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A b s t r a k t 

Zpráva o pokrocích uvádí souhrn nejzávažnějších vědeckých a 
technických výsledků výzkumných prací a částečně i výsledky, 
dosažené v produkci některých specializovaných výrobku 
Cstavem jaderného výzkumu v Řeži v roce 1989. 

A b s t r a c t 

The 1989 Progress Report presents the most important scientific 
and technical achievements of the Nuclear Research Institute's 
research work. Some specialized products issued by the NRI are 
mentioned as well. 



OVODSM 

V průběhu roku 1989 pokračoval Ostav jaderného výzkumu v převážné míře v řešení úkolů 
státního plánu i úkolů resortních, přecházejících většinou z předchozích let pětiletky. 
Tato část prací si vyžádala necelých 80% řešitelských kapacit, zbývajících cca 20% absor
bovaly úkoly ústavní a různé menší zakázky. Z tohoto hlediska se tedy jak skladba úkolů, 
tak i složení řešitelských týmů příliš nelišily od předchozího období. 

Řešení výzkumné-vývojových úkolů přineslo převážně hodnotné výsledky, v řadě případů 
na velmi dobré vědecké úrovni, společensky potřebné a užitečné. Rovněž splněním speciali
zovaných výrob - zejména značených sloučenin, aplikovaných jako radiofarmaceutické prepa
ráty - přispěl ústav zcela konkrétním způsobem čs. zdravotnictví. 

Z některých pozitivních konkrétních výsledků našich prací lze uvést např. aplikace 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti v Československu provozovaných reaktoru 
VVER-440, zavádění expertních diagnostických systémů na čs. jaderné elektrárny, vypraco
váni podkladů pro budování těsných skladů vyhořelého paliva, což přináší značný ekonomic
ký užitek, další pokrok ve vývoji imobilizační technologie radioaktivních odpadů, založe
né na vitrifikaci, a bylo by možno ve výčtu dále pokračovat; detailněji však jsou přehle
dy těchto prací a výsledku uvedeny v jednotlivých kapitolách zprávy o pokrocích podle 
odbornosti. 

V roce 1989 byla dokončena náročná rekonstrukce výzkumného reaktoru WR-S na nový, 
výkonnější typ LVR-15. Během zkušebního provozu došlo však к poruše čerpadel, která je 
nutno vyměnit. To způsobilo značné zdržení, které bohužel přesahuje do roku 1990 a 
ovlivnilo negativně možnost ozařovacích prací. Přijímaná opatření jsou zaměřena к mini
malizování této odstávky. 

Tradičně - jako v předchozích letech - rozvíjel ústav mezinárodní spolupráci s řa
dou zahraničních výzkumných pracovišt např. v SSSR, NDR, MR aj., vycházející v podstatě 
z předchozích plánů RVHP. Současně však byly již navázány slibné odborné kontakty se 
západoneroeckou akciovou společností Siemens-KWU a s americkou komif.í US Nuclear Regulatory 
Commission. Vzrůstající trend zaznamenala i spolupráce s МАЛЕ ve Vídni, což se projevilo 
nejenom zvýšením počtu kontraktů na koordinovaných výzkumných programech, ale i tím, že 
ústav byl pořadatelem některých agenturních mezinárodních akcí. Z nich nejrozsáhlejší a 
bezesporu nejnáročnější byl mezinárodní výcvikový radiofarmaceutický kurs. 

V průběhu roku 1989 probíhala tvorba plánu úkolů, jejichž řešením se hodláme zabý
vat po roce 1990. Je to práce velmi složitá, protože společensko politické změny ve státě 
znamenají i změny v plánovací metodice a ve finančním zajišEování úkolů. Ostav bude po-
pokračovat v řešení několika dlouhodobějších úkolů, přesahujících horizont roku 1990, musí 
ovšem ve větší míře přejít na řešení zakázek s kratší dobou řešení a pohotovějším posky
továním výsledků. I když se budeme muset naučit pracovat v nových !ospodářských podmín
kách, věřím, že zkušené a spolehliví týmy pracovníků našeho ústavu tyto problémy 
zvládnou, využijí rozšířených možností uplatnění zkušenosti vyspělých západních zemí a 
přispějí dalšímu pozitivnímu rozvoji jaderné energetiky a techniky v Československu. 

Ing. Jan Mrkos, CSc. 
ředitel 
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1. V̂ 'ZK'jr-t Л V Ý Y C J 

V oblasti jaderné energetiky byla práce ústavu zaměřena na zajištění bezpečnosti ja
derně energetických zařízení, zejména na výzkum fyzikálních, teplotechnických, hydrodyna
mických a materiálových problémů reaktorů WER, jejich provozní diagnostiky, na likvidaci 
radioaktivních odpadů a na ro2voj čs. výzkumné reaktorové základny. V této oblasti OJV 
koordinoval a řešil 4 státní úkoly, 2 resortní úkoly a úkol resortní standardizace. 

Po čtyřletém řešení byly ukončeny závěrečným oponentním řízením ttátní úkoly "Mini
malizace tvorby, zpracování a trvalé uložení radioaktivních odpadů г jaderných elektráren 
typu WER" a "Metody diagnostiky a hodnocení spolehlivosti a životnosti jaderně energetic
kých zařízení". Úkoly z oblasti jaderné energetiky současně představovaly účast ústavu na 
řečení 3. prioritního směru Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do 
roku 2000 "Urychlený rozvoj jaderné energetiky". Ostav se účastnil na řešení 9 ze 17 hlav
ních úkolů tohoto prioritního směru, přičemž u 4 hlavních úkolů byl pověřen výkonem 
funkce čs. gestorské organizace. 

V rámci státního vědeckotechnického programu P 15 "Radionuklidy a jaderná přístrojo
vá technika" koordinoval a řešil QJV 1 státní a .1 resortní úkoly, šlo o vývoj nových ra
diačních technologií, nových typů detektorů ionizujícího záření a radioanalytických po
stupů, v rámci státního úkolu "Výzkum a vývoj radioaktivních výrobků", který je koordi-
.jvan v OWVR Praha, řešil pak ústav vývoj radiofarmaceutických preparátů. 

Plánované realizační výstupy SC i RO hmotné i nehmotné byly splněny a ve finančním 
vyjádření většinou mírně překročeny, nepodařilo se však splnit ekonomicky nejvýznamnější 
realizační výstup "Uvést do trvalého provozu reaktor t.VR-15" v důsledku závad zjištěných 
v systému řízeiu. a ochrany reaktoru a zejména silného korozního poškození ierpadel a zne
čištění primárního okruhu. Rozhodnutím Státního dozoru nad jadernou bezpečností byl pro
voz reaktoru až do odvolání zastaven. Zahájení provozu po odstranění závad se předpoklá
dá ve 2. čtvrtletí 1990. 

1.1. J a d e r n á e n e r g e t i k a 

1.1.1 Jaderná_bezgečngst 

V roce 1989 bylo zahájeno řešení úkolu státního plánu РЛТ "Bezpečnost jaderných 
elektráren", jehož koordinací byl opět pověřen OJV. Tento úkol je logickým pokračováním 
předchozího státního úkolu a je zaměřen na hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren 
s reaktory typu WER. 

Na pracovištích C'JV se zkoumalo pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti, byly pro
váděny termohydraulické analýzy přechodových a havarijních procesů, analýzy teplotech
nických a mechanických vlastností aktivní zóny, analýzy nadprojektových havárií, byly 
sledovány neutronové fyzikální .•roblémy bezpečnosti provozu jaderných elektráren, pro 



vorní režimy jaderných elektrá-en a byla realizována potřebná vnitroreaktorovA měření. 
Byly provedeny práce zaměřené na teoretické а výpočtové-prograinové otázky pravdé-

podobnostn"ho hodnocení bezpečnosti (PSA) jaderných elektráren a na spolehlivostní analýzy 
bezpečnostně významných systémů JE pro účely analýz rozvoji havárií. Ukončen byl vývoj 
výpočtového programu COSMOS i l l , jenž je určen pro analýzu vlivu nejistot v datech, cha
rakterizujících primární události stromu poruch, na nejistotu odh"^u pravděpodobnostní 
charakteristiky vrcholové události daného stromu poruch. Prograi.i je založen na momentové 
netodě a využívá mnohorozměrný Taylorův rozvoj strukturní funkce. Je vhodný к analýze 
středně velkých systémů a lze s ním řešit i systémy s periodicky prohlíženými komponen
tami. Použít jej lze na počítači ЕС 1040 nebo na osobním počítači PC IBM AT, pro verzi PC 
byl doplněn možností grafických výstupů. 

Pro druhou verzi výpočtového programu CRAFT byla zpracov1.-=» příručka uživatele /2/. 
Program je určen pro kvalitativní analýzu stromem poruch s výstupem v podobě minimálních 
řezů a pro časově závislou kvantitativní analýzu analytickou metodou. Výsledky v podobě 
jrjfů a tabulek vyžadují minimální následné zpracování, pro potřeby uživatele je program 
vybaven řadou informačních hlášení a chybových tisků. 

Byl odladován výpočtový komplex programů pro osobní počítač PSAPACK /3/, který byl 
předán ao ČSSR z MAAE ve Vi.ni. Program byl též upraven pro použití NON hradel a možnost 
výpočtu stromu událostí FTAP. Byla zpracována řada stromů poruch pro bezpečnostně vý
znamné systémy reaktoru V-213 v JE Dukovany. 5lo o barbotážní systém havarijního chlazení 
(SHCH), sprchový systém, vložený okruh chlazení čerpadel SHCH a systém chlazení míst
ností čerpadel SHCH, systém nepřerušeného napájení (1. kategorie), systém zajištěného 
napájení (2. kategorie1, systém technické vody důležité, systém zajištění bezpečnosti 
a automatika postupného spouštění, systémy havarijního a superhavarijního napájení pa-
rogenerátorů napájecí vodcu a přepouštěcích stanic do atmosféry a technologického kon
denzátoru. Práce byly též využity pro "Dohodu MAAE" /4/ v rámci mezinárodního projektu 
RER/9/005. 

Byly zdokonalovány výpočtové programy, určer.é к termohydraulické analýze přechodo
vých a havarijních procesů vyvolaných chybnou funkcí a poruchami komponent jaderné 
elektrárny. S programem M0ST7 čs byla naladěna vstupní stacionární data získaná při 
energetickém spouštění jaderného bloku W E R 440 typ 213. Práce celého programu byla 
zkontrolována výpočtem procesu sjetí obou turbogenerátorů na vlastní spotřebu a výsled
ky byly porovnány s experimentálními údaji naměřenými při energetickém spouštění /5/. 
Ukázka výsledků je na obr. 1, který zobrazuje průběh neutronového výkonu a tlaku v hlav
ním parním kolektoru (HPK), a dále na obr. 2, kde je zobrazen průběh otvírání přepouště
cích stanic do kondenzátoru (PSK). 

Výpočtový program M0ST7 ČS byl rovněž přizpůsobován pro potřeby jaderné elektrárny 
WER 1000 V rámci spolupráce RVHP .зу1 proveden testovací výpočet vystřelení regulační 
kazety s reaktivitou 0.824 ?. behr;m 0,2 s, při tepelném výkonu 1 % jmenovitého, na počát
ku tříleté palivové kampaně (bez zásahu havarijní ochrany). Obr. 3 a 4 ukazují typické 
výsledky. 

Byl zpracován návrh nové korelace /6/ popisující dostatečně přesně podmínky vzniku 
krize varu v geometrii tvořené svazkem prutů a vhodné pro užití ve výpočtových kódech, 
které vyhodnocují pomyslný "horký" proutek (tj. s maximálním výkonem) v buňce, která je 
uvažována jako samostatný izolovaný kanál. Hustota hmotnostního toku chladivá se před
pokládá konstantní a rovná střední hustotě v průlezu svazku tyčí. V Československu je 
takový model aplikován ve většině výpočtových kódů, používaných к bezpečnostnímu hod
nocení reaktorů WER. Návrh korelace je platný v širokém rozsahu režimových parametrů 
a její užití ve výpočtových kódech zvýší věrohodnost závěrů bezpečnostního hodnocení, 
které jsou prováděny na zákLadě stanovené zásoby do krize varu. V ráme. studia 
tcplotechnirkých a mechanických charakteristik aktivní zóny pokračovalo modelování 
b.'.okáž{ průtočného průřezu ve svazku deformovaných palivových elementů při maximální 
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projektové havárii. К řešení byl použit pravděpodobnostní přístup. Navržená metodika umož
ňuje určit biokáž, která se s danou pravděpodobností může ve svazku vyskytnout a tin ovliv
nit průběh dochlazování při trojúhelníkovém a čtve.covém uspořádání palivových elementů. 
Byly vy. inuty vlastní výpočetní programy KABLOCK 1-3, umožňující porovnání navržené meto
diky se sovětskými výsledky. Jako část vstupních dat byly použity experimentální hodnoty 
"burst-testů", provedených v OJP Zbraslav. Aplikace na W E R 440 ukazuje, že při LOCA by 
kazeta (127 PE) byla vůči průtoku chladila blokována méně než ze 75 % s pravděpodobností 
99 * (obr. 5). Citlivostní stud'e naznačuje, že situace v menších svazcích je z hlediska 
blokáže méně příznivá. Další výzkum .éto problematiky bude soustředěn na experimentální 
posouzení uchladitelnosti vysoko zablokovaných svazků (>'v'70 %) s relativně malým počtem 
palivových elementu 'v? - 61). 

Základní verze obou částí Palivového Expertního Systému (PES) a (PEPA) byly implan
továny do stávajících informačních systémů na JE Dukovany. První verze programu PES byla 
začleněna do standardního systémového vybavení 3 VK na jednom z dukovanských bloků a je 
v současné době provozována ve zkušebním režimu. Program provádí nepřetržitě odhad pravdě
podobnosti porušení povlaku palivových elementů v závislosti na reálné historii. Kontrolní 
modul PEPA byl ještě před zahájením mise OSART instalován do informačního systému v odboru 
Chemie JE Dukovany. V současné době je používán к průběžné kontrole stavu povlaku PE, 
tj. к odhadu celkového počtu defektních palivových elementů a stupně jejich poškození, 
na všech čtyřech blocích EDU. 
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Byla započata příprava pokročilé verze ргоо.аят PES, která odráží získané údaje o počtu 
poškozených palivových souborů stanovené por.ocí "sippíng-testu" v průběhu odstávek, ve vzta
hu к predikci poškození. 

V rámci výzkumu materiálových vlastnosti povlaku palivových elecentů byly provedeny 
funkční z. >ušky zařízení pro "burst-testy" s proporcionálním zatíženínbyly provedeny expe
rimenty simulující chování povlaku v havarijních stavech a získány další experimentální 
údaje pro zpřesnění stavových rovnic materiálu ZrlNb. 

Ovodní studie к problematice nadprojektových havárií shrnula základní okruh problémů 
a přístupu к jejich řešení /8/. К získání orinetačních údajů byla v rámci práce mezinárod
ního kolektivu provedena testová úloha velké LOCA havárie typu AB pro reaktor WER-440 
včetně radiologických důsledků /11/. г.'а obr. 6 je znázorněna hloubka pronikání roztavené 
aktivní zóny základovým betonem v radiálním a vertikálním sněru jako funkce času. 

Metodicky byl prověřován popis základních tepelně-hvdraulických charakteristik, ener
getických a hmotových bilancí při nadprojcktové havárii v proceduře BOIL, jež je součástí 
programu MARCH-3. Byl analyzován energetický přínos a hmotové bilancj vodíku při reakci 
zirkonium-vodní pára, která je specifická při nadprojektovém rozvoji havárie a značně 
ovlivňuje její tlakové a teplotní podmínky /9/. 

V rámci mezinárodní spolupráce organizované KAAE byla vyvinuta modifikovaná verze 
programu MARCH-3M, která odstranila některé chyby, jež se vyskytovaly v původní verzi. 
V novém programu KARCH-3X jsou dá*e zabudovány přesnější fyzikální popisy některých jevů 
během nadprojektové havárie nebo popisy jevů a komponent JE, které jsou specifické pro 
reaktory W E R /10/. 

Byl vyvinut výpočtový nodel šíření aktivity v okolí jaderného zařízení. Model byl 
ověřován pro lokalitu Řež na zaklade monitorování životního prostředí po havárii Černo-
bylské JE (shromaždovéní výsledku r.éření radioaktivity cvzduší, spadů, vegetace a produktů 
rostlinné výroby). Sledovanými rarUor.uk lidy jsou 1-131 a Cs-137. Model šíření aktivity byl 
doplněn o algoritmus určení migrace radionuk1idú v podzemních vodách. Byl sestaven modelo
vý havarijní scénář pro lokalitu P.cž pro únik radioaktivních látek z objektu LVR 15. 
Výsledků bylo využito při revizi a doplnění bezpečnostní dokumentace reaktoru LVR 15 
včetně havarijního plánu. 

V části věnované zkoumaní n.-itronrivé-f- zikálních vlastnosti aktivní zóny byly prová
děny práci, související jednak s vývojem knihoven vstupních dat, jednak se zdokonalením 
souboru makrokódů pro výpočet vlastností aktivních zón reaktorů WER. 

Za účelem zpřesňování znalostí vlastností kazet, zejména vlivu nehomogenit (svazky 
regulačních tyčí a vodní díry) byly prováděny referenční výpočty programem MOCA, založe
ným na metodě Monte Carlo. Výpočtoví' byl studován vliv regulárního (symetrického) a 
standardního (asymetrického) proveoení palivových kazet WER 1000 na vlastnosti se za
sunutými i vytaženými svazky absorpčnici. tyčí. Výpočty byly provedeny pro obohacení 2 %, 
3 % a 3,3 %. Výsledky výpočtů ukázaly, že zatímco při vytažených svazcích absorbátorů 
se hodnoty koeficientů násobení prakticky neliší pro regulární a standardní provedení 
kazety, při zasunutých svazcích absorbčních tyčí se vliv absorbátorů na koeficient ná
sobení u standardních provedení snižuje o cca 0,5 %. V jednogrupovém přiblížení tomuto 
rozdílu hodnot koeficientu násobení odpovídají i rozdíly v hodnotách makroskopického 
štěpení účinného průřez j. 

Nový způsob parametrizace koeficientu násobení kazet byl rozpracován pro použití 
v pokročilejších kódech typu BIPR. Návrh/ tvaru parametrizace vycházejí ze zjednoduše
ného matematického popisu fyzikálního děje. Byl navr. en tvar parametrizace pro závislost 
na teplotě moderátoru a paliva, na koncentraci .rófu, na otravě (koncentraci jader Xe 135 
a Srn 149) a na vyhoření (obr. 7). Hlavním účelem navrhovaného způsobu parametrizace je 
umožnit proces korekce parametrizovaných knihoven nótematicKými metodami. 
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Cílem prací optimalizace vodního režimu primárního okruhu bylo na základe výsledků 
experimencálních prací na smyčkácn zahájit ověřování hydrazinového režimu na JE Rneinsberg 
Experimenty s tímto typem režimu prokázaly snížení korozní rychlosti o nejméně 20 %. Cílem 
dvouměsíčního experimentu na JE Rneinsberg bylo ověření technologických a bezpečnostních 
aspektů, které jsou nezbytné pro uvedení nového typu vodního režimu na reaktorech WER. 
Zásadním kritériem technologie je dodržování přípustných hodnot koncentrace vodíku a 
čpavku v primárním okrunu. Byl nalezen takový způsob dávkování hydražinu, který zabezpečí 
vodní režim v prcvoz^í r.ormě. V říjnu 1989 bylo zahájeno ověřcvání hydrazinové úpravy vo
dy po celou jednu palivovou kampaň /12/. 

Byla realizována inovace informačnítio systému IRIS 40O0. Byl zvětšen soubor obsluž
ných programů a systém technologickych schépat smyčky RVS-3. Tento systém umožňuje operá
torovi smyčky sledoví..: průběžně časové změny důležitých hodnot (tlak, teplota) , případně 
vyvolat si části technologických okruhu s vybranými údaji. Tím je zajištěna kvalitní a 
rychlá informace, která zvyšuje jistotu operátora při řízení. 

Pro vnitroreaktorov..* měřeni bylo ve vertikálních kanálech F3, G2, HI, A9 а А10 reak
toru LVR-15 provedeno měřeni radiačního ohřevu. Uspořádání v aktivní zóně při tomto měře
ní je znázorněno na obr. 8. Pro měření byla použita měřicí sonda s kalorimetry s wolframo
vými tělísky. Pro stanovení rozložení radiačního ohřevu v daném kanálu byla postupně měně
na vertikální poloha sondy. Sonda obsahovala také identický kalorimetr bez tělíska, pro 
určení parazitního ohřevu na konstrukčním materiálu kalorimetru (cca 20 % celkového 
ohřevu). Rozložení radiačního ohřevu po výšce aktivní zóny v měřených kanálech je zná
zorněno na obr. 9 (souřadnice 0 ran odpovídá středu po výšce aktivní zóny). 
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Obr.6 Uspořádání aktívrí zóny při měření radiačního ohřevu 
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1.1.2 5eaktorová_fyzika 

Práce v oblasti reaktorové fyziky, realizované v ÚJV, jsou soustředěny na experimen-
cálním reaktoru LR-O, jenž umožňuje velmi šiiokou paletu fyzikálních mčřpní v reaktoro
vých mřížích. Současné práce jsou převážné zařazen" ve státním ÚKOIU, část z nich je 
vodena na bázi mezinárodních kontraktu. V rámci úkolu stát
ního plánu RVT "Výzkumná reaktorová základna" byly vypracovány technické požadavky na sys
tém řízení a ochrany (SRO) experimentálních reaktorů /1/ tak, aby odpovídaly současnému 
stavu techniky. Plánovaná modernizace SRO LR-0 bude používat moderní mikroprocesorovou 
základnu, zpracování signálů neutronovými měřicími kanály bude diskrétní jak v čase, tak 
v oblasti zpracovávaných údajů. Koncepce SP.O LR-0 se opírá o výsledky řešení téhož úko
lu, jehož výsledkem je mikroprocesorový sf<0 školního reaktoru VR-1P na Fakultě jaderné a 
fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, v současnosti však lze systém SAPI 1, užitý v SRO VR-lP 
dále ještě zdokonalit. Získaných zkušeností bude využito při modernizaci SŘO LR-O, čírcž se 
docílí i zvýšení jaderné bezpečnosti, spolehlivosti a pohotovosti zařízení. 

Modelově byly testovány optimální paran.etry automatického regulátoru výkonu reaktoru 
bez zpětných teplotních vazeb /2/, což odpovídá situaci na reaktoru LR-O. Podle výsledků 
je upravován řídící program к ověření funkce regulátoru provozu. 

Vlastní výzkumný program pokračoval ve stejném zaměření jako v předešlém roce. Vět
šina prací probíhá v rámci kontraktu uzavřeného na provedení experimentálních prací na 
reaktoru LR-O nezi ÚJV ftež a IAE Kurčatova Moskva. 

Oproti minulému roku S-Í výrazně zvýšila pracovní kapacita věnovaná problematice paliva 
s vyhořívajícím absorbátorem (gadoliniem). Práce na této problematice jsou motivovány sna
hou o lepší využití paliva v reaktorech typu WER. Cílem tohoto programu je: 
- experimentálně ověřit vliv palivových článků obsahujících gadolinium na rozložení štěp
ných zdrojů v modelové aktivní zóně, 

- ověřit přesnost používaných výpočtových programů a knihoven dat pro popis aktivních zón 
typu VVEK s palivovými články obsahujícími vyhořívající absorbátor, 

- zí.;kat fyzikální podklady pro bezpečnostní analýzy a zajistit spolehlivou manipulaci 
s plaivem obsahujícím vyhořívající absorbátor u systémů WER. 

oc aktivní zóny reaktoru LR-O sestaveni z 19 kazet rozměru VVER-440 bylo umístěno vždy 
několik palivových proutku obsahujícícn gaJolinium. Výpočetně byly stanoveny integrální 
charakteristiky jednotlivých variant uspořádání aktivní zóny s různým rozložením U-Gd pali
vových článků, šlo o tyto charakteristiky: kritické výšky, к , pro experimentálně určené 
kritické výšky, účinnost U-Gd článků í» výškové koeficienty reaktivity. Dále bylo vypočteno 
rozložení výkonu na jednotlivých palivových proutcích. Nejprve byly programem MICROBE 
spočteny potřebné difúzni mikrokonstanty jednotlivých elementárních buněk, makrovýpočty pak 
byly provedeny programem BŘETISLAV. Výpočetně stanovené integrální charakteristiky různých 
uspořádání zóny jjou uvedeny společně s hodnotami získanými experimentálně v následujících 
tabulkách 1 a 2: 

Tab. 1. Zóny obsahující palivové elementy 3.6% U 235, 2.0% Gd20 

Varianta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

К 1 r i t . e x p . 
L?m] 

27 .9 
29 .14 
35 .75 
31 .15 
31 .80 
34 .88 

"ef 

0 .9895 
0 .9904 
0 .9917 
0 .9920 
0 .9919 
0 .9915 

H, ... k r i t . v ý p . 
[cm] 

29.07 

30 .35 

37.24 

32.27 

32 .99 

36 .32 

, Э ? ^ Н > е х Р . 
, J l O ^ a i f 1 ] 

909 
846 
449 
686 
655 
555 

, 3 P^ H »výp . 
flo"5cm_1] 

867 

798 

528 

708 

678 

554 
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Tab. 2. Zóny obsahující palivové elementy 4.4% U 235 a 6.0% Gd,0 

V a r i a n t a 

13 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

k r i t . e x p . 
[ční} 

27 .25 
36 .52 
34 .86 
49 .14 
2 9 . 4 0 
3 2 . 5 0 
35 .72 

eí 

0 . 9 8 5 1 
0 . 9 9 3 1 
C.9902 
0 .9917 
0 .9857 
0 .9902 
0 .9934 

k r i t . v ý p . 

28.87 
37 .81 
36.54 
52 .?9 
31 .20 
33.96 
36.89 

, S ř / 6 H ) exp 
^ 1 0 " 5 c m _ 1 ] 

829 
504 
544 
275 
763 
609 
522 

i ' ^ H ' v y p . 
] . _ c _ • ) 

_| 110 cm 1 
1 
• 867 

1 511 
544 

1 249 
1 
1 
1 - 1 
i i 

Teoretické a experimentální výsledky prokazují dobrou shodu a ověřují možnost použití 
uvedených metodik pro výpočet zón typu W E R obsahujících část paliva s gadolinien. Rovněž 
dobré shody bylo dosaženo při srovnání experimentálně stanoveného rozložení uvolňovacího 
výkonu jednotlivých palivových proutk:'. s rozložením získaným výpočtem. 

Část uvedeného programu se uskutečnila v rámci kontraktu s MAAE ve Vídni. Součástí 
tohoto programu byl též teoretický a experimentální výzkum s palivovými tai letami typu 
DUPLEX, tj. s palivovými tabletami tvořenými koncentrickými vrstvami ze směsi paliva a 
vyhořívajícího absorbátoru. Pomocí tablet DUPLEX lze simulovat proces vyhořeni v palivo
vých elementech s obsahem gadolinia a vytvořit tak vhodný fyzikální model pro te3tování 
výpočtových programů sa zemčíením na výpočet provozních stavů v aktivních zónách WER, 
obsahujících palivo s vyhořívajícím absorbétorem /3/. 

Nadále pokračoval program zaměřený na řešení problematiky skladování vyhořelého pa
liva WER. S ohledem na stanovení širších zá"íslosti byly mimo jiné provedeny experimenty 
na konfiguraci aktivní zóny LR-0 se 7 nebo 19 kazetami typu W E R 1O00, s obohacením 
4.4% U 235 (v případě konfiguace s 19 kazetami 1.4% a 3.6% U 235) a bór obsahujícími obál
kami kazet. Tato obálka byla umístěna vždy na centrální kazetě, pás kazet v první řadě 
vzhledem od centra mohl být rovněž pokryt deske. ii rtejného složení jako obálka na straně 
přivrácené к centrální kazetě. Bylo sestaveno devět experimentálních konfigurací a všechny 
byly rovněž modelovány výpočtem. Výsledky výpočtu a experimentů (kritická výská hla.iiny H 
a hladinový koeficient reaktivity З^/Зн jsou uvedeny v tabulce 3. Výpočty (stejná jako 
exper^ir.^ntální práce) probíhaly v úzké spolupráci se sovětskými specialisty a to na zákla
dě kontraktu škodaexportu a Techsnabexportu. V případě výpočtů to znamená, že všechny vý
početní práce byly nezávisle prováděny v 0.JV a IAE Kurčatova vždy vlastním programovým vy
bavením, aby mohla být posouzena jak metodika výpočtu, tak i příprava konstant pro dané 
výpočetní programy v případě rosení systémů obsahujících silné absorbátory neutronů. 
V OJV byl к výpočtům konstant použit program MICROBE a následný makrcvýpočet se prováděl 
sítovým difúzním programem BŘETISLAV, pracujícím v hexagonální geometrii. Aby mohla být 
porovnána v experimentu měřená hodnota aktivace fólií Dy v mezeře za centrální kazetou 
(tj. v blízkosti obálky obsahující bór) s příslušnou hodnotou danou výpočtem, ť*yl použit 
jednorozměrný transportní program ANISN к výpočtu neutronových čtyřgrupových polí v mode
lové válcové geometrii /4/. Výpočetní práce prováděné pomocí transportní teorie, celkové 
hodnocení a srovnání vzájemných výsledků bude pokračovat i v následujícím roce. 

Oopěšně pokračovaly i práce zaměřené na realizaci čs. koncepce "těsného" skladování 
vyhořelého paliva WER-1000. Byla provedena série experimentů s cílem získat fyzikální 
podklady pro průkaz jaderné bezpečnosti skladů jaderného paliva, založené na využiti 
šestihranných absorpčních pouzder s bórem legované oceli s minimálním obsahem přírodního 
bóru 0.8% váh. /5/. Experimentálně a posléze i výpočtově byla prokázána podkritičnost 
větší než 0.95 (k-<0.95), a to í při rezervě, spočívající v použití čerstvého paliva 
s obohacením 4.4% U 235 a čítitéhn moderátoru. 
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Tab. 3. Porovnání výsledků měření kritické výšky hladiny vody H 
(14 cm - celková extrapolační délka) з výsledky výpočtů 
provedených sítovým difúznín programem BŘETISLAV 

exp 

Experiment 
H +14 exp 
(cm] *ef,řW.p+i4) 

, 2 ? / 2 H ) H +14 Ht .„ . (Зв/Эн)ь ., 
pxn • krit.vyp. I > krit. íc exp 

[cm] lem"1! 

44.11 0.984269 7.3295-3 46.38 6.3050-3 

53.91 0.993167 i.1186-3 55.59 

57.35 0.996231 3.4416-3 58.43 

3.7568-3 

3.2535-3 
Ir 

4 li 
5 1] 
« i 
7 I 

í 
8 1 
9 

59.06 

59.98 ' 

45.18 

49.11 

64.31 

5234 

0.997830 

0.997525 

0.980342 

0.990520 

0.997739 

0.994746 

3.1593-3 

3.0180-3 

6.9462-3 

5.4704-3 

2.4858-3 

4.5573-3 

i \ 

59.73 

60.78 

48.33 

50.94 

65.20 

53.52 

3.0540-3 

2.8999-3 

5.6758-3 

4.9019-3 

2.3856-3 

4.2613-3 

V rámci měření prostorové kinetiky aktivních zón typu WER-1000, připravovaného jako 
společný experiment OJV Řež a ZfK Rossendorí, pokračovalo v roce 1989 měření odezvy sys
tému detektorů neutronů na lokální poruchu reaktivity. Aktivní zóna byla složena z 55 pa
livových kazet. Jako zdroj poruchy reaktivity byl použit elektromechanický оь-ilátor 
experimentálního regulačního klastru ZfK, kte-ý umožňuje oscilaci kolem rovnovážné polohy 
s volitelnou amplitudou 5 - 18 cm a frekvencí do 2 Hz. Pro měření bylo připraveno progra
mové vybavení, které zajištuje současný záznam signálů 8 detektorů se srovnávací frekvencí 
20 - 100 ms. Při řešení prostorové kinetiky dále pokračovaly práce na ověřování nodálního 
kódu HEXDYN 3 D pomocí experimentálních datových souborů získaných v měření odezv/ na pád 
regulačního svazku tyči (klastru) /6, II. 

V rámci kontraktu mezi OJV Řež a IAE Kurčatova pokračuje experimentální výzkum neutro 
nového pole a rozložení uvolňované energie v aktivní zóné a v okolí tlakové nádoby makety 
WER-440 na reaktoru LR-O se stínícími kazetami. Plnění výzkumných úkolů se dále účastní 
pracoviště ZES, s.p. Skoda, Plzeň a 0KB Gidroprocess, Podolsk. Cílem experimentu je upřes
nění efektivnosti stínících kazet jako prostředku radiační ochrany nádob WER, stanovení 
údajů týkajících se spolehlivého odhadu bezpečnosti provozu nádob WER a vypracování 
opatření pro její zvýšení (zlepšení radiační ochrany, žíhání nádoby, atd.). Dalším cíleni 
je upřesnění zbytkové životnosti (doby bezpečného provozu) nádob WER-440 se stínícími ka
zetami. Pro plánovaná měření byla na pracovišti ZES, S.D. Skoda v Plzni vyrobena zařízení 
potřebná к sestavení dvou variant maket WER na reaktoru LR-O. Na první z nich byla reali
zována měření neutronových spekter, rozložení uvolňované energie a aktivační měření v aktu
álních pozicích v aktivní zóně a okolí tlakové nádoby makety. Bylo provedeno zpracování 
výsledků měření a byla zahájena příprava demontáže první varianty makety. Bližší informace 
o provedených výzkumných pracích jsou uvedeny v /41. 

V oblasti korekce rovnic reaktoru na základě experimentů byl program SVATOPLUK převe
den na počítač PS-2 a doplněn grafickým a obrazovým výstupem v jazyce PASCAL. Grafické vý
stupy umožňují různými barevnými odstíny vyjádřit jak odchylky od experimentů, tak i vý
kony a toky na palivových proutcích. Část experimentů provedených na ZR-6 v Budapešti byla 
zpracována do databanky. 
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Pro nelineární časové rovnice energetického reaktoru v závislosti na vyhoření, repre
zentované modulem CRIT ze sovětského modernizovaného programu BIPR-6,7 byla použita metoda 
korekce rovnic pomocí Lagrangeových multiplikátorů /9/. Podařilo se sestavit program a 
otestovat algoritmus pro zobecněné multiplikátory to . 

Označíme-li symbolicky 
К 0 = o 

rovnici enegetického reaktoru, jež piatí v oblasti V a basovém intervalu (0,T), kde К zá
visí na výkonu a na čase prostřednictvím ohřevu a vyhoření a I je funkcionál čtverců roz
dílů teoretických a experimentálních hodnot, dostaneme symbolicky rovnice Lagrangeových 
multiplikátorů 

Pro tuto lineární časově závislou rovnici byly odvozeny okrajové a počáteční podmínky 
pro funki.i W . Vypočtením у můžeme nalézt směr к minimu / a tím i zpřesnit parametrické 
závislorti К na teplotě, výkonu, ohřevu, koncentraci kyseliny borité v moderátoru, vyhoření 
atd. 

Řešení systému rovnic popisujících fyzikální procesy v jaderném reaktoru se v praktic
kých případech ob"ykle převádí na řešení systému rovnic v aktivní zóně s hraniční podmínkou 
logaritmického typu na hranici aktivní zóna - reflektor. V /10/ je navržena hraniční pod 
minka v obecnějším tvaru. 

Na rozdíl od výše zmíněných lokálních hraničních podmínek, které nebyly důsledně od
vozeny z obecných rovnic popisujících reaktor (např. ve tvaru extrapolované délky), umožňuje 
nadržený obecnější tvsr hraniční podminky uvažovat geometrický tvar rozhraní aktivní zóna -
reflektor a přechod neutronů mezi dvěma body hranice aktivní zóny přes oblast reflektoru. 

V práci jsou sestaveny dvougrupové rovnice pro hrar'cni body s nelokální hraniční 
podmínkou v hexagonální geometrii. Dále jsou odvozeny výrazy pro prvky matice hraničních 
podmínek, jejichž hodnota závisí pouze na fyzikálních vlastnostech reflektoru. 
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/S/ V. Lelek: Korrekcija uravr.er.ij reaktora s učeton obratných svjazej po moíčnosti, 
podogrevu i vygoraniju. Zpráva OJV 8447. 

/10/ L. Vrba, V. Lelek: Uravnenija reaktora s nelokalnymi graničnymi uslovijami. 
Zpráva ĎJV 8797. 

1.1.3 5S5ktorové_gateriálv 

V rámci atestačního programu byla studována radiační odolnost základního materiálu 
(ZM) pro RTN ÍOOO prvních tří kompletu Cr-Ni-Mo-V oceli 15Ch2NMFAA podle přístupu lomové 
mechaniky. Neozářená a ozářená zkušební tělesa (ZT) typu Char^y-COD .- 0,5 CT byla vyhodno
cována pomocí metod poddájnosti pro stanovení teplotní závislosti lome é houževnfstosti 
(obr. 10). V tomto případě šlo o tavbu č. 52670 druhého kompletu. 

_i_ _l_ _L 

Д NEOZARENO 
A 4,6«1023 n/m2 

_L J_ JL 
100 150 200 -200 -150 -100 -50 0 50 

Teplota ["c 1 
Obr. '0. Vliv neutronového zí.iení na lomovou houževnatost 

ZM oceli 15 Ch2ři:-;FAA c. tavb/ Í2670 

Výsledné radiační zkřehnutí, projevující se posunutím tranzitní teploty, odpovídající 
1/2 lomové houževnatosti 100 MPa m a pro vrubovou houževnatost odpovídající nárazové energii 

41J, je na obr. 11. Přerušovaná křivka představuje přípustné radiační zkřehnutí ZM dle so
větských předpisů v závislosti na neutronové fluenci. Naměřené výsledky radiačního zkřehnu
tí ZK jsou tedy pod přípustnými hodnotami. 

Korelace mezi radiačním zkřehnutím stanoveným ze zkoušek vrubové 1 Д И , ,) a lomové 
(ДТТ, „p m1'2' houževnatosti je uvedena na obr. 12 pro osm použitých taveb oceli 
15 Ch2NMFAA. Tato korelace vykazuje poměrně značný rozptyl, který vyplývá hlavně ze sa
motné podstaty aplikovaných zkušebních postupů. 

V OJV byly úspěšně zvládnuty metodiky hodnocení radiačního zkřehnutí konstrukčních 
materiálů (podle přístupu lomové mechaniky) na .nalých zkušebních tělesech. Získané hod
noty jsou podkladem pro výpočet provozní bezpečnosti a ži/otnocti komponent jaderných 
elektráren ovlivňovaných provozním prostředím /1, 2/. 

П 
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Byl zhodnocen současný stav regeneračního žíhání ocelových RTN ve světe a na základě 
provedené analýzy byl ve spolupráci se ZES Skoda s.p. Plzeň vypracován program řtšeni 
této problematiky. V první fázi jde o metodickou přípravu na řešení úkolu. Výsledky řešení 
budou aplikovány při regeneracnín žíhání RTN jaderné elektrárny, provozované v Jaslovských 
Bohunicích. 

Ve svédečnéci programu pokračovalo hodnocení svědečných těles tlakových nádob jader
ných reaktoru jaderné elektrárny J. Bohunice a všech bloků JE Dukovany (viz např. /3/ a 
/4/. Byla prokázána vysoká radiační odolnost svarového kovu všech sledovaných tlakových 
nádob (obr. 13). U některých taveb základníbo materiálu se však projevilo mírné zvýšení 
koeficientů radiačního zkřehnutí nad přípustnou hodnotu, které bylo zřejmě způsobeno ne
přesnostmi při tepelnén zpracování oceli. Vzhledem к velmi nízké kritické přechodové tep
lotě tohoto materiálu v neozářeném stavu lze očekávat, ie edehylky nebudou mlt podstatný 
vliv na plánovanou životnost reaktorových tlakových nádob. 

-40 -JO 0 JO 40 Ю 10 100 1» 140 1Ю 110 200 220 240 
TEPLOTA f Q 

Obr. 1 3 . 

Teplotní závittort vrubové hsviivmtosti Morevfto kom I. Hedu JE Mown» 
v nenJrsnin stavu i «o I . , 2. а Э. roe* provozu. 

Vedle dosud prováděných zkoušek byl na přelomu roku 1988/89 dokončen vývoj a do praxe 
93 zavedeno vyhodnocení monitorů Nb s podstatně nižší prahovou energií než běžné používané 

monitory Cu a Fe. Velmi dobrá shoda nezávisle vypočtených hodnot fluencí (tab. 4) svědčí 
o vysoké hodnověrnosti spekter rychlých neutronů v místech uložení svědečných těles. Použí
vaná spektra, která byle. získána na maketě aktivní zóny reaktoru WER-440 v reaktoru LR-0 
v Řeži, byla na zasedání mezinárodní pracovní skupiny к tématu 3.1.2.2 KP VTP, které se 
konalo t.r. v Paksi, přijata jako závazná pro použití při hodnocení svědečných těles. 

Na témže jednáni byl čs. návrh systému databáze mechanických vlastnosti svědečných tě
les přijat jako základ mezinárodní databáze KORPUS. Rozpracováním systému byl pověřen 0JV 
Rež. Definitivní verze by měla být schválena v příštím roce. V 0JV je rozpracován a využí
ván národní databázový systém již od roku 1987. 

Studium struktury radiačního poškozeni oceli RTN metodou transmisní elektronové 
mikroskopie bylo rozšířeno o sledování mikrostruktury svědečných vzorku. Po ozářeni 
fluencemi neutronů vyššími neř lxl024m"2 (E>0,5 MeV) při teplotě přibližně 270°C byly -
kromě mírného zotavení dislokační substruktury - pozorovány taká defekty charakteristické 
pro radiační poškozování! dislokační smyčky o velikosti je 10 nm а tzv. "černé body" 
o velikosti < 8 nm (obr. 14), které lemují čárové dislokace. Tyto defekty pravděpodobně 
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Tab. 4. Fluence rychlých neutronů ( E ^ O , 5 Me V ) v jednotlivých 
ozařovacích schránkách řetězce svědečných těles n. bloku 
JE Dukovany po 1. roce provozu dle různých monitorů 

1 
í Číslo 
1 ozařovací 
| schránky: 

1 
3 
4 
6 
7 

11 
15 
17 
19 
20 
21 
24 
25 
26 
30 
34 

» , . 

5,43 

39.80 

45,57 

76,36 

70,33 

95,17 

79,41 

74,04 

60,01 

5,65 

17,48 

57,42 

67,01 

76,93 

85,63 

107,34 

Fluence E ^=0,5 MeV 
22 2 

10 neutr./m s 
6 3r, Cu 

6,68 

39,11 

48,96 

72,68 

90,45 

91,15 

85,02 

75,41 

60,38 

7,33 

19,14 

56,09 

74,99 

75,48 

84,50 

. 108,01 

! 

9 3 n N b 

5,15 

39,02 

44,93 

73,05 

73,97 

90,8 4 

83,86 

77,79 

58,52 

5,75 

17,50 

44,61 

69,50 

79,41 

74,13 

109,54 i 

37 íi 67,66 j 67,77 68,53 

39 i 46,70 48,36 45,27 

odpovídají shlukům bodových poruch případně nerozlij telným dislokačním smyčkám a nohou být 
stabilizovány přímesovými atcmy (např. uhlík, fosfor, chrom apod.). Uvnitř feriti.ckých 
zrn, vyskytujících se v mikrostruktuře svarového kovu, bylo zjištěno i.aké zjemnění přítom
ných částic karbidů / 5 , 6/. Pozorované defekty, jakož i poruchy o velikosti < 3 nm, kte
ré jsou pod rozlišovací schopností užitého elektronového mikroskopu, ale které byly pro
kázány metodou pozitronové anihilace (ve spolupráci s ÚFM ČSAV Brno), jsou příčinou změn 
mecnanických vlastností zkoumaných materiálů po ozáření neutrony. 

Na základě požadavků provozovatelů jaderných elektráren byla studována korozní odol-
nos- austenitické oceli Crl8Nil0Ti v podmínkách odpovídajících provozním. Získané poznat
ky a zkušenosti ukazují, že korozní odolnost austenit;ckých ocelí se snižuje ve vodném 
prostředí sekundárního a chladícího okruhu, ve srovnání s primárním, v důsledku vyššího 
obsahu chloru, nědi, kyslíku a jiných složek. Odolnost sledované oceli к důlkovénu poru
šení se výrazně snižuje na povrchu v mírtech s omezenou tvorbou pasivační vrstvy, tj . 
pod úsadovými vrstvami, v technologických defektech, v oblast: svarů a v podpovrchových 
dutinách. U parogenerátorů lze předpokládat, že obnah chloridů, který je v kotlové vodě 
limitován hodnotou C, 5 mg/kg, se může pod úsadovou vrstvou, ve vyfjřené štěrbině zvýšit 
i o několik řádů. Následkem je pak naleptání povrchu a rozvoj důlkového porušení (obr. 15) 
v závislosti na krystalografické orientaci oceli /7/. 
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Obr. 14. H^diacnl poškození "terné boťy", 
•ateri*l,,l5Cr.2>IFA, M f lucnce nrutronťV 

l k ' « " pro t ^ 0 , 3 HeV 

'Jbr. 15. Dúlkuvi? porušení vni lrni l :o povrchu 
paroj[en*:rilorově trubky 

U výměníků provozovaných za relativně ní.;kých teplot v prostředí s vysokým obsahem 
chloridů má významný účinek technologie spojů. Iniciace a rozvoj dálkového poškození jsou 
za těchto podmínek závislé na provedení těsnících svarů, jejich opracování a na jakosti 
mechanického utěsňování válcováním /8, 9/. Důl';ové porušení je iniciováno v oblastech 
s rozdílnou strukturou materiálu na přechodu trubkovnice-těsnící svar, nebo v ;té pře
krytí housenek. Výrazně se uplatňuje nerovnoměrná defornace vnitřního povrchu trubky 
v důsledku utěsňování (obr. 16). Tento jev v oblasti překrytí housenek ,-nůžc vést к axiál
ně orientovaným podpovrchovým dutinám (obr. 17), s přednostním rozvojem ve směru textury 
trubek. Vnitřní povrch trubek v okolí podpnvrchovych dutin ;ná dostatečně odolnou pasivač-
ní oxidickou vrstvu. 

Progresivní rozvoj korozního praskání u cilnostinných komponent je podmiňován schop
ností hromadění agresivních složek na čele trh J.ir.y vlivem štěrbinových efektů. Studium 
poškození ukazuje, že šíření trhlin probíhá v podkritické oblasti bez plastické deformace 
křehkým lomem (obr. 18), to znamená s vyloučením možnosti náhlého porušení komponent. 

ЮГ"/, il pofkoícn» vnitrního povrchu trubky 
vý»,íníku v mlslř> nrírhiinítkrlio poíkoírní 

l i l i i l l l t i v c | i n t l i ' ' 
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Obr 13. Trl.iina v .silnostčnr.ii (compoiivnt 
vwoldiiá korozním praskáním 

Z hlediska strukturních vlastností s.j 
bázi sulfidů. 

Pro zajištění korozní odolr.o;r_ -
agresivních složek « korozr.ích prorfus». 
napětí, zvýii!-. jakost povrchu л o.-"z.L 

Rozvoj experimentálních ir.vt~A: \ : 
uvedeno do provozu rekonstruovar..' pří
pravné práce, včetné zkušebního гл-ii-'s: 
v reaktoru IA'R-15. Byly dokonce"'/ úr.r.i 
pro potřeby ndiačního а porad ia in :'ho 

Na ZťkLřvir.ím pracovišti her'.'--:-. :•• 
výstavby skladovacích prostorů :.o!"'ý 
programu ocelí RTN. V rámci techr^ 
daný brousící i..rij pro výrobu vr;;h.'; : 
dálkově ovládaného, numericky ří:v : !-'•!-.: 
pro inctale^-i dálkově ovládán.:- Иг..'.-rí 
r.ých zkušebních těles. 

Fro potieby v letech 1989-1 J^J ;• 
V roce 1989 byly navrženy a rrallrr i: 
určeného к měření tvrdosti ozářených .-. 
provedeny úpravy jedné z poloh.irkyr:-
19). Pokračovaly práce na návrhu г . ': •. 
alizací se počítá v roce i 990. v ,;<,.'-
svédečného a atestačního pror:.":i:., vý. 

Pro zajištění radiačních í.-xp---.': г.-
LVR-15. ůsou připravena zkuieív.u L •'-•: 
možno získat komplexní podklady ;.-.-n :-.r 
nimi. 

Souběžně byla hodnocena mi.:;rr,.",,.:-1 
ní. Byly podrobně popsány /10/ /trnku 

Pro kvalitativní analýzu lrhi:ýt:h 
spektrometr fy Microspec /11/. 

Ve spolupráci s Chemopro;-);; •••. 
laboratoře pro přípravu střndr.'- r : í: > 
vovat vzorky pro hodiocení vnť :.f :': 
mikroskopie a rastrovací nJeM r >:;:••••• 
nických vlastností budou .oouóV;' í 4'-• 
jaderných elektráren. 
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Obr. 19 
Tvrdoměr Emcotest v polohorkt 
metalurgické lince 

Výzkum nových progresivních materiálů ve spolupráci s Chemickou úpravnou Uranového 
průmyslu ve Stráži pod Ralskem bylo v roce 1989 nalezeno řešení pro separaci a rafinaci 
zirkoničitých solí z uranových výluhů. Vedle toho byly nalezeny sekundární nezávislé 
zdroje zirkonia v některých průmyslových odpadech, pro něž byla rovněž vypracována 
technologie separace zirkonia. 

Dále byly vyvinuty laboratorní metody výroby high-tech, keramické suroviny pro pří
pravu keramik s vysokou houževnatostí, rer.p. iontovou vodivostí, t j. typy YSZ, PSZ, recp. 
TZP. Vedle toho byla vyrobena vlastní originální metodou surovina stejného složení, ale 
odlišných disperzních vlastností pro plazmové nanášení tepelných bariér např. pro letecké 
a dieselové motory. Kvalita našeho výrobku je nyní testována na specializovaném pracovišti. 
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/10/ J. Kočík, Б. Keilová, S. Fenolové: Kikrostruktura svarového spoje oceli, Protokol, 
OJV 1989. 
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1.1.4 5e§!storová_technijca 

Ostav se podílel na přípravných pracích zaměřených na vývoj tlakovodního reaktoru nové 
generace, typu ALWR. К úvahám, vycházejícím z účasti na tzv. "Projektu nové generace jader
né elektrárny s reaktorem typu WER 1000", bylo zpracováno stanovisko pro jednáni se sovět
skou stranou a "Předběžný návrh programu rozvoje výzkumných a vývojových prací na reakto
rech nového pokolení typu ALWR" II/. Ostav byl rovněž spolupořadatelem semináře к čs. účasti 
a záměrům v tomto programu. 

Dalíím perspektivním typem reaktoru, jímž se ústav studijně zabýval, byl vysokoteplotní 
jaderný reaktor. Československé úvahy /2/ vycházejí z možnosti využití vysokoteplotního ja
derného reaktoru jako kombinovaného zdroje elektř-'"" a tepla, anebo pouze vysokopotenciálo-
vého tepla v čs. palivoenergetickém komplexu pro ekologicky příznivé technologie transfor
mace fosilních paliv. Ostav se na těchto pracích podílel zpracováním bezpečnostních studií 
/3, 4/. 

Výzkumné práce v oblasti reaktorové techniky byly zaměřeny především na problematiku 
perspektivních energetických zdrojů a byly prováděny především na smluvním či kontraktním 
základě. V rámci kontraktu pro SSSR byla provedena série experimentů га zvětšeném aerodyna
mickém modelu periferní oblasti palivové kazety rychlého reaktoru typu BIJ-600. šlo o měření 
statistických turbulentních charakteristik proudění chladivá při tvz. skupinové geometrické 
poruše, modelované posuvem periferních tyčí ve oněru к centru palivové kazety. Velikost node-
lu (20 tyčí o průměru 120 mm, celková délka 6 m) a použitá měřicí technika (termcanemometrie), 
umožnily získat komplexní obraz o charakteru přenosu hybnosti v takovýchto složitých geonet-
rických podmínkách a posloužily nejen pro zpřesnění vstupních údajů pro projekční a provozní 
výpočetní kódy, používané v SSSR, ale i к zpřesněni základních představ o podélném proudění 
ve svazcích tyčí /5, 6/. 

Současně в experimenty probíhaly v rámci kontraktu i práce teoreticko-výpočtové. V ob
lasti, zabývající se dvou- a třírozměrnými výpočty proudění vazké tekutiny v uzlech primár
ního okruhu byly práce soustředěny na výběr vhodné metodiky II, 8, 9/, na sestavení prvé 
verze programů a provedení ověřovacích výpočtu /9, 10, 11/. S ohledem na řešení proudění 
" komplikovaných geometrických útvarech, jakými jsou uzly primárního okruhu, byla pro ře
šení Navier-Stokeoových rovnic zvolena metoda konečných prvků. Při konkrétní aplikaci me
tody byly použity prvky druhého stupně pro složky rychlosti a prvky prvého stupně pro roz
ložení tlaku. Vyvinutý soubor programů se skládá ze skupiny programu pro generování dvou-
a třírozměrných sítí, programů pro vlastní dvou- a třírozměrné výpočty proudění ideální а 
vazké tekutiny a skupiny programu pro grafické zobrazení výsledků výpočtu. Jako ilustrace 
výsledků je na obr. 20 nakresleno vazké proudění ideální tekutiny ve stylizovaném oblouku 
potrubí. 

V oblasti teoretického studia turbulentního proudění v palivových kazetách jaderných 
reaktoru ve tvaru svazku tyčí v šestihranné obálce se práce soustředily na hydrodynamické 
problémy. Testovány byly tři jednorovnicové modely turbulence jedr ik v centrální elemen
tární proudové buňce, jednak v boční a rohové buňce. Výsadky výpočtů byly konfrontovány 
s výsledky experimentu, provedených v OJV Rež a v KfK Karlsruhe (NSR). 0 pracích v této 
oblasti bylo referováno na mezinárodní konferenci KURETH-4 v Karlsruhe /12/, 

V rámci čs. účasti na sovětské části mezinárodního programu vývoje termojaderného 
reaktoru (ITER) byly zahájeny práce na výzkumu vlastností eutektické slitiny LiPb. Ve 
spolupráci s ÚJP Zbraslav byly připraveny vzorky slitiny, zjižEována její kvalita a zahá-
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Obr. 20. Vypočtené rychlostní pole při proudění vazké tekutiny 
ve složitém potrubí 

Obr. 21. Proudění ideální ťjkutiny ve 
stylizovaném oblouku potrubí 
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jeny práce na úpravy sodíkových experimentálních zařízení pro výrkun termokinetických vlast
ností slitiny a korozní odolnosti kontrukčních materiálů v prostředí LiPb. 

Byly uskutečněny výzkumné práce к využití neutronového svazku pro lékařské účely. Jde 
o neutronovou zachytovou terapii využívající reakcí na sloučeninách bóru. v etapě 1989 byly 
ověřovány parametry svazku tepelných neutronů na reaktoru LVR-15. 

Na základě výpočtů provedených transportním kódem DOT bylo navrženo uspořádání materiálu 
(těžká voda, grafit, viznut, olovo), tato konfigurace byla umístěna na experimentální vozík 
do prostoru tepelné kolony reaktoru - viz obrázek 23. Za tímto uspořádáním byla měřena spekt
ra neutronů, dávky od neutronů a záření gama ve volném svazku, uvnitř válcového, polyetyle
nového fantomu a fantomu lidské hlavy. Výsledky, v souladu se světovým trendem, ukazují, že 
je třeba upravit konfiguraci tak, aby byl získán svazek neutronů s vyšší, tj . epitermální 
energií /13/. V tomto snéru budou pokračovat práce v rcce 1990. 

22. Konfigurace svazku na reaktoru LVR-15, boční pohled 
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1.1.5 ??)SS;Íe_p.alivového_CYklu 

Výzkumné práce v oblasti palivového cyklu byly soustředěny na čistění chladiv a kapal
ných odpadů z jaderných elektráren a na solidifikaci těchto odpadů. V oblasti přepracování 
vyhořelého jaderného paliva bylo ukončeno experimentální ověřování fluoridové metody pře
pracování i výzkum izolace cesia a stroncia z rafinátů po přepracováni paliva vodnými meto
dami. Metody vyvinuté při pracích v oblasti chemie jaderného cyklu byly využívány při ně
kterých aplikacích v nejaderné oblasti. 

Práce programu čistění chladiv a kapalných odpadu zahrnovaly čistění kondenzátu z od
pařování "chrompiku", sorpci cesia z kapalných odpadů a regeneraci chladivá primárního okru
hu po tzv. měkké dekontaminaci. Byl navržen technologický postup čistění kondenzátu vznika
jícího při odpařování chromanovéhc loztoku, tzv. chrompiku na zařízeni VICHR určeném pro 
vitrifikaci vysoaktivních odpadů z JE A-1. Kondenzát je prakticky deminaralizovaná voda ob
sahující ».ž 27,5 MBq/dm ' С в . Jako selektivní sorbent byl použit syntetický mordenit 
vyrobený ve Výskunném ústavu pre ropu a uhlovodíkové plyny v Bratislavě. Dekontaminačniho 

10 objemu lože/hod. Tři použití dvou sériově zapojených kolon s nordenitem je možno snížit 
aktivitu až na 100 Bq/dm . V laboratorních podmínkách ncdoilo к průniku Cs ani po průtoku 
1100 objemu lože /1/. Pro použiti v provozním měřítku v JE bylo vyrobeno zařízení znázor-
néné na obr. 23, se dvěma kolonami o objemu 2 dm z nerezavějící oceli. První kolona, za
chycující převážný podíl radioaktivních látek, mí c.ožnost vyplavení sorbentu po vysycení 
do mí sice zařízení VICHR s následnou cítrifikací. Druhá kolona je umístěna v sudu a po 
ukončení prací budou její vývody zaclepeny, sud naplněn betonovou směrl a uložen. 

Pro sorpci Cs z modelových roztoků koncentrátu odpadu z JE o vysoké koncentraci 
solí (120-140 g/dm ! byl vyzkoušen kompositní sorbent složený ze silně basického anexu 
a hexakyanoželeznatanu kobaltnatého nebo kobaltnato-draselného. Tento sorbent má vysokou 
selektivitu pro CG, optimální při pH 10 a použitelný je do pH 11,5. Provozní zkoušky 
selektivního záchytu ' Cs z chladící vody bazénu skladiště vyhořelého paliva byly 
prováděny v koloně obsahující 800 ml kompozitního corbentu při průtoku 34 dm /hod. Sor
bent byl vyčerpán po průtoku 13 m vody. Vedle cesia se oorbuje v menší míře i mAg. 
Při nízkém obsahu solí v roztoku dochází к narušení sorbentu jeho peptizaci. Vysokou 
selektivitu pro . vůči iontům Na má v rozsahu pH 10-12 i nově syntetizovaný formalde-
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1 - zásobník kondenzátu 
2 •• první kolona se sorJenten 
3 - druhá kolona зе sorber.tem 
4 •• homogenizátor 
5 - čerpadlo 
ó - oolenoidr.í ventil EV X 10 CK12 
7 - uzavírací ventil с elektrickým 

servomotorem V 30 113-040 
8 - ventil 
9 - Súá standardní objemu 20O dr. 
IO • betonová snes 

Obr. 23. Cis-éní kondenzátu К I z link- VICh.T - Alternativa В 

hydový silně kyselý katex oe skupinou -CHJSOJH. Vedle cesia zachycuje částečně i Sr. 
Při regeneraci chladivá po tzv. měkké dekontaminaci primárního okruhu reaktoru byla 

pczornoct věnována hlavně chování Cr(III) vzhledem к velmi pomalé kinetice jeho reakcí /2/ 
Při sorpci Cr(III) z roztoků obsahujících milimolární koncentrace kyseliny citrónové a 
oxalové na cilně kyselém katexu Ostion KS a středně baaickém anexu Wofatit AD 41 je nejdů
ležitějším faktorem ovlivňujícím 3orpci stáří roztoku. Poměrně dobré sorpce s průnikem 
<3» lze dosáhnout pří filtraci na sériově zapojené коЛопё s katexen á anexern do 10 hodin 
po přípravě roztoku. Sorpce se zlepší, jen vsak v oblasti objemů loie « 50, při 60°C. 
Naproti tomu změny kyselosti v rozsahu pH 1,5-3,0 a koncentrací kyseliny citrónové a oxa
lové mají na sorpci Cr(lII) jen malý vliv. Chron sorbovaný na kateJ:u lze desorbovat z ví
ce než 90% pomocí objemu lože 1И HC1, zatímco z anexu se dezorbuje pouze 16». Záchyt ko
rozních katíontú z roztoku obsahujícího 0,001-0-005 mol/l EDrA nebo kyseliny nitrolotri-
octové při pH 2-3 je jak na katexu, tak i na anexu podntatně horší než z roztoků obsahují
cích kyselinu citrónovou a oxalovou. Cr(III), Fe(III) a Ci se na katexu prakticky necorbu-
jí. Na anexu se nejlépe sorbuje Fe(III) z prostředí EDTA, avSak к průniku »• 1% dochází 
již při 8 objemech lože. V prostředí kyseliny nítrolotrioctové jsou problémy s nízkou roz
pustností kovových oolí tohoto v-mplexonu. 
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V oblasti solidifikace radioaktivních odpadu pokračovaly práce ne vývoji vitriíikač-
ních procesu jak pro kapalné odpady z dlouhodobého skladu vyhořelého paliva JE A-1 (proces 
VICHR), tak pro kapalní koncentráty RAO z provozu jaderných elektráren, a práce na zdokona
lování procesů založených na kalcinaci. 

Pro linku VICHR byla prodána investorovi (EBO) všechna vyvinutá zařízení. Základní 
aparát - taviči pec - byl úspěšně provčřen na lince EXTAZA /3/, přičemž byle prokázáno, 
že dálkové ovládání pece (včetně její dálkové demontáže) pracuje spolehlivě, že pec dosa
huje požadovaných teplot v přijatelném režimu a že úniky tekavých látek jsou v předpoklá
daném rozmezí pod 0,1 %. Při zdokonalování technologie oe podařilo podstatně potlačit vý
voj vodíku. Do pokročilého stádia byly dovedeny práce na úpravách linky EXTAZA pro řízení 
ohřevu nikropočítačen SAPI-1. V kooperaci s EBO-JE A-1 byla na JE A»l dokončena montáž 
dvojníka linky VICHR - linky NEVILI - pro neaktivní ověření procesu v podmínkách JE A-1. 
Pokračovala spolupráce s projektantem linky VICHR (EGP); projekt byl dokončen. 

Při vývoji vitrifikace RAO z jaderných elektráren bylo nejvíce času a úsilí věnováno 
vyhodnocení velkého množství dat, údajů a vzorků z poloprovozního experimentu EXPOL II, 
provedeného v roce 1988. Běhen pokusu bylo do pece založeno 15.730 kg kaše, připravené 
z 540O kg chemikálií; uvolnilo se 7290 kg vodních par, 380 kg NO a 560 kg CO,, celkové 
množství úletu bylo 24 kg a bylo získáno celkem 730O kg produktu /4/. Byla prokázána i 
možnost spalování katexu. Ve spolupráci se SVŮS Hradec Králové byl připraven návrh de
monstrační jednotky pro JE Temelín s výkonem 500 kg vitriíikovaného produktu a připrave
ny podklady pro její projekt v EGP. 

Při zdokonalování postupů cementace kalcinátu bylo d03aženo 2b % naplnění produktu 
za přijatelných provozních poemínek a dobré pevnosti produktu (20 KPa) při použití rych-
lovazných cementů a alkalizace záměsové kapaliny. Pádovými Zkouškami (Obr. 24) byl úspěš
ně dokončen vývoj obalů na zpevněné RAO z betonu, armovanému ocelovými drátky. 

Obr. 24. Pádové zkoušky obalů na zpevnění RAO z armovaného betonu 
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Byly dokončeny pracovní verze předprovozních bezpečnostních zpráv pro úložiště RAO 
z provozu jaderných elektráren a připraveny podklady pro vydání normy pro vznik a ukládání 
RAO. Řešení systémových problémů zacházení s RAO bylo koordinováno v OJV, avšak к přímému 
řešení byla využita externí pracoviště. Z úspěšných výsledků lze jmenovat optimalizaci sil
niční dooravy zpracovaných ЯАО (OSMD Praha), vyhodnocení ekonomických přínosů pokroků v za
cházení s RAO (Chemoprojekt Praha) a dokončení simulačního modelu pro optimalizaci technolo
gického schématu zpracování RAO "Variabilita systému* (MFF UK, PF OK), který se podařilo do
plnit (IKADOS) o předběžné ekonomické hodnocení počítačově generovaných variant konfigurací 
systému. 

Veškeré výsledky, dosažené během posledních 4 let při vývoji postupů zneškodňování RAO, 
byly zpracován do podrobných referátů přednesených na konferenci /S/. 

Hlavní těřiité prací v oblasti přepracováni vyhořelého jaderného paliva melo původně 
spočívat v experimentálním ověřeni technologického zařízení uranové větve linky FREGAT-2, 
umístěného v horké komoře Ostavu atomových reaktorů (MIIAR) v Dimitrovgradu v SSSR /6/. 
Vzhledem к postupné změně v přístupu sovětského partnera к realizaci technologických zkou
šek na zařízení uranové větve linky FREGAT-2 i к ověřováni fluoridové technologie přepra
cování vyhořelého paliva rychlých reaktorů jako celku byly experimentální práce na lince 
FREGAT-2 přerušeny a následně bylo na jednání ředitelů OJV a NIIAR v polovině roku 1989 
rozhodnuto veškeré další ->ráce mající experimentální charakter na této lince ukončit s tin, 
že dále využitelná část čs. zařízení bude převezena zpět do CSSR a vzájemná spolupráce mezi 
oběma výzkumnými ústavy bude v této oblasti přerušena. Demontované zařízeni linky FREGAT-2 
bude v dalším období vyuřito pro výzkumnou činnost v OjV v oboru fluoridových technologií. 

V roce 1989 byly ukončeny práce na tříletém kontraktu mezi V/0 Vněítechníka a Poly-
technou na téma "Výzkum extrakčních vlastností systému s bórovými sloučeninami pro izolaci 
cesia a stroncia z rafinátů přepracování ozářeného jaderného paliva" (č. 2413/7-2432). 
V rámci kontraktu byly v OJV detailně prostudovány způsoby reextrakce cesia z dikarbolido-
vého extraktu a využití synergických činidel /7/. Z řady reextrakčních činidel byly navr
ženy jako nejvhodnější vodné roztoky soli methylamor.iá, umožňující účinnou reextrakci Cs, 
jeho zkoncentrování a snadnou regeneraci organické fáze. Tímto činidlem lze účinně 
reextrahovat i nežádoucí barium. Pro nouzovou reextrakci Ba byl navržen způsob využívající 
roztoku PblNO.), s následující regenerací komplexujícím činidlem. Byl nalezen výrazný 
synergismus při e::trakci Cs, Sr a Ba smésí makrocyklických polyetherů a neutrálních fos-
fonátů. 

V jblasti nejaderných aplikaci fluoridových technologií /6/ byly po předání technolo
gické linky na izolaci drahých kovů z nekovových odpadů s.p. Safina kromě konzultačních 
prací, týkajících se prob.'.enatiky uvedení této linky do provozu v s.p. Safina, směrovány 
práce na oblast laboratorního výzkumu týkajícího se získávání iridia a rhodia ze slitin 
a koncentrátu. Byly nalezeny postupy sloužící к převedení těchto kovů do roztoku metodou 
vysokoteplotní chlorace v přítomnosti KC1 a metodou tlakového loužení v lučavce královské 
v rozmezí teplot 105 - 160°C. Dále také pokračoval výzkum v oblati vývoje metod přípravy 
čistých WF. a NF. pro potřeby mikroelektroniky. 

LITERATURA 

/1/ P. Franta: Návrh technologického postupu čistění kondenzátu vznikajícího při odpařo
vání "chrompíku" v procesu VICHR, Zpráva OjV 8863. 

/2/ L. Kuča, M. Benešová: Regenerace roztoků při někké dekontaminaci. 4. Sorpce ze směsí 
iontů a z roztoku obsahujících konplr>xony. Zpráva OJV 8986. 

/3/ Zpráva o pokrocích '88, str. 36. Zpráva OJV 8682. 
/4/ Z. Urbanec, J. Stejskal, F. Kopák, J. Kaňka: Charakteristika plynů exhalovaných zaří

zením pro vítrífíkaci modelových středně aktivních odpeJu, Zpráva OJV 8816. 
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/в/ J. NoltaSová: Aplikace fluoridové netody na regeneraci vyhořelého paliva a v es. neja-
dernén průmyslu. Zpráva ÚJV 8801. 

/7/ J. Rais, P. Selucký, L. Kadlecová, M. KyrS: Zpráva etapy III a závěrečná zpráva kont
raktu 2413/7-2432. Zpráva OJV 8919. 

1.1. ( 5}9E59iiíÍb'S 

Běhen roku bylo vypracováno a schváleno celken 21 noraativné technických dokumentu 
a) normy z oblasti jaderné bezpečnosti 

- všeobecné zásady zajiitění bezpečnosti JE 
b) norny z oblasti radiační bezpečnosti 

- opatřeni к ochraně obyvatelstva při havárii 
- ochrana personálu při havárii 
- kritéria rozhodováni při havárii 
- radiač.ií bezpečnost při spouštění 
- rozptyl radioaktivních látek do atmosféry 

c) norny z oblasti lokalizace JE 
- požadavky na lokalizaci 

d) normy z oblasti materiálů 
- kontrola obsahu feritu v základních materiálech 
- přídavné materiály pro svařování 
- atestace inženýrsko technických pracovníků 

e) normy z oblasti jakosti 
- ultrazvuková kontrola 
- program kontroly jakosti 
- prověrka kanálů pro měření teploty chladivá 

f) normy z oblasti provozování JE 
- spolehlivé zásobování JE elektrickou energií 
- směrnice pro spouštění 

g) normy z oblasti výstavby a montáže 
- všeobecné zásady výstavby 
- termíny а definice 
- montáž tepelné technického zařízení 
- technická kontrola při montáži 
- nanášení antikorozních a specielních nátěrů 
- předmontážní příprava zaíízení a potrubí 

Velký důraz ce bude v dalším období klást na transformaci NTD do čs. normativní 
základny a vytvoření souboru čs. norem v jaderné energetice podle mezinárodních stan
dardů . 
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1.2. V y u ž i t í i o n i z u j í c í h o z á ř e n í 

1.2.1 Radiační_technologie 

V oblasti radiačního sitováni plastů /1/ byly výzkunmě-vývojové práce zaměřeny na zís
kání technologických a experimentálních podkladu pro zavedení radiační technologie v závodě 
Kablo Vrchlabí, a to sítování izolací vodičů na bázi polyetylénu a jeho kopolymeru, poly-
vinylchloridu (PVC) a polyvinylidenfluoridu (PVDF) pro tepelné třídy A, E a F s trvalou tep
lotní odolnosti 105, 120 a 155°C. 

Při vývoji polyolefinových izolačních směsí byl sledován vliv nehalogenových retardérú 
hoření (Nartinal 01 104 C, hydratova.ný AljO,, Spinflan KF/PP/APP) na mechanické vlastnosti 
směsí. 

Dále byl sledován vliv sensibilizátorů typu Rhenofit, N-íenylendimaleinimid aj. na vlast
nosti izolační směsi. Všechny uvedené sensibilizátory snižují potřebnou dávku záření zhruba 
с 100 kGy, na druhé straně zhoršují mechanické vlastnosti izolačních směsí. Bylo však zjiště
no, že přidáním kopolymeru etylénu s vinylacetátem se tyto vlastnosti výrazné zlepší. Fři 
dávce, která je potřebná к zesítění směsi, se pevnost pohybuje kolem 11 MPa a taínost kolen 
20Ot. Přítomnost ant-ioxidantu na bázi merkaptobenzimidazolu ve směsích polyetylénu vedla 
při koncentraci 10 rtsp ke značnému zvýšení životnosti směsí a obzvláště při teplotách nad 
150 C. Výsledky ukázaly, že přítomnost řady přísad v polyetylénu může vést к jejich vzájemné
mu ovlivňování a konečný výsledek neodpovídá vždy teoretickým předpokladům. 

Řadou optimalizačních postupu byla určena receptura izolační sněsi s polyetylénem, ob
sahující různé přísady, která má trvalou tepelnou odolnost při teplotě 120°C a splňuje poža
davky na odolnost proti ifZení plamene. 

Vývoj radiačně sílovatelných PVDF izolačních směsí ukázal, že jejich mechanické vlast
nosti jsou velmi závislé na způsobu výroby; zvláít důležité je hluboké rovnoměrné chlazení 
vytlačované izolace při přechodu z tavenir.y do semikrystalického stavu. V ozářené PVDF izo
laci se mění barevnost, která ne stabilizuje přítomností pigmentů. Barevně nejstálejší jsou 
směsi s červeným a železným pigmentem. Ke stabilizaci stupně zesítění je zřejmě nutná tonpe-
race ozářené izolace. 

Při výzkumu radiační degradace polytetrafluoretylénu (PTFE) byl vyroben prášek, vyzna
čující ce vynikajícími kluznými a antiadheznlmi vlastnostmi, vhodný jako příměs do polymer-
nich kompozic /2/. Byla stanovena střední velikost částic (13>um) a měrný povrch 0,9 m /g; 
termický rozklad nastává při teplotě 505,8°C. Možnosti využití takto připravených prášků 
jsou četné a konkrétní požadavek na dodávku 500 kg prášku pro výrobu pryžových těsnění 
předložil Gumokov, Hradec Králové. 

Vedle experimentálních prací, směřujících к určení receptur izolačních směsí, probíhá 
výzkum chování volných radikálů při radiačním sítováni. Ukazuje se, že pouze 70 - 78% radi
kálů přispívá ke tvorbě sítě. Zbytek zaniká reakcemi s kyslíkem, štěpením C-C vazeb, nebo 
zůstává stabilizován v polymer'-1 matrici. Stárnutí vzorku při 174°C je možno sledovat pomo
ci koncentračních změn karboxylových skupin. Z těchto měření vyplynulo, že pro vlastní 
technologický proces není účelné tepelné zpracování izolaci po ozářeni. 

Byly zahájeny experimentální práce na vývoji topného kabelu se samoregulací do teplo
ty 80°C. Ukázalo oe, že vodivost směsi nezávisí na druhu sazí použitých ve směsi s polyety
lénem, ale je citlivá na homogenitu směsi. Výrazný pokles elektrického odporu kabelu po 
temperaci nad teplotou tání polyetylénu je úměrná teplotě a době temperace, což je způsobe
no hlavně poklesem přechodového odporu mezi vodičem a kompositem. Dodatečná temperace kabe
lu po ozářeni umožňuje zvýšení reprodukovatelnoeti výsledků /3/. 

V oblasti dozimetrie vysokých dávek ionizujícího zuřeni byla dále rozpracována metodi
ka využívající dozinetr na bázi slaninu ke stanovení dávky absorbované v izolaci vodiče 
ozařovaného na výrobní lince /4/; byla provedena srovnávací kalibrace dozímetríckých vodičů, 

32 



jejichi izolace je tvořena saésí polyetylénu а L-oC-alaninu, ve svazku lineárního urychlova
če elektronu ELU-6. 

Byly «pracovány přesné experimentální postupy pro rutinní stanovení dávky v izolaci vo
diče ozařovaného r.» výrobní lince prostřednictvím vlastností ozářené izolace, a to jednak 
Obsahu gelu a protažení vzorku za horka píi zatížení /1/. 

Jako ovědecné dozimetry pro oblast absorbovaných dávek 1 - SO kGy byly doporučeny dozi-
netrické fólie o tlouštkách 0,2 - 0,4 rm, obsahující 30% L-oc-alaninu a 70t kopolymeru 
etylén-vinylacetát. Je sledována stabilita odezvy za různých teplot a vliv ozařovacích pod
mínek (teploty, vlhkosti, kyslíku) na odezvu /3/. Kromě toho probíhá výzkum dozimetrických 
vlastnosti tuzemských komerčních fólií PVC, s jejichž použitím se počítá к dokumentování ho
mogenity ozařovaclho pole a ke kontrole prozáření iaateriálu při radiačních sterilizacích 
v roznítaných elektronových svazcích. 

Studium radiační sterilizace insulinu a antilysinu bylo zaměřeno na nalezení optimál
ních podmínek, při kterých je možno dosáhnout žádaného efektu při co nejmenší aplikované 
dávce záření gama. V kooperaci s externími pracovišti byla sledována mikrobiální kontamina
ce preparátu, enzymatická účinnost antilysinu a změna chemického složeni obou látek v zá
vislosti na absorbované dávce, dávkován příkonu a teplotě ozařování. Výsledky ukázaly, že 
oba sledované preparáty jsou dostatečné radiačně stabilní až do sterilizační dávky 25 kGy 
při ozařování za pokojové teploty lil. 

Pro možnost zavedeni radiační sterilizace kožních stepu na urychlovači elektronu bylo 
nutno stanovit distribuci dávky ve vrstvě sáčků, obsahujících kožní štěp Suiderm. К prozá
ření vzorků, při dodržení sterilizační dávky 25 kGy, je možno za stávajících podmínek oza
řovat 2160 ks sáčků za 1 hodinu. Byly určeny podmínky, při kterých bude možno ozařovat až 
3OO0 ks sáčků za 1 nodinu. Takto ozářené vrorky byly předány sOXL v Praze ke zkušebním 
testům sterility. 

V oblasti radiační imobilizace bioloqicjty účinných látek byla vypracována literární 
rešerše o využití ionizujícího záření v této oblasti /5/. Na základě této studie byla vy
brána perspektivní témata výzkumu s největší pravděpodobnosti realizace a zahájeny experi
mentální práce na radiační sterilizaci celulolytických enzymů pro přípravu standardu enzy
matické aktivity. 

Výzkumné práce v oblasti ozařováni potravin зе soustředily na detekci radiačních změn 
polysacharidú '. různých druzích rýže. Dále byl sledován vliv ionizujícího záření na senzo
rické vlastnosti ozářených lískových oříšku v oblasti dávek 0,3 - 2 kGy 161. 

V oblasti studia radiační odolnosti matric pro ukládáni radioaktivních odpadů byl 
sledován vliv záření gama na modelové produkty fixace ionexů v bitumenu AP-80, modifikova
ném polypropylénovým olejen, ataktickým polypropylénem, případně směsi obou látek, jakož 
i v tomtéž bitumenu, modifikovaném nízkomolekulárním polyetylénem. Zcela novou ténatiku 
představovalo ozařování modelových produktů fixace ionexů v matricích na bázi ataktického 
polypropylénu, modifikovaného různými koncentracemi nízkomolekulárního poetylénu. Ve všech 
případech byly stanoveny rychlosti tvorby vodíku, kysličníku uhličitého, alifatických 
uhlovodíků С, - С. а spotřeby kyslíku. Byly též sledovány změny objemu produktu při ozařo
vání a změny jejich hustoty. V některých případech byly zjištěny závislosti tlaku plynů 
na absorbované dávce lil. 

Byl vyroben a laboratorně vyzkouřen detektor vodíku osazený polovodičovým čidlem, 
umožňující zjiStění malých koncentrací vodíku ve vzduchu. Byl vypracován návrh připojení 
detektoru к mikroprocesorovému systému Sapi-1 lil. 

*ři korektuře knihy /9/ byla připojena kapitola o nejdu.ežitéjžich pokrocích v teorii 
radiační chemie za obdob! 1988-1989. Teoreticky byla znovu uvážena úloha plasmových exci
tací při radiolýze kapalné vody /10/ a možná úloha eolitonovýah excitací v mikrockopických 
biologických strukturách ozařovaných světlem a ionizujícím zazením /11/. 
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Metodika radiačního ošetřováni památek in situ byla dovedena do stádia praktického po
užití. Bylo téměř zkompletováno ozaíovací zařízení včetně mechanického a elektronického pří
slušenství; zařízení již plní většinu funkcí mobilního ozařova':ího robota. Ozařovaci kontej
ner byl podroben předepsaným zkouskán a byla získána potřebná závažná vyjádření hygienických 
orgánů. Byla provedena série měření radiačního pole ozařovače, včetně experimentů v otevře
ném terénu. Připravuje se experimentální ozařování na zániku "Hrádek u Nechunic". 

Ve spolupráci s Chemoprojektem byla vypracována projektová studie a návrh projektového 
úkolu na ozařovnu s urychlovačem elektronů v ÚJV Řež. Víceúčelová ozařovna by sloužila jed
nak к výzkumně-vývojovýn pracím v oblasti radiačních technologií, jednak к servisnímu oza
řování zdravotnických materiálů a potřeb, léčiv, к radiačním modifikacím polynerních materiá
lů a výrobku, к radiačnímu ošetřování zemědělských substrátů a potravin. Vedle ekonomických 
přínosů by realizace ozařovny měla příznivý vliv na tvorbu a ochranu životního prostředí /12/. 
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1.2.2 25§i2íiES2£§iííi£!íe_BESBáEé£Z 

Výzkum a vývoj v oblasti radiofarmaceutických preparátů byl zaměřen především na tech
nologie připrav preparátů používaných v nukleární medicine к diagnostickým účelům. Podobně 
jako v uplynulých letech a v souladu s plánovanými úkoly byla největší pozornost zaměřena 
na preparáty zr.aiené cyklotronovými radionuklidy, techneciem a radionuklidy jodu, které 
v současné dobi ;voří převážnou část používaných přípravků. 

V obla3ti radiofarmak značených cyklotronovými radionuklidy byly předevSím řešeny 
otázky biolog.ctré distribuce TI po aplikaci diethyldithokarbamidanu- TI a pyrolidin 
dithiokarbamiifnu- TI na laboratorních zvířatech. S cílem zvýšit čÍ3totu preparátů a 
snížit techno'ogickou pracnost výroby i radiačního zatížení obsluhujícího personálu byla 
prováděna optimalizace extrakčních separačních metod pro dělení Ga a In /1/. Současně 
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bylo studováno značeni or.inu In /2/. Pro výhledově uvažovanou výrobu F byl vyvinut terč 
pro ozařováni protony na cyklotronu U 120 К a pokračuje vývoj technologie zpracování terče 
na preparát vhodný pro značkováni radiofarmak. 

U přípravků značených radionuklidy jodu byly opakované připravovány vzorky pro klinické 
zkouiení ra-jodbenzylguanidinu a současně dále upřesňovány podraínky jeho značení /3/. S cílen 
zlepšení kvality přípravku byly studovány stability preparátu za různých podmínek. Průběžně 
probíhaly orienta'ni studie na ověřováni možnosti nových způsobů značeni jodovaných prepará
tů filtračními raetodani, zejména bromsulfoftaleinu, tyroxinu a monoklonálních protilátek 
/4, 5/. 

V oblasti technecia a jím značených sloučenin byla ověřena technologie výroby souprav 
DMSA-Sn- "Ve vhodná pro diagnostiku ledvin, sledována jejich dlouhodobá stabilita a vypra
cován technologický reglement. Byl dokončen laboratorní výzkum preparátu Br-TrimethylHlDA 
určeného pro diagnostiku jaterních funkcí a vypracována podniková norma. Částečné proběhlo 
i předklinické zkouiení tohoto preparátu. Pro rozďíření diagnostických možností prováděných 
preparáty značených technecien- ^ c byla vyvinuta technologie přípravy lipofilních kati-
iontových komplexu ^Гс s alkylisonitrily a provedena syntéza TBI a RIBI (6, 7). V omeze
ném rozsahu pokračoval vývoj gelového generátoru a studie eluční účinnosti ""тс z ZrMo 
matrice /11 - 13/ 

Pro Mezinárodní agenturu pro využití atomové energie ve Vídni byl uspořádán kurs 
o radioíarmaceutických preparátech pro odborníky z rozvojových zemí, na kterém jim byly 
předány pokročilé znalosti a zkušenosti z oboru /8/. V rámci vědecké výchovy v oboru byla 
obhájena kandidátská a doktorská disertační práce /9, 10/. 
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/3/ P. Hradilek, L. Kronrád, E. Pereszlényiová, K. Kopička: Příprava 3- I jodbenzyl-
guanidinu izotopovou výměnnou reakcí katalyzovanou ionty Pd , 5. mezinár.symposium 
zemí RVHP o rádiofarmakách a RIA soupravách, Sofia, 30.10.-3.11.1989. 

/4/ K. Kopička, L. Kronrád, P. Hradilek, M. Miklík: Technologie výroby mono- i 
jodbromsulfoítaleinu. Jaderná energie - zasláno. 

/5/ L.Kronrád, P. Hradilek, K. Kopička, E. Pereszlényiová: Nová metoda značení bílkovin 
radioaktivními izotopy jodu, 5. mezinár. sympozium zemí RVHP o radioíarmakách a RIA 
soupravách, Sofia, ЗО.10.-4.11.1989. 

/6/ F. Budský, J. Prokop, H. Hradil: Značení inunog1obulinu kovovými radionuklidy. 
Jaderná energie 35, 142-146 (1989). 

/7/ P. Budský, J. Prokop: Aglomeráty ísonitrilových komplexů technecia pro radionufclido-
vou diagnostiku, PV 03702-89 ze dne 20.6.1989. 

/8/ Přednášky a cvičení na kursu MAAE "Advanced course of new aspects in radiopharmacy 
and radiopharmaceuticals", Řez 20.8.-15.9.1989. 
P. Kopecký: Reactor and cyclotron production of medical radionuclides 
L. Kronrád: Radioodination methods 
L. Kronrád: Exchange reactions 
K. Kopička: Labelling of prot°ins 
E. Pereozlenyiová: Labelling of i8-iodooctadecanoic acid with I 
P. Hradilek: Labelling of п-iodo'jenzylguanidine- I 

124 K. Kopička: Protein iodination with I 
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J. Prokop: Labelling of Ю Р with *Tc 
В. Angelis: Labelling of HIDA with ,,BTc 
B. Kopecké: Ccitrol of radionuclidic purity of eluates from BSn- DIn generators 
F. Kelichar: Radionuclide generator technology 

/9/ T. Leonovičová: Příprava a biologické chování nčkterých chelatů radionuklidů. Kandidát
ská disertační práce FJFI Praha. 19Í9. 

/ÍO/ L. Kronrád: К řešení vybraných otázek radiofamak a organických značených sloučenin. 
Doktorská disertační práce. Fara. fakulta UK, 1919. 

/11/ F. Kelichar, Z. Stojnov: Study of the Elution Profile of the Tc-99n gel generator, 
Isotopenprazis, v tisku. 

/12/ F. Kelichar, K. Svoboda, Z.Stojnov, H. Michajlov: Generator "«Тс s gelovou matricí, 
5. Mezinárodní symposium zemí RVHP o radiofarmakách a RIA soupravách, 
Sofie 30.ÍO. - 4.11.1919 

/13/ F. Kelichar, Z. Stojnov: Elucní profil « výtěžek "тс s gelovou matrici ozařovanou na 
reaktoru IRT-2000, Radiochimija, v tisku. 

1.2.3 N?utronoyá_aktiyační_analýza 

Experimentální práce v oboru neutronové aktivační analýzy (ЯЛА) byly po dobu rekonst
rukce reaktoru LVR-15 zajiítovány náhradním ozařováním ve spolupráci s Ostaven atomové ener
gie I.V.Xurčatova, Moskva a v rámci dohod o přímé spolupráci mezi OJV, ftež a Ostaven jader
ného výzkumu a jaderné energie lOJVJE), Sofie a Ostaven "J. Stefan" (US), Lublaň. Rozsah 
prací byl ve srovnání s minulými lety poněkud omezen, nezměnilo se viak jejich zaměření 
na problematiku stanovení důležitých stopových prvků pro lékařský a biochemický výzkum, 
kontrolu životního prostředí, přípravu referenčních materiálů a zabezpečení jakosti analýz. 

Ve spolupráci s OJVJE, Sofie byla dokončena studie o obsahu vanadu v 13 tkáních krys 
z normálním a zvýšeným přívodem tohoto prvku ve stravě v závislosti na několika faktorech 
a správnosti výsledků, která byla potvrzena analýzami biologických referenčních materiálů 
/1/. Ve spolupráci s IJS, Lublaň byly zahájeny práce na stanovení vanadu ve vlasech a krvi 
dětí žijících v prostředí kontaminovaném tímto prvkem a u dětí z kontrolní oblasti. 
V rámci mezinárodního výzkumného programu КАЛЕ "Využití radioanalytických a příbuzných ana
lytických metod pro studium znečisťováni životního prostředí pevnýni odpady" 121 bylo prove
deno hodnocení spolehlivosti nově připravených československých referenčních materiálu pro 
kontrolu životního prostředí /31, bylo studováno vyluhování prvků z půd kontaminovaných prů
myslovými odpady /4/ a byly vyhodnoceny rozdíly v morfologii a složení popílků ze spalováni 
uhlí a těžkých olejů /5/. Metoda НАЛ byla rozsáhle využita к testování homogenity a atestač
ním analýzám prvního československého biologického referenčního materiálu hovězích jater 
12-02-01, připraveného ve spolupráci Cs. netrologického ústavu, Bratislava, Vysoké Školy 
zemědělské, Praha a naSeho ústavu /6/. Byly rovněž provedeny testy homogenity a atestační 
inalýzy dalěích biologických referenčních materiálů vojtěSky a zelených řas, připravených 
v ORVJT Košíce /7/. 

V metodice INAA směřovaly výzkumné práce předeváln ke zlepšení spolehlivosti výsledku 
zejména s ohledem na jejich správnost. Byla к tomu využita informační teorie lil. Pokračo
val i vývoj systému pro zabezpečení jakosti zejména г hlediska dlouhodobé kontroly správ
nosti a přesnosti (diagramy rozpětí) 19/. 

Vypracované metodické postupy byly použity к servisním analýzán a gama-spektrometric-
kým měřením pro ústavní i mirooústavní žadatele (např. stanovení důležitých stopových prvků 
v biologických materiálech metodou RNAA, INAA emisí a aerosolu, měření radionuklidové čis
toty radiofarmaceutických preparátu, účinnosti «dmofování radioaktivně kontaminovaných po
vrchů, měření aktivity umělých radionuklidů, aj.). 
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1.3. R a d i a č n í b e z p e č n o s t 

V této oblasti byla činnost zaměřena na hodnocení vlivu jaderných zařízeni na okolí. 
Slo o výzkumný reaktor LVR-15 a úložiště vysoceaktivních odpadu. Výsledky této činnosti 
byly zahrnuty do bezpečnostní dokumentace uvedených zařízení. 

Pro výzkumný reaktor LVR-15 byly provedeny výpočty ílření radioaktivních látek atmosfé
rou a to jak pro normální provoz, tak i pro případy mimořádných stavů. 

Na základě výpočtů koncentrace radioaktivních látek v ovzduší a množctvi jejich spadů 
byly stanoveny hodnoty dávkových ekvivalentu zevního a vnitřního ozáření obyvatelstva. 

U úložiStě radioaktivnícn odpadů byl hodnocen vliv úniku radioaktivních látek do pod
zemních vod. Pro případy úniků byly vypočteny koncentrace radioaktivních látek v podzeraních 
vodách, včetně hodnocení možnosti ozáření obyvatelstva /1,3/. 

Pro reaktor LVR-15 dále byla zpracována bezpečnostně provozní dokumentace pro jeho po
stupné uváděni do provozu (fyzikální, energetické spouStěnl, zkuiební provoz) a to vymezení 
kontrolovaného pásma, monitorovací plán a havarijní plán. Dále bylo provedeno hodnocení ra
diačních situací jednotlivých etap spouštění reaktoru. 

Výsledky kontrolní a dozorčí činnosti v oblasti monitorováni osob a v pracovním pro
středí potvrdily velmi dobrou úroveň radiační bezpečnosti v OJV. Hodnocení vlivu ústavu na 
okolí prokázalo zanedbatelný účinek, nebot expozice obyvatelstva na účet výpustí radioaktiv
ních látek do životního prostředí leží hluboko pod zákonem stanovenými limity /21. 
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2. VÝROBA A SLUŽBY 

Ústav jaderného výzkumu již tradičně v oblasti neenergetického využití jaderné energie 
poskytuje servisní služby a produkuje některé výrobky, založené na speciálních osvojených 
technologiích a na využití unikátních experimentálních zařízení. Tak např. zajistuje ÚJV vý
voj a výrobu radionuklidických preparátů pro lékařské a biologické aplikace, servisní využití 
radiačních technologií a neutronové aktivační analýzy. Oproti situaci z předchozích let neby
lo možno poskytovat ozařovací služby na výzkumném reaktoru, jehož uvedení do provozu po dokon
čené rekonstrukci se zpozdilo. Ozařovací práce pro vlastní potřebu (výroba radiofarmaceutic-
kých preparátů apod.) byly smluvně zajištěny v zahraničí. 

2.1. V ý r o b a r a d i o f a r m a k 

V roce 1989 nebylo možné vzhledem к probíhající rekonstrukci reaktoru používat toto zaří
zení к výrobě radiofarmaceutických preparátu. Produkce radiofarmak byla proto zajištována pře
devším na základě dovážených výchozích radiochemikálií a radionuklidú získávaných ozařováním 
na cyklotronu. Současně došlo vzhledem к úsporným opatřením к určitému omezení objednávek pre
parátů a zrněna jejich struktury. 

I přes tyto problémy se podařilo plán výroby radiofarmak splnit a ve srovnání s předcho
zími lety dosáhnout i dalšího zvýšení produkce některých preparátů. 

Přehled finančních objemů preparátů dodaných v 8. pětiletce je uveden v tabulce 5. 

Tabulka 5. Dodávky radiofarmak dodaných v 8. pětiletce z ÚJV (v tis. Kčs) 

' ' — 
Preparát 

O-jodhippuran I 
125 o-jodhippuran I 

bengálská červeň I 
technecistan 99mTc 

generátor ai3mIn 
99 molybdenan Mo 

citronan galitý Ga 

chlorid thalný 201T1 
monojodbromsulfoftalein 
131I 
jodid sodný 1 2 5I 
chlorid inditý n l i n 
soupravy pro značení mTc 
ostatní 

| c e l k e m 

г -
1985 

4950 
80 

550 
2750 
260 
540 

2180 
-

-
-
-

320 

11550 

1986 

5200 
50 
615 
3500 
200 
470 

2800 

-

-
-
-
-
807 

13642 

1987 

5225 
71 
554 
3379 
20i 
548 

2515 
659 

266 
-
-
-
437 

13925 

1988 

5350 
43 
440 

3268 
181 
716 
1729 
1483 

415 
355 
43 

-
234 

14259 

1989 

5120 
51 

464 
3079 
65 

297 
1786 
2863 

226 
262 
10 
410 
294 

14811 



Na rozdíl od roku 1988 se podařilo dosáhnout pravidelného a do značné míry i bezporu
chového ozařování na cyklotronu ÚJF a tím zvýšit plné krytí požadavku na cyklotronové ra-
dionuklidy v ČSSR, což se projevilo zejména na prudkém nárůstu odběru chloridu thal-
ného- TI. Nově byla ve 2. pololetí 1989 zahájena výroba tří souprav pro značení prepará
tů чГс-Diagosu I, DTPA a HIDA, která postupně nahrazuje jejich dovoz ze zahraničí. 

S cílem dosažení vývozu radiofarmak v těch případech, kdy to výrobní kapacita dovolu
je, byly realizovány bezplatné zkušební dodávky a dodávky v rámci vědecko-technické koope
race do SSSR, NDR, BLR, Jugoslávie a Francie. Dodán byl především citronan galitý 
v hodnotě 757 553,- Kčs, chlorid L201T1 ] thalný v hodnotě lil 384,- Kčs a mono E131iJjod-
bromsulfoftalein v hodnotě 60 480,- Kčs. 

Podobně jako v minulých letech byly zajišEovány i dodávky nestandartnlch preparátů 
formou radiojodačního servisu. Jejich přehled je uvoden v tab. 6. 

Tabulka č. 6 

Přehled preparátů dodaných v r. 1989 formou radiojodačního servisu 

Preparát 
125-

i 
kys. o-jodfenoxyoctová 
kys. m-jodf4nyloctová 
kys. p-jodřenyloctová 
kys. o-jodbenzoová 
m-jodhippuran 
p-jodhippuran 
ASOR 
polyglutamid 
kys. 19 jodnonadekanová 
kys. 20 jodeikozarová 
Mab-POD 

Počet dodávek 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

králičí IgG 
tyroxin 
131х 
ALTAB 
MAb DG 2 
metajodbenzylguanidin 
123, 
18-jodoktadekan. kys. 

1 
20 

1 
5 
4 

Ve 2. pololetí 1989 byl přijat mimořádný kontrakt MAAE na dodávku extrakčního ge
nerátoru technecia do Alžíru. Práce na této zakázce byly započaty a jcou rozvrženy tak, aby 
dodávka byla realizována koncem srpna 1990. 

Ve 2. čtvrtletí se ve výrobě radiofarmaceutických preparátů projevily určité problémy 
se zajištováním jejich sterility. Mimořádná pozornost proto byla věnována kontrole jejich 
kvality a postupně dále prohlubováno uplatňování zásad správné výrobní praxe /1/. 

Poznatky a zkušenosti z mnohaleté výroby radiofarmak v OJV byly uplatněny a předány 
odborníkům z rozvojových zení na kursu o radiofarmaceutických preparátech organizovaném 
OJV Z pověření MAAE /2/. 
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2.2. V^23_a_y^roba_p£loyodičoy^ch_detektorú_ionizu2Í£ib2_iáÍ£I!í 

V oblasti vývoje analyzátorů a detektorů pro jadernou techniku byla hlavní pozornost 
věnována dlouhodobému studiu čistoty a homogenity monokrystalů velni čistého germania. 
Byl zjiitěn zásadní vliv teplotních podmínek při tažení monokrystalů zejména z hlediska 
některých nežádoucích tepelných defektu. Detektory připravené z takovýchto krystalů měly 
velmi nízké pracovní napěti popř. zhorienou rozlišovací schopnost, hlavně v oblasti vy
sokých energií. Ke zmírnění nebo odstranění těchto defektů bylo aplikováno tepelné žíhání. 
Tímto způsobem se podařilo připravit monokrystal čistého germania o průměru 25 mm, kon
centraci nečistot 3x10 cm a délce 15 mm. 

Dále pokračovaly práce na budování heliové laboratoře, kde bude možné měřit Hallův 
jev do teploty kapalného helia. Dále bylo uvedeno do provozu zařízení pro fototepelnou 
ionizační spektroskopii. Tyto metody představují účinné analytické nástroje, které umožní 
hlouběji nahlédnout do struktury a složení "nečistot" v monokrystalech. To dává předpo
klady kvantitativního a kvalitativního skoku v oblasti přípravy monokrystalů velmi čis
tého germania. 

Pro budoucího dominantního odběratele 0RVJT Košice, kde se vyrábějí mnohokar.álové 
analyzátory a zařízeni pro rf analýzu, byly vyvíjeny nizkoenergetické systémy se Si/Li 
detektory. Podařilo se dosáhnout výrazného pokroku v rozlišovací schopnosti těchto sys
témů a jejich schopnosti zpracovávat vysoké impulsové zátěže. To je nezbytné zejména pro 
expresní rf analýzu. Parametry těchto jednotek jsou na úrovni blízké výrobkům, jež nabí
zejí přední světoví producenti. 

Pro potřeby tuzemských a zahraničních uživatelů bylo plánováno vyrobit Ge/Lí de
tektory, detektory z velmi čistého germania a systémy na bázi Si/Li a velni čistého ger
mania ve výši 5,5 mil. Kčs. Přes značný pokles zahraničního odbytu se «dařilo plán ne
jen splnit, ale i mírně překročit. Zároveň došlo к zlepšení kvality Ge/Li detektorů 
oproti roku 1988. 

2.3. Službv_Oetřední_kontrolní_laboratoře 

V souladu s kontraktem mezi Ostavem jaderného výzkumu а Mezinárodní agenturou pro 
atomovou energii (MAAE) ve Vídni pokračovaly i v roce 1989 analýzy vzorků ozářeného pa
liva na obsah a izotopové složení uranu a plutonia. Dále v rámci tohoto kontraktu probí
hala spolupráce na vývoji titrační metody umožňující stanovení plutonia v suchých odpar
cích, obsahujících kolem 4 mg Pu v přítomnosti celé řady rušivých příměsí. 
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V resortním úkolu, zaměřeném na rozvoj metod kontroly jaderných materiálu v rámci sys
tému záruk nešířeni jaderných zbraní MAAE se výzkumná činnost zaměřila na zdokonalení AgO 
metody stanovení plutonia a na analýzy vzorků směsných oxidů (U, Pu)ú,, stabilizovaných ve 
formě odparků. Uran a plutonium byly paralelně stanovovány titrační metodou a hmotnostně 
spektrometrickou metodou isotopového zředování. Mezi výsledky obou metod nebyl pozorován 
rozdíl a současně prokázána použitelnost polyvinylalkoholu pro přípravu pevných odparků 
směsných paliv. 

Věnována byla pozornost i metodě ionexového zrna (resin bead) pro stanovení izotopo
vého složeni uranu a plutonia z jediného nanesení. 

Vývoj fyzikálně-chemických metodik pro stanovení vybraných prvků byl zaměřen na íiro-
ké spektrum materiálů. Tak byly vypracovány postupy pro stanovení nízkých koncentraci vy
braných prvků (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zr) v různých typech vzorků organického či 
anorganického původu. Pozornost byla zejména věnována kvantitativnímu rozkladu vzorku, 
izolaci prvků a prověrce interferencí při měření AAS. Dosažené meze detekce se pohybují 
id úrovni desetin až setin ppm. Postupy byly splikovány při analýze vzorků pro kontrolu 
životního prostředí. 

Byly vyprar.-.óny postupy pro stanovení Fe, Cu, Y a Pb v materiálech pro elektrotech
nické účely. 

Značná pozornost byla věncána dalšímu rozvoji metod pro datování geologických vzor
ků Rb-Sr, Sm-Nd a U-Pb metodou, zejména ve smyslu zefektivnění pracovního po íupu zavádě
ním automatizace a snížení podílu lidské práce. 

Pro výzkum a vývoj nových radiofarmaceutických preparátů byly ověřovány a zkompleto
vány analytické postupy pro kontrolu N-ízopropyl-p-jod/1 I/amfetaminu a L-thyroxinu/ I/ 
/1, 2/. 

Dále byla studována infračervená spektra komplexů radionuklidú s bifunkčními chelato-
ny, alkylaminooximy, alkoxyizonitrily a alkylizonitrily a vypracována RP HLLC metoda pro 
stanovení radiochemické čistoty preparátů thyroxin/ II a ortojodhippuran / I/. 

V rámci spolupráce mezi laboratořemi členských zemí RVHP byly skončeny přípravné prá
ce pro zajištění další etapy společného experimentu zaměřeného na stanovení koncentrace a 
izotopového složení uranu v roztoku vyhořelého paliva typu WER-440 hmotnostně spektromet
rickou metodou (experiment SROK-5). 

Dále se rozvíjela spolupráce s ZfK Rossendorf v oblasti zárukové kontroly jaderných 
materiálu, analytické kontroly těchto m& .-?riálů, kontroly výroby radiofarmak. S ZfI Lipsko 
pak spolupráce zaměřená na stanovení s' ':i geologických vzorku. Společně byl analyzován 
jeden typ horniny s minimální odchylkou stanovení. 

Formou zakázek byly p- potřeby výzkumných pracovišt a výrobních podniků provedeny 
analýzy několika set různých typů vzorků (materiály obsahující uran, geologické vzorky, 
kaly vymývacích nádrží, komposty), finanční přínos přesáhl 1 mil. Kčs. 

Pro oddělení jaderných materiálů ČSKAE se UKL podílela na přípravě 4 inspekcí MAAE, 
které proběhly v OJV. 

LITERATURA 

/1/ Prozatímní podniková norma PPN-OJV-01-1989 pro zkoušení, balení a distribuci pří
pravku N-izopropyl-p-jod/ I/ amfetamin. 

121 Prozatímní podniková norma PPN-ÚJV-05-1989 pro zkoušení, balení a distribuci pří-
125 pravku L-thyroxin / I/ pro ETR. 
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2.4. V ý z k u m n ý r e a k t o r L V R - 1 5 

Výzkumný jaderný reaktor LVR-15 je konstruován na bázi původního výzkumného reaktoru 
WR-S. který pracoval v OJV od roku 1957. 

Přestavba a rekonstrukce reaktoru WR-S na reaktor LVR-15 byla motivována předevilm 
nutnosti rosiiřit jeho experimentální možnosti, především zvýšením hustot neutronových toku 
ve vybraných osařovacích kanálech a také zvětšením manipulačních prostoru v nádobě reaktoru. 

Reaktor WR-S byl odstaven z provozu 31. října 1987. Poté byly zahájeny demontáiní 
práce, mezi nimiž proběhla i unikátní operace, první tohoto druhu v CSSRj vyjmuti, transport 
a uloienl reaktorové nádoby. Tyto práce umožnily získat bohaté zkušenosti pracoviitím OJV 
při technickém, organizačním i radiačním zabezpečení demontáže aktivních nebo kontaminova
ných zařízeni /1, 2/. Rekonstrukce a montáž zařízení reaktoru LVR-15, jejichž generálním 
dodavatelem byl OJV, představovaly rozsáhlý objem prací a zahrnovaly prakticky yiechny kom
ponenty reaktoru: nádobu, primární okruh, systémy řízeni a ochrany, vzduchotechniku a systém 
elektrického napájení. Součásti výstavby nového reaktoru byla i modernizace experimentálního 
vybaveni. 

Po náročných prověrkách rekonstruovaných systému /3/ bylo dne 27. 5. 1989 zahájeno fy
zikální spouštěni reaktoru, které plynule přeilo do etapy energetického spouitěnl. následně 
byl 8. 8. 1989 zahájen zkušební provoz reaktoru. 

Reaktor LVR-15 je universálním československým výzkumným reaktorem. Využívá vysoce obo
hacené palivo IRT-2M a jako chladivo i moderátor je použita demineralizovaná voda. Vlastni 
nerezová nádoba reaktoru má průměr 2300 mm a výšku 5760 mm. Konstrukce reaktoru umožňuje de
vět horizontálních kanálu, kanál vodní smyčky RVS-3, 3 osařovaci sondy pro materiálový vý
zkum, osařovací vertikální kanály o průměru 68 mm a 44 mm, kanál pro ozařování a výrobu ra-
diofarmak, pneumatickou poštu pro krátkodobé ozařování vzorků a zařízení tepelné kolony. 

Do trvalého provozu nebyl však reaktor LVR-15 uveden z důvodu silného korozního poško
zení oběžných kol čerpadel. Trvalý provoz reaktoru se předpokládá po výměně rotorů čerpadel 
v průběhu 2. Čtvrtletí 1990. 

LITERATURA 

/1/ P. Pitterraann, J. Ryšavý, V. Gaizl, J. Neužil, J. Krotil: Souhrnná zpráva o průběhu a 
výsledcích demontáže aktivních čísti reaktoru WR-S, Zpráva OJV 8524. 

/2/ J. Ryšavý, J. Lysý: Demontáž reaktoru WR-S. Videozáznam OJV. 
/3/ J. Ryšavý, V. Gaizl, J. Sigut, V. Brcž, R. Ureš, A. Hammer, Т. Kořený: Výsledky komp

lexního vyzkoušení systémů výzkumného reaktoru LVR-15 po jeho rekonstrukci, Zpráva 
OJV 8917. 

2.5. V ý p o č e t n í s l u ž b y 

Výpočetní techniku (VT), kterou je OJV vybaven, je možno rozdělit na 
- centrální VT - je soustředěna v odděleni výpočetní techniky a je využívána prakticky všemi 
útvary ústavu a některými externími zákazníky 

- "malou" VT - je používána jako osobní počítačová technika a to jak pro vědecko-technické 
výpočty, tak pro řízeni některých experimentálních zařízení a zpracování experimentálně 
získaných dat. 
- Je možné konstatovat, Se v posledních dvou letech došlo ke zlepšeni ve vybavení OJV vý

početní technikou a to jak v oblasti centrální VT, kde proběhla rossáhlá modernizace, tak 
v oblasti "malé" VT, kde byla nakoupena a do provozu uvedena řada zařízení. 
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"Malou" výpočetní techniku v současné době tvoří 8 bitové PC, 48 ks 16 bitových převáž
ně typů IBM PS/2, AT a XT, 32 bitové profesionální PC a 8 minipočítačů. 

Centrální výpočetní techniku tvoří počítač Gier (vnitřní parnéi 17 kslov, vnější disková 
1,6 Nslov; je využíván od roku 1966 - 126 000 provozních hodin; z provozu bude vyřazen do 
konce 8. pětiletky) a výpočetní systém EC1057/EC1040. 

Tento systém je vybaven dvěma centrálními jednotkami - dvou procesorovou EC21S7 s vnitř
ní pamětí 16 MB a efektivní rychlostí 1,5 HIPS a EC2640 s vnitřní pamětí 9 MB a rychlostí 
0,38 HIPS - napojenými na společné vnějSí magnetopáskové (řadič a 8 jednotek) a diskové (ka
pacita 10,46 GB) paměti. Dále je vybaven 2 jednotkami pro pružný 8" disk, 3 rychlotiskárnami, 
2 snímači děrných Štítků, pracovištěm děrné pásky a kazetových jednotek a kreslicím zaříze
ním. 

Na každou centrální jednotku je napojena lokální dialogová terminálová sít (v budově 
počítače). Na centrální jednotku EC2157 je přes telekomunikační procesor, měniče signálů a 
telefonní linky napojena sít vzdálených terminálů v areálu OJV. Terminály jsou využívány 
jak v oblasti vědecko-technických výpočtu, tak ASft. 

Terminálové sítě (dvě lokální a vzdálená) jsou sestaveny z telekomunikačního procesoru, 
2 lokálních a 3 vzdálených řadičů, vzdáleného displeje, 32 displejů a 11 tiskáren. 

Centrální jednotka EC2640 je provozována pod operačním systémem OS/MVT, EC2157 pod 
OS/SVM/SVS a terminálové sítě pod TSO. 

К poměrně značné změně došlo v uplynulém roce v oblasti přípravy dat pro výpočetní 
systém EC1057/EC1040. Původně centralizovaná příprava v OVT (děrnoštítková a děrnopásková 
technika, záznamníky na pružný disk) byla z větši části decentralizována a je prováděna pra
covníky uživatelů pomocí terminálů vzdálené sítě. 

V roce 1989 byly rovněž zahájeny práce na vytvoření sítě typu LAN z některých profesio
nálních PC a dále na napojení některých PC (eventuálně sítě LAN) jako inteligentních termi
nálů do sítě vzdálených terminálů EC2157. Současná komunikace mezi PC a EC1057/EC1040 probí
há pomocí 8 bitového PC R 1715 a pružných 5 1/4" a 8" disků. 

Hlavním úkolem oddělení výpočetní techniky bylo provádění výpočetních prací pro vlastní 
ústav a některé externí zákazníky a to jak z oblasti vědecko-technických výpočtu (л/85 % ) , 
tak z oblasti ASft, poskytováni konzultaci externím programátorům z oblasti programováni a 
operačních systémů, vytváření ASft-úJV včetně zajišťováni rutinního provozu již zavedených 
agend a subsystému a zajišťováni využití a hospodárného provozu instalované výpočetní tech
niky. 

Přehled o finančním objemu výpočetních prací, provedených v uplynulém roce, vyplývá 
z tabulky č. 7. 

Tabulka č. 7 
Finanční objem výpočetních prací, provedených v OVT v roce 1989 (v mil. Kčs) 

OJV 

Externí 
zákazníci 

OVT celkem 

VTV 
ASft 
celkem 

OJF-CSAV 
ostatní 
celkem 

Plán 

3,125 
0,650 
3,7/5 

1,000 
0,250 
1,250 

5,025 

Skutečnost 

3,579 
0,877 
4,456 

0,995 
0,091 
1,086 

5,542 

» 
114,5 
135,0 
118,0 

95,5 
36,4 
86,9 

110,3 
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V oblasti fakturace výpočetních prací byla poprvé uplatněna volná tvorba cen-ceny a 
způsob fakturace byl dohodnut se zákazníky. Plánovaný finanční objea byl ve všech položkách 
překročen s výjimkou ostatních externích zákazníků (převážně CSKAE), kde si CSKAE agendy, 
dři--e zpracovávané v OJ V, v průběhu roku převedla na osobní počítač. 

Výpočetní systém EC1057/EC1040 byl v uplynulém roce v provozu 30"O hod. (koeficient 
sminnosti 1,42) a počítač Gier 1472 hod. (0.(9). 

V oblasti ASft-OJV byla - krone zajiiíování rutinního provozu již zavedených agend a 
subsystémů - vypracována agenda evidence úkolů sekretariátu ředitele a postupné byly upravo
vány stávající agendy a subsystémy tak, aby bylo moiné připravovat data a zpracovávat je po
moci terminálů. Značné úsilí si rovněž vyžádalo zaškolování pracovníků uživatelů agend a 
subsystémů na práci s terminály. 

2.6. I n f o r m a č n í a r e p r o g r a f i c k é s l u ž b y 

Oborové informační středisko CJV Řež se podílí svou činností na zajištění informačních 
potřeb pro čs. jaderný program, zvláště pak na zajištění informací pro úkoly rozvoje védy a 
techniky řešené v ÚJV. 

Skupina dokumentačních pracovníků provádí studijní a rozborovou činnost, překladatel
ské služby, zajiščuje průběžné, retrospektivní a patentové rešerše a provádí klasifikace 
knih a separátů podle mezinárodního desetinného třídění. Pro potřeby pracovníků ÚJV a 
ostatních pracovišť čs. jaderného programu je vedena evidence publikační činnosti. Záznamy 
jsou předávány do-odvětvové evidence Ústavu jaderných informací ve Zbraslavi. 

Rozšířilo se využívání informačních databázi pro zpracování rešerši. Nejvíce využíva
nou je stále báze dat INIS především z vlastni terminálové stanice, umožňující přímý vstup 
do této databáze umístěné v počítači Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni. 
Doplňkově jsou využívány datové báze CAS, DERHENT, INSPEC, MEDICA EXCERPTA, ENVIRONMENT TAPES 
a POLUTION ABSTRACTS. Za rok 1989 bylo' zpracováno 90 profilů z vlastního terminálu, 55 z ter
minálů r^olupracujících organizaci a odebíráno je 85 profilů průběžných rešerši. 

Základní knihovna CSKAE buduje knižní fond s ohledem na zaměření výzkumné činncsti ÚJV. 
Evidováno je 62 602 knih, 40 000 separátů a 8 622 výzkumných zpráv. Pro potřeby uživatelů 
knihovna odebírá 159 titulu zahraničních periodik a 257 titulů časopisů ze socialistických 
států a Československa. Přibližně polovinu časopiseckého fondu devizově hradí ČSAV, pro je
jíž ústavy (Ostav jaderné fyziky, Fyzikální ústav) zajišEuje knihovna služby. V roce 1989 
knihovna evidovala 10 700 výpůjček. Bohatá mezinárodní výměna з více než 50 zahraničními 
ústavy obohacuje fond o těžko dostupné někdy unikátní prameny, zejména reporty. Knihovna 
zajiStuje i zhotovování kopií literárních pramenů, at již vlastních či zapůjčených. Koordi
nační činnost je řízena Knihovní radou CSKAE s cílem racionálního využíváni informačních 
zdrojů, především odborných časopisu. 

V průběhu roku 1989 bylo v ÚJV vypracováno celkem 356 odborných publikaci různého dru
hu, jak je uvedeno v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8 - Přehled odborných publikací OJV V roce 1989 

útvar 
ředitel. 
výzkum. 
techn.-
ckon. 

, celkem 

1 
reporty j 

1 
r 

9 ! 
2 i 

" ! 

reíeráty 
4 

106 

2 
112 

časopisy 
doříci 

31 

31 

zahrán. 

13 

13 

vnitřní 
zprávy 

2 

152 

1 
153 

jiná 
forma 

19 

2 
21 

patenty 

e 

f, 

I 
• knihy 
i 

r ? 

j i ! 1 3 

disertace 

i 

4 

! 
celkem 

5 
342 

/ 
356 
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з. ÍVYSOVANX KVALIFIKACE 

V prcbCh.; roku 19a9 bylo v OJV zabezpečováno zvyšování kvalifikace našich pracovníku 
následovně; 

Ze 32 pracovníků zařazených ve vědecké výchově obhájili 4 pracovníci vědeckou hodnost 
kar.čidáta véd. Do vědecké výchovy bylo během roku přijato dalších 7 pracovníků, takže koneč
ný stev byl 3b pracovníků zařazených ve vědecké výchově. 

V costcraduálních kursech studovalo v roce 1989 devět pracovníků. Při zaměstnání studo
vali iáikov.i na vysokých školách 3 pracovníci, na středních školách 6 pracovnic. Čtyřem stu
dentům -.a vyjokých školách poskytuje ústav stipendium. 

л pí-pravě odborných pracovníků využívá ústav i formu studijních pobytů. V letošním ro-
'-ylo i:-'-: to zařazeno 10 absolventů vysokých škol. Tito pracovníci mají zpracován plán stu-
'-•" -obytu, který те pravidelně kontrolován a je hodnoceno čtvrtletně jeho plnění. 

- :aj.StUjc také výchovu učňů. V roce 1989 studovali 3 učňové druhým rokem, 2 tře-
t '.~ :• .TLýr, rokem čtyřletý studijní ober s maturitou. 

Velká pozornost je věnována v ústavu výuce cizích jazyku. Kromě jazykové výuky v rámci 
• dbckf --уchovy navštěvují Г pracovníci čtyřsemestrové kursy pro experty JASPEX pořádané 
p, i x v,-;-, ,. 2 3 pracovníků navštěvuje jiné formy jazykových kursů. Pobočka CVTS flJV pořádá 
pro z ar iotnar.ee kurs angličtiny pro začátečníky. 

V\.;cb.-•.-:' -^zcivv. zajištuje pro své pracovníky rovněž krátkodobé odborné kursy, umožňuje 
ávř ":'.,• odborných seminářů, konferencí, organizuje kursy pro získání či zachování od-

bc rč 7pů-obiiosti speciálních profesí (operátoři a vedoucí směny jaderných reaktoru, re
vizní ti-.сл: l ci, svářeči, jeřábníci, řidiči atd.). 

2AVĚRÍ1M 

?.c> '.j'-fj kladl na pracovníky Ústavu jaderného výzkumu náročné požadavky nejen při ře
šení výikar-.': vývojových úkolů, u nichž se - až na jednu výjimku - podařilo splnit plánova
ní гна' iz Ir:' výstupy, ale znamenal velké nároky i z hlediska organizačního. Tak bylo např. 
zahájeno ' ní nového navazujícího státního úkolu v oblasti jaderné bezpečnosti a dvou 
resortní.: . iiú v oboru radiační technologie. Řešení státních úkolů, zabývajících se prob-
letratikn'. radioaktivních odpadů a metodami diagnostiky jat rně energetických zařízení, bylo 
dle plínu ukončeno, současně ovšem bylo nutno připravit navazující úkoly, což si ovšem vy
žádalo kromě velkého organizačního úsilí i přípravu značného množství administrativních 
podkladů. Jediným nesplněným realizačním výstupem bylo neuvedeni rekonstruovaného reaktoru 
I,va-15 do orovozu v důsledku závad na čerpadlech, čímž nebylo možno splnit ani výkony 
v ozařovacích službách. Plán ostatních výkonů se podařilo splnit ve všech položkách, vyso
ce byl překročen v konstrukci a dílnách, díky exportním zakázkám. 

V roc: 1989 byla realizována další etapa úprav organizační struktury ústavu, v níž 
bylo uplatněno snížení stupňů řízení a přímé řízení výzkumu ředitelem jako základní prvek. 
Tyto úpravy by měly přispět i dalšímu přechodu na strukturu, v níž začnou jako základní 
prvky--stavu působit hospodářská střediska. 

Uplynulý rok byl tedy nejen pracovně náročný, ale byl zároveň přechodovým stupněm na 
nové způsoby organizace, řízení a financování. V Ústavu jaderného výzkumu jsou ovšem dosta
teční zkušené pracovní týmy, které jsou zárukou, že i přechod do hospodářsky mnohem nároč
nějších a složitějších let se podaří zvládnout a společným úsilím překonat potíže, jimiž 
je provázena každá tvořívá práce. 
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