou - na základe namera-
ných hodnot a ich priebehov v sledovanom čase - je možné vy-
hodnotit techn. stav zariadenia.

Rozsah diagnostiky
Diagnostiku vykonávame v týchto prev. režimoch:

a) za prevádzky zariadenia
b) bezmonážna - v priebehu BO
c) demontážna - v rpiebehu GO.

Diagnostikové zariadenie;
- turboalternátory a príslušenstvá
- silové transformátory a priechodky vvn a vn
- káblové hospodárstvo
- vonkajšie rozvodne 220 kV a 110 kT
- vnútorné rozvodne 6 kV a 0,4 kV
- AKU a rozvod 220 V=
- vybraté el. pohony

Diagnostické metódy;
- termovízia
- špeciálne merania izolačného systému jednotlivýcj

zariadení
- merania char, naprázdno, nakrátko
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- meranie impedancie rotorov
- plynová chromatograŕia transf. olejov
- komplexné rozbory transf. olejov
- spektrálna analýza plášta statora turboalternátora

a nádoby silových transformátorov
- meranie rosného bodu a rel. vlhkosti chladiaceho
H, v turboalternatoroch

- meranie na budiacich sústavách turboalternetorov,
a to: a) rozloženie budiaceho prúdu na jednotlivé

uhlíky
b) teplota uhlíkov
c) kmitanie uhlíkov

- meranie kmitania lož. podpôr a excentricity rotory TG
- meranie izolácie ložiskových podpôr na GV6, KB, FB
- meranie množstva oleja tečúceho upchávkovým systémom

pre Ho stranu
- meranie na AKU ako zdroja pre zaistenie napájanie

I. kategórie
- meranie spádu vodivých exhalátov na vonkajSie

rozvodne vvn.

Medzi novo zavádzané diag. metódy patria:

- meranie aerosólov v chladiacom H^ turboalternátora
- meranie oxidu meďnatého v statorovej vode
- meranie obsahu H, iónu v statorovéj vode
- meranie čiastkových výbojov na statorovom vinutí

turboalternátora.

Diagnostika na turboalternatoroch

Ako najzávažnejšia sa javí problematika degradácie
izolačného systému statorového vinutia. Degradačný proces je
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zložitý jav, ktorý prebieha v niekoíkých štádiách a j»ho

postupnost a závažnost závisí od straty funkcie polovodivej

výplne v drážkach vinutia a jednotlivých uzloch izolačného

systému.

Pri úplnej strate funkcie polovodivej výplne móžme ho-

voril o intenzívnom degradačnosm mechanizme (IDM) z dôvodov,

že tento stav rádové urychluje degradáciu izol. systému pro-

eesmi elektrickými, mechanickými, teplotnými a klimatickými.

Príčiny IDII (strata funkcie polovod. výplne)

a) uvolnenie systenu vystuženia vinutia v drážkach

b) neprípustné zaolejovanie, zeparovanie a navlhávanie

vinutia

c) nedostatočne tuhý paket (železo statora)

d) uvolnenie vystuženia čiel vinutia.

Pre riavy degradácie

- karbonizáciou polovodivej výplne v drážkach sa vytvára

hnedý prach, ktorý lemuje hrany aktívneho Železa

(paketu)

- uvolňováním sa výstuží vinutia v čelách, a tým vzniku

koreňového popola elektrickými výbojmi.

Boisaah diagnostiky

A) ZA PREVÁDZKY:

- termovízna kontrola prúdových spojov e vírivých prúdov

v ocelových podperných konštrukciách

- periodické sledovanie zatekanie vody a oleja do statora

TG

- periodické meranie rel. vlhkosti a rosného bodu chladia-

ceho H 2 v TG

- periodické meranie rozloženia budiaceho prúdu na jedno-

tlivé uhlíky TG, GVS, HB
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- meranie kmitania uhlíkov
- meranie kmitania ložiskových podper
- meranie excentricity rotora TO
- meranie fázového napätia statora
- meranie symetrie budiaceho napätia rotora
- meranie izolácie ložiskových podpôr GVS, HB, PB
- meranie prietoku oleja do upchávkového systému pre H 2

stranu
- meranie vodivosti statorové3 vody
- meranie čistoty HL
_ meranie hydr. odporu stat. vinutia.

B) ROZSAH PRI BO (každý rok)

- spektrálna analýza kmitania plašia statora v presne
definovaných režimoch

- Špeciálne merania izolačného systému vinutia TG
- meranie charakteristiky naprázdno, nakrátko
- meranie tesnosti stat. vinutia na prienik H 2 do

statorové3 vody
- meranie impedancie rotora.

C) ROZSAH PRI GO (perióda 3 roky a prechádzame na 4 roky)

STATOR:
- rozsah ako v bode B
. zmapovanie tuhosti jednotlivých klinov na statorovom
vinutí

- kontrola tuhosti meg. obvodu
- tlaková zkužka vinutia (600 kPa)
- v prípade napálenia mag. obvodu termovízna kontrola
paketu

52525'
- kapilárna kontrola obručí (vonkajšie)



- stiahnutie obručí a kontrola ich stavia z vnútornej

strany /u výrobcu/

- Icon t rola stavu rotorového vinut ia

- n.eranie Riz vinutia

- nerasiio priechodnosti chladiacich kanálov /z^p/

- tlaková skúška vývodov rotorového vinutia .

nrrcla vyváženosti rotora pri nadobrátkach.

Doteraz ne.jzávažne.jšie poruchy :

- rozklinovanie statorového vinutia' a krvácanie statora

- zatekanie oleja do statora

- vysoké teploty prúdových spojov vyvedenia nuly a fáz

- el. prieraz na priechodke vplyvom vysokej relat. vlhkosti

- zapařeni e statora, rotora

- netesnosti na statorových tyčiach

- uvoíňenó sťahovacie palce železa statora

- vypálené statorové tyče /zem statora/

- vytrhnuté rozpěrky v čelách vinutia

- rýhcvanie zfceracích krúžkov rotora Tu

Dia-ar.ostika na silových transformátorov

Ako nejzávažnejgia problematika sa javí dodržanie dovo-

leného oteplenia transfer, oleja v jednotlivých ročných obdo-

biach. Vysoké oteplenie oleja je spOsobené dlhodobým zatažova-

liín blokového transformátora takmer na menovité parametre, čím

dochádza k zvýšenému oteplovaniu sa prúdových spojov na vinutí,

ako i časté poruchy na prúdových kontaktov voliča odbočiek

irar.sfor. vi. spotreby.

ŕiossah za prevádzky :

- terrriovíana kontrola prúdových spojov 2x ročne

- tennovízr.e zmapovanie tepl8t povrchu nádoby transformátora

1 x ročne



- chromatografická analýza zložiek plynu v transf. oleji

2x ročne

- komplexný rozbor transf. oleja lx ročne

- meranie teplSt oleja lab. prístrojom 2x ročne

- meranie t na chladičoch oleja lx ročne.

Rozsah diajr. za odstávky :

- spektrálna analýza kmitania plcí?ľ's -.iíuoty transfomiátora

v presr.e definovaných rc-žiacoh

- špeciálne merania izolačného systému

- meranie ek.

Doteraz nejzávačncjšie poruchy :

- nevhodná konštrukcia prúdových spojov na vinutiach

blokových transformátorov

- nízka účinnosť chladiacej sústavy blok. r,ransf.

- vysoká poruchovost na prúdových kontaktoch voliča

odbočiek u transf. vi. spotreby

- poruchovosť na obežných kolách ventilátorov chladenia

blok. transf. /ulamovanie sa lopatiek/.

Vonkajšie rozvodne w n

Nejzávažnejšou problematikou v tejto oblasti sa javí

udržanie dostatočnej izolačnej hladiny na jednotlivých

sústavách rozvodni. Vplyvom úletu chladiacej vody z chla-

diacich veží dochádza k narasteniu exhalátov na prístrojoch

rozvodní, a tým k zniža vaniu izolačnej hladiny rozvodní.

Rozsah' diagnostiky

- kontinuálne meranie zvodových prúdov na skúšobnom podpornom

izolátore 110 kV

- kontinuálne meranie vodivého spádu na rozvodni 22 0 kV

- sledovanie spádu exhalátov do sedimentadných nádob na

rozv. 110a 220 kV
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na kontrola prúdových spojov 2x ročne.

Doteraz najzávažnejšie poruchy:

- havária blolcového vypínača VVJR 220

- havária vývodového odpójača OTV 22C

- havária bleskojistky vA 196.

Vnútorné rozvodne 6 a 0.4 k'/

V tejto oblasti sústreáujeme najväčšiu pozornosť 2ia kva-

litu prúdových spojov. 7. doterajšej praxe sa javí, že kvalita

prúdového spoja je velmi ovplyvňovaná prostredím. Frudké zhor-

šenie kvality prúdových spojov vyvolá krátkodobé zaparenie

prostredia a to najmä u prúdových spojov konštrukcie AL-GU.

Rozsah diagnostiky

- tennovízia

- diaíkové meranie teplot prúdových spojov vn zar.

Silový a káblový rozvod

Silový rozvod 6 kV najmä I SV patria medzi nsjpcruchovéj-

šie elektrozariadenie. Doterajšie náklady na odstraňovanie po-

rúch na JE V-l dosahujú čiastku 1,7 oil. K Č E . Doveraz prebehlo

35 rokovaní s výrobcom a inštitúciami zodpovednými za bezpeč-

nos£ prevádzky JE s cieíom zatezpeíit ich bezpečnú prr'.údzku.

Doteraz prijaté opatrenia sú neuspokojivé.

Na silovom káblovom rozvodne medzi najnebezpečnejšie prvky

patria káblové súbory, a to najmä spojky. Preto snie prijali

opatrenia urýchlene zmapovať ich dispozičné umiestnenie a za-

počat s ich diagnostikovaním.

Problematika protipožiarnej ochrany káblového hospodár-

stva je tak zložitá a rozsiahla, že je nad rámec predmetu tejto

konferencie.
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Rozsah diagnostiky

- termovízna kontrola silového káblového rozvodu 2x ročne
- termovízna kontrola vybratých silových spojov 4x ročne
- skúška izolačného systému ISV zvýšeným napätím 21,6 kV

1x ročne
-.skúška izolačného systému 6 kV káblov pre vybraté spotre-
biče zvýšeným napätím 2J,6 kV 1x ročne.

Staničné akumulátorové batérie

Bezpečnosť prevádzky JE je podmienená potrebou vysokej
prevádzkovej spoíahlivosti automnómnych zdrojov zaisteného
napájania pre bezpečnostné systémy Re. Najväčšie požiadavky
na spolehlivost zdrojov zaisteného'napájania sú kladené na
akubatérie. Akubatéria ako článok zaisteného napájania pod-
mieňuje správnu funkciu ostatných agregátov v jednotlivých
uzloch zaisteného napájania a jej spoíahlivá činnosť musí
byť vo všetkých režimoch prevádzky JE, pri živelných udalos-
tiach, ako i pri udalostiach vyvolaných íudskou činnosťou
v okolí JE.

Vzhíadom na neustále priebehajiíci chemicko-fyzikálny
proces v jednotlivých článkoch akubatéria sa chová ako
"živá" a jej životnosť je ovplyvňovaná dodržiavaním optimál-
nych chemicko-fyzikálnych, elektrických a tepelných paramet-
rov v priebehu jej prevádzky. Životnosť akubatérie ovplyvňuje
prevádzkový personál až 50 % podielom.

Tak ako bolo už povedané, AKU musí plniť svoju funkciu
vo všetkých režimoch a udalostiach v JE a musí túío funkciu
plniť i v dobe pri ukončovaní jej životnosti.

Diagnostikou pre sledovanie zostatkovej životnosti sta-
ničných AKU sa u nás v CSS3 ešte nikto nezapodieval, ľúto na-
liehavú požiadavku SBO prediskutovalo so š. p. SEP a bolo
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dohodnuté, že SEP objedná u VUT Brno technickú pomoc pri
určovaní zostatkovej životnosti AKU pre JE. HZ bola uza-
tvorená 2. 6. 1989. Úloha má charakter základného výskumu
a bude plnená po etapách.

Vzhíadom k tomu, že el. V-1 už prevádzkujeme od roku
. 1987 a životnosť staničných AKU nagej výroby sa pohybuje •
7 - 8 rokov, EBO započalo s vlastnou diagnostikou sledova-
nia zostatkovej životnosti AKU.

Rozsah zavedene.1 diagnostiky

- meranie napá'íovej hladiny na AKU v rozmedzí - I % Vn
počítačom

- meranie potencionálu článkov proti referenčnej elektróde
Cd v režimoch nabíjania a vybijania batérie

- vyhodnocovanie tolerančného napatového pásma jednotli-
vých článkov

- meranie konzervačného prúdu jednotlivých článkov
- meranie úbytku elektrolytu v jednotlivých článkoch

- periodické meranie napätia, hustoty, teploty jednotlivých
článkov

- sledovanie nábehovej krivky na nominálnu kapacitu batérie
- umelé starnutie mimo prevádzkových článkov.

Záver

Vzhíadom na určité obmedzenia z híadiska rozsahu refe-
rátu, prínosy z využívania jednotlivých diagnostických metód
budú prednesené v diskusnom príspevku na konferencii.
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Názov referátu: Termovízne, profylaktické merania a kontroly na
elektrozariadení blokov i30.

Titul, men*, priezvisko, .organizácia autora:

Ing. Roman Jedlička

Ing. Jozef Brodek

3Eŕ - Atomové elektrárne k.p. Jaslovaké Bohunice

Anotácia: y príspevku budú popiaané spôaoby, systém a periódy termo-

víznych meraní silnoprúdovej čaeti elektrozariadenia JE

V-l, V-2, A-l, 3alej profylaktické merania a kontroly na

blokových, odbočkových transformátoroch a generátoroch

v ablaati izolačných systénov uvedených strojov. Apliko-

vanie nameraných výsledkov v praxi pri vykonávaní revízii

eloktrozariadenx.

ôi,ové eieictroztirioderia jadrovej e lei: t ráme sú je<*.nou z je.i

najdôležitejších 3Účastí. Ľ týchto zariadeniach sa uoxutočjiuje vý-

rooa elektrickej energie z aechsjiickej energie turbín. Vyrobená

energia sa v trarefonnátoroóh transformuje na onergiu s párametra-

ci schopnými pre prenos v rozvodnej aÚ3taye a pre napájanie viast-

nej spotreoy elektrárne. Samotné rozvádzače a kátúe vlii3tnej spotre-

by zabezpečujú napájanie motorov a 5aI5ích spotrebičov potrebných

v technologickom procese jadrovej elektrárne. Celý uvedený komplex

je potrebné udržiavať v dobrom technickom stave, pretože na IÍOIL do

značnej miery závisí nielen výroba elektrárne, ale aj jej bezpečnesť.

Pre zistenie a overenie technického stavu elektrozariadenia sa

periodicky vykonávajú termovízne merania a profylaktické skúšky.

Uvedené merania a Kontroly néo vepred upozorňujú na postupná zhor-

šovanie prechodových odporov na silových spojoch a týc ici: prehrie-

vanie, aalej na znorSujúci sa stav izolačných systémov stroja.

Včaanýn odstránením nameraných závad sa snažíme predchádzať havá-

riám strojov velkého investičného charakteru.
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hre zabezpečenie takejto činnosti bola v EBO vytvorená v roku

1963 skupina profylaktických špeciálnych meraní, ktorá vykonáva

nasledujúce merania:

1. Profylaktika generátorov 220 MW

Pri každej odstávke bloku na výmenu paliva sa generátory odpoja

na priechodicách od lapúzdrených vodičov na vývod* i r nule. Valmi

dôležitá •peráeia pred meracia generátora je vyfúkanie statorového

vinutia stlačeným vzduchom. Pri oin« izolačnom odpore vinutia 700 lip.

pristupujeme k saaotnému meraniu v rozsahu:

a/ izolačný odpor jednotlivých fá* voči zemi pri napätí 5 kV, pričon

zostávajúce fázy sú uzemnené. Meria sa v távialoati na čase a od-

čítava sa po 15, 60 a 600 sekundách. Z nameraných hodnôt sa vypo-

čítava polarizačný index p.., P-lo» ktorého hodnota je poser:

H60 H600
Piil0

60

Hodnoty polarizačného indexu nad 1,3 , stav statorovéj icoláeie je

vyhovujúci a nad 2,0 stav je dobrý. Polarizačný index závisí pre-

dovšetkým od obsahu vlhkosti v izolačnom systéme a na jeho zne-

čistení, priúoa vy&iia hodnota odpovedá izolácii suchá*j- Používa

sa pre eriectašné posúdenie stavu izolácie, miery jej navlhnutia.

b/ meranie kapacity a stratového činiteľa tg<T

činiteľ strát tge*" j* definovaný ak* pooer činnéh* a jalového prúdu

a pri aeraní isolantu udáva v akom rozsahu sa mení elektrická

energia na teplo. Vzrast stratového činiteli tg/ i jeho prírastku

Atg/je väeobecn* pl&tnýa kritériom starnutia isoláeie. Ueranie

stratovéh* činitel* a kapacity v závislosti na priloženom napätí

je diležité pri zmene mechanizmu vodivosti starnúcej izolácie.

K&paeita C sa udáva v^>F, stratový činiteľ tgtř*je bezrozměrné

číslo.

Samotné oeranie sa vykonáva pri napäťových hladinách 3,1i 4,7;

6,3» 7,9j 9,Oj 9,4J 10,0 kV pre jednotlivé fázy, nemerané fázy

eú uzemnené. Porovnáva sa tg» v intervaloch 0,2 • 0,6 Unj

0,4 • 0,6 Unt 0,2 • 0,4 Un.
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c/ meranie nabíjacích prúdov

Meranie vykonávame po fázacii, nemerané fázy sú uzemnené. Zvodové

prúdy sa udávajú v *iA. Meriame pri napäťových hladinách 5, 8, 10,

12, 15 šV a hodnoty na nil-eroan-pérmetri odíítavame po čase 60 a

300 sekundách. Používa sa zžroj jednosmerného napätia. 2 namera-

ných hodnôt aa vypočítava, odpor

U
n = T
1 boc

Namerané výsledky sa porovnávajú s výeleaicami predoálých meraní*

Fri stváraní generátora ao zásahom do vinuti* /preklinovanie

a pod./ st vyiconávt vysokonapäťová skúška napätím 41 kV ja po

dobu 6C aekúnd pre každú fázu. Vždy pred vykonávaním vn skúšky

a po nej sa musí zmerať izolačný odpor napätím 5 kV ja-.

2. frofylaktika. blokových transformáfrov

Podstatnou zložkou izolácietransformátorov je olej. Na. Dera-

nie jeho vlastností nie sme zatäl' zariadení, preto všetky skúäky

olejov pre nás vykonáva oddelenie údržby Křižovaný. 3 oddelenia

údržby Křižovaný máme veĽni dobré pracovné vzťahy, úzke spolupra-

cujeme pri meraní transformátorov, ŕro posúdenie izolačného systému

transformátora sa periodicky edoberá olej • tohoto transformátora

na chromatografický rozbor a porovnávame výsledky.

V Križovanoch majú veltai bohaté skúsenosti zo skúšok olejov

a na základe ich rozborov olejov a nášho profylaktického merania

boli zistené niektorá tepelné rozvíjajúca sa vady na transformáto-

roch, ktoré boli vEas identifikované, bolo nožné sa pripraviť na

opravu, kvalitne ju urobiť a. tak vadu odstrániť.

Pri odstávkach blokov na výaenu paliva sa najskôr transformátor

musí pripraviť k meraniu. J* potrebné odpojiť vodiče z primárnej

a sekundárnej strany transformátora a vyčistiť priechodky. Po tejto

príprave možno pristúpiť k samotnému meraniu:

a/ meranie izolačného odporu v nasledujúcich konbináciacht

a/ vvn s vn d/ vn s vvn

b/ vvn : vn + k e/ vn J TO • k

c/ rvn : k f/ vn : k
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Poznámkat ra - strana 400 kT elebe 220 kV

ni - strana 15, 75 kV
k - kostra

Meria M napätím 2,5 kV a odčítava •» p* 15 a. 60 sekundách.
Z namaranýmh hodnôt aa pečíta pvlarizaSný index a porovnáva
z predošlých maranl. Medsi j*dn*tlivými kombináoiami meraní
aa vinuti* vybíja 3 admit?.

b/ aaranie kapacity a strat*véh* činitel* tg

Meria aa napätí* 10 kV 50 Hs pri kombinácii zapojenia ako
v bod* a/.

e/ Mrani* ohmických odparor vinutí

Itoranie vykonávam* V - A metódou pri prúdoch oea 60 A. Úbytky
napätí nerioiM digitálnym multim*trom, ktoréh* obvod j* nutné
pri zapínaní a vypínaní prúdu prerušiť.
Pretože vinuti* vyäSej atrany j* zapojené do hviezdy • vyvedenou
nulou meriame L -0f L. -Oj L, - C. Vinutie niiSej strany j*
zapájené do trojúhelníka a meriame JĽ, - L„} L. - L.| L, - L_,
Vinutia, ktoré nie aú práve merané aa vyakratujú.

d/ meranie magnetisaSnýsh prúdov

HagnetisaSné prúdy meriame iba na etrane niiiieho nspktia, pre-
toíe v transformátore je jedno vinuti* navinuté na druhom /im,
W . Taki* pokiaľ by sa nám vo vnútri transformátora niaS* udia-
lo /pohnutie vinutia, vznik skratu vo vinutí a pod./ v každom
prípade aa nám táto závady prejaví zvýšením hodnôt prúdu i pri
meraní na nižšej strane napätia. Meranie vykonávame napätím
380 V, 50 Hz* Prúdy odčítavame digitálnym uultimetrom.

3. Profrlaktika merania priechodiek w n

Valmi dôležitou súčasťou transformátora sú prieehodky ra,
ktorými vyvádzam* výkon bloku t tranafermátora do nadradenej siete
400 kV reep. 220 lcV.

la uvedenýoh priachodkách w n vykonávame naaledovné meranie.

a/ Izolačný odpor pri napatí 2,5 kV medzi merným bodom prieehadky
a kostrou transformátora odčítavaný po čas* 13 a 60 sekundách.
Z natieraných hodnôt počítame minútový polarizačný index.
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b/ Uaraní* kapacity a stretovéhe činitel* tg ô.

Baranie kapacity C x a tg <f! •• vykonáva napitim 10 kV, ictoré

pripájame na výrod priechodky /na vrchel/, aerací kábel sa

merný bod a zeaiaci kábel sa kostra transformátora. aeraci

mostík ja zapojený T schém* UST t.j. vinutie w n : vinutie vn.

Meranie kapacity C a tg 41 sa vykonáva, xáaenou napäťsvé-

ho a aeraciaho kábla pri napätí 2 kV /t.j. aeraci kábel na vý-

vod a napäťový aa merný bod/. Iterací mostík je zapojený v sché-

me GST t. j. vinutie w n : viautie vn + kostře*

Po havárii olejovej priechodky 500 kV sovietskej výroby

na transformátore 250 líYA sme pristúpili k aeraaiu Siastke-

vých výbojov. Na trajufomátoroch sovietskej výroby tieto ne-

rania vykonávame každý rok pri odstavevaní bloku do GO. Na

transformátoroch československej výroby, kde aú montované

priechodky švajčiarskej firny IU.ca.fil, ktoré eú úplne inej

konštrukcie ako sovietske, merania čiastkových výbojov vyko-

návame každé 3 roky pri odstavovaní biOKU do GO.

Ha vykonávanie týchto meraní zatial sne ryba vaní, me-

ranie zabazpeSujem* dodávateľským apdaobom proatredaictvasi

skupiny pracovníkov EGU Praha pod vedením Ing. Valentu CSc.

Meranie sa vykonáva na transformátore, ktorý ausl »yť

zo strany 400 kV odpojený od siete, z* strany 15,73 kV vypnu-

tý generátorový vypiaaS i odpojovač* Ma konca priechodiek sa

naaunú tieniace elektródy, zabezpečujúca iírovnomernenie elek-

trického pol*. K meraniu čiasticových výbojov sa používa apa-

ratúra E.H.A. Zdrojom impulzov o znáaej amplitúde sa prístroj

naciechuje. Fotom aa zapne generátorový vypínač i odpojevaS

a postupným budením generátora napájame transformátor napätím

C,5i 0,75; a 1,0 Un. Fri týchto napäťových hladinách sa mera-

jú čiastkové výboje v priechodkách i v izolaSaom systéme

transformátora. Aparatúra pri meraní je pripojená k merným

bodom priechodiek.

4. Ueraaie na odbočkových transformátoroch pre napájanie

vlaatne.i spotreby a transformátoroch rezervného napájania

Uerania sa vykonávajú obdobne ako u blokových transformá-

toroch* Vzhladem aa to, že sa jedná o regulačné transformátory

s odbočkami, ohmické odpory na 15,75 kV strane sa merajú pri
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všetkých napäťových stupňoch. Magnetizačné prúdy sa merajú pri

1, 9 a 19 odbočke. Na vinutí strany 6 kV sa merajú ohmické

odpory a magnetizačné prúdy pri 9 odbočke.

5. Teraovízne merania silnoprúdej časti elektrozariadenia

JE V-l. V-2. A-l

Ha JE V-l, V-2, A-l sú nebezpečným faktorom tepelná závady,

najmä v káblových priestoroch a v priestoroch vnútorných a von-

kajších elektrických rozvodní. Predovšetkým je to možnosť vzniku

požiaru, ale aj aožnesť výpadku dôležitých elektrických zariadení,

čo tiež ohrozuje jadrovú bezpečnosť JE.

Najväčšia možnosť vzniku tepelných závad je na prúdových

spojoch elektrozariadenia, prevedených rôznou technológiou /liso-

vanie, skrutkový spoj, kontakt vypínača, istiSa, stykača atä./

okrem zváraných apojov. Práve tieto prúdové spoje sa kontrolujú

pomocou termovízneho systému, ktorý pracuje v infračervenej časti

elektromagnetického spektra.

Konuréttie sa rocia Kontroly na vonkajších rozvoôniuch 110,

220, 4UC kV vrátane blokových transformátorov, na 0,4 kV rozvá-

dzačoch úsekových, podružných, vrátane svetaIných. V káblových

priestoroch sa preverujú spojky silových káblov 0,4 kV, 6 kV.

'J vedené zariadenie kontrolujeme 1-krát za rok, pred odstávkou

sloku de 00, okrem zariadenia rvn, ktoré kontrolujeme 2-krát

zt roK. Periódy kontrol nám určuje podniková smernica EBO č. 3

/.o '3ňa 10. 2. lSEfi. Zistené závady odstraňuje podniková centra-

lizovaná údržba /CÍ/ počaa odstávky bloku do G0, prípadne závaž-

| né závady 3a nahlasujú ihneä po zistení a podľa okolností sa

; odstraňujú v najkratšom možnom čase, resp. sa kontroluje v pra-

{ videlných intervaloch priebeh závady.

] Kritérium určujúce existenciu tepelnej závady, resp. zléhe

j [.rudového apo ja nám udáva norma CSU 37 0615, v ktorej sa uvádza,

i že v ustálenom tepelnom stave, pri prechádzajúcem konštantnom

;„rúúe má n.ať prúdový spoj a prívod k nerau rovnakú teplotu, teda

, oteplenie spoja At, nesmie byť väčšie ako 0*C, inak ide o vadný

' prúčový spoj.

| V praxi vc väčšine prípadoch sávadu apolbhlivo identifiku-

| jeme podIV tepelnáho gradientu /spádu/ n* prúdovej dráhe v okolí

apoja, i kea sa jedná o malú závadu.
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Pomocou termovíznej súpravy AGA - 762 môžeme zistiť závadu

o oteplení +O,i*C pre materiály a .definovanou emisivitou, tctorá

netelesne hlboko pod hodnotu "1" čo je v praxi splnené, äíioru zá-

vady nám udáva, oteplenie A t /'C/. Toto je veličina, ktorá sa

zhruba zachováva aj pri prenenlivej teplote okolia. Teda ak po-

zorujeme nejakú závadu v čaae, tak x oteplenia vieme určiť či

sa závada udržuje na rovnakej hodnote, alebo aa zväčšuje, pričom

teploty okolia môže aj klesať.

Termovízna súprava AGA -782 pozostáva z Kamery, monitoru,

zdroja elektrického prúdu a uat<írií pre prácu v teréne, čo je

základná zostava. Pri práci používame aj videorekordér, foto-

aparáty Oanoa a Zenit, reap, rolaroiu a programovatelná kalku-

lačku s tlačiarňou, pričom nahrávame a fotografujeme iba ziate-

né závady, resp. ak nie je ihned jasné či ide o závadu alebo

nie. Taktiež vyhotovujeme u závad uj reálne fotografie, okres

tepelných, lebo tepelný obraz sa značne cdliäuje od reálnaho

a zle aa v ňom orientuje.

Zíaicané antariály z merania ď; 3a.it- j •/yi.udr-ocu.jú, rooi . aa

korekcie na ruáivé vplyvy, napr. Í ru.íenia od tepelných zdro.íov

v okolí meraného objektu tepelnými odrazmi ako i samotný vplyv

teploty okolia, äalej absorbcia tepelného žiarenia v ovzduší,

emisia žiarenia od ovzdušia a vplyv samotnej emisivity aeraného

objektu. Vibl^dotn na 'o, že kamera je osadená lineárnym detekto-

rom fotónov, potom už výsledná teplota a oteplenie At je funkciou

Planckovej krivky pre absolútne Sierru teleao.

Výsledky z meraní sa zaprotokolujú, priíom ku každej závade

v protokole prináleží tepelná a reálna fotografia. Bledšie

miesto na tepelnej fotografii representuje spravidla teplejšiu

oblasť, kiesto závady aa na reálnej fotografii označí šípkou.

V niektorých prípadoch nie je Šípkou označené miesto na reálnej

fotografii alebo bledšie miesto na tepelnej fotografii jednoznač-

ne určené ako závada, lebo zdrojem oteplenia môžu byť aj prúdové

spoje v blízkosti určeného miesta. Na priSine j* nerovnaká hod-

nota emisivity použitých materiálov, äalsj au to aj rušivé vply-

vy okolia, z čoho vyplýva, že v niektorých prípadoch môz* na te-

pelnej fotografii tmavšie miesto prúdovej dráhy reprezentovať
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vyááiu teplotu ako miesto bledšie. /Tmavé miesto môže mať napr.
malú eaisivitu, a. konkrétne sa nože jednať o nezafarbenú časť
hliníkovej rripojnice./

Závada - vadný prúdový spoj, môže byť tiež skrytá vo vnútri
elektrického pristroja. Toto zvyčajne označíme šipkou smerujúcou
priaso na prístroj, napr.: vypínač, iat ič, atykač . . . . okrem ší-
ni.pjc označujúcich viditelné spoj*.

Závady na prívodných poliach elektrických rozvádzačov /prúd
tu .nože kolísať v Saae/, treba chápať ako nebezpečné, najrcä ak
prúd pri meraní je malý. Oteplenie At prepočítané na nominálny
resp* oaxinálny prúd prívodu tu stúpa s kvadrátom podielu notni-
nálaoho a okamžitého prúdu počas nerajra. Oteplenie At prepočí-
tané býva zväčša vysoké a preto ho t iet v protokole udávame. Me-
torové '/ývcjy vykazujú temer konštantný a preto nie je potrebné
prepočítavať oteplenie.

Technika merania je daná aysténom AGA a ŕoďcienkaai v praxi.
Základné dva spôsoby 31í: priane ser ani e teploty a aeranie teploty
ponocou rořsrenčného zdroja.

Nám sa osvedčila technika použitia referenčného zdroja, kde sa
doeahu.it veľkej presnosti Barania teploty a oteplenia At *O,l*Z,
ak máme presný referenčný sdroj teploty.

Uy ako referenčný sdroj využívame samotnú konštrukciu roz-
vádzačov, resp. materiálu okolia, pričom sa hodnota teploty ob-
jektu neurči celkom presne /lebo teplota okolia vzatého ašo re-
ferenčný zdroj môže kolísať napríklad +1*0/, ale At, ktoré je pre
náa ansrodatn* nestratí na presnosti, najmä pri nižších teplotách.

Prednosťou tohoto spôsobu merania je dobrá presnosť určenia
oteplenia At, menšia prácnosť pri meraní, lebo oteplenie je urče-
né manila počtom parametrov aerania, tým je aj menšia náročnosť
na čas sátnaau závady na videorekordér a íae potrebný na vyhodno-
tenie vzhlfcdoa na veľké množstvo závad.

Ak ale sávada je velkého charakteru, napr.: veľké oteplenie
na odpojovači v poli 0,4 kV, tak toto nám spôsobí značné ohriatie
konštrukcie rozvádzača, ktorý povalujeme za refeřnčný zdroj
s konštantnou teplotou a vtedy p odl* okolností použijeme spra-
vidia priaau metódu určenia teploty konštrukcie a zviájt aj
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teploty vadcéh* objeictu. Tu presnaať nerania eát« vyhovuje na-

šim účelom.

Pra uvedené spôsoby aerania. mane vyhotovené programy pře

programovateľný kalkulátor HP 41-OV, Ktorá eliminujú už spomí-

nané rušivé vplyvy a 3Ú upravené špeciálne ;-re naše merania

vrátane programov obecných.

Pomocou tohoto vybavenia môžeme robiť aj tepelr.i; ar.aiýzu

blokových transformátorov a iného zložitejšieho ei. 2ariE.ier.1ii,

resp. technologického zariadenia, ale nie v celou, rozsahu ako

by sns potrebovali. U týchto zariadení je pomerne veľká časová

náročnosť spracovania, treba vynodnocovať teploty vo viac tep-

lotných hladinách a taktiež tepelná fotografia nepodáva ot>rai

teplôt v hladinách.

Z tohoto dôvodu máme už objednaný počíta? Ti; • . vO aj eo

zabudovanými prograntuai pre kompletnú analýzu te;;eiiiyci. o'ojek-

tov. vrátane štatistického upracovania údajov. Do V;;Ľ>./er.ia po-

čítača patrí farebný raot.itor a tlačiareň. Uvedené ar.nlýzy nán

zatiaľ robia v ôfi - roavodna Křižovaný.

Od zahájenia termovíznych meraní v EBQ koncom roku 1986

až doteraz, zhruba teda za 3 roky bolo zistených vyše 1 200 te-

pelných jávad, z čoho niektoré neboli iba závady spôsobené pria-

mym prechodom elektrického prúdu cez silové apoje.

Napríklad:

Zistenie miesta zdrojov úniku vodíka z generátorov, pričom

miesto úniku sa javilo teplejšie.

Šalej na prívode k blcstkoistke 15 kV boli na oboch koncoch

kábla zmerané vyäšie tepioty a »j tepelné gradienty pri zjavnom

nulovom prúde. Toto asi spôsobili straty v dielektriku izolácie

od vyšších harmonických elektromagnetického polfe vznikajúcich vo

vlastnej spotrebe.

Tiaž v okolí vývodor generátorov zapuzdrenými vodičmi re-

gistrujeme zvýšené teploty kovovej konštrukcie až 140*C. Spôso-

bujú to vírivé prúdy od elektromagnetického p»ľa budeného prú-

dom jadier zapuzdrených vodičov.

Úspešne boli prevedené aj merania na technologickom zaria-

úení, konkrétne na odlučovačoch vody od firmy CJäSTHA, kde \rzhiu-

áom na poruchovosť boli merania iného druhu nevhodné.
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Foaocou teraovízie su tiež potvrdila porucha na prúdových

spojoch prepínača odbočiek transformátora, vlastnej spotreby

13T-0I, pri otvorenOD transformátore. 3oli zistené teploty až

300*0' a celkove bolo vadných 31 lisovaných spojov. Skúšobný

prúd bol 200 js. po dobu 10 minút pre ječen spoj, pričom

nominálny prúd je 1173 A.

ťouživaný prístroje a výsledky profylaktických meraní

Pre oscilografické merania rozběhových prúdov rôznych po-

honov, äalaj pre neranie časov pádu havarijných tyčí v reaktore

a pod. je skupina Špeciálnych a profylaktických meraní vybavená

dvomi 20-slu5kovymi oscilografai švédskej firmy ABEil Ultralette.

Záznam je vykonávaný na íotopapier citlivý na UV svetlo.

Meranie kapacity a stratového činiteľa sa vykonáva dife-

renciálnyB aoetíkom švaj£iar«k«j firay TETTEX 2805 so zirojmi

5287 a 5281 do napätia 10 kV.

Pre tercovízne merania používame súpravu švédskej firmy

AGA Therniovision 7f-2.

Pre meranie izolačných odporov používane aaäarské prístroje

firmy GAMZ XS-1 /licencia Ncrma/, ktoré sa náa veltai neosvedčili

pri meraní p. . u genrátoroT 220 UW. Pri tomto aeraní dcšlo pri

odopínaní a akratovaní aeraného objektu k vnútornému preskoku

a poškodenia. Prístroje boli odoslané do garančnej opravy a po

oprava zaslané apäť do EBO. V aúSaatnoati náme objednaný merač

izolačných odporov od firmy TETTEX. Na ra skúšky generátorov,

káblov, priechodiek a pod. používame rakúske prístroje* BAUH.

Pre meranie ohmických odporov máae objednané od firmy

TETTEX špeciálnu počítačovú súpravu 2285.

Z meraní ohmických odporov a chroaatografockého rozboru

oleja boli ziatené vážne závady na spojoch vodičov medzi prepí-

načom a vinutím odbočkových transformátoroch CKD. Závada bola

postupne zaregistrovaná na troch transformátoroch, bola sledova-

ná a pri odstávke na výmenu paliva u dvoch odstránená u náa,

a jeden transfornátor bol opravovaný v *KC.

Calej bol nameraný nízky izolaSný stav na vn priechodke

na bloiccvoi.1 transformátore na JE V-!. Priechodka musela byť

vymenená.
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Pri meraní stratového činiteľa na priechodke 22C kV bola
nameraná nedoveleaá hodnota a priechodka ausela byť vymenená.

Pri meraní čiarkových výbojov na prieohodJcách 400 kV boli
ziatené výboje vyäšie ako sú povolené na jednej z nich. Uvedená
priechodná musela byť taktiež vymenená.

Profylaktickým skúškami sa snažíme predísť poruchám na
silových eiceictrozariade&iaeb. Sledujeme túto problematiku po
teoretickej a praktickej stránke so xavádzanín nových metód
profylaktických akúšok.

Pre rýchlejšie napredovanie v tejta ablasti by bolo pot-
reDnó zvýäiť po£st pracovníkov minijaalna o dvoch a doplniť
sicupinu o laläie prístrojové vybavenie, ktoré máne v aúóaa-
nosti ob.-jeananá.
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Ing. Ivan Fried

POŠKODENIA SVORNÍKOV PRIMÁRNYCH KOĽEKTOHOV PAROGENERÄTOROV

I. a II. BLOKU SEP-EIO JASLOVSKÉ BOHUNICE V ROKU 1989

Dňa 9.9.1989 bol II. blok V-1 odstavený na následnú roz-
šířená generálnu opravu. V zmysle programu zabezpečenia akosti
boli vykonané kontroly primárnych kolektorov PG 23 a PG 24. V
zmysle harmonogramu prác na hlavnom zariadení I.O. boli na o-
pravu drážok roztesnené kolektory PG 26. DFK kontrolami svor-
níkov PG 24 a PG 26 boli zistené poškodenia podľa tabuľky 1.
Z dôvodu jednoznačne sa opakujúceho porušenia svorníkov tavby
E 4223 rozhodlo vedenie SEP-EBO o roztesnení a kontrole svor-
níkov na všetkých kolektoroch PG, so svorníkmi tavby E 4223.
Rozhodnutie sa týkeilo aj PG I. bloku V-1. Zistený stav je do-
kumentovaný v tabuľke 1. Z celkového počtu svorníkov tavby
E 4223 t.j. 204 ks bolo 115 svorníkov poškodených. Naviac bo-
lo pri kontrolách zistených 5 porušených svorníkov tavby E
353. Počty uťahovacích a tlakových cyklov ako aj mesiac a rok
montáže svorníkov na jednotlivé PG sú v tabuľke č. 1.

Tieto skutočnosti boli podnetom k širšiemu preskúmaniu
príčin porušenia svorníkov predovšetkým tavby E 4223.

Podľa atestu č. 10 338 zo dňa 3.6.1985 bola tavba E 4223
odliata v Poldi Kladno. Tyče 0 57 mm boli kované za tepla a
potom tepelne spracované nasledovným režimom :
1./ rozpilšťacie žíháni e 1020 °C/voda

2./ vytvrdzovanie 850 °C/8 hod/vzduch + 680 °C/16 hod/vzduch
+ 680 °C/16 hod/vzduch (prepracovanie).
Podľa atestu má tavba E 4223 chemické zloženie podľa ta-

buľky č. 2 a zodpovedá požiadavkám na zliatinu ChN 35 VT
(Poldi V-ATVBN).
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Pevnostné charakteristiky požadované a dosihanuté podľa ates-
tu sú v tabuľke č. 3.

Podľa protokolu 5. 343 (Vítkovice) zo dňa 23.9.1985 svor-
níky boli vyrobené v súlade s TP VŽ 369/76 a zodpovedajú po-
žiadavkám. Taktiež skúške MKK podľa GOST 6O32-75/AM s iniciač-
ným ohrevom materiál vyhovel. Meraním tvrdosti svorníkov boli
dosiahnuté vyrovnané hodnoty (260+280 HB), veľkosť zrna podľa

í ČSN 42 0462 č. 5.
i
j Analýzu príčin vzniku prasklín svorníkov vykonali nezá-
j visle na sebe tri organizácie : VOJE Trnava, VÓZ Bratislava

a VĎSM VŽSKG Ostrava.
VÓJB Trnava boli dodané k analýze 4 ks svorníkov. § ks svor-
níkov boli použité a Jeden svorník nepoužitý. Po aplikácii
kapilárnej skúšky, ultrazvuku a vírivých prúdov boli odobra-
té vzorky defektov na metalografický rozbor.
Po aplikácii kapilárnej skúšky a ultrazvuku bolo konštatova-
né, že indikácie sa nachádzajú v nábehu závitu a v závitovej
časti. Po odobratí vzoriek boli zistené praskliny inter-
kryštalického typu, šíriace sa z povrchu svorníka dovnútra.
Po prehliadke extrakčných replík bolo konštatované, že hra-
nice zŕn sú pomerne čisté.

Ďalej bola vykonaná chemická analýza nepoužitej molyky
(mazadla) MoS_ ako aj použitej (vyškriabanej zo závitových
hniezd). Z výsledkov analýz plynie, že aplikovaním MoS2 do-
chádza ku kontaminácii hniezd i svorníkov chloridmi, obsiah-
nutými v mazadle. V priebehu prevádzky dochádza k výraznému
zvýženiu acidity a k rozpúšťaniu jednotlivých kovov z mate-
riálu svorníkov a hniezd, prípadne absorbcii iných prvkov z
prostredia, v ktorom sa svorníky v priebehu prevádzky nachá-
dzajú.
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VÚZ-u Bratislava #Li poskytnuté k analýze svorníky, 2 ks

z tavby B 4223 a jeden z tavby B 353. Po aplikovaní kapilár-

nej skdšky vo VŮZ sa vSak objavili indikácie iba na jednom

svorníku z tavby E 4223. Indikácie, kolmé na os svorníka mali

dĺžku 3-5 mm. Okrem indikácií na valcovej časti svorníka boli

zistené aj indikácie v koreni závitov. Z poškodenej časti svor-

níkov boli urobené nasledovné analýzy :

- metalografický rozbor na vzorkách kolmých na povrch svorníka

- rozbor rastrovacím elektrónovým mikroskopom

- elektronomikroskopický rozbor pomocou eztrakčných uhlíkových

replík

- fraktografický rozbor rastrovacím elektrónovým mikroskopom

aj pomocou extrakčných uhlíkových replík, po prelomení vzo-

riek s prasklinou. Trhliny sú interkryštalické, priestorové,

v blízkosti povrchu čiastočne uzavreté. Postupujú po hrani-

ciach zŕn a ku koncu sa rozvetvujú. Elektrónová mikroskopia

ukázala, že v miestach výskytu prasklín je na hraniciach zŕn

prítomný oxidický film. Rastrovacím elektrónovým mikroskopom

bolo možné zachytiť veľa iniciačných miest, ktoré boli cha-

rakterizované iba prítomnosťou oxidických filmov na hrani-

ciach zŕn. Pritom miesta iniciácie boli na tlačenej časti

závitov (závitovej hlavy), teda tam, kde pôsobia predovšet-

kým tlakové napätia. Iniciačných miest, ktoré idú do hĺbky

jedného, alebo niekoľkých zŕn, je veľa. Vo vSetkých prípa-

doch poškodenie iniciuje z povrchu rastom oxidických filmov

na hraniciach zŕn.

VÚSM VŽSKG Ostrava vykonal analýzu na jednom svorníku

tavby B 4223, u ktorého v SEP-SBO boli zistené pri kapilárnej

skúške trhliny o dĺžke až 4 mm v oblasti závitov i v oblasti

drieku. Kapilárna skúška, vykonaná vo VÚSM, potvrdila príto-

mnosť lineárnych indikácií v oboch závitových častiach. Driek
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isvoraíka bol bez indikácií. Oblasti indikácií boli vzájomne •
pootočené o cca 90° vzhľadom k polohe na obvode závitu. Na
4 vzorkách pře metalografický rozbor po vyhodnotení mikro-
štruktúry možno konštatovať, že mikroštruktúra je austenitic-
ká, veľkosť zrna rovnomerná a odpovedá stupňu 6 podľa GOST
5639-65. Trhliny majú výhradne interkryštalický charakter a
ten istý charakter má aj vetvenie trhlín. Jednotlivé vetve
často končia v miestach styku hraníc zŕn s koherentnými a
nekoherentnými hranicami žíhacích dvojčiat. Drobné mikro-
trhliny na bokoch profilu závitov majú tiež výhradne inter-
kryštalický charakter a sú vyplnené koróznym produktom. Mkro-
trhliny prenikajú zhruba do hĺbky 50+100 mm. Podľa vzhľadu
trhlín sa dá usudzovať, že vznikli mechanizmom korózneho pras-
kania pod napätím, resp. superpozíciou korózneho praskania pod
napätím a koróznej dnavy. Detailný rozbor výplne koróznych trh-
lín bi vykonaný na elektrónovom mikroanalyzátory JCXA-733, vy-
bavenom energiovo disperzným analyzátorom fy KEVEX. Pri štúdiu
trhliny vyplnenej koróznymi produktmi bolo zistené, že v oblas-
ti vzdialenej od povrchu je korózny produkt tvorený prevažne
oxidmi železa a niklu, v blízkosti váného povrchu obsahuje na-
viac korózny produkt vysoký podiel molybdénu. Vzhľadom k tomu,
že k mazaniu svorníkov sa používa sulfid molybdénu itoS,, bola
hľadané aj síra, avšak v žiadnom prípade nebola detekovaná.
Wožno teda vysloviť domnienku, že pri pracovnej teplote PG cca
300 °C v oblasti hornej časti kolektoru, dochádza k reakcii
medzi vodnou parou a MoSp, ktorá prebieha súčasne s procesom
iniciácie a Šírenia koróznych trhlín.
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,Z Á V E R Y ;

I. VOJE :
a) Všetky zistené defekty na dodaných svorníkoch mali charak-

ter interkryštalických krehkých prasklín.
b) ako príčina tohoto porušenia bolo preukázané korózne pra-

skanie pod napätím, pričom vznik tohto druhu korózneho
poškodzovania je podmienený spolupôsobením troch faktorov :
- koróznym prostredím
- vlastnosťami a zložením materiálu
- prítomnosťou ťahových napětí.

c) Hie všetky praskliny, ktorých prítomnosť bola zistená me-
talograficky, boli identifikované kapilárnou metódou. V
takýchto prasklinách bol zistený (sekundárny) oxidický film,
ktorý vznikol a prerastal do otvárajúcich sa prasklín vply-
vom daných prevádzkových podmienok práce svorníkov.

d) Chemická analýza nového meradla a zbytkov mazadla, získané-
ho zo závitových hniezd PG ukazuje, že vplyvom prevádzkových
podmienok dochádza k výrazným chemickým zmenám mazadla a tým

, zmenám korózneho prostredia v nepriaznivom smere (pokles pH)
a samotným použitím MoS„ dochádza ku kontaminácii závitov
hniezd kolektora i svorníkov chloridmi.

e) Okrem výraznejšieho znečistenia karbidmi W a karbonitridmi
Ti, ktoré sa však u tohto typu ocele dosť často vyskytuji!,
neboli pozorované anomálie mikroštruktúry materiálu.

f) Pri jednoduchej sktlške ohybom materiál svorníkov vykazoval
malú zásobu plasticity.

g) Priebeh a lokalizácia prasklín svedčí o prídavnom ohybe
niektorých svorníkov.

h) Skúškou podľa GOST 6032-75 nebola zistená náchylnosť ma-
teriálu na MKK.
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•2. VÚZ :
a) Materiál svorníkov vyhovuje požiadavkám predpisov v che-

mickom zložení t Štruktúre a čistote, ako aj vlastnostiach*
fyzikálno-metalurgickým rozborom neboli zistené žiadne ano-
málie, ktoré by mohli vysvetliť materiálové pozadie vzniku
prasklín.

b) Pri opakovaných skúškach kapilárnou metódou, ale aj podrob-
nou prehliadkou povrchu svorníkov mikroskopom bola z troch
dodaných svorníkov zistená prítomnosť prasklín iba na jed-
nom svorníku.

c) Praskliny stí výlučne interkryštalické a zasahovali do hĺb-

ky maz. 4 mm*

Na veľkých prasklinách možno ku koncu pozorovať ich ve-
tvenie. Iniciujú na povrchu tak, že na hraniciach zŕn rastie

; oxidický film. Tento následne znižuje kohéznu pevaosť hraníc
i zŕn a v mieste ťahových napatí môže dôjsť ku vzniku prasklín.
J Zaujímavé je, že miestami iniciácie prasklín boli aj tlačené
j závitové plochy, v ktorých nie je predpoklad pôsobenia ťaho-

vých napätí, ani korózneho média, ktoré z týchto miest musí
byť vytěsňované.

(Pozn. spracovateľa : Značná platiské deformácia závitových
.iiniezd však túto možnosť vylučuje). Niet však pochýbf že
praskliny sa šíria dovnútra v miestach, v ktorých ťahové na-
pätia pôsobia.

Z uvedeného plynie, že pre opis javu by bol vhodnejší
termín "interná oxidácia" ako korózne praskanie. Z toho ale
vyplýva, že penetracnou kvapalinou bude možné identifikovať
iba tie miesta, v ktorých doSlo k dekotézii medzi zrnami a
vzniku mechanických prasklín. To znamená, že farebná defekto-
skopia nemôže identifikovať zárodky poškodenia.
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d) Príčinou vzniku prasklín je evidentne vonkajšie namáhanie,

ale ich iniciáciu môžu podporovať lokálne deformačné pro-

cesy po?as výroby svorníkov, alebo aj ich montáži. To zna-

mená, že korózne médium (voda, chloridy, prebytok kyslíka,

mazacie médium) nemusí mať na praskanie priiuárny vplyv.

3. VÚSM :

Diskusia výsledkov

Problém celistvosti svorníkov PG sa vyskytol u všetkých

doteraz používaných spojovacích materiáloch ako na PWR, tak

aj na BVR, napr. oceľ A-286 (blízka svojim zložením oceli

ChN35VT), niklová zliatina typu Inconel X-750, Inconel 718.

Z týchto dôvodov boli v severských zemiach na BWS v niekto-

rých prípadoch svorníky z ocele A-286 nahradené oceľou 316L,

prípadne inou. Ďalším riešením bolo zlepšenie technológie

tepelného spracovania, produkujúcej zámerne karbidy typu
W23 C6 n a hraniciach z r n a vytvorenie o chróm ochudobnenej

oblasti. Priaznivým faktorom ocele ChN35VT v porovnaní so za-

hraničnými materiálmi je nižšia pevnostná úroveň (menovite

nižšia medza klzu) daná nízkym stupňom vytvrdenia po žíhaní

v oblasti teploty 700 °C.

Z elektrónovej mikroanalýzy vyplynulo, že v koróznom

produkte v trhlinách bol zistený molibdén predpokladane vo

forae kysličníka. Pri hodnotení stability MoS,,, používaného

ako m eradlo svorníkov, bolo zistené, že je síce pri teplo-

te 20 °C vo vode stabilný, avšak pri 300 °C môže reagovať s

vodnou parou, So môže v konečnom štádiu viesť (okrem vzniku

HgS) tiež ku vzniku aniontu HS~, resp. i H-SO.. Pri 300 °C

je ltoS2 nestabilný už pri pH vyššom ako 4,5. Z toho vyplýva,

že rozklad MoS2 bude ľahSie prebiehať v ústí trhlicy, kde je

možno



• 207 -

•očakávať za prítomnosti HS" a H?S04 kyslejšiu reakciu. Z vý-
sledku je zrejmé, že je nutné okamžite zastaviť používanie
nazadiel typu J*>S2 a iných, obsahujúcich zlúčeniny síry*

Predaetoa diskusie je aj otázka zvýšenia odolnosti ocele
ChN35VT voči koróznemu praskaniu pod napätím a koróznej dnave
v podmienkach vody s vysokými parametrami bez uvažovania zhor-
šujúcich faktorov chémie vody.
Náchylnosť disperzne spevnených vysokolegováných ocelí ku ko-
róznemu praskaniu a vodíkovému skrehnutiu je vysvetľovaná ty-
pom galvanických článkov, ktoré sa tvoria medzi fázami, vylú-
čenými na hraniciach zŕn, a lokálnou matricou a ich teplotnou
závislosťou.

Napr. Častica tvorí voči matrici anódu a naopak častica
UL-,Cg katódu. Tým tiež pri rozpustení častíc sa váznamne zvý-
Si obsah vodíku na hranici zrna a aj náchylnosť ku vzniku in-
terkryštalického porušenia. (Schématické znázornenie na obr.4)
Uvedený model však nemusí mať obecnú platnosť.

Z á v e r y :

a) Najpravdepodobnejšou príčinou vzniku interkryStalického
praskania svorníkov v oceli ChN35VT je chemická reakcia
mazadla MoS„ s vodnou parou za vzniku agresívnych produk-
tov ako napr. HpS, HS™, HgSO. - podporujúcich resp. vyvo-
lávajúcich ako proces lokálneho anodického rozpúšťania,
tak aj vodíkového skrehnutia hraníc zŕn. Svedčí o tom prí-
tomnosť molybdénu v koróznom produkte v trhlinách.

b) Zvýšenú odolnosť ocele ChN35VT proti koróznemu praskaniu
pod napätím a vodíkovej krehkosti možno teoreticky dosiah-
nuť vyvolaním precipitácie Mo^Cg po hraniciach zŕn a potla-
čením diskontinuálnej (celulárnej) precipitácie fáze .
Technológia tepelného spracovania vyžaduje však experimen-
tálne overenie.
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• Z h o d n o t e n i e :

Dňa 8.1.1990 sa konalo v SEP-EBO rokovanie o uzatvorení
problematiky poškodenia svorníkov PG za účasti zástupcov SEP-
EBO, VOJE, VOZ, VÚS15 VŽSKG.
Akademik I. Hrivnák (VÚZ Bratislava) informoval o výsledku
analýz a mechanických a Štrukturálnych vlastnosti ocele ChN35VT
tavby E 4223. Konštatoval, že mechanické a štruktúrne vlastnosti
zodpovedajú požiadavkám technických podmienok* Uvedená oceľ
je však náchylná na preťaženie a indukciu napätí pri obrábaní
ocele.

Z analýz vyplýva, že mechanizmom poškodenia je "vnútorná
oxidácia srn", pričom veľký podiel na vzniku defektov má ko-
rózne prostredie a ťahové napätie. Dôležitým poznatkom je, že
iniciačné štádiá vznikajú v miestach depasivácie povrchu, kto-
ré v počiatočnom štádiu nemožno zistiť používanými defektosko-
pickými metódami.
Ing. t. KupSa (VÚJE) konštatoval na základe analýz VOJE, že
príčiny vzniku poškodenia sú prakticky zhodné so závermi z
analýz VÚZ a doplnil z analýz mazadla KoS2 , že ako v použitom,
tak aj v nepoužitom mazadle zistili zvýšený obsah chloridov.
Ing. 19. Tvrdý, CSc. (VSÚM) informoval o nestabilitě ItoS„ pri
teplotách okolo 300 C a o vyvolaní procesu lokálneho anodic-
kého rozpúšťania.

1* K príčinám poškodenia

a) materiál nevykazuje žiadne anomálie mechanických a
štruktúrnych vlastností a zodpovedá TP

b) materiál je náchylný na korózne praskanie, resp. poškode-
nie procesom lokálneho anodického rozpúšťania

c) na vznik trhlín má vplyv stav napätosti, stav po opracova-
ní a spôsob uťahovania
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d) na základe analýz VÚSV VŽSKG mazadlo lfoSg nie je vhodné
pre dané účely

2. Krátkodobé opatrenia

a) zameniť M6S2 za mazivo na báze niklu
b) eliminovať prídavné ohyby svorníkov pri uťahovaní ručným

spôsobom
c) vykonať tenzometrické merania svorníkov pri uťahovaní v

spolupráci s ÓAM a VÚSM.

3. Dlhodobé opatrenia

e} pokračovať v koróznych skúškach vzoriek materiálu ChN35VT
b) vyriešiť uťahovanie svorníkov s predpísaním hydraulickým

zariadením
c) vyriešiť možnosť kontroly závitových hniezd vírivými prúd-

mi a zaviesť metódu do praxe
d) prehodnotiť technológiu výroby svorníkov z hľadiska vplyvu

obrábania na indukciu povrchových napSti
e) vyvinúť, resp. otestovať vhodnejäí typ ocele na výrobu

svorníkov
f) zahájiť práce na rekonštrukcii tesniaceho veka PG
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'TABULKA c. 1

PG

11

12

15

16

2?

24

25

26

KOL

HK
SK

HK
SK

HK

HK

~SK~"

SK

HK
SK

HK

HK
SK

T-'oč et svorníkov
tavby E 42?3

9
8

5
20

c

16
4
20

20

20
20

20

20
20

Dátum montá-
že na PG

III. 1988
III. 1988

III. 1988
III. 1988

V. 1989

V. 1986
III t 1988
III. 1988" ~

XI. 1987

XI. 1987
XI. 1987

XI. 1987

XI. 1987
XI. 1987

Počet poSko-
dených svorn

8
3

-

-

5
-

17

20
20

2

20
20

Počet cyklov
uťahovania

1
1

1
1

1

4
2
1

1

1
1

2

1
t

PoSet ti
13,7MPa

1
1

1
1

1

11
5_
5

2

2
2

2

1
1

ak.skúšok
17,2 MPa+

1
1 Pozni

-

-

2
2
2

-

-

-

Pozn.: 5 ks nevyhovelo DFK z tavby E 353

+ V-1 SEP-EBO PG sovietskej výroby
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TABULKA Č. 2 Chemické zloženie tavby E 4223

Prvok

%

C '

0,09

to
1,60

S i

0,50

P

0,009

S

0,004

C r

15,03

Ni

35,07

W

3,04

Ti

1.36

TABUÍKA č. 3 Pevnostné charakteristiky tavby B 4223

Parameter

Požiadavka

ÍLtest

Použité
svorníky

lové*
ävorníky

E P 0 . 2 / M F a /

min. 490

625

0 534

0 564

Hm/15Pa/

min. 834

985

0 942

0 931

&5/ % /

min.18

27,4

0 27,9

0 26,0

Z/ % /

min.40

50,6

0 51,1

0 51,4

KCU2/Jcm"2/

min. 59

0 128

0 130,3

0 126,3

KTAIL

fJCfiClPlľAT
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Využití kapilární izotachoforézy při analýze dekontaminacích

roztoků a kapalných RaO

Ihg. Pelech J», Nebřenský S. - J^Z JT/J

Izotachoforéza / dále Jen ITP / je moderní analytická se-

parační metoda* Je poraímř novou technikou, ač teoretické zá-

klady popisu metody položil j iž v? roce 1897 Kohlrausch. V roce

1970 došlo ke zhodnocení dosavadního vývoje metody a pro její

označení se začalo užívat názvu ITP. Zásadním způsobem se na

moderním výzkumu ITP j i ž od počátku podílí řada československých

pracoviäí; v současné době je vyráběna i domácí komerční instru-

mentace a metoda začíná být v äiräí míře užívána v praxi*

ITP umožňuje analyzovat směsi ionogenních látek v rozto-

cích a získat v krátké době / obvykle 4 - 4 0 min. / snadno vy-

hodnotitelné údaje o kvalitativním i kvantitativním složení

vzorku* Běžná chyba kvantitativního stanovení je 1 - 3 %} v řa-

dě případů je však dosažitelná chyba daleko n ižš í .

ITP pracuje s malým množstvím vzorku a zpravidla umožňuje sta-

novit běžnč až desítky ng látek, což při nástřiku až desítek

(ul vzorku vede k analyzovatelným koncentracím na úrovni desí-

tek až jednotek pmol.

Cílem předpokládaného příspěvku je seznámit přítomé se

základní teorií i aplikačními možnostmi ITP na Ji.. V ITP lze

v jednom stanovení dě l i t zásadně jen anionty nebo kationty.

Separace se uskutečňuje nejčastějl v kapilárách. Používají se

dva základní elektrolyty: - vodící

- zakončující

Tímto je ITP odlišena od klasické elektroforézy.
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V prípade analýzy aniontů oba-huje vodící elektrolyt

aniont L~, který má nejvySSÍ pohyDlivost «< ̂ ^t separované

směsi /obr. 1/. Protiiont P + je obvykle součástí tluuícího

systému s zaručuje defincvané pH během separace. Zakončují-

cí elektrolyt obsahuje aniont T~, který má niíSí pohyblivost

než kterýkoliv ze separovaných iontů. Vzorek A~, B~ se vklá-

dá do rozhraní tíchte elektrclytfi. ?o zapnutí jedncsci5rr.ého

elektrického proudu cigrují zóny v pořadí svých iontových

pohyblivostí. Zs zóncu L™ se pohybuje nejpohyblivější ze

směsi /A"/ za ní nerozdělené zóna /A~, B~/, dále zór.8 /B~/

a jako poslední zakončující iont /!"/• Fo dossřenř ustále-

ného stavu, tj. úplr.é separeci vSech sloíek, se tyto pohybu-

jí v. těsně za sebou oddělených zónách podle pořadí klesají-

cích pohyblivostí. Na zónovém rozhraní dochází ke skokovým

změnám některých fyzikálně-cheicickýoh veličin, nepř. tep-

loty, gradientu elektrického potenciálu, měrné vodivosti,pH,

koncentrace protiiontu a dalších. Této vlastnosti se využí-

vá k detekci analyzovaných sloíek. Ke*dá zóna obsahuje pouze

jeden druh iontu, jejich?, koncentrace je přímo umSrná kon-

centraci vedoucího iontu a velikosti procházejícího proudu.

N&závisí na koncentraci iontS v analyzovaném vsorku. Tato

tzv. adjustace koncentrací látek v izotachoforetických zó-

r.ách má dva závažné důsledky:

1/ koncentrace látek v původním vzorku nemá Sádný vliv na

výslednou koncentraci látky v adjustované zóně. To je

základem tzv# koncentračního efektu izotachoforézy,

který umožňuje analýzou větaích objemů zředěného vzorku

zakoncentrovat minoritní složky do úzkých zón.

2/ Umožňuje použít délku zóny jako kvantitativního iíd8je.

Cas přechodu zóny detektorem c'e přímo tímérný nsinjeJc-
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tovanému ranožství látky* Zenová rozhraní Jsou vel ice ostrá

- zaostřující efekt. Vhikne-li iont L™ do zóny A" zvýši se j

ho rychlost z hodnoty: v • £̂  , u1 na hodnotu v • E^ • u1 a

iont L se urychlen vráti do své zóny a naopak*

E1 - intenzita elektrického pole zóny L / Vm" /

u, - iontová pohyblivost iontu L~ /V2 /

E. - Intenzita elektrického pole zóny A / Vn " /

Kvalitativní informaci poskytuje výška zóny na záznamu z

detektoru / obr* 2 / • Výška zóny se nejčastěji vyjadřuje jako

poměrné čís lo R získané poměrem výšky zohy dané látky / h /,

Při identifikaci n»s;aáné látky X lze vypočítat Její iontovou

pohyblivost* Poté se naměřené hodnota R̂  porovná 8 hodnotou Rg

standardu za stejných podmínek. ?ři rutinních analýzách se po-

rovnání se standardem provádí jen při kalibraci přístroje*

Na JE lze ITP s úspěchem používat při všech prováděných a-

nalýzách* Značné zkušenosti jsme získal i zejména při analýzách

kyselých dekontaminacních roztoku, vzorku z Ra-odpadů, surových

a technických vod a při zjišťování obsahu síranu v siřiSitanu*

Při analýze kyselého dekontaminacního roztoku lze přesně získat

zvlaží obsah Sfavelanů a zvláäf obsah citranů v jednom roztoku.

U Ra-odpadů lze získat během jedné analýzy údaje o obsahu chlo-

ridů, dusičnanů, síranů, dusitanů, 3-čavelanů, citranů* Souběž-

ně lze získat obsah • fluoridů, fosforečnanů a dalaích* Podobné

lze získat údaje o obsahu kationtů Čpavku, cesia, rubidia, dras-

líku, vodíku, vápníku, stroncia, l i th ia , baria a dalších. Výho-

dou je velké naředžní vzorků, což snižuje styk personálu s ra-

dioaktivním zářením. Analýzy nezkresluje zabarvení případnč za-

kalení*
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Celou problematiku ITP nelze do všech detailů uvést, ne-

boť je velice obsáhlá a místo jí určené v tomto sborníku Je o-

mezené.

V případě potřeby je možno bližší informace získat na od-

boru chemie na JE Dukovany*
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obr. 1 PrflbSi separace a některých velifil* v kapiláře
při dělení iontů A", B~ v elektrolytech iT, f"

i I
I

X *

r.-T.'.i

IK
i
i

stav před zapojenia elektric-
kého prouiu

separace

ukončení separace

MapStf /V/

intenzita el . pole /Yta1"/

Koncentrace / mol/l /
Tepelný ^

Efektivní pohyblivost /m2V1~s1"/

MSmá vodivost
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obr* 2 Rozbor nedělového vzorku

: zóna zakončujícího elektrolytu

zóna

zóna PO?"

délka
vlny

výška vlny

zóna

zóna NO.

VODÍCÍ ELEKTROLYT : LEtVA 1

8 mol/1 HC1 + 3 ••ol/l BISTAIS
propan • 3,5 amol/l beta alanln

* 0,1 % MIEC

ZAKONČUJÍCÍ ELEKTROLYT t TElWA

10 nnol/1 kysel ina mléSná

MODELOVÝ V20KEK

40 mg/1 od každého zastoupeného iontu

zena soj"

zóna

zdna ve-
doucího
iontu Cl"



•'i

í':

- 219 -

SouCasný at»v «uto—tizov«n<tio sběru ům\ z ch—ických

analyzátorů

Ing. František Vágner ČEZ-EOU

Odbor chemie EOU byl projekčně vybaven výpočetní technikou

na bázi počítačů PDP dodanou v rámci gamaspektrometrického

systému. Po zvládnutí základního programového vybavení a vytvoře-

ní spolehlivé terminálové šité byly zahájeny práce na připojová-

ní čidel chemických a radiochemických parametrů, zpracování

údajů z těchto čidel včetně výstupů na libovolná pracoviště

odboru.

Od prosince 1988 byly zapojeny v expresních laboratořích

sekundárního okruhu automatické měřící ústředny na bázi mikropo-

čítačů s mikroprocesorem Z80.

Výstup z chemických analyzátorů je převáděn na proudový

signál 0-20 mA a připojen na vstup analogově digitálního převod-

níku . Jsou k dispozici dvě měřící ústředny (vždy jedna pro

reaktorový dvojblok). Automatická ústředna provádí v nastavitel-

ných intervalech měření 16 vstupních analogových signálů (z

každé turbiny 4).

Zpracovaný signál je přenášen jednosměrným asynchronním

rozhraním (RS 422, rychlost přenosu 1200 Bd) na vstup počítače

PDP 11/23, který je umístěn v radiochemických laboratořích

v provozní budově. Z každého elektrického bloku (turbíny)

jsou snímány následující hodnoty:

1. katex. vodivost ve výtlaku 1. st. čerpadel kondenzátu

2 katexovaná vodivost v napájecí vodě za VTO

3. nekatexovaná vodivost v napájecí vodě za VTO

4. kon c. kyslíku ve výtlaku 1. st. čerpadel kondenzátu

Toto technické řešení se osvědčilo a i provoz ústředny

je spolehlivý. Při dalším rozšiřování bude na základě získaných
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zkušeností 2konstruovaná jednoúčelová měřici ústředna na jedné

desce s jednočipovým mikroprocesorem a ovládacím programem

v paměti EPROM, která bude vhodná k instalaci buď přímo v

chemickém analyzátoru, nebo v těsné blízkosti více analyzátorů

společného technologického uzlu.

Kromě sledování chemických parametrů sekundárního okruhu

je v EDU instalován kompelxní systém pro detekci radionuklického

složení chladivá primárního okruhu na všech blocích. Systém

pro kontinuální gamaspektrometrii je vybudován na bázi techniky

firmy NUCLEAR DATA. V prostorách místností pro dozimetrické

sledování chladivá jsou umístěny polovodičové detektory, analo-

gová elektronika a mnohokanálové analyzátory. Oata jsou v

pravidelných intervalech (za normálního provozu jednou za

8 hodin) přenášena do počítače POP 11/73, :terý je umístěn

ve spektrometrické laboratoři v provozní budově. Využívá

se opět asynchronní sériové rozhraní RS 422 s rychlostí přenosu

9600 Bd. Po přenosu do počítače jsou data vyhodnocena a aktivity

důležitých radionuklidů jsou archivovány (uloženy na velko-

kapacitní Winchester disk). Na základě archivovaných dat lze

kdykoliv programově vyhodnotit těsnost pokrytí paliva. Výsledky

tohoto vyhodnocení jsou dostupné ze všech pracoviší, která

jsou vybavena terminálem, v rámci odboru chemie to jsou např.

vedoucí odboru chemie, směnový mistr chemie, laboratoře atd.

Aplikační programové vybavení bylo upraveno v EOU a je dále

zdokonalováno.

Koncepce výpočetní techniky v odboru chemie umožňuje

další rozšiřování automatického sběru chemických dat, a pro-

to se společně s instalací dalších chemických analyzátorů

počítá s jejich napojením na stávající výpočetní systém.

i
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zařízeníohLJE

Ing* Petr Kopecký

Mezi nejnáročnější akce zajišťované oddělením 4173

v podmínkách EDU patří dekontaminace parogenerátoru zejména pro

svou personální, Sašovou, organizační náročnost a návaznost na řadu

tecfanolglckýcb souborů JE. Vpředkládaném příspěvku jsou shrnuty poznat-

ky z dekontaminace PG46 v rámci GO 4.bloku EDU v červenci 1989

Na základě rozhodnutí realizovat inovovanou trasu odluhu

PG46 byl ze strany VŽSKG předložen požadavek snížit úroveň dávkového

príkonu na sekundárni straně parogenerátoru pod hodnotu 1nGy/hod.
S ohledem na tuto skutečnost, ovlivňující průb Si GO, byl upraven

program odstavní bloku a bylo rozhodnuto provést nejprve dekontaminaci

Pro zkrácení doby potřebná pro dekontaminaci nebyl roztSsnäi & ňrmáv.o-

ván sekundární okruh PG. Jako kritérium pro zahájení dekontaminace byla

zvolena hodnota dávkového příkonu v kolektoru PS vyšší 2ody/hod. Ne-

bylo možné urfiit radiační situaci na sekundami straně PG, proto bylo

provedeno měření dávkového příkonu na p lášt i v ose FG, tyto hoónoty

sloužily pro orientační kontrolu požadován i ho snížení dávkového příkonu*

Pro dekontaminaci byl zvolen 1 dekcntaminaSní cyklus s předpokládaným

dekontamlnaSnfc faktorem D^- 4-5.

Vlastní dekontaminace byla provedena pomocí zařízení

DEROZ K! dle platného technologického postupu K-04 při použití jedno-

ho dekontaminaCního cyklu. Princip spočíval v oddSlení primární stony

PG od smyčky, zaplnení PG dekontamlnaSními roztoky viz* tab. 3* Ohřev

se prováděl horkou vodou na sekundární straně PG, cirkulace byla zajiš-

těna zařízením DHCOZ PG umístěném v kolektoru FG, drenášování se prová-

dělo stlačeným vzduchem* Celková doba akce byla byla poznamenána pro-
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bléay při náhřevu aekindáxní strany FG a zhoršením kvality konden-

zátu použitého pro proplachy / zvýšený obsah Na* iontů/. Čistý čas

potřebný pro dekontaminaci tvoři l cca 60,0 z celkových 30 hodin doby

trvání akce*

Z jednotlivých dekontamlnacních roztoků byly odebrány vzor-

ky pro provedení chemické a radiochemické analýzy viz.tab.2. Je patrný

dominantní podíl Co58, Hi54 a Nb95 na celkové odstraněné aktiv itě.

Převážný podíl tvoří aktivita odstraň 5i í proplachy po kyselci dekonta-

minacním rozteku. Z hodnot dávkového příkonu na plášt i KJ Je patrné

s i í ž m í po dekontaminaci v lz.tab.1. Požadované mí Smí dávkovŕho pří-

konu potvrdilo mSřeaí na sekundární stran? FB46» v tab.4 Jsou uvedeny

hodnoty ve srovnání s 1G44 a PG43 nedekontaminovanýml. Je patrný rozdíl

ve s i í žmí Éávkováho příkonu dosaženého dekontaminací a odstíněním

pláty FB. Sumární aktivita odstraň5iá dekontaminací / vypoStení z výs*

ledků radiochemické analýzy/ přesáhla 4,1«101 1 3q. Kolektivní dávkový

ekvivalent pracovníků odd.4173 při dekontaminaci PQ46 nepřekročil

2,78 aSv.

1, "SřStf dávtovžho příkonu na pláBtl PG»6 v osách +11.5m. *M%\u

poloha bodůt 1
2

3
4

5
6

7 9
8 10

Bod

1 .
před
12

1 1 .

1 3 .
15.

35
27

2,25
8

*O
38

Dávkový příkon
po D f

3 4
/uGy/hod/3 2 5

7
13.5
2,25
1.3

11.5
12,6

5
2
1
5
3,5
3

11 13
12 14

Bod

2.

5.
8.
10.
12.
14.
16.

15
16

Dávkový příton

1,87
před po
15 n
14/uGy/hod/ g,'i

40 8 5
22 <=> 3,56
5 5 0,83
14 10 1,4
38 3 12,6
34 4 8,5
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2. Procentuální zastoupení Ra-nuklidů v použitých dekont. roztocích

Nuklid

AgllOm

Co58

CoéO

Cr51

Fe59

Mn54

Nb95

Zr95

Sbl24

Celkem

1
0,

-

-

-

0,

0,
-

2,

3,

3. Chemické

05

51

03

01

96

56

0

0

0

0

0

0

3

3

2.
,08

,03

-

,76

-

,03

,03

,01

,00

,94

0

0

0

0

0

0

[

3.
,03

,02

-

,13

-

-

,02

-

,46

,68

3ekontarainační roztok

4.
0,12

15,32

1,84

1,09

3,61

8,34

7,09

0,56

1,19
39,11

složeni dekontaminačních

5.
0,1

7,95

1,01

1,32

3,70

8,41

7,12

0,55

1,21
31,37

roztoků

6.
0,19

11,0
1,24

0,24

0,61

1,78

0,76

0,10

0,13

16,05

7.
0,03

4,28

0,49

0,06

0,07

0,24

0,09

0,04

-

5,31

1. NaOH 8,06 g/l + KMnCU 2,1 g/l

2., 5., 6., 7. kondenzát

3. kyselina šiavelová 11,52 g/l + Kyselina citrónová 11,7? g/l

4. kondenzát + 0,4 g/l H2O2

4. Měření dávkového příkonu na sekundární straně PG

PG46 po dekontaminaci

/uGy/hod/

1. 400

2. 600

3. 700

4. 20

PG44 nedekontaminované PG43 nedf

bez Pb

1900

1800

2200

150

s Pb

1900

1600

1200

130

bez Pb

1200

2900

1900

40

jkontam

s Pb

1200

2900

700

40

Měřící body: 1. Uvnitř PG u bočního průlezu

2. Na trubkovém svazku

.1 3. U kolektoru

I 4. Vně PG u bočního průlezu

ij Měřeno přístrojem RUST-3 + SGB2D
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Technicko-ekonomické otázky prechodu reaktorov WER-440

na zdokonalené palivové cykly

Ing. Jaroslav Majerčík, Ing. Vincent Petényi, CSc.
Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava

1. Úvod

Zavedenie hromadného propracovávánia vyhoreného jadrového pa-
l iva sa z rôznych príčin oneskoruj3 a preto poprední svetoví výrob-
covia paliva a prevádzkovatelia jadrových elektrární sústreďujú
svoju pozornosť na zvyšovanie využitia uránu v doterajšom tzv.
otvorenom cykle. Jednýa z najúčinnejších opatrení, ktoré naviac ne-
vyžaduje zásadný zásah do konštrukcie palivového článku, je zvyšo-
vanie vyhorenia paliva. Vyššie vyhorenie sa dosahuje predĺžením
pobytu článkov v reaktore. Aby sa pritom dodržala požadovaná dĺžka
kampaní, je nutné zvýšiť obohatenie paliva.

2. Zdokonaľovanie paliva reaktorov WER-4ftO

Štandardné palivo dodávané pre reaktory WER-440 od započatia
ich prevádzky zahŕňa pracovné kazety (EK) obohatenia 3,65i, 2,4^,
1,6jC a palivové nástavce havárijno-regulačných kaziet (HRE) s obo-
hatením 2,4)1 a. 1,6ý. Garantovaná doba jeho pobytu v reaktore je
3 roky, čím je dané, že pri strednom obohatení 3,35í nepresiahne
stredné vyhorenie vyvážaných kaziet hodnotu 28,6 MWd/kgU.

Pred niekoľkými rokmi sa v ZSSR, ale i v nm a Bulharsku zača-
l i skúšky s predlžovaním pobytu štandardného paliva v aktívnej zó-
ne. Po úspešných výsledkoch sa pristúpilo k hromadnému využívaniu
tohoto opatrenia v prevádzke tamojších JE. V čs. reaktoroch WíB-
-440 predlžovanie pobytu štandardného paliva nepresiahlo rámec veľ-
mi opatrného experimentovania. Svedčí o tom aj skutočnosť, že do
konca roku 1989 bolo na 4-tý rok pobytu ponechaných súhrne len 78
kasiet. Pre úplnosť je však treba uviesť, že výrobca paliva aj nap-
riek pozitívnym skúsenostiam prevádzkovateľov nezmenil garančné
podmienky na palivo.
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V ZSSR sa nielen experimentuje so štandardnými kazetami, ale
v súlade so svetovým trendom sa pripravuje zdokonalené palivo s
vyšším garantovaným vyhorením. Podľa plánov 3. prioritného smeru
KP VTP krajín RVHP by takéto palivo malo byť dodávané u& od za-
čiatku 9O-tych rokov. Aby sa vlastnosti nového paliva mohli v
plnej miere využiť, predpokladá sa výroba kaziet s vyšším počia-
točným obohatením uránu. Konkrétne to predstavuje rozšírenie do-
terajšej ponuky o palivové časti HRK s oboh. 3,6# a o pracovné
kazety s o boh. 4,4$.

j . Perspektívne^palivové cykly reaktorov WEB-440

Reaktory WER-440 vo všetkých krajinách, v ktorých sú pre-
vádzkované, pracujú približne v 12-mesačných kampaniach. Efektív-
na dĺžka kampaní (prepočítaná na prevádzku reaktora s nom. výko-
nom) závisí od doby vykonania údržbárskych a revíznych prác a od
poruchovosti zariadení bloku. V súčasnosti sa pohybuje v rozsahu
290-310 ef. dní.

V priloženej tabuľke je uvedený sortiment zavázaného paliva
potrebný na dosiahnutie stacionárnej dĺžky kampaní 300 ef. dní
pri rôznych typoch palivového cyklu. Sortiment bol určený za pred-
pokladu využívania efektu zníženého úniku neutrónov z reaktora
a dodržania takej nerovnoměrnosti rozloženia výkonu, ktorá zabez-
pečuje trvalú prevádzku bloku na nominálnych parametroch. Merné
palivové náklady na jednotku vyrobenej elektrickej energie sú
vzťahované k palivovému cyklu so štandardným palivom zotrvávajúcim
v reaktore max. 3 roky*

Bez použitia kaziet nových typov je možné zvýšiť stredné obo-
hatenie zavázaného paliva najviac na hodnotu 3,45$. To dovoľuje
pri zachovaní ef. dĺžky kampane ponechať v reaktore na 4-tý rok
24 kaziet o boh. 3,65í. Stredné vyhorenie vyvážaného paliva sa tým
zvýši na 31,3 MWd/kgU a merné palivové náklady poklesnú o 2,95í.
Ďalšie zvýšenie stredného obohatenia umožňuje použitie HRK s o boh.
3,65í. Stredné vyhorenie paliva pri takomto cykle vzrastie na 33,1
MWd/kgU a merné palivové náklady poklesnú na 95,2% terajších ná-
kladov. Z 90 kusov pracovných kaziet oboh. l%($> zostane v reakto-
re na 4-tý rok takmer polovica - 42 ks. Zavedenie úplného 4-roČné-
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ho palivového cyklu umožní až použitie paliva s oboh. 4,4$. Stred-
né vyhorenie pritom vzrastie na 37 »8 MWd/TcgU a merné palivové ná-
klady budú až o 11,5$ nižšie než v prípade 3-ročného cyklu so štar
dardným palivom.

4. Záver

Prechod reaktorov WER-440 na 4-ročný palivový cyklus prir
významné ssníieaie merných palivových nákladov a to najtoä pri pc
t í paliva s oboh. 4>4}t. Dovtedy, než bude toto palivo komerčne
stupne, je možné využiť rezervy, ktoré poskytuje doterajšia ak:
dodávaných kaziet a snažiť sa o čo najskorší nákup palivových J
stavcov HRK s oboh. 3»6?£, ktorých hromadná výroba je avizovaná
na rok 1990.



palivový

cyklus

3-ročný,
stand, palivo

4-ro5ný,
štand. palivo

4-ročný,
kazety HRK 3»6?£

4-ročný,
kazety PK 4,4*

kazety PK les

4,4*

24
(24)

3,6*

84

96
(24)

90
(42)

54
(54)

2,4*

24

1,6*

kazety HRE

3,6*

12

12

2,4*

12

12

ks

1,6*

1

1

1

1

stredné
obohvt.

t*J

3,23

3,45

3,58

3,79

stredné
vyhoř.

28,4

31,3
(39,2)

33,1
(39,2)

37,8
(39,2)

merné pal.
náklady

f*J

100

97,1

95,2

88,5

Tab. Sortiment kaziet zavázaných do reaktora WEB-440 pře ef. dĺžku kampane 300 ef. dní
(údaje v zátvorkách charakterizujú palivo zostávajúce v reaktore na 4-tý rok)

I

ISJ

I



- 228 -

NOVÍ TYP AUTOMATICKÉHO ZAíIŕZliJÍÍ PKO STANOVENÍ

KONCĽNTUACE BČRU V PUIM.ÍHNfM OKKUIIU

JADĽHNÝCil KLĽKTRÁKĽ.V

Kyse la, J . , Racek, J . , Černý M.
Ústav jaderného výzkumu Řež

Bartovský, T. , P ě t r o š L.
Vysoká š k o l a c h e m i c k o - t e c h n o l o g i c k á Praha

1 . Ú V O D

V roce 1987 byl v ÚJV ňež sestaven laboratorní vzorek
bóroměru nové koncepce, se kterým byla provedena základní mě-
ŕení. Na základě získaných výsledků bylo rozhodnuto zkonstru-
ovat funkční prototyp přístroje a provést jeho ověření v pro-
vozních podmínkách JE Dukovany. V roce 1988 probíhala konstruk-
ce a výroba prototypu, návrh a ověření elektronické části.
V roce 1989 byl bóroměr instalován na třetím bloku EDU.

2. POPIS STROJNÍ A MĚftlCÍ ČASTI BÓROMĚRU

Bóroiučr sestává z několika .částí, které dohromady tvo-
ří měřicí řetězec. První část Je snímač. V něm měřená kapalina
protéká měřicí kyvetou. Kyveta Je řešena Jako tlaková nádoba
pro provozní tlak 15 MPa, v jejím středu je detektor neutronu.
Kyvetu obklopuje nádoba s vodní náplní, v níž Je umístěn zdroj
neutronů. Umístění kyvety ve středu nádoby s moderátorem za -
jištuje minimální vliv okolního prostředí na výsledek měření.
Pro teplotní kompenzaci údaje bóroměru jsou v kyvetě a v nádo-
bě s moderátorem instalovány odporové teploměry. Signál z de-
tektoru neutronů se zpracovává v predzesilovači, umístěném
v bezprostřední blízkosti nádoby. Strojní část měřiče bóru je
zobrazena na obr. 1 .

Hlavní výhodou ve srovnání se stávajícími bóroměry je
podstatně me n Jí závislost měření na okolním prostředí, oož
vyplývá ze zvolené metody měření. Umístění elektronické Části
zařízení do přístupných prostor ve vzdálenosti až t5 m od sa-
notného bóroměru umožňuje její snadné nastaveni a údržbu. Ka-
librace bóromôru se provádí bez manipulace se zářičem.

j. ELEKTRONICKÁ ČÁST BÓKOMĚRU

Koncepce elektronické části byla vedena snahou po ma-
ximální odolnosti v provozním prostredí. Proto jsou elektro-
nické obvody rozděleny.

Přímo na snímači je pouze předzesilovač, který zesi-
luje impulsy z detektoru neutronů. Tímto zesílením se zvýSí
odolnost signálu proti ruáení při přenosu do vyhodnocovací
části.
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Hlavní elektronické obvody jsou soustředěny do části
označoné Jako vysílač. Ten můžu být od -snímače vzdálen až
15 metrů. t;i«»ktr<in i ckŕ obvody tuk mohou být umístěny v pro-
storu, ve ktivrčm již nejsou tak lirubó podmínky. Větši vy-.dó —
lenost není vhodná, protožo kabel um mezi tíímito dvěma část —
mi, je vedeno nakolik spojů, jejichž odolnost proti rušivým
vlivům je jen omezená. Jedná ;e o vysoké napětí pro napájení
detektoru neutronů, o ínipdlsy z detektoru a o přívody odpo-
rových teploměrů.

Vysílač není koncovým členom mořicího řetězce, ale
postupuje signál dalším zařízením. Zatímco první dva členy,
tj. snímač a vysílač, jsou jednoznační dány, múzo být další
člen volen podle podmínek měření a požadavku na zpracování
výsledků. Podrobněji budou jednotlivé možnosti popsány v dal
ším

Rozdělení elektronických obvodů mezi snímač a vysílač
bylo pečlivě zvažováno. V úvahu byl brán především požadavek
co nejobecnější záměnnosti. Dokonalá zámčnnost všech částí
není v případě bóroměru možná vzhledem k různým intenzitám
zářičů a citlivostem detektorů. To se týká především snímače.
Vysílač a další části měřícího řetězce jaou však řešitelné
tak, aby mohly být kdykoliv, např. při poruše, vyměněny za
Jiný kus, aniž by bylo nutno celý měřicí řetězec překalibro-
vat. I když do dnešního dne nebylo vyrobeno dostatečné množst-
ví shodných kusů pro potvrzení předpokladu praktickými výsled-
ky , lze se záměnností počítat.

Vysílač jako ústřední řídící část zajišEuje tyto
funkce: Je zdrojem vysokého napětí pro napájeni detekční tru-
bice, upravuje tvar impulsů z detekční trubice, počítá impul-
sy, měří teplotu snímače dvěma odporovými teploměry a vysílá
údaje o naměřených hodnotách k dalSímu zpracováni. Postup mě-
ření jednotlivých veličin i nastavení velikosti vysokého na-
pětí je řízeno jednočipovým mikropočítačem typu 8048. Celo
měření probíhá periodicky. Cyklus začíná nastavením vysokého
napětí, jehož velikost se kontroluje komparátorein a nastavuje
změnou kmitočtu měniče. Tato činnost trvá 1 až 2 sekundy, po-
dle velikosti potřebné korekce. Procesor ukončí nastavování
i při dosažoní přípustných mezí kmitočtu. Maximální kmitočet
pak indikuje-přetížení či zkrat na vývodu vysokého napětí ne-
bo poruchu měniče, minimální kmitočet naproti tomu -odlehčení,
tzn. přeruáení přívodu ke snímači.' Následuje změření doby, za
kterou se naplní čítač impulsy z detektoru neutronu. Využívá
se plně kapacita šestnáctibitového čítače, tj. 65535 impulsů.
Časová jednotka je dána programem. Aby nedošlo k zablokování
funkce vysílače v případě poruchy smyčky detektoru, skončí
procesor po určité době pofiítání i Když není čítač naplněn.
Maximální hodnota časového údaje ve vysílaném signálu je po-
tom indikací poruchy impulsové cesty. Pofiítání impulsů trvá
8 až kO sekund. Nejkratší je při nulové koncentraci bóru
v roztoku, nejdelSí při poruše impulsové smyčky. Měřicí
cyklus pokračuje změřením doby impulsů převodníků odporových
teploměrů. Také v tomto případě je maximální doba příznakem
poruchy teploměru. Pro jeden teploměr je doba měření asi 1 s,
maximálně 3 s• Měřicí cyklus končí vysláním zprávy.
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Místním přepínačem nebo dálkovým ovládáním je možno
přepnout vysílač do r«žiniu "tost". V tomto režimu j<» vypnul.
zdroj VM, na testovací výstup se při vádií jí dávky po 2jótí
impulsech a místo ča.su pro naplnení čítače se ve zprávo vy-
sílá údaj o počtu přijatých impulsů. Testovací impulsy, M.<»-
ré Jsou vedeny kaboLoni do snímače na vstup předzes i lnvafio,
by se měly vrátit a provuŕi t tak signálovou cestu od vstupu
předzesi 1 ovafie už do čitaČR.

Zpráva o výsledku měření se vysílá číslicovo po sé-
riové lince a úrovní signálu podle normy Räk22 rychlostí
1200 Bd. Zpráva obsahuje čtyři pětimístná dekadická čísla
oddálená .—szerami a je ukončena znaky pro návrat vozíku a
posun o řádek. Může být tedy například přímo vytištěna tiskár-
nou. Pro účely údržby byl také vyvinut jednoúčelový modul,
který umožňuje zobrazit čísla na displeji. Vysílaná čísla ale
neudávají bezprostředně koncentraci a je proto vhodnó je
zpracovat (přepočítat) v inteligentnějším zařízení. Nabízí se
tu několik řešení, z nichž tři byla sledována důkladněji.

1. Příjem dat minipočítačem PDP11.
2. Příjem dat osobním mikropočítačem typu IBM ťC.
3. Příjem dat jednoúčelovým zařízením.

1. Minipočítač PDP11 nabízí možnost komplexního zpracování
naměřených údajů. Lze počítat se statistickým vyhodnocením
přijímaných dat í s porovnáním výsledků výpočtu s výsledky
laboratorních analýz ukládanými do téhož počítače. Z toho-
to porovnání může být uskutečněno i automatické nastavová-
ní kalibračních konstant, které by podstatně zjednodušilo
obsluhu i údržbu bóromerů. Není váak dořešen požadavek
analogového výstupního signálu k až 20 mA potřebného pro
vstup do počítače Uran.

2. Mikropočítač typu IBM PC umožňuje rovněž komplexní výpočty
a pokud by mu byly zadávány údaje kontrolních analýz, tře-
ba linkovým spojením s databází výsledků, byly by výhody
stejné jako u minipočítače. Také v tomto případě by bylo
možno jedním počítačem obsloužit několik bóroměrů.

3. Na základě požadavku odboru MAR EDU byl vyvinut jednoúče-
lový přístroj pro zpracování výsledků měření. Přístroj
zajištuje tyto funkce: Přijímání dat z vysílače bóromoru,
přepočet na koncentraci a opravou na teplotu, zobrazení
výsledku výpočtu, indikaci poruch bóroměru podle příznaků.
z'přijaté zprávy, zobrazení přijatých čísel ÍJ.vysílání
vypočtených údajů jak analogovým proudovým skgnálem, tak
číslicovou sériovou linkou. Kalibrační konstanty se zadá-
vají číslicovými přepínači na panelu přístroje. Tento po-
někud těžkopádný způsob zadávání hodnot byl zvolen pro
nezávislost na výpadku napájení jinak jen obtížně reali-
zovatelnou. Číslicovým přepínačem je možno také zvolit
jeden z devíti pracovních režimů. Jsou to:
a) Zobrazení koncentrace a vysílání analogového výstupního

signálu pro rozsah 0 - 5 g/1•
b) Zobrazeni koncentrace a vysílání analogového výstupního

signálu pro rozsah 0 - 1 0 g/l.
c) Zobrazení koncotitrace a vysílání analogového výstupního

signálu pro rozsah 0 - 20 s/l.
d) Zobrazení přijatého čísla doby pro naplnení čítače impulsů.
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e) Zobrazení přijatého čísla toploiijč-ru I.
f") Zobrazení pŕijsilóho čí-sla teplomôrii '£.
C,) Zobrav.ení pvi ju iŕlio čísla vy .s o k«» ho napätí.
h) Zobra/i-ní nas tavených konstant, i j. Kontrola funkce

[iri-pí nucň.
i) T<>-> Lován í vŠHCh prvkii dtsploj« a ona I osového výstupu

(vysíláni proudu •'* :i *iú UIA) .

V kaiUi'sin z nas lavnnych režimů se zobľa/ujR i případná zpráva
o poruše, buď střídavě a požadovaným údajem, nebo samos la i.ně
v případech, kdy by požadovaný údaj byl nesmyslný. Jo-li
v prípadu poruchy teploměru požadováno zobru'/.ení konconlrace,
střídá se indikace poruchy s nekorigovaným údajem koncentrace.
Porucha je hlášena i po uplynutí určité doby (cca 5 minut)
od príjmu poslední zprávy.

k. VÝSLEDKY KALIBRAČNÍCH ZKOUŠEK

V rocii 1989 byla v ÚJV Řež provedena kalibrace bóro-
měru a někcerá další moření. Ke zkouškám byl použit prototyp
mechanické části., k měření bylo použito nezávislé elektronické
aparatury a současně byl testován ve VŠCHT Praha funkční vzo-
rek elektroniky bóroměru. Zaznamenávány byly četnosti impulsů
detektoru neutronů pro koncentraci kyseliny borité
0, 3> 5, 9, 15 a 25 g/dm-'. Pro uvedené koncentrace byla rovněž
naměřena teplotní závislost četnosti při teplotě 20, kO, 60 a
80°C. Opakovaným měřením a posléze i nepřetržitým provozem
po dobu 160 hodin byla kontrolována reprodukovatelnost výsledků.

Hozborem experimentálních dat byl nalezen vztah popi-
sující obecnô teplotní závislost. Bylo ověřeno, že po prove-
dení teplotní korekce nevykazují korigované hodnoty četností
již žádnou teplotní závislost. Experimentální, teplotně kori-
govaný soubor dat byl použit k nalezeni korelačního vztahu
mezi četnosti a koncentraci kyseliny borité. Hodnota záření pozadí
byla stanovena výpočtem. Byla ověřena přesnost teplotní
korekce a korelace srovnáním s experimentálními údaji.

Lze konstatovat, že výsledky kalibračních zkoušek po-
tvrdily správnost metodiky stanovení bóru, výsledná přesnost
je v souladu s požadavky provozovatele.

5. HEALIZACE '/.KOUSEK V EDU

Měřič bóru byl instalován v kobce A 232/2. Roztok ky-
seliny borité z primárního okruhu systému TC 10 a TC 50 je
odebírán z odběru vzorků pro maření pH. Po sníženi tlaku na
clonách je roztok kyseliny borité odvzdušněn ve vzdušníku a
odtud je veden samospádem do měřiče bóru. Vlastní realizace
provozních zkoušek měřiče byla provedena v listopadu 19S9.

Legnnda k obrázku 1 - Bóromer:
1. Bočník primárního okruhu, Z. Nádobki moderátoru, 3. Moderá-
tor (demjneralizovana voda), 'i. Úložná truhka zářiče, 5. Moři-
cí kyveta, ó. Zářič (neutronový zdroj), 7. Stíněný nosič záři-
če, 8. Detektor neutronového zdroje, 9. Uzávěr zářiče, 10. Uzá-
věr detektoru, 11. Nálevka moderátoru, 12. Výpusf moderátoru,
13. Teploměr moderátoru, i'*. Teploměr vody primárního okruhu,
15. Xa/naSená spojnicp Klí-odu dotekt.oni a středu zářiče, 16.Mon-
tážní opera, 17. Hosivodnó nkríňka oleklroniky , 18. Držák skříň-
ky > ' í' • Přívodní Uabrl dotek toru neutronů.
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VLIV PROVOZNÍCH DEKONTAMINACÍ NA KOROZNÍ

CHOVANÍ OCELÍ TYPU 18Cr 10 NiT

Jindřich, K., Hamerská, H., Kysela, J.

Ostav jaderného výzkumu Rež

Vild, J., Kopecký, J.

Jaderná elektrárna Dukovany

1. O V O D

Primární okruh jaderné elektrárny je vystaven extrémním
fyzikálně-chemickým podmínkám. Jedním z důsledků těchto vlivů
je korozní děj, při kterém vznikají korozní produkty, které
jsou během svého transportu v primárním okruhu jaderné elektrár-
ny vystaveny působení neutronového toku v reaktorové zóně. Zde
po aktivaci, usazení a opětném uvolnění z palivových článků
opětně putují, nyní již radioaktivní částice, po primárním okru-
hu a usazují se na jeho povr.chu. Vnější korozní vrstva, na je-
jímž vzniku se takovéto usazování spolupodílí, se stává radio-
aktivní. S takto vestavěnou radioaktivitou nastávají problémy
při odstávkách reaktoru, které jsou určeny k plánovaným opravám.
Dávkový příkon na některých částech primárního okruhu dosahuje
takových hodnot, že značně omezuje rozsah (dobu trváni) oprav.
Z tohoto důvodu se volí cesta odstraněni korozní vrstvy s vesta-
věnou radioaktivitou formou dekontaminace. Zde, po procesu de-
kontaminace, se setkáváme s problémy do jaké míry je dekontami-
načním procesem ovlivněna následná korozní rychlost, jaký bude
hmotnostní úbytek materiálu díky dekontaminaci.

2. EXPERIMENTÁLNI CAST

Experimenty byly prováděny na vysokotlakém stendu při tla-
ku p = 20 MPa a teplotě = 280"C. Roztok ve stendu obsahoval
H3BO , KOH a NH.OH tak, že pH = 6,75. Koncentrace kyslíku byla
1,1 mg/l. Každý experiment trval vždy 30 dní. Po stanovení
rychlosti koroze byly vzorky dekontaminovány sedmi různými způ-
soby (A ... G), přičemž postup A nenarušil základní materiál,
což nelze říci o postupech ostatních, zejména elektrolytických.

Postupy při snímání korozních-vrstev byly následující:
i A 1. 10"2M EDTA, pH = 5,0 (upraveno pomocí N2H4), 100'C, N2
i 2. 0,1% KMnO4 + 0,1% KOH, t = 100'C

3. 10'2M EDTA, pH = 5,0 (upraveno pomoci N2H4), t = 100*C,N2

B 1.2% NaOH +0,5% KMnO4, t = 90*C
2. 2% kys.štavelová + 2% kys.citrónová, t = 90*C

C 1 . 5 % NaOH + 0 , 5 % K M n O 4 , t = 9 0 ' C
2 . 3% k y s . š E a v e l o v á + 0 , 1 % H N O 3 , t = 9 0 # C



O f. Tí ttaOH * 0,2% KMnO,, t = 90'C
2. 1% kys.štavelová + 1% kys.citrónová, t = 90*C
3. 1% NaOH + 0,2% KMnC>4, t = 90'C
4. 1% kys.šEavelová + 1% kys.citrónová, t = 90'C

E Elektrolýza 1% kys.štavelová + 0,5% kys.citrónová,
i = 15 A/dmJ , 1 = 30 nun, t =10 min.

P Elektrolýza 30% H 3PO 4, i = 15 A/dm', 1 = 30 mm,2"« 10 min.
G Elektrolýza 0,5% kys.štavelová, 0,2% kys.sulfosalicylová,

i = 15 A/dm3, 1 = 30 mm, í" = 10 min.

Způsoby B a E jsou v jaderné elektrárně nejužívanější.
Po dekontaminacích byla opětně stanovena korozní rychlost výše
Zmíněných způsobů.

3. VÍSLEDKY A DISKUSE
U vzorků vystavených působení korozního prostředí v pod-

mínkách blízkých PO JE typu WER-440 byla stanovena korozní
Rychlost způsobem uvedeným poct písmenem A. Vzorky měly jednak
různou povrchovou iípravu a taktéž byly i ze dvou různých druhů
nerezových ocelí. Po prvním snímání korozních vrstev nebyl nalezen
Znatelný rozdíl ve velikosti korozních rychlostí v případě různé
Povrchové úpravy vzorků. Rozdíl byl však nalezen Pro dva mate-
riály, ze kterých byly testované vzorky připraveny. Korozní rych-
lost pro nerezovou ocel CSN 17247.4 byla zhruba o 55% vyšší než
Pro nerezovou ocel CSN 17248.4 (tab. 1).

Rovněž byl zjišEován hmotnostní úbytek vzorků různými de-
Jtontaminačními postupy. U nerezové oceli CSN 17248.4 byl nejniž-
ší hmotnostní úbytek nalezen pro postupy D a B, nejvyšší pro po-
stupy C, F a G. Tyto relace jsou obdobné pro nerezovou ocel
17247.4 s tím, Se vyšší hmotnostní úbytek byl ještě u postupů E
(tab.1).

Po opětném vystavení vzorků působení korozního prostředí
způsobem odpovídajícím předchozímu, byla opětně zjišťována ko-
rozní rychlost na jednotlivých vzorcích (tab.1). Z tabulky je
zřejmé, že všechny korozní rychlosti stanovené na ocelích po
dekontaminačních procesech, nejsou ani v jednom připadá vyšší,
než byla korozní rychlost původní. Je prokazatelné, že zůstal
zachován trend vyšších korozních rychlostí pro ocei CSN 17247.4.
Dále pak korozní rychlost ocelí se liší s postupem použitým pro
dekontaminaci. Zatímco u ocelí CSN 17248.4 je posloupnost velikos-
tí korozních rychlostí následující:
E > A > G > F > C > D ~ B , pak u ocelí CSN 17247.4 je:
C > A > E > G > F ^ D . Tyto vztahy však nelze zobecnit, protože některé
rozdíly ve velikostech korozních rychlostí jsou v támci chyb
měření.

Zde je namístě povšimnout si charakteristických změn po-
vrchové drsnosti R po každém typu dekontaminace. Z literatury
je znám vliv povrcnové drsnosti na korozní rychlost nerezových
ocelí /I/. Z rychlostJ koroze uvedené v následující tabulce
(tab. 2) v závislosti na povrchové úpravě vzorku je» toto zřejmé.

Toto lze doložit i následujícím experimentálním příkladem,
byly testovány dva různě upravené povrchy nerezových trubek
17246) z hlediska korozního a z hlediska usazování radio-

aktivních korozních produktů. Trubka s mechanicky upraveným
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povrchem (R = 0,34) byla porovnávána s trubkou s elektrolyticky
leštěným povrchem (R = 0,09). Rovněž i zde byl nalezen zřejmý
rozdíl mezi korozními rychlostmi (rychlost koroze v případě me-
chenické úpravy je cca 2x větší), ale i rozdíl ve velikosti ra-
dioaktivity radioizotopů usazených či zabudovaných v korozní vrst-
vě. Rozdíl činil (48 - 62)% pro různé izotopy ve prospěch elektro-
lyticky leštěného povrchu.

4. Z A V B R

Smyslem práce bylo určit vliv druhu dekontaminace nerezo-
vé oceli na její korozní rychlost. Ze zjištěných vSdajů vyplývá:

a) Za uvedených experimentálních podmínek není korozní rychlost
po dekontaminačnich postupech (dle A - G) vyšší, než byla ko-
rozní rychlost původního materiálu.

b) V korozní vrstvě, vzniklé na oceli v podmínkách PO JE typu
W E H po dekontaminaci, dochází ke změnám v relativním zastou-
pení prvků. Korozní vrstva je ochuzena o Fe na úkor Cr.
Takto vzniklé sloučeniny jsou stabilnější.

c) Změna povrchové drsnosti oceli dekontaminací ovlivní příznivě
velikost radioaktivity radioaktivních korozních produktů,
které jsou zachyceny v korozní vrstvě.

5. L I T E R A T U R A

/1/ Morozova I.K. at all., Vynos i otloženije produktov korózii
reaktornych materiálov, 1975, Atomizdat, Moskva.

/2/ Studies os steel corrosion in high temperature water and
steam, EURAEC-1744, Oct.30, 1966.
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Tab. 1 Vliv dekontaminace na korozní rychlost materiálů

Číslo Korozní Způsob de- Úbytek hmotnosti . ,,._
vzorku rychlost i n kontaninace dekontaminací Korozní rychlost

kg/m3 s 1O~1U 10~3 /g/ 1O~1U kg/mas

A 1,8 1,71
A 1,4 1,71
B 1,6 0,76
C 14,1 1,24
D 1,5 0,38
A 1,6 1,81
A 1,4 1,81
E 3,4 2,10
F 49,7 1,30
G 23,3 1,40
A 3,0 2,47
A 1,7 2,47
B 2,3 0,38
C 18,3 3,CO
D 2,0 0,57
A 2,5 2,00
K 2,2 2,00
E 36,3 1,90
F 52,8 1,50
G 24,1 1,80

Tab. 2 Vliv povrchov* úpravy oceli AISI 304 L na korozní rychlost /2/

Typ úpravy povrchu Rychlost koroze Experimentální podmínky
/10" 9 kc.m-2. s~1 /

Frézování 5,7 /oj = 20 ug/kg
Leštění 1.4 PÍT = 10
Mechanická ťiprava 1,1 p = 1,5 MPa
Elektrolytická dprava 0,83 t = 1 0 hod.
Moření povrch 0,83 T 573*K

1
2
3
4
5
6
^
3

9
10
1 ;
"2
•'Z
14
15
16
17
13
19
20

2,83
2,83

2,66
2,66

4,16
4,16

4,16
4,16
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Ing. V. Holouš, Ing. J. Schettina, Ing. M. Jukl,
Ing* J. Trejbal

ŠKODA Plzeň s. p., ZES - VVZP

Součástí garančních měření (GM), prováděných na vybra-
ných blocích čs. JE, je prokázání jmenovitého výkonu primár-
ního okruhu. V rámci přípravy GM 3. bloku EBO byla v roce
1981 pracovníky WZR ZES Skoda aplikována v podmínkách WER
nepřímá, bilanční metoda určení výkonu primárního okruhu po-
dle kódu ASME PTC 32.1. Při vlastních (34 v roce 1584 byl po- -
prvé v ČSSR použit automatizovaný systém pro sběr a zpraco-
vání dat na bázi počítače, kompletovaný statickými a dife-
renciálními převodníky tlaku fy. Rosemount a odporovými sní-
mači teplot stejné firmy. Podkladem pro zpracování metodiky
měření výkonu primárního okruhu v popsaném uspořádání byla
opublikovaná informace o Gll JE Lovlisa- I, ve které byly
uvedené principy popsány.

V současnosti disponuje ZES škoda měřícím systémem na
bázi programovatelné ústředny Orion delta fy. Solatron-
Schlumberger. Programové vybavení ústředny umožňuje realizo-
vat v minutových intervalech 12 cyklů měření, vzorky zprůmě-
rovat, průměrné hodnoty signálů Sidel převést podle indivi-
duálních charakteristik snímačů na technické jednotky, s po-
užitím polynomických náhrad teplofyzikálních vlastností vody
a páry vyhodnotit individuální měrné energie a hmotnostní
průtoky teplonosného média v jednotlivých větvích, výkony
jednotlivých párogenerátorů a výkon primárního okruhu jako
celku. Změřené i počítané hodnoty se akumulují pro potřeby
výpočtu hodinových průměrů v závěru měření*

Počet měřených míst je vybrán tak, aby každé veličina
používaná při výpočtu tepelného výkonu primárního okruhu by-
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la vyhodnocována ze dvou navzájem nezávisle měřených para-
metrů nebo různých míst okruhu. Kontrola přesnosti měření je
důležitá zejména v případě průtoku média, poněvadž jsou pou-
žívány provozní škrtící orgány a navíc představuje průtok
regulovaný technologický parametr, který se v procesu objek-
tivně orní podle okamžitého zatížení turbiny.

Složitost a současně vysokou přesnost měření průtoku
napájecí vody dcKuâ rrouje příloha 1., ve které jsou znázor-
něny měřené individuální průtoky před paregenerátory (PG1-6),
jejich součty podle větví kolektoru a odpovídající měřené
průtoky ve dvcu větvích za vysokotlakými ohříváky (VTO) a
konečně celkové prítoky.. Fluktuace ober průtoků, velmi dobře
korespondující v čase, jsou evide/nnv způsobeny funkcí napá-
jecích hlav a měřící systém je ptesrč registruje. Rozptyl
opakovaných měření průtoku Siní 0,07-0,15%.

Pro přesné vyhodnocení výkonu je proto důležité potla-
čení nejistoty určení průtoku vyplývající z použití necej-
chovaných škrtících orgánů. Omezení o řád vyšäí tolerance
1 ,0- 1,5% jednotlivých měření průtoku lze dosáhnout jeho
určenia jako váženého průměru z posloupně realizovaných měře-
ní napájecí vody za VTO, před PG a páry za PG. I s dodateč-
nými tolerancemi na nedodržení přímých dálek potrubí před
Škrtícími orgány a na vliv vlhkosti páry na expanzní souči-
nitel je celková tolerance určení průtoku cca 0,5% a prove-
dená měření tuto skutečnost potvrzují, systematické rozdíly
•ezi uvedenými měřeními Siní 0,1-0,35%.

Závěr: Dosažená přesnost určení tepelného výkonu pri-
márního okruhu je v relaci s kvalitou zadání technologických
podmínek pro realizaci měření: přesností měření ohřevu pri-
márního chladivá, těsností uzavření odluhů, a umožňuje pro-
kazovat jmenovitou hodnotu výkonu v souladu s cíly garanč-
ních měření.
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MONITOR VZÁCNYCH PLYNOV A SÁOIOJÔOľ V SYSTÉfĚ CAPAC

A SKÚSENOSTI S JSHO PREVÁDZKOU

V.Kapiíovský,I.Kubik, Š-Ševečka

VtjJE

J.Kopec, A.John

EDU

V auguste 1986 bol na 1.bloku JE Dukovany uvedený do

prevádzky Monitor vzácnych plynov a rádiojódu s vysokou cit-

livosťou. Systém bol realizovaný na základe predcházajúcich

výzkumných prác, týkajúcich sa selektívnej kumulácie rádi-

ojódu na sorbente na bázi aluminy /1/ a záchytu vzácnych

plynov na aktívnom uhli IZI.

Oetekčnú část monitora tvoria dve rovnako upravené

detekčné jednotky typu NE 3502 so scinti lačnými detektormi

s kryitálami NAI/Tl/ o rozmeroch o 40x63 mm. Detekčný objem

tvorí válcová duralová nádoba, do ktorej sa vkladá kazety

z organického skla s volným obsahom cca 300 ml, obsahujúca

vlastný filtračný materiál. Hmotnost náplne kysličníka hli-

nitého impregnovaného dusičnanom jecca 280 g. Hmotnost ná-

plne aktivného uhlia DP 1-A cca 146 g.

Elektronická iásí monitora plynných výpusti bola

zostavená z komerčne dostupných jednotiek CAMAjŕ. V ráme,

umiestnenom v blízkosti detekčných jednotiek v meracej miest-

nosti ventilačného komína, sů analogové trasy spektrometra,

spoločná analyzátorová cast pre obidva vstupy a autonómny

mikroprocesorový riadici systém,Ako zobrazovacie prostriedky



- 241 -

sú používané alfanumerický displej Sf"72O2 a tlačiareň

DZM18O. Zobrazovacie prostriedky boli umiestnené v dozi-

metrickej dozorní.

Monitor plní následovné hlavné funkcie:

zobrazenie objemových aktivít meraných rádionuklidov

aktualizované každých 60 s

zobrazenie celkovej hodnoty vypustí príslušného rádionuk-

lidu v danom čase vzhladom na referenčný čas 0 h, najviac za

24 h

- zobrazenie celkovej hodnoty výpusti dvoch skupín rádionukli-

dov: rádiojódov a vzácnych plynov

- indikácia dosiahnutia nastavených signalizačných úrovní

1 celkových vypusti

- zobrazenie priebehu objemových aktivít meraných rádionuk-

lidov za posledných 24 h v tvare histogramu

j - zobrazenie aktuálneho Času a dátumu na obrazovke displeja

- zobrazenie histogramu spektra gama v zvolenej oblasti

, - vytváranie protokolov o meraní: periodické s periodou

8 hodín a na požadanie operátora k aktuálnemu času.

Okrem režimu monitora, systém nože pracovat aj v reži-

me mnohokanálového amplitúdového analyzátora. Tento režim sa

uplatní pri nalaďovacich a ciachovacich prácach.

Umožňuje aj použitie polovosičového detektora.

Detekčné limity pre súčasný spôsob vyhodnocovania

implementovaný v programovom vybavení v 1.1 a prietok monito-

rovaného vzduchu 20 l/min sú 5 °q/m3 pre I - 131 a 13
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Sq/m3 pre Xe-133. Doba odozvy pre monitorovanie rádiojódu

je 100 minút, pre monitorovanie vzácnych plynov je 20 minút.

Okrem uvedených radionuklidov sa zobrazujú tiež pre 1-133,

Xe-135 a Ar-41. Ďalšie tri monitorovacie kanály možno nasta-

vit podlá potreby.

Doterajšie prevádzkové skúsenosti preukázali velmi

priaznivú spotahlivost systému, vďaka vysokej citlivosti,

predovšetkým na rádionuklidy Xe, systém umožnil monitorovat

koncentrácie radionuklidov na úrovni skutočných výpusti,

ktoré sú v doterajšej prevádzke ECU velmi nízke. režné

koncentrácie rádiojódu vo výpustiach sú však nižšie, než je

súčasný detekčný limit. Dude preto účelné v budúcnosti mo-

difikovat vyhodnocovací program tak, aby na jednej strane

unožn I rýchlu detekciu únikov rádiojódu a na druhej stra-

ne umožnil bilancovanie výpusti rádiojódu s nižším detekč-

ným limitom. V súčasnosti sa takéto vyhodnotenie dá urobif

iba s vyňatím filtračnej náplne, alebo prechodom do analy-

zátorového režimu.
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