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Stav pf(pravý dlouhodobého výhledu a 9. pětiletky v oblasti 
rozvoje pallvoenergetlckého komplexu a jaderné energetiky 

Ing. Miroslav Clbula, CSc. 
Státní plánovací komise 

Kvalifikovaná př>4. >va rozhodnutí o usměrňování dalšího 
vývoje energetického hospodářství je jedním z nejkompliko
vanějších prcolémů prací na dlouhodobém výhledu ekonomické
ho a soclálr. < ••> .\ i je ČSSR, ktt-ré jrobíhají ve vědecko
výzkumných institucích a v centrálních orgánech již zhruba 
3 roky. Ani v sovC.asné době, kdy řídící centrum již přistu
puje к formulaci definitivní verse hospodářské směrnice pro 
přípravu 9. pětiletky není řada otázek v této oblasti při
pravena natolik, aby bylo možno zde komentovat vybranou 
rozvojovou variantu. 

V tzv. centrální variantě dlouhodobého výhledu se do 
roku 2005 počítá s růstem národního důchodu v rozpětí 
2,5 - 3,0% ročně a a nepatrným růstem spotřeby prvotních 
energetic*/ch 7 >jů asi o 1% globálně za celcu příití pě
tiletku s tím, -le v dalším by se měla tato spotřeba sniž)' 
ze г mčasných přibližně lil mil. tmp do roku 2005 na 108 
mil. tmp, coi cd^ovídá poklesu energetické náročnosti tvor
by národního důchodu o 2,5 - 3% ročně, reap, o 1/3 do 
roku 2005. 

Tato představa je založena na výrazných změnách struk
tury investic do národního hospodářství ve prospěch inves
tování do efektivních a energeticky méně náročných zpraco
vatelských odvětví při paralelním zvylování Investic do 
rozvoje terciární sféry. Z toho je pak odvozen požadavek 
na stagnaci rozsahu investic do základního průmyslu včetně 
odvětví paliv a energetiky. 

К tomu je nutno uvést, že v n~kterých předložených pra
cích se požaduje o mnoho radikál"V: ší zásah do struktury 
ekonomiky a snížení tusemské sp̂ r.řeby prvotních energetlc-
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kých zdrojů, a to ve výhledu v porovnání se současným sta
vem al o jednu čtvrtinu. Prosazení tak výrazných zásahu do 
struktury čs. ekonomiky nebylo ale pojato do centrální va
rianty dlouhodobého výhledu. 

Centrální varianta výhledu do roku 2005 je v oblasti 
zdrojů paliv a energie založena zejména na těchto předpo
kladech] 
- snížení tizby uhlí o jednu třetinu, 
- podstatném zvýšení zdrojů zemního plynu se současných 
11 - 12 mil. m3 na až 24 - 25 mil. m3, 

- pomalém snižování dovozu ropy při jejím vyfiiím zhodnoco
vání a poklesu energetická spotřeby ropných produktů, 

- řeSení přírůstků zdrojů elektrické energie rozvojem 
výstavby jaderných elektráren s dosažením jejich převlá
dajícího podílu v čs. výrobě elektrické energie, 

- vytváření ekonomických podmínek pro racionálnější zhod
nocování paliv a energie, 

- řešení ekologických dopadů rozvoje palivoenergetlckáho 
komplexu v souladu se státní koncepcí tvorby a ochrany 
životního prostředí. 
Významným koncepčním záměrem pro perspektivní období je 

zvyšování vybayenosti pracovních míst a obyvatelstva elekt
rickou energií. Podíl elektrické energie v tuzemské konečné 
spotřebě energie se předpokládá svýěit ze současných 12,6% 
do roku 2005 na 17%, tj. asi o jednu třetinu. 

Zvyiování stupně elektrlzace spotřeby energie je zalo
ženo předeviím na výstavbě jaderných elektráren, jejíž vý
roba elektrické energie by se měla zvýšit v období let 
1989 - 2005 z 23,3 TWh na přibližně 69 TWh /index 2,96/. 
Souběžně e tím se počítá s litlumem výroby elektrické ener
gie na bázi uhlí přibližně o 20 TWh /index 0,66/, což je 
v zájmu zmirňování nepříznivých dopadů spalování uhlí na 
životní prostředí. 

Ukazuje se, že jaderná energetika mé v ČSSR nezastupi
telnou funkci v plněni vytýSených programu zlepšováni život
ního prostředí snižováním exhalací SO,, N0 a CO,. V naSich 
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podmínkách i za předpokladu odsířeni spalin s tfčinností 
80% hnědouhelná elektrárna o výkonu 800 MM při vyulití 
SOOO hod/rok bude vypouštět do ovzduší 18000 t SO, a zhru
ba 10000 t N0 . Kromě toho ještě ve zaačném množství 1 
nezachycený popílek, asi 80 t těžkých kovů. Naproti tomu 
srovnatelná jaderná elektrárna produkuje přibližně 300 t 
radioaktivních odpalA s krátkým poločasem rozpadu a zhru
ba 20 t vyhořelého jaderného paliva. Již v současné dobé, 
kdy ještě nejaou u nás v provozu odsiřovací zařízení u 
elektráren, se přesunem výroby elektrické energie z uhel' 
né na jaderné bázi dosáhlo snížení emisí SO, o více než 
60O tis. tun, tj. 19,2% celková produkce, v roce 2000 to 
má být o 1450 t, tj. 61,0% celkové produkce. Přitom pro 
rok 20O0 se předpokládá přínos odsiřovacích zařízení pro 
sníženi emisí S0_ bez ohledu na jejich vysoká pořizovací 
náklady pouze ve výěl 470 tun. To ukazuje jakých přínosu 
pro ozdravováni životního prostředí by se mohlo dosáhnout 
rychlejším rozvojem jaderné energetiky» kterým by se vy
tvořila možnost urychlení ví ti umu výroby elektrické ener
gie a i tepla na bázi uhlí i dalších druhu fosilních paliv. 

československé záměry ve výstavbě jaderných elektráren 
byly v minulosti až přehnaně ambiciózní. Do konce roku 
1990 bude u nás v provozu 9 bloku s reaktory WER 440 a 
celkový výkon jaderných elektráren dosáhne jen 3960 MW. 
V prognóze zpracované ČSKAE a schválené vládou v roce 
1972 se do roku 1990 předpokládalo dosáhnout instalované
ho výkonu jaderných elektráren ve výši 8000 - 12000 MW. 
Pro dolní hranici této prognózy měla ČSSR na vládní úrov
ni zajltttěny 1 dodávky jaderného paliva ze SSSR. 

Nejválnějiím problémem probíhající Investiční výstav
by jaderných elektráren je skluz plánovaných termínu ná
běhu provozu 4 bloku s reaktory WER 440 v JE Mochovče 
odhadovaný nejméně na dva roky. V důsledku toho dojde ke 
značnému souběhu montážních a seřizovačích prací na této 
elektrárně s obdobnými pracemi na l. a 2» bloku s reak
tory WER 1000 na JE Temelín. To znamená, že před čs. 

7 



•tátníal podniky podílejícími se na táto výstavbě je vytý
čen dkol uvést v letech 1990 - 1995 do provozu 4 bloky s 
reaktory WER 440 a 2 bloky s reaktory WER 1000. Splnění 
tohoto úkolu bez dallích Sašových protahu je značně nároč
ná nejen co do rozsahu technické kompletace, montážních a 
seřizovačích prací, která musí být zvládnuty na vysoké 
kvalitativní drovni ale z hlediska kumulace potřeb inves
tičních a finančních prostředku v podmínkách hospodaření 
podniku energetiky na vlastní dčet. 

Provedené výpočty prokazují, ie při vytyčovaných pra
vidlech nového hospodářského mechanismu bude nutno 1 při 
uvažovaných vySSÍch cenách elektrická energie řelit výstav
bu jaderných elektráren státními dotacemi v rozsahu 50 -
70%, což představuje pro období 9.5LP ve spodní hranici 
kolem 20 mld Kčs. Důležitá je, že centrální orgány navrhu
jí poskytnutí dotací v zájmu udržení tempa rozvoje jader
né energetiky. Vzniká apíáe obava, že vyčleněné prostřed
ky včetně dovozních zdrojů nebudou z důvodu jii vznikají
cích dallích skluzů realizace výstavby vyčerpány v plném 
rozsahu. 

Důsledky skluzů výstavby jaderných elektráren lze doku
mentovat na případu již nezvratltelného dvouletého zpoždě
ní výstavby JB Mochovce v porovnání s termíny stanovenými 
vládou ČSSR. Výpadek výroby elektrické energie г důvodu 
tohoto zpoždění ocenil s.p. Slovenské energetické závody 
pro roky 1989 - 1993 na 17,4 TWh a navrhl jeho náhradu , 
vyiiím časovým využitím uhelných elektráren event, částeč
ně i výrobou elektrická energie na bázi dováženého zemní
ho plynu. Toto řeiení představuje závažné negativní dopa
dy nejen na ekonomiku podniku energetiky, ale i na život
ní prostředí přechodným zvyšováním spotřeby uhlí a rozsa
hu spalovacích procesů vůbec. Pouze z rozdílů palivových 
složek nákladů JE Mochovce /70 Kčs/MWh/ a uhelných elekt
ráren /157 Kčs/MWh/ vzniknou vyStí náklady o 2,6 mld Kčs. 
Kromě toho se svýií náklady na ddribu, provoz aj. Snili 
se tvorba odpisů a tím 1 zdrojů pro financování výstavby 
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jaderných elektráren odhadem nejméně о 60О all, Kčs. 
Obdobná národohospodářská dopady by vznikly při nedo

držení platného harmonogramu výstavby JE Temelín, zde ale 
pouze jednoletý skluz výstavby představuje 25 - 27 TWh a 
v přepočtu na potřebu hnědého uhlí pro výrobu elektřiny 
27 - 29 mil. tun. V tomto případě by jil nestačily ani 
volné kapacity uhe. -h elektráren. Nasazení pro tento 
dčel elektrárny Vojany XX rekonstruované na spalování do
váženého г-Í mní ho plynu by se palivová složka nákladu zvý
šila až na K o .. tWh, což je 7,5 ;:rát více než v jader
né elektrárna a 2,5 krát více než v hnědouhelná elektrárně. 

Z uvedených úV.aju vyplývá i potřeba velmi odpovědného 
přístupu ke koncipování výstavby dalěích Československých 
jaderných elektráren Kecerovce, Blahutovice a Tatov. 

Zejména jde o včasnou předprojektovou a projektovou 
přípravu JE Kecerovce /2 x 1000 MW/ s uvažovaným náběhem 
do provozu v letech 2001 až 2003. Centrální orgány vychá
zí z předpokladu, že práce na stavbě JE Kecerovce bude mož
no ro2vinout v rozsahu potřebném pro dodržení uvedených 
termínu nejpoz'Hi ve druhé polovině příští pětiletky, tj. 
v letech 1993 1994 a již předtím realizovat výstavbu 
některých souvisejících a vyvolaných investic. Již tea se 
odhaduje, že J těchto termínech nebude к disposici projekt 
jaderných bloků nové generace s původně zvažovanými tech-
nickoekonomickýml a bezpečnostně spolehlivostníml inova
cemi vyěěího řádu. Bude zřejmě nutno spokojit se pouze a 
dosažitelným zlepšením technlckoekonomických parametrů a 
celého projektového řeiení naSí další jaderné elektrárny 
v Časovém úseku, který je ještě к dispozici z hlediska 
potřebných lhůt její výstavby. Československé národní hos
podářství při svá specifické situaci v opatřování energe
tických zdrojů si nemůže dovolit odsouvat zahájení vý
stavby další jaderné elektrárny Kecerovce nad uvalovaných 
deset let od zahájení výstavby JE Temelín. Ukazuje se, 
že mase volnosti budou již vyčerpány a spíše nám hroší 
vážná riziko v dosažení uspokojivé rovnováhy mezi zdroji 
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a potřebou elektrická energie na přelomu století. 
Představy o řešení větlí části československých potřeb 

elektrické energie její výrobou na bázi dováienáho tamní
ho plynu doporučovanou některými naSiai ústavy jsou z eko
nomických hledisek neúnosná a jsou v rozporu 1 s trendy 
prosazovanými ve srovnatelných zemích. Odvádějí pozornost 
od koncentrace dsilí na řeSení přípravy a realizaci zámě
rů ve výstavbě jaderných elektráren. 

V naznačených souvislostech je třeba věnovat o mnoho 
více pozornosti 1 problematice spolehlivostních parametru 
a prodlulování životnosti provozovaných jaderných bloků 
s reaktory WER 440 /typ 230 i 213/, na která bude připa
dat rozhodující podíl v československá výrobě základní 
elektrické energie až zhruba do roku 20O3. 

V současná době se po několikaměsíčním projednávání 
předkládá vládě CSSR "Zpráva o postupu výstavby jaderných 
elektráren Mochovce a Temelín včetně souvisejících staveb 
a o přípravě výstavby dalSích jaderných elektráren s cí
lem sníiit investiční náročnost, zvýSit jadernou bezpeč-
noat a vyhodnotit celkovou ekonomickou efektivnost". Na 
zákxadě této správy má být rozhodnuto o zařazení staveb 
jaderné energetiky do jmenovitých Úkolů státního plánu 
ve smyslu nového hospodářského mechanismu, coi je odůvod
něno nejen jejich klíčovou Úlohou při zabezpečování potřeb
ných zdrojů elektrické energie v perspektivě, ale i jejich 
přínosem pro výrazné zlepšování dopadu provozu energetic
kých zařízení na Životní prostředí. DalSÍ významná opatře
ní jaou zaměřena na řelení důchodová situace státních pod
niků energetiky nepříznivě ovlivňovaná vysokou investič
ní náročností staveb jaderných elektráren, na rozhodnutí 
o vyčlenění objemu Investičních prostředů pro jadernou 
energetiku na období 9. pětiletky ve výii 52 mld Kfis, 
což umožní udržet původně uvažované tempo výstavby JE 
Temelín a zahájit výstavbu JE Kecerovce v souladu s její 
perspektivní úlohou v energetické bilanci. Vytváří se i 
předpoklady pro včasná a dostatečné zabezpečeni devizo-
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vých potřeb jaderné energetiky spojenýoh a kompletací 
nových, ddrfbou a provotam stsrlich jaderných elektráren. 

let ohladu na přiznání prioritního postavení rosvoja 
jaderné energetiky «• strany atátníoh orgánu není molno 
povalovat sa uspokojivě «vládnuté sejména kapaoltní sabat-
pačení staveb rozestavěných jaderných elektráren, která 
aa dále kosipllkuja kumulacemi poradovaných dodávek s dů-
vodu sk'usu výstavby JE Moohovoa. RovniI váhavý příatup 
a spochybAováni orientace čs. energetiky na rosvoj vyull-
tí jaderná energetiky, ka kterému sporadicky doehásí na 
rušných řídících úrovních, narušilo racionální postup v 
táto oblaatl a potřebnou mobilizaci přetrvávejíoíoh re
serv pro svylování ekonomické efektivnosti výstavby ja
derné energetiky. 

Koncepce roavoje světové a čs. jaderná energetiky 
/referát pro aemlná 
Zng. Milan Svoboda 
Československá koailae pro atomovou energii 

Jednin z faktorů, ktoré jsou ve vlech prognosách bu
doucího vývoje světa uvalovány e neotřesitelnou jistotou, 
jo stálý růst počtu obyvatel, je nabíledni, le tento růst 
bude doprovásen 1 abaolutnín růste» poladavků na spotře
bu energie a lse očekávat i boj o příatup к oaosraýai sdro-
jům sejména ropy a senního plynu e nejistými důsledky a 
politickými komplikacemi, v těchto podmínkách jaderné e-
nergle nule aehrét roli stabilitujícího faktoru a tuto 
skutečnost si dnes především průmyslově vyspělé some do-
atatečně uvědomují, současná trendy dallího vývoje v'ob
lasti jaderné energetiky ve světě lse doatataeaě výatllně 
Ilustrovat na příkladu tří nejvétlích velmocí Ufa* 
Francie s MIR, 

Prudký rosmach jaderné energetiky v OSA se ěO*e 70. 

11 



lat byl saatavan havárií JE Thraa Míla Ialand v březnu 
1979, po nil nabyla vystavena ani jadna objednávka další 
kapacity. V současna* době jsou v6aV elektrárenská epolaC-
nostl přesvědčeny o nutnosti znovuoživení jaderná energe
tiky v zemi а proatfednietvla Ústavu pro výskům elektric
ké energie /EPRI/ zahájily program vývoje pokročlláho 
lehkovodního reaktoru /AXWR/ a cílem dosažení energetic
kého díla bezpečného, spolehlivého, lehce provozovatelné-
ho a udrfovatelného, ekologicky nezávadného, ekonomicky 
konkuranceaohopného a inveatlčnl důvěryhodného. 

Vývoj probíhé ve dvou liniícht 
a/ projekt evoluční elektrárny 
b/ projekt paaivní elektrárny /s pasivními bezpečnostními 

ayaterny/. 
První ж nloh ja přímým pokračovatelem součaaných pro

jektu lahkovodních reaktoru a představuje oavědčené pro
vedení ae «dokonalením tich prvku, které významně přispí
vají к bezpeSnosti bloku zejména v přechodových a havarij
ních relimach, toto provedení by mohlo být к dispozici v 
blízké budoucnosti a vyhovovat současným bespečnoatním před-
plsom a směrnicím vCatně specifických doplftkě. U těchto 
projektu vychází jako ekonomicky optimální jednotkové ve
likost 1300 ИИ. 

Projekt pasivní JE je zéleZltoati dlouhodobějiího výhle
du a pro elektrárenské společnosti je značně atraktivní, 
neboC vzhledem к principiální jednoduchosti koncepce pa
sivní bezpečnosti, vyulívajicí hlavně pasivních prostřed
ku, tj. gravitace, přirozené konvekce a kondukce, akumula
ce energie apod. к odvodu zbytkového tepla а к příp. za
držení aktivity Itěpných zplodin, nabízí tato elektrárna 
oproti předchozí deleko vitií molnoatl rosaáhlého zjedno-
dulení odstraněním složltýoh a na vidy spolehlivých systé
mů aktivní bezpečnosti. U těchto elektráren se interval 
ekonomického optima posouvá do středních výkonových ob
lastí /500 ai 600 MM/, ktarélto jednotková velikoat bloku 
taká lápa koreeponduje a plánovacími záměry větilny ame-
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rlekých elektrárenských společnosti. 
Obě vývojové linie chtějí překonat doiud nevyvážený pří

stup к projektování jaderných systému pro výrobu páry, kdy 
mnohem větlí pozornost byla věnována chování aktivní zóny 
reaktoru a menlí pak problémům souvisejícím s ostatními 
Částmi elektrárny, které* se pak staly zdrojem větělny p>- t-
ií. Je evidentní, e tconeepce pasivní JE vyžaduje větěi > :»z-
sah inovací, nicméně 1 ona představuje přímá uplatnění vy
vinuté techiologlo lehkovodních reaktorů s rozsáhlou bází 
zkušeností. 

Pro současné ovzdulí a postoj veřejnosti к jaderná ener
getice v USA jsou charakteristické obavy, ie její historie 
není dosud dostatečně dlouhá a její dosavadní provozní vý
sledky nejsou dostatečně spolehlivé /v globálním měřítku/ 
na to, aby ji větiina lidí povalovala sa technologii zvlád
nutou a zavedenou. Poukazuje se vlak na historickou analo
gii s případy parních kotlů a letecké dopravy, která se d-aa 
povalují za vysoce nebezpečné. К dosaSení tohoto stsvu bude 
třeba jeitě určitáho líeilí, přičemž míra bezpečnosti je 
dnes kvantlfik vána pravděpodobností poškození aktivní 
zóny <10" případů/reaktor, rok, a dále tím, Ie závalné ha
várie s pravděpodobností > 10 /reaktor, rok nesmí vyvolat 
ve vzdálenosti do 0,5 míle expozici větií nei 25 R/6,4.10"3 
C/kg/ /1/. 

Naproti tomu ve Francii, v zemi s relativně nejvíce roz
vinutou jadernou energetikou na světě, navíc jednoznačně 
úspěšnou, neexistuje dnes významnějii protijaderná hnutí. 
Z obou těchto důvodů nestojí v inovačních záměrech fran
couzská jaderné energetiky dosažení vyiií bezpečnosti na 
prvním místě. V polovině 80. let bylo zahájeno řešení tzv. 
Programu životnosti, zaměřeného na přesná zjlitování prvků 
potřebných pro účinnou péči o Životnost jednotlivých elekt
ráren a na výzkumně vývojové pr<ce v oblasti stárnuti s 
cílem prodloužení životnosti JE n «d dosud uvažovanou ekono
micky referenční hodnotu 25 let. Dále se počítá s tím, Ie 
v průběhu 90. 1st bude nasazován tlakovodní reaktor typu 
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N4 1450 НИ a po r. 2000 sahájany práce na realizaci tzv. 
reaktoru PWR 2000, který by po r. 2015 mil postupní nahra
dit dnelní generaci tlakovodních reaktoru 900 a 1300 KW. 
Hlavní cíle, které by nil projekt reaktoru 2000 dosáhnot, 
leií výrazni v ekonomické oblasti, jmenovité ve aniZování 
investičních a provozních, zejména palivových nákladu spolu 
a dosalením vyiií provozní manévrovatelnoati. V aouvialosti 
s tím se v současné době studuje celá řada inovací/ které 
by měly zabespeSit výie zmínlné cíle. Konkrétné ae jedná 
sejména o zvýiení vyhoření paliva ai do 60 GWd/t, o kompen
zaci počátečního přebytku reaktivity posunem energetického 
spektra neutronA místo vyhořívajících jedu, recyklování ura
nu a plutonia, podstatnou úsporu paliva použitím tzv. pod-
moderovaných aktivních zon ae zhuitěnou mříží, zdokonalení 
vnltroreaktorov.ých měření zejména neutronových toku a pro
dloužení délky reaktorových nádob pro omezení vibrací vy
volaných prouděním vstupní vody v horní části nádoby a pro 
vytvoření vitií vodní rezervy v reaktoru, snižující pravdě-
podobnoat obnažení aktivní sony. 

Pro náa nejzajímavější je samozřejmě obras součaaného 
Stavu a příitího vývoje jaderné energetiky v SSSR, těžce 
poznamenané totální deatrukcí 4. bloku Cernobylaké JE v 
dubnu 1986. Tato havárie, doprovázená lidskými obětmi a 
rozsáhlým únikem aktivity do okolního proatředí, spolu s 
přestavbou a demokratizací společenského systému v SSSR 
vyvolala v této zemi ailné protijaderné hnutí, které spolu 
s vlivy zvenčí již přineslo první výsledky v oblasti kon
cepce daliiho rozvoje. PředevSím bylo odloženo do příitího 
roku rozhodnutí o dokončení 5. a 6. bloku s reaktory 
RBMK-1000 v Černobylu a dva reaktory RBMK-1500, které byly 
plánovány pro 3. a 4. blok. Koatromská JB byly nahrazeny 
reaktory WER 1000, takže v současné době jsou v SSSR ve 
výstavbě již jen 3. a 4. blok Snolenské a 1. a 2. blok 
Kostromské JE s reaktory RBMK 1000 resp. 1500 MW. X když 
dosud nebylo vydáno žádné oficiální prohláisní, 1 když 
ministr Lukonln /mimochodem do dřadu byl povolán s funkce 
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ředitele Xgnalinské, předtím Laningradaké JE a je povalo
ván za jednoho z otců programu RBMX/ vysvětlil citovanou 
směnu na 3. a 4. bloku Kostromské JE Čistě technlckoekono-
alekýml důvody a 1 když obCas někteří odborníci koncepci 
vodografitovýeh kanálových reak' orů alile tují, všeobecni 
ae soudí, Ze program RBMK, tento donedávna základ sovětské 
jaderné techniky, bude definitivně opultěn. Současně ae 
vlak v 8SSR přehodnocuje i pohled na tlakovodní reaktory 
WER. Bylo rozhodnuto o vyřazení 1. bloku Novovoroněžské 
JE z provozu z titulu fyzického i morálního ztéří a obou 
bloku WER-440 Arménaké JE z titulu nedoatatečnýeh anti-
aeiamlckých opatření pro dislokaci v oblaatl vysoce sela-
micky aktivní, 1 když elektrárna obetála při loňském země
třesení bez jakékoliv djmy. O řady reaktoru WER-440 star
šího typu V-230 byla učiněna opatření pro zvýšení bezpeč
nosti a proti omezeni Životnosti tlakových nádob vlivem 
radiačního kfehnutí, např. regenerační Žíháni nádob, aniZe
ni pravděpodobnosti vniknutí studené vody do reaktoru při 
havarijních a přechodových reZlmech a aniZeni úniku rychlých 
neutronu vně aktivní zóny a příslušnou exposicí reaktorové 
nádoby. Největší pozornost projekčních a konstrukčních kan
celáří i výzkumně-vývojových práčoviil je v aoučaané době 
věnována progresivní koncepci bloku WER nové generace a 
dostáváme se tak к jádru našeho semináře, nebot podle to
hoto projektu by ae měly u nás budovat další JE po JE Teme
lín, od nichZ očekáváme zlepšení tcchnickoekonomiekých uka
zatelů, tj. pořizovacích 1 provozních nákladu, při zaručení 
poladované úrovně jaderné bezpečnosti, z dosavadních jedná
ní je ze sovětské strany výrazně patrná preference bezpeč
nostních aspektu před ekonomickými, col je v aoučaaných 
sociálněpolltlckých podmínkách SSSR, jak se vytvořily po 
černobylské havárii, pochopitelné. U náa však by takový 
příatup mohl způsobit určité těSkostl, nebol inv, rozvoj 
palivoenergetického odvětví v příštích pětiletkách bude 
zřejmě více limitován nei doaud. Ještě alespoft stručně o 
oatatníoh reaktorových a jadernách technologiíchi 
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Přes poiornoat, která je ve svitě věnována lehkovodním a 
s nich zejména tlakovodním reaktorům, považuje se budoucí 
nasazení rychlých množivých reaktoru sa nevyhnutelné, i 
když se oproti dřívějším předpokladům jejich Široké ko
merční využívání opožďuje vlivem zaostávání očekávaných 
temp rozvoje jaderná techniky а в tím do značné míry souvi
sejícími nízkými činami přírodního uranu. Nicméně ve vy
spělých zemích probíhá dalli vývoj: v západní Evropě se v 
mezinárodní spolupráci Francie, Velké Británie, HSR, Belgie 
a Itálie vyvíjí tzv. Evropský rychlý reaktor EFR, v SSSR 
se pracuje na prototypech reaktorů BN-BGO, později BN-1600, 
viechny zmíněné typy budou bazénového provedení, chlazené 
tekutým sodíkem. V posledních letech dollo к zajímavému ob
ratu i v 08A, kde po dlouhých letech stagnace se intensiv
ně vyvíjí za státní podpory modulový rychlý energetický 
reaktor PRISM, atraktivní především možností skládání a 
nezávislého provozu bloků 415 MM po třech modulech 138 MW, 
plně vyrobitelných v závodě a vyznačujících se vysokým 
stupněm inherentní bezpečnosti. Jako doplněk к lehkovodním 
reaktorům pro aplikace, které pro ně nejsou vhodné nebo pro 
něž použití lehkovodních reaktorů není optimální volbou, 
jsou zejména v NSR a v SSSR vyvíjeny vysokoteplotní reakto
ry, a to jak v modulárním provedení o výkonu 200 až 300 HWt, 
tak jako samostatná energetická jednotka středního výkonu 
okolo 1000 HWt. Vysoká teplota chladivá na výstupu z reak
toru /v 9SO°C umožňuje použití těchto typů jako zdroje vy-
sokopotenciálního tepla pro některé zajímavé průmyslové ap
likace, především pro perspektivní technologie zplyňování 
uhlí, umožňující jeho energetické využití s ekologicky při
jatelnějšími dopady, neboE v této formě lze podstatně sní
žit emise C02 a téměř zcela emise S02 i NOx a dále 1 jeho 
zkapalňování, umožňující substituci přírodní ropy pro pří
pravu kapalných paliv. 

Výskům řízená termojaderné syntézy, probíhající v tech
nicky a hospodářsky nejsilnějších zemích světa již více 
než 35 let, ae od konce 60. let soustředil především na za-
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řízení typu TOKAMAJC a udržováním plazmatu pomocí toroidál-
ního magnetického pole a za poslední dvě desetiletí dosáhl 
pozoruhodných úspěchu. V současnosti se v USA, západní Ev
ropě a v Japonsku pracuj* na projektech tokamaků tsv. "příš
tího kroku", která by měly doeáh-.oat zapálení, řísení a 
udxiováni D-T reakce po dobu řádově desítek sekund, odvádít 
•laktr. výkon řádu C1 MW a potvrdit tak předpoklady tech
nická realizovatelnosti řízení termonukleární reakce. V 
SSSR byly zahájeny práce na vývoji t»v. hybridního reakto
ru OTR, kterv by l r mi elektrického výkonu poakytoval 1 
Itlpná Pu 239, získané reakcí termojaderných neutronu s 
přírodnin uranem v obklopujícím plášti s rychlostí a účin
nosti vySlí než je možná docílit v rychlých mnořlvých 
reaktorech. V loňském roce byla pod záltitou МАЛЕ formálně 
usavřena dohoda SSSR, USA, Japonska a Buratomu o společném 
vývoji experimentálního termojaderného reaktoru ITER, kte
rá má sdruiovat finanční prostředky dallího výzkumu a vý
voje, jež jsou 1 pro ekonomicky nejsllnijlí partnery znač
né. Tato generace zkušebních zařízení by milá být к dis
pozici přsd копгэт tohoto tisíciletí, zatímco nasazení sku
tečně průmyslového termojaderného reaktoru, dodávajícího 
elektřinu, teplo, připadni i plutonium pro itipné reaktory 
ae očekává do *-. 2050. 

Počátkem letoSního jara rozrulila svit zpráva o syntéze 
jader deuteria na paladiové elektrodě v průbihu elektrolý
zy těžké vody při pokojové teplotě, uskutečněné na univer
sitě atátu Utah v USA. V rychlém aladu byla realizace stej
ných či podobných pokusů hláSena z řady daliích práčoviit 
na celém sviti, m.j. 1 z CsSR. i kdyi podstata a mechanis
mus tohoto jevu nejsou dosud uspokojivě vysvětleny, pokus 
znamenal znovuoživení zájmu vidců o pochopení zatím nezná
mých jaderných procesů a vaseb, skrývajících možnosti výro
by elektřiny dosud netuieni levné a čisté. Obrovský zájem 
státní a zejména průmyslové aféry v USA spolu s lákavými 
finančními pobídkami jen ilustruje význam tichto zkoumání. 
Poučení, které z toho plyne je, <e možnosti hmoty a lldské-
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ho ducha při objevování jejích zákonitostí mohou kdykoli v 
nale dosavadní poznání od základu změnit. 

Závěre-: bych rád zdůraznil, že jaderná energetika nemá 
ani z eií̂ i.cjlckého hlediska v současném seté jinou alter
nativu. Odhaduje sa, 2e při současném trendu růstu obyvatel 
i 2a předpokladu, že energetická spotřeba na hlavu zůstane 
stejná, bude nutná v příštích 75 letech zabezpečit tuner 
10 PJ energie ze zdrojů neprodukujících CO,* pokud se je
ho obsah v atmosféře nemá zvýSit ze Boučasných 350 ppn 
nad jeStě přípustnou mez 450 ppm. 

Pro zabezpečení tohoto dkolu bude třeba po roce 2000 
uvádět každoročně do provozu JE o výkonu 40 až 45 GW, neboE 
obnovitelná zdroje /vodní, sluneční a větrná energie/ ne
budou schopné zajistit v nejlepším případě více než asi 
třetinu potřebného množství /2/. Pokud se tento dkol nespl
ní a pokud bude nutné energetické potřeby krýt ze spalova
cích procesu, pak lidstvo čekají ponuré perspektivy života 
v podmínkách rozvinutého skleníkového efektu, kdy jaderné 
havárie i černobylského typu by byly jen méně významnými 
epizodami. 

Literatura: 

1. K.E. Stahlkopf: Americký program pokročilého lehkovodního 
reaktoru předvídá biioucí požadavky energetiky. 
Překlady z jaderné techniky 21 /1989/, č. 3 

2. W. Btirkle: Vyhlídky jaderné energie Štěpení v příštích 
padesáti letech. 
Výběr informací z jaderné techniky 18 /19S9/, č. 9. 
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tfloha výzkumu při rozvoji jaderná energetiky v ptiltich 
50 letech 

Ing. MiloB Drahný, CSc. 
Ústav obecné energetiky ČSAV 

£U2á_2áE9á5íh2_b2SB9áší5t!£í_S_ÍSt2_2feÍS!Sil5 
Klíčovou fázi každého řídicího procesu je rozhodování, 

tj. odstranění neurčitosti výběrem optimální alternativy 
z alternativ možných. 

Pro snížení rizika přijetí neoptimálního rozhodnuti se 
zpracovávají podklady. Mezi ně patři 1 podklady výzkumného 
charakteru, tj. taková, které vyžaduji nejen tvůrčí pří
stup, ale vědecký způsob zpracování /včetně nasazení pří
slušných teoretických a experimentálních metod/ a která 
obecně nejsou zpracovatelná v pracovním pořádku a v reálném 
čase /tj. v intervalu od okamžiku, kdy byla zjištěna nut
nost rozhodnout, do okamžiku, kdy musí být rozhodnuto, aby 
se řízený objekt nedostal do nežádoucího stavu. 

Takové podklady muže zpracovat prakticky pouze profe
sionální výzkumný kolektiv, odborně přisluSný a přísluSně 
zaměřený a vedený, pokud si vytvořil schopnost danou pro
blematiku řeSit a pokud ji začal řeáit v předstihu, aby v 
době, kdy ее stane předmětem rozhodováni, byly jil к dis
pozici použitelná výsledky /1,2/. 

Výzkum jako zpracovatel výzkumných podkladu pro rozho
dování všech rozhodovacích míst v celá hierarchii a iířl 
systému řízení daného národohospodářského objektu /NHO/, 
je tedy jedním z neopominutelných partneru, jehož činnost 
je pro zabezpečování rozvoje a chodu NHO nezbytná. Je na 
čase, aby si to ostatní partneři uvědomili, viděli, v čem 
jim mile pomoci jedině výzkum, a byli zainteresováni na 
zlepšování své práci a tím i na využívání výsledku výskumu. 
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Základní tikoly řízení, tj. vytyčení cílu, stanovaní, za-
jiltění a rozdělení sil a prostředku, operativní řízení rea
lizace a využití, ae postupně konkretizují ve čtyřech stu
diích úplného cyklu řízení /3/t 

PROGNÓZA - PROGRAM - PLÁN - REALIZACE 
EfSSBfill /n* 20 - 50 i více let/ je podklad pro volbu 

strategie. Analyzuje možně varianty budoucích stavu NHO. 
Vychází z rozboru technických a ekonomických možností a 
podmínek pro dosažení dlouhodobých ekonomických a politic
kých cílů. Zkoumá, která ze současných trendu je molno ex
trapolovat a jak, a která nová kvality ja třeba očekávat a 
jak je vyuiít, Naznačuje molná, zejmána dlouhodobá, důsled
ky rozhodnutí, která mají, nebo mohou být přijata. Účelem 
prognózy není předpovědět jednoznačně budoucí stav, nýbri 
vyšetřit dostatečně Široká spektrum možných variant strate
gií /resp. možných cest к možným cílům/, včetně vlech pod
statných souvislostí a podmínek a předběžně je ocenit. Pro
gnóza je správná, když pomůže snížit riziko přijetí neopti-
málního rozhodnutí při volbě strategie. 

Prognóza je dománou výzkumu. 
SES3ESS /*s " 2 0 1**/ 8 e odvozuje z Prognózy a z aktua

lizovaných údajů o stavu a trendech NHO 1 jejich mezinárod
ních vazeb. Rámcově vytyčuje strategická cíle a směry roz
voje /vč. určltáho pásma kvantitativních ukazatelů/. Může 
mít rosná názory, resp. zahrnout více návazných materiálů -
dlouhodobý výhled, perspektiva, perspektivní plán, direkti
va resp. směrnice pro PLP aj. Zpracovává jej centrum /orgá
ny vrcholováho řízení průřezová i resortní/ jako podklad 
pro přípravu PLP /vč. mezinárodní spolupráce/. Zabezpečuje 
kontinuitu jednotlivých PLP a věcnou návaznost resortních 
PLP /tj. dkolů resortních subsystémů NHO/, tuto úlohu plní 
i při zajiltování Realizace, i když jeho hlavní dčel končí 
schválením PLP. 

Výskům se na Programu podílí případným dopracováním 
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některých variant Prognosy a dala zpracováním metodik -
modely, optimalizační metody, návrhy kritérií optlaálnos-
ti - /a provedením některých výpočtu/, a také návrhy vý
zkumných programu pro zařazení do PLP. 

řláO /pětiletý - PLP/ ae odvozuj* za aehváleného Pro
gramu. Je základním a rozhodujícím dokumentem, který aá-
vazně urSuje konkrétní /taktická/ úkoly na 5 let. Má re
sortní členění, tj. celonárodohospodářaká úkoly rozclefiu-
je do úkolů pro jednotlivá resorty. PLP obsahuje i likoly 
/výrobnt; h064434jî aK.é a vědeckotechnická/, která skončí 
/reap, jejichž realizační efekt se uplatní/ až v příětí 
Ci přeapříětí pětiletce/ pro posuzování jejich plnění, 
reap, odchylek v jejich plnění, je důležitý Program a ony 
jsou důležitým vstupem pro aktualizaci Programu na násle
dující období. 

Výzkum se na přípravě PLP podílí zpřesněnými podklady 
pro výrobně hospodářská úkoly a předavlím návrhy plánu 
výzkumných prací. 

BSSlíSeSS P L P •• uskutečňuje prostřednictvím roSních 
prováděcích plánu, ty mají výlučně resortní charakter, 
odvozuje se /s přihlédnutím к novým skutečnostem/ z PLP. 
který se jimi naplňuje a realizuje ve výrobně hospodářská 
i vědeckotechnická oblasti. 

Obsahují i realizaci výstupů výzkumných prací. 

3 • 5é&iseQí-5-fiEli!S2¥§32_!í2žfe!iSL§_Í§ÍiSb-BáY.ftSB2S!: 
Základní výzkum /Vit a aplikovaný výskům včetně vývoje 

/AV/ se od sebe lili stupněm konkretizace avých cílů a 
adresnosti výsledků. 

Aby AV měl schopnost řeilt konkrétní dkoly pro praxi 
/a tuto schopnost je třeba usilovně a soustavně budovat 
a rozvíjet/, musí se cílevědomě opírat o pokrok dosažený 
v zv. 

Naopak, řada poznatku, získaných v AV, je schopna zo
becnění a rozliřuje vědecké základy budované ZV. 
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AV a tV м doplňují a prolínají, nelze ja jednoznačně 
a přesni rozliiit a oddělit - ani po organizační stránce. 

Organizace AV musí, aby nežily z podstaty, v řadě pří
padů zabíhat do IV. PráčoviIti ZV se pak neobejdou bez 
některých konkrétně zaměřených /cílených/ aplikačních pra
cí /ne-li z jiného d&vodu, tedy aby vrcholně kompetentním 
kritériem praxe změřily a ověřily správnost svých snah/. 

Zjednodušeně řečenoi ZV hledá uilvatele svýeh doeaže-
x/ ných poznatků ex post ', zatím co AV má uživatele daného 

a hledá takové poznatky, které tento uživatel potřebuje. 
Přísně vzato, spojení ZV a praxí je možné pouze pro

střednictvím AV /aplikační výzkumné a vývojové činnosti/, 
který umožní směřovat poznatky ZV ke konkrétnímu uživate
li a uzpůsobit jeho potřebám. Mění přitom rozhodující, zda 
tuto aplikační fázi výzkumu zajisti /samo/ pracoviStě ZV, 
nebo do procesu vstoupí jako mezičlánek pracoviště AV a 
stane se zprostředkovatelem využití výsledků ZV v praxi. 

< • EUái 5*¥*-2-KJYOÍi-£8x..JEK_do_5o!cu_2Q30 
Ústav obecné energetiky ČSAV zpracoval představy o vý

voji Č8. energetického modelu do r. 2030, a to metodou 
scénářů /4/. 

Optimistický scénář předpokládá, že se v plné míře 
a s kladným výsledkem podaří uplatnit změny v mechanismu 
řízení a le se čs. národní hospodářství bude rychle roz
víjet Intenzifixovaným způsobem a tedy i za relativně se 
snižujících energetických vstupů, ovlem intenzifikace v 
energetickém hospodářství znamená m.j. zvyšování stupně 
elektrizace. 

x/ 
To platí obecně pro badatelský ZV, cílený ZV se jii 
od počátku zaměřuje na /předvídané/ potřeby /více méně/ 
konkrétních uživatelů. 
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Střední scénář předpokládá nlllí trendy rozvoje a 
intenzifikace, eol vSak znamená m.j. vyllí epotřebu ener
gie na jednotku národního duchodu i vyllí celkovou spotře-
bu energie. 

Pesimistický scénář předpokládá jeltě nlllí trendy ... 
atd., je třeba poznamenat, ie 1 tento scénář je jeltě 
dosti optimistický. 

z ulitých forem energie je zatím specifikována /v ně
kolika variantách pro každý scénář/ výroba elektřiny. zde 
bude trvale stoupat podíl JE /který v r. 2030 přesáhne 
801/, mluví pro to jejich disponibilita, hospodárnost 1 
ekologifinost. Vedle nesporného požadavku na jadernou bez
pečnost bude třeba zajistit soustavná anlžování výstavbo
vých i výrobních nákladu a podstatná xvýlení manévrova-
telnostl JB. 

Na specifikaci potřeb tepla - nízkopotenclálního dodáv
kového 1 středně a vysokopotenciálního - se pracuje, jde 
především o potřebu tepla, kterou bude moino a nutno krýt 
z jaderných zdrojů, a£ jii odběre» z JE s tlakovodníal 
reaktory nebo z vysokoteplotních reaktoru /HTGR/, zdůraz
ňuje se nutnost využití odpadního tepla. 

JE s tlakovodními reaktory se u nás budou stavět ales
poň do r. 2020, proto stojí za to je soustavně a výrazně 
zdokonalovat. Předevěím jde o jednotky 1000 MW a více pro 
tzv. "velká" lokality, kterých patrně nebude více nel 12 
a která bude třeba pro JE trvsle využívat, vidy se dvěma 
bloky v provozu - kvall kontinuitě dodávky odběrového tep
la i využití odpadního tepla. Dožité bloky bude třeba na
hrazovat novými příslušně vylSího výkonu. 

V dvahu připadají rovněž jednotky okolo 500 MW /po r. 
2O10, až bude vyulita většina velkých lokalit/ - pro. tzv. 
"sulé" lokality volené především s ohledem na dodávku tep
la, 1 malé lokality by měly bít trvalé. 

JE s HTGR by se u nás měly budovat od r. 2010, přede
vším jako zdroje vysokopotenciálního tepla pro Integrova
né energetirkochemlcké systémy, jsou přitažlivá 1 pro 

23 



dobré* bezpečnostní vlastnosti a pro možnost modulového 
uspořádání do řady jednotkových velikostí. Novou lcve.ll ->u 
je nutnost přímého spojení HTGR s příslulnýs technologie 
kým procesem, proto pro ni bude třeba vybírat svláitní 
lokality. 

Po г. 2О20 se stane patrně i u nás naléhavý* dokonale 
využívat palivo a tedy 1 usevřít palivový cyklus « nasadit 
rychlá množivtf reaktory /RR/. JE s RR budou mít patrně vět-
li jednotkovou velikost, bude je možno uaísEovat do velkých 
lokalit jako náhradu za dolila JE s WER. 

Současná Ss. W Z je schopna velmi komplexně řelit pro
blematiku WER /táto schopnosti je třeba plni využít při 
účelná dělbě v mezinárodní spolupráci/ a vybraná otázky 
RR. Není sátím orientována na problematiku HTGR. 

5 • 9B$i5SÍi25£fi..B£29£3ff5_YÍ SiSYeii-SBtiMliSSSS -SJ? S£S!&Y. 

Skutečný strategický Program rozvoje Jaderná enargitiky 
v CSSR /na IS - 20 let/ to není jen pořadí JE a termíny 
spultlní jednotlivých bloku. Nutně musí zahrnovat celý es. 
JEK jakožto systém řízení, vlechny jeho složky a Slánky a 
jejich vzájemná vazby 1 vazby vnijií, vnitrostátní 1 za
hraniční. 

Strategický Program stanovuje strategická cíle / v sou
ladu s eelonárodohospodářbkými cíli/ a vytyčuj* cesty к 
nim, jejichž reálnost, optimálnost, efektivnost musí být 
prokázána, a to nejen prognostickými studiemi, ale 1 
optimalizačními propočty. 

Stanovuje eíly a prostředky, potřebná к dosažení cílu 
a jejich organizování v rámci příslušných základen a je
jich složeki výzkumná, investorská, projekční, výrobní a 
dodavatelská strojní a stavební, provozní, opravárenské, 
včetně rekonstrukční a likvidační. Určuje, jak nová složky 
vytvářet a vytvoření rozvíjet a modernizovat /a případně 
utlumovat/, a zajiiEuje jejich optimální nasazování a 
plynulé využívání. 
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Na výzkumu pak je, aby byl aohopan pro vytvoření optima
lizovaného Programu poakytnout kvalitní podklady, to ovlem 
muaí být na nim poradováno, rosp. roual mu být vfias sedány 
příslušné systémové ilkoly, a nejen řelení Jednotlivých vý
robkových inovací nabo detailních technických sleplení. 

Ta mohou přinést: milionové deputy /detailu je mnoho , 
takže 1 mlllond RIQSQ '~ýt mnoho/. Závažnější jo «dokonalení 
JE jako celku, která mula být dosaženo uplatněním výaladku 
výzkumných prací, jejichž předmětem je optimalizace cald 
JE, sda mule být ftkt atamllionový 1 větší /podaří-11 ae 
přiblížit projektu JE a větové" drovnl/, Cílevldomý výzkum 
/předevlím aplikovaný, avlak využívající 1 výsledky základ-
ního výzkumu/ zamořený na optimalizaci Pr09rámu jako celku, 
mdle přinést desetimlliardové úspory, reap, zabránit dcse-
tlmlllardovým ztrátám. Dokazovat to předem "účetnickým" 
zpdsobem zřejmě nikam nevede, dodatečně vlak lze doatl 
přeaně vyčíslit ztráty, která způsobí např. zpoždění vý
stavby EMO a ETE /o EKE zatím nemluvě/, ke kterému dochází 
proto, 2c něoo nebylo včas vyřeleno, rasp, la bylo rozho
dováno na základo nedostatečně propracovaných a zdůvodně
ných podkladu. 

Skutečný přínoa výsledku výzkumu aa male ovlem dosáhnout 
jen tehdy, kdy* tyto výsledky jsou v souladu a potřebami 
uživatelů /ty se v proběhu času mění, proto řeěitel a uli-
vatel muaí být v trvalém kontaktu/ a le uflvatelá ve výrob
ně hospodářské oblasti zajistí realizaci /při té mdle ře
ěitel pouze napomáhat/. 

yJ4t6be£sguQsfibtf.£*DQ9t£* 

Cesta, která vede od myšlenky, resp. vědeckého poznatku, 
ke skutečnému novému výrobnímu prostředku a nebo spotřební
mu předmětu, bývá schematicky znázorňována řetěacemt 

VlOA - TECHNIKA - VÍROBA - uflTÍ. 
Ncjde-11 o jednoduchou výrobkovou inovaci, nýbrl o slo-

llté technické dílo, jakým je např. JE, je řetězec nevý-
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etllný a je třaba jej doplnit např. takto.» 
VĚDA - TECHNIKA - VÝROBA - VÝSTAVBA - PROVOZ /a 

Uliti produkce/ - REKONSTRUKCE - LIKVIDACE /a snovuvyulltí 
odpadu/. Vleohny Články takového řetizce al zaaloull, aby 
byly aouatavně zdokonalovány a aby tedy byly 1 předmitem 
výzkumu základního i aplikovaného - i aama věda*'. 

Termín projekt má v čeltině dva významy, llrlí a ullí. 
Projekt v lirlím emyalu /anglicky project/ zahrnuje celý 
řetizeo viníku a fungování určitého /elolitého/ technické
ho díla /např. JE/, které je jako oelek budováno a jako 
ееlek ulíváno. Projekt v ullím amyalu /anglicky deaign/ je 
pak jedinou, avlak uzlovou a klíčovou části řetězce / a 
projektu v ělrěím amyalu/, která přadetavuje konkrétní re-
ellzeění výotup vědeckotechnické Činnosti a je hlavním pod
kladem pro hmotnou /případně opakovanou/ realizaci např. JE. 

Projekt v lirlím amyalu /říkejme mu velký oílový projekt 
VCP/ mule být formulován jako nová kvalita vidy na základ! 
urfiltého aouboru nahromaděných vědeckých, reap, vědeckotech
nických poznatků a na základě určitého atavu techniky, reap, 
připrevenoeti výstavbové základny, aby uspokojoval urCité 
potřeby národního hospodářství /společenskou objednávku/. 

VCP pak etanovuje, jaké vědeckotechnické práce je třeba 
a je molno talolit a dokončit a jaká opatření /zdokonale
ní je třeba a je možno uskutečnit ve výstavbové základné 
/investorské, projekCní, výrobní, atavební/, aby v požado
vaném termínu mohl být zpracován projekt v ullím smyslu 
/otnaCme jej P - X/. 

Mál aemlnář se zabývá "Velkým cílovým projektem JE s 
bloky WKR 1000 nové generace se svýlenou bespeCnoetí a 
slepěenýml technlekoekonomlckýml ukazateli" /oznaCme jej 
VCP - 1/ a hlavně jeho realizačním výstupem - projektem 
§2 /P - 12/. Vahledem ke krétkoetl lhůt ее problematika 

x/ 
'Vědě o vědě eice existuje, ale je ne češe, aby pro
nikla 1 do apllkaCní oblaetl. 
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VCP - l redukuje na "inventuru", která disponibilní vý-
eledky vědeckotechnických prací je dcelná a reálná vyuSít 
v P - 92 a za jakých podmínek ve výstavbová základně. 

Aby se tato nouzová situace, dejme tonu za 5 let, 
neopakovala, bude třeba co nejdřív - a to částečná již 
na tomto semináři - vyjasnit zásady formulace následného 
VCP-2/zejmána jaká nové kvality má a muže přinást/ a zvá
žit, jaká vědeckotechnické práce je třeba neprodleně zalo
žit /a jaká opatření ve výstavbové základně uskutečnit/, 
aby jejich výsledky byly к dispozici pro realizaci prostřed
nictvím P-97 /reap. P-98/. 
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Rozvoj ča. jaderni-enerqetlckého atrojírenatví a jeho 
mezinárodní apaclalliace 

Ing. Václav Saroch 
k.p. Skoda Plzeň 

*• S2SS2l.Sfx.l§ďS£QŠ:S&SS9§tlskÍb9.!tCOlíC§Qftyí 
První ca. jaderné elektrárny, elektrárna AI a plynem 

chlazeným a těžkou vodou moderovaným reaktorem KS 150, 
61 dvoj blok VI t reaktory WER 440, typu V - 230, z Ižo-
rakého výrobního aávodu, byly postaveny bez velkých spe
ciálních investic v čs. jaderném strojírenství. Speciální 
výrobní a dodavatelské kapacity vyčleněné pro jaderné stro
jírenství byly koncem šedesátých let a začátkem sedmdesá
tých let nevelké a pro tehdejší způsob výstavby i dosta
tečné. 

Když doilo к dohodě mezi vládou CSSR a SSSR o spoluprá
ci při výrobě zařízení pro jaderné elektrárny formou koo
perace /13.3.1974/ a čs. jaderné strojírenství se začalo 
připravovat i na dodávku primárního okruhu V2, existoval 
tudíž sovětský požadavek na výpomoc ča. průmyslu sovětské
mu promyslu při výrobě reaktoru WER 440 do konce roku 
I960, ve výhledu bylo jednání o JE Dukovany a mnohostranná 
dohoda, doilo i к první etapě speciálních investic do čs. 
jaderného atrojírenatví. Usnesením předsednictva vlády 
CSSR z 30.1.1975 bylo rozhodnuto o těchto investicích: 

mil Kčs 
škoda Plzeň /reaktorová hala, hala řídících 

mechanismů/ 1 450 
VŽSKG Oatrava /výrobna parogenerátorů a 

kompensátorů/ 2 169 
Sigma Olomouc /výrobní haly Hodonín, Opava, 

Modřany a ] , / 1 122 
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Chepot Brno /spec. chemie/ ^ all Kčs 
ZES Brno, včetně dnešního k.p. SES TlmačeV ipolu 458 
ŽAZ Vamberk /výroba přídavných materiálů/] 
Stavby podmiňující jaderný program /škoda, 

VÍSKD, ZJF, ZEZ/ 1 244 

celkem 6 44 3 

Když se koncem 6. pětiletky ukázalo, že uvedené investi
ce nezajistí vše-rhny povinnosti vyplývající z uzavřené 
Mnohostranná specializační dohody RVHP z 28.6.1979 a to 
jak kapacitně, tak technologicky při přechodu na výrobu 
komponent pro WER 1000, bylo rozhodnuto usnesením PV CSSR 
S. 317 z 12.11.1981 o druhé etapě doinvestováni es. jader
ného strojírenství: 

mil Kčs 
škoda Plzeň /doinvestovaní hutí pro výrobu 

ingotů, lis 72MN, hala na výrobu alter
nátorů, inv. pro výrobu lineárního kro
kového i-ohonu, odstřeďovací tunel a j./ 1 327 

VŽSKG Ostrava /doplnění výroby/ 170 
Předprojektová příprava /Skoda, Sigma/ 610 

celkem 2 107 

Obě investiční etapy představují 8,5 mld. Kčs a tvoři 
jádro toho, co bylo do čs. jaderného strojírenství vlože
no a je ještě vkládáno. /Pozn. Hospodářské noviny, ČI. 
nám. FMPE s. L. Blažka "Kolik a co" uvádí "12,3 mld. vlo
ženo do základny pro výrobu komponentu", což je zhruba v 
souladu a neovlivňuje dalií úvaha/. 

činily-li celkové investice vložené do národního hospo
dářství v období 7. a 8. pětiletky 1 717 mld. Kčs, pak u-
vedené dvě investiční etapy představují 0,5%. Toto jedno
duché porovnání dokazuje, Se i malý stát, který maže se 
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optit o avou průmyslovou tradici a inženýrská sazemi, 
male při koneantraoi úměrných investičních prostředků 
zvládnout výrobu úctyhodných zařízení pro energetiku 
domácí i aouaedních zemí RVHP. 

2a uvedené proatřadky byla vybudována výrobní základ
na, která např. v k.p. Skoda představuje i 
Reaktorová halas 
1. lo3i 1 • IflOra, I - 36m, Jeřáb 400t, zdvih 24m 
2. lodi 1 - 160m, i • 30m, jeřáby 12St a 63t, zdvih 17m, 
lod kontrolní montáže< 1 » 72m, I • 30m, jeřáb 200t, 

zdvih 24m + hl. montážní jámy 15m. 
(/Vybavení reaktorová halyt 
dvl pece, t nichž jedna má rozměry 7,5 x 7,5 - 15m, do 
teploty líhání 850°C, voz 400t, příkon SMW, avařovací por
tály • automaty Б8АЛВ, navařovací polohovadlo OEUMA, nos-
noat 250t, obráběcí jednotky např. svislý karuael Shiess, 
0 daaky 6,5a, max. obrobek 0 16m, h » lOm, pracoviště ho
rizontek + otočný stul Shlaaa, nosnost 350t, pracovittě 
nedeatruktivní kontroly a lineárním urychlovačem 9MeV, do 
ti. oceli 500am, RTG o výkonu 400 kVA, do ti. 90mm, pra
coviště tlakových skoulek do tlaku 250atp, ohřev na zhruba 
ВО С. Soucaaný průchozí profil z reaktorová haxy je 10 x 
10m a pro přepravu nadrozměrných výrobku vlaatní podnik 
přepravní vagón Krupp, nosnost 400t. 
v^Hutni základna podniku odlévá lngoty z vakuovaná oceli 
do hmotnosti I95t, kovářská zpracování je na lieu 72MM s 
multiplikací na 10SMN, s možností lisování vrchlíku z kru-
hovky o max. 0 6,5m. V sousedství reaktorová haly je do
budována nová kalírna pro Šlechtění krouika а vrchlíku 
tlakových nádob s kalením do vody nebo do oleje, dále pro 
tepelná zpracování rotoru parních turbin a alternárotu. 
Olejová a vodní hospodářatví, kalicí jeřáb od fy Kohe, 
Finsko, 3 vosova pec*, vše dimensováno pro díly WEK 1000. 

V současná době je v podniku dokončována hala pro vý
robu alternátoru 1000MW a v moderním turbínovém závodě se 
dokončuje vývoj a byla zahájena výroba turbíny 1000MW. 
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První těleso tlaková nádoby WER 1000 bylo s podniku 
expedováno 20. břasna loňského roku pro zákazníka BLR, JE 
Dělen*. 

Obdobně ve VŽSKG Ostrava jsou vybudovány kapacity a 
zvládnuta výroba zejména parních generátoru a konpensáto-
rfl objemu WER 400 a WEH 1000. Speciální výrobní korpus 
pro výrobu parogenerátoru má téměř dvojnásobnou plochu 
představená reaktorová haly a soustřefluje v sobě halu mate
riálovou, výrobní, montážní a halu pro expedici. Výrobní 
hala je srovnatelná s těžkou reaktorovou halou a je vyba
vena skružovacím strojem SCHIESS, zařízením pro elektro-
strusková vytavování nátrubku kompensátoru objemu, praco
višti pro svařování kroužku a přlvařování nátrubků, obrá
běcími centry pro točná průměry přes 5m a dálky 4m. Vlastní 
trubková vestavba parogenerátoru je ohýbána speciálním stro
jem pro dálky trubek až 16m. Trubky do kolektoru jsou upev
ňovány hydraulickým zařízením zakoupeným v N8R a v Cele za
vařeny spec. automatem. Defektoskoplcká kontrola je vyba
vena mj. lineárním urychlovačem pro max. ti. oceli 300mm. 

Doprava dílu a výrobku je prováděna kolejovými vozy a 
jeřábem s max. nosností 400t. VSSKG zpracovává polotovary 
ve svá vlastní hutní základně na kovářských lisech z nichž 
největll v CSSR má sílu 120MM a je vybaven příaluěným pec
ním hospodářstvím a nářadím. 

Dalělml výrobními kapacitami v ČSSR Cekajícími na zakáz
ky energetických zařízeni v nastávajících pětiletkách jsou 
např. těžká hala v k.p. SES TlmaCe /výroba separatorа а 
přlhříváků páry, kooperační díly pro soubor reaktor/, hala 
pro výrobu kondensátorů páry a vysokotlakých výměníků v 
Selezovcích, k.p. SES TlmaCe. 

Výrobní kapacity, dnes využívaná pro WER 440, WER 1000 
a pro sov, zákazníka má vybudovány a dílem dokončuje s.p. 
Sigma zejmána v Lutíně a Modřanech. 

Závěrem táto kapitoly lze dovodit, že přejde-11 sov. 
generální projektant bloku nová generace na jím avizovaný 
jmenovitý výkon 1300MW resp. 1500MW a současně si bezpeč-
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nostní hlediska vynutí sníZení litrového výkonu aktivní 
«ony, pak budou rozměry komponent primárního a sekundární
ho okruhu větSi, z představených zde výrobců takováto změ
na v projektu půjde za rámec výrobních možností spíše v 
reaktorové hale k.p. Skoda Plzeň, než ve výrobně paroge-
nerátorů s.p. VŽSKG či čerpadel, armatur a potrubí v 
s»p« Sigma* 

Na základi dohod o spolupráci mesi ČSSR a SSSR v oblasti 
rozvoje jaderné energetiky a na základě mnohostranné doho
dy o výrobě a dodávkách bylo rozhodnuto i o tom jaká zaří
zení bude ČSSR vyrábět a dodávat. 

Rozdělíme-li zařízení jaderné elektrárny WER 400 
/V-213/ a W E R 1000 /V-320/ na deset vybraných hlavních 
komponent, viz, tabulka a připojíme-li ke každé komponen
tě celkovou její hmotnost na blok, získáme v součtu oceně
ní jak velký objem výroby a dodávek če. strojírenství pro 
jadernou energetiku zajiSEuje /věe normováno na jeden vý
robní blok JE/. I když toto první porovnáni je postaveno 
na velmi hrubém parametru, jakým je hmotnost zařízení, 
přesto pro odborníky znající dané komponenty vznikne reál
ná představa jaké objemy prací pro če. továrny jsou zde 
představovány a jak vysoká zaměstnanost je tímto oborem 
v CSSR zajištěna. 

Z uvedených deseti komponent ČSSR vyrábí osm /hlavní 
cirkulační čerpadlo vyrábí SSSR, nádoby systému havarij
ního dochlazování jsou výrobně určeny do SSSR a Rumunska, 
přičemž jejich výroba je zvládnutelná v ČSSR, nevyrábí 
se s titulu dělby práce a plateb/. 
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TABULKA SPECIALISOVANÉ" VÝROBY WER V CSSR 

komponenta 
1 Reaktor 
2 Parogenerátor 
3 Kompenzátor objemu 
4 Hlavní cirkulační 
Čerpadla 

5 Hlavní cirkulační 
potrubí 

6 Systém havarijního 
dochlazování 

7 Turbína 
8 Seperátor-přlhřívák 
9 Alternátor 
10 Blokový transformátor 

a el. př. 

ke/bl 
1 
6 
1 

není 

1 kompl. 

není 
2 
4 
2 

2 

tun/blok 
827 
1117 
127,3 

dodávkou 

198 1 

dodávkou 
1886 
456,7 
558 

496 

ks/bl 
1 
4 
1 

z CSSR 

. kompl. 

z ČSSR 
1 
2 
1 11! 

• tun/blok 
1117,2 
1932 
221,3 

S20 

2181 
460 
546,1 

dodávkou 
pro 1. 

celkem 5666 6977,6 

Uvážíme-li, Že výrobní roční kapacity se na kritická 
cestě pohybuje u WER 440 asi v počtu 3 komponentu, pak 
roční kapacita ča. strojírenství je zhruba 17 OOOt zaříze
ní pro jaderné elektrárny. 

Vzhledem к tomu, že к doinvestování výroby pro W E R na 
kapacitu 2 kompletů ročně již nedošlo, zůstane po vyrobení 
posledního WER 440 výrobní kapacita asi 1,4 kompletu WER 
1000 tj. asi 9800t. 

Tato čísla a jejich rozdíly není možno hodnotit absolut
né, nicméně v sobfi zahrnují dvě tendence. První positivní, 
kdy přechodem na nový inovační typ se zlepšují hmotnostní 
parametry a to výrazně, společnost dostane z WER 100O vý
kon 1MW ze zhruba 60% hmotnosti technologického zařízení 
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oproti WER 440* /Nutno poznamenat, Se za cenu zvýlené prac
nosti ve výrobních závodech, kterýžto faktor při dosavadním 
porovnávání byl pro zjadnoduSení opominut ač ku př. do dvah 
cenotvorných by se tím zanesla hrubá chyba/» Druhá tenden
ce je negativní a odhaluje známou a dosud jen tiSe vyřčenou 
skutečnost, že kapacity čs. jaderného strojírenství budou 
v příštím období nevytížený. 

Požadavky na zvýieni ekonomické efektivnosti výstavby čs, 
jaderných elektráren v rámci přestavby a intenzifikace ná
rodního hospodářství 

Ing. Jaroslav Matura 
Federální ministerstvo paliv a energetiky 

Budoucnost čs. jaderné energetiky spočívá v trvalém zvy
šování její ekonomická efektivnosti. V současné době již 
nepostačuje argumentovat vyčerpaností tuzemských fosilních 
paliv, ani nespornými přínosy, které jaderná energetika má 
v oblasti životního prostředí. Obecně lze charakterizovat 
požadavky na ekonomickou efektivnost jaderné energetiky v 
období 70. let a v polovině 80. let jako relatlvlzaci hle
disek a hodnot vzhledem к tuzemským čs. podmínkám. Tato 
hlediska vyzněla - jak se lze přesvědčit v závěrech státní 
expertizy z tohoto období ve formulacích tohoto typu» Stav
ba nesplňuje požadavky na ekonomickou efektivnost, je ne
návratná, aviak z hlediska omezenosti čs. zásob hnědého 
uhlí a trvalé zhorlování dobyvacích podmínek, jakož i ne
možnost řelit požadavky na růst spotřeby el. energie dovo
zem paliv nebo energie, představuje výstavba jaderných elek
tráren jedinou alternativu rozvoje pallvoenergetické zá
kladny čs. národního hospodářství a proto se souhlasí s rea
lizací stavby. Tato skutečnost, které ovlem nelze upřít 
objektivní platnost v tomto období, spolu s administrativně 
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direktivním říxením v podmínkách extenzívního rozvoje národ
ního hospodářství a nevyváženosti v dodavatelsko-odběratel-
ských vztazích, rozhodně nevytvářela vhodná ekonomická pod
mínky, která by byly progresivní pro růst ekonomická efekti
vnosti čs. jaderná energetiky. 

Novým směrem v hodnocení ekonomická efektivnosti čs. ja
derná energetiky je požadavek formulovaný na počátku druhá 
poloviny osmdesátých let v souladu s trendem v ostatních od
větvích čs. národního hospodářství, a to požadavek na srovná
ní úrovně jadernýcb elektráren realizovaných a připravova
ných v ČSSR s jadernými elektrárnami realizovanými ve vyspě
lých průmyslových státech. Tento přístup - přes obtížnost 
tohoto porovnání a v některých případech 1 spornost výsled
ků např. v oblasti porovnání hodnotových, finančních ukaza
telů - spolu 8 důslednou aplikací ekonomických nástrojů no-
váho systámu řízení je jedinou reálnou cestou, schopnou 
podněcovat zvyšování ekonomické efektivnosti Se. jaderná 
energetiky. Konkrétně si lze tento postup představit tak, 
že porovnávání technickoekonomických ukazatelů čs. a zahra
ničních jaderných elektráren poslouží měření technická vl-
rovně a úrovně organizace výstavby a provozu, a to prostřed
nictvím ukazatelů spotřeby rozhodujících hmot, prostor, 
ploch a pracovního času, zatímco hodnotových ukazatelů 
tržeb a nákladů bude použito pro hodnocení vlivu provozu 
elektrárny na ekonomiku investora jako státního podniku a 
jeho důchodovou situaci, a to důsledně s přihlédnutím к 
požadavkům samofinancování. 

Podrobněji к těmto otázkám bude pojednáno v dalSím 
textu. 

Lze se domnívat, že tento přístup je plně adekvátní 
potřebám hodnocení ekonomická efektivnosti jaderná energe
tiky v podmínkách intensivního rozvoje národního hospodář
ství. 
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tf№*y£2tt*-£b.:№s£&]feb.s*s!&£áE&s 
Pro globální hodnoceni efektivnoati výstavby jaderných 

elektráren používáme obvykle ukazatele 

- měrných investičních nákladu na jednotku inatalovaného 
nebo čistého výkonu, 

- měrných úplných výrobních nákladu na jednotku dodávky 
el. energie /MWh./, nebo tepelné energie /GJ^/. 
Měrné lnveetlCní náklady vyjadřují v běžných cenách 

vliv změn technického řešení, rozsahu, ale 1 změny cenové d-
rovně,která nejsou zanedbatelné. V současné době tento vliv 
Siní jak prokazuji některé výzkumy VÚPEK, meziročně 6-8% 
e tento vliv lze přímo nazvat Inflací v oblasti investiční 
výstavby. 

Vývoj měrných investičních nákladu u bloku WER 440 a 
WER 1000 je tento i 

v tis Kčs/MWh VI V2 Dukovany Mochovce Temelín 
2x 440 2x 440 4x 440 4x 440 4x 1000 

6 700 П 636 11854 15 913 13 000 

Prudký nárůst měrných investičních nákladu u V2 oproti 
VI je důsledkem technické změny typu vlastního reaktoru, 
náročnějlích požadavku na jadernou bezpečnost, ale nespor
ně se u této jaderná elektrárny projevil téi vliv růstu 
nákladu u dodavatelských organizací jako důsledek nízké 
náročnosti v podmínkách administrativně direktivního říze
ni a převahy trhu dodavatelů. 

Výsledná dodriení měrných investičních nákladu u JE Du
kovany oproti JE V2 lze kladně hodnotit, i když se u této 
elektrárny projevil nepřímo vliv prověrky VLK CSSB prová
děné v roce 1983*1984, nevýrazné technické změny, přepočet 
nákladu v cd 1984 /snížení Indexu stavebních prací a cíle
vědomá úsporná práce Investora v závěru výstavby. Kladný 
vliv se projevil též v tom, že po počátečním odsunu bloku 
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byly dalli uvedeny do provozu v termínu, «vent* jeiti pfed 
termínem* 

Nepříznivě se v souboru elektráren s bloky WER 400 vy
víjí měrné investiční ukazatele JE Mochovce. Tyto svou hod
notou 15913 tis Kčs/HWi jsou o 36% vyiií oproti JE V2. 
Elektrárna Mochovce je řešena s vyšší protiseismickou bez
pečností jak ve stavební části tak i v technologickém za
řízení. Je realizována na mimořádně náročném staveništi a 
s dalšími technickými změnami, z nichž aplikace nového 
automatizovaného /stému řízení technologických procesu 
DERIS podle unifikovaného sovětského technického projektu 
s realizaci části přístrojového zařízení s tuzemské Se. 
výroby, patří mezi nejvýznamnější. 

Je třeba konstatovat, že obdobně jako u JE V2, kde 
bylo nutno prověřit oprávněnost zvýSení rozpočtových nákla
dů prověrkou VLK ČSSR z příkazu vlády CSSR, tak u JE Mo
chovce vláda ČSSR uložila provést analýzu oprávněnosti 
zvýSení rozpočtových nákladů oproti a ve srovnáni s JE V2. 
Výsledkem hloubkové analýzy byla kvantifikace vlivů a změn 
v řeSení oproti JE V2, zatímco celkové investiční náklady 
se jen nevýrazné snížily. Oprávněné požadavky dodavatele na 
zvýšení nákladů stavebních prací byly kompenzovány úspora
mi v technologické části. 

Přes tyto skutečnosti nutno konstatovat, le ve státních 
orgánech nadále trvají pochybnosti o objektivnosti výše 
rozpočtových nákladů, přitom jsou náznaky. Ze jejich vývoj 
dosud není u konce. Investor a jeho ústřední orgán dosud 
musí čelit požadavkům na zvýSení rozpočtových nákladu na 
ASRTP, které dle prováděcích projektů dodavatele dosahují 
trojnásobné výSe. 

v mil Kčs V2 Mochovce 2. stavba 
podle analýzy podle PPT dodava-
SK VTRI tele 

1. a 2. 
blok 630,0 930,0 1 900,0 
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nepříznivým ae v období přípravy stavby ukazuje vývoj 
měrných Investičních nákladů 1 u JE Temelín s bloky vyssí 
Inovační řady WER ÍOOO. Od elektráren tohoto typu se oče
kávala výraznějlí ekonomická efektivnosti pr«.ií návrhy 
víak byly zarážející. Studie souboru staveb byla «pracová
na generálním projektantem s měrnými ukazateli na instalo
vaný MW ve výsl 15 500 tis Kčs, které po projednání s doda
vateli ae svýělly dokonce na 16 500 tis Kčs/MW. 

Tento vývoj byl nepřijatelný nejen z hlediska požadavků 
ústředních řídících plánovacích orgánu, ale i z hlediska 
samozřejmých předpokladů snižování investiční náročnosti 
na jednotku instalovaného výkonu při jeho řádovém zvýiení 
• koncentraci na jednom staveništi. 

Oíky úiilí FMPE a ostatních ústředních orgánů byl nako
nec promazán způsob parametrického stanovení rozpočtových 
nákladu vycházejících ze zásady, že národohospodářsky odů
vodněná náklady nové jaderné elektrárny vylší inovační řady 
nesmi překročit rozpočtové náklady - stanovené na úrovni 
měrných ukazatelů - jaderné elektrárny obdobného typu rea
lizované v současné době, tj. jaderné elektrárny Dukovany. 

Tento závěr nebyl pouze subjektivním požadavkem ústřed
ních orgánů, ale byl předložen řadou rozborů a prověrek 
organizovaných FMPE za účasti resortních projektových or
ganizací. Prověrky prokázaly na základě porovnání technic
kého řešení, rozsahu, materiálové náročnosti a propočto
vých kalkulací, ie jsou zdůvodněny požadavky na parametric
ké stanovení propočtových nákladů. 

Konkrétní metodou použitou v tomto případě bylo odvoze
ní celkových Investičních nákladů od měrných úplných vlast
ních nákladu na dodávku el. energie, které neměly překročit 
výši 235,- KČs/MWh., dosaženou u JE Dukovany. Podle variant
ních propočtů v aouladu s metodikou výpočtu ekonomické e-
fektlvnostl dle směrnice FMPE č. 2/1983 náklady hi. II-VIII 
souboru staveb JE Temelín byly stanoveny ve výši 52 mld Kčs, 
tj. 13 mil Kčs/HWl, což odpovídá podle parametrických hle
disek měrným investičním nákladům JE Dukovany» 
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za eyntotičtějlí měřítko ekonomická ofoktlvnoatl nove 
budovaných jaderných elektráren lta povalovat kritérium 
měrných výrobních nákladu na jednotku dodávky. Toto krite
rium ее plně oavédeuje pro hodnocení a porovnáváni jednotli
vých elektráren provozovaných 1 ptipravovanýoh nevíájem v 
podmínkách provosu a ekonomie elektrizační soustavy jako 
celku. Zohledňuje vliv hlavních výrobních Činitele a to jak 
investlSní a fondovou náročnost, tak 1 palivovou elotku a 
finanční výdaje na úrovni popuzovaná hospodářská jednotky. 

Vývoj měrných výrobních nákladu u provozovaných a reali
zovaných jaderných elektráren je následujícíi 

Mírná vlaatní náklady VI V2 JEDU JIMO JITI 
KCa/HWhd 

* 
- projektovaná 1S8,- 223,- 239,- 2«O,- 223,-
- podle ZTEV 144,- 208,- 229,-
- skutečné 1988 137,- 188,- 190,-

Uvedená ddaje prokasují, le výaledky doealcná v rámci 
závěrečného technlokoekonomlekáho vyhodnocení stavby jaou 
přiinlvějlí, neZ projektem předpokládaná a tál, le 1 v dal-
lí etapě, po oavojení provozu, jaou molnoati dosáhnout je
jich sleplení. 

/ Poznámka* Projektem předpokládaná ukazatele jaou vypočte
ny při ročním využití elektrárny i 900 hod/r, 
a výjimkou JK Dukovany, kde toňte ddaj byl vý
jimečně propočítán při vyulltí elektrárny 
i 100 hod/r/. 

Pro hodnocení významu jaderných elektráren pro ekonomii 
provosu elektrlsační aouetavy je dčelná porovnat ukazatel* 
měrných vlastních nákladu jaderná elektrárny a ukazateli 
doaehovanýml u parmích elektráren klaeiokýeh. 

V letech lito - 1987 srovnatelných o jadernými elektrár
nami ae u parních klasických elektráren pohybuji měmd vý-
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robní náklady v důsledku rftstu nákladu palivové alolky od 
200,- do 337,- K6s/MKhd> tj. při průměru sa uvedená období 
268,- Кбе/МИПд. То znamená, Xa vlastní náklady jaderných 
•laktráran doaahují va srovnání а uvedenou průměrnou hodno
tou sa léta 1980 al 1987 pouze 701 nákladu parních elektrá
ren. Uvedená porovnání bere v dvahu náklady na klasických 
elektrárnách bes nákladu na odsiřování seřízení. 0 elektrá
ren Tullffiloe XX a Pocarady, kda ae postupně odsiřovací zaří
zení realizuje, prokazují propoCty budoucí ekonomie provozu 
snadný nárůst vlastních nákladů, a to u PE Tulimlce z 
254,- K6s/MWhd na 372,- Kcs/MWhd i u PE Počerady z 258,-
Kes/Mfhd na 320,- K6s/MWhd, a to i po «spočtení výnosu z 
vedlejlích i kdy! ztrátových produktů odsiřovacího zaříze
ní. Při předpokládanán vysekám využití tlehto odsiřovacích 
elektráren bude mít tento vývoj značný negativní vliv na 
průměrnou nákladovoat výroby el. energie v 6a. elektrizač
ní soustavě. 

Pro dokresleni významu jaderných elektráren pro celko
vou efektivnost provosu elektrizační soustavy je hodnocení 
výnosnosti výroby el. energie v jaderná elektrárně k průměr
ná eeni el. energie realizovaná v roce 1988 podle atruktury 
tarifů a dodávek u odběratele ve výěl 494,- Kea/MWh. Z po
rovnávání vlastních nákladů a výnoaů vstaienýeh na jednot
ku dodávky lse stanovit, Se dodávkou 1 MWh pro národní hos
podářství lze realizovat na jaderných elektrárnách /po d-
rpvaě vlastních nákladů se započtením lnlenýreVá činnosti 
e podílu nákladů na rosvod/ výnosy» 

JI VI a JE V2 24S,- KCs/HWhd 
JI Dukovany 206,- K6a/MWhd. 

U parních elektráren jsou tyto výnosy nižiít 

•I Tuěimlce XX 183,- Kcs/MWhd 
Pf Chvaletice 78,- Kcs/MWhd 
ti Počerady 179,- K6s/MWhd 
M Dětaarovloe 47,- KCs/Mihd. 
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TotQ porovnání má určité metodické vady e obtílnosti 
spočívající v tom, Ie zprůměrované vlastní náklady «shrnují 
1 stárli PE a průměrná realizované cena nepřihlíží ke sklad
bě tarifu /ěpičkové energie/. Avlak porovnání moderních JE 
s hypoteticky moderní a ekologicky Čistou PE by bylo ještě 
výraznejií ve prospěch jaderných elektráren, 

Z když z uvedenýc výsledku vyplývá, ie jaderné elektrár
ny jsou značným přínosem pro provoz natí elektrizační sous
tavy a rozbory jednoznačně potvrzují účelnost orientace na 
zvyiování podílu v/roby z jaderných zdrojů a tím 1 na rea
lizaci strukturální přestavby v tomto směru, nelze v pří
pravě dalSích jaderných elektráren slevovat z požadavku na 
trvalé zvyiování jejich ekonomické efektivnosti, 

V návaznosti na přestavbu modelu řízeni čs. národního 
hospodářství a rozliřování uplatněni ekonomických nástro
jů řízení, «e mění a doplňují i požadavky na metody hodno
cení ekonomické efektivnosti investic. 

Tak např. je požadováno vyhodnocení efektivnosti jader
ných elektráren z hlediska návratnosti vložených prostřed
ku a to Í se započtením nákladů na budoucí likvidaci, kte
rá je uvažována s náklady 1,4 rald/blok u WER 440 a 2,6 
mld Kčs/Ыок u WER 1000. 

Tyto výpočty, které v podstatě vycházejí z nové metodi
ky SPK částečně upravené na podmínky odvětví energetiky, 
tzn., že návratnost je vypočítána z hrubého zisku a z odpi
sů a nikoliv jen z přírůstků hrubého zisku a tím se výpočet 
metodicky liií i od výpočtu návratnosti dle směrnice býv. 
FHTIR č. 17/1981, prokazují jeStě stále neúnosně dlouhou 
dobu návratnostit 

VI V2 JEDU JEMO JETÉ 
návratnost, roků 10,5 15,6 14,8 22,0 18,q 

Z hlediska správnosti tohoto hodnoceni lze metodiku vý
počtu, odliěnou od výpočtu SPK a uvedené směrnice, přijmout 
vzhledem к vysoké investiční náročnosti výstavby jaderných 
elektráren a tím ke značné tvorbě odpisů. To znamená, Ze 
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návratnost vypočtenou jen z tvorby hrubého zisku /přírůst-
каш hrubého zisku/ nelze u jaderných elektráren aplikovat, 
1 když u těchto staveb, jak vyplývá z výše uvedených hod
not a z hodnot rozdílu tržeb a nákladu při vysokém využití 
a výrobě el. energie, jde o hodnoty vysoké. 

Smyslen těchto výpočtů a úvah o době návratnosti Ce. 
jaderných elektráren není nerealistická kritika delší doby 
návratnosti, než je dnes SBČs požadovaná návratnost u prů
myslových investic zpracovatelského průmyslu, která by se 
měla pohybovat mezi 4 až 7 roky a kterou v žádném případě 
nelze u jaderných elektráren dosáhnout, ale dčelem je o-
zřejmění směru, kterým se má u těchto staveb dalSÍ postup 
ekonomické efektivnosti ubírat. Tímto směrem je jednoznač
ně snižování investiční náročnosti výstavby našich jader
ných elektráren. 

ÍSďS£BÍSb.,Ssš!s££Š£eG-SS&SáS!í.Q9&!íEáiQÍSb_li!&2S£eí§ 
V posledních letech byly připraveny nebo i publikovány 

některá rozbory porovnávající Cs. jaderné elektrárny s 
elektrárnami realizovanými ve vyspělých kapitalistických 
státech. Byl u nich uplatněn různý přístup a je dosud mno
ho nejasného v metodě, jak к tomuto problému, který se ji
nak zdá nezbytným, přistupovat. Za objektivně nejprůkazněj
ší lze považovat metodu porovnávání naturálních ukazatelů, 
«pracovanou ve spolupráci EGP-FEL z roku 1985 a dále rozvi
nutou publikací autorů CVUT-FEL. Vato metoda obsahuje ved
le prostého porovnání použitých komponent též měkteré ob-
jektivizující matematické přístupy. 

Vycházime-li z porovnávání naturálních ukazatelů na vý
stavbu jaderných elektráren u nás a ve vyspělých průmyslo
vých zemích nutno konstatovat, že indexy spotřeby jednotli
vých hlavních materiálových položek nalich jaderných elekt
ráren Dukovany 1 Temelín jsou značně vysoké proti srovná
vaným zahraničním jaderným elektrárnám /Mlddletown USA 
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lx 1192 a Bibli* "в" HSR lx 1240/ a to i v přepočtu na 
ÍOOO MWe. 

Tak u jaderné elektrárny Dukovany jsou vyšší Indexy 
oproti referenční elektrárně Biblia následující /Biblls - 1/t 

beton 
armovací ocel 
technologická ocel 
barevné kovy a spec. slitiny 
silové kabely 
sdělovací a ovládací kabely 
zastavěná plocha 
pracovní Cas 

5,4 
6,7 
2,0 
2,7 
2,tí 
2,5 
5,0 
5,4. 

Oproti referenCní elektrárně Middletown, která je hypo
tetickou elektrárnou, jejíž projekt a viechny ukazatele 
byly vypracovány pro potřeby amerického ministerstva ener
getiky a představuje průměrnou elektrárnu v USA, jsou tyto 
indexy s výjimkou technologické oceli /2,1/ a barevných 
ková /3,2/ a málo nižší. 

U elektrárny Temelín jsou tyto ukazatele příznivější 
a svědCÍ o tom tyto Indexy /Biblis - 1/t 

beton 
armovací ocel 
technologická ocel 
barevné kovy a spec. slitiny 
silové kabely 
sdělovací a ovládací kabely 
zastavěná plocha 
pracovní Cas 

3,1 
2,6 
1,8 
2,1 
1,5 
1,5 
4,7 
5,2. 

Oproti elektrárně Middletown jsou tyto ukazatele ai na 
barevné kovy /2,5/ vesměs nižší. 

Při použití souhrnného Indexu celkové spotřeby hlavních 
komponent při výstavbě vybraných jaderných elektráren v 
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CiSR a v aahraničii tj. pfl metodě, kdy souhrnný index je 
vypoCten jako válený průměr indexu spotřeby jednotlivých 
pololek, který urCuje průměr spotřeby hlavních materiálo
vých a věcných komponent srovnávaných elektráren, lze se 
značným stupněm objektivity dospět к závěru, Se elektrárna 
Dukovany je 2,6 krát náročnějSÍ na materiál a řas odpraco
vaný na stavenllti neS americká elektrárna Middletown a 
4,4 krát náročnější, neS západoněmecká elektrárna Blblis 
"B". Výsledky u elektrárny Temelín jsou příznivější a jsou 
vyjádřeny indexy 2,2 oproti elektrárně Mlddletown a 3,8 
proti elektrárně Biblls "B", ale tyto efekty jsou menBÍ, 
nei by se dalo očekávat při přechodu na projekt a podstat
ně dokonalejlí technologií. 

Z uvedených výsledku lze bez větiího rizika dedukovat 
závěr, Se v poměru ke spotřebě hlavních komponent výstavby 
a času spotřebovaného výstavbou jsou čs. jaderné elektrár
ny téhoS výkonu oproti zahraničním elektrárnám pořizovány 
dral. To znamená, Se hlavní směr daliího vývoje ekonomické 
efektlvnoatl ča. jaderných elektráren je nutno jednoznačně 
zaměřit na sniSoviní materiálové, prostorové a časové ná
ročnosti a tím 1 na snižování investiční náročnosti 
atavby. 

III. Závify..a_dopo£jjčení 
К uvedeným rozborům lze oviem připojit následující 

doplnění. 
Viechny rozbory, které má ústřední orgán к dispozici, a 

to i rozbory zpracované se značnou technickou prukazností 
v rámci přípravy zadání pro projekt nové generace, které 
zahrnovaly i porovnání s některými projekty francouzských 
jaderných elektráren, byly prováděny za elektrárny jako 
kompaktní celek* včetně viech objektu nacházejících ae v 
oploceném Uzemí elektrárny, případně 1 výjimečně mimo 
/u objektA zařízení staveniště/. Tedy zahrnovaly veikeré 
výrobní, pomocné, obaluZné a sociální budovy elektrárny. 
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Toto srovnání na první pohled přesvědčuje, že je nepřízni
vé pro Cs. jaderná elektrárny a podporuje názory o "nepo
rovnáte Inost i" Ss. a zahraničních elektráren. Tato "nepo-
rovnatelnost" ve značná míře spočívá v odlišných organi
začních, dodavatelsko-odběratelských podmínkách a rozsahu 
ekonomických a sociálních služeb. Dosavadní Ss. podmínky 
a nejen československá, jak ukazují rozbory, ale 1 pod
mínky ve všech zemích RVHP vedou Investory a projektanty 
к řeSení co nejúplnější soběstačnosti a organizační uzavře
nosti každá jaderno elektrárny jako samostatného celku. 

Překonání tohoto stavu nebude snadnou a jednorázovou 
úlohou. Bude vyžadovat značné úsilí státních podniku, ale 
1 státní sféry к přípravě podmínek racionální dělby práce 
při opravách a údržbě jaderných elektráren, organizaci a 
zabezpečeni ostatních služeb jejich optimální centralizací. 

Do doby, než se podaří tyto podmínky vytvořit, doporu
čuje se přizpůsobit reálné skutečnosti i metodiku porovná
vání ča. a zahraničních jaderných elektráren. 

Globálně řečeno zadáním a vypracováním technického pro
jektu nov4 generace bude řeiena pouze část úkolu na zvyšo
vání drovně čs. jaderných elektráren. Druhá část, a to roz
hodující z hlediska čs. podmínek, kdy hlavní roli sehrávají 
investor a čs. generální projektant jsou opatřeni, týkající 
se sekundární části vlastní elektrárny a vlech pomocných 
a obslužných objektu. 

Naskýtá se nutnost prohloubit systém porovnávání čs. 
a zahraničních elektráren a vypracovat metodiku, podle níž 
bude možno technicky definovat a technlckoekonomicky vyhod
notit 
a/ srovnatelnou část čs. a zahraničních, západních jader

ných elektráren, která bude zahrnovat všechny nezbytné 
výrobní objekty elektrárny /pro výrobu «1. energie, 
ale 1 ve specifickém případě pro výrobu a dodávku tep
la/, palivové hospodářství, zpracování a uskladnění 
radioaktivních odpadů aj.# 

b/ nesrovnatelnou část, vyplývající ze specifika Cs. pod-
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mínek organizace, reallsace a provozu jaderných elektrá
ren» která zahrne požadavky spojená se zvýšeným podílem 
interní ildržby prováděná vlastními pracovníky provozova
tele, skladu, dílen, iatnovacích a sociálních prostoru, 
administrativních a provozních budov, požární ochrany 
nad rámec nezbytných potřeb elektrárny, specifické ostra
hy, obrany apod. 
Cílem této metody by bylo získání použitelného mechanis

mu к rozčleněni hlavních výrobních a pomocných funkcí nově 
budovaná jaderná elektrárny, který na základě takto defino
vaná, srovnatelná "funkční kostky" umožní průkazně kvalifi
kovat rozdíly v technickoekonomických ukazatelích jako dů
sledek odlliného technického řešení, úrovně technologické
ho zařízení nebo technologie výstavby. 

Dalším přínosem táto metody by bylo v návaznosti na vy
hodnocení plně srovnatelné části elektrárny, získání nástro
je pro kvalifikaci vlivu tuzemských podmínek realizace a 
provozu Ss. jaderných elektráren pro potřebu ústředních or
gánu, kterými mohou být doloženy příčiny zhoršování ekono
mické efektivnosti Cs. jaderných elektráren oproti světo
vému vývoji. 

V neposlední řadě tato metodika může posloužit v podmín
kách působení nových ekonomických nástrojů řízení jako pro
středek pro vymezení celospolečensky žádoucí části investi
ce, na které je účast centralizovaných zdrojů plně odůvod
něna a nezbytná a na část specifickou, podnikově podmíně
nou s plným dopadem na chozrasčotní hospodaření a samofi
nancování státního podniku. 

Sde tedy by byla nastíněna možnost к prohloubení systé
mů porovnávání jaderných elektráren a přímo úkol pro naše 
resortní projektové a výzkumné ústavy. Lze se domnívat, že 
naše státní podniky by měly ve vlastním zájmu tento program 
podporovat. 
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Stavba Иёгпе investiční 
náklady na jednotku 
čistého výkonu 
v mld Kčs 

Иёгпе vlastní 
náklady na jednotku 
dodávky el. energie 
v Kčs/MWh 

m 

1 

JE VI Jasl. Bohunice 
2x 440 MW 

a) schválené 
b) ZTEV 
c) skutečnost 1988 
JE V2 Jasl. Bohunice 

2x 440 MW 
a) schválené 
b) ZTEV 
c) skutečnost 1988 
JE Dukovany 

4x 440 MW 
a) schválené 
b) dle KSRN před 

dokončením stavby 
c) skutečnost 1988 

z rozpočtových nákl. 
hi. I-XI hi. II-VII1 

2 

9,30 
8.57 

17,97 
15,98 

18,31 

17,81 

3 

6,43 
6,30 

12,78 
11,94 

13,72 

13,23 

4 

158,2 
144,76 
157,13 

222,9 
208,2 
188,2 

235,2 

225,2 
189.9 
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Stavba Měrné investiční Měrné vlastní 
náklady na jednotku náklady na jednotku 
Čistého výkonu dodávky el. energie 
v mld Kčs v Kcs/MWh 
z rozpočtových nákl. 
hi. I-XI hi. II-VIII 

1 2 3 4 
a) schválené (po analýze 

SK VTRI 23.62 17.70 260,30 
JE Temelín, soubor staveb 

4x 1000 MW 
a) schválené 19,32 14,36 222,63 
JE Kecerovce, soubor staveb 

2x 1000 MW 
a) schválené dle 12 17,75 13,22 206,7 
JE Blahutovice, soubor staveb 

2x 1000 MW 
a) IZ - návrh 18,37 13,74 197,1 
PE Tušimice II 800 MW 
dodat. inv. náklady na 
odsiřovací zařízeni, 
soubor staveb 3,11 2,66 
PE Počerady 
dodat.inv. náklady na 
odsiřovací zařízení, 
soubor staveb 2,23 1,88 



Jedn. VI V2 JEDU 
1. Uvedení bloku do zkušeb. 

provozu 
2. T2 
3. Využití instal.el.výkonu 
4. Čistý cl.výkon při konden-

mčs/r 
r 
hod/r 

04/79 
05/80 
25 
6 500 

10/85 
05/86 
25 
6 500 

03/85;03/86 
12/86/07/87 
25 
6 500 

zač.provozu 
5. Jmen.tepel.výkon dodávaný 

mimo elektrárnu/rok počat. 
6. Využití tepel.výkonu 
7. TrZby za elektřinu (za T2) 
8. Tržby za teplo (za TZ) 
9. Tržby celkem (za TZ) 

MWe 789 805,2 1 645 

10. Celk.náklad stavby(hl.X-XI) mil Kčs 
11. Náklady na likvidaci JE 
12. Náklady vlastni (za TZ) 
13. Odpisy (za TZ) . 
14. Náklady vlast, bez odpisů 

(za T2) 
15. Hrubý zisk 4 odpisy (9-14) 

(za T2) 
16. dtto roční 
17. Cel к.-пак 1. stavby + náklady 

na likvidaci 
18. Návratnost 
19. Měrnč vlast.náklady v CR 

MWh, 

4 
a er с н« ж a 
Ol 

MWt/r 
hod/r 
mil Kčs 

N 

mil Kčs 
и 
M 

M 

« 
• 

m 

m 

* 

roky 
Kčs/ 

-/-

3G 874,1 

36 874,1 
6 765 
2 800 
19 023,1 
4 885 

14 138,1 

22 736 
909,4 

9 565 
10,5 
144,8 

82/1988 
2 500 
39 004,1 
1 873,8 
40 877,9 
12 866 
2 800 
26 248 
10 405 

15 843 

25 034,9 
1 001,4 

15 666 
15,6 
208,2 

750/1994 
3 000 
78 354,3 
6 325,2 
84 679,5 
26 540 
5 600 
51 902 
21 345,8 

30 556,2 

54 123,3 
2 164,9 

32 140 
14,8 
205,0 
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Jedn. JEHO JETÉ 

1Я O 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
6. 
9. 

Uvedeni bloku do zkuseb. 
provozu 
TZ 
Využiti instal.el.výkonu 
Čistý el.výkon při konden-
zač.provozu 
Jmen.tepel.výkon dodávaný 
mino elektrárnu/rok počat. 
Využiti tepel.výkonu 
Tržby za elektřinu (za TZ) 
Tržby za teplo (ze TZ) 
Tržby celkem (za TZ) 

•čs/r 
r 
hod/r 

MWe 

MWt/r 
hod/r 
mil Kčs 
И 

И 

CR 92 
25 
6 500 

1 565,9 

350/1993 
2 600 
74 349,9 
7 208.5 
81 558,4 

CR 97 
25 
6 500 

3 622,5 

516/1999 
4 380 
174 496,0 
6 690,8 

181 186,8 
10. Celk.náklad stavby(hl.I-XI) mil Kčs 36 964 68 807 
11. Náklady na likvidaci JE 5 600 10 400 
12. Náklady vlastni (za TZ) " 62 832 130 101 
13. Odpisy (za TZ) . " 29 631 55 490,5 
14. Náklady vlast, bez odpisu 

(za TZ) " 33 201 74 610,5 
15. Hrubý zisk + odpisy (9-14) 

(za TŽ) " 48 357,4 106 576,3 
16. dtto roční " 1 934,3 4 263,1 
17. Celk.nákl.stavby + náklady 

4na likvidaci N 42 564 79 207 
18. Návratnost roky 22,0 18,6 
19. Měrné vlast.náklady v CR Kčs/ 260,3 227,4 

MWh. 
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Tabulka б. 3 AJ Vybrané technicko-ekonomické ddaje 
provozu JE v ČSSR 

výroba po blocích 
/GWh/ JE V-l l.bl. 

2.Ы. 
JE V-2 1.Ы. 

2.Ы. 
JEDU l.bl. 

2.Ы. 
З.Ы. 
4.Ы. 

využití instalo- JE V-l l.bl. 
váného výkonu , b l 

JE V-2 l.bl. 

2.Ы. 
JEDU l.bl. 

2.Ы. 
З.Ы. 
4.Ы. 

využití pohoto- JE V-l l.bl. 
vého výkonu b l 

JE V-2 1.Ы. 
2.Ы. 

JEDU l.bl. 
2.Ы. 
З.Ы. 
4.Ы. 

1980 

2 840 
2 040 

/h/ 
5 747 
7 958 

8 542 
8 784 

/%/ 
65,4 
90,6 

97,2 
100,0 

1985 

2 640 
2 650 
2 920 
1 170 
2 400 

/h/ 
6 OOO 
6 018 
6 642 
7 981 
7 334 

8 711 
8 696 
8 589 
8 756 
8 536 

/%/ 
68,5 
68,7 
75,8 
91,1 
83,7 

99,4 
99,3 
98,0 
99,9 
98,3 
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Tabulka С. 3 Bi 

JE V-l 1.Ы. 
2.Ы. 

je v-2 í.bi. 
2.Ы. 

JEDU 1.Ы. 
2.Ы. 
З.Ы. 
4.Ы. 

JE V-l 1.Ы. 
2.Ы. 

JE V-2 1.Ы. 
2.Ы. 

JEDU 1.Ы. 
2.Ы. 
З.Ы. 
4.Ы. 

JE V-l 1.Ы. 
2.Ы. 

JE V-2 1.Ы. 
2.Ы. 

JEDU 1.Ы. 
2.Ы. 
З.Ы. 
4.Ы. 

6 
6 
6 
7 
6 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

2 
3 
2 
3 
2 
2 

/h/ 
115 
937 
540 
034 
484 
113 
969 
я» 

678 
629 
709 
726 
611 
573 
764 
— 

1986 

691 
052 
878 
095 
853 
998 
307 
-

/%/ 
69,8 
79,2 
74,7 
80,3 
74,0 
92,6 
102,4 

-

99,1 
98,5 
99,4 
99,6 
98,3 
97,9 

ioo,o 
— 

/h/ 
4 
7 
4 
7 
6 
6 
7 
7 

8 
6 
8 
8 
8 
6 
8 
8 

645 
120 
876 
525 
292 
489 
556 
938 

650 
712 
702 
688 
321 
319 
646 
595 

1987 

924 
123 
145 
311 
923 
132 
145 
311 

/%/ 
75,9 • 
81,3 
55,7 
85,9 
71,8 
74,1 
86,3 
90,6 

98,7 
99,4 
99,3 
99,2 
95,0 
95,0 
98,7 
98,1 

2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

/h/ 
5 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
6 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

069 
221 
985 
801 
170 
719 
256 
709 

695 
645 
743 
709 
106 
382 
621 
519 

1988 

230 
176 
073 
992 
715 
996 
193 
952 

Л / 
57.7 
82,2 
79,5 
77,4 
70,2 
7ь,5 
82,6 
76,4 

99,0 
98,4 
99,5 
99,1 
92,3 
95,4 
98,1 

•97,0 
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Tabulkt 6. J С/ 
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Tabulka б. 41 Přínoa programu budování JE do roku 2000 
pro livotní prostředí 

/Uviděni hodnoty jsou za 1 role/ 

19BB 1990 1995 20O0 

8X440 9x440 12x440 12x440 
2x1000 5x1000 

asiisa 80-
/ t i s . t / r / 

asiisa N0X 

/ t i s . t / r / 

emise CO-
/ • 1 1 . t / r / 

ú let popílku 
/ t i s . t / r / 

popeloviny 
/ • 1 1 . t / r / 

757,6 

216,0 

27,7 

98,9 

6,4 

852,3 

243,0 

31,2 

112,2 

7,2 

1545 

441 

56,5 

216,4 

13,1 

2158 

616 

78,9 

302,2 

18,3 
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Stav tajUtění poiadavku na jadernou bezpečnost ča. 
jaderné energetiky včetně mezinárodních aspektu 

Ing. J. Beránek 
Státní dozor Č8KAE 

Celosvětově se tvoří jednotný názor, že spalování fosilních 
paliv je hlavní viník současného celosvětového oteplování, 
zvySování hladin moří a okyselování životního prostředí. 
Ačkoliv je vědecké poznání velkých důsledků tohoto jevu za
tím neúplné, existuje shoda, Se pokračování tohoto trendu 
může mít zničující účinky na lidské zdraví, výrobu potra
vin a globální ekosystém. 

Zdá se, Že je přijatelné následující rozdělení příčin, 
které vedou к oteplování globálního počasít 
55% vlivem zvyšování obsahu C0-, z toho 15% na deforestaci 
a 40% na výrobu energie. 45% je způsobeno ostatními vlivy, 
z toho 5% na zvýšení obsahu vodní páry, 20% na metan a 
ostatní uhlovodíky a 20% na uhlovodíky s chlorem a fluorem. 

Není zcela jasné, zda současně probíhající změny nejsou 
ovlivňovány i jinými faktory tak, jak tomu bylo i dříve v 
historii světového klimatu, 1 když se zdá, le rychlost změn 
je větií než kdykoliv předtím. Středním odhadem zvyšování 
teploty za předpokladu, le negativní vlivy se budou zvyěo-
vat rovnoměrně i v budoucnosti je zvýiení teploty o 0,5 -
0,8°C za 10 let, při zavedení opatrnějlího režimu /sníže
ním spotřeby energie, zastavení ničení tropických lesů a 
zvýiení lesů ve světovém měřítku, odstraněním freonu atd/ 
lze snížit tento proces na 0,1 с za 10 let. Proces oteplo
vání zastavit nelze, je vSak třeba najít možnosti na .zpo
malení změn tak, aby byla možná adaptace v postižených ob
lastech. Doba na získání věrohodnějších podkladů je odha
dována na 7-Ю lat. Zatím je třeba připravovat veřejnost 
•větovou 1 v jednotlivých zemích na vznikající problém 1 
nutnost jeho řeiení. Vzhledem к tomu, že výroba energie 
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ae podílí 401 a jaderní energie může nahradit pouse čáat 
fosilních paliv, je chybou vidět v renesanci jaderné 
energetiky rozhodující faktor. 

Mezi různými technologiemi pro výrobu energie, které 
jsou komerčně běžně dostupné, je jaderné Štěpení relativně 
bezpečné a pro životní prostředí neškodné, pokud bude ja
derné energetika iiroce nasazena, múze podstatným způsobem' 
sníilt emise vznikající apelováním fosilních paliv a sou
visejícího rizika pro Ilvotnl prostředí. Pfíltí Široké 
použití jaderné energetiky bude podle očekávání spojeno 
a daliím vývojem bezpečnostní úrovně. 

Zékladem může být posouzení současných bezpečnostních 
kriterií tak, jak jsou obsažena v souhrnném dokumentu МАЛЕ 
zvaném IHSAG-3. Celkový názor potvrzuje komplexní přístup 
při formulaci tohoto dokumentu i jeho platnost pro reakto
ry daeiní generace a nejbližlí vývoj cestou Séatečné moder
nizace /evoluční vývoj/. Rozdílnost názoru se projevuje v 
nutnosti dosáhnout pro velké nasazení jaderné energetiky 
drovně bezpečnosti o řád vylií. Existují názory, že již 
dnes dosažený stupeň bezpečnosti postačuje, Ze je třeba 
dosáhnout aspoň o řád vyálí bezpečnosti cestou evoluce, že 
je nutné přejít na novou generaci reaktorů. 

Nová generace by měla být představována reaktorem malým, 
jednoduliím a bezpečnějším. Měla by být vyloučena možnost 
tavení aktivní zóny a liloha kontejnmentu by byla v chráně
ni reaktoru proti vnějiím vlivům a nikoliv jako bariéra 
proti případnému dnlku radioaktivních látek. Takový projekt 
by mohl získat podporu veřejnosti. 

Základní otázkou je, čemu dát přednost, evolučnímu vývo
ji současných reaktorů /nová kriteria nejsou třeba, provoz
ní výsledky jsou positivní/ nebo vývoji nové generace reak
torů na základě nových kriterií /na příklad bez hloubkové 
ochrany* z vitií Cáati bez principu redundaca, a eliminací 
některých bariér atd./. Pro tyto nové projekty by bylo 
zapotřebí předevSím prototypy. Zatím je vSak neochota u 
jaderného průmyslu tyto prototypy stavit. Pro americké 
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podmínky je nový vývoj včetně vývoje nových kriterii a je
jich ověření na prototypech nezbytnosti. Veřejné mínění s 
velkou opozicí vyžaduje nový přístup. Není vSak naděje, aby 
se situace směnila v příštích deseti letech. 

Druh/m extrémem je Francie, kde nejsou větlí problémy 
s veřejným míněním a fr. pozice je pokračovat v tom, co 
mají, současné kriteria odpovídají i budoucím požadavkům. 

Jaké jsou zékladní koncepce a cíle zajištění jaderné 
bezpečnosti pro Široká uplatnění jaderné energetiky s moder
nizovanými typy současných typů reaktorů /lehkovodní reak
tory, těikovodní reaktory, rychlé reaktory/. 

Americký přístup je vyjádřen koncepčně novým reaktorem 
dokumentovaným projektem AP600 Westinghouse. Cílem je vý
voj stabilního reaktoru s pasivními systémy a s bezpečností 
lOx vyšší než současné nejlepší reaktory. Tyto reaktory by 
byly i ekonomicky přitažlivé, nový projekt snižuje počet 
armatur o 60-80%, čerpadel o 35-65%. Objem aseismické budo
vy o 50%, vSech budov o 20%, potrubí o 80% a kabelů rovněž 
o 80%. Konstrukční doba je odhadována na 36 měsíců. Použi
tí běžného a stand, zařízení má zkrátit i schvalovací pro
ces. Otázkou je stále lidské selhání, které nelze vyloučit 
a které vňak stále ještě nelze kvantitativně stanovit. 

Ostatní vývoj je zhruba srovnatelný s tímto přístupem. 
Stav vývoje a přijatelnost jaderných tepláren je charak

terizován následovně: 
- pro jaderné výtopny jsou rozhodující ekonomické otázky, 
obecně lze z tohoto hlediska pochybovat o ekonomickém pro
vozu jednotek o nižším výkonu než 200 MW 

- za určitých předpokladů může však vyhovovat i zdroj o 
10 MW /odlehlost, jediná alternativa/ 

- pro teplárny pracující a tlakem a nuceným oběhem platí 
stejná bezpečnostní kriteria a perspektivy vývoje jako 
pro lehkovodní reaktory 

- malé beztlakové jednotky • přirozenou cirkulací mohou 
představovat druh koncepčně nového vývoje a po vyzkoušení 
prototypu lze je umíaEovat bezprostředně u spotřebitelů. 
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8 výjimkou 888R, Kanady, ČS8R, MLR a snad Švýcarska 
není o tento směr vývoje zájem. 

Celková hodnocení postavení jaderná energetiky v globál
ní snaze o zlepšení životního prowtředí lze charakterizovat 
takto: 
1. žádné jednoduchá scenario nemůže zabránit skleníkovému 

efektu nebo kyselému deSti. Jaderná energetika vlak může 
sehrát v tomto úsilí podstatnou roli. NevyuZít této mož
nosti by bylo krátkozraké. 

2. Pro splnění tohoto úkolu je třeba podstatně zvýiit počet 
jaderných elektráren v roce 2030 a možní 1 dospět к 
desetinásobku v polovině příštího století. Toto vyžadu
je včasné plánování a zahájeni tohoto velkého programu. 

3. Realizace tohoto programu bude záviset na jeho přijatel
nosti veřejností. Přijatelnost je možná ovlivnit vývojem 
nové bezpečnější technologie. 

4. Evoluční cesta zlepšování současných typu je nezbytností 
pro nejbližší období. Současně je vlak třeba vyvíjet no
vé koncepce, pro jejichž ověření je třeba realizovat 
prototypy. 

5. Rozhodující je požadavek zjednodušení projektu použitím 
standartnlch promyslových zařízení a technik. 

6. V dlouhodobé perspektivě nelze se obejít bez rychlých 
reaktoru, které vyřeěí dostupnost jaderného paliva a 
sníží problémy s radioaktivními odpady. 

7. Rychlé nasazení jaderné energetiky bude záviset na celo
světové kapacitě technického zázemí. V současné době 
je důležité toto zařízení udržet. 

8. Rychlý vývoj bude záviset na stupni realizace meziná
rodní spolupráce. Zvláitě nové koncepce by měly prochá
zet mezinárodní expertizou. 

52i_Í5^SEDá_SDS£9fti!Si_2_!}ií:^i§b5_y2§iSdku_gracoyního 

jednání 

V CSSR je ochraně životního prostředí v poslední době 
věnována prvořadá pozornost a to i s plným pochopením úlohy 
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jaderné energetiky. 
Výsledky jednání vlak ukázaly, Ze světová prosazení 

ekologických požadavků bucU otázkou příštích nejméně dese
ti let a to jak z hlediska nejistot spojených в předpověď
mi, tak i z hlediska možných politických spekulací s geo
grafickým rozdělením následků oteplování klimatu. Cs, roz
hodnost a to nejen v politické iniciativě, ale hlavně i v 
důsledném nahrazování uhelných elektráren jadernými je 
ojedinělým jeven. Skutečnost je taková, ze významnějSÍ 
výstavba jaderných elektráren probíhá pouze v několika 
zemích /Francie ze 70% dosáhla rozumného zenitu, Japonsko, 
Jižní Korea, Anglie a Kanada/. Přitom je CSSR jedinou zemí, 
kde hlavní důraz je kladen na náhradu uhelných elektráren 
jadernými. Předmětem všech diskusí se zahraničními odborní
ky je otázka, zda skutečné potřebujeme tak vysoká instalo
vané výkony a co dčláme v oblasti hospodárnosti. FMPE zřej
mě má zpracovanou energetickou strategii. ČSKAE, která se 
má podle kompetenčního zákona "podílet na vypracování ná
vrhů čs. jaderného programu a jeho zajištění" v plánu kon
krétní činnosti tato oblast pokrytu nemá. 

Řízení oblasti jaderné energetiky je výrazně orientová
no na výstavbu, kde jsou dosahovány i dobré výsledky. Men
ší pozornost je JÍÍ centrálně věnována zajištění provozu 
a nejslabSím Článkem je konkrétně zaměřený koncepční tech
nický rozvoj. Rovněž i spolupráce se SSSR je zaměřena na 
výstavbu a na obchodní záležitosti a daleko v meněí míře 
na technickou oblast. Důsledkem je obtížná prosazování i 
tak jednoznačně technicky pozitivních výsledků Jako je 
krokový motor. Partnerské vztahy se sov. organizacemi je 
nutná povýšit na vySií úroveň. Pro zajištění nezbytné od
borné tlrovně na naší straně by bylo vhodná zřídit řídící 
technické středisko. 

Hodnocení jaderná bezpečnosti provozovaných a budovaných 
jaderných elektráren bylo jiZ provedeno ve zprávě pro vlá
du ČSSR v roce 1986 /vl. usnesení 309/. NejslabSím článkem 
je JE V-l /typ 230/. 
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Jaderný reaktor WER 440, typ 213, který je provozován 
ve V-2 EBO a v EDU a rozestavěn v EMO je typem, který má 
výrazně slabou stránku v subsystému kontroly a řízení. 
Aváak vzhledem к velkým rezervám, které má tento typ a 
které se projevují v neobyčejná stabiliti lze počítat s je
ho bezpečným provozem možná 1 za hranice předpokládané ži
votnosti. Nutnou podmínkou je viak neustálá modernizace to
hoto typu, především v oblasti kontroly a řízení /převzetí 
systému OERIS po ověření v Mochovcích i u starSích bloků. 
Co dále modernizovat je 2námo a bylo to 1 podtrženo výsled
ky OSART mise. V oblasti technické jsou mimo systému kon
troly a řízení je to důsledné zavádění počítačové techni
ky. V oblasti technicko-organlzační je to zavedeni moder
ních systému organizace řízení, obsazení dozorny, příprava 
noderních provozních předpisu, vedení technické dokumenta
ce, zavedení vnitřní kontroly a hlavně důsledné standardi
zace v rámci celé série tohoto typu. 

OSART mise ukázaly, že jsou to nedostatky společné pro 
všechny reaktory v SSSR, MLR i u nás. Nejrychlejší cestou 
к nápravě je převzetí mezinárodních zkušeností, pro evrops
ké poměry nejlépe z Francie nebo NSR. 

Rozhodující faktor nasazení jaderné energetiky dnes 1 
v budoucnosti je přijatelnost veřejným míněním. Již před 
rokem byly učiněny první návrhy v tomto směru, návrhy na 
vytvoření řízeného systému informovanosti, který by odpo
vídal mezinárodním zkušenostem, je vSak stále v počátcích. 

Projekt reaktoru o jednotkovém výkonu 1000 MW, který 
je rozestavěn v Temelíně má řadu moderních řeienl a celko
vě dosahuje vírovně obdobných typu v zahraničí. Zkulenosti 
z již provozovaných jednotek v SSSR a Bulharsku vlak ukazu
jí, že tento typ pracuje prakticky bez rezervy a je krajně 
nestabilní z důvodů nerovnoměrně rozloženého výkonu a za
staralé koncepce regulace. Úsilí o dalftí zdokonalení toho
to typu sovětskými konstruktéry nevede к požadovanému cíli. 
Jednání ukázalo, že návrhy místo zjednoduienl jsou nekon
cepčním hromaděním různých zlepšení. Jedinou cestou z té-
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to situace je úzce spolupracovat ae sovětskými partnery 
na odstranční skutečných slabých míst a při zjednodušení 
zbytečně komplikovaného projektu. 

Havárie TMI v USA znamenala ztrátu americká koncepce i 
tempa v jaderná energetice. Země, které přijaly americkou 
technologii byly nuceny zlntenzivnit vlastní vývoj a jsou 
dnes pokračovateli amer. technologie /Francie/ NSR, dnes 
i UK/. Situace v SSSR, i když i zde je viditelná ztráta 
orientace,je podstatně lepší, přesto je vSak nutno společ
ně hledat cesty к modernímu řešení a to i cestou společné 
spolupráce s vedoucími zeměmi v jaderná energetice /Fran
cie, NSR/. 

V ČSSR jsou к dispozici zkušené kádry prakticky ve 
všech oborech, co však chybí je jejich soustředěné říze
ní. Existuje řada vynikajících technických řeSení, která 
nejsou realizována, jsou zpracovány projekty, které však 
zůstávají na amatérská drovni /projekt reaktoru 500 MW, 
nabídka pro Cínu, výtopna/. Technické a výrobní možnosti 
ČSSR ne]sou plně koordinovány a využívány a tato skutečnost 
neodpovídá rozvoji čs. jaderné energetiky. 

Výstavbu Temelína je vhodné dokončit v plném rozsahu. 
Další JE v Kecerovcích, která bude provozována hluboko do 
poloviny příštího století by měla mít vlroven jaderné bez
pečnosti již řádově vyšší než jsou dnešní nejlepší pro
jekty. 

Prototypy těchto reaktoru nové generace vzhledem к ne
gativnímu názoru obyvatelstva ve vyspělých promyslových 
zemích nelze realizovat a bez jejich ověření nelze ovlivnit 
veřejné mínění. Možná, že by byla zajímavá nabídka reali
zovat takový prototyp za výhodných ekonomických podmínek 
na našem území. Prototyp malé výtopny /10 MW/ by bylo vhod
né realizovat v ÚJV ftež. Ústav by našel vhodnou náplň a 
zkušenosti s prototypem by umožnily rozhodnout o jeho na
sazení. 

Palivový cyklus byl a je v ČSSR neřešený. Neekonomický 
odvoz a skladování v SSSR lze řešit ekonomicky výhodněj-
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iím dlohodobým skladováním vyhořelého paliva u nás, správ
nější by vlak bylo provést studie i jiných variant přepra
vování jinde a nové použití uranu i plutonia v lehkovodních 
reaktorech. Rychlé reaktory zřejmě jeátě po desetiletí к 
dispozici na světovém trhu nebudou. 

1. ZvýSit drover» prognostických prací při přípravě návrhů 
fis. jaderného programu. 

2. Zřídit řídící technické středisko pro odborný styk so 
sovětskými, případně dalSími partnery, pověřit je říze
ním vývoje jednotlivých typu jaderných reaktoru, které 
jsou v provozu, ve výstavbě a ve vývoji v ČSSR. 
Poslání tohoto technického střediska by bylo především: 
- připravovat program pro zbývající provoz JE V-l a pro 
její uvedení do klidu 

- připravovat projekty modernizace bloku 213 
- připravovat podklady pro čs. návrhy tiprav projektu 

reaktoru 100O MW 
- připravovat podklady pro jednání s dalšími partnery. 

3. Urychlit přípravu a zavedení fis. informačního systému 
v jaderné energetice. 

4. Urychlit převzetí zásad vysoké kultury provozu formou 
spolupráce s vhodnými zahraničními partnery. 

5. Posoudit možnost výstavby vhodného zahraničního prototy
pu v lokalitě Kecerovce, který by odpovídal řádově vyš
šímu zajištění bezpečnosti. 

6. Posoudit možnost výstavby prototypu teplárny vhodného 
typu v areálu Ú"JV Řež. 

7. Provést studie variantního řešení čs. palivového cyklu 
s přihlédnutím к současnému vývoji а к perspektivnímu 
vývoji mezinárodní situace v této oblasti. 
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Jaderná elektrárna WER 1000 s bloky nové generace 

Ing. Jiří Lhota a kolektiv 
Ervergoprojekt s.p. 

1- Úvod 
V procesu přestavby hospodářského mechanismu a xntensi-

fikace nárcJního hospodářství je kladen značný důraz na 
řešení problému .ozestavěnosti, zkracování lhůt výstavby a 
snižování investiční náročnosti. Do popředí rovněž vystupu
jí otázky dopadu investiční činnosti a následně provozu 
investic na ekologii. 

V tomto prostředí je jen logické, že je zevrubně disku
tována také otázka dalšího rozvoje československé energe
tické základny, neboE energetické investice patří výší ná
kladu, svým vlivem na rozvoj jednotlivých sfér národního 
hospodářství, ale taká na životní prostředí, к těm nejvý
značnějším. V čs. podmínkách pak hraje důležitou roli dal
ší rozvoj jaderné energetiky. 

Vážným problémem, který je však třeba v budoucnu ře
šit, je rostoucí investiční náročnost JE. Dokumentují to 
ddaje - o měrných investičních nákladech československých 
jaderných elektráren v milionech Kčs/MW , netto, IN součet 
hlava I + XI: VI 8,6, JE DU 17,8, JEMO 23,8, JETÉ 19,2. 
Tento rust je důsledkem řady příčin, jež jsou podrobně 
analyzovány v řadě prací mimo jiné i v EGP a jsou jak 
charakteru objektivního /na příklad podmínky lokality, 
seismicita, zvýšené požadavky dozorčích orgánu především 
na jadernou bezpečnost/, tak subjektivního /inflační ná
růst cen prací a dodávek, monopolní dodavatelé řady zaří
zení, systém hmotné zainteresovanosti účastníku výstavby 
a podobně/. 

Z řady porovnání se zahraničními jadernými elektrárnami 
vyplynulo, že základní jednotky našeho jaderného programu, 
JE WER 1000 typu záporožská JE, mají v technickém řešení 
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rezervy, jejichž odstranění by vedlo к ví sporám investičních 
i provozních nákladu. Na ně se soustřeďují i práce na BNG 
VVER 1OO0. 

Cílera těchto prací je formulovat názor es. strany na 
vědecko-technický obsah vyvisEující ve stanovení požadavku, 
resp. zadání vikolu, na formy spolupráce při jeho řešení i 
na způsoby financování. 

2.0O Charakteristika_oiSyeden£ch_a_BřiBravovan2ch_Brací 
veoblasti_KP_yTP_y_rámci_RVHP_a_BW_v_ČSSR_a^ 
YSSb*_na_BNG 

Účelem této části není hodnotit historii KP VTP v ob- ' 
lasti přínosu pro rozvoj jaderné energetiky v rámci RVHP. 
Budou stručně uvedeny jen ty materiály, které milý zásad
ní vliv při formování nového pohledu na rozvoj jaderné 
energetiky podmíněné požadavkem zvýSení jaderné bezpečnos
ti a zároveň snížením investičních nákladu a respektování 
zájmu jednotlivých účastnických zemí RVHP. 

2.1.0 Požadavkyi_čs._stranyi 
byly formulovány v materiálu zpracovaném v 12/67, kte

rý byl zaslán dopisem ministra FMPE ČSSR ministru jaderné 
energetiky SSSR. 

Uvedený materiál, konkrétně pomocí technicko-hospodář-
ekých ukazatelů, poukazoval na rozdíly mezi JETÉ a pokro
čilými jadernými elektrárnami a "velkým" výkonem, které 
byly realizovány ve vyspělých nesocialistlckých zemích. 

Shodné THU byly uvedeny i v materiálu CSKAE. Kromě 
THU materiály rovněž obsahovaly zásadní technické a eko
nomické požadavky. 

2.2.0 Nabídka.čs^strany, 
Československá strana nezůstala v rámci třetího prio

ritního směru KP VTP "jen" u kritického hodnocení dosavad
ního stavu rozvoje JE v rámci RVHP. 
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Byl spracován materiál "Nabídka Cs. účasti při řešení 
velkého cílového projektu JE nové generace s bloky WER 
se zvýšenou bezpečností a se zlepšenými technicko-ekono-
mickýml ukasatell". 

Nabídka koordinovaná řs. generálním projektante» před
stavovala konkrétní rozsah prací, který muže být v CSSR 
realizovaný ve vědecko-výzkumné, výrobně-dodavatelské a 
projektová činnosti. Tento rozsáhlý materiál byl v mnoha 
případech podložen probíhajícími řešeními v rámci RVT. 
Byl do SSSR odeslán v červenci 1988 a byl prvním Materiá
lem tohoto druhu, zpracovaný členskými zeměmi RVHP, 

2.3.0 Jednání_8oecialistu_zemí_RVHP 
Jednání se uskutečnilo v Moskvě ve dnech 14. až 16.2. 

1989. Na nim byl uveden souhrn nabídek na účast zemí RVHP 
při "Řešení jaderných elektráren nové generace s reaktory 
WER /PNG/", předneseno stanovisko sov. strany, týkající 
se organizačního a finančního zabezpečení PNG» předneseny 
připomínky к tomuto stanovisku /kromě delegace ČSSR a HDR/ 
a stanoveny závazná úkoly. Pro řešení PNG byla na tomto 
jednání rovnii určena hlavní organizace /Atoaenergoprojekt 
SSSR/ a koordinační organizace členských zemí RVHP. Za 
ČSSR touto organizací byl jmenován Energoprojekt s.p. 

Z jednání pro čs. stranu vyplynul úkol - zpracovat do 
30.3.1989 připomínky /byly odeslány 29.3.1989/ к uvedené
mu stanovisku sov. strany. Lze je shrnout následovní: 
- požaduje se paralelní projektová a realizační práce 
nad referenční jadernou elektrárnou v SSSR /Kalininská/ 
a v CSSR /Kecerovce/, a to tak, aby první blok byl uve
den do provozu koncem r. 2000, 

- požaduje se, aby zadání PNG 10OO, která mi AEP zpracovat 
do 30.4.1989 respektovalo možnost v maximální míře od
vodit blok "středního" výkonu /500 - 600 MM/ s využitím 
unifikace, 

- požaduje se, aby koncepce a zadání byly odsouhlaseny 
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vlemi zúčastněnými stranami, 
- odsouhlasuje se konkurzní řízení navržené sov. specia
listy, 

- je nutné, aby hlavní organizace stanovila okrajové pod
mínky a kriteria hodnoceni zařízení a projektových prací, 

- je nutné, aby vlastní vyhodnocování prováděla skupina 
sdružená z experta zúčastněných zemí, 

- nesouhlasí se s požadavkem sov. specialistu týkající se 
vlastnictví a využití dokumentace, garancí dodávek, 

- nesouhlasí se s podmínkou vyrobitelnostl zařízení sov. 
promyslem, 

* nesouhlasí se s návrhy řeěení otázek vlastnictví a 
financování a byly vzaty v «Ivahu argumenty a návrhy 
Cs. strany, 

- požaduje se, aby na spolupráci při zpracování PNG až 
do uvedení JE do provozu byla uzavřena mnohostranná 
mezivládní dohoda. 
Jak již bylo uvedeno, hlavní organizace AEP měl zúčast

něným zemím RVHP odeslat do 30.4.1989 zadání na PMG lOOo. 
Termín nebyl splněn. EGP tuto dokumentaci obdržel 28.8. 
1989 od sov. strany prostřednictvím FMPE. 

Průběh únorového jednání specialistu a následné plnění 
úkolA neopravňuje к optimismu ve vztahu ke splnění výstav
bových termínu pro JE Kecerovce л ani ve vztahu к podílu 
účasti 6s. organizací při jejím budováni. 

2.4.0 dko|у.8ут_у8.уiHbu.se.SSS 
Vycházíma-li s požadavku, že projekt nové generace s 

VVER má být prvně realizován na JE Kecerovce, pak je dán 
společenský požadavek na termín uvedení do provozu. Pod 
tímto zorným úhlem je nutné i přehodnotit rozsah úkolu 
řeiených v CSSR, termíny realizačních výstupu, způsob 
zadávání úkolu, vzájemnou spolupráci, úroveň koordinace 
a v neposlední řadě je nutné brát i v úvahu nově vznika
jící respektive již existující vztahy mezi centrem a pod
niky a mezi samotnými podniky. 
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Tyto okolnosti nutně vodou a povedou к upřesňování 
hlevníoh • díleieh dkolů řelenýeh v I. SL9. Hojen to, ale 
vedou 1 к formulování nové filosofie při t«dávání RVT dko-
16 pro 9. s 10.SLP. Uvodená skutečnosti vedly s.p. Insrgo-
projekt ke «pracování návrhu dílčího projektu dkolu "Vývoj 
projektu a zařízení jaderna elektrárny nová generace" v 
rásiol návrhu dílMc yrojakto fpR 01 "Optlsální vyulívání 
pallvo-aneraetlekýoh sdroja". 

Oílčí projekt respektuje společenský polsdsvek uvedení 
do provozu prvníno bloku JEKI koncem r. 2000 s sároveA 1 
okolnost, le vývojová práce nejsou s nemohou být jednorá
zovou skcí • le MUSÍ být hned v prvopočátku perametrleky 
formulovány eíle, ktsrých je nutno dosáhnout. 

Uvedená vedlo ke koncipování dkola do dvou otep. X. «ta
ps sabcspočuj* práoe opojená • vývojovými praeeai pro JlKl 
• druhá «t«pa j« oharaktér1«ován* pracemi pro JI uváděná 
do provosu po r. 2005. obi etapy vlak vyehássjí «e skuteč
nosti, le ČSt průmyslový potenciál nemele reallsovet ja
derný proeram vlaetníml silami a tudíl vychásí smeslnárod-
ni spolupráce vřetni usaviráni dvoustranných smluv* Kroms 
uspokojováni vnitřních potřeb ее předpokládá 1 vývos kompo* 
nent reep. funkeníoh c«lko. 

3.0.0 U«fVDÍ-£Íll-!f*ÍD. 
3* 1.0. Hlini.fils9yŠ.BICiM(IX.6U9.^lllifDl.btl9.XÍk9D 

l.U9SII-l»W.e№ 
Koimsr Jm та 

Spotřeba betonu 
flvotnoet JE /tyг loká/ 
Holnoet requlsoe výkonu 
Trvalý sábor pos«mku ' 
Dočasný sábor potomku 
M4lrná vlastni náklady 
Posn.t 1/ Oplocená plocha hlavního etsvemliti, vcetsi 

chladících vili. 

m3/MW 
roky 
slovy 
*2/ми 
*2/m 
Kes/MMhd 

404 
JO 

víkend. 

sss 
315 
229 

200 
90 

denní 

220 
134 
190 
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Hodnoty uvedené v tabuloa Jaou pro JETI přavaaty t pro
jektové* dokumentace, vitilnou ÚP, v niktarýoh případaoh 
jaou ddaja a ukazatele ipfaaniny o hodnoty i provádioích 
projakti, s THU JE v EGP zpracovávaných nebo i prací na 
dallíeh JE a bloky w t R 1000, 

Pro SMG vycházejí uváděné hodnoty přadavlím z "Návrhu 
teehnologleko-ekonomlekého sadání dalli fial. JE po JETÉ", 
spraeovaného CfKAE v roce 1988. Tan byl aestavován přadav
lím na zakladl mezinárodních porovnání Bal. a zahranlfiních 
JE a respektuje tedy hodnoty doaahovaná předními avltový-
ml vfrobel. Hektare hodnoty byly upřeaniny na základě THU 
JE a vlaatníoh rozboru. 

Hodnoty pro JETI 1 BNG jaou vztaSeny na brutto elektrlc 
ký výkon 1 bloku /1000 MWel./. 

Jaderné elektrárny a pokročilými tlakovodníml reaktory 
/APWnV v naooclalletlckTch zamíoh 

Inq, Arnolt Komárek 
tkoda, k.p., Plseti 

V eouCasaé dobi jame avidky třejmáho rozvolniní výatav-
by jaderných elektráren ve aviti. Ja to déno atavam svito-
vd ekonomiky a energetiky 1 tím, le momentální nejnaléha-
vljií potřeby jaderných elektráren byly do snadné míry 
uapokojeny. Vlude na vlak v jaderné energetice vedou dal-
•í Intensivní výzkumné a vývojové práce, ftále více aa ho
voří o Druhém jaderném věku a o pokročilých jaderných e-
lektráraéoh. Dřívijlí preference vývojové problematiky 
ryohlých breaderů uatupuja nové vlni dallího sdokonalová-
ní tepelných konvertorů, předevlím konvertorů tlakovod-
aíeH. 
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Hlavními oíli této nové vlny vývojových prací na tlako-
vodních blocích jaout 
- dallí podstatné zvyšování jadarné bezpečnosti pfi zacho
vání a event, i zlepšení ekonomické efaktivnoaci /pokro
čilé tlakovodní bloky, APWR/ 

- podstatné zlepSení energetického využití jaderného pali
va včetně zvýšení konverzního poměru /zdokonalené tlako
vodní konvertorové bloky, PWHCR/ 

* zaloiení základních bezpečnostních principu předevlím na 
inherentních vlastnostech* navíc dostatečně pochopitel
ných 1 pro neodborníky /tlakovodní bloky a inherentní bez
pečností, ISPWR/. 
Jestli druhý a tratí směr /PWHCR a ISPWR/ se v soucesné 

době nachézí v nejlepším případě va fázi koncepčních atu-
dií, potom směr první /APWR/ ja dnas nejaktuálnějším vý
vojovým směrem jaderné energetiky. 

/V zásadě se к tomuto směru hléai 1 socialistické spole
čenství s tím, že zda muaí být navíc dosaženo ještě dvou 
důležitých vývojových předpokladů, ktaré jsou již jinde 
běžnéi 
- dovedení projektové bezpečnosti alespoň* na droveft mini
málního světového konsensu konce 20. století při zacho
vání rasp, s leptaní ekonomické afaktivnosti /projekt 
nové generace se zvýšenou jadernou bezpečností/ 

- v Československu pak ještě navíc projektové, výrobní s 
provosní svlédnutí výkonového stupni 1OO0 MWe /1. a 2. 
blok jaderné elektrárny Temelín//. 

0>Eab»tX.KBS9ficlib9.&Usgy9dQÍbS.bl9ky 
Je pochopitelné, že viechny světová firmy, která se 

sabývaji vývojem a výstavbou tlakovodních elektráren, pro
vádějí také neustále vývojové práce na zlepšování užitých 
vlastností jimi dodávaných bloků. Na táto skutečnosti nic 
nemění ta okolnost, sda realizace vývojových prací ae pro
vádí diskrétně, konvojov* /např. Francie/ nebo kontinuálně, 
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na každém novém bloku /nepř, dosud Spolková republika/. 
Pojem a program pokročilých tlakovodních bloku /APWR/ 

vznikl púvodni ve Spojených státech, kde od harrisburgskd 
havárie byl objednán jediný nový jaderný blok. Organizace 
působící v oblasti jaderná energetiky /EPRI, DOE, NRC/ se 
tam začaly před několika lety zabývat otázkou, jak by mu
sel vypadat projekt tlakovodního bloku, aby mil v principu 
naději na realizaci. Ukázalo ae, Se takový projekt by mu
sel splftovat tyto hlavní uživatelské požadavkyt 
- podstatné zjednoduiení projektu, konstrukce, provozu 1 
údržby 

- založení projektu na vyzkouiené technice s rozlířeným 
rozpětím důležitých parametrů 

- zajlltiní takového rozsahu unifikace projektu, aby mohl 
být v krátké době a s malým rizikem přídavných požadav
ku schvalován státním odborným dozorem nad jadernou bez
pečností a aby mohl být průmyslové rychleji realizován 

- projektové sajiitění malé pravděpodobnosti rizika havá
rií s netavením aktivní zóny a s extrémně malou pravdě
podobností veřejného havarijního rizika 

- projektové zajlltiní důvěryhodnosti funkční způsobilosti 
bez potřeby realizace demonstračního bloku. 
Technické vyjádření zmíněných uživatelských vlastností 

spočívá podle amerických představ především v těchto cílo
vých parametrecht 
- zvýlení provozní pohotovosti z dosavadních 70% na více 
nel 87% /společnost Westlnghouse EC. požaduje dokonce 
minimálně 90%/ 

- prodloužení projektové životnosti bloků z dosavadních 
40 let na 60 let 

- snížení produkce nískoaktlvních odpadu z dosavadních 
300 al 1000 a3.a"1 /a - rok, annus/ na 70 m3.a_1 

- zkrácení plánované doby výstavby z б až 10 let na 
4S měsíců 

- snížení kolektivní dávky ionizujícího záření obluse z 
dosavadních více nel ěmanSv.a na méně než 1 manSv.a'1 
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- snížení dosavadních výrobních nákladů asi o 60% na 
0,065 USD.кWh"1 /USD - americký dolar/ 

- snížení pravděpodobnosti pozorovatelného xičinku jakákoli 
jaderná události na zdraví civilního obyvatelstva pod 
lo" ra /ra - reaktorový rok/ 

- snížení pravděpodobnosti valného poškození aktivní zóny 
při havárii pod io~ ra" /společnost Westinghou.se ЕС. 
požaduje maximálně 10 ra" /. 
Japonsko a Spojené království se zhruba přidržují uve

dených amerických představ o nutnosti zvylování jaderné 
bezpečnosti při zlepiování ekonomické efektivnosti, zatím 
co Spolková republika vidí hlavní problém ve zvylování eko
nomické efektivnosti /konvojová výstavba/ a Francie o pro
gramu pokročilých tlakovodních bloku neuvažuje, neboE jej * 
považuje u sebe již za realizovaný, a více se zabývá otáz
kami provozní pružnosti /a jaderného množení/» 

HlayDÍ-Ce2tX.Bí2J§ktoyého^ěSeQÍ_Eok£OČlláb9.tlakovoaQÍljo 

Při požadované životnosti 60 let budou viechny nové 
bloky provozovány jeitě v polovině příltího století. Jest
li počet provozovaných bloků do té doby vzroste přibližně 
o 2 řády, musí zároveň stejně vzrůst jejich jednotková bez
pečnost, nemá-li bezpečnost jaderně energetického systému 
jako celku klesat. Jestli postulovaná postharrisburgaká 
bezpečnost byla dána pravděpodobností havárie s vážným po
škozením aktivní zóny ne větSÍ než ío" ra" , potom nové 
bloky musí mít tuto pravděpodobnost větlí než 10 ra 
nebo musí být aspoň schopny к postulovanému zvytování bez
pečnosti až na tuto hodnotu v průběhu provozu. 

Pochopitelně pravděpodobnost těžké jaderné havárie není 
jediným bezpečnostním ukazatelem. Jestli předharrisburgské 
projekty měly již rozvinutý systém pasivních ochran /pře
de viía kontějnment/, potom postharrisburgské provedeni se 
•nail o dallí podstatné zvýlení spolehlivosti těchto pa
sivních ochran /např. dvojitý kontějnment/, o přesun bez-
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pefinostníoh kritérií především na inherentní vlastnosti 
bloků a o zvládání nadprojektových havárií. Při tom - a 
to je pro pokročilá tlakovodní bloky typické - se uplatňu
je radikální snaha přestat s dosavadní praxi, kdy nová 
funkce nebo zdokonalování funkcí stávajících se v projek
tu zajišťovalo neustálém komplikováním konstrukcí a pro
jektovým přidáváním nových funkčních systémů* Požadavek 
na zdůraznění inherentních bezpečnostních vlastností pro
jektů umožňuje zároveň jejich slmplifikaci, což má i vý
znamný dopad ekonomický. 

Vysoká bezpečnost není lacinou záležitostí. ZvySování 
bezpečnosti proto musí být doprovázeno zvyšováním ekono
mické efektivnosti, a to tím spíSe, že v nčkterých státech 
se tato efektivnoet již nyní dostala pod droveň konkurenční 
schopnosti s jinými zdroji primární energie. Základní pro
jektová opatření se v tomto směru přijímají především ke 
snížení Investiční složky výrobních nákladů: zjednodušová
ní projektu, jeho optimalizování interaktivními metodami 
počítačového projektování, zkracování doby výstavby, zvy
šování spolehlivosti a prodlužování životnosti. Pozornost 
se vlak věnuje 1 palivové složce výrobních nákladů tím, 
že se zvyšuje účinnost, prodlužuje palivová kampaň, zvyšu
je se vyhoření a ozářené palivo se začíná propracovávat a 
znovu vracet do energetického cyklu přes konvertory. 

Pozornost se věnuje i teplofikačnímu využití nízkopo-
tenclálního tepla a zvyšování provozní pružnosti bloků. 

Prakticky se uvedené cíle v projektech pokročilých tla-
kovodnich bloků realizují především těmito projektovými 
úpravami /podle praxe společností Westinghouse EC. a Com
bustion Б./: 
- prodloužení palivové kampaně na 18 až 24 měsíců 
- technologická zdokonalení výměny paliva 
- výroba konstrukčních části palivových článku výhradně 
se zlrcaloye 

- použití moderních vyhořívacích absorbátorů /gadolinium, 
bór/ a částečně jejich nahrazování vytěsnltely moderátoru 
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- snílení Mrntfho objcsevého výkonu aktivní sány pod sou
časných 10S ktft«dw , svýlení proudovýoh a taplotnioh 
raaarv aktivní tóny 

- světlení obaahu chladivá nad aktivní zónu a svýlení 
spolehlivosti eyetému superhavarijniho chlasaní aktivní 
aóny 

- sníSení neutronová fluence na exponovaně čáati reakto-
rove nádoby 

- použití na exponovaně cáati parních generátoru materiá
lu s vyěií odolností proti korozi a provedení komplex
ních konstrukčních opatření na snížení intensity koros-
níoh procesu 

- světleni objenu kompenzátoru tlaku 
- sdokonalani systéstu kontroly a řízení, a to svláltě v 
Čisti ovllvftujíoí požadavky na operátora v proběhu havá
rie a po ní 

- sjednodulení technologlckáho schsmatu bloku, svláltě 
jeho pomocných a bezpečnostních systému 

- zvýšení strukturní spolehlivosti sekundárního okruhu, 
sejmána v jeho návaznosti na jaderné sařísení na výrobu 
páry 

- zvětlení odkládacích prostora, uanadnění přístupu к za
řízení a vhodné umístění radiačního stínění 

- sleplení technoloaicnosti výroby i montálí. 
Svláltě je třeba zdůraznit mimořádní liroké naaasení 

moderní Mikroelektroniky a výpočetní techniky. Jejich e-
fektlvní vyulití vlek předpokládá rossáhlé a hluboké zna
losti o vlastnostech zařízení a velmi bohatý software. Ta
kové tělké problémy tlakovodních bloku* jako je Interakce 
povlaku s paliva», nestabilita velkých aktivních són, je
jich provozní prulnoet nebo jejich chování v průběhu havá
rií se dnes řeli jil téaěř výhradně softwarovými proetřed-
* y . 

2ifth)tkQXÍ.XÍkfiD.B9snSalífib.S2i!S2X2dOÍft1l.U9kft 
Kaldé spolecnoet, která ae zabývá vývoje» tlakovodních 
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bloků, disponuje určitou výkonovou řadou, zalolenou na 
stavebnicovém principu. Tak firma Mestinghouse EC. mé 
bloky o výkonu 600, 90O a 1200 až 1300 НИ , firma Kraft-
werk union A6. mé řadu 700, lúOO a 1400 MWe# firma Fra-
matome mé 90O až 10O0, 1ЭОО a 1SO0 MW . Přitom střední 
výkony 600 ai 700 HWe mívají 2 chladicí smyčky, velké vý
kony 900 až 1000 MW mívají takové smyřky 3 a supervelké 
výkony 12O0 MW a více mívají 4 takové smyčky. Všechny 
bloky mají jediné parní crubosoustrojí. 

Podle dosavadních zkušeností jednotkové výkony nižší 
než 600 MW nejsou ekonomické, výkony nad 900 MW ztráce
jí větSinu příznivých inherentních bezpečnostních vlastnos
tí. Přechod na pokročilé tlakovodní bloky byl zatím pro
jektově realizovén pouze ve Spojených stétech, kde byla 
nejprve přeprojektovéna jednotka velkého výkonu a potom 
teprve následovně jednotka o středním výkonu. 

Při ekonomickém rozhodování o jednotkovém výkonu však 
není určující pouze známý pokles měrných investičních ná
kladů s výkonem. Tento příznivý vliv může být zcela kom
penzován snižováním provozní spolehlivosti, které zpravid
la provází zvyšování jednotkového výkonu, jakož 1 sníže
ním ročního využití instalovaného výkonu z titulu nedosta
tečné poptávky po energii v systému, který bývá v prvních 
letech po uvedení do provozu bloku supervelkého výkonu 
předimenzován. 

§££fi£fié.2lyŠ£Y. 
Pokročilé tlakovodní bloky /APWR/ bývají spojovány se 

Druhým jaderným věkem, který sám o sobě neznamená nic ji
ného, než obnovení velké poptávky po jaderných výkonech 
ve světě. Velké státy, které stále jeitě rozšiřují svůj 
jaderně energetický park /Francie, Spolkové republika, 
Japonsko/, provádějí postupný vývojový převod svých pro
jektů na Atributy pokročilých tlakovodních bloků s dis
krétní, konvojovou realizací. Velké státy, které tnovu za
čínají nasazovat jaderné elektrárny /Spojené království/, 
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sacínají realizaci • projekty pokročilých tlakovodních 
bloků, siskaných licenčně. A velké státy, které sátím pře
rušily výstavbu jaderných elektráren /Spojené státy/, ma
jí již projekty pokročilých tlakovodních bloku připravené 
к realised. 

Začátek Druhého jaderného veku je tedy v nesociallstic-
kých státech Jii projektově zajiětěn. Signál к jeho startu 
vSak dosud nezazněl. Dudou pro něj zřejmě rozhodující as
pekty sociálně politické, ekonomické a ekologické. Dá se 
očekávat spífte začátkem příStího století neZ koncem tohoto 
století. 

Literatura: 
1. Komárek, A.: Perspektivy dalSího vývoje tlakovodních 

jaderných elektráren /rukopis/. Určeno pro vydání v 
Ústavu jaderných informací, pobočka české Budějovice, 
v r. 1989. 

Projekty jaderných elektráren v 90. letech a po roce 2000 

Ing. Zdeněk ChaluS, CSc. 
Ústav obecké energetiky ČSAV 

Seminář se zabývá přípravou projektu JE s bloky WER 
íooo ми nové generace. Co to je projekt? Běžné slovo, je
hož význam bude užitečné si připomenout. Nejde zde o de
finici, ale o podstatu. Projekt je návrhem, zobrazením 
či modelem budoucího stavu /jaderná elektrárna/, ale i mo
delem způsobu její výstavby, dopravy materiálu, zabezpe
čení pracovních sil atd. Nic nového, řekne si rutinér a 
nadále jedná s projektem jako s "papírovým" zbožím, kte
ré je třeba si opatřit u projektanta. Pouliti projektu 
jako " p a r t i t u r y " pro vfiechny účastníky investiční 
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akce od začátku přípravných prací až po zprovoznění díla 
prohlásí za pohádku a s« samolibým usmčvem ji zařadí do 
žánru sci-fi. Omlouvám se za tento volný tón v textu, nic
méně je obtížné stručně vyjádřit naše současné rozpaky nad 
významen slova projekt. 

Cas běží jako voda, vzpomínám si, ie na toto téma jsem 
přednášel v Brně v r. 1963 na semináři к problematice vý
stavby JE Dukovany, dnes hovoříme na stejné téma к přípra
vě JE Kecerovce. čas je celkově velice oSidná věc. Není-li 
strukturován protéká mezi námi aniž jej bereme na vědomí. 
Jen kdyi skutečně začneme poci€ovat důsledky zaostávání, 
uvědomíme si, te čas nestačí jen měřit ubíhajícími dny 
/roky/ v kalendáři, ale i prací, její kvalitou, kterou 
jsme vykonali. AZ potom si zpravidla uvědomíme 1 čas eko
nomický, jehoZ dynamickou strukturu formují především pro
jekty - jejich úspěšnost či neúspěšnost. 

Projekt viak němé jen technickou Část /tato zjednoduše
ná představa převládá/, ale má 1 část organizační. Její 
podcenění lze prokázat na příkladu našeho "originálního" 
pojetí standardizace v jaderné energetice. V ČSSR budeme 
mít 12 bloku s reaktory WER 440 a přesto, i když jsme 
opakovaně platili za stejné projekty, je výsledek samo
zřejmý - skoro každá elektrárna /někdy 1 bloky/ je jiná. 

Přestože jsme v minulosti vydali velké finanční částky 
na projektové práce, promarnili jsme to nejcennější - ješ
tě na "papíře", nejlevnější cestou "ušít" alespoň pracov
ní postupy pro čas a místo konkrétní investiční akce /zde 
je těžiště našich ztrát z pozdních dodávek projektové do
kumentace, kolizí, organizační i technické Improvizace 
atd./. Příkladu je celá řada, překreslování ocelových 
částí a jejich úpravy, zavádění aZ úzkostlivě přesné a tím 
nákladné výroby komponent z dAvodu nedořešené metodiky sta
novování tolerancí, vstupování do prováděcích projektu 
zhotovených sovětskými projektanty našimi Inovačními vstu
py atd. Obecně platí, to zná každý projektant. Ze zavadit 
změny do hotových prováděcích projektu je nerozumné, nebol 
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každý takový zásah vyvolá řetězce směn a je sdrojem mnoha 
kolizi, organizačních zvratu a vede ke zdražováni. Nicméně 
již řadu let vedeme boj o prosazení výsledku úkolu státní
ho plánu RVT /někdy i úspěšný/ do úrovně prováděcích vý
kresů, které navíc jeltě dělá země a "velkou" ekonomikou. 
Celé toto povídání by bylo zbytečné /neboE příspěvek není 
analýzou minulosti/, kdyby se situace neopakovala u JE a 
reaktory VVER 1000. Zakoupením projektu /ne všech/ pro 
1. a 2. blok JE Temelín v SSSR byla zahájena výatavba na 
této lokalitě. Byla rozhodnuto, Že 3. a 4. blok bude opa
kováním prvních dvou, nicméně opět je snaha prováděcí pro
jekty i pro 3. a 4. blok v SSSR zakoupit. Zvažována je mož
nost pokračovat takto 1 pro JE Kecerovce. Objevují ae úva
hy o smíření se s projektem 08 a to formou vylepíit jej ve 
spolupráci československého a sovětského projektanta a vý
stavbu ne této lokalitě zabezpečit jako sovětskou dodávku 
•na klíč". 

Položme si v rámci diskuse na tomto odborném aeminářl 
tuto otázku: nejsou tyto přístupy neustálým utíkáním od 
klíčového problému nail jaderné energetiky? Odborné závě
ry z oponentury vedené SKVTR1, státní expertizou, к tech-
nickoekonomlckému zadání dálil JE po JE Temelín v loňském 
roce potvrdily, že klíčovým problémem je naěe předprojekto-
vá a projektová příprava. Bylo by tedy logické usilovat o 
její přeatavbu a postupně, ale rychle, překonat jisté za-
oatánl. To vlak znamená i připustit si, le to co neumíme, 
a co neumějí ani sověti, je právě rozepsáni "partitury" 
Investiční akce včetně mechanizmu zpětné vasby při naplňo
vání její funkce. Právě v této souvislosti je zarážejíc! 
jak bylo rozhodnuto /bylo-li s konečnou platnoatí/ ve vě
ci nabídky firmy IVO z Finska. Finsko ve spolupráci ae 
SSSR postavilo, provozuje a dnes již modernizuje dva blo
ky s reaktory W R 440, jejich provozní parametry patří к 
nejlepším na svitě. Byl zpracován projekt bloku WBR 1000 
/Lovilsa 3/ a jaho technická koncepce 1 rosbodujícl techno
logické uzly byly prokonzultovány jak se specialisty v 
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SSSR, tak i s odbornými dtvary МАЛЕ. Finsko dále spolupra
cuj* se SSSR např. na projektu 68 a uchází se o účast při 
řešení projektu 92 /Projekt nová generace PNG/. 

Je pravda, že Finsko nás nemusí učit stavět a provozo
vat JE, v tom máme, pokud jde o kvantitativní vyjádření, 
podstatně větěí zkušenost. Problém je jinde. Rychle a dob
ře, v přijatelné struktuře mezinárodni spolupráce /znalost 
předmětu řelení, vhodnost platby prací, vazba na autora 
projektů JE a reaktory WER atd./ se naučit to, co Finova 
umějí lépe nei my - používat moderní metody řízení pro
jektu a výstavby velkých investičních celku /pružné pro
jektové a investiční organizace, tvorba pruZných organi
začních a kompetenčních vazeb propracovaných do potřebných 
podrobností v celcích, jež jsou v čase, nákladech i para
metrech kvality určovány hospodářskými smlouvami - základní 
předpoklad pro překonání naSich dneSních problému v bOV/. 
Nesporně umějí rozepisovat "partituru" investiční výstavby 
lépe neZ my. Finská nabídka z loňského roku uvádí, Ze u 
současné koncepce WER 1000 /tedy i JE Temelín/ je reálné 
sníZit náklady na výstavbu cca o 30% až 501 při respektová
ní fis. materiálně technické základny zejména těchto rozho
dujících komponent /reaktor, parní generátory, turbina , 
... s využitím schopností a dovedností Čs. montážních a 
stavebních organizací/. 

Finská nabídka obsahuje zhruba toto: za 16,5 mil. US 
dolaru ve spolupráci s čs. stranou vypracovat technický 
projekt JE WER 2 x 1000 MH a vypovídající schopností od
povídající naSemu úvodnímu projektu /tj. včetně projednání 
se sovětskou stranou a našimi dodavateli/. Pro srovnáni 
cena sovětského technického projektu pro 1. a 2. blok JE 
Temelín byla 15 mil. rublu. Nezanedbatelné je i to, i> 
finská strana nepožaduje platby ve volně směnitelné měně, 
ale je ochotna vyrovnání provést formou ěirěího odebrání 
zboží /např. elektrické energie/. Ve vazbě na tuto nabíd
ku se lze setkat i s těmito názoryt "lepší je kovář než 
kováříček", proč Finové?, je zde KWU, E.d.F, ale také 
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Japonsko a USA. To je pravda, ale bylo by tedy i účelná 
se zeptat, kolik bude chtít zaplatit za provedená práce 
"kovář", v jaká měni bude chtít zaplatit a bude-li vůbec 
chtít respektovat vstupní podmínky, tj. do projektu za
hrnout cca 80l komponent, která ČSSR vyrábí včetně jeho 
zvyklostí a vazeb na tradiční partnery v této oblasti. 
Odpověď bychom měli znáti Na semináři E.d.F., který se 
konal 23. a 24. října loňskáho roku jsem se od p. Gabore-
au dověděl, že E.d.F. by s největší pravděpodobností roli 
konzultanta pro vedení prací na projektu přijala. Provést 
optimalizaci našeho projektu /snížit spotřebu hmot, ener
gií a livá práce/ by nebyl problém, Úskalím by byl nárůst 
podílu západní /francouzské/ techniky projektu, to je míra 
růstu devizového zatížení JE. Najít vhodné proporce mezi 
ziskem a ztrátami je vfiak již náplní konkrétních konzulta
cí... 
Víme, jaké problémy máme s investičními prostředky, podle 

mnoha srovnávacích studií provedených v CSSR je přijímán 
názor, že naše JE stavíme cca 2x draho než ve vyspělých 
zemích. Л 2 zmíněná oponentura vedená Státní expertizou 
SKVTRI v loňském roce potvrdila naSe zaostávássí ve smyslu 
nadměrné spotřeby hmot, materiálů, komponent, živé práce 
a energií. Proto je zarážející, jak snadno se zříkáme mož
nosti dosáhnout snížení investičních nákladu řekneme ales
poň o cca Э0 až 50% /bereme-li rozdíl mezi naSimi JE a 
srovnatelnými JE z VKS za 100%/. I v tomto případě jde o 
millardy 1 Argumenty, že finská strana přehání, nebo, že 
sověti si tuto spolupráci nepřejí, jsou s prominutím hlou
pé, pokud nejsou průkazně podloženy. V této souvislosti 
lze jen litovat, že se dosud nepodařilo uskutečnit troj-* 
stranné jednání odborníků Finska, SSSR a ČSSR, kteří by 
takovýto průkaz měli dát především, a který by se měl 
stát podkladem к rozhodnutí v této otázce. Stejně tak je 
Ikoda, že dosud nebyla rozepsána "partitura* cílevědomé
ho a za čs. jaderný program jednotného postupu při jedná
ní 1 s dalšími firmami /E.d.F., KWU, .../ v těchto "mi-
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nardových" otázkách. Sově teka strana tato jednání jll 
vede. 

Věřit na zázrak z uplatnění CAD i když od skutečně nej
zkušenějších stavitele a provozovatelů JE současného svě
ta - od Francouzů, je naivní, pokud budou práce na osvojo
vání technických a programových prostředku probíhat para
lelně s projektovým procesem, nezávisle na něm. Proč? Pro
tože včas nebudou vytvářeny přirozená Integrační vazby 
viech profesí od koncepcí al к detailům při přípravě a 
při realizaci od detailu к celku /ke spuštění JE/. Tyto 
přirozená vazby je možné vytvářet jen při práci na projek
tu svázané povinnostmi konkrétní zakázky» V opačném pří
padě jde jen o hru /byt nezbytně nutnou/, která ale běží 
mimo reálný čas konkrétní potřeby investiční politiky. 

Vždy se nějak začíná, to je samozřejmá, ale ke svážení 
je zde dávána uplatnitelnost reálného konzultanta pro ve* 
dění prací /nebo konzultantů pro osvojení CAD a pro vede
ní projektu/. Jak všichni víme, nejsme zdaleka první» kdo 
CAD do procesu investiční výstavby zavádí. Zavádí-li CAD 
projektant, jako jeden z účastníků tohoto procesu, musí 
projít alespoň dvěmi základními fázemi /aby alespoň on 
mohl mít z prostředků vynaložených na pořízení CAD něja
ký užitek/. První fáze zahrnuje standardizaci nejrůzněj
ších dokladů, unifikaci dokumentace ve formě jednotného 
systému výkresového hospodářství, normatlvnětechnlcké zá
kladny atd. Ujasní-li si projektant tuto strukturu, pak 
aplikuje svůj kódový /informační/ systém a tím předurčuje 
vlastně strukturu budoucího projektu, je-li dostlnantním 
partnerem. Až v následující fázi má smysl mluvit o možnosti 
provádět optimalizace /využívat výhod strojového zpraco-
- vání výkresové a datové dokumentace/ různých řešení, ne
boř až v tomto stupni osvojení může dojít к přirozené ko
munikaci profesí užívajících "nové nástroje". Toto vše 
stojí čas a peníze, přináší stále nová situace, kádrová 
posuny, stresové situace atd. Zkrátka v táto přestavbě 
projektanta na projektanta s CAD lze očekávat, že bez pro-
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fealoaálniho vedení projektu sbyde jo» to tvoflvá onerei-
• o iniciativa к vlastni projtktovd práci, která budo ne-
ibytni nutná. Proto, яало-ll udrlot бое, náklady o kvali
tu poradované' pro dallí JE po JK Tencíín Je rol* konsul-
tanta pro vedeni projektu • vyulltin CAD vtlai dQlelltá. 
Spoléhat na to, la autoaetlsujeaic atávejíoí proooay roa-
hodování a říioní v nafti investiční výstavbě boa ddlnná 
profaalonální ponoel ja rovněl seeetné, noboC sama struk
tura /atonlsaoe tienatniku výstavby na aanoatatnd podniky 
působící na lokalit! 1 ilao ni, rosnílniní odpovidnostl 
překračujioi hranloa státu, nadairná oparatlva tíiení řor
nou slolltá atruktury fidloíoh Mtíbo atd./ jo pro autoeta-
tisaol nevhodná. Mdle so a tát, la urychlonín /lautonatiio-
vánín/ koapllkovanýeh proeaso, dojda aloo ко sněné, alo ao 
sápornyn afakta*. Kouslo jo v jodnoduehoatl a jodnoduohost 
není prlmltlvnost, jak sa často najen říká, ala v praní 1 
ukasujo. Doaáhnout jednoduchá atruktury tíianí vhodntf pro 
nanesení internační a výpočetní techniky nelse slláekýa> 
roshodnutía od selontfho stolu, ele, ot.jeaw-ll to ryehle, 
pak jediní a ponooi druhého, který donate porodit 1 роаю-
ci. V táto souvislosti se stále nedáti véat konatruktivní 
rozhovory /v Citu nesl sebou/ na téma projektové tišení a 
výstavba jaderných elektráren, 

Konplexnoet je neniloerdná, atá-11 ndat ovoce, nueí být, 
neatadí o ní jen nluvlt. Jestlilo projednáváno plipravu 
projektu JI a bloky W i n 1000 nové «anereee, nelne ее no* 
sninit o proettedi, ve kterén budou projekty vsalkat a 
plnit avou funkol /bespeCná e epolehllvá výrobe e prodej 
elektřiny a tepla v hoapodátekém syntéani etátu/. Nerosll-
tujne proettedi a vllanea» al jen energetiky Jako resortu 
v národním hoepodářetví. Máňo centraInd tišenou onereetl-
ku pod kontrolou státu a nejane jediní. Této ekuteeaoetl 
a výhodou vywlívá Pranole, ale také Uneko. Pranole jako 
velká see* předvedla svitu jak má vypadat etáten tišená 
enerfetike a projekt etanderdlsaee jedornéao proejrauw, a 
aá v toato antra velké dapieby. Finové ее notejí a tin, 

•i 



mel ja výetavba JI Xaoorovoa а рокиаяа aa vyjádřit oo ja 
třeba a jo i raálná udělat, abyehoa lápe nal v nlnuloatl 
nyní odatartovali novou generaci nalí jaderná energetiky, 
a/ Fro velká výkony i 

1. tro JI Keeerovca uskutečnit erojatranná jednání mas i 
£ěM, M M a Plnaken, obchodní konsultaee provdat a 
firmami l.d.r. a KHU a rozhodnout. V táto fási jda o. 
konkrátní "kvantlflkovatalná" miliardy, a nejen to, 
jda rovněl o odatartování tak dulalltá "lntalaktua-
lliace* nalí lnlenýreká lákladny. 

2. Úcaatnlt aa praoí na Projektu nová ganoraoe /PMO/, 
děaat poJMOut novi, tja tak, aby to oo do výskuau in-
veetujamc aa пая úmirnl vrátilo /v kladnáR alova аяуа-
lu/. PNG povalovat ta perspektivní a noaný adroj 
velkých vykoná po rooo 2000. Tento idroj budeme v 
M M kupovat /proto by mil být podíl naleho průmyslu 
výraani sMnlí nal ja tomu dnea и JI, WIR 440 a 
1000/. 

3. Proaedlt diversified v jaderných sdrojíoh a svalit 
například tuto variantut pro oadravlní Krulnonoreká 
oblaatl /a nejen táto/ ae pokusit nalást spolčenou 
fee aalnteresovanfeh černí /ClM, Mfl, připadni i NDI/ 
a uailovat o výstavbu jlnáho adrojo /KHU, l.d.r./ sa 
pro náa výhodných podmínek. Navásat na eovltskou ini
ciativu к tamto sápadním firmám a pokusit ao uplat
ňovat například poladavek 1 и tiohto sdroja poulívat 
aovitaká jaderná palivo, připadni jiná modifikace. 
Projekty pro budoucí Ivropu se budou sahájovat pfe-
devlÍH v PO. letech - toto platí 1 pro jadernou ener
getiku. 

b/ Pro malá výkonyt 
Malá výkony mají budouenoat, a to předovlím pro molnoat 
jo jako komplexní moduly /a Jasně definovaným roshra-
ním jak pro dílěí segmenty modulu, tak pro návasaá ob
jekty na lokalitách - atrojovna, dpravna vody, trafo-
ataaloo atd./ dodávat jedním dodavatelem garantujícím 
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bozpeonoet, spolehlivost, llvotnoat atd. Jako pfíklad 
laa uvást připravované projekty MUFACK 100 /UlA/, 
SECURE /Ivádsko/, SLOWPOKE /Kanada/, fXR /Velká Britá
nie/. Velká budouonoat atojí před reaktory koncepce 
PIU*. Osobni ae domnívá», le řellt modulární reaktory 
pro Ca. postlndueti»<ílní pro»tř*dí /pf«*tavbě «trva
jících lokalit atfi./ na bázi dnalníoh komponent WEH 
440 1 1000 není vhodná a tento přístup by po rooe 2000 
mohl vyznat znaCně laatarale a a tát ae va avlti nepro
dejným. V kaž Jdo případě bychom vlak seli trend malých 
modulárních jaderných zdrojД sledovat a najít pro nás 
v rámci Evropy výhodná partneraká vazby. Tyto typy re
aktoru budou mít budoucnost a jejich výroba mula být 
dnosná 1 pro atáty • malou ekonomikou uplatňující vhod
ná kooperační vttahy. Export takto řešených reaktore 
je raálný a návasni mula s sebou nést export dallíoh 
investičních celku souvisejících a rozvojem infrastruk
tury samí třetího svita, která a velkou pravděpodobnos
tí budou reaktory tohoto typu převálně kupovat. 
V příitích d4«etiletíeh bude vlak kromě nová výatavby 

stejně dolelltá i ddrlba, rakonatrukca a llkvldaCni práce 
vfteho druhu spojená ae správou parku blok! WER 440 a 
iOOO ИИ. I kdy* si to dnas nepřipoultíme bude 1 tato Čin
nost spojená s náročnou projektovou přípravou a řízením 
realisaCníoh prací. Ve hře je například prodlulování ll
votnoat i jil provozovaných blok! /s 25 na 40 lat/. lilo
vá analýza v interaktivním režimu práce a eoučlnnoat v ří
zeni odatávak a preventivních oprav pomocí komplexně ře-
lenáho projektu je jedinou cestou jak doeáhnout prodlou
žení livotnoatl JE a udrlet provozní pohotovoat blokě 
soustavy. To vlak znamená mít projekty vlech nalleh JE v 
takové "InCormaCni" pohotovosti, aby vCaaná příprava aou-
Cinnoati odatávek a preventivních oprav byla vůbec moiná. 
V komplexu to znamená připravovat projekty výatavby a cho
du Ca. jaderná energetiky. Na toto, pro někdy al přílil-
aou koncentraci all a proatředka ne PNG nesmíme zapomínat. 
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•о м od francia ulili, rrancouii saa* rádi podotýkají, 
l« kdyl sadínall, bylo pro ně роивпе eesnáaení aa a natím 
pojetím vlivu etátu na energetiku. Nejde tefl o to "kdo e 
kým-, ale o to "jak". Nám na myall problémy současné ge
nerace, odborné a jaaykové bariéry v otáskách manalératví, 
informatiky systémových přístupu /nematníme ae odborných 
seminářů, obdrtíme růtné materiály nikdy 1 odborné a dob
rou vypovídací úrovní atd. - ale, jak jim rotumíme, jak 
ae umíme ptát» jak formulujeme naše atanoviaka, jak ae 
koncentrujeme na aíakání obchodního profitu atd./. 

Jednání a flnakou firmou IVO dotalená al do «irovni kon
krétního a jaani definovaného pfedmětu moSné spolupráce 
prokaiují, la na takováto altuaee nejame připraveni a ra
ději ae před případnými komplikacemi uchylujeme opět к 
seběhnutým atereotypům. 

llylilfiBl.A»enfifOÍ> _ 
nejprve bych rád připomenul, fe projekt je mnohem víc 

nel pouhá aloiené výkresy v deakáoh předané /prodané/ od
běrateli. Tuto jen sdánllvě banální akutecnoat stéle v 
praktickém llvotě opomíjíme. Někdy projekt chápeme ěířeji, 
jindy dace, eaato dochásí к vsájemným nedorosuměním jen 
proto, la jáma al předem nedokázali definovat obaah termí
nů, které v argumentacích poulíváme. Bude praktické reapek-
tovat myělení aouCaaného avěta a alovu projekt přiředit 
výsnmm angllckéno project, neboť ani my neděláme projekty 
proto, aby saatall na papíře, ale proto, abychom - napří
klad poetavlli jadernou elektrárnu ne úrovni. 

V tlrtím kontextu al lse polohu a výsnam projektu /v 
стеке 1 anglická versi/, sa přispění semoatatného přemýě-
lení, vybavit pomocí pfHolené tabulky. 

f posic ji! vylo uvedených bych rád přispěl do studni
ce nápadů a námětu tohoto eemlnáře náaledující dvahoui 

Rosdělme jaderné adroje na velká /1000 al 1500 Ш/ a 
malé /cca 500 MW/, uvalujme a dellím caaovýa horlaontem 
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Toto jo třeba vidět přadevěía vo světlo námětu s.l. Výstav
bu Jf Ksootovos lso povalovat sa poslední /předposlední?/ 
bloky konospoo 70. a 60. 1st. Mám* tody poslední lanel si 
organizováni udělat pořádek v projektová dokumentaci JC 
tohoto období vo smyslu budoucích nároků es. energetiky 
roku 2000, ktorá bude nutně muset projít přestavbou in
formační /databázová/ struktury a osvojit si řísení svá 
činnosti výrobní, obchodní a investiční pomocí projektu. 

Tabulkai život a práoa Člověka v cyklu • od přípravy, 
sacátku al do konoe soěny - a vyznsCením funkoí 
polarity HIS a FM. 
Projektová řísoní jo sdo chápáno jako řísení 
SMtN pomocí projektu, к nejpodeeftovanějěím fásím 
u náa patří sáso poSáteCní - tTAUT UP /námluvy/. 
/Life and work of man in the cycle - preparation 
/reaotlon/, beginning and end еж1stonce of a chan
ce - with marking of functions ИХ8 and РИ 
polarity./ 

Tabulka jo převzata z referátu saslanáho na 10. světový 
kongres o Projektovém řítení, který se bude konat ve Vídni 
v roce 1990 /INTERNET '90/. Referát spraeoval autor toho
to příspěvku pod názvem "Nástin komplexní teorie projekto
vaného řísení - ilvot a práce člověka". 
Vysvětlení zkrstekt PH - Project Management /projektová 
řísení/, Nil - Management Information Systems /v llrlím 
pojetí dovednost v manaiárstvi, Informatice a aplikacích 
oystámováho přístupu/. 
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Stav prací v USA a Japonsku na pasivních systémech 
dochlazováni 

Ing. J. Sroucler 
Energoprojekt 

Úvodem nejdříve několik slov к definici pasivních 
zařízení a systému* Na loňském zasedání MAAE bylo pasivní 
zařízení bezpečnostních systému JE charakterizováno jako 
zařízení, která nepotřebuje к provozu cizí zdroj energie. 
Do provozu se uvádí automaticky změnou fyzikálních para
metru media. Využívá prostředku jako je gravitace, přiro
zená konvekce, akumulovaní energie a přirozená cirkulace. 
Pasivní bezpečnostní systémy pak představují soubor jen 
pasivních zařízení. 

V souvislosti s uvedenou charakteristikou pasivních 
bezpečnostních systému je nutno se zmínit o inherentní 
bezpečnosti vlastního zařízení 10, jejíž stupeň je dán 
výběrem materiálu, konstrukSním uspořádáním, objemem chla
divá nebo výběrem paliva. Tyto inherentní vlastnosti zaří
zení pak mohou ovlivnit např. aaraocirkulaci chladivá v 
okruhu nebo samoregulovatelnost reaktoru /prostřednictvím 
záporného teplotního a výkonového koeficientu reaktivity/. 

Pasivní bezpečnostní systémy, jak uvidíme na konkrét
ních případech, lze používat na JE jako reservní bezpeč
nostní systémy nebo v různé kombinaci s aktivními systémy. 
Svoji funkci vykonávají při vzniku přechodových stavů a 
havarijních situací. Mohou zajišťovat odstavení reaktoru, 
jeho dochlazení, odvod zbytkového tepla, potlačení tlaku 
pod obálkou a daláí funkce. 

Jsou to systémy velmi jednoduché a spolehlivé, snadno 
se kontrolují a udržují a nevyžadují žádné zásahy se stra
ny operátora. Reagují způsobem, který je přiměřený hava
rijní situaci. 

Cílem projektů s pasivními bezpečnostními systémy je 
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kromě uvedených aspektu: 
- dosaSení vysokého stupne bezpečnosti provozu 
- snížení nákladu na výstavbu JE 
- zkrácení doby výstavby JE 
- prodlouZení životnosti JE. 

D9^DÍb9_cbl§dícíhg_okruhu_MITSyBISHI_^Jap^n8ko^ obr, 
1 - 6 
Tento systém /2/ je pouíit v projektu PWR вОО PW. V ná

vaznosti na zásobu chladivá v bazénu /1/ zajiStuje dlouho
dobé odvod tepla z primárního okruhu při havarijním dochla-
zování a odvodu zbytkového tepla z reaktoru. DalSími pa
sivními bezpečnostními systémy js^u VT a NT zásobníky 
roztoku И-jBO- /3/ na zalití AZ při havarijním roztčsn*ní 
primárního okruhu a sprchový systém s tlakovými zásobníky 
/4/ na potlačeni tlaku v hermetických prostorách. 

Krátkodobý odvod tepla při LOKÁ se uskutečňuje konden
zací páry v bazénu /1/. Toto řešení spolu s činností dal
ších pasivních systému umoSňuje dimenzovat vnitřní obálku 
jen na přetlak 3 at - obr. 3. Dochlazování a odvod zbyt
kového tepla z reaktoru je prováděno v dlouhodobém reMrnu 
samocirkulací chladivá z horké včtve do bazénu /1/ a zpět 
do studené větve hlavního cirkulačního potrubí. 

Odvod akumulovaného tepla z bazénu /1/ zajiSCuje zmíně
ný autonomní chladící okruh /2/ mimo ochrannou obálku. 
Konstrukční řeSení je znázorněno na obr. 4 a 5. Systém 
pracuje na principu odpařování a kondenzace vody v auto
nomním okruhu - obr. 6. 

Uvedené řeSení umo2nuje zvýSit bezpečnost provozu a 
sníSlt investiční náklady na výstavbu JE. Předlolený pro
jekt vSak neuvádí rozsah aktivních bezpečnostních systému. 
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2• S§iÍYDÍ-IY8ÍéSÍ-yS£Dáb9-ISabt9£a_BÍT6SSÍ_SMALL_BWR 

/Japonskol 

Komponenty a systémy JE jsou zjednodušeny přirozenou 
cirkulací chladivá v reaktoru, pasivními bezpečnostními 
systémy a vyloučením parních separators. Objem reaktorové 
budovy je o 50% menSÍ nef u současných BWR stejného výko
nu a výstavba JE trvá jen 32 až 36 mesícu - obr. 7-12. 

Hlavní bezpečnostní charakteristiky BWR: 
- přirozená cirkulace chladivá 
- krátké palivové kazety vůči výSce reaktoru. Zároveň je 
šachována možnost využití standartních typu paliva. 

- nízký jednotkový výkon AZ a dlouhá provozní perioda 
mezi výměnami paliva 

- zjednoduSení vnitřních částí reaktoru a zlepSení jejich 
seismické odolnosti 

- absorbce zbytkového tepla ve vnitřním bazénu /3/ po 
dobu 1 dne po havárii a přirozený odvod tepla přes stč-
nu ocelové obálky do vnčjSího bazénu /2/ po dobu 3 dnfl. 
To umožní obsluze JE dostatečnou přípravu na dalSÍ 
opatření. 

- dochlazovací systém reaktoru pomocí čerpadel s parním 
pohonem /4/ a NT akumulátoru /l/. Odpadají NT čerpadla 
havarijního doplňování a celá dleselgenerátorová 
stanice. 

Po normálním nebo havarijním odstavení reaktoru je do-
chlazení reaktoru zabezpečeno aktivními systémy /б а 7/ -
ohr. 8. V režimu výpadku aktivních systému se uvádí do pro
vozu pojistný uzel /5/, akumulátor roztoku H.BO. /1/ a do
chlazovací systém tj. okruh s parním čerpadlem /4/ a vnitř
ním bazénem/3/. Pfi LOKÁ je systémy dochlazování zabezpe
čena dlouhodobá perioda chlazeni AZ. Trasa mezi reaktorem 
a vnitřním besénem je dimensována tak, aby doSlo к reclr-
kulacl: pára z reaktoru do bazénu a kondenzát s bazénu 
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do reaktoru potrubím se zpětnou armaturou - vit obr. 10» 
11. Odvod tepla ж bazénu se dosáhne přirozenou cirkulací 
vody ve vnitřním bazénu /3/ a přestupem tepla do vnějšího 
bazénu /2/ - viz obr. 12. Bez doplňování vody může probí
hat v tomto režimu odvod tepla po dobu 3 dnů. 

^Japonsko/ 
Projekt SPWR představuje zcela novou generaci reaktoru. 

V tlakové nádobě je umístěn celý primární okruh tj. kompen
zátor objemu, parogenerátory» hl vní cirkulační čerpadlo. 
Převratnou změnou v konstrukci reaktoru je použití rozto
ku H3B03 místo řídících tyčí, jak na řízení výkonu reakto
ru, tak i na jeho odstavení. Havarijní nádrS roztoku H-BO, 
je umístěna přímo v reaktorové nčdobé. 
Hlavní komponenty - obr. 14: 
I - tlaková nádoba» 2 - parogenerátory» 3 - hlavní cirku
lační čerpadlo» 4 - parní prostor kompenzace objemu» S -
nádrž roztoku HJROJ» б - přívod r. .pájecí vody, 7 - odvod 
páry, 8 - nádrž roztoku H,B03 pro plánované odstavení re
aktoru» 9 - hydraulické tlakové ventily» 10 - el. ohřívač» 
II - rychločinné ventily systému havarijního odstavení 
reaktoru, 12 - sprchový systém kompenzace objemu. 
Hlavní parametry: 
Výkon el. 700 MW, výkon tep. 1100 MW, teplota chladivá 
290/320°C» průtočné množství chladivá 23 000 t/h, tlak 
13 MPa» obohacení 4,51, jednotkový výkon 85 MW t/m3. 

Reaktor je proveditelný ve více variantách podle umís
tění nádrže H-BO- a hlavního cirkulačního čerpadla - vis. 
obr. 13. 

Pro plánované odstavení reaktoru je poulit vnějli systém 
vstřiku roztoku HjBO. do reaktoru /8/. Při havarijním od
stavení reaktoru «e uvádí do provozu aktivní systém vstři
ku roztoku И-ВО- otevřením rychločinných ventilu /11/. 
Předpokladem pro Činnost tohoto systému Je proves hlavní
ho cirkulačního čerpadla. Havarijní odstavení reaktoru 
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při výpadku hlavního cirkulačního čerpadla je zajiStěno 
automaticky otevřením hydraulických ventilu /9/ na nádrži 
/S/ pro přívod roztoku H.BO. do chladivá primárního okru: TI. 
К otevření tlakových ventilu dochází poklesem tlaku na 
výtlaku hlavního cirkulačního čerpadla /3/. 

Konstrukce hydraulických tlakových ventilu je znázor
něna na obr. 16. Provedení ventilu je spolehlivá. Konstrukč
ně je zajištěn vysoký hydraulický odpor v mezlprostoru pís
tu a válce, a nízký hydraulický odpor při pohybu vlastního 
pístu. Voda se zavádí pod píst z výtlaku čerpadla. Pfi po
klesu tlaku na výtlaku hlavního cirkulačního čerpadla, po
klesne tlak na píst a ventil se otevírá. Zadření pístu 
vzhledem к použití pružného mezikusu a váze pohyblivých 
částí je vyloučeno. Konstrukční řeSení reaktoru zahrnuje 
řadu dalších zajímavostí. Pro případ poklesu úrovně vody 
pod hydraulická ventily při LORA, je v reaktoru instalová
no 18 bypasú aktivní zóny. Bypasy, které mají nízký hydrau
lický odpor pro tok dolu a vysoký pro tok nahoru, zabezpe
čují cirkulaci chladivá v AZ. Konstrukční řeSení nádrže 
H.BO. umožňuje ochranu nádrže při teplotních dilatacích 
vnitřních uzlů reaktoru. 

Obr. 15 představuje dispoziční umístění dvojice reakto
rů v jedné ochranné obálce. Toto řeSení minimalizuje in
vestiční náklady na stavbu JE. 

*• YÍY2J.BfSiySíSb.SYSšéSÍL^QSbíSSSyiSí.iyidl 
Pasivní systémy jsou v různých studiích v USA charakL* 

rlzovány odllSně. Jsou větSinou chápány jako systémy reak
toru, která bez zásahu lidského faktoru dohlíží na odsta
vení reaktoru, udržují ho v bezpečném stavu a zabraňují 
úniku radioaktivních látek do okolí. 

Hlavním representantem pokrokového reaktoru je vodovod
ní AP 600 Mtr vyvinutý fy tfestinghouse a varný reaktor SBWR 
fy General Electric. Oba mají výkon 600 Mtf, jejich provoz 
je při nlSSÍch teplotách a a včt*ím vodním obsahem. 

92 



АР бОО zahrnuje rozsáhlé zjednodušení smyček, snížení 
tlakových ztrát» použití zapouzdřených Čerpadel i možnost 
modularizace zařízení. Bezpečnostní charakteristiky pasiv
ních systému umocnily vyloučit z projektu řadu aktivních 
systému vč. dieselgenerátorov4 stanice. 

Pasivní systémy viz obr. 17 zajls&ují řadu důležitých 
funkcí - odvod zbytkového tepla z reaktoru, doplňování chla
divá, sprchování prostoru pod obálkou a chlazení ochranné 
obálky. Odvod zbytkového tepla, nejsou-li к dispozici ak
tivní systémy, je zajištěn dochlazovacím výměníkem /I/, 
který je umístěn v bazénu /2/ sloužícímu při výměně paliva. 
Pasivní doplňování chladivá do reaktoru je řeSeno přídav
nými a akumulaěními zásobníky roztoku H3BO- /3/ a /4/. 
Dlouhodobějším zdrojem vody pro NT doplňování reaktoru je 
zásobní nádrž chladivá pro výměnu paliva/2/. V málo pravdě
podobném případě lín i ku Štěpných prvku z A7 se používá pa
sivní systém pro sprchování prostoru pod ochrannou obál
kou» Přirozené cirkulace vzduchu mezi ochrannou obálkou 
a vnější konstrukcí a možnosti vypouštění vody na pláSE 
obálky je vyuXito pro chlazení ochranně obálky v havarij
ní situaci. 

ODT.1 Sehév» paaivníoh systému dochlasovsAÍ 
- Mitsubishi 
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•«tar Van* I ••? ••" 

Obr.2 Koncopot dispozičního 
roeoní primární íáeti 

S*ct«« « • д 

Obr*4 Proredění dochiazovacího «yetímu Mitsubishi 
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ОЪг.5 KoneepSní eohéma dochlaioracího eyetímu 

гЧт-
_JjC Hot fluid 

• > p • • . I I 
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hot fluid at ® la cí>ar.|»d »atu-
rated §ttam-
Saturated attaa eov» te ® through 
connecting pip*. At @ . aaturated 
•ttaai condensed by celd fluid if 
changed liquid. 
Liquid с о и back again to ® 
through cenntctlng pip». 
Th» h«at la transferred fro* ф to 
(|) by thla cycle of the ••diue 
evaporator and condensation. 
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Obr, 13 Variantní provedení reaktoru SPfR 
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Zdokonalené typy tlakovodnych reaktorov a celosvětová 
trendy využltla jádrového paliva 

Ing. Jan Roušek, CSc. 
Ing. Vladimár Sládek 
RNDr. Ing. Pavol Sv*»c, CSc. 
VUPEK 

1. Úvod 
К 30.6.198*> bolo v světe v prevádzke 434 jádrových 

blokov s celkovým výkonotn 316,5 GW a vo výstavbě 10O blo
kov o výkone 80,2 GW. Celková pre"ádzková sktlsenosE ku 
konců roku 1988 bola tenter 5 257 rokov. NajvacSÍ podiel 
- 199 GW inSt. výkonu tzn. cca 63%/ představuju tlakovod-
n4 bloky. Sktfsenosti s nimi vytvárajú" základnu ich 3alíie-
ho vývoja. Směr tohoto vývoja sleduje predovíetkýin splne-
nla nasledujiícich poSiadaviek a nárokov: 
- výrazni zjednoriuSenie projektov výstavby, prevádzky, 
ddr*by aj likvidácie 

- využitie osvědčených technolóqií so zvýšením bezpečnosti 
- Standardizácia projektov a z toho vyplývajíce zjednodu-

Senie a skrátenle přípravných fáz a vlastnej výroby za-
riadenia a výstavby 

- zabezpečenie velmi nízkej pravděpodobnosti havárie s ta
vením aktívnej zóny reaktora /menej ako 1 případ za 
10 reaktorrokov/ 

- zlep§en<5 vyuřitie jádrového paliva 
- zlepšená prevádzková pruřnoaE 
- vySSla pohotovos€ 
- životnos£ nad 40 rokov 
- zmenSenie množstva rádioaktívnych odpadov 

- zníXená dávka řlarenla pre personál 
- zní?«nle výrobnýrh náklndov nn «nerqlu 
- a 3alSie. 
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Vo vyspělých Státoch, ktor<5 vyrábajvi vlastně" jádrový 
elektrárně sa vo vacšej ci menšej miere к horeuvedeným 
nárokom prizerá. 

Příkladem blokov, к tore by mail uveden»* nároky plnil!, 
sil bloky JE v NSR ISAR 2 a dalšie bloky tzv. "konvoja", 
vo Francvizku bloky N4 v Chooz, v USA South Texas l a v 
Japonsku např. Ohi 3. Ide o bloky už uveden<5 do prev4dz~ 
ky /South Texas 1987 a Isar 2 1988/ alebo rozostavan<5, s 
plánovaným zahájením prevádzky к roku 1991 - 1992. V násle
duj Ucej tabulke sil uveden»* niektor<5 údaje týchto blokov 
spolu s vida jmi blokov JETE a nlektorýml lidajmi 3sluřkov«<-
ho bloku PWR 1000 spoloCnostl KWU. 

Údaje svíčasných blokov JE: 
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2. Situáci§_yo_Fjrancjízsku 
Velmi ilspeSný rozvoj jádrovéj energetiky vo Francdzsku 

je zaloSený na cielavedcmej koncepcii, s ktorou sa vyví-
jajií a sériové budujií tlakovodné bloky. 

V roku 1987 bol vo Francvlzsku na ES připojený posledný 
blok. zo série CP PWR 900 - Chinon В 4. V svlčasnej době sa 
pokrařuje vo výstavbě blokov série PKP 130O MW nazývanéj 
P 4, v ktorej je celkové plánovaných 20 blokov /na konci 
roka 1988 bolo v prevádzke u? 14/. Okrem toho sa započalo 
s výstavbou série N 4, v ktorej .ná byi podla plánu uvede
ných do roku 2000 6 blokov PWR 'Í400 MW. 

Skrisenosti získané z výstavby a prevádzky blokov PWR 
900 MW umožnili uskutečnit v svičasne budovanéj sérii P 4 
významné zlepšenia: 
- V prvom radě je to zlepSenie čistej účinnosti bloku -

33,5% oproti 32% bloku PWR 90O. 
- Oosiahla sa úplná autonómia blokov, co přispělo к zjed-

noduSeniu prevádzkovania. 
- Jednoduchá obálka s kovovou výstelkou bola nahradená 

dvojitou betonovou obálkou. 
- Fyzicky boli separované ovládacle systémy havarijných 

ochran. 
- BalSie zlepšenia boll urobené v oblasti materiálov a 

zariadení /vybavenie velína/ a v oblasti organizaci* 
prevádzky. 
Ďalej sú* uvedené niektoré konkrétné údaje г výstavby 

a prevádzky JE typu P*4 zaloSené na informáciách z JE No-

gent sur Seine 2 x 1300 MW. Nakolko tito JE je stávaná 

podla typového projektu P *4 podla ktorého má by£ postave

ných celkové 12 blokov, majií vídaje pre til to JE vSeobecnd 

platnost! pre celil sérlu. 

investičně náklady 16 mld FFr 
/v tom náklady na vyvolané inveatícle 10%, tj. 1,6 mld FFr/ 
Měrné lnvestlcné náklady 
/bez vyvolaných inveotfcif/ 6150 FFr/in5tkW 
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Dodavatel technologickáj časti: 
Dodavatel turboalternátora: 
Prevrfxkovatelt 
Sačatle/ukonrenie výstavby 1 blokut 

2 blokut 
Doba výstavby i 
Plocha JE pre 2 x noc: 
Maxlmálny počat stavabno montáSnych 
pracovníkov na stavbě: 

Maximum stavebných pracovníkovi 

Maximum montáSnych pracovníkovi 

Celkový objem semných práč: 
Celkový objem betonu: 
Váha celého blokut 
Z toho гагladenle: 
Počet hodin odpracovaných na výstavbě: 
Projektováni S1votnosl: 
Chladiace veXe: 

výtka: 
prlemer základné: 

Spotřeba vody na 1 blok: 

Гrámatome 
AIsthorn 
EdF 
1981/12/1987 
1982/12/1988 
8 rokov 
110 ha 

1980 /4 mesiace 
v 5. roku výstavby/ 
1350 /8 meslacov 
v 3. roku výstavby/ 
1400 /pr lemem* 
1300 v 5. a í. ro
ku výstavby/ 
8 mil m3 

0,33 mil m3 

100 000 t 
10 000 t 
20 mil hod 
40 rokov 
2 
185 m 
148 m 
0,*5 m3/a 

NlektoH doletíte* technicko parametre: 
Reaktort 
Maxlmálny tepelný výkon reaktora: 
Garantovaný menovltý tep. výkon: 
Hrubý el. výkon prl 3817 KW, 
Čistý el. výkon prl 3817 !1W 

Reaktorovi nádobat 
Vndtorný prlemert 
Celková výlka s vekotn: 

tep 
tep 

4 
3 
1 
1 

4 
13 

117 
817 
347 
280 

394 
591 

MM 
MW 
MU 
МИ 

mm 
mm 
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Hrábka steny v drovni AZ: 
Hmotnoat nádoby i 
Hmotnost veka: 
Hmotnosč avorníkov a matic: 
Materiáli nízkolegovaná ocel Mn-Mo-Ni 
Palivo: 
Počet palivových cl.-ínkov 
Počet prdtikov v Článku: 
VonkajSÍ prlemcr prdtika: 
Rozměr palivového Článku 
Aktívna výška PC 
Rovnovážné Obohatenie U 235: 

/v druhej zavá?ke/ 
Celková váha uranu: 
PoCet regulačních Clánkov 
Parogenerátor - typ 68/19 
PoCet PG - počet slučiek 
Zvislá poloha 

220 
326, 
90, 
35, 

uo2 
143 
264 
9,5 
214 
4 21 

mm 
,75 t 
,0 t 
,0 t 

mm 
x 214 mm 
57 mm 

3,16* 

117 
65 

,9 t 
, 

Primárná strana Sekundárná atrana 
Vstupná teplota 
Výstupná teplota 
Absolutny tlak 
Prietok 

328,4°C 
293,9°C 
155 ber 

16 535 t/n 

232°C 
287,5°C 
71,98 bar 

1 941 t/n 

Turbogenerátor: 
a/ Turbína: 1 stupeň vT 

Otáčky i 
b/ Generátor: zdánlivý výkon 

3 stupni NT 
1 SOO ot min 
1 650 MVA 

Ako bolo uvedené vyliie, projekt je pre vSetky JE danej 
adrie Itandardný. Preto ad bloky jednej série identické v 
stavebnéj 1 technoloqlckéj časti. Poklal lde o sMzmlckd 
odolnost» projekt zohledňuje 8. stupeň stupnice MSK a tomu 
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odpovedajdce vibračné spektrum, definovaná podIa amerle
kej NRC /Norma Regulatory Guide 1 - 60/. Ak seizmické pod-
mlenky překračuji! předpoklady Standardního projektu, je 
možné stavbu pod I a typizovaného projektu /tj. "jádrový" 
ostrov" - do ktorého patří budova reaktora, budova pomoc
ných prevádzok, budova vyhořeného paliva, etažérky, budo
vy DGS, sklad paliva/ uložil na podstavce - tlmiace bloky. 
Celkový počet podstavcev pre jeden jádrový ostrov je 1260. 
Priemer podstavce je 600 x 600 mm, výSka 2a? 3 m. Na vrch-
nej časti svl navrstvené pláty elastomeru zvulkanizované s 
plátmi z makkej ocele do hrubky 20 nun. Vrchný plát je z 
materiálu bronz/olovo, s koeficientem trenia 0,2. Umiest-
nením stavby na tieto podstavce sa dosiahne úplná izolá-
cla Struktury od podložia. 

К 31.12.1988 bole -disponibilita prvého bloku JE Nogent 
87,5%, čo bolo dané tým, Se blok nebol odstavený kvoli vý
měně paliva /priemerná disponibilita blokov PWR 1300 MV>, 
ktoré sil v súčasnej době v prevádzke, bola v r. 1488 12*/. 
Prvý blok teda v r. 1988 pracoval 7 324 hodin. Z tohto por
tu připadalo 3 151 hodin na sledovanle potrieb slete. V 
premenlivom režime zaEaženia možu pracoval vSetky bloky 
PWR 1300 a to v rozsahu od 20 do 1001 menovitého výkonu 
bez obmedzenia. 

Prvá odstávka za dčelom podrobnéj revízie trvá 15 týž-
dňov. BalSle plánovaná odstávky za dčelom výměny paliva 
/třetina kaSdý rok/ trvajú" 6 týždňov. Velké a podrobná 
revízie sil plánované každých 10 rokov. Údržby a opravy vy
konává regionálny servis EdF, velké Údržby, revízie a vý
měny paliva sa vykonávají! v spolupráci s centralizovaným 
technickým servisom EdF v Paříži, ktorý si podIa potřeby 
prlzýva pracovníkov dodávatelov. 

VSetky technické závady, nehody /resp. havárie/ sií 
analyzované a hlášené do databanky EdF. PretoSe sd vSet
ky JE danej série Identické v primárnej aj sekundárnej 
časti, výsledky vyhodnotenla závady sd následné aplikova
né na vSetky JE /modiflkácie, rekonštrukcie, modernizácla, 
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výměna dielov, zarladění apod./. 
VSetky rezervné, záskokové a havárljné systémy sú* zdvo

jené a nezávislé. Okrem hlavnej blokovej dozorné je na blo
ku eStě pomocná zjednodušená dozorna, z ktorej je mo5n<< 
bezpečné odstavit a dochladit reaktor. 

V r. 1988 bol 1. blok JE Nogent odstavený 24 krát. 7 
toho - 13 krát na základe požiadaviek slete, celkové 582 
hodin, blok vsak přitom bol disponibilný*. 11 krát z dovo-
du nehod na zarladenlach, celkové 878 hodin, počaa ktorých 
blok nebol disponibilný. 

Ako operátoři reaktora sú zaškolené středná technicko 
kádre so základným vzděláním na úrovni priemyslovky a pra
cuje v trojsmennej premávke. 

V r. 1988 bolo na JE Nogent 2 x 1300 MW odpracovaných 
906 30O hodin, co je 1 710 hodín/rok/pracovník, prl celko-
vom počte 530 pr^covníkov alebo 14 2,5 hod/meslac/pracovník. 

Za to isté obdobie bolo na mzdách vyplatené 139,6 mil 
FFr, řo v prlemere znamená 263 390,- FFr/rok/pracovník ale
bo 21 950,- FFr,mesiac/pracovník. 

Pracovníci JE včítanie operátorov majú" právo Strajko-
vaC, pracovno- právnou legislativou Je v5ak zabezpečená 
činnost vSetkých funkclí zariadení v JE, ktoré sií doleři-
té pre jadrovvi bezpečnost. 

V rámci elektrárně je vybudované velké propagačno osve-
2 tové středisko cca 600 m , v ktorom sa návštěvník mo8e do-

zvediet vřetky základné informácie o jádrovéj energetika, 
o technických, organizačných a bezpečnostných otázkách da-
nej JE, o meraniach výpustí a opatrenlach na ochranu Život
ného prostredia. Pracovníci střediska poskytujii na poSla-
danie doplňkové informácie a návstevnfkom s\l k dispozic li 
rozne drobné publikácie a propagačný materiál. Rocná návS-
teva je okolo 15 000 návStevníkov. 

Poznámka i 
část "Celosvětové trendy vyuMtia jádrového paliva" bo-

la zaradená do referátu vtfPEK "Metodická připravenost VÚPEK.' 
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Wámety pro racionalizaci atavebr * části JE WER 1000 

R. Sochor 
Výzkumný Ustav pozemních staveb Praha 

Tento seminář je setkáním lidí, kteří mají všichni к 
dispozici stejné" informace, čs. zrdání pro projekt nov<< 
generace JE WER /PNG/ vesměs vSichni znají, rovněž tak 
podkladový materiál sov. strany z 8/89. Je proto nebezpe
čí, ře se budou v řade referátů opakovat správná, ale v 
zásadě známá věci. I v mém referátu by к tomuto mohlo do
jít. 

On^zím proto pojednání o námětech na inovace ve sta
vební části, která byly ve zmíněných materiálech uvedeny. 
Pokusím se o rozvinutí návazných obecných úvah s cílem 
popsat nastalou situaci a formulovat návrh potřebného po
stupu čs. strany ve vřel PNG. 

Dosavadní průběh přípravy PNG není nikterak přesvěd
čivý. Sovětský podkladový materiál, přislíbený na poradř 
2/89 v Moskvě na 4/89, přiSel 6/89. Měl obsahovat první 
návrh koncepce bloku WER nové generace /BNG/, ale tento 
cíl nesplňuje. Je příliš povSechný, obsahuje u řady polo-
Zek výčet vSech možných variant - ani výběr preferovaných 
variant nebyl proveden, če. strana zpracovala podrobný při
pomínkový materiál. Při projednávání v SSSR v§ak nedofilo pro 
nedostatek času к jeho prodiskutování v potřebná hloubce. 
V podstatě zatím nebyl stanoven ani nominální výkon PNG 
nebo definice výkonová řady, čili tvorba koncepce je na 
samém počátku, čs. požadavek na časový průběh PNG, který 
by umožnil spustit první blok nová generace v CSSR okolo 
r. 2000, zůstal fakticky bez odpovědi, čs. požadavky na 
zdůraznění ekonomických hledisek, na sníSení investičních 
nákladů, jsou odsunovány do pozadí s tím, Se vlivem vySSÍ 
bezpečnosti BNG může dojít ke zvýSení nákladů - což je 
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pravda, ale nikoliv vyřízení otázky ekonomie. 
Z tohoto vývoje vysvítá, Se nelze spoléhat na dokon

čení TP BNG v uvalovaném termínu 1992 - 93. Nadto by při 
radikálních inovacích, očekávaných u BNG, bylo nutno po-
Čítat nejprve s výstavbou referenčního bloku v SSSR a je
ho vyhodnocením. N>*d4 se reáln*, ?e by sov. strana pfi-
pustila paralelní výstavbu BNG v ČSSR - nehledě na obtíSe, 
které by při výstavbě neověřeného bloku nutně nastaly. . 
Z toho vyplývá/ Se by se v ČSSR mohl začít budovat BNG asi 
až po г. 2O0O, a tedy uvádět do provozu aí po roce 2007. 

Pro formulaci postoje es. strany к PNG je třeba tedy 
nejprve vyjasnit z centra potřebné termíny uvádění do pro
vozu dalSích es. JE. Pokud ČSSR potřebuje dalSÍ JE po JETÉ 
uvádět do provozu okolo r. 2000, nelze pro tuto výstavbu 
počítat s BNG. 

Jediným schůdným řeftením bude v mezidobí budovat JE, 
pro které sov. projektant navrhne bloky vycházející^ ty
pu pouSltého na JETÉ, doplněné o některé inovace směřující 
ke zvýSení bezpečnosti. Rozsah aplikace inovací pro ten 
který blok se bude zřejmě řeSlt od případu к případu. Pří
klad tohoto postupu u2 existuje na JETÉ, kde bloky XII a 
IV se budou liSit od bloku I a II dosud nespecifikovanými 
změnami. 2e takový postup nepřispívá к efektivnosti vý
stavby je jasné, ale jiné řešení neexistuje. 

Změny projektu, směřující ke zvýSení ekcfnomie výstav
by, lze v tomto období očekávat v čs. zóně projektování, 
jak vyplývá z předběSných dvah a prací EGP. Je zejména 
třeba omezit rozsah pomocných objektu a ploch, v nlchř 
je největSÍ rozdíl proti Špičkovým JE, a které jsou jednou 
z hlavních příčin nadměrného objemu stavebních prací i 
spotřeby stavebních hmot. 

Na vývoji BNG je třeba dále spolupracovat v rámci RVHP 
• rozvinout potřebný výzkum, ale vidět přitom reálni Časo
vý horizont realizace. Л vzhledem к poměrně dalekému hori
zontu prosazovat pfl vývoji BNG čs. hlediska a hledat 
alternativní vývojové cesty,jako je převzetí větli části 
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projektu speciálních objektu do čs. zóny projektování 
nebo iniciativní vývoj bloku 600 MW. 

Vedle toho je vSak třeba věnovat všestrannou pozornost 
řešení bloků se гvýSenou jadernou bezpečností /oproti 
JETÉ/, ale nepatřících zatím ještě do kategorie PNG. Je 
třeba sledovat sov. práce zamoření tímto směrem a ovliv
ňovat vývoj 1 výběr inovací pro aplikace na řs. JE, budo
vané před realizací BNG. Je tře a na podporu této Činnos
ti rozvinout potřebné" výzkumná programy, využívající zku-
Seností z JETÉ. A na dseku "public relations" odbourat 
zatím oficiálně přijatý předpoklad, Se po JETÉ bude násle
dovat JE s BNG. Je nutno vzít na vědomí, Se JETÉ bude mít 
bloky WER 1000 se zvýšenou jadernou bezpečností, ale ni
koliv BNG. 

O Škodlivosti přetrvávající chybné představy o termí
nech PNG a možnostech uplatnění BNG na JEXE svědíí diskuse 
se zástupci centrálních orgánu při průběžném oponentním 
řízení státního výzkumného úkolu A 01-125-810, jmenovitě 
dílčího úkolu 07, zaměřeného na problematiku stavební čás
ti JE. Zástupci centra požadovali, aby se řešení úkolu u5 
v létech 1989 a 1990 soustředilo výhradně na spolupráci 
na vývoji BNG. Neviděli potřebu jakýchkoli výzkumných pra
cí kromě těchto. Na argumenty řešitelů, Se pro BNG není vy
pracovaná jeStě ani koncepci, takSe nelze přistoupit к ře
šení a zejména ne ve stavební Části, navrhovali uvažovat 
o zrušení úkolu. Je nutno zajistit obecné přijetí skuteč
nosti, Se kromě problematiky BNG existuje mnoSina problému 
pro blok WER 100Ó se zvýšenou jadernou bezpečností, kte
rý se bude realizovat na JEKE, a jehoS některé prvky ovliv
ní i III. a IV. blok JETÉ. 

Stavební Část je u JE podřízena Části technologické, 
s níS má Četné vazby, a její* potřeby musí plnit. Při vý
še popsané nevyjasněnosti celkové koncepce BNG je velmi 
těSké předvídat dopady inovací na stavební Část a nové 
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stavební problémy. Proto dvahy a náměty na nová řešení 
ve stavební části jsou samozřejmě předběžné a neúplné. Po
dařilo se zformulovat zatím následující témata, vázaná 
vesměs ovSem na různé realizační podmínky. 
- Použití chladící věže o kapacitě 1 věž na 1 blok 10OOMW. 

Pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti této inovace by 
bylo potřebné mít к dispozici celkový plán výstavby JE 
WER 1000 v ČSSR, tedy celkový počet plánovaných chla
dících vě?í a přibliřné termíny jejich realizace. Tepr
ve pak by bylo mo?no porovnat dspory vyplývající ze 
zmenSení zastavěné plochy a objemu betonu s náklady na 
vývoj. 

- SirSÍ uplatnění monolitického betonu. 
Ekonomické výhody, vyplývající z eliminace drahých 

prefabrikátu představujících ztracené bedn*ní, se uplat
ní pouze tehdy, když projekt reaktorovny a BAPP bude 
respektovat podmínky pro provádění monolitu /menSÍ počet 
větSích místností pravidelných tvarů s hladkými stěnami 
i stropy, jejich unifikace, vhodné umístění průchodek 
atd./. 

- Náhrada části ocelových vystýlek plastovou úpravou po
vrchu betonu. 

Z toho vyplývající úspory oceli jsou podmíněny vy
řešením vhodných hmot a jejich nanáSení. Výzkum se roz
bíhá, o jeho plné úspěšnosti vč. ekonomických parametru 
se nelze předem vyjádřit, ale řešení je nadějné. 

- Použití Žbet. trub pro hlavní chladící okruh. 
Předpokladem je vývoj a zvládnutí technologie výroby 

rozměrové řady žbet. trub velkého průměru /3-4 m/ v 
CSSR. 

- Provádění dvojité ochranné obálky. 
Nutno počítat s tím. Se předpokládaný nový typ ochran

né obálky přinese stavební problémy, které vSak bude mož
no definovat až po vyjasnění Koncepce obálky a Jejím pro
pracování. Zdá ее, Že bude nutno rozpracovat řeSení s 
vnitřní obálkou ocelovou a s vnitřní obálkou z předpja-
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tého betonu» aby bylo možno provdat porovnání pro řs. 
podmínky a pak vybranou variantu dopracovat. 
Vedle těchto řešení, směřujících к zajištění vytipova

ných inovací, by se melo počítat s dalšími výzkumnými pra
cemi. Jednak se pravděpodobni vyskytnou stavební problémy 
při realizaci inovací v technologické fásti. Jednak bude 
třeba, s využitím zkušeností z JETÉ, dále racionalizovat 
rozhodující stavební práce, zejména: 
- Betona? masivních konstrukcí. Do této oblasti patří pře
vážná část rozhodujících stavebních prací na JE, jejich? 
racionalizace muže přinést vel..é efekty. 

- Provádění turbostolice. Jedná зе о nanejvýš náročný sta
vební prvek, jehož provádění nelze ještě považovat za 
zvládnuté s konečnou platností. 

- Provádění biologického stínaní serpentinltovým betonem. 
- Provádění vestaveb v ochranné obálce, vystýlek a jejich 
kotvení. 

- Likvidace a modernizace JE. 

3. Závěr 
Závěrem pokládám za potřebné opakovat, že jsou tři ne

zbytné podkladové soubory informací pro kvalitní definici 
potřebných inovací ve stavební části a předběžné ekonomic
ké vyhodnocení možných přínosu: 
- Časový plán výstavby dalších JE s bloky VVER V ČSSR. 
- Koncepce BNG a reálný odhad jeho náběhu v ČSSR. 
- Informace o předpokládaných inovacích zaváděných na jed
notlivých čs. stavbách JE před náběhem BNG. 
Pokud tyto podkladové Informace nebudou к dispozici, 

je nutno pokládat jakýkoliv dnes navržený program za před
běžný a počítat a jeho doplňováním v průběhu upřesňování 
podkladu. Nevyjasněnost výchozích Informací má reálné ne
gativní dopady vlivem neúplnosti případně opožděnosti vý
zkumných řeSenf. 

PFÍkladem negativních dopadů situace, kdy chybí zásadní 
rozhodnutí centra i koncepce, je zatím bezvýchodné hledání 
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finančního zajištění výzkumných prací v 9. PLP pro staveb
ní Část JE, do nichž by náležely jak problémy BNG, tak blo
ku WER 1000 se zvýšenou bezpečností. 

U technologicko části je předem jasné, který poiriV 
bude kterou její část dodávat /reaktorova komplety řsoía 
s.p., parogenerátory Vítkovice s.p., čerpadla Siora s.r. 
atd/, takže příslušný podnik samozřejmř financuje a zalis
tuje vývoj komponentu, a to prub*?ně i v době, kdy ner.á 
objednávku na konkrétní dalSÍ JE. Stavební Část JE však 
dodává vždy územně příslušný stavební podnik /JECV Pro
myslová stavby Brno, JETÉ Vodní stavby Praha, JEKO Hydro-
stav Bratislava/, který má v dané oblasti základnu a pra
covní síly. Dokud není definitivně rozhodnuto o lokalitě 
a termínu konkrétní stavby JE, nepřipustí žádný stavební 
podnik, že by byl předurčený dodavatelem, a že právě on 
by měl v mezidobí financovat výzkum. Za stávající situa
ce se proto ukazuje neschudným, nalézt podílového účastní
ka pro financování výzkumu pro stavební část příští JE. 
Tento problém se řeší з Ministerstvem výstavby a staveb
nictví ČSR, návazně pak i SSR. К úspěšnému vyřešení je však 
potřebné rozhodnutí o pořadí a termínech stavby dalších 
čs. JE. 

Výběr a příprava JE v gSR s bloky WER 1000 MW nov* 
generace 

Ing. P. Begany 
České energetické závody 

Od r. 1957 /kdy byly zahájeny práce na výběru lokality 
pro jadernou elektrárnu AI/ bylo do dnešní doby již blíže 
zkoumáno a Terplánem vyhodnoceno jen v Českých zemích přes 
300 lokalit pro umístění jaderné elektrárny. Z těchto lo
kalit byly vyuSity jen dvě, prvr.í v Dukovanech, druhá v 
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Temelíně. Zdálo by se tedy» že lze v příhodnou dobu vybrat 
z bohatého archivu lokalitu, která nejlépe splní rozhodu
jící hlediska a tím práce uzavřít. Není tórou tak. Lokali
zační práce prodělaly za zmín*ných 30 let svůj vývoj jak 
v metodice, tak i v rozsahu a hloubce vlastních prací. Dů
vodem je měnící se celosvětový přístup к těmto pracem vy
cházející ze zkušeností postupně získávaných z výstavby 
a provozu jaderných zařízení. Největší vliv na hodnocení 
lokalit přinesla sov. norma VSN 15/78, dle které /mimo 
jiné/ je nutno hlavní objekty elektrárny umístit na jednot
ný geologický blok. Na tuto okolnost doplatila např. pů
vodně uvarovaná lokalita Malovice pro jadernou elektrár
nu v jižních Cechách. Navíc je při lokalizaci nutno re
spektovat občas se měnící porada'ky státních zájmů, dotče
né \izemí nesmí být zásobárnou p tné vody, nerostných suro
vin, nalézat se v chráněných oblastech atd. VSechny tyto 
požadavky jsou souhrnně uvedeny ve výnosu č. 4 /1979, 
ČSKAE/ o obecných kriteriích zajlětění jaderné bezpečnosti 
při um1stování staveb s jaderně energetickým zařízením. 
Tato kriteria platí samozřejmě pro jaderné elektrárny s 
bloky nové generace 1 dnes. Přitom energetika má zájem vyu
žívat jaderně energetický zdroj r?jen к zabezpečení výroby 
el. energie, ale 1 pro dodávky tepla do větSích městských 
aglomerací za technicky a ekonomicky přijatelných podmí
nek. 

Právě z hlediska palivo energetické bilance byl dohod
nut mezi FMPE, ČEZ a Terplánem program lokalizačních prací 
jaderných elektráren a to ve čtyřech oblastech: 
- severní Morava 
- východní Čechy 
- střední Čechy /okolí Prahy/ 
- severní Čechy. 

Prioritně byly hledány lokality na severní Moravě, kte
rá je a zřejmě zůstane energeticky deficitní oblastí. V 
první etapě navrhl Terplán lokality Majetín, Lipník, Sta
ro ji cká Lhota, a Blahutovice. Po prošetření Energoprojek-
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tem bylo pro blízkost Olomouce /7 km/ upuStěno od lokali
ty Majetfn, pro možnost záplav od lok. Lipník a pro stís
nění staveniště od Starojlcké Lhoty. Zůstala pouze lokali
ta Blahutovice, která v důsledku toho, že le!í v pásmu sty
ku C«ského masivu s Karpaty, je geologicky a tektonicky 
min? vhodná. Vzhledem к tomu. Se v dal£í etapě prošetřova
ná lokality v oblasti Vftkovsk'/ch vrchů a na Opavsku /lok. 
Bolatice/ se neukázaly jako nadřjnf j5í /obtížné" zásobování 
vodou, tektonika, větSí sídla v okolí/, pokračovaly práce 
v přípravě lokality Plahutovice. Lokalita se nachází 12 km 
na západ od města Nový Jičín a 11 km na severovýchod od 
města Hranice. V ochranném pásnu, které je nutno vysídlit 
leží pouze obce Luřice se 120 obyvateli. Pro zásobování 
vodou je nutno realizovat vodní dílo Teplice, které je 
víceúčelové* a řeší vodohospodářskou bilanci Pomoraví, Lo
kalita byla odsouhlasena čs.-sov. expertizou a pro výstav
bu JE Blahutovice 2x 1000 MW byl v červnu 1988 zpracován 
návrh investičního záměru. Po vyhodnocení souhlasila stat
ní expertiza s vydáním investičního záměru za podmínek, 
že energeticko bloky, které* zde budou realizovány, budou 
mít parametry blízké světovým tj. s bloky nové generace. 
V I . pololetí 1990 zpracuje Energoprojekt podklad pro ná
vrh IZ s bloky o výkonu cca 1O00 MW, které splňují tyto 
ukazatele. 

Ve východních Cechách byla sledována cel* řada lokalit 
z nichž převážná část se ukázala při podrobném Setření 
jako nevyhovující /Chlumec nad Cidlinou, Rohoznlce, Nový 
Bydžov/. Důvodem pro vyhledávání lokality ve východních 
Cechách je relativně snadné napojení na dnes ji? vybudova
ný /neb ve výstavbě/ systém centralizovaného zásobování 
teplem hradecko-pardubicé aglomerace vč. okolí. Jako nejvýc
hodnější se ukázaly lokality Holice /13 km JV od Hradce 
Králové, 15 kro SZ od Pardubic a 4 km S od Holic/ a Opatovi
ce /7 km od Pardubic, 8 km cd Hradce Králové/. Obě lokali
ty byly pro výstavbu bloků 2x I0OO MW odsouhlaseny řs.-
eov. expertizou. Pro střety s vySSÍmi státními zájmy bylo 
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nakonec upuštěno od lokality Holice a pro lokalitu Opato-
vice byl zpracován návrh investičního záměru. Tato velmi 
dobrá lokalita • výborným zázemím však byla po havárii v 
Černobylu zpochybňována vzhledem к blízkosti Hradce Králo
vé a Pardubic a návrh IZ nebyl FMPE předložen ke státní 
expertize. 

Výběr lokalit jad. zdrojů ve Středočesko kraji slouží
cích jako zdroje tepla pro Prahu byl prováděn ve dvou ča
sových horizontech. V rasovém horizontu 1983-1985 provedl 
Terplán v jihozápadním sektoru od hl. m. Prahy výběr lo
kalit jad. zdroje s motivací zásobovat teplem jižní a le-
vobofiní Část pražské aglomerace. ?e tří lokalit se jako 
nepřijatelné ukázaly být lokality Líteň a Neumětely, na
dějná byla lokalita MníSek pod Brdy. Studijní 1 průzkumná 
práce doložily její výhodnost, avSak pro její vzdálenost 
15 km od okrajových obvodu pražské aglomerace bylo v r. 
1985 upuStěno po dohod? s FMPE od jejího dal Mho sledová
ní» DalSi výběr lokalit byl Terplánem prováděn v letech 
1986-87 a to v SZ, S a SV a V «ektorech kolem hl. m. Pra
hy* Hodnoceny byly lokality Chlumec /Tetov/, Radovesnice, 
Sad ská, Velvary, Terezín, ChotěSov, Lkán. 

Pro obtížní řeSitelné střety s vylučujícími kriterii 
IX. st. bylo upu$t$no od lokaliс Sadski, Velvary a Terezín. 
Z důvodu geologického podloží a vymístění obce Hazmburku 
byla vyloufiena lokalita Lkán. Lokalita ChotěSov u Libocho
vic byla z důvodu ochrany ZPF a podmíněně vhodných zakl. 
podmínek zařazena jako záložní a přednostně byly sledová
ny lokality Radovesnice a Chlumec /Tetov/ z nichž po po
drobném geologickém průzkumu byla zvýhodněna lokalita Te
tov. Tato lokalita leží 6 km JZ od města Chlumce nad Cid
linou* technologická voda bude odebírána z Labe a ochran
né pásmo zasáhne tři obce s 280 obyvateli. Výhodou této 
lokality je při umístění 4 bloků cca 1000 MW možnost záso
bovat teplem jak pražskou /cca 65 km/ tak 1 hradecko-par-
dublckou /coa 35 km/ aglomeraci. 

Pro tento jaderný zdroj bude zpracována do Konce r. 
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1989 studie к Investičnímu záměra pro projednání se zain
teresovanými orgány a organizacemi a v r. 1990 1e uvarová
no v případ5 potřeby s Г • -sov. expertizou. 

V severních Čechách by*, v souladu se zájmy energetiky 
prováděn Terplánem výběr lokalit pro jaderna zdroje v se
veročeské hnedouhlerH pánvi. Kromě snahy energetiky pře
stavět energetický systém a tak ulehčit ekologickým pro
blémům v kraji /zařízení na transformaci a rozvod energie 
v oblasti jlř je/ opírá se dsllí najít lokalitu pro jader
ný zdroj rovněž o usnesení vlády ČSSR č. 241/85, kde se 
ukládá do r. 1990 "Propracovat náhradu kondenzačních ele
ktráren a tepláren zásobovaných uhlím z SNR jadernými 
zdroji s odběrem tepla v rámci prognóz rozvoje a využití 
uvolněného hnědého uhlí". U práce Terplánu bylo posouzeno 
pět potenciálně možných lokalit Kadaňský Rohozec, Libědi-
ce, Nechráníce, Blažím a Koštice. Z hlediska ochrany stát
ních zájmu byly vyloučeny ekonomicky výhodná lokality Bla
žím a Nechráníce a pro vysoký zábor zvláště chráněná země
dělské pudy i lokalita Libědice. Vzhledem к výrazně hor
ším geologickým podmínkám byla dána přednost lokalitě Kos
tice, kterou v tomto roce studijně zpracovává Energopro-
jekt. Vzhledem к menší vzdálenosti od Prahy, nei jakou 
má lokalita Tetov na rozhraní východočeského a středočes
kého kraje uvažuje se г tohoto jaderného zdroje 1 s dodáv
kou tepla pro Prahu. 

Nehledě na výsledky prací Terplánu byla celá oblast 
severočeké hnědouhelné pánve podrobně prověřena v tomto 
roce z hlediska geologického a tektonického а к dalšímu 
sledování byly těmito odbornými pracovišti doporučeny lo
kality Březno /u nádrže Nechráníce/, Bžany /JV od Teplic/ 
a event. Počerady. Z důvodu menší vzdálenosti než ÍO km 
od větších měst /Chomutov a Teplice - 60 000 obyv./ při
padá v ti váhu pouze lokalita Počerady. Tuto relativně na
dějnou lokalitu prověří počátkem příštího roku Terplán z 
hlediska prumětft vylučujících kriterií. Kromě toho Ter
plán během příštího roku bude provádět pro ČEZ výběr lo-
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kalit pro jaderný zdroj na rozhraní severočeského a atřo-
doCaakdho kraja a* po oblast Rakovníka a to a mocností vy
vadění tepla pro levobřežní */lst praZská aglomerace. 

Příprava jaderných elektráren s bloky nov* generace 
o výkonu cca 10O0 MW probíhá v současné" dob* jen do íáze 
návrhu investičního z,1m*ru. Invnstiční zámčr na JE Blahu-
tovlce nebyl ГМРС vydán pon*vad* v programech rozvoje ná
rodního hoapodáFatví nebyly uvedeny poladavky na termíny 

uvedení bloku do zkušebního provozu a není к dlapozlcl 
nabídka bloku, který by vyhovoval technlcko-ekonomickým 
parametrium atátní expertizy. Poatupovat dále v přípravných 
praeech a aebou prlnáftí nemalá rizika, např. radikální 
•niSenc* poSadavky na pocty provozních a výatavbových pra
covníku neaou riziko v nezajištění dostatečná Infrastruk
tury /poSty bytu, lůřek v ubytovnách, nezajUtřní dopravy/ 
pokud ukazatele stanovená atátní expertizou nebudou apln*-
ny. Kromě toho atávající pfedpla o dokumentaci ataveb -
vyhl. C. 5/87 Sb neumožňuje bez podkladů od dodavatelů 
přípravnou dokumentaci zpracovávat. Určitou nad*jí je nový 
předpla připravovaný a účinností od 1.1.1990 aviak pro ne
dostatek ddajů o bloku nová generace bude velmi obtí?n<< 
ae rozhodnout, jakým způsobem postupovat dále v příprav* 
výstavby jaderného zdroje. 

Technlcko-ekonomická parametry bloku nová generace 
WER-1000 

Ing. Rostislav HavliCek 
Ing. Jiří Kobosll, CSc. 
Cnergoprojekt 

Ve atudll BNG 1000 zpracovávané v eoučaand dob* v EGP 
pro IIP Jaou sledovány 2 varianty feienít 

Varianta 1 - blízká sovetskáem Гelení ее zahrnutím nřk-
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terýeh prvku projektu 88 /např. filtrované jiitění ochran
né obálky proti nepřípustnému přetlaku, ayetám apelování 
vodíku, kompaktní skladování paliva apod./. 

Fro tuto variantu řeSení je v souladu sa stanoviskem 
státní expertízy к investičnímu záměru JC Kecerovce poža
dováno dodrSení investičních ПА ladil /hlava IX až vin/ 
24,2 . 109Kes pro JE 2 x 1000 MW. 

Varianta XX pak počítá s uplatněním prvků světového pro
gresivního řelení /3 smy&ky primárního okruhu, dvojitá o-
ohranná obálka, vertikální parogenerátory apod./. 

Fro tuto náročnější variantu byly uplatněny požadavky 
na dodrZení, resp. přiblížení naturálních údajů, resp. uka-
tatělu BNG ddajflm a ukazatelům bloků JB ve vyspělých semíeh. 
Fro stanovení těchto požadavku byly použity doatupné pod
klady JB předních světových výrobců, jakož 1 "Návrh tech-
nleko-ekonomlekého sedání další JE po JETÉ" vydaný Č8KAE 
začátkem roku 1988. 

Limitní cílová parametry pro variantu XI byly zadány 
takto /včetně srovnání s odpovídajícími parametry JE Te
melín/: 

spotřeba hmot 
spotřeba betonu 
s toho - hermetická Cáat 

reaktorovny 
- chladící v* Z 

betonářská ocel /vřetně 
výrobků s ní/ 
ocelová konstrukce 
silové kabely 
kabely SK* 

m3/Mf 

m3/MW 
m3/MH 

t/M* 
t/MW 
km/m 
km/MW 

JETÉ 
406 

*17,1 
58,7 

70 
30 
2,7 
3,9 

BNG 
200 

13,5 
32,0 

35 
20 
2 
4 

b/ plochy. Obestavěné prostory JETÉ ГОЮ 
sestavená ploehe /b*s serísení 
atavenUtě/ 
celkem hlavní staveniště m /ИМ 98,0 49,0 

121 



JETÉ PNG 
z toho chladící v6ž 

hlavní výrobní blok 
z něj strojovna 

m2/MW 
m2/MW 
m2/MW 

obestavený prostor /bez zařízení 
staveniště/ 
celkem hlavní staveniSt? 
z toho chladicí v65 

hlavní výrobní blok 
z něj hermetická část 

reaktorovny 
strojovna 

trvalý zábor pozemku na 
hlavním staveništi jen pro 
vlastní stavbu JE 
zábor pro zařízení stave
niště jen pro vlastní 
stavbu JE 

m3/MW 
m3/MW 
m3/MW 

m3/UW 
m3/MW 

m2/MW 

m2/MW 

23,0 
19,0 
6,3 

3315 
2139 
800 

88,4 
334 

358 

385 

14,0 
16,0 
%6 

1950 
1150 
700 

68 
300 

220 

136 

c/ Údaje charakteru "POV" 
doba výstavby /od schválení PÚ 
do uvedení 1. bloku do provozu/ r 8 8 
krok mezi bloky m*s 18 12 
maximální počet výstavbových 
pracovníku osoby 15300 ЗДОО 

/pro 4 bloky//pro 2 bl./ 

d/ Údaje provozního charakteru 
měrný počet pracovníku 
celkem os/MW 0,71 0,3 
s toho měrný počet pra
covníku údržby/ os/MW 0,32 0,1 
vlastní spotřeba elektřiny 

' /při cirkulačním chlazení/ 1 в,б 4.7 
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JETÉ BNG 

ilCinnost výroby elektřiny 
při kondenzačním provozu 
pohotovost výkonu 
možnost regulace v'konu 
- v týdenním cyklu 
- v denním cyklu 
možnost regulace frekvence 

e/ Údaje ekonomické povahy 
fyzická životnost 
ekonomická životnost 
měrné vlastní náklady 
- při využití dosažitelného 
výkonu 
4000 hod/rok Kčs/MWhd - 280 

- při využití dosažitelného 
výkonu 
Í500 hod/rok Kčs/MWhd 227 180 

Nepředpokládáme» že ve variante II budou dosaženy nižší 
propočtové náklady než ve var. i., některé z aplikovaných 
progresivních prvku sice vedou к významnému slepiení jader
né bezpečnosti a provozních vlastností elektrárny, přitom 
jsou vSak dražSÍ. Zatím nikde na světě se výstavba jader
ných elektráren nezlevňuje. Proto byla limitní výSe pro
počtových nákladu stanovena pro variantu II stejná jako 
pro variantu I., tj. pro elektrárnu se 2 bloky 24,2 mili
ard Kčs /hlava II af vin./. 

Z přehledu vyplývá. Že nejvýraznější úspory vůči JE 
Temelín se jeví ve spotřebě betonu a betonářské oceli, v za
stavěné ploěe na hlavním staveništi, v sáborech pozemku. 

Významným přínosem by měla být možnost requlace výko
nu a frekvence, jakož 1 prodloužení životnosti elektrárny. 

Měrný počet pracovníku celkem byl předepsán podle za-
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hod/rok 

%Pjm 
%Pjm 
slovy 

roky 
roky 

32,8 
6580 

omezeně 
ne 
ne 

30 
25 

33,6 
7000 

100-0 
100-30 
ano 

50 
40 



hraničních svyklostí podstatní nižSÍ neZ je schválen pro 
JE Temelín. Koncepce JETÉ je např. zaloZena na cca 10% 
oprav a údržby dodavatelské a 901 oprav a údržby vlastní
mi pracovníky. Ve vyspělých zemích, napf. ve Francii je 
situace přesně opačná - 85% oprav a údržby je »ajletová
na dodavatelsky, 15% vlastními pracovníky. 

Předkládané ukazatele, charakterizující technicko-eko-
nomlckou úroveň bloku představují požadavky. Studie BNG 
není dosud dokončena, takže není možno uvést, do jaké míry 
budou tyto požadavky splněny. 

Dále uvádíme maximální možné úspory vyplývající z porov
nání bloku JETÉ s blokem PWR současné světové úrovně. tf-
spory jsou vyjádřeny metodou současné hodnoty "na úrovni 
Investičních nákladu", tj. provozní úspory jsou dlskonto-
vány /odúročeny/ za dobu životnosti к uvedení bloku do 
provozu. 

1/ Prodloužení ekonomické životnosti bloku z 25 na 40 let 
/odklad vybudování náhradní elektrárny 
uvažováno bez růstu cen investic cca 2030.10 Kčs 
naopak je nutno svý&it náklad na 
opravy a udržování v 26. až 40. roce 
provozu/• 

2/ Zvýšení čistého výkonu bloku o 42 НИ 
/svýlené hrubé účinnosti bloku z 32,8% 
na 33#б% а současné snížení vlastní 
spotřeby elektřiny z 6,6% na 4,7%/ 
Oceněno diskontovaným součtem převedených 
nákladu JE /snížených o koeficient cca 1700.106Kčs 
omezenosti investičních prostředku a./ 
ía životnost elektrárny. 

3/ Snížení spotřeby betonu /z 406 m3/MW 
ne 20O m3/MW/ •»o.ioeKčs 
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4/ Snílení počtu saměatnanca 
/s cca 0,7 os/M* na 0,3 MW/ - oceněno jen 460.10 Kčs 
mzdami pracovníku, vfietně odvodu z mezd, 
diskontovaně za životnost elektrárny/. 

5/ Zmenšení rozsahu zařízení stavenišť* 
/o 65 V 258.106Kčs 

6/ Zmenšení rozsahu dílen a skladu 
/o 66 I/ 6B.l0eKcs 

7/ Zmeniený zábor půdního fondu /o 70 I/ 28.106Kčs 

К tomu je nutno uvést. Se tento přehled pouze "seřadil" 
faktory s hlediska možných dosžitelných úspor. Nejsou v 
něm podchyceny potřebné náklady na dosažení těchto úspor. 
Smysl tohoto přehledu je tedy v tom, aby ukázal, na které 
oblasti může výt nejefektivnější se při zpracování koncepce 
BNG zaměřit. 

Z přehledu vyplývají mj. následující poznatky: 
a/ NejvySií úspory vykazují efekty provozního charakteru 

/prodloužení životnosti, zvýSení čistého výkonu bloku, 
snížení počtu zaměstnancfl/, efekty investičního charak
teru jsou podstatně nižli. 

b/ S efektu investičního charakteru se snadněji vyčíslují 
rozdíly ve stavební části /pomocí TMU/, u technologické 
části je situace složitější. Rozdíl v technologické čás
ti by se ovSem měl projevit i ve zlevnění stavebních 
• provozních nákladu. 
Při určování hodnot rozhodujících parametru na součas

né světové úrovni neustále narážíme na nedostatek konkrét-' 
ních informací o technických řešeních uplatňovaných v sou
časné době předními světovými výrobci v jaderných elektrár
nách. Máme-11 zaostávání v technicko-ekonomlcké úrovni na
il ch JE odstranit, musíme především přesně vědět, v čem 
spočívá a jak příslulné problémy řeSÍ přední světoví do-
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davatelé jaderných elektráren. 

К tomu nám nestačí sledovat odbornou literaturu ani ces
tovní zprávy /obvykle od pracovníku jiného zaměření a ji
ných zájmů, kteří tam byli pověřeni jinými dkol/ a kteří 
přitom navštívili na pár hodin některou elektrárnu, výrob
ní závod nebo výzkumný vistav/ ani návStěva vzdělávacích 
kursů pořádaných MAAE pro pracovníky rozvojových zemí. In
formace a zkuSenosti, která potřebujeme, nacházíme v těch
to materiálech jen zcela výjimečně. 

Podle mého názoru je můžeme opatřit pouze přímým sty
kem našich koncepčních, tvůrčích projektantů s projektanty, 
výrobci a provozovateli zahraniSních Špičkových jaderných 
elektráren formou exkurzí, konzultací a dlouhodobých stáží 
nailch perspektivních odborníků v zahraničí v projekci, 
výstavbě a provozu Špičkových elektráren. Možnosti vysílá
ní naSich odborníku na dlohodobá stáže v zahraničí /např. 
přes MAAE/ jsou vSak až dosud využívány jen zcela výjimeč
ně. 

Jako příklad úspěSného postupu lze uvést finskou firmu 
Imatran Voima Oy, která ve spolupráci se SSSR postavila 
elektrárnu Loviisa 2 x WER 440, jež dnes patří к nejúspěš
něji provozovaných jaderným elektrárnám na světě. Такс v 
projekční přípravě elektrárny WER 1000 dosáhli podle na
Sich informací významných ví spěchů. FlnStí projektanti pra
videlně konzultují své návrhy ve Francii u*EdF, v NSR u 
KW, v USA u Westinghouse, ve Švédsku v ASEA-Atom a s dal-
Sími světovými firmami. 

Přehled použitých podkladů: 
- MorId Nuclear Industry Handbook 1987 - příloha časopisu 
Nuclear Engineering International z listopadu 1986. 

- Výběr Informací z jaderné techniky 1988 č. 1, str. 1 
ÚXSJP, Zbraslav. 

- Překlady * jaderná techniky 1987 č. 2: Pokročilé lehko-
vodní reaktory. ÚXSJP Zbraslav. 

- Koncepce rozvoje jaderně energetického strojírenství -
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příloha Metodika mezinárodního srovnání ekonomiky výstav
by jaderných elektráren. ČVUT - fakulta elektrotechnická, 
doc. lng. P. Majer, CSc, ing. H. Fialová, CSc. Vydal 
Technicko-ekonomický ústav těžkého strojírenství Praha 
v říjnu 1987. 

- Pokroky ve vývoji tlakovodních bloků ve světě. Ing. 
Arnošt Komárek, CSc. a kolektiv. Dílčí výzkumná zpráva 
škoda k.p. Plzeň - odbor RVT, koordinační práčoviStě, 
1988. 

- JE Temelín 3 x WER iOOO - Rozšířené ekonomicko hodno
cení. 
EGP Praha 02170, ví nor 1988. 

Tvorba generelu JE s bloky nové generace 

Ing. Zbyněk KrychtUek 
Energoprojekt 

Generel jakékoli průmyslové stavby je vSdy výsledkem 
souhry technologických dispozic, celkových funkčních vazeb 
jednotlivých provozů a stavebních řeSení včetně architekto
nických představ, komunikačních propojení s* přihlédnutím 
na vnějSi sítě a dalSÍ návaznosti. Svou roli shrává 1 ori
entace vůči světovým stranám, převládajícím větrům a plně
ní řady specifických podmínek a požadavků, jejichž respek
tování je též zárukou vytvoření po vSech stránkách dobré
ho generelu» Totéž platí, a to dvojnásob, i pro řešení 
generelu jaderné elektrárny, která se řadí mezi nejsloži
tější průmyslové stavby. 

Jedním z mnoha klasifikačních kritérií při hodnocení 
návrhu generelu jaderné elektrárny je velmi často diskuto
vaná velikost plochy oploceného pozemku tohoto energetické
ho díla. 
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Pro srovnání uvedu plošné vídaje některých Cel. a zahra
ničních jaderných elektráren a to jak provozovaných, tak 
i připravovaných: 

2 
m /MW oploc. pozemku 

396 /bez MSVP 
a URAO/ 

358 
314 /IZ/ 
348,3 /SSS-1 

věž-blok/ 
-
-

2 m /MW celkového 
záboru pudy 

800 

910 
826 

-
732 
310-414 

JE Dukovany 4x440 KW 

JE Temelín 4x1000 MW 
JE Blahutovlce 2x1000 MW 
JE Kecerovce 2x1000 MW 

JE Lovlisa 3 1x1000 MW 
EdF 1300 MW 

Z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, Že nároky na za
boř pudy u čel. elektráren nepatrně klesají avSak zdaleka 
nedosahují ukazatelů západních státu. Je vSak nutno ob
jektivně přiznat. Se ne vždy jsou stejné podmínky územní. 
Se řada zahraničních elektráren má průtočná chlazení sekun
de ru. Nicméně je zde něco varovného* 

EGP v současné době zpracovává studil bloku nové gene
race /BNG/, která je před dokončením a proto je možno po
dat informaci 1 o řeSení generelu s novými bloky. Na počat* 
ku řeSení byly stanoveny cílové parametry a veSkeré úsilí 
bylo věnováno jejich dodržení, i kdy2 se ukázalo, že ne 
viechny bude možno splnit, v oblasti generelu byl stáno-

2 
ven interně cil 220 m /MW trvalého záboru půdy na oploce
ném pozemku elektrárny* Do jaké míry a jakými prostředky 
se EGP daří tento ploSný parametr plnit, to je předměte» 
mého příspěvku. 

Základní představy o generelu BNG. tj. elektrárny 2x 
ÍOOO MW nm lokalitě Keeerovce в vlečkovým napojením > 
Drlenovské vycházejí z řelení hlavního výrobního bloku -
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zejména primární části /reaktorovna a pomocné aktivní 
provozy/ ale též části sekundární /strojovna, elektrická 
příslušenství, výměníková stanice dodávky tepla/. 

Studie v podstatě řeší 2 základní varianty, které vy
cházejí za 1. z řešení primární části blízké* JETÉ, tj. 4 
cirkulační smyčky prír.ámího okruhu a za 2. z řeSení výraz
né progresivního, tj. 3 cirkulační smyčky primárního okru
hu. Každá ze základních variant má podvarianty týkající se 
způsobu chlazení technicko vody důležité. 

l._Varianta 
využívá v zásadě stávající řešení výrobního bloku JETÉ, 

resp. řešení ze studie souboru staveb EKE s tím, že к obe-
stavbě každé reaktorovny je přičleněna blokově část čis
tění RA odpadu, která v původním řešení byla součástí spo
lečné budovy pomocných aktivních provozů. 

Reaktorovna je napojena na strojovnu prostřednictvím 
budovy el. zařízení, která je v JETÉ řešena jako boční 
přístavek strojovny. Vlastní strojovna je oproti JETÉ zkrá
cena o 1 modul a v jejím čele jako součást halového prosto
ru je krytá zapouzdřená rozvodna vyvedení elektrického vý
konu. Řešení TCHVO je v subvariantách, a to pomocí chladi
cích nádrží s rozstřikem nebo pomocí mikrověží. 

2. Varianta 
vychází oproti JETÉ z výrazně odlišné technologické 

koncepce založené v reaktorovně na 3 smyčkovém primárním 
okruhu a blokovém uspořádání pomocných provozů primární 
části. V generelu tj. 1 technologické dispozici .to před
stavuje jinou formu oběstavby reaktorovny v podobě funk
čních celků včetně blokového čištění RAO, které obklopují 
válcový kontějnment, jehož horní úroveň základové desky 
je na - 0,00. 

Spojovací článek - budova el. zařízení, dozoren a ha
varijních systémů je víceúčelová. Řešení strojovny je ob-
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dobné jako v 1. variante. V subvariantách je řešeno chla
zení tech. vody důležité pomocí ventilátorových věží a po
mocí mlkrověZÍ. V obou subvariantách jako neblokové provo
zy jaderné části zůstávají šatny s hygienickými smyčkami 
a laboratořemi, část aktivních dílen a čistění nízkoaktiv-
ních odpadů. 

Podrobnosti к jednotlivým variantám: 
Varianta_Č._lA: 

Základním společným znakem varianty, jak bylo předeslá
no, je pouze částečná úprava primární části JETÉ. Rozteč 
výrobních bloku je 210 m, co? umožňuje přisazení diesege-
nerátorových stanic /DGS/ к obestavbě /1+1 vždy na орасгИ 
straně obestavby/ a tak zkrácení kabelových a potrubních 
propojovacích tras. Budova pomocných aktivních provozu 
svým rozsahem i umístěním zůstává dle řešení JETÉ. Totéž 
platí o propojovacích mostech. Ve variantě 1A je řešeno 
chlazení technicky důležité vody pomocí chladících nádrží 
s rozstřikem - 2 bazény na blok, každý o rozměru 60x70 m. 
ZmenSení nádrží a blokové řešení umožňuje přesunutí nafto
vého hospodářství na hlavní kolejiště blíže к centru spo
třeby nafty - DGS. Zde je třeba poznamenat, že koncepce 
vlečkového systému zůstává dle SSS EKE nezměněna - hlavní 
kolejiště s napojením na dílny a sklady a odbočná větev 
obsluhující strojovnu a chemie'-tu úpravu vody. 

Tato varianta a taktéž i ostatní, předpokládá chlazení 
sekundéru 1 chl. věží na blok. Krytá rozvodna umožňuje při
blížení věží ke strojovnám. 

Ostatní pomocné objekty jsou s některými dispozičními 
úpravami situovány obdobně jako ve SSS EKE při respektová
ní nástupní osy. Bylo provedeno "zahuštění" objektů, co? 
bylo umožněno zmenšením garáží, zmenšením počtu hal dílen 
a skladů sekundéru, přisazením zdravotního střediska к pří
stavku dílen, začleněním remizy lokomotiv do soustavy hal 
dílen, redukcí objektů AKOBOJE a částečně i chemické úpra
vy vody. Tato varianta generelu má plochu oploceného po-
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zemku ve vý5i 55 ha, což je 275 m /MW. 

Varlanta_l§ 
Tato varianta řeší alternativně chlazení tech. vody 

důležité* mikrověžemi, з přísluSnými vodními nádržemi při
sazenými к DGS. Ost.. ti ře5ení jsou shodná s varianto,: 1A. 
Mikrověže umožňují zmenšit plochu oploceného pozemku na 
53 ha, což je 265 m2/MW. 

Varianta_2A_ 
Tato varianta vychází z nov«5 koncepce výrobního bloku 

tak jak bylo naznačeno v úvodu. Základem je bloková řeSe-
ní pomocných funkčních celku primární části, kter* v ře-
5ení JETÉ byly umístěny v obestavbě a budově pomocných 
aktivních provozu. Toto řešení je umožněno použitím řady 
technologických zařízení, která se dopodud v našich JE 
nevyskytují. 

Kolem kontějnmentu s reaktorem jsou v těsné* vazb»? na 
obálku rozmístěny objekty: budova pomocnýcl» aktivních pro
vozů /11 podlaíí/, budova ridržby /dílny/, budova havarij
ního napájení PG, budova transportního koridoru s napoje
ním na vlečku. Spojovacím článkem mezi reaktorovnou a stro
jovnou je budova rozvoden, dojoren a havarijních systémů 
v podzemí. Budova má 9 podlaží. 

Obdobně jako v 1. variantě jsou DGS přisazeny к sousta
vě objektu obklopujících vlastní reaktorovnu. V t^to vari
antě je chlazení technicky důležitě" vody navrženo ventilá
torovými věžemi /2 na blok/, a to v místě chladících nádr
ží navržených ve variantě IA. 

Z původní společně budovy pomocných aktivních provozů 
zůstává nebloková část Satén a laboratoří, Cist aktiv
ních dílen a čistění nízkoaktlvních odpadů. S primární 
částí obou bloků jsou Šatny kontrolované zóny spojeny 
lehkým komunikačním mostem. 

Řešení ostatních objektů je obdobná jako ve variantě 
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1A. Plocha oploceného pozemku v této variante je 48 ha, 
což je 240 m2/MW. 

Varianta_2§ 
Tato varianta řeSí alternativně chlazení tech. důleži

té vody mikrověžemi. Situování nádrží s mikrověžemi /2 
nádrže na blok/ bylo zvoleno samostatně - odloučeně od 
DGS, což umožnilo spojení dvou bazénu mezi výrobními blo
ky i za cenu určitého prodloužení potrubních tras chladí
cí vody. Situováni objektu je obdobné jako ve variante 
2A, resp. 1A. 

Generel v této variantě má plochu oploceného pozemku 2 46 ha, což je 230 m /MW a je nejblíže cílovému parametru. 

5ŠXŠI 
Řešení generelu v jednotlivých variantách BNG při sna

ze o sevřenost respektovalo i potřebné Inženýrské podzem
ní sítě a komunikační propojení. Společně s novou koncep
cí technologické dispozice za -nížiti některých Špičkových 
technologických zařízení ukazuje studie cestu, jak ve sv><m 
výsledku, tj. i v generelu lze řeSit JE efektivněji při 
dodržení vSech požadavku na bezpečnost. 

Vyvedení výkonu a řeSení vlastní spotřeby v bloku 
nové generace 

Ing. Dobromil Kalenský 
Energoprojekt Praha 

ReSení vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby vy
chází jednak ze zkušeností z projektování jaderné elektrár
ny Temelín a z poznatků získaných při výstavbě, jednak z 
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řady analýz řeSení těchto otdzek u zahraničních jaderných 
elektráren. 
Zde bylo při hodnocení navrženích řeSení nutno brát v ti-
vahu určité tradiční zvyklosti v napájeni vlastní spotře
by, způsoby provozu v některých elektrizačních soustavách, 
odlišnosti plynoucí z jiné filosofie postupu výstavby a 
z uplatnění některých Špičkových technik v oboru elektric
kých přístrojů. 

Dále byl proveden rozbor vztahu a vazeb profese elektro 
к dalším profesím, zejména strojní, stavební a jaderné. 
Cílem bylo nelimitovat umístěni zařízení jiných profesí 
na lokalitě elektrárny z titulu požadavků elektrozařlzení, 
na příklad vnější izolace zařízení pro vyvedení výkonu. 

Všechny tyto postupně prováděné práce se pak odrážejí 
ve zpracovaném návrhu, který bude v dalSím popsán. Popis 
řeSení je zaměřen na 2 bloky 1000 MW, v oblasti vyvedení 
výkonu pro podmínky v JE Kecerovce. Řešení při Instalaci 
4 bloků by vykazovalo určité odlišnosti. 

Vlastní vyvedení elektrického výkonu ze svorek alterná
toru na blokový transformátor je z důvodu meximálního ome
zeni možnosti vzniku svorkových zkratů provedeno zapouzdře
nými vodiči 24kV, 28kA. V tomto vedení je zařazen generá
torový vypínač. Za generátorovým vypínačem směrem к bloko
vému transformátoru je provedena odbočka pro pracovní 
napájení vlastní spotřeby. 

Vlastní blokový transformátor je uvažován jako trojfá
zová jednotka. Na straně 420kV jsou průchodky olej - SF6 
a zapouzdřeným vedením je blokový transformátor napojen 
na zapouzdřenou rozvodnu 420kV umístěnou v uvolněném pros
toru v čele strojovny. 

NaBájfní^vlastní.SDotřeby^elektrárny, 
Zásady pro napájení vlastní spotřeby vychází z návaznos

tí na technologické okruhy. 
Základním pracovním zdrojem vlastní spotřeby bloku 

jsou 2 transformátory 63/31,S/31,5 MVA připojené v odbočce 
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vývodu alternátoru. 
Pro případ poruch doprovozených ztrátou napiti pracov

ních zdrojů je na elektrárna předpokládána instalace re
zervního transformátoru, který je schopen zabezpečit samo-
najíldění pohonů vlastní spotřeby bloku a napájet z»ttrže
ni vlastní spotřeby» Výkon je 125 MVA , na *ttank 420 kv/ 
a na sekundární strand má 4 vinutí o výkonech 31,5 MVA. 

Pokud bude reálná schopnost bloku přejít skokové na 
provos s polovinou smyček primárního okruhu, bylo by mo*no 
snílit nároky na rezervní zdroj napájení. Proto s« jefttt 
sleduje možnost sáskoku jen na 2 seket vn rozvoden vlast
ní spotřeby s transformátoru 420 kV/vn o polovičním výko
nu /trojvlnutovdho/. Protože se novým řešením vyvedení vý
konu zvýSÍ i spolehlivost pracovního napájení vlastní spo
třeby odbočkovými transformátory, ověřuje se i mocnost vy-
pultiní rezervního napájení vl. spotřeby s tím, Pe bude-li 
pravděpodobnost poruch vyvedení výkonu lx sa několik let, 
bylo by moP.no v tiehto případech připustit odstavení bloku 
na bezpečnostní systémy, případně zajistit urClt* výkony 
sáskokem z rozvoden sousedního bloku. 

Na rozdíl od koncepce JE Temelín se navrhuje rozděle
ní sekcí rozvoden vn na vatupní rozvodnu, která by byla 
propojena s odbočkovými transformátory zapouzdřeným vede
ním a obdobně 1 s reservním zdrojem a na podruřné rozvod
ny umístěná v prostoru mezi strojovnou a reaktorovnou, ve 
strojovně teplofikace a ve vnějlích objektech. Toto řeme
ní sleduje minimalizaci drahých propojovacích vedení a mi
nimalizaci kabelále umístěním rozvoden do t»*lfttě «potře
by» Přímo se vstupní rozvodny by byly napájeny jen nejvrt
li motory /HCC a chladlSky/. 

Odděleni podruiných rozvoden vn impedancí propojovacích 
kabelu a niflí průchozí výkony umolní poulit rozvodných 
zařízení a menlíml jmenovitými 1 zkratovými proudy a tedy 
levnějěích a prostorová mrfně náročných. 

V těchto souvislostech je nutno znovu svalit výhodnost 
přechodu пш vyftlí napěCová hladiny, jak pro sařítení vn» 
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tak i nn. V každé případě ja ala nutno poIadovat rekonetruk-
cl motoru HCC, které av^ml vyaoký*ml záb*rny*mi /současně i 
zkratovými/proudy neúměrně zvySují nároky na zařízeni pro 
napájení vlaatní «potřeby. 

Dále ja jaltě zajištěno nouzoví el. napájení nejdůle
žitějších zařízení 1т'«*гп<* eloktr<1rny z autonomních zdrojů 
/dleselqenerátorů/ umístěných v areálu elektrárny. Tyto 
zdroje musí zabezpečit dodávku el. energie pro spotřebiče 
v dále uváděných provozních režimech bloku, na které je 
prováděna kontrola zatížení zdrojů a napětových a zkrato
vých poměrů, 
a/ najíždění bloku 
b/ normální provoz bloku na výkonu 
e/ plánovaná odstavení bloku 
d/ dočasný provoz bloku při chodu turboaouatrojí naprázdno 
•/ abnormální provoz nebo hav. odstavení bloku 
II abnormální provoz nebo havarijní odstavení bloku spoje

né se ztrátou el. napájení z pracovních i rezervního 
zdroje. 
Přitom u režimu uvedených v d, e jsou dále sledovány ty

to případy: 
- porucha bez narušení těsnosti primárního a sekundárního 
okruhu 

- roztržení hlavního parního kolektoru 
- havárie doprovázená malým dnikem z primář, okruhu 
- havárie doprovázená velkým viníkem z primář, okruhu. 

Těmto provozním režimům odpovídají 1 režimy provozu zá
kladního schématu elektrárny. 

tři ztrátě napájení z pracovních 1 rezervních zdrojů 
při kterémkoliv z provozních režimů je nutno vybrané" spo
třebiče primárního i sekundárního okruhu, které sajlSčují' 
jadernou a radiační bezpečnost a celistvost důležitých za
řízení napájet z nouzových zdrojů a bezpečně blok odsta
vit. 
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ymdtDi.xíteny_do.sl*.§ou§t§yy. 
Cílem řeSení tohoto komplexu je vyhnout se nákladné 

výstavba nové elektrické stanice v blízkosti elektrárny. 
Proto byly zkoumány vlastnosti zjednodušených schémat roz
vodny, která by umožnila .vyřefiit rozvodná zařízení 420 kV 
přímo v elektrárně. Při tom zůstává v platnosti pořadavek, 
aby žádná jednoduchá porucha na vedení nezpůsobila omeze
ní vyvedení výkonu. Navrhuje se řešení zapouzdřená rozvod
ny 4 20 kV v Sele strojovny, kde při vyulití jeřábu strojov
ny • tlakovzduSných systému by byly poměrně malé prosto
rová nároky. 

Umístění blokového transformátoru a transformátoru pro 
napájení vlastní spotřeby před čelní stěnou strojovny se 
dosáhne zkrácení zapouzdřených vodičů 24 i 420 kV. Venkov
ní Izolace, která je citlivým místem vyvedení výkonu v 
elektrárně je až za rozvodnou 420 kV, takže 1 v případř 
poruchy na vedeních procházejících kolem chladících věří 
není nutno odstavovat některý blok. 

I když dosud provedené práce v oblasti vyvedení výkonu 
a zajištění vlastní spotřeby není možno uzavřít, získané 
zkufienosti poskytují řadu námětu, jak v souladu s technic
kým rozvojem řeSit další jaderná bloky. 

Tato řešení však budou vyžadovat pružnější a rychlejší 
reakce u dodavatelské sféry. Jedině tímto způsobem bude 
mořno zaručit vysokou technickou úroveň připravovaných 
jaderných elektráren a zároveň i příznivou ekonomickou 
hladinu. 

Pokud bychom srovnávali nově navržená řešení s řešením 
uplatněným v JE Temelín, dosahujeme úspor, které převyšu
jí částku 100 mil. Kčs. 

Pro základní orientaci o vazbách hlavních el. zařízení 
bylo zpracováno přehledové schema elektrárny se 2 bloky 
1000 MW a schema zapojení 7.R 420 kV pro vyvedení el. vý
konu a zajištění rezervního napájení vlastní spotřeby. 
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1. Přehledné schéma elektrárny se 2 bloky. 
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2. Schema zapojení ZR 420 kV pro vyvedení el. výkonu a 
zajištění reeervního napaje..í vl. spotřeby JE 
s bloky 1000 MW 
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Stavebné inženýrské problémy u jaderné elektrárny s 
blokem nové generace 

Ing. Jiří Felt 
Energoprojekt Praha 

Jaderná elektrárna s blokem nové generace WER 1000 
má být elektrárnou» která v koncepci řeSení vychází ze tří 
oblastní zkušeností a poznání. Je to jednak všestranné zhod
nocení zkušeností z havárie v Černobylu, dále zhodnocení 
současných trendu technického feSení jaderných elektráren 
ve vyspělých kapitalistických zemích a konečné hodnocení 
zkušeností z dosavadní výstavby elektráren s bloky 1000 MW 
v zemích RVHP, u nás zejména z JE Temelín. 

Dosavadní průběh přípravy této inovace je neklidný a 
nevyrovnaný, objevují se a opět nastupují do pozadí různé 
termíny: projekt 88, 88 M, 92. 

Přes tento neklid jsou některá východiska, která se ne
mění. Příprava bloku nové generace je týmovou prací řady 
odborníku různých profesí a týmový charakter práce je žá
doucí respektovat od začátku spolupráce v průběhu celé 
přípravy. Stavebně technické ř» iení musí na jedné straně 
vyhovět požadavkům a potřebám řemení technologicko části 

« 
stavby a na straně druhé musí respektovat zákonitosti 
vlastní stavebním konstrukcím. 

V další části uvedu řadu konkrétních technických námě
tů na stavební inovace u bloku nové generace, náměty se 
shodují s nabídkou rs. organizací na spolupráci pfl pří
pravě BNG předanou sov. straně v červenci 1988 a se so
větským materiálem u JE nové generace s reaktorem typu 
WER 1000 z r. 1989. Při tom je moSno konstatovat, !e prak
ticky vSechny náměty Cs. strany z července 1988 jsou ob-
saSeny v sovětském materiálu z r. 1989. 

Výčet technických námětů dále uvedený pravděpodobně ne
ní tlplný a konečný, spolupráce na přípravě bloku nové qe-
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пегасе vlastně teprve začíná a je proto přirozené, Ze bu
de docházet ke změnám, upřesněním a doplněním. 

Jeden z vážných nových úkolu je příprava realizace dvo 
jitá ochranné obálky, při tom vněj5Í obálka bude pravděpo
dobně Železobetonová vnitřní pak ocelová nebo předpjalá. 
Dvojitá ochranná obálka snáze splní přísné požadavky ja
derné bezpečnosti. Návrh takové obálky a odpovědná přípra
va její výstavby je složitý a velmi náročný úkol pro řadu 
odvětví národního hospodářství. 

Uvedu některé konkrétní úkoly - volbu materiálu, vnitř
ní ocelové obálky, postup sváření jejich částí, technolo
gii svařování a způsob montáže, kontrola kvality prací bě
hem výstavby a diagnostika stavu ochran, obálky během ži
votnosti elektrárny, modernizace předpínacího systému pro 
předpjatou variantu, bednící systém pro stěny a kopuli o-
chranné obálky. ReSení uvedených a dalSích problému by 
mělo být zahájeno co nejdříve. 

Jiný technický námět je Širší uplatněni monolitických 
železobetonových konstrukcí v objektech primárního okruhu 
místo konstrukcí např. z betonových buněk. Tento způsob 
výstavby se používá v technicky vyspělých zemích a přinesl 
by mj. i určitou úsporu investičních nákladu, i kdy? ne tak 
významnou, jak se někteří domnívají. Rozvoj technologie mo
nolitických konstrukcí byl ale u nás zanedbán a jejich e-
fektlvni uplatnění nutně předpokládá rozsáhlou vývojovou 
a osvojovací činnost nejen v jaderné energetice. Týká se 
to adaptabilního systémového bednění pro razné typy kon
strukcí, řady pomocných mechanizmu nebo pomůcek pro dopra
vu, zpracováni a oSetření betonu, např. hladičky, vibrační 
latě, dlstační a fixační vložky pro výztuž, zařízení na 
čiStění a konzervaci bednění, spojování a úprava výztuře 
a mnoho dalSích. Uvedený inovační trend by vSak měl být za
hájen v řadě oblastí stavebnictví, protože by umožnil zno
vu využívat přirozených výhod monolitických konstrukcí. 

Pro objekty primárního okruhu jaderné elektrárny je nut
no řeSlt některé problémy jako: 
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- dodržení poměrně přísných požadavku na rozměrov* tole
rance, kvalitu povrchu a nutnost betonu, 

- fixace zabetonovaných dílů nebo konstrukcí v bednění v 
předepsané poloze před zabetonováním, protože někdy bý
vají dosti hmotné, 

- rovnoměrní* a kvalitní zpracování betonu, které mají také 
vykazovat stínící efekt a musí být tedy u nich dodr?ena 
předepsaná minimální hmotnost. 
DalSÍ technický námčt se týká nahrazení neheneetických 

ocelových vystýlek plastovou povrchovou úpravou betonu a 
znamená úsporu konstrukční oceli. Jde o povrchy, kde musí 
být moř.no provést dekontaminaci omytím nebo oplachem, ale 
není požadavek na hermetičnost. 

Výzkumně vývojová příprava takové povrchové Úpravy, tj. 
výběr materiálové skladby - zřejmě na epoxidové bázi - a 
osvojení technologie zpracování nebude nijak jednoduché. 
Musí jít mj. o povrchovou úpravu spolehlivou, odolávající 
nejen vlhku a teplotě, ale i radiačnímu zatížení a s dlou
hou životností. 

Jiný námět je použití jedné chladící věže pro jeden blok 
1000 MW, mám na mysli mokrou věž, případně variantně v*ř se 
suchou vanou. Pro takovou věž je nutno výzkumně vývojově 
ověřit materiál, uspořádání a parametry chladícího systému, 

v správnost výpočtu a návrhu pláStě chladící věže a také po
stup výstavby a výstavbové mechanismu - tažené, resp. pře
kládané bednění a výstavbový jeřáb. Pozornost zasluhuje ta
ké dodržení a kontrola geometrického tvaru a rozměru chla
dící věže, kde jsou přípustné jen velmi malé odchylky. Pří
prava jedné chladící věže pro blok byla již započata. 

DalSÍ drobný technický námět je spojování bednářské vý
ztuže mechanicky a ne svařováním, mohou to např. být Šrou
bované nebo lisované objímky. 

Jiný drobný námět je příprava plastových podlah se zvý
šenou požární odolností, která byla ve spolupráci zemí 
RVHP již také zahájena. 

Nyní si v5imnčte námětu poněkud neobvyklého: již při 
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projektu a výstavbě jaderné elektrárny je nutno předvídat 
a respektovat možnost a způsob likvidace jaderné elektrár
ny po skončení její životnosti. Objekty a zařízení prir.v.*-
ní části elektrárny mohou být radiačně zamořeny a musí být 
tedy likvidovány tak, aby neohrozily obyvatelstvo ani ži
votní prostředí. Jde o úkol nový, kde se nemůžeme opřít o 
žádné přímé zkušenosti: stavební konstrukce mají být na
vrženy tak, aby nebyla mlmořádnč ztížena jejich budoucí 
likvidace, o jejímž charakteru se můžeme jen dohadovat. 

Další námět jsou betonové nebo předpjaté trouby pro pot
rubí chladící vody velkých průměru, konkrétně mezi 3 a? 
4 m. Takové trouby se v některých zemích, např. ve Francii 
používají. Pojde o to, vybrat z existujících konstrukčních 
řešení pro naše podmínky optimální a posoudit možnost je
jich výroby v ČSSR, při tom není zřejmě vhodné uvarovat o 
výrobě jednoho průměru trub, ale o ucelené řadě průrrěru 
podle požadavků naší výstavby. 

Bylo by možno uvádět dalíí námřty na technicko inovace 
stavební části, myslím však, že není nutné pokoušet se o 
jejich dplný výčet, tím spíše, že v průběhu prací na pří
pravě bloku nové generace se zákonití objeví nové náměty. 

VSimněme si určité zvláštnosti přípravy BN'G v<? stavební 
části. Příprava by zřejně mřla probíhat v rámci ákolS PVT, 
z nichž některé budou obtížné, náročné a dlouhodobé. Podle 
naSÍ praxe zde vystupuje otázka podílového .financování ze 
strany zainteresovaného podniku, která je obecně jistč ro
zumná. Na druhé straně najít konkrétní reálně zainteresova
ný podnik není jednoduché. Není zde místo na podrobnou ana
lýzu, ale je možno shrnout, že např. Hydrostav Bratislava, 
Průmyslové stavby Brno a Vodní stavby Praha je možno pova
žovat za zainteresované podniky, ale zároveň každý z nich 
může doložit, že jeho zainteresovanost v reálném čase není 
jasná a jednoznačná. 

Rašení likolů RVT musí být zahájeno neprodleně a s plnou 
Intenzitou, a proto je nutno najít řešení problému podí
lového financování jednáním mezi řešiteli, potenciálně za-
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interesovanými podniky, jejich nadřízenými resortními or 
gány a take SKVTRI. 

ReSení dispozice strojovny BNG 1000 MW 

Vladimír Mlejnek 

Při zpracovaní koncepce byly sledovány dvč hlavní zása
dy, které by naplňovaly pojem strojovna "nové oenerace". 
1/ Dosáhnout maximálně mořných provozních dspor, kter«< se 

dají řeSit funkčnín zapojením /tj. snížení vlastní spot
řeby el. energie/ a volbou komponent dosáhnot irax. mo?-
ného snížení měrné spotřeby tepelná energie. 

2/ Dispozičním řešením dosáhnout co nejmenší potřebnou plo
chu a obestaveného prostoru pro Instalaci technologic
kého zařízení při zachování optimálních podmínek pro 
montář, provoz a údrřbu. 

*/ £yDÍS$DÍ_2a£93§ní_bloku 
a/ V oblasti kondensace turbiny se řeSení koncepce odvíje

lo ve spojitosti s materiálem pro trubky kondenzátor! 
hlavní turbiny /TG/ a kondenzátoru turbin pro napájecí 
čerpadla /TN/. Ze studií, zpracovaných v rámci úkolu 
RVT AOl-123-101 а Л01-123-811 vypracovaných v EGP a 
ZES škoda, vyplynula výhodnot záměny materiálu pro 
trubkování z mosazi MS 77 A12AS /70 Л1/ trubkami bucl 
z titatnu nebo nerezové oceli ALŠI 304 a 316. Dal*-Í 
srovnání vyústilo к volbř trubkování s trubkami z ti
tanu. Tím se sledovaly na počátku dva cíle. Jednak do
sažení řádově vySSÍ těsnosti, kondenzátoru v porovnáni 
s kondenzátory s trubkami z mosazi a jednak současno 
dosazení fyzické Životnosti *»0 let bez nutnosti výměny 
trubek. Tato přijatá koncepce, při kter* se vyloučí 
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z okruhu všechna zařízení ze slitin mědi vedla к možnos
ti použití výhodnějšího chemického režimu /část je po
psaná v odstavci h/ a také к vypuštění celého souboru 
blokové (Správy turbinového kondenzátoru. Tím se dosáhlo 
podstatného zjednodušení zapojení a zlepšení účinnosti 
bloku, tj. 
- Kondenzátní čerpadla nemusí být dvoustupňová a je 
možné uplatnit otáčkovou regulaci pro řízení provozu 
namísto dřívější regulace skrčením. Protože čerpadlo 
je vertikální, přichází v úvahu pouze regulace pomo
cí změny otáček poháněčiho el. motoru. 

- Celá koncepce vede к výraznému snížení rozsahu potru
bí v regeneraci a s tím spojené úspoře na čerpací prá
ci kondenzátních čerpadel. 

- V dalším má vliv i na úspory v oblasti dispozice 
strojovny, což příznivě ovlivňuje investiční náklady. 
Počet hlavních kondenzátek - 3*1. V rámci dalšího 
stupně bude zvážena možnost snížení počtu. 

b/ V souboru ohříváku nízkotlaké regenerace /NTO/ 
1. NT ohříváky se navrhují s podchlazovačl kondenzátu 
a s kaskádou kondenzátu do příslušného dílu kondenzáto
ru, přičemž vlastní ohříváky jsou umístěné po jednom v 
každém tělese kondenzátoru. Další stupně 2.-4. NTO jsou 
již jednolinkové tj. na plný průtok kondenzátoru. Tato 
varianta ověřená ve studiích EGP dává ne*jlepší výsled
ky v pořizovacích nákladech, v úspoře spojovacího potru
bí a v počtu armatur. Ve spojitosti s dnes dosaženou 
vysokou provozní spolehlivostí ohříváku tohoto typu 
/kondenzátorový typ/ je to řešení odpovídající sledova
né úrovni. Dalším významným prvkem zapojení je možnost 
řeSení kaskády kondenzátoru přečerpáváním z každého stup
ně za příslušný ohřívák. Tato možnost by měla být posou
zena v rámci úkolu RVT. Dosavadní předběžné výsledky u-
kasují na jeho výhodnost. 

c/ Odplynění kondenzátu v odplуnovaci je zařazeno jako dal
ší stupeň regeneračního ohřevu. V EGP byla v 03/87 zpra-
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cována studie v rámci úkolu RVT А01-123-8П, řeSicí 
mocnost náhrady odplynovače a napájecí nádrže povrchovým 
ohřívákem na stejné tlaková úrovni s odplyn?ním dávko
váním N-H.. 

V dalších procesech tato varianta byla opuStřna, pro
tože se neprokázala výhodnost vč. očekávaného ekonoric-
k<5ho efektu a ve stavebních základech. Naopak výrazní"-
převažovala energetická nevýhodnost, spočívající v ná
hradě smčSovacího ohřevu ohřevem v povrchovém ohříváku, 
což byl hlavní záporný Činitel ekonomického porovnání. 
Předkládané řešení počítá s odplynčním v odplynovači, 
spojeným se zásobou napájecí vody v napájecí nádrži. 

Napájecí nádrž s odplyňovačem je konstruovaná na o-
hřev At * 130°C a zvládne všechny přechodový re?iry. 
Systém je řeSen na odplynční s klouzavým tlakem, 

d/ Napájecí čerpadla jako součást funkční části, ovlivňuje 
ekonomickou koncepci bloku pouze vlastnostmi použitých 
komponent tj. účinností čerpadla a pohánčcí turbiny. 
Tato jejich úroveň a efektivnost spadá výhradn* do sf«<-
ry dodavatele. Hlavní napájecí čerpadla jsou s turbopo-
honem 2 x 50*. Všechny provozní režimy se řídí regulací 
otáček. Při výpadku jedné" napaječky dává zbývající na
pa ječka cca 65% jmenovitého množství vychází přirozeným 
přetížením podle charakteristiky napaječky a charakteris
tiky soustavy. Provozní bod takto provozovaná napaječky 
je kontrolovaný, není vSak provozním bodem zadávaným. 
Soustava napájecí vody je doplnčna pomocnými napaječka-
mi 2 x 150 t/h /41,6 kg/s/ *; pohonem elektro bez možnos
ti regulace otáček. Je určena pro provozní režimy souvi
sející s najížděním bloku a s provozem bloku bez zatí
žení při udržování reaktoru v tzv. "horkem stavu", 

e/ Partie vysokotlakých ohříváku je navržena jako dvouvčt-
vový soubor. Stupen ohřevu určuje tlak admlsní páry v 
PG. 

2/ L'ifivĎÍ-5áSSáy.ei5P95ÍíDÍ!í9-5s!?SDÍ 
V předkládané studil řešící jadernou elektrárnu s bio-
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ky 2 x 10O0 MW je navržena koncepce strojovny nového uspo
řádaní. Při návrhu strojovny se hledalo Úspornější řešení 
z hlediska nakladu na stavební konstrukce a úspornější řo 
Sení v každém funkčním detailu i uspořádání technoloqických 
komponent. 

Dalším kriteriem pro návrh koncepce tzv. "minimalizo
vané strojovny" je nutnost respektovat všechny prostoroví 
a plošné potřeby na montáži a Údržbu vřetně možnosti oprav 
velkých rotačních dílu turbiny na přenosném soustruhu ve 
strojovně tj. pod dosahem hlavního jeřábu. 

V dispozičním řešení navazuje studie na všechny práce 
provedené jak v EGP, tak v 7ES Škoda, ze kterých je převza
ta varianta s turbinou, která umožňuje max. odběr 1200 MW 
pro teplofikační Účely. 

V dalším se ukázala jako jediná možnost řešení koncepce 
•Úsporné" strojovny s umístěním napájecí nádrže, ohříváků 
NT regenerace /v jednolInkovým provedení/ a napájecích čer
padel v prostoru poddl strojovny tj. rovnoběžně s osou tur-
biny, v tzv. boční mezistrojovně. 

Vlastní strojovna je navršena v půdorysných rozměrech 
42 x 92 m, 42 m je vzdálenost mezi osami řady hlavních 
sloupu, přičemž rozteč sloupů je 18 m. Boční mezistrojovna 
má půdorysné rozměry 15 x 73 m. 

8Í5yDÍ-Sl5S§Y-^í§P22i?0Íb9_??l§DÍ.Strojovny; 
- Hlavní kondenzátky jsou jednostupňové a připojeny přímo 
na výstupy z kondenzátorů, 

- První stupeň NT regenerace je zabudován v ka?ď< NT části 
turbiny a je třílinkový. 

- Další stupně NT regenerace 2, 3, 4 jsou horizontální, 
jednovětvové a umístěné v prostoru mezistrojovny. Jejich 
transport při montáži a ev. demontáži je veden průchodem 
Štítové stěny, pomocí stolice a mobilního jeřábu na trans
portní podvozek. Takové řešení je odůvodněn**, ne bot pou
líte konstrukce pro ohříváky kondenzátorového typu vyka
zují dlouhodobě vysokou spolehlivost materiál trubkování 
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"nerez". 
- Napájecí nádrž i odplyňovače jsou umístěny v boční mezi-
strojovně. 

- VT regenerace je dvoulinková jednostupňová. Ohříváky 
jsou vertikální, umístěny ve strojovno. Dvě větve ohří
váků vyhovují funkčnímu zapojení se dvěmi napájecími řer-
padly. Materiál truuek je "nerez". 

- Turbiny pro pohon napaječek mají vlastní kondenzátory, 
vlastní olejová hospodářství. Vakuový system je společný 
s hlavní turbinou. Z toho důvodu je vlastní napájecí sou
strojí na podlaří + 6,50. Je zřejmí, ře poloha napájecího 
čerpadla a nutná nátoková výSka nad Čerpadly určuje pod
laží napájecí nádrže a tím celkovou výSku mezi strojovny. 
Možnost snížení nádrže bude v dalších procesech dále sle
dována. 

- V předložené koncepci jsou zahrnuty i nově požadavky na 
požární bezpečnost strojovny, zejměna pak požární zabez
pečení olejového hospodářství TG a TN. To spočívá v pro
vedení betonového uzavřeného prostoru s odpovídající po
žární odolností a s možností hašení tlakovým CO.. V dal
ších prostorách je důsledně počítáno se stabilním hasí
cím zařízením. 

2.2.3 Yyyedení_tepla_pro_SCZT 
Výhodnost použití JE pro dodávku tepla pro system SCZT 

je v ČSSR prokázaná řadou studií. Tato skutečnost je tedy 
v předpokládané studii, ředící JE se dvěma bloky, demonstro
vaná max. možným výkonem dodávky tepla 5400 MW /1200 ř!W z 
jednoho bloku/. Udaný výkon je určen pro horkovodní system 
ZT 15O/70OC. Dodávka tepla je realizována odběrem páry z 
neregulovaných odběru turbiny typu škoda Plzeň novější kon
cepce, přičemž turbina jako taková zůstává kondenzačním 
zdrojem s optimem při kondenzačním provozu. Z tohoto prin
cipu dodávky tepla plynou samozfejmč omezení, která nelze 
řeSit žádným funkčním zapojením ve zdroji /JE/ a spadají 
výlučně do strategie dispečerského řízení provozu JE /před-
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not tni výroba el* energie nebo výroba tepla/. UrMt«*ho 
feěení lse doeílit koneepeí řasením místních zdrojů tepla 
nebo akumulací tepla. 

Ometení mají následující charakter i 
1/ Maximální dodávka tepla je moftná jedině při maximálním 

zatíZení turbiny /chápand jako max. množství píry do 
turbiny/. Vyvedený výkon tepla jde na dkor vyroben* 
elektrická energie. 

2/ Maximální dodávka tepla není molná, jestllře blok bude 
souěaaně provozován v režimu regulace dodávky el. ener
gie do el. eíté v celkovém požadovaném výkonovém roz-
aahu 50-100«Nj. 

3/ Zařízením dle táto koncepce nelze souCasně z*jlitovat 
určitý poradovaný elektrický výkon a současnou požado
vanou dodávku tepla libovolná. 

4/ Dodávka tepla je dále omezována spodní hranicí přívodu 
tepla na chladící vcSe při extrámn* nízkých teplotách 
venkovního vsduchu v zimních podmínkách /zamrzání chla
dících věří/. V je3té vetíí míře bude dodávka tepla 
omezována» jestliže by blok musel souřasn* pracovat 
v relimu podle bodu 2/. 

SSQnPfff.íVSfeSoite.ifBSJSQí dodávky tepla do soustavy CZT 
vychází s předpokladu, ie pro vyrobený výkon tepla 2400 MW 
Je zajištěný konzum. Z toho je odvozená koncepce zapojení 
bloku tak, le ke každému bloku /turbině/ je přiřazena jed
notka výměníku pára-voda o výkonu 1200 MW. Zapojení 2 x 
1200. Tím je dosazen velmi vysoký stupeň tajlftteni dodáv
ky tepla /v zimním maximu/ při jakékoliv nutn* odstávce 
bloku s důvodu poruchy, vynucená dodávky pro překládání 
nebo výměnu paliva se nepředpokládají» nebol tyto operace 
lae provozně plánovat a směrovat Je řízeným provozem do 
období mimo IplCková potřeby tepla. Navržená jednotka vý
měníku Je u kafdéno bloku rozdílena do dvou paralelních 
větvi. Jednak proto» » výroba výměníkO v Jednov*tvovHm 
provedení pro daný výkon by byla problematická, montáS sa
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roČná a přitom zisk na pořizovacích nákladech a ušetřeném 
prostoru pro umístění výměníku nijak výrazný, v dalftím dá
vá navrtaná řešení možnost využití výmřníků osvědčena kon
strukce co do provozní spolehlivosti. 

Při posuzování spolehlivosti dodávky tepla se bral v á-
vahu i výskyt mo?n<< poruchy, jednotlivých komponent techno
logického zařízení. Analýza dává závěr, že při jakémkoliv 
zapojeni v elektrárna se na moSnám přeruftení dodávky tepla 
podílejí všechna rařízení elektrárny stejnou měrou jak v 
primární, tak i v sekundární řásti. Stejná spolehlivosti 
lse takč očekávat 1 u dalSfho zařízeni sloužícího к trans
portu tepla а к jeho rozvodu / čerpací stanice a dálkový 
napáječ/. 

2i5P9iíšDÍ.řS?SDÍ vychází z řeSení funkčního zapojení a má 
jednoznačně blokový charakter* *ařízení je umístěno v samo
statná stavbě podál strojovny, která nikterak nesouvisí se 
stavební konstrukcí strojovny. Toto uspořádání umoSnuje co 
nejkratší provedení odběrového parního potrubí в min. tla
kovými ztrátami. Soustřeďuje veškera technologicko a kon
trolní zařízení pro sledování provozu včetně sledování 
možná kontaminace do jednoho prostoru. 

Současně navršená koncepce neovlivňuje řeSení vlastní 
strojovny. 

Jedná se o řeSení, ve kterém je provederfí strojovny, 
přimykající se к výměníkoví stanici, nemčnn* a vlastní vý
měníky se navrhují jako modul /konektorova připojení/ po
dle požadavku Investora pro danou lokalitu» ev. postupnou 
výstavbou podle nárostu potřeby čerpat. 

Celkový systám doplňuje jeStč objekt čerpací stanice o-
bthová vody. V této studii je čerpací stanice jako samo- ' 
statný objekt. ČS je společná pro oba výrobní bloky a za
hrnuje ještě zařízeni pro doplňování sítě, termicko a che
micko odplynění včetně zásobníкЛ vody pro havarijní reži
my provosu sítě. 
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Chladicí okruhy BUG 

V. Papírník 
Energoprojekt 

Jaou v zásadě 3 jako u všech dosavadních reaktorů typu 
WER: 
1/ Hlavní cirkulační chladící okruh pro chlazení kondenzá

toru a pomocných zařízení parní turbiny. 
2/ Chladící okruh technická vody nedůležitých spotřebičů 

primární části /TCHVND/. 
3/ Chladící okruh technicko vody důležitých spotřebičů 

primární části /TCHVD/. 

Pončvadž dustává parní turbina pro PNG svojí průtočnou 
částí, počtem a velikostí kondenzátorů prakticky stejná 
jako v JE Temelín, nemění se max. tepelný výkon odváděný 
chladící věží pri kondenzačním provozu ani potřebná množs
tví chladící vody vřetně jejího ohřátí. Nemění se tak<< po-
čet a velikost chladících čerpadel. 

Alternativně se zkouSelo umístění chladících čerpadel 
v hlavním výrobním bloku, ale pro dispoziční poříze s po
trubím chladící vody při dvoutahovém uspořádání kondenzá
toru bylo od tohoto záměru upuštěno. Čerpací stanice chla
dící vody věžového okruhu zůstala umístěna v samostatném 
objektu mimo hlavní výrobní blok. 

Dále bylo ve 2 variantách posuzováno a ekonomicky zhod
noceno chladící potrubí mezi HVB a chladící věží: 
1/ obetonováno* oce lov* potrubí /varianta použitá v JETÉ/ 
2/ železobetonové* trubky s ocelovou těsnící vložkou. 
Ocelové potrubí uložen** v zemi o průměru 3400 mm nepři
chází vůbec v úvahu pro velký průměr. 

Jako nejekonomičtější byla vyhodnocena varianta s že
lezobetonovou trubkou s ocelovou těsnící vložkou. Takováto 
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to trubka nepotřebuje tak* žádnou dodatečnou protikoroz-
ní ochranu. 

U BNG je uvažováno s jednou chladící věží na jeden blok 
v Cistě blokovém uspořádání oproti dvěma chladícím věžím 
na blok u JE Temelín. 

Dodavatel chladící věže Armabeton potvrdil, že je scho
pen věž projekčně i realizačně na stavbě zajistit včetně 
zadaných podmínek zimního provozu. Připouští se vznik ná
mraz v nezavodnčn ' části rozvodu vody з tím, že věž bude 
řešena tak, aby tyto námrazy v Mdn*m případ* nevedly к 
odstavení bloku. 

Dle předběžného ekonomického zhodnocení bude se výíka 
chladící věže pohybovat v rozrrzí 160 až 165 m při průmě
ru základny 130 až 135 m. 

Přesně rozměry chladící věže budou určeny a? v dalSím 
stupni projektování při stanovení optimální základní tep
loty ochlazené vody. 

Pro porovnání: chladící voze v JE Temelín mají výSku 
153 m a patní pruměr 121,7 m. 

Pro BNG je takб studována možnost realizace chladící 
věže bez kapkoví části vzhledem к prokázaným risporám čer
pací práce chladících čerpadel. Vývoj a potřebný výzkum 
celého zařízení se jeví v našich podmínkách jako nerenta
bilní. Prošetřujeme proto spolu s Armabetonem možnost rea
lizace chladící věže bez kapkově části se zahraničními do
davateli a to ve dvou rovinách: 
1/ nákupen příslušných specielních konstrukčních prvku 

pro 2 až 4 chladící věže instalován* v CSSR 
2/ vytvořením kooperačních svazků s našimi výrobci na 

dodávku těchto prvků nejen pro CSSR, ale i pro dodávky 
chladících věží do států RVHP. 

ÉESbieů^Brimárn^Msti 
Tento chladící okruh se prakticky nemění, je stejný 

jako u bloků JE Temelín. Je nepojen na hlavní cirkulační 
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okruh vlastními chladícími čerpadly. Oteplená chladící vo
da je savedena na chladící věž. 

U BNG je použito řeSení bezpečnostních systému snížením 
počtu podsystémů stávajících reaktoru typu WER Z 3 X 100* 
na 2 X ÍOOI s požadavkem na takovou spolehlivost komponent, 
při které by se dosáhlo stejné poruchovosti jako u řeSenf 
3 x 100% v JE Temelín. Předpokládá se vySSÍ úroveň kontroly 
těchto systému a při zji§t5ní poruchy se počítá s odstave
ním bloku. 

Pro BNG je tedy uvarováno se 2 nezávislými systémy pro 
1 blok. 

Celý systém TCHVD je řešen jako antiseismický a odolný 
proti tlakové vlně. Dispozlčn5 je řeSen tak, aby pád letad
la nemohl způsobit současné poSkození obou systémů. Průtoč
né množství chladící vody jednoho systému sůstává 30OO m 'h. 

Uložením potrubí TCHVD V rámci vnějšího spojovacího po
trubí bylo zvažováno ve 2 variantách: 
1/ ocelové potrubí uložené v zemi 
2/ tradičně umístěné v kanálech. 

Ocelové potrubí uložené v zemi je investičně levn*j*i, a-
le vzhledem к výnosu č. 2 ČSKAE podle kterého musí být potru
bí TCHVD kontrolovatelné, bylo nutno umístit potrubí TCHVD 
do kanálů. Nevyřešenou otázkou zůstává, zda-li je nutno 
kontrolovat i železobetonové potrubí s ocelovou těsnící 
vložkou uložené v zemi. 

Z hlediska použitého způsobu chlazení je systém TCHVD 
u BNG řešen ve 3 variantách, ale v zásadě vždy blokově: 
1/ chlazení pomocí nádrží s rozstřikem 
2/ ventilátorovými chladícími *žemi 
3/ mikrověžemi s havarijním vodojemem přídavné vody v 

každém systému. 
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Tento systém chlazení je použit v JE Temelín. Pro kaž
dý systém TCIIVD u BNG je zapotřebí chladící nádrž o rozmě-
rech 60 x 70 m dělená na 2 poloviny pro možnost čištění za 
provozu. 

VfiDtUátgsoyé.sbladís^vgže 
Na základe provedených rozborů se předpokládá v každém 

z obou okruhů TCUVD DNG WER ЮОО instalace tříčlánkového 
ventilátorového chladiče /3 články APS-6/ s vodní nádrží 
o obsahu 1000 až 1100 m umístěnou pod ventilátorovým chla
dičem. Půdorysný rozměr chladiče je 33,7 x 13,1 m. 

Při normálním provozu se předpokládá provoz ventilátoru 
a proto se zkoumá možnost umístění ventilátorových chladi
čů blízko reaktoru pro zkrácení venkovního spojovacího po
trubí. 

Minimálnímu provozu ventilátorů může napomoci také chla
zení důležitých spotřebičů primární části upravenou přídav
nou vodou hlavního cirkulačního čerpadla, pokud ovjem vy
hovuje chemicko složení přídavné vody. Přídavná chladící 
voda by byla zavedena do jímek pod ventilátorové chladli© 
a oteplená pak jako přídavná voda do hlavního cirkulačního 
okruhu. 

М^к^9У£25_5_Ь§у«^П|т_У2£^§т§т_оМ§5Х0е_Х2Й 
Tento systém chlazení je plně založen na provozním chla

zení TCHVD přídavnou chladící vodou hlavního cirkulačního 
okruhu. 

V každém systému TCIIVD je deskový tepelný výměník 3 x 2 480 to, ve kterém se předává teplo z okruhu TCHVD přidav- . 
no* chladící vodě. Za tepelným výměníkem je v potrubí pří
davné chladící vody zařazen pomocný havarijní vodojem* Pře
padem s havarijního vodojemu je doplňován hlavní cirkulač
ní okruh. Vodojem má obsah 7500 m . Jeho rozměry jsou 20 x 
30 x 12,5m a je dimenzován pro tříhodinový provoz havarij-
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ního dochlasování při výpadku přídavné vody v počátku ha
várie, V tomto pfípadft se uvede do provozu havarijní recir-
kulaCní čerpadlo. Havarijní čerpadlo saje vodu z havarij
ního vodojemu a přes deskový výměník ji oteplenou vrací 
zpět do vodojemu. Po vyčerpání tepelné kapacity vodojemu 
se voda v havarijním vodojemu ochlazuje pomocí 10 mtkrovř-
Zí SAV - 32 umístěných nad vodojemem. 

Supertěsný kondenzátor TG a chemický геЯи sekundárního 
okruhu 

Ing. Petr Kopie 
Energoprojekt Praha 

1. tfyod. 

Korozní napadání parogenerltorl ze sekundární strany je 
podle nf.'áeho názoru nejcitlivějším místem nejen sekundární
ho o^ruhu, ale celého systému jaderné elektrárny tlakovodní-
*\o typu a jak z hlediska dodržení poradovaná těsnosti t*to 
bariery» tak 1 * důvodu investiční náročnosti a technolo
gických obtíří při případné vynucené výměně* parogenerátoru 
v průběhu životnosti elektrárny. 

Příčiny korozního namáhání tohoto uzlu Jsou rozmanitá 
a pojednáme o nich v dalftí kapitole. Z uvedené rozmanitosti 
vyplývá Jednoznačný požadavek řeSit problematiku komplexní. 
Na příkladu zemí s rozvinutější jadernou energetikou si 
ukážeme, že společně s vyřeSením dominantního problému by
la vyřeSena i řada doprovodných otázek ke spokojenosti pro
vozovatelů zařízení. 

Přes některé odlišnosti i významnějšího charakteru» jako 
Je konfigurace parogenerátoru# Jejich konatrukce a umístAní, 
velice rozdílná kvalita chladících vod a řadu rozdílu pod-
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různějších, vidíme, ře zásadní problémy jsou u uvedeného 
typu elektráren turnéř totožné a poučit se při jejich řeme
ní v zahraničí je účelná a Účinné. 

V závoru referátu se pokusíme shrnout současný stav ře-
Seni v Československu a navrhnout další postup při pokra
čujícím rozvoji ja••> --v* energetiky, i kdy* tato oblast in
vestiční výstavby je v poslední dob?* terčem různ5 fundova
né kritiky, často i ze zahraničí. 

V u nás vyráběných paragenerátorech horizontálních, vy
ráběných ze střední legované nerez oceli se právě na tomto 
materiálu projevila řada typů korozního napadání od plošného 
korozního úbytku oceli, přes lokální důlkové a štěrbinové 
napadání až po korozní praskání. Na minulých setkáních od
borníku byly publikovány výsledky zkoumání příčin a průbě
hu těchto napadení 1 provozních důsledku. Na základě zku
šeností lze analyzovat příčiny korozí, nápravu jejich dů
sledku a zamezení jejich příčin. Podle našeho názoru je 
nezbytné vycházet z konstrukčního a materiálového řešení 
vlastního parogenerátoru. Současné je však třeba omezit 
vlivy vnější, dané především kvalitou provozního media. 
Tyto vnější vlivy vize rozdělit do dvou skupin. Jde jednak 
o vnos solí, zejména chloridů, a za druhé o vnášení neroz
puštěných látek schopných vytvářet pevné nánosy zvláště na 
teplosměnných plochách a usazovat se jako vrstva kalu v ki* 
dových zónách parogenerátoru. 

3 • JřSáSf DÍ-S2ií x-k2S§££SíbS§-!SÍ?Ddenzátorů 
Zdroje rozpuštěných solí, které mohou nepřípustném způ

sobem znečistit napájecí vodu jsou: nedostatečně kvalitní 
přídavná voda, dávkované chemikálie nedostatečné kvality, 
nevhodně připravená dprava turbinového kondenzátu a koneč
ně průsak chladící vody netěsným kondenzátorem, eventu
elně průnik topné vody netěsným výměníkem při odb*ru tepla 

155 



s jaderna elektrárny. Prvé tři zdroje je nutné povahovat 
za provozní chyby a i kdy* je nepovažujeme za zcela neob
vykla, nebudeme se jimi dále zabývat. 7ůstává problém do
konalé těsnosti kondenzátoru TG a TN, případně topných 
výměníku horkovodních syst**nu. 

Do doby prudkého rozvoje jaderna energetiky u nás i ve 
světě byla ze tří základních podmínek pro volbu konstrukč
ních materiálu kondenzátoru dominantní prvá. Tyto podmínky 
lze vyjádřit následujícími body: 1/ Teplosměnné plochy musí 
umoSňovat snadný přestup tepla uvolněného kondenzací páry 
do chladící vody, musí být tedy vyrobeny z materiálu pokud 
možno vysoce tepelně vodivého. 
2/ Kondenzátor musí působit jako spolehlivá bariéra mezi 
velmi čistým mediem - kondenzátem a relativně znační zne
čištěným mediem - chladící vodou. 
3/ Kondenzátor musí být investičně, provozně i rozměrově 
co nejméně náročný, z čeho? vyplývá požadavek cenové dostup
nosti konstrukčních materiálu. 

Protože v minulosti byla poradována předevf.ím vynikají
cí tepelná vodivost a cenová dostupnost, jakož i tuzemska 
výroba, byl zcela jednoznačně volen materiál kondenzátoro
vých trubek - mosaz, u nás dlouhou dobu materiál Ms 70 
AI 2 posléze /v nedávné dobr/ nově vyvinutý materiál Ms 
77 AI AS. 

Protože se začaly projevovat koroze mosazných trubek, 
byly celosvětově hledány materiály odolnějSÍ a to nejprve 
zvyšováním obsahu mědi a přídavkem arsenu /0,05»./ v mosazi 
a nebo náhradou zinku korozně odolnějším prvkem /CuNi sli
tiny/, zejména pro korozně náročnější prostředí, např. 
chlazení mořskou vodou nebo silně zahuStěnou chladící vo
dou» Vždy to vedlo ke zvýSení ceny. Korozní problémy a do
konalá těsnost kondenzátoru tím vyfeSeny nebyly a tak zej
ména požadavky jaderných elektráren bylo vynuceno použití 
zásadně inovovaných materiálu, konkrétně různých typu ne
řeži a titanu. 

Nerezové materiály jsou většinou středně legované, au-
stenitlckého typu nejdříve se stabilizací titanem, později 
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několika procenty molybdenu - typ MSI 316, ná§ ekvivalent 
17 353 ap. Nově jsou zkoumány materiály feritlcké a dvou
fázové, vyráběné většinou složitější technologií a tedy také 
draZSÍ, jsou vSak podstatně korozně odolnějSi. Titan byl 
vzhledem ke své obtížné zpracovatelnosti dlouho nedostupný 
a rovn^S neiinosně drahý, v poslední dobč - asi 10 let se 
vSak ji? běžně využívá pro konstrukce do silně korozívních 
prostředí. 

Zhoršená tepelná vodivost kondenzátorA z titanu a nerez! 
byla do značné míry eliminována zeslabováním síly stěny 
trubky, u nerezí pod 1 mm, u titanu až na 0,5 - 0,6 mm. 
Cena trubek je podstatně ovlivněna technologií jejich vý
roby, cena trubek vyráběných podélným svařováním zkrouce
ného pásku je údajně asi třetinová proti trubkám beze5vým. 

Trubkovlce bývají dvojité s meziprostorem plněným tla
kovým kondenzátem. Povrch trubkovlce je plátován materiálem 
shodným 8 trubkami, aby bylo možné bez obtíží provád*t těs
nící svár po zaválcování. 

Svařené kondenzátory jsou považovány za zcela těsné, 
titanové po celou dobu životnosti elektrárny, u nerezových 
se předpokládá a je také zjišťováno pomalé korozní napadá
ní, postupně doHvá a počítá se s jedním pře trubkováním ne
bo výměnou modulu. Za podstatnou změnu je nutno označit ví-
plné vyloučení mědi ze sekundárního okruhu. 

Nerozpuštěné látky vnášené do parogenerátoru jsou výluč
ně korozní produkty. Podle našich znalostí je složeni ná
nosu u nás a v západní Evropě výlučně na bázi oxidu Seleza, 
v NDR, BLR a SSSR s proměnlivým obsahem mědi a to až do 
501 přičemž je přímý vztah к materiálu nízkotlakých Ohří- ' 
vaku. Mohutnost nánosu a množství usazených kalu je rov
něž v Sírovém rozmezí, v západní Evropě se nánosy na trub
kách svislých paroqenrrátorfl uvádějí zřídka, zpravidla v 
souvislosti s metodou jejich odstraňování chemickým čis
těním. Vrstvy usazeného kalu se odstraňují vystřikáním 
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otevřeného paroqenerátoru tlakovou vodou, tídaje z EDF u-
vádčjí 30 - 40 kg z jednoho parogenerátoru za rok. 

у V NDR dosahovala mohutnost nánosu JE Nord až IO0O g/m 
a byl odstraňován náročnou technologií chemicky při odstáv
ce zařízení. U nás se mohutnost nánosů pohybuje do 100 g/m 
a nebylo tedy dosud nutné je chemicky odstanovat. Do budou
cna se však s chemickým čiStčním PG za odstávky počíti, 
pro JE Mochovce již bylo vyprojektováno zařízení a navrše
na technologie, včetně harmonogramu. 

Zdrojem nerozpuštěných látek v sekundárních okruzích 
jsou korozní pochody a to z erozně-korozního působení páry 
s vysokým obsahem vody na partie z uhlíkatá oceli. Dalším 
zdrojem můSe být korozní napadání napájecí trasy a regene
rativních ohříváku při nedokonalém odplynění nebo nevhodném 
chemickém režimu, zejména v případě instalace mosazných 
NTO. Část nerozpuštěných látek je odstraněna filtrační 
složkou tfpravy turbinových kondenzátorů. Část napájecí vo
dy, která je vedena mimo ÚTK ji přímo znečišEuje. Jedná se 
především o separát a kondenzát z přehřívače. Z důvodu svťch 
tepelných parametru jsou tato dvě media ČiStěna pouze ve 
výjimečných případech, zpravidla mechanickou nebo elektro
magnetickou filtrací. Potlačování eroze-koroze se provádí 
dvěma způsoby. Za prvé volbou odolnějších materiálů s vyi-
ší cenou, druhou cestou je provoz se zvýšenou drovní pH 
nad 9,6 do 10,0. Alkalizace se provádí těkavými alkalizač-
ními prostředky - amoniakem, nově se někde pouřívá morfolin, 
jen? má pro pou7.ití do vlhké páry příznivější rozdělovači 
koeficient mezi kapalnou a parní fází, čím? dochází rovně? 
ke snížení ztrát v kondenzátoru a odplyňovači. Provoz s 
vyšší dávkou těkavých aminů je umožněn nepřítomností m*di 
v okruhu, ale vylučuje provoz ÚTK. 

5• S2uh5n_poznatkůz_komplexní_řeŠení_sekundárn 
Shrneme-li uvedenou problematiku, dostáváme názor, *e 

pro zlepšení korozní odolnosti parogenerátoru je třeba 
kromě konstrukčních a materiálových vlastností zařízení 
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komplexně vyřešit celou problematiku sekundárního okruhu. 
Začneme kondenzátorem TG. Požadavek supertěsného zaří

zení se splní nejlépe volbou materiálu kondenzátorových tru
bek, které je možné svařit s trubkovicí, která bývá vyrábě
na dvojitá nebo s vyfrázovanými komůrkami pro kondenzát 
pod tlakem. Materiál kondenzátorových trubek je nerez nebo 
titan, podle agresivicy chladící vody. Odplynovací účinnost 
současných kondenzátoru je tak dokonalá, že ve spojení s 
vySší alkallzaci je no?no konstruovat i napájecí trasu z 
méně náročných materiálů. VyšSÍ alkallzaci parovodního okru
hu umožňuje úplné vyloučení slitin mčdi z okruhu. 

Udržování úrovně рн nad 9,6 bezpečně zastavuje erozl-
korozi vlhkou parou a pro konstrukci exponovaných částí se- . 
kundárního okruhu postačí materiál třídy 15 s malým obsa
hem chrómu. Vyšší koncentrace těkavých alkálií však vylu
čuje provoz ionexové úpravy kondenzátu. Tak zvaný amonné-
xový způsob provozu s vyčerpanou katexovou složkou amonný
mi ionty se neosvědčil, protože řádově zvyšuje průnik ka-
tiontů, především jednomocných. Provoz i instalace úpraven 
turbinového kondenzátu však se stal zcela zbytečný, neboč 
těsný kondenzátor nepropouští žádné soli a erozně-korozní 
zdroj nerozpuštěných látek je zastaven. Vyloučení ÚTK od
straňuje rovněž nebezpečí vnosu solí chybou obsluhy. 

Komplexní řešení problematiky sekundárních okruhů je 
nádherným příkladem systémového řešení technické problema
tiky na jehož příkladu se mohou poučit všichni technici. 

Všechny naše jaderné elektrárny se 440 MW bloky byly vy
projektovány a jsou osazeny kondenzátory z mosazi. VAtšlnou 
z Ms 70 AI, od třetího bloku JE Oukovany z Ms 77 AI 2 As. 
Oba tyto materiály se naprosto neosvědčily. Intenzivně 
korodují a postupně ztrácejí těsnost. Je nutné je často 
přetrubkovávat s vysokými náklady. Zařazení ÚTK za tako
výto kondenzátor se jeví jako zcela nezbytné. Jako veli
ce prozíravé se projevilo rozhodnutí vyrábět nízkotlako 

1*9 



ohříváky z nerezové oceli. 
V roce 1987 byla v Energopojektu zpracována technicko-

ekonomická studie hodnotící uplatnění různých materiálů 
pro konstrukci kondenzátoru. 7 t<<to studie vyíel jako 
nejvhodnější materiál pro naše podmínky titan a to i pro
to, Se má schopnost udrSet dokonalou těsnost po celou do
bu životnosti elektrárny. Eylo rozhodnuto, ře konstrukce 
titanového kondenzátoru bude uplatněna již u návrhu tzv. 
bloku nov* generace. Dokonce se tento návrh podařilo zařa
dit do zadání bloku nov<< generace RVHP, jeho* projekt bu
de zpracováván v příští pětiletce. V poslední dob? se ob
jevila možnost zařadit takovýto kondenzátor již do ÚP V. 
stavby JE Temelín. Ostatní prvky komplexního řeSenf prohle 
matiky sekundárního okruhu budou do úvodního projektu za
řazovány ze souběžně zpracováván* studie v úrovni ÚP do 
úvodního projektu formou dodatku. 

Vodní režimy pokročilých tlakovodnich reaktoru 

Jan Kysela 
Ostav jaderného výzkumu Keř 

Abstrakt: 
V referátu jsou shrnuty výsledky vývojových prací na 

zdokonalení vodního reřimu prirnárního okruhu u pokročilých 
tlakovodnich reaktoru. Je uvedena analýza možnosti zlepše
ní pro bloky WER nov** generace. Analýza se týká výboru 
režimu, korozní odolnosti konstrukčních materiálu, úpravy 
vnitřních povrchu komponent a aplikace kyseliny borité o-
bohacené isotopem 10_ к chemickému řízení reaktivity. Tyto 
inovace by měly vést zejména ke snížení radiačních dávek 
provozního personálu a snížení tvorby radio»aktivních od» 
pádu v průběhu provozu i při vyřazení jaderných elektráren 
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po skončení jejich životnosti. 

Úvod 
V řadč zemi světa se v poslední dobr rozrůstají práce na 

programech vývoje pokročilého tlakovodního reaktoru. Práce 
se rychle rozvíjí а г^оагашЛ se líčastní partneři z mnoha 
zemí. Cílem je položit základy projektového řešení příští 
generace lehkovodních reaktorů. Středem pozornosti výzku
mu je zdokonalení v oblasti zvýšení koeficientu využití, 
bezpečnosti, zkrácení délky výstavby a sníření investičních 
a provozních nákladu /1, 2/. 

V referátu jsou uvedeny hlavní požadavky, které jsou kla
deny na vodní režim primárního okruhu a ukázány mořn* al
ternativy řešení. Přitom se vychází ze zkušeností, kter* 
již v současné době existují a které jsou odrazovým mast
kem pro další práce na zdokonalení projektu. 

Požadavky, kladené na vodní reSim primárního okruhu, by 
se daly shrnout takto: 
1. Snížení radiačních dávek provozního personálu. 
2. Prodloužení životnosti zařízení a komponent primárního 

okruhu. 
3. Zvýšení využití paliva vyšším vyhořením, prodloužení 

cyklu výmčn paliva a umožněním manévrování výkonu. 
4. Zvýšení obecné bezpečnosti a materiálové spolehlivosti. 

V souvislosti se stárnutím jaderných elektráren s lehko-
vodními reaktory se zvyšují náklady na údržbu a výmčnu kom
ponent a profesionální radiařn' dávky. Nejvíce rostou ná
klady a profesionální ozáření v t*ch jaderných elektrárnách» 
ve kterých je třeba nečekaně opravovat nebo vyměnit parní 
qenerátory. Současné* zkušenosti ukazují, že přes 60% dávek 
je způsobeno v průběhu odstávek a že hlavním zdrojem / 90%/ 
jaou aktivován* korozní produkty. 5t*pn<* produkty - vzhle
dem ke zvládnuté technologii výroby paliva - tvoří menší 
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east. Proto tak výrazni vystupujo otáčka řízení korozních 
dijA v primárním okruhu* kter4 vadou ka vtnlku, transportu» 
aktivaci a následnému ukládání korozních produktu. 

Prodloužení Pivotпояti a zvy.»ení spolehlivosti jaderných 
elektráren má velký ekonomicky vyznám. Va vztahu к vodnímu 
režimu je to především koroze, která se stá v* stile význam
ně jftím činitelem aniSujícím spolehlivost fady komponent 
jaderných elektráren. Studiu korozního mechanismu 1 násled
ku je věnována stále v#t*í pozornost, 7ejm<*na strukturní 
formy koroze jako 8CC /korozní praskání/ a XASCC /radiařn* 
Iniciovaná korozní praskání/ jsou v popředí zájmu. Faktory 
ovlivňující SCC jsou shrnuty na obr. 1 /3/. Program Život
nosti elektráren je podporován 1 mnoha mezinárodními orqa-
nlzacemi* napf. ИЛАЕ v programu PLEX /Plant Life extension/. 

8a zvyienym vyulltím paliva vystupují do popředí dvř 
oblasti i koroze pokrytí palivových článku ze strany chla
divá primárního okruhu a systém pro bórovou regulaci re
aktivity. 

Koroze pokrytí v současn* dob* používaných slitin 7r-l* 
Kb so za normálních podmínek provozu pohybuje na minimální 
úrovni. Chybí vlak dosud Údaje o vlivu povrchového varu na 
korozi. V případ* povrchového varu dochází tot i? У zaehy-
távání vodíku v bublinkách a tím ke snižování jeho koncen
trace u povrchu a mořnosti zvy4en*ho napadení způsobeného 
vyllím obsahem kyslíku* který se tvoří radioiysou. RovnM 
tak tměny výkonu v prflbchu denního nebo týdenního tatíPení 
vadou к teplotním směnám povrchu pokrytí a tím к odlupov/ní 
ueazenych korozních vrstev* které* je způsobeno rozdílnou 
teplotní roztál nos ti kovu a uaazenfch oxi44. Aktivován** 
korozní produkty takto uvoln*n<* aa potom uaazují na povrchu 
komponent almo aktivní zónu. 

Regulační systém na bázi roztoku kyseliny bořiti, pou-
1Ivany aa tlakovodních reaktorech* aa vyznačuje značnou slo-
litostí eystAnA* zejména potrubí* nádob a čerpadel. Při Čas
ti j lích zrninách vfkonu Jsou pak tyto systémy nadměrně ta-
těiovány a projeví aa to zejména ve tvfHen* tvorb* Pa od-
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padfl. V současná dob* se na reaktorech PKR poulívají dva 
systámy umožňující pru?ná zrniny koncentrace kyteliny bořit*! 
v primárním okruhu. Je to system DTKS /Boron Thermal Re
generation System/ pouřívaný firmou Meetinghouse a metoda 
odpoultcní /Bleed and Feed/, používaná firmami KWU a 
Framatcm. 

Hlavní cíle v jednotlivých oblastech jsou: 
- profesionální expozicet mánč neř l man Sv/rok /100 man-
rem/rok/ v průtr*ru po celou dobu Sivotnostl elektrárny 

- životnost: projektová životnost 60 roků bez nutnosti 
odstávek 

- pohotovost: 87% v průměru po celou dobu životnosti elekt
rárny 

- radioaktivní odpad: mánč ne* 70 m / rok / ve formo vhodná 
pro přepravu/ 

- změny výkonu: systém borová regulace umožňující zm*ny 
koncentrace kyseliny bor it «5 o 20%/hod. 

ZkuSenosti_z<_i»royozu 
V oblasti radiačních dávek personálu, kter* jsou zpA-

aobeny aktivovanými korozními produkty, existuje obrovská 
množství získaných experimentálních a provozních údajů. 
VSechny směřují к tomu, že hlavní vliv na aktivaci mají 
zvolen* materiály /zejména obe rh kobaltu/ a zvolený vodní 
režim. Dávky na tlakovodních reaktorech vykazují závislost 
na velikosti reaktoru a poetu let v provozu. Srovnání dá
vek je na obr. 2, kde jsou rovněž uvedeny dávky na reakto
rech WEH-440 /4/. Reaktory uveden-* v grafu jsou SMALL 
400-60O MMe, MEDIUM 750-1000 MWr a LARGE 1000-1300 Mtft». H* 
obr. 3 jaou uvedeny dávky u tlakovodních reaktorA dosažená 
v různých zemích. Z obou obrázků /2a 3/ ja patrn*, ře dáv
ky dosahovaná a nás jsou velice nízká. To je výsledek jak 
pečlivého výběru materiálu a dodržování jeho čistoty, tak 
kontroly vodního re* UMÍ. Přesto 1 zde je možnost doaaženf 
sleptení optimalizace režimu /5/. 

Ha řadě západních reaktorA - např. Rlnghals ve ivádaku -
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dochází ke korekcím vodních režimů praví s cílem snížení 
dávek. Korekce režimu se projevila i ve snížení radioak
tivních odpadů. Shrnutí progresivních technologií vedou-
cíh ke snížení radioaktivních polí provedl C.J. Wood /6/. 
Tyto technologie zahrnují výměnu kobaltových slitin typu 
Stelilte v primárním okruhu, dekontaminaci, elektrolytické 
lefttftní a korekci vodního režimu. 

Alternativní řeSení: 
U9i 91Í2D úl DÍ -S2JB9S iřS 
- optimalizace vodního režimu korelací mezi koncentrací ky
seliny bořit* a obsahem přídavn* alkalie /KOH, LÍCH/ 

- snížení koncentrací nežádoucích přímřsí v konstrukčních 
materiálech - zejména obsah kobaltu, stříbra a antimonu 

- úprava vnitřních povrchů, a to bu3 vytvářením ochranná 
korozní vrstvy např. optimalizací horkých zkouř.eh při 
najíždóní bloku nebo elektrolytickým loř.třn£ir. povrchů 
přímo při výrobč komponent 

- zlepšením konstrukce paliva - v/mřna nerezových distanč
ních mřížek za zirkoniové' 

- zavedením jednostupnov* dekontaminace celého primárního 
okruhu včetně paliva 

№tOÍ»9Y9telQ9!t 
- zjednodušení strojního systému chemick* a objenov* re
gulace 

- podetatnd zpružnSní systému borov.< reoulace, tj. syst<"mu 
zajištujícího požadován* zr*ny koncentrace kyseliny bo
řit* 

- zavedení roztoku kyseliny bořit* obohacen* isotopem Ю , 
cot by umocnilo podstatn* sníření koncentrace boru /ař 
5x/ a tím i zjednodušení strojních systému vfietnd systé
mu radlo - aktivních odpadu 
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- »vý**ení korozní odolnosti zejména pouM váním nových mate
riálu a zdokonalením ilpravy povrchu 

- použitím materiálu bez niklu ve vnitřních vestavbách 
aktivní zóny - zamezení vzniku dlouhodobých nuklidu jako 
63 Ni /polojas 92 lot/, S9 Ni /8.10* let/ a «O Co /?,3 
let/ 

- použití materiálů v aktivní zón«5 reaktoru, kter<* jsou 
odolná proti ТЛГСС. 
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Obr. I. 
Faktory ovlivňující korozní prostředí 
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1 5 1 0 YEARS 1 5 

SROVNÁNÍ DÁVEK PWR 
AVERAGE ANNUAL COLLECTIVE DOSES 
OVER PLANT LIFETIMES AS A FUNCTION 
OF REACTOR SIZE AND AGE 

Obr. 2 
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Obr 3 
Kolektivní ddvka vztaXenrf na jednotku elektrického 

výkonu u tlakovodních reaktoru v rušných setních 
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Příprava koncepce mechanického systému regulace umožňu
jícího zvýSení výkonové manévrovatelnostl aktivních zón 
typu WER-1000 

Miroslav Lehman 
Ústav jaderného výzkumu 

Anotace 
Dosavadní mechanický systém regulace WER-10OO není 

vhodný pro zavedení automatizovaného řízení reaktoru, zahr
nujícího i řízení rozložení výkonu při výkonových přechodo
vých procesech. V« sefaaátě Jsou charakterizovány možnosti 
jeho úpravy, odpovídající současné praxi výrobců zařízení 
nejpokročilejších v daném smíru, a jsou shrnuty výsledky 
studie vlastností aktivní zóny s takto modifikovanou mecha
nickou regulací. Ukazuje se, že navrhovaná změny umožní 
významně omezit deformace prostorových distribucí při re
gulování zatížení a tím i eliminovat vznik xenonov/ch os
cilací o nebezpečných amplitudách. 

']-,•-> > 

1. Úvod 

Za jeden z důležitých cílu Projektu nové qenerace /dále 
PNG/ se považuje zajištění vysoko vykonov* manévrovací scho
pnosti bloku. Toho ovšem nelze dosáhnout bez zavedení no
vého systému řízení bloku a specielně reaktoru, automati
zujícího nejen regulaci výkonu, ale také jeho prostorovéno 
- a především axiálního - rozložení. Předkládaný přísp^vok 
se soustřeďuje na jeden z aspektu této problematiky, a to 
na úpravu vlastního mechanického systému requlace zóny, 
která by vytvořila předpoklady pro stabilizaci distribuce 
výkonu* Vycházíme přitom z přístupu aplikovaných vedoucími 
světovými výrobci bloku s vysokou manévrovatelností - fir-
nami KWU a Framatom. Podrobněji jsou výsledky našich ana
lys popsány v lit. / 1 / . 
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2. EriOCÍP_PÍfiStflŷ Y_'Pgcb?DÍ9!sfbQ-§5rit̂ n!a 
Hned na počátku poznamenejme, ?e obč zmfnon* firmy od

stoupily od aplikace zkrácrnvch klastrů /dosud u*ívanvrh 
pro úpravy axiálního prflbřhu výkonu u WER-100O, , nebot 
jejich užití v automatizovaném řízení by vyfadovalo jejich 
trvala zasunutí přibllřně do středu zóny, čemu? se provozo
vatelé JC snaií vyhnout jak z i onomických, tak z bezpeč
nostních důvodů. I my tedy budeme mechanický systém konci
povat s vyloučen^m tohoto typu orgánů. Podstatu dalSích ú-
prav, provedených uvedenými firmami, lze shrnout do dvou 
následujících bodů: 
a/ Sníření efektivnosti jednotlivých skupin klastrů učíva

ných ke kompenzaci výkonových reaktivitnfch efektů /dá
le D-skupin/ a tím i jejich vlivu na rozlomení výkonu. 
Zde postupovaly obi firmy rozdílnými cestami: 
- Framatom zavedl specielní "šedd" klastry, tvořen* 
pouze 9 absorpčními elementy /standardní klastry jich 
obsahují 24/, 

- KWU , a dnes i Westlnghouse/ pouze zmenSil po<*et klast
rů v D-grupách na 4, ponechal je však "čern<". 

Domníváme se - pravděpodobni na rozdíl od sov^tsk* stra
ny - Se vhodnčj^ím je spí*e přístup KWU. PředevSír. se tak
to nesnižuje celková účinnost mechanického systému, tj. ne
ní nutné" zvyšovat souhrnný počet klastrů. Krone toho zde lze 
D-skupiny pružně vytvářet ze v.íech klastrů /o pribli'n* 
stejná účinnosti/, a tedy je moSn* "aktivní" klastry pra
videlně střídat /u KWU se provádí s periodou ~14 ef. dnů, 
během ní?, si palivo v kazetách se zasunutými klastry ne
stačí "odvyknout" na původní vysoký výkon/. V důsledku to
ho se jednak prodlouží životnost pohonů klastrů, a dále se 
minimalizuje vliv zasunutí klastrů na vyho*ívání paliva 
/nebol: v určit* kazet* je "pracovní" klastr, tj. klastr 
se skupiny D., přítomen pouze po malý zlomek dtflky cyklu/, 
b/ Druhým prvkem úprav je zavedení stabilizace axiálních 

distribucí /tj. kompenzace efektů vyvolaných zrninami 
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poloh D-skupin, ohřevu chladivá v zóně apod./ pomocí ma
lých přemístění velmi dčinn** к tomu dčelu vyčlenčn<< sku
piny klastru. U KWU je touto skupinou tzv. L-skupina, kte
rou tvoří všechny klastry s výjimkou momentálnč aktivních 
D-skupin, operuje se s ní v pásmu 41 - 98*H /výšky aktivní 
zóny/. Firma Fraraatom postupovala púvodn* obdobně, dnes 
však zkouSí i jiné" metody, o nich5 se zmíníme později. 

3. Náyrh_pro_zóny_typu_yyER;J0O0 
V na3í dosavadní práci jsme si z výSe uvedených důvodu 

vybrali jako vzor řešení firmy KWU. Zeslabené" D-skupiny 
je u reaktoru WER loqick* vytvářet ze tří klastru, co? 
je o 1 méně ne* užívá KWU. VváMme-11 kromč toho, f.e po
čet absorpčních tyčí v klastru je u současní verse WER 
menSÍ než u KWU /18 proti ?4/, budou na*e D-skupiny пИпе 
účinné než skupiny KWU, co? je samozřejmě v zásad* přízni
vou skutečností. Úlohu jsne si v první etapě poněkud zjed
nodušili tím, že jsme pracovali pouze se dvěma skupinami 
D. a D_,které vzniky "rozštěpením" klasicko pracovní /10./ 
skupiny WER-1000. V dusledku toho maximální analyzovaná 
změny výkonu nepřevyšovaly 50-60» N,—.,,* pr° reálný provoz 
bude zapotřebí zřejmě. 6 takovýchto D-skupin. Jejich optimál
ní rozložení v zóně, zajištující dostatečnou míru jejich 
ldentlčnosti z hlediska jejich účinnosti a vlivu na axiální 
offset /АО/, nebylo zatím zkoumáno. 
Pczn.: Pro Л0 používáme definici 

АО « výk°n /horní - dolr. / poloviny zóny к*)% 
Celkový výkon zóny 

V "ov. literatuře se včtílnou vyskytuje s opačným 
znaménkem. 

Do skupiny L souetře3ujeme všechny klastry zbývající, 
a připojujeme к ní rovně* skupinu D, /• s ní 1 potenciální 
D- atd./, pokud nebyla aktivována pro svou základní funkci. 
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Cílem výpočtu bylo prokázat, zda takto upraveným mechanic* 
kým systémem lze realizovat libovolná změny výkonu reakto
ru aniž se bude podstatněji mčnit АО. Vlastní algoritmus 
práce mechanického a chemického systému dosud rozpracován 
nebyl. Při změnách výkonu jsme předpokládali udržování 
konstantní střední ceploty chladivá v primárním okruhu, 
což je regulační reíim s řadou výhod /např. snižuje celko
vý výkonový reaktivitní efekt a Siní jej do značná míry 
nezávislým na konrentraci bóru v chladivu/. Povolení t*to 
regulace v co nejŠirším rozsahu výkonu by mělo být zájmen 
čs. strany, přičemž by ov5em měla být zajištěna značná vol
nost pro odstoupení od něj v případ* vzniku reaktivitního 
deficitu apod. 

Prvním sledovaným problčmem byla otázka potřebná zá-
9 

kladní polohy I.-skupiny v nominálních stavech h. , která 
je dána maximální zápornou změnou Л0, vyvolanou přesunem 
D-skupin a odhadnutou na 8 - 10%. Prokázalo se» ?e tuto re-
ferenční polohu h bude nutn* v průběhu kampaně měnit. 
Pokud bychom trvali na výše uveden** rezervě АО, рак na po
čátku 1. cyklu /dvouletá kampaň*/ by měla být h£ "^ 90» H 
a ke konci cyklu by bylo vhodná L-skupinu vysouvat až na 

úroveň h ' 'v 97% H. V druhem cyklu /dobře reprezentujícím 
i další "stacionární" cykly dvouleté kampaně, na její? 
analýzy jsme se museli omezit/ zpočátku více-m«5n£ dostačuje 
je h 'v 95% H, konečná poloha by pak měla být rovněž vyl-

Z 4Í než pro cykl první. Změny hT se jeví žádoucí i z hledis-z ka jaderna bezpečnosti, nebot při udržování h* • 95% H v 
průběhu celého 2. cyklu by vysunutí L-skuplny ze zóny na 
jeho konci vedlo к nepřípustným axiálním rozlomením 
výkonu. 

Celkově lze konstatovat, že základní ponoření L-ekupiny 
je třeba z řady dflvodfl minimalizovat, tj. je nutn* hledat 
způsob, jak snížit požadovanou rezervu АО vázanou L-skupi-
nou /viz dále/. Následující výsledky odpovídají nepříliš 
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s€astně zvolení h. » 95% И /neměnící se po celou ď51ku 
kampaní/. 

5 • gf §kJ:_zeslabe^f^p^sk^Din_a_Dře^racoyán í_prograjrů_ ří ze-
ní_yýkgnu 
Příklady chování aktivní zóny /přesněji АО/ při snižo

vání výkonů pomocí řady variant regulace znázorňují obr. 
1 a 2 /jde o počátek a konec 2. cyklu/. 

Křivky označeno P představují pouSití stávající pra
covní /tj. 10./ skupiny klastrů. Vznikající odchylky Л0 
/-18 resp. -12%/ jsou samy o sobč nepřijatelné a v rozví
jejícím se přechodovém procesu by se jeStě dále zv*t5©valy. 

DaHÍ křivky popisují regulaci "polovičními" skupinami 
D. a D- v několika provedeních lišících se překrýváním sku
pin /překrytí definujeme jako hloubku ponoření skupiny D.+. 
v momente, kdy skupina D, dosáhne sv4 dolní krajní polohy . 
Je vidět» Se maximální zmčny Л0 se sníSily o/~50% tj. ú-
měrně snížení Účinnosti skupin klastrů/. Tento efekt by 
sice byl z hlediska momentálního stavu větvinou dostatečný, 
ale při dalším vývoji zdny bychom i v tomto přípaJ* pře
sáhli povolené rozmezí změn distribucí. Zajímavým faktem 
je, Se při volbě překrytí 40 т 50% Н mflSeme dosáhnout to
ho. Se po vzniku prvního minima Л0 /při N ~ 85» N / se 
АО bude dále vyvíjet vfce-méně monotónně, a na počátku cy
klu bude t*měř konstantní /rozdíl v chováni je dán hlavně 
poklesem - do záporných hodnot - teplotního koeficientu 
reaktivity při snižování koncentrace bórová ky.eliny v mo
derátoru/. Přitom je třeba si uvědomit, Se za druhým mini
mem by při překrývání D-grup ve skutečnosti do zóny počala 
zajíSdět skupina D-, která by vývoj АО ovlivnila zhruba 
tak jako D. v prostoru mezi minimem prvním a druhým /tj. 
příslušné části grafů neodpovídají reálné situaci/. Posled
ní lomená čáry znázorňují průběh АО při D/L - regulačním 
programu, kdy změny offsetu vyrovnáváme posuny L-skuplny 
/vývoj její polohy viz dolní část obrázků/. Schopnost 
udrlet Л0 stabilně na výchozí hodnotě je zde prokázána 
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zcela přesvědčivě, a to i na konci cyklu. V poslední uve
deném stavu nepokračujeme se snižováním výkonu pod 65* N 

пол 
neboč L-grupa by musela zajíždět níže ne? na 95% H, co? ne
dovoloval užitý výpočtový model. Patrná je tu rovněž přece-
něn£ h' - s L-skupinou stačilo vyjet max. о б cm, a nikoli 
o 18 cm. 

Zaregistrovat je třeba ještě jednu skutečnost - při 
D/L - programu zasouvání D. na polohu ̂ 60 f 70% H téměř 
nezmění výkon, neboC si vynucuje zdvih L-skupiny, a reakti-
vitní změny vyvolané oběma posuny se prakticky vykompenzu
jí. Na toto zjištění navážeme v následujícím odstavci. 
6. Zhgdngcení_náyrhu 

7 výsledku vyplývá, že bez pochybností je možné doporu
čit rozdělení stávájícíh skupin klastrů na skupiny slabí £ 
/po 3 klastrech/, pokud bude ovSem dspěšně vyřešen problem 
jejich rozmístění v zóně. Některé potíže se ovSem objevily 
v souvislosti s L-grupou, jejíž ponoření v základních pro
vozních stavech /s nominálním výkonem/ je nutn* minimali
zovat. 

Firma KWU řeší tento problém tím, že zakazuje trvalejší 
umístěni D-skupin v pásmu 30 - 70Ч H /klastry г něj musí 
být přemístěny nejdéle za 30 min./. V naSem případě by se 
takto požadavek na rezervu АО vázanou L-skupinou snížil 
prakticky na polovinu /л/4% - viz obr. 1 a 2/ a podobně 
by mohla být zvýšena její poloha h,. Postup ovSem znamená, 
že v určitých situacích se musí spouštět chemický systém 
regulace a změnou koncentrace kyseliny bořit* přivodit 
potřebný přesun D-skupin, což ovSem omezuje pružnost re
gulace atd. D-skupiny se pak samozřejmě nepřekrývají. 

Podle našeho názoru by bylo vhodné a možné se tomuto 
omezení vyhnout a přitom téměř vyloučit ponoření L-skupiny 
v nominálních pracovních stavech. Stačilo by к tomu prav
děpodobně snížení základní polohy D.-skupiny /při N / 
na 50-6O* H. Z hlediska vázané reaktivity atd. se tato 
situace nijak podstatně neliší od umístění současné pra-
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covní /1С/ skupiny v rozmezí 70 - 80* И /a přesun Dt z 
90% H na 70% H je ostatně vlastně neužitečný/. V takovém 
případ* při vysokém stupni překrývání D-grup /40 - 50* И. 
se bude 1-grupa s poklesem výkonu pouze více-méně monotón
ně zasouvat do zóny, čímž bude jmj. podporovat efekt L>-sku
pin. Je ovsem třeba prověřit, zda střídání D -skupin takto 
výrazně ponořených bude přijatelné* z hlediska kondiciova-
ných výkonu atd. Nakonec jeStě poznamenejme, že zavedení 
vysokého stupni překrývání /,л*50% И/ vytváří podmínky pro 
uplatnění alternativního způsobu regulace АО, který zaM-
ná zkoušet Г ráma tom. Л0 lze to tlí* upravovat změnami pře
krytí skupin - "sbližováním** jejich poloh /ЛО klesá/, fi 
opačně zvětšováním jejich rozestupu. Tato varianta regulace 
výkonových rozložení však dosud analyzována nebyla. 

Literatura: 

1. M, Lehmann: "Vklad v pěrestrojku mechaničeskoj sistřmy 
upravlenia ... " Zpráva ÚJV с. O40, 1989. 
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Obr. 1: Srovnání průběhu АО p f i sn ižování výkonu podle 
různých programu mechanickd regulace 
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Obr. 21 Srovnání prflbohO АО pfl tnlZov/fní výkonů podle 
rušných proqraMŮ mech*' «cké\regulace 

Konce ?. cyklu 
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Představa o blocích JE typu W E * nove generace z pohledu 
odboru elektrárenská chemie EOC 

Xng. Pavsl Jehlička 
Jiří Toman, prow. fy*. 
Výzkumn? dstav enerT't lek'.' 

Odbor elektr. chemie EGÚ Praha se zabývá problematikou 
chemicMho režimu 17. okruhu JE typu WER ji* řadu let. 
Na 2. bloku JE v-i v Jaslovských Bohunicích /1-4 a pozdě
ji na 1. bloku v JF Dukovany /4-6/ bylo provedeno nakolik 
detailních proměření vodního reSlmu IX. okruhu, jejich* 
cílem bylo síekat postupně ucelený přehled o probíhajících 
korozních procesech, o koncentraci korozních produktů Fe 
a Cu, o koncentracích solí a kyslíku a o vlivu NM3 а К2П4 
na korozi IX» okruhu. Z rozložení koncentrací korozních 
produktu v II. okruhu a jejich forem byly pak vytipovány 
korozí nejvíce ohromená místa. 

Získán/? informace lze shrnout do následujícího krátkého 
přehledu. 

Dylo zjiltěno, 2e převážná část oxidu Fe v napájecí vo
dě parogenerátorfl /PG/ pochází erozní koroze C-ocelí -
nejvíce napadené Usekv jsou stfedotlaký parovod z VT-dílu 
turbiny do separátoru přlhřívače /SPP/, horní east SPP a 
dále všechna odběrová potrubí, kde proudí velkou rychlostí 
směs vody a páry /jedná se o vSechny odběry z VT-dílu tur
biny včetně 5. odběru, který je odebírán ze středotlakého 
parovodu před SPP/. Byly proměřeny závislosti koncentrace 
Xelcza a m*di na hodnotí* pil. 7 míření vyplývá, ře koncen
trace Fe v napájecí vodř. klesl se zvyšující se koncentra
cí amoniaku, tedy hodnotou pH - z informací v literatuře 
vyplývá, ře při hodnot* pH cca nad 9,5 erozní koroze prak
ticky uetává. 

Naproti tomu s.lvlslost koncentrace mědi na hodnotě pil 
má pflbliXn* parabolický tvar я minimem při hodnot* ph 
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cca 8.7 - 8.8. Byl rovno? zjiStřn příznivý vliv w?H4, i 
při valíc» nízkých koncentracích, na korozi mosazných ma
teriálů pfi nízkých teplotách, jako např. v kondenzaci. 
7. uvedeného vyplývá, řc zvySovíní hodnoty pH v okruhu ani
muje koncentraci korozních produktů mřdl do hodnoty pí: 
cca fl.fi, av4ak další rvýSrní pH hodnoty я sebou přináM 
postupní zvyšování korozních produktů Си v kondenzátu. 7 
hlediska koroze mosazných kondenzátorových trubek se jeví 
jako provozn* dnosná hodnota pil cca 9.1-9.?, při současném 
dávkování hydrazlnu at cca 9.3. Гго snížení koncentrace Гг 
a Cu je proto vhodná hodnota p" сел 9.2-9.3. Omezení hod
noty pil v II. okruhu vSak pfináSÍ také provoz Úpravy tur
binového kondenzátu /t̂ TK/. 7 důvodu příllS časté* regenera
ce ionexových náplní ae uvádí jako maximálně provozní \í-
nosná hodnota pH cca 9.0-9.1, av*ak při posledním provoz
ním míření v JEDU, kter* bylo zamořeno na sledování kon
centrací chloridu v paro-voJním okruhu, bylo zjiř.t*no, ře 
prakticky každé zvýSení četnosti regenerace smúsnyrh filtrů 
s sebou přináší tak*» zvfbent koncentrace Cl" v napájecí 
vodo PC. Navíc je nutno říci, že i když hodnota pM 9.1 -
9.3 významná snižuje koncentraci korozních produktů v na
pájecí vod*, zdaleka neřp*í problém erozí koroze v li. o-
kruhu, jak dokazují prakticko zkušenosti z JE V-l, kde 
při zvýSení hodnoty pH z 8.*» na 9.2 došlo ke snížení kon
centrace Fe v napájecí vodě PG z cca 20 na.cca 10 ug/1 a 
v separátu z cca 180 na 100 uq/1. Další parametry, který
mi je možno snížit rychlost erozní koroze, je koncentrace 
kyslíku, dávkování oktadecylaminu, snížení rychlosti prou
dění, vlhkosti páry a aplikace odolnřjSích nízkoleqovaných 
materiálu. Prakticko využití těchto možností v II. okruhu 
JE typu WER je vsak z různých důvodu značně problematicko, 
případně nemožné. 

Radikálním řešením tohoto problému, které přichází v 
dvahu jednak pro bloky nové generace, jednak a určitými 
dpravaml i pro bloky stávající, je náhrada teplosménných 
mosazných trubek kondenzátorů trubkami se slitiny titatnu. 
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který zajlftEuje prakticky absolutní těsnost kondenzátu 
vůči pronikání chladící vody do IX. okruhu. Po vyloučení 
vSeeh dalších materiálů obsahujících mě3 ze IX. okruhu, je 
dána možnost podstatného zv^.ení amoniakální alkallty v 
XX. okruhu. Zvýíení hodnoty nad cca pH 9.7 prakticky zasta
ví erozní korozi 1 v pístech dvoufázového proudění, jako 
je středotlaký parovod a separator, a to i při nevýhodném 
rozdělovačín koeficientu amoniaku, jeho? koncentrace v se-
parátu vzhledem ke koncentraci v napájecí vod» je asi tře
tinová. Vzhledem к absenci slitin obsahujících měd* v II. 
okruhu lze předpokládat, Se koncentrace Cu v nap. vod? 
bude hluboko pod 1 ug/1. 

Zajifttění dlouhodobě těsného kondenzátoru umo*ní provoz 
bez JTK a I3TK lze bu<! vynechat z projektu nebo omezit její 
kapacitu u bloku 1000 MW na max. 33% s využitím pouze při 
mimořádných provozních stavech jako je najíždění po odstáv
kách apod. /7,8/ 

Provozní zkušenosti s takto ''oncipovanými bloky v zahra
ničí ukazují, Se lze očekávat také podstatné snížení kon
centrace chloridu v parogenerátorové vodě, neboč při tře
ném kondenzátoru a bez ÚTK je prakticky jediným zdrojem 
solí v paro-vodním okruhu přídavná voda, jejíž spotřeba 
značně klesá, a díle dávkovaný roztok chemikálií. 

Rovně?, pokládáme za dčelné věnovat pozornost dal limu 
zvySování korozní odolnosti PG, zejména vývoji, zpracová
ní a aplikaci nových odolnějších materiálu pro teplosměn-
né trubky a kolektory, zdokonalování konstrukce a technolo-
qle výroby, nebot nedostatky ve výrobě PG, předevSíra nedo
konalé zaválcování trubek v kolektorech, můře být příčinou 
snížení předpokládané životnosti parogenerátorft, a to 1 
při aplikaci vysoce kvalitního a odolného materiálu a peč
livě udržovaném vodním režimu s vysokou hodnotou pH a níz
kou koncentrací solí. Při osazení bloku kondensátorem s 
teploaněnnýml trubkami ze slitiny Ti, která je náchylněj-
IIí к biologickému napadení, je nutné dobře fungující kon
tinuální člfttění kondenzátoru. Vzniká sde proto potenciál-

I7J 



ní nebezpečí otěru vnitřní oxidlcké vrstvy a postupná 
ztenčování tlouSEky steny Ti-trubky, které mufce být při 
velmi dlouhá plánovaná životnosti a při 0,7 nun projektován* 
tloušEce stčny významná. 
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Optimalizovaný systém říiení výkonu jaderná elektrárny ae 
zvldStním zřetelem na řízení proatorov<5ho rozložení výkonu 
v aktivní zóně a na otázky bezpečnosti provozu 

Ing. J. Rubek, CSc. 
Ing. P. Stireky, CSc. 
Ing* P. BabiC 
Výzkumný ilstav energetický 

Jaderná elektrárna představuje aložitý komplex techno
logických zařízení, v nlchS probíhají různé fyzikální pro
cesy přeměny a přenosu energie a hmoty. Bezpečna a ekono
mická řízení takovéhoto procesu vyžaduje řídící systém, 
který je schopen při změnách provozních reZimu a poruchách 
dílčích komponent převést elektrárnu do nového ustáleného 
stavu nebo v krajním případě ochranami zařízení odstavit. 
Omezená experimentální možnosti při provozu JE a zvýSená 
rizika zkouSek neumožňují provést optimalizaci řídícího 
systému přímo ..a elektrárně. Vědecky podloženou efektivní 
metodou, používanou ve vyspělých zemích rozvíjejících ja
dernou energetiku pro řešení těchto problému je matematická 
simulace a modelování. Tato metoda vSak vyžaduje mít к dis
pozici dostatečně podrobný a s reálným objektem ověřený 
matematický model jaderné elektrárny. 

Takovýto dynamický model pro československé JE s reak
tory WER 440 byl vyvinut ve Výzkumném ústavu energetickém 
/Praha/. Model elektrárny má blokovou atrukturu a skládá se 
z dílčích modelu technologických komponent a řídícího sys
tému. Technologické zařízení obsahuje modelyi reaktoru 
chladných a horkých Částí primárního potrubí, hlavních cir
kulačních čerpadel, parogenerátorů, kompenzátoru objemu, 
části parovodních trakte, vysokotlakých a nízkotlakých Čás
tí turbiny včetně aeparátoru páry a ohříváku regenerací 
napájení parních generátoru a přepoufttěcích stanic do kon
denzátoru • atmosféry. Používané modely těchto komponent 
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jsou výsledkem rozsáhlých studií vlivu rušných parametru 
a sjadnoduěení v matematickém popisu na jejich Sašové ode
zvy. Řídící systém zahrnuje modely regulátoru reaktoru,do
plňování primárního okruhu, tlaku a hladiny v kompenzáto
ru* hladin v parogenerátorech, regulátoru výkonu turbiny 
a tlaku páry turbinou, přepouštčcími stanicemi do konden
sátoru a atmosféry a dále modely ochranného systému, který 
odstavuje dílci technologická zařízení nebo mění struk
turu technologie a řídícího systému /automatické záskoky 
rezerv, změny režimů regulátoru ap./. Modely jsou zalome
ny na matematickém popisu Činností jednotlivých zařízení 
ve formě soustav diferenciálních, algeberaických a lo
gických rovnic. Bloková struktura modelu JE umožňuje jej 
použít pro bloky s reaktory WER různých typů i pro nodi-
fikace tčchto bloku při dalSím vývoji technologických kom
ponent a řídících obvodů. Pro bloky s WER 1000, kde je 
závažným problémem řízení prostorového řízení výkonu v 
aktivní zóny je zpracován matematický model dynamiky ak
tivní zóny. Podrobněji je tato tématika popsána dále. Při
měřená výpočetní doba přechodových procesů umořnuje vyšet
řit velké množství variant, na jejich* základe lze řeSit 
aktuální provozní problémy na JE v krátké dob*, jak je 
zpravidla požadováno. 

Vytvořený matematický model dynamiky bloku byl гkorelo
ván a ověřen porovnáním s rasovými průběhy'hlavních techno
logických veličin sejmutými na jaderných elektrárnách, ze
jména na JE Vl a V2 a EDU v průběhu energetického spouš
tění a provozu bloků. Pro tyto podmínky model vystihoval 
průběhy vSech důležitých technologických veličin s velmi 
dobrou přesností cca 21, a to i v případech velkých poruch, 
jako jsou velká odlehčení turbin nebo reaktoru, výpadky 
hlavních cirkulačních čerpadel a poruchy vzniklé v nízko
tlaké* a vysokotlaké regeneraci. Podle publikovaných měření 
na blocích s WER íooo a prove «ných výpočtů dobře popisu
je» skutečnost 1 pro tyto bloky. 

Modal dynamiky JE lze při vývoji bloku nové generace 
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využít zejména v těchto oblastech: 
1* Optimalizace seřízení řídícího systému pro energetické 

spouStění a provoz. 
2. Vyhodnocování správné funkce řídícího systému při ener

getickém spouStění z hlediska dosažení regulárních pro
cesů odpovídajících optimálnímu seřízení. 

3. Vypracování racionalizačnícť opatření pro řídicí sys
tém ke zvýSení spolehlivosti, bezpečnosti a ekonomie 
provozu bloku. Kvantitativní posouzení racionalizačních 
opatření navržených na JE na základe předpokládaného 
chování bloku. 

4* Rozbory bezpečnostně významných poruch na provozova
ných blocích, u nich* skutečné příčiny jiným způsobem 
nelze zjistit. Vypracování opatření к zamezení opaková
ní poruch 

5* Vytvoření rozsáhlé databanky regulačních procesu důle
žitých technologických veličin pro tvorbu provozních 
předpisu, diagnostické dčely správné funkce technologie 
a pro bezpečnostní zprávy. 

<;. Získání informací o přechodových procesech technologic
kých veličin při velkých poruchách, které experimentál
ně nelze získat z bezpečnostních důvodů. 

7. Vývoj rychlých modelů pro využití v expertních a infor
mačních systémech. 

8. Vývoj systémů pro diagnostiku správné funkce regulač
ních obvodů systému automatické regulace výkonu. 
Ve spojitosti s výstavbou bloků s WER 1000 u nás byly 

v EGU* /v loňském roce/ zahájeny práce na rozSíření stávají
cího dynamického modelu jaderné elektrárny o model prosto
rové dynamiky aktivní zóny, umožňující analyzovat chování 
rozložení výkonu v AZ a problémy spojené s jeho řízením. 
Tento životně důležitý problém pro bezpečný a ekonomický 
provoz velkých bloků byl v západních zemích řeSen již v 
počátečních fázích projektu tz. koncem 60-tých let, a je 
dnes uspokojivě vyfeSen na provozních blocích a trvale se 
inovuje. Představuje složitý algoritmicky promyšlený, au-
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tematický regulační systém řízení integrálního výkonu re
aktoru a rozložení výkonu s optlmílní přizpůsobenými akč
ními orgány a doplňkovými vazbami na regulární systém vý
konu bloku. 

Bloky WER 1000 mají pouze automatický system regulace 
integrálního výkonu a řízení prostorového rozloíení výkonu 
je ponecháno na ruční zásahy operátorovi. Tento stav pova
žujeme z hlediska bezpečného a plynulého provozu bloku za 
neudržitelný a jsme názoru, Se bloky nové generace musí 
být bezpodmínečně vybaveny analyticky a modelové prověře
ným a instrumentálně a strukturálně promyšleným systémem 
regulace výkonu a rozložení výkonu schopným spolupráce s 
regulačním systémem výkonu bloku. 

Práce řeSené v EGÚ v minulém a letošním roce na jednoroz
měrném axiálním modelu AZ WER 1000 ukázaly ?e: 
- blok v střednědobé dynamice je nestabilní a bez regulace 
výkonu vede к divergentnímu zhroucení výkonu 

- při regulaci integrálního výkonu /regulátor ARM/ pomocí 
klastrů nebo borové regulace dochází ke kmit.'ní rozlo
žení výkonu v ЛТ s axiálními offsety o velikosti až -GO» 
/to znamená, Se horní polovina AZ má 90% okamžitého vý
konu a spodní polovina 10V a to i při malých změnách 
celkového výkonu reaktoru. 
Úkol řeSení nové generace automatického systému reaula-

ce výkonu a rozložení výkonu reaktoru pro velké bloky s 
WER se dle našeho názoru rozpadá na tyto problémy: 
1. Koncepce regulačního systému 
2. Vývoj třírozměrného modelu *": WER a modelu řídícího 

systému včetně výpočetních kódů 
3. Úpravy a inovace regulačních klastrů a systému borová 

regulace 
4. Návrh a ověření řídících algoritmů 
5. Projekt struktury a vývoj instrumentace řídících systému 
6. Ověření na bloku v provozu. 

V EGÚ se v posledních letech pracovalo na bodech 1, 2 
a 4 ve spolupráci s pracovníky EGP, ÚJV, VÚJE a Skoda s 

1Я4 



cílem zajistit práce spojené s uvedením do provozu a s pro

vozem JETÉ. výsledky tíchto prací vedly ЕСС к návrhům na 
vývoj Inovačního řídícího systému reaktoru a 9.11. tr. or
ganizuje EGtf - VtfPEK schůzku zainteresovaných pracovníku 
na projednání podrobnřiSÍ náplně úkolu s touto problemati
kou. Pro tuto schůzku byl vypracován materiál, který po
drobněji rozvádí příslušné technické problémy týkající se 
inovace regulačního systému výkonu reaktoru pro projekt 
nové generace a т-iře být předán výboru konference pro pří
padné jeho využití. Domníváme se, ře i kdyi se jedni o 
systém mající Úzký vztah к jaderné bezpečnosti a je tudíž 
v první řade doménou sovětského projektanta» může čel. stra
na v řadě dkolu, které bude třeba řeSit, významní přispět. 

Mezi hlavní důvody pro výstavbu bloku nové generace 
patři vedle manévrovatelností výkonu reaktoru podle denní
ho diagramu 1 zabezpečení zvýSené úrovně jaderné bespečnos
ti provozu jaderné elektrárny. Otázku rozhodováni opatře
ní zanořených na oblast jaderné bezpečnosti uZ není mořno 
řeSit pouze tzv. deterministickými kritérii a kvalitativ
ními úvahami. Rozhodovací proces je nutno objektivizovat, 
tzn. postavit na bázi kompletních a ucelených kvantitativ
ních analýz vlivu různých opatření na chování bloku jako 
celku. Takovýto ucelený přístup nabízí metodika uSívaná v 
pravděpodobnostních analýzách bezpečnosti /tzv. PSA stu
die/. 

Tento trend sleduje i normativně technické dokumentace 
pro jadernou energetiku v RVHP, připravovaná v rámci téma
tu 3.4.3 KP VTP. Ve versi "Obecných zásad zajlitční bezpeč
nosti JE" z června 1989 /Téma 01.01.50/, kde v bodě 2.16 
tíká. Se četnost výskytu havárii s nedovoleným únikem ra
dioaktivních látek z JE by se měla přibližovat hodnotě 10~. 
na reaktor za rok. v "Pravidlech jaderné bezpečnosti /PBJa/" 
s června 1989 /téma 01.02.50/, je v bodě 2.1.5.2 řečeno: 
"Bezpečnostní zpráva musí obsahovat analysu iniciačních 
událostí nehod a motnýqh poruch systému důležitých pro bez
pečnost, a to s vyznačením nebezpečných poruch a odhadem 
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jejich následku na základe pravděpodobnostní analýzy bez
pečnosti. Je nutno směřovat к tomu, aby pravděpodobnost 
poSkození aktivní zóny nebo tavení paliva nepřevyšovala 
hodnotu ÍO ' za rok na reaktor". Znamená to» že vývoj hod
nocení stupně zajištění jaderna bezpečnosti dospěl к for
mulaci kvantitativních bezpečnostních cílu, jejich? splnění 
se prokazuje pomocí PSA studie konkrétní či typové" elekt
rárny. 

V EGÚ Praha byla v uplynulém období osvojena metodika 
tvorby PSA studie prvá úrovně, tj. studie jejím? finálním 
výsledkem je odhad četnosti tavení /vážného poSkození/ aktiv
ní zóny reaktoru. PSA studie zjiStuje takov<5 kombinace udá
lostí /tzv. scénáře nehod/, jejíž případný výskyt vede к 
vážným nehodám, odhaduje četnost výskytu takové nebezpeč
na kombinace událostí a odhaduje následky. 

Hledání scénářů možných nehod a jejich konkretizování 
probíhá v několika etapách. Představa o průběhu nehod se 
rozvíjí v závislosti na tom, jak se postupně prohlubují 
znalosti o následujících vztazích: 
1. jaderná bezpečnost - soubor bezpečnostních funkcí 

/bloku jako celku, 
2. iniciační události nehod - -^sanující funkce - hlavní 

zasahující systémy 
3. hlavní zasahující systémy - podpůrné systémy 
4. porucha určitého systému - poruchy jako'komponent nebo 

výskyt jiných nepříznivých vlivů /chyba obsluhy či sel
hání navazujících systému/ 

5. nejpravděpodobnější průběhy nehod - mocnosti nápravných 
zásahů obsluhy. 
Vstahy mezi určitou třídou iniciačních událostí a nut

nosti splnění jednotlivých bezpečnostních funkcí, resp. 
potřebou zásahu hlavních bezpečnostních systémů se znázor
ňují ve formě funkčních, resp. systémových stromů událostí. 
MoXn* kombinace příčin selhání jednotlivých systémů яе vy-
letřují metodou stromu poruch. 

Vytvoření ucelené studie typu PSA-1 umožňuje stanovit 
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realisticko priority různých navrhovaných změn ve sloření 
či struktuře bezpečnostních systému a ohodnotit jejich sku
tečný dopad na celkovou Úroveň bezpečnosti, nemd smysl pře
dávat nová nákladná zařízení, pokud se tím neposiluje nej
slabší článek řetězce systémů, potřebných к odezvo na po
tenciálně nebezpeřir* události. 

Naopak, světoví zkušenosti z provedených PSA studií 
ukazují, že nejdůležitějším úkolem je udržování zpočátku 
plně postačující spolehlivosti technologického zařízení i 
bezpečnostních systému. Je tedy spíše nutno věnovat pozor
nost způsobu provozu, SKŘ, periodickým kontrolám a ťSdr?bě 
zařízení, diagnostice a vývoji informačního systému a po
můcek operátora v abnormální a havarijní situaci. Které 
systémy a situace jsou z tohoto hlediska nejdůležitější, 
ukáže právě PSA studie. 

V EGÚ je nyní připravován rozbor vlivu SKR na bezpeč
nost. Ka?dá úprava ke zvyžení bezpečnosti smiřuje bud" ke 
snížení četnosti výskytu určitá třídy iniciačních událostí 
anebo ke snížení pravděpodobnosti neúspěšné odezvy na 
iniciační! událost. V tomto období je rozpracován rozbor 
funkce 1 mocnosti poruch nejdůležitějších automatik, zasa
hujících za havarijní situace. 
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Metodická připravenost VÚPEK pobočka Bratislava na 
rleSenle probldmov uplatnenla JE novej generácie v ČSSP 

Ing. Tibor Rajci, CSc. 
Ing. Jan Roušek, CSc. 
Ing. Peter Skvarka, CSc. 
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. 
VtiPEK 

Jadrovoenergetlcký blok novej generácie /BNG/ je při
pravovaný so základnou poSiadavkou dosiahnuč najvySSiu vo 
svate přijímánu bezpečnost za ekonomicky přijatelných pod-
mlenok. 

Mimo to moru byt na BNG kladené SalSie poiiadavky na 
mandvrovatelnosC, dod<1vku tepla a iné vlastnosti, ktor* 
vždy budu čiastočně protichodné. 

Výskumný ustav palivoenergetlckého komplexu, pobočka 
Bratislava, sa v priebehu práč na rozvoji jadrovoenerge-
tlckáho komplexu v dalSích dlohách metodicky připravil na 
rleSenle vlacerých oblastí, кtore sdvlsia s návrhom bloku 
novej generácie. Sil to oblasti: 
a/ pravděpodobnostně" hodnotenie bezpečnosti - 1. fáza 
b/ hodnotenie požiarnej bezpečnosti 
c/ analýza manévrovatelnosti 
d/ analýza optimálnej pallvovej strategie 
e/ ekonomické hodnotenie koncepcií rozvoje. 

*4 a P£íy§gp^2bnostn6>.hodno5snie-^ezpggno§ti 

Na naSom práčovisku je zvládnutá metodika spolahlivost-
ného hodnotenia, vrátanie analýzy pordch so společnou pří
činou a Iudskýeh chyb. 

3 pomocou technlkov - analytlkov z JE EBO boli vykona
né vlacerrf analýzy syeťtov JE VI a JE V2 a odozva bez-
pečnostných syst«*mov na vSetky druhy iniciacnřj události -
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havárie a йnikou chladivá rosního prlament. 
•ne připravení a pomocou projektantov rlellC apolahll-

voal variantních rlelení aystémnv normalnej prevádsky a 
baspecnoatných ayetémov novonavrhovanlho bloku a vykonat 
či podlelat aa na Itddii pravdepodobnoatnáho hodnotenla 
bospečnoati tohto Ыокч. Máme pre tento dřel kvalifikova
ných skdsených odborníKOV a programové vybavenle na osobn* 
počítače. 

ad b B9áD2ÍIDÍS.KlllID?J.PJsesgnojlft 
US paE rokov aa nale pracovlako zaoberá analysou po-

Xlarnej becpečnoati JE. Oavojili ame deterministický vý
počtový program COMPBRN III na analysu prlebehu po* lam 
v usavretom prleatore, vyvinuli ame diagnostická metodu 
hodnotenla rlsika pollaru DIMEHORP. Popři klaaickom hod-
notení rislka po*iaru podia CSN 78 34 02 ame uplatnili v 
praxi metodu hodnotenla rislka so vz€ahom к jádrovéj 
bespeSnoati. 

Doterajile práce boll sameraná na tvyfiovanle požiarnej 
bezpečnosti prevádzkovaných a budovaných JE a blokmi WER 
440. 

Vyvinuta metody a programy nám umožnujd vykonaC analy
su poliarnáho rlsika 1 ako stiřasC PSA /a pomocou projektu 
a konsultáciou projektanta/, připadne rle*l€ optimálně pod-
mlenky poXlaroej bespecnostl. 

ad e AQ§lÍ!f-MDáY£2Yai5lno!ii 
Ul dlhftl Caa aa na vtfPEK Bratislava saoberáme mandvro-

vatelnoaCou blokov WER» nárokml so atrany elektrisačnej 
adstavy a technickými motnoetami aplnlC tleto nároky a to 
iba adatavou jádrových elektrární, alebo v spolupráci • 
prefierpávacíml vodnými elektrárnami v týSdnovoa cykle, 
vela posornoatl ame věnovali aj analysám manrivrovatolnostl 
blokov W E R 440 v podmlemkach perepektfvneho sab»spe*enia 
dodávky tepU v lokalitě. 

Práce • týmto sameraním pra bloky WER 100O • pro 
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aktuálny atav sámerov výatavby JE a PVE a dodávky tepla 
do príal. oblastí sme plna připravený vykonávat. 

•<* d An2iin.9pilmálDtJ_E§iiyovSi_at£«ÍÍ9Íf 
V tajto oblasti aa saoberáme teehnicko-ekonomlckým hod

no taním prevádzky reaktorov ж hladlaka afektívnaho vyuf1-
tla jádrového paliva. Zahrnuje to 1 analýzy návrhov nových 
palivových strategií v podmlenkach uiívatala jádrového pa
liva» tj. návrhy tých opatřením ktoré nevyžadujd konStruk-
Cné smány palivových článkov. 

Předpokládáme, Se prl vývoji novej qenerácie reaktorov 
typu WER aa zapojíme do práč \ oblasti analýzy neutróno-
vo-fysikálnych charakteristik aktívnej zóny v staclonárnych 
1 přechodových atavoch. V analýze palivového cyklu budil 
práce zamerané* na návrhy palivových náplní a leh kartogra-
mov v podmlenkach 6a. jádrovéj energetiky. 

ad e SteD2S>Í£W-tadn9t§Q±$,kongepsií_r2jv2Ja. 
Na nalom práčovisku sme vypracovali metodu pravdepodob-

noatného hodnotenla varlantov koncepclí rozvoje syatému. 
Spolu a programovým zvládnutím ekonomického hodnotenla ener
getických variantov je to účinný nástroj na výběr z volby 
vlacerých alternativ rozvoje v dlhodobom výhlade. 

Předpokládáme» ze pre nový blok JE bude .existovat alter
nativa pra rozvoj elektrizafinej sústavy bu3 v Inom jádro-
vom bloku alebo v inom druhu energetického zdroje. Potom 
ekonomické porovnánie zohladnujúce vSetky parametre moííe 
byt vhodným rozhodovacím náatrojom. 

С1*2ГОДО4.ЮВ0У.УШ2Ш».МГ9УаЬ9.В»11Ув1 
V oblasti paliva pri vývoji nových progresívnych reak

torových eystémov je pozornost zameraná hlavně na znlZova-
nie nákladov vo vletkých fiaatiach palivového cyklu. Opráv
něme aa předpokládá sníXenle spotřeby urinu v inovovaných 
typech fWR al o 20%. Medzl hlavné cesty snilovenla spotre-
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by urinu patria sníSenle zbytkového obohatania v obohaco-

vacom procese, svýftanla vyhoranla paliva, prepracovanie a 

recyklécia urinu, recyklécia plutonia v tepelných a rych

lých raaktoroch. balftím cielom, кtory by mal byt dosiahnu-
tý v buddcich jádrových raaktoroch, ja podatatné zvygenie 
využltla jádrového paliva. Existuji! rosné opatrenia ako 
tdto úlohu vyrie4ifc. Navrhován* opatrenia je morn-* rozdělit 
do troch skupin podlá rozsahu potřebných konPtrukřntfch 
zmien. 
i/ Opatrenia, ktoré nevyžaduji! změny v konStrukcil aktfv-

naj zóny 61 palivového článku. Sem mořno zařadit pre-
dfXenle kampaní reaktora, zvaMenle počtu čiastornách 
vaédzok paliva, oddlalenle konca kampaně /vyuSívanie 
teplotního a výkonového efektu/. 

2/ Opatrenia vyřadujtSce změny v konstrukcii AZ. Do tejto 
skupiny patria hlavně nové homogenně a heteroaénne kon-
cepcie AZ /těsné mreSa AZ/, regulécia spektra neutró-
nov, změna poměru moderátor/palivo, pouSitle zirkóni-
ovych di»tan<*nych mreffí. 

3/ Opatrenia sdvlsiaee s novými koncepciaml palivových 
cldnkov. Sem patří hlavně svyienie obohatenia paliva, 
výroba směsného /Pu, U/0, paliva, vyhořlavajtíce abror-
bétory. 
V sdcssnom období je ekonomické výhodnost jadrovej e-

nergetlky oproti iným sdrojom dané poměrné*nískou cenou 
urénu. AvSak konečnost zásob lačného urénu mo*e v prlebe-
hu nasledujdcieh pér desiatok rokov ovplyvnlt rast nákla-
dov na výrobu energie z jádrových zdrojov, ak budil využí
vané iba tepelné reaktory. Vzhladom na schopnost reproduk-
cle paliva v reaktoroch je v kaXdom případe kone*ny*m cie
lom rozvoje jadrovej energetiky úplni sebestacnoet v zéso
bova ní pálivost. Zvyienle spotřeby paliva moze vlak zvýhod
nil ciaatočné zavedenle mnoMv/ch reaktorov v podmienkach 
vlacsloikovej itrukttiry jadrovej energetiky 1 naprlek to
mu» le tepelné reaktory majd nlMlu nepallvovd sloFku né-
kiadov výroby energie. Oslile zachovat tepelné reaktory 
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v systéme jadrovej energetiky nie je daná Iba nískou ne
pal lvovou sloikou nákladov, ale tle* clallíml výhodami, med-
si ktoré patrl i vysoká bespecnost. Pra svýSenle hespeč-
nos ti a spolahllvoati projektuji! aa aktivně sóny i nlí-
ftou hodnotou linear naho tepelného výkonu palivovej tyče 
ao aníienou hodnotou měrného objemového výkonu aktívnej 
sóny. Rozmanitost poSiadaviek, ktoré plynd so snahy o 
svýlenle bespečnostl a s podmlenok saiatanla paliva, vadle 
к rosným rleSenlam prl vývoji nových generic li raaktorov 
typu AFtfR. Franctisky program pra reaktor SVCR spoloCnostl 
Framatome aplikuje shustend mrež aktívnej sóny a eialom 
sískaE tvrdila spektrum alebo podmodarovaniS shustend mre* 
a tým zvýšlE konversný poměr. Vo versll s posunom spektra 
moZe reaktor pracoval s nlZlím obohateným palivom nai v 
adcasných reaktoroch a produkovaE na zaclátku kampaně plu
tonium, ktord na konci kampaně spotřebuje* V druhéj ver
sll s podmodarovanou mreZou, kde podlei objemu moderátora 
к objemu paliva Ida aZ к 0,6 s použitím směsného uránplu-
tóniov*ho paliva, by mohpl konversný poměr doalahnuE hod
notu i vac3iu ako jedna. 

Návrhy ukasujd, Ze v Jttiepnych palivových edboroeh by 
obohatania plutonia dosahovalo hodnotu okolo 8% a v plodi-
vých edboroeh by bol pouSltý oehudobnený orán. Vo versll 
a uranovou aktivitou sónou prl dosiahnuti 45 MKd/kgU je po-
člatoCné obohatania 3,25% a v porovnaní so* sdcasnýml reak-
tormi je xisk s hlediska spotřeby prírodného urinu 25% a 
v nikladoeh na palivový cyklus 21% a prl vyiftom obohateni 
do 60 MWd/kgU sd sisky ešt* vačlie. 

V projakta společnosti Meetinghouse а Mitsubishi je jed-
ným s hlevných eleXov raaktorov APWR snacné *ni*enl* spo
třeby uranováj aurovlny a aeparaenej price. Со aa doaahuje 
sníZeným marným objemovým výkonom, ovlidaním obaahu mode
rátora tak, la aa do aktívnej sóny savidsajd tyče vytesfiu-
jdce vodu к doelehnutlu tvrdSieho spektra neutrónov, «ím 
aa doaahuje avýleni produkcla plutonia na saclatku kampa
ně, v prlebehu kampaně aa tieto tyca vyEahujd s aktívnej 
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zóny, So vedle к lepSiemu využitiu plutonia. Nakonlec pre 
zlepSenie ekonomie neutronov v aktívnej zóně sa pou*<va 
reflektoru neutrónov na okraji aktívnoj zóny. 

Koncepcia zlepSenia vyu*itia jádrového paliva v ArwR 
rozpracovaná* firmou KWU, Svajčlarskym Ustavom pre reakto
rový výskům - EIR a Strediskom pre jádrový výskům v Karls
ruhe - KfK sa realizuje vo forme zhuštěnéj mreře s nízkým 
vodouránovym pomerom v homogénnom alebo heterogénnom va
riante. К tomu, г'.у bolo mo£né udrřaC palivové náklady 
dostatořne nízké, musí vyhořenie paliva dosiahnuC hodnot 
viae než 50 MWd/kg. V záveroch vypracovaných Stddií je dá
vaná prednosC homogennímu rozlo*eniu palivových tyčí před 
homogénnou variantou. 0 heterogenněj koncepci1 by sa uva-
Sovalo v tom případe, ked* homogénna koncepcia by neumožni
la dostatocne negativny dutinový koeficient reaktivity pri 
velmi nízkom konverznom poměre. 

Záverom je možné konstatovat, že hiavné dovodу pre 3al-
3iu optimalize i u konStrukcie paliva a aktívnej zóny a 
zlepSenie metod v hospodaření s jádrovým palivom v reakto-
roch typu LWTR vychádzajú* z nasledujdcich cielov: 
1/ ZníŽenie palivových nákladov výroby energie 
2/ ZlepSenie prevádzkovej pružnosti vplyvom konStrukcie 

aktívnej zóny a celej elektrárně 
3/ Setrenie prirodného uranu a recyklácia uranu a plutonia. 

Roznymi inStltdciaml bol navrhnutý celý rad opatření pre 
zlepšenie využitia jádrového paliva v sdcasných tlakovod-
ných reaktorech. Z uvažovaných opatření pri vývoji pokro
čilého tlakovodného reaktora sa javí ako najdoleřitcjSÍ 
parameter moderacný poměr. Tento poměr vSak nože by€ redu
kovaný len do tej drovne, ktorá ja daná bezpe^nostnýml a 
ekonomickými hladiskami. Ekonomické hladlsko vyžaduje do- • 
siahnut maximálně nožné vyhorenie paliva. X tak vSetky 
tieto opatrenla nedávajd viae dspor ne? niekolko desiatok 
percent v dspore uranovéj suroviny, Co v porovnaní so zla
kom a? SeaCdesialnásobným, ktorý je možné dosiahnuE pomo-
cou množivých reaktorov, je neporovnatelné, л preto vývoj 
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zdokonalených tlakovodných reaktorov nle je konečným rie-
Senim v rozvoji jádrovéj energetiky. 

Mocnosti aplikace stávajících metodik tepelné mechanického 
hodnoceni chování paliva na jaderné elektrárně nové generace 

F. Pazdera 
0. Bárta 
Ústav jaderného výzkumu Re? 

Anotace у 
V^rrfrríftn jf o/veden přehled dostupných metodik a expe

rimentálních podkladu pro hodnocení chování jaderného paliva 
v provozních a havarijních režimech: 
- korozní praskání v důsledku mechanické interakce palivo 
povlak 

• predikce a indikace rozsahu dehermetizace palivových (Lin
du za provozu 

- transport produktu Štěpení v primárním okruhu 
- uvolňování plynných produktu štěpení z paliva do volných 
objemu a predikce tlaku uvnitř (lánku 

- predikce chování jaderného paliva v havarijních stavech 
- ověřování limitních podmínek kladených na palivo a me

todiky к prokazování jejich nepřekročení. 
Diskutována je jejich aplikovatelnost na palivo jader

ných elektráren nové generace a základní potřeby dopraco
vání metodik a provedení doplňujících experimentu. 

Jako základní nedostatek je konstatována špatná informo
vanost o stavu vývojových^ prací na jaderných elektrárnách 
nové generace. (*" ' ^ ' » 7- G ^ &. $ fc'»'* t л čj/lf-fs. 

1. fed. 
Od vylepSených reaktoru WER 1000 je požadováno zvýSenf 
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bezpečnosti při současném snížení mčrných výrobních nákla
dů. Jednou z oblastí, kde lze docílit značných finančních 
efektů bez snížení bezpečnosti reaktoru je oblast paliva. 

Oblast chování paliva v provozních a havarijních sta
vech je poničme složitou záležitostí, stejné jako detailní 
ekonomicko úvahy. Pro potřeby stanovení cílových paramet
rů vylepšeného reaktoru a koncepčních řeření se tedy orr-
zíme na rozhodující otázky zásadního charakteru. 

2• B2E9yn^ní_gaJiva_tlakgyodních^reaktorů 
Při koncipovaní požadavků na palivo vylepšených reakto

rů WER 1000 je účelné provést porovnání s reaktory tito 
třídy provozovanými ve světe. V tab. I je provedeno porov
nání parametrů paliva t^ch reaktorů, pro néž nám byla k 
dispozici data o ekonomickém hodnocení zvyšování vyhoření 
/F/B - Francie/Belgie, NSR, S.K. - Jižní Korea, UK - Velká 
Británie a USA/. U vétSiny těchto reaktorů je dosa*eno 
středního vyhoř^í 45 MWd/kg U. Toto vyhoření bylo stano
veno jako optimální koncem 70-tých let. Analýzujeme-1i tu
to situaci z dnfSního pohledu, jako základní se jeví prob
lém věrohodných neutronově-fyzi.álních údajů pro vySSÍ vy
hoření /pro potřeby dále uvedených dvah vycházíme ze so
větských údajů /l/. Porovnání potřebného obohacení v zá
vislosti na vyhoření je uvedeno na obr. 1 p.ro 12-ti měsíč
ní doby mezi výměnami paliva. Je zřejmá, že rozdíly v gra
dientech křivek jsou minimální a převážní menSÍ nežil je
jich neurčitost. Zásadní rozdíl je v**ak v absolutních hod
notách požadovaného obohacení. MenSÍ obohacení u západních 
reaktorů je způsobeno dvčma faktory. 
- lepMm neutronové-fyzikálním návrhem paliva /Zr mřížky 
atd./ a 
- odliSnou překládkou paliva /ln-out oproti out-in, F/B 
data jsou uvedena též pro out/ln překládky/• 

Ekonomické hodnocení bylo provedeno pro svatovou úroveň 
nákladů v palivovém cyklu, analýza je prováděna v %, po-
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rovnáním se strukturou nákladu paliva dodávaného ze SSSR 
platí v prvním přiblížení 1 В * l Rbl. Zásadní rozdíly jsou 
dnes ve světě v účtování nákladu na konec palivového сукh: 
/od vyjmutí paliva po konečně uložení Сi přepracování na 
palivu к recyklování/. Nezávisle na zvoleném způsobu řeme
ní konce palivového cyklu se tyto náklady pohybují v roz
mezí 400 - 2000 3/kg U /maximum NSR/, přlřemž spodní hra
nici lze povahovat převážně za stav stávající a nárůst za 
stav očekávaný. Výpočet palivové složky měrných výrobních 
nákladů byl proto proveden pro tři iirovně nákladů na konec 
palivového cyklu 400, 800 a 1600 í/kg U, obr. 2 - 4. Ve 
výpoCtech byla uvažována úroková míra 5%. Jak je vidět op
timální vyhoření leží za 60 MWd/kg U a s růstem ceny konce 
palivového cyklu pohnutky к přechodu na vySSÍ vyhoření prud
ce narůstají. Absolutní přínosy jednotlivých vylepšení vz
tažné na jeden reaktor rok jsou uvedeny v tab. .2. 

Vyjma toho přecházejí JE zejména v USA s přechodem na 
větSÍ vyhoření též na delSí doby mezi výměnami paliva /18 
a 24 měsíců/. Tento přechod sebou přináSÍ sice nároky na 
vySSÍ obohacení při stejném vyhoření, což. vSak je kompenzo
váno lepSím využitím jaderné elektrárny. 

3» 5SSy9SDÍ-S2SKSl5.SE2l?bHvgsti_paliygyých_elementů 
Jestliže u reaktoru typu WER-440 je provozní kontrola 

stavu palivových elementů nutnou podmínkou bezpečného pro
vozu» její význam u reaktoru typu WER-1000 jeStě vzrůstá. 
Podstatné zvýSení lineárního výkonu PE v aktivní zóně by 
za určitých podmínek mohlo vést к epidemickému růstu poč
tu poSkození povlaku PE a tím к nepřípustnému zvýšení akti
vity chladivá primárního okruhu. Na druhé straně odlišná 
konstrukce palivových kazet umožňuje nasazení stendů ins
pekce s možností vyjmutí a následné náhrady defektního 
palivového elementu. 

Pro stávající reaktory WER-440 byl vyvinut jednoduchý 
expertní systém, složený ze dvou relativně nezávislých 
částí /2/: 
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- predlktlvní části, která umožňuje optimalizovat výkonový 
režim bloku z hlediska pravděpodobnosti poškození povla
ku PE. 

- kontrolní části, umožňující průběžnou kontrolu stavu pov
laku PE za provozu jaderného reaktoru a predikci radiač
ní situace. 
Prediktivní část presentovaná v současné dob$ kódem PES, 

postihuje nejvýznamnější mechanizmus, vedoucí к strate her-
metičkostl povlaku ГЕ, kterým je mechanická interakce pall-
vo-povlak /PCMI/. Podíl tohoto mechanizmu na poškozování PE 
v průběhu jejich provozu se u reaktorů WER-lOOO vSak je*-
t* zvýSí. Postupně bude kód doplněn o zjednodušena modely 
dalších mechanizmu, vedoucích к poškození povlaku PE, jako 
jsou axiální interakce palivového sloupce, efekt kumulace 

poškození atd. Vzhledem к vyšSín hodnotán lokálního výkonu 
bude věnována pozornost i termciydraulickým procesům, kte
ré opět ve zjednodušené formě budou doplněny do prediktiv
ní části expertního systému. 

Paralelně s prediktivní částí modelu, výpočetní kód ГЕРЛ 
provádí ve vhodný okamžik, tj. ve stacionárním režimu pro
vozu bloku, analýzu okamžité radiační situace v chladivu 
PO s cílem získat odhady jak celkového počtu defektních PE, 
tak i stupně jejich poškození. S pomocí těchto odhadu je 
program schopen dát kvalitativní obraz o vývoji radiařní 
situace v chladivu PO při možném přechodovém režimu. Tento 
kód je již v současné době používán к hodnocení stavu po
vlaku za provozu jaderného reaktoru typu WEB-440. Z hle
diska modelových představ nedojde u palivových souboru ty
pu WER-lOOO к zásadním změnám mechanizmu uvolnění těkavých 
a plynných produktů štěpení. Vyvinutý model je tedy využi
telný i pro reaktory WER-lOOO. Vzhledem к jeho semiempri-
rickému charakteru je třeba provést rekalibraci na nové 
podmínky, tj. výkon PE, systém odplyňování, vodoočlstky 
atd. To ovSem neznamená zásadní zrninu přístupu. 

Nasazení tohoto expertního systému na reaktory součas
né se spouštěním prvního čsl. bloku WER-1000 je mo?né. X 
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jeho rozumnému využití musí být splněny následující pod
mínky : 
- pro prediktivní Část expertního systému je nutné zajis
tit následující vstupní data v on-line režimu: 
1/ mapu rozložení výkonu v aktivní zóně pro každou ka

zetu v deseti bodech po výšce aktivní zóny 
li/ koeficienty nerovnoměrnosti rozlomení výkonu v jed

notlivých kazetách s pomocí potvelných výpočtů 
ill/ propojení počítače zajištujícího výpočet rozložení 

výkonu v aktivní zónř s databází archivující vídaje 
o radiační situaci v chladlvu PO 

iv/ kontinuální monitorování chladivá PO. 
Z naSeho hlediska považujeme za velmi potřebné nasadit 

na bloky WER-1000 stendy inspekce. Stendy Inspekcí umožní 
identifikaci defektního palivového elementu a návrat kaze
ty do aktivní zóny. Stend inspekcí je vybaven celou Skálou 
nedestruktivních metodik, počínaje detailní vizuální ins
pekcí» přes gama-scanning» metodiky vířivých proudu a ultra
zvukové metodiky» mířící lavici» stavovení množství uvolně
ných plynných Pš atd.» a poskytuje cenné Údaje o stavu PE 
nutné к dalSímu zpřesnění semi-empirických kódu expertního 
systému a vytváří zpětnou vazbu к výrobci paliva. Zároveň 
je třeba zdůraznit» Se přechod od vyhoření 30 MWd/kg U V 
45 MWd/kg U probíhal na západ* sérií kroku se zvýSením vy
hoření okolo 3 MWd/kg U a pečlivou kontroldu vlivu na pa
livo /převážní na stendech inspekcí/ s následnými úprava
mi konstrukce paliva. 

Nasazení expertního systému spolu s nasazením stenda 
inspekce а oprav palivových souboru umožní nejen identifi
kovat vSas a spolehlivé dcfektní palivové soubory» ale zá
roveň minimalizovat ekonomické ztráty vzniklé v důsledku 
předčasného vyřazení palivové kazety /palivová kazeta re
aktoru WER 1000 je podstatné dražší než u reaktoru VVER 
440 a její cena dále poroste s přechodem na vySSÍ vyhoření/. 

198 



4. Li»iiSí-P2áSíDbX-lSlSÍfDl-DS-PSliJffi-S-ÍSJíSh.6£2£2SSX£Qí 

Limitní podmínky kladena na palivo byly formulovány např. 
v /3/ a v rámci spolupráce se SSSR se pracuje na jejich u-
přesňování. К akceptování požadovaných vySSÍch vyhoření je 
samozřejmě nutno provádět dodatečn* analýzy chování paliva 
jak v provozních, t.' havarijních stavech a zároveň ovřřo-
vat а 1ц>řesnovat výpočtové programy pro tato vySSÍ vyhoření, 
V někt ~ých případech je nutno té? provést konstrukční změ-
ny palivových ки„tit, toto vSak nemohou být problémy zásad
ní z hlediska dosahování vyŠSích vyhoření. 

Zásadním problémem pro dosa.'.eni vysfifch vyhoření v zá
padních reaktorech je koroze pokrytí ze slitiny ?ircaloy 
a to zejména u reaktoru pracujících s vySSÍ teplotou chla
divá. U slitiny ZrlNb používané pro palivo reaktoru WbR 
je vSak koroze minimální a nebude pravděpodobně větSím 
problémem. 

Dalšími problémy jsou uvolňování plynných produktu Ště
pení z paliva dc volných objemu v palivovém Slánku a koroz
ní praskání pokrytí v důsledku mechanické Interakce palivo 
povliA. 

Problém uvolňování plynných produktu Stopení z paliva 
je moSno dokumentovat na výsledcích ozařovacích experimen
tu s palivem WER 1000 na materiálovém reaktoru /4/, obr. 
5. Parametrické výpočty chování pallvového článku reaktoru 
WER 1000 provozovaném na konstantním výkonu obr. 6 a 7 
ukazuji, 5e při vy*Sích uvolněních plynných produktu «to
pení bude tlak uvnitř Slánku převyšovat tlak chladivá, co* 
se vesměs považuje za nepříznivý stav. Parametry paliva 
WER 1000 a paliva použitého v experimentech a ve výpočtech 
jsou uvedeny v tab. 3. Uvolňování plynných produktu z 
paliva je typicky prahovou záležitostí a ačkoliv lze pro
blém ře!Ut zvětSením objemu plynového plena, existuje z 
hlediska zvyšování bezpečnostního snaha udrXet produkty 
štěpení přímo v palivové tabletce. Z tohoto hlediska ее 
jeví mírné snížení lineárního výkonu za zajímavé. 
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Obecně pracuje palivo při vysokých vyhořeních na sníže
ném výkonu. Zvýšené vyhoření n*»mu*e tudí? vést přímo ke 
zvýSení Četnosti praskání paliva. Nepřímo к tomu muSe do
jít u středních vyhoření, dochází-H ke zvýšení výkonových 
skoku v důsledku včtSÍ nerovnoměrnosti výkonu v aktivní 
zóně. Tomu vSak je možno snadno zabránit bud použitím pa
liva mén* náchylného ke koroznímu praskání, nebo softwa
rovým zabezpečením, jak bylo diskutováno v předchozí kapi
tole. 

Prostředky vyvíjené a ověřované ve spolupráci se SSSR 
a NOR pro analýzy chování paliva jak v provozních, tak ha
varijních stavech jsou publikovány např. v /5-9/. 

5. Závěr 
Pro vylepšené reaktory WER 1000 nové generace doporu

čujeme: 
- koncipovat návrh aktivní zóny a překládek paliva tak, 

aby byla zabezpečena lepší neutronová ekonomie 
- koncipovat elektrárnu na zvýšené vyhoření paliva /45 
MWd/kg U s perspektivou přechodu na 60 MUd/kg U/ 

- zvá?it účelnost přechodu na 18 měsíční a perspektivn* 
24 měsíční doby mezi překládkami paliva 

- zvážit ilčelnost sní Sen í lineárního výkonu paliva s cílem 
zvýšení bezpečnosti 

- vybavit elektrárnu stendem inspekcí a oprav jaderného 
paliva 

- do systému řízení elektrárny zabudovat moduly ochrany 
proti poSkození paliva v důsledku mechanické interakce 
palivo-povlak a v důsledku krize varu. 
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Tab. 3: Parametry paliva WER 1000 
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Základní varianta 
obr. 2: Náklady - palivová složka 
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Obr. 4: Konec cyklu 1600 S/kg и náklad/ - palivová slovka 
Ntklady !mlM»/kWhr] 
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Stav prací HO 3.1.3 УР УТР a předpoklady zabezpečení čs. 
lnstrumentace ASR TP a elektročásti pro PNG 

Ing. v. Hřebík 
Elektromont 

Náplni! HU 3.1.3 je spolupráce se sovětským partnerem na 
příprav*?, tvorbě a zavádění perspektivních ASR TP jaderných 
elektráren typu WER. 

Shodou okolností byl na toto t*ma před 2 týdny právě zde 
v UJV uspořádán seminář. Hlavní informaci přednesl zástupce 
sovětsko nositelek* organizace IPU s. PaSřenko. Semináře 
se zúčastnila řada zástupců zainteresovaných organizací, 
takSe věřím, Se stačí zopakovat pouze základní fakta. 

Na základě usnesení vlády ČSSR č. 12/86 o zabezpečení 
KP VTP byl v dubnu 1986 zpracován a předložen návrh harmo
nogramu prací na I!Ú 3.1.3. Koordinátorem v SSSR byl určen 
IPU Moskva, v ČSSR tehdejSÍ koncern Elektromont Praha. 

V červenci 13b6 byl zpracován identifikační list ML 
3.1.3 s členěním na dílří úkoly a byli navrženi řešitel* 
za ČSSR: 

Tesla MLP ZAVT 
Skoda, koncern Elektromont 
ZSE a UJV ReS. 

Dále v průběhu roku 1986 byla podepsána mnohostranná 
dohoda o VTS v oblasti vytvoření a zavedení efektivních a 
spolehlivých ASR TP JE, návrh programu 3.1.3 byl dále 
zpřesňován a začátkem roku 1987 byl zpracován kmenový 
list HÚ 3.1.3. 

Celý hlavní úkol je členěn v poslední verzi na 5 jme
novitých úkolu, a ty na řadu d"čích úkolu. Jmenovité* úko
ly jsou tyto» 
3.1.3.1 Technické poíadavky a projekční práce 
3*1.3.2 Vývoj a osvojení komplexu prostředku automatizace 
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ASRTP JE 

3.1.3.3 Vedecko-výzkumnó práce к dalšímu rozvoji ASR IP JE 
3.1.3.4 Řešení zkušebních vzorku SAPR ASR TP JE s využitím 

řešení problému 2.2.1 KP VTP /= KOMPLEXNÍ AUTOMA
TIZACE - systémy automatizovaného projektování/ 

3.1.3.5 Příprava návrhu na využití řeSenl 3.1.3 v ASR bu
dovaných JF.. 

Odpovčdnými řešiteli všech jnenovitých úkolů jsou sov. 
organizace, čs. organizace vystupují jako spolupracující 
na dílčích Úkolech. 

V 5/87 byla uzavřena dohoda o včdeckotechnick* spoluprá
ci mezi IPU Moskva a UJV Re* v dílčích Úkolech 
2.11 - programová vybavení diagnostiky ASR TP 
3.4 - dynamický model aktivní zóny a 
3.^ - programová vybavení pro expertní systémy. 

V současné dob* je v HÚ 3.1.3 následující situace: 
Probíhá pouze vědeckotechnická spolupráce ÚJV ReS a IPU 
Moskva ve dvou dílčích Úkolech: 
3.1.3.3.4 "Vývoj rychlých dynamických modelu aktivních zón 

reaktoru WER" 
3.1.3.3.6 "Vývoj expertních systému pro analýzu událostí a 

režimovou diagnostiku reaktoru WER." 
- oba Úkoly jsou plánovány do r. 1990, přínosem Úkolu je 
akvalitn&ní řídicího provozu JE WER s předpokládaným sní
žením ztrát ve výrobe el. energie. 
čs. víčast na HU 3.1.3 se dále předpokládala v dílčích 

Úkolech: 
2.2 "Prostředky nepřerušovaného napájení" - je ře5eno 

organizacemi SSSR, iru přislíbil zváMt mo?nost 
Účasti čs. organizací /7.ZZ/ bez kladn5ho výsledku 

2.3.7 "Převodníky el. veličin" - je řešeno organizacemi 
SSSR, případné vyuSití čs. návrhu /Metra Blansko/ 
v jednotlivých podsystémech melo být posouzeno v 
technickém projektu vt» 11/89 - nebylo aplnčno 

2.5 "Stavebnice MOZAIKA pro rozvaděče a pulty dozoren"-
sovčtská strana se orientovala na SFRJ a MR. IPU 
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přislíbil posoudit příp. es. účast /Metra Šumperk/ 
v rámci tech. projektu. IPU dosud svoji orientaci 
nezměnil. 

2.7. "Spodní /nulová/ úroveň řízení" - sovětská strana 
spolupracuje s UR, BLR a NDR. 
čs. účast /ZAVT - VUAP/ nebyla prosazena pro sou
časnou finanční a kapacitní ne zabezpečenost vývo
jových prací - dosud nebyl zařazen VÚAPem navržený 
úkol státrího plánu RVT - ASR TP II obsahující i 
další rozvoj na bázi DCRIS. 
Dal§í 3 dílčí úkoly -
2.13 "Programové vybavení" 
3.2 "Zvyáování spolehlivosti" a 
3.7 "Zvyšování spolehlivosti součástek" 
měly být upřesněny a řešeny v návaznosti na uzavře
ní spolupráce v dílčím úkolu 2.7. 

Na semináři 18.10.89 informoval zástupce sovětská hlav
ní organizace s. PaSčenko o definitivním současném rozdě
lení prací v rámci HÚ 3.1.3 v oblasti instrumentace a kon
statoval, Se kromě smluvně již dohodnuté spolupráce s ÚJV 
Rež, s dalSi čs. spoluprací se do r. 1990 nepočítá. Sověts
ká strana má zájem o čs. spolupráci v oblasti automatlzač-
ních prostředku v letech 1991 až 1995 /projekt "BEB - 92"/. 

Z uvedeného vyplývá, že do roku 1990 bude pokračovat 
spolupráce mezi IPU Moskva a ÚJV ReS /témata 3.1.3.1.6 a 
3.1.3.3.4/. Případné rozSfřenf spolupráce v dalř.fm období 
závisí na výsledcích projednávání čs. Účasti na projektu 
JE nové generace, které bylo zuhájeno v 10/89 v Moskvě a 
dalSÍ jednáni v sekci ASR TP je organizováno EGP v 11/89 
v Sofii. Tato jednání a možnosti financování příslušných 
úkolu v CSSR přímo ovlivní prohloubení čs. účasti v řeme
ní hlavního úkolu 3.1.3 KP VTP. 

Nyní několik slov ke druhé části - tj.t к předpokladům 
zabezpečování čs. instrumentacc ASR TP a elektroč.nsti pro 
PNG. 

Jistě víte, Se návrh koncepce PNG byl sovětskou stranou 
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předložen k připomínkování v 9'<9. Čs. stanovisko bylo 
zformulováno pod vedením čs. koordinátora EGP Praha 20. 
září. 

Ve stanovisku se konstatovalo, že předložený materiál 
představuje syntézu současných sovětských zkušeností a 
některých světových tendencí s tlakovodníml rsaktory. Keni 
vSak vyvážený v průřezu celí profese a není zkoordinovaná, 
takže ho nelze považovat za koncepci, ale variantní vyhle
dávací studii. V části ASŘ TP není uvedeno, zda pořadavky 
na přístrojoví zabezpečení a programová vybavení budou ře-
Seny vývojem v rámci RVHP, dovozem z NSZ nebo kombinací. 
ČS. strana předpokládá při realizaci čs. bloků nov* gene
race WER uplatnění Čs. technologického zařízení sekundár
ního okruhu a rovně? čs. instrupentace základní árovnř- ří
zení sekundárního okruhu, která tvoří nedílnou součást 
tohoto vybavení. Je proto třeha zajistit její kompatibili
tu na nadřazení řídící syst<5m bloku. Při jednání specialis
tu v 10/89 v Moskvě se pozornost zaměřila na zásadní otáz
ku velikosti výkonu perspektivních bloků nová generace. 
Projednání připomínek к ASR TP má být zahájeno 14. listo
padu v Sofii. 

Z uvedeného je zřejnH, Se v současna době se teprve 
vyjasňují rámcová požadavky na ASft TP PNG a stanovisko к 
zabezpečení instrumentace je předčasná. 

Předpokládáme, Se v základní drovni řízení bude možno 
uplatnit řídící system Deris s příslušnými vývojovými á-
pravami v oblasti napojení na nadřazený informační systém, 
v oblasti diagnostiky poruch příp. součástková základny. 

Díle by ее dle nax.*»ho názoru mohly táž uplatnit kom
ponenty pro bloková pulty řízení /pulty, panely, mozaika/. 

V elektročásti se předpokládá vlastní čs. projektová 
řeSení i dodávková uplatnění v sekundární části. 

U řady zařízení čs. strana nepovažuje za nutná dalSÍ 
vývoj* protože jde o zařízení pro specifická čs. podmínky 
nebo zařízení zajlatltelná jako běžný obchodní případ, 
případně zařízení zajistitelná v ČSSR. 
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Jedná se o zařízení pro: 
- vyvedení výkonu a zajiStění pracovního napájení vlastní 
spotřeby 

- napěEové Úrovně pro vyvedení výkonu a pro rezervní na
pájení vlastní spotřeby 

- systém ochran 
- budící systém gener .toru a renulátoru buzení. 

Koncepce elektročásti ste^nč jako ASft TP se teprve bude 
projednávat, takže předpoklady instruirentace PNG se budou 
odvíjet od výsledku započatých jednání a od finančního za
bezpečení vývoje klíčových organizací. 

Žádoucí zaměření projektu nové generace pro minimalizaci 
nákladu stavební čá3tl dle našich i zahraničních zkušeností 

Ing. Ludvík Kratochvíl, CSc. 
Vodní stavby 

1. Úvod 
Na rozdíl od technologické Pásti musí budovatelé staveb

ní části řeSlt mimořádné technické problémy spí? výjimečně, 
naopak místní i časová koncentrace velkého objemu prací kla
de mimořádné nároky na organizaci výstavby. Na našich ja
derných elektrárnách 4 x 10CO MW představuje náklad na sta
vební část jednu třetinu vSech investičních nákladu, zatím 
co např. ve Francii Je to u elektrárny 4 x 1300 MW ménř 
neS jedna čtvrtina. Tato nepříznivá skutečnost je jeStč 
akcentována faktem, ře u nás jsou ceny stavebních prací 
proti strojní výrobě hluboce podceněny, o čemž svědčí pří
klad z bytové výstavby: Zatím co u nás je hodnota by
tu v novostavbě rovna 2 automobilům, v NSR je hodnota by
tu rovna 10 automobilům /6/. Stavební část jaderné elektrár
ny 4 x 1000 MW má hodnotu bytové výstavby v Praze příStích 
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15 let /tj. 90 až 100 tis. bytů/. 
Zdá se tedy,že pro prvý cíl projektu nové generace, 

zlevnění výstavby, skýtá stavební část v československých 
podmínkách řadu možností, kter<* postupnč prozkoumáme, na
opak к řádovému zvýšení jaderní bezpečnosti, jako význam
nému druhému cíli muže stavební část přispčt pouze v ně
kolika málo oblastech. 

2. NámdtY_pro_zhospgdárn6ní_v^stayby_stavební_řásti_JE 
2.1. Koncepční řešení 

Výstavba jaderné elektrárny je multidiscipllnární dloha, 
přičemž jednotlivá rozhodující discipliny jsou hierarchicky 
uspořádány takto: 
- fyzikální řešení reaktoru a transformace jaderna energie 
na energii elektrickou 

- technologicko zařízení 
- stavební Část. 

Řešení hierarchicky nižšího stupně je přímo závisí* na 
řešení stupně vyššího - po stanovení druhu reaktoru, paro-
generátoru apod. lze přistoupit к jejich konstrukci, teprve 
po jejich předběžné návrhu lze stanovit základní parametry 
stavební části. Naopak poměrnč malými či nepříliš podstat
nými úpravami ve vyšším stupni lze dosáhnout radikálních 
uprav ve stupních nižších. Ji? při návrhu technologického 
zařízení je nezbytni domýšlet důsledky pro stavební část. 
Francouzský investor, EOF /Elektricit* de France, zčimřst-
nává právě proto řadu špi^kovýci specialistu, ovládajících 
dvě či více disciplin, majících za likol jejich vzájemnou 
koordinaci s cílem snižovat Investiční náklady rři dodrže
ní předepsaných užitkových parametru. 

Tabulka 1 ukazuje, Se mají v tomto cílevědomém dsilí 
v porovnání s námi určitý \ísp*ch, zatím co v m betonu na 
m obestavěného prostoru nejsou rozdíly podstatné, v m 
betonu na lkWe je radikální rozdíl. Tento závArplntí 1 
pro 6ást, projektovanou československým projektantem -
strojovna TGN WER 1O0O MW - má řádově 320 tis. m3, obdob-
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Tab. 1: Porovnání rozhodujících fyzických objemů WER 1000 
a franc. JE 
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Bez zemních prací* administrativních budov, dílen a 

vodního hospodářství /pro zaj!3t?ní chladné vody/ /2/ 
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nil strojovna EDF pro TGN 1300 MW má 326 tis. m* - ovSem 
včetně čerpací stanice chladící vody. která zabírá zhruba 
jednu třetinu prostoru. Obdobně zatím co pro jeden blok 
1300 MW na JE Catten stačí jedna chladicí vř? o výíce 
165,6 m a průměru 136 m, má jeden blok v Temelíně dvě včže 
o výšce 154,5 m a průměru 131 m. 

Dobře řešená technologická část Setři ve svých důsled-
cích stavební investice i mimo are.il vlastní elektrárny -
francouzsko elektrárny vzhledem к podstatní vyšší regulo-
vatelnosti výkonu prakticky nevyžadují kompletovat síE 
přečerpávacími vodními elektrárnami či jinými investicemi, 
umožňujícími pokrýt špičkové odbčry a akumulovat energii 
v hodinách nízkého odběru. 

2.2. Omezení pomocných budov a provozu 
Dalším významným konzumentem stavebních investic jsou 

rozsáhlé dílny, administrativní budovy a sociální vybavení 
jaderných elektráren. V zahraničí bě?.né ře*<;ní. kdy všech-
ny složitější opravy technologického zařízení zajiSEuje 
jeho dodavatel /jeho specialisté, permanentně využití ve 
své" profesi, jsou zárukou nejvyšší kvality/ a vlastní ob
sluhující personál elektrárny je minimalizován, dává mo4-
nost podstatného omezení stavební části mimo hlavní 
výborní bloky. 

2.3* Důsledné respektování místních podmínek 
Jaderná elektrárna - jako ostatně kaídá velká stavba -

musí být ve své stavební části navrhována systematicky tak, 
5e všech místních zvláštností je důsledně využito ke zlev
nění díla. I u důsledně typizovaných elektráren EDF je 60 
aS 65* projektové dokumentace řešeno individuálně ve vaz
bě na místo stavby. 

Místní geologické a geomorfologické podmínky rozhodují 
o způsobu zalomení rozhodujících objektů, mocnostech vybu
dování přístupových cest, využitelnosti laciných místních 
materiálů. Místní dopravní podmínky, napojení na silniční 
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železniční fil říční nil nebo námořní plavbu rozhoduje o 
čenich dopravy rozhodujících materiálu /kamenivo» cement, 
ocel/, velikoati dopravltelných celku a avým způsobem 1 o 
výhodnosti způsobu řečení rozhodujících konatrukcí /beton 
nebo ocel, prefabrlkace nebo monolit/. Klimaticko podmínky 
v míst# atavby favorizují prefabrlkacl /v místech dlouhých 
a tuhých zim/ M mokré proces/ /mixnA klima/. 0 způsobu 
řeiení rozhoduje i místní profesní skladba pracovníku, 
dostupnost různých typů mechanizmů a řada dalRich okolnos
tí. Můžeme konstatovat, fe unifikovaný projekt WER 10CO 
MW skýtá při důsledném přiipůsc! «ní místním podmínkám řadu 
mořnosti ekonomičtčjlího řasení stavební Msti, naopak dů
sledné* prosazování závazn* NTD /normativn*-t«chnick<5 doku
mentace/můf с v<<at к neu*itečn<5mu "sražení" lokálnč ekono
micky využitelných technologických opiček nm "průměrnou" 
vftemi dosažitelnou droven. 

2.4 Vyuřití počítačová techniky 
Vzhledrn к organizační náročnosti, složitosti a komplex-

nouti je výstavba jaderných elektráren přímo předurčena к 
co nejMrSímu využití CAD a CAM. 

Počítačová grafika s barevným rozlišením a zobrazením 
v tridimensionals síti je přímo předurčena pro variantní 
projektování s takovou četností variant, ?.e je zaručena dů
sledná optimalizace záměrů projektanta z ne*jrůsn*jlích as
pektů. Využití počítačů v projektování umo*Kuje vyloučit 
numericko chyby rozměru a souřadnic, dosáhnout absolutního 
souladu mezi dokumentací různých profesí stavební 1 tech
nologies části. Výsledky geodetických mč-ření elektronický
mi teodollty a dálkom*ry a podle nich zhotovená dokumenta-
ce skutečného provedeni umořituje v návazných stupních do
kumentace důslední respektovat realitu na staveništi /roz-
mftry stavební části, osazení průchodek a otvorů apod./. 

Xajlfttční důsledm* návaznosti mezi počítačové a hotoveno** 
projektovou a s ní vyplývající přípravářskou dokumentací 
umolftuje optimalizovat sa pomoci výpočetní techniky horl
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sontilní i vertikální dopravu, orqanizaci «kladů a sklá
dek, denní vytížení rozhodujících mechanizmu a graficky 
vyjádřena denní postupy v jednotlivých podlařích. 

Laboratorní sledování ohromného mnořství kvalitativních 
parametru vstupních materiálu, technologických procesu i 
výsledných produktu a konstrukcí al destruktivními 61 ne
destruktivními zkuSebníml metodami není myslitelná bez 
systematického uplatnění počítačová techniky zejména se zře
telem na nezbytnost statistického hodnocení souborů zkouš
kami získaných informací, pfípadn* vyuMtí kontrolovaných 
údajů к requlacl vlastního výrobního procesu. 

2.5. Systematicko sledování kvality prací 
Při jmeme obecně uznávanou definici kvalitního objektu 

jako objektu vybudovaného takovými technologiemi a z tako
vých materiálu, ?e náklady na jeho vybudování, \ldr?bu a 
opravy, odstranění a kontrolu kvality při splnění porado
vaných užitných parametrů /s předem definovanou pravděpo
dobností/ jsou minimální. Pak pojem kvalitního technického 
provedení, u nás Často omezovaný pouze na dosazení para
metru, ovlivňujících jadernou bezpečnost, nabude podstatné 
komplexnějli dimense, zahrnující zejména ekonomicko a 
provozní aspekty. 

Na přiklad rozměrová výrobní tolerance budou v tomto 
pojetí předepisovány na základe dokladná analýzy dosažených 
výsledků ve vazbě na vynaložená náklady na jejich dosaze
ní, velice přísné, řasto hospodárné prakticky nedosažitel
ná a dnes projektem berně předepisovaná přesnosti budou 
omezeny pouze nm případy technicky nezbytni. 7. t*4o filo
zofie vyplývá, *e 1 dosavadní pojetí NTD /normativní-tech
nická dokumentace/, zpracovávané za spolupráce v*ech státu 
- Členů RVHP nepodporuje řádoucím způsobem technicky pro
gresivní řešení, prosazuje se *elení spíle technicky pod
průměrné, ve vSech zemích doiaHtMné nm dkor ř*»*ení pro
gresivního. Tak nspf. pro předpínání kontěJnmentu se navr
huje ve v4ech zemích RVHP nouXltí kabelo z jednotlivých 
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drátů ačkoliv konkrétno v ČSSR je to krok zpřt proti v ji
ných oborech béSnd pouffváným kabelům z lan. 

2.6 Technologlřnoet projektového ře&ení 
Ve stavebnictví se začíná pozvolna prosazovat trer! 

v průmyslová výrobe ji i» delíí dobu bř*ný - při navrhovaní 
konstrukčního řeSoní objektu je v mezích moín03tl respekto
ván způsob výstavby. Tak např. v u nás obligátním sooru, 
zda by bylo mořn** sovětské technologie "blok jače jek", pre-
fabr i kovaného felezobe tónového b*dn*ní /s minimálními výrob
ními rozměrovými tolerancemi - tedy značné nákladného-na
hradit v rozhodující míře levnějšími monolitickými konstruk
cemi, betonovými do systémového bednřní zapomínáme *asto 
na skutečnost, ie základním přepc!:ladem efektivnosti ť*to 
technologie je přepracovaní projektu» výhodnost mechanicV* 
aplikace monolitu na současný sovětský projekt je prohle-ia-
tlcká. 

Řemení stavební části francouzských jaderných ebíktr*-
ren, charakterizovaných čerpáním superplastiflkovan* Jeto-
nové směsi je odlišné od těch amerických elektráren, 4de 
bylo použito pasoví dopravy /Rotec/, 2avlhlých směsí s e-
mezeným množstvím cementu a tedy i současné výstavby staveb
ní části dvou či více bloků najednou odzdola nahoru. 

DalSÍ trendy jsou berné i v jiných oborech průmyslová 
výstavby - rozměry definitivních 1 pomocných konstrukcí 
/bednoní, podpěrné konstrukce/ musí na sebe navazovat, způ
sob vyztu?.ování musí umořnit mechanizaci a automatizaci 
řelezářských prcci /pouřití průmyslové vyráběných arwer.fí-
fi, armobloků, počítačové ovládá výroba výztužných orW.ů 
dle počítačovč zpracovaných projekte/, spoje výztuze se 
1001 únosností /3f» 1 - losvané,.Šroubované, zal*van«< spo
je/. 

2.7 Organizace stavebních prací 
Koncentrace investic na staveni!ti naSÍ JE-WER-lOOO do

sahuje řádově 35 tis. Kčs/m , to se rovná nákladům na po-
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řízení 30-tl'patrová obytné budovy na celé plo«e 146 ha. 
Pro zhospodárnění výstavby vyplývají z t<5to skutečnosti 
následující imperativy: 
- nezbytné zejména výrobní 7.S , zařízení staveniště/ musí 
být vybudováno v dostatečném předstihu a s dostatečnými 
výkonovými rezervami / v tom je např. výstražným příkla
dem poddimenzovdní centrálních výroben betonových směsí 
na JE-WER-10O0 ve Stendalu v ÚDU/, 

- pokud je to mo?né, je třeba vybudovat podzemní inženýr
ské síto rovněž v předstihu v rámci tzv. O stavby nebo 
aspoň pod rozhodujícími komunikacemi pro ne v předstihu 
vybudovat kolektory, podchody apod. Pouze tak je mo?.né 
vyloučit následné přerušování nejzatíženějších komunikací, 
umožnit vybudování jeřábových drah okolo objektu atd., 

- soustavnou pozornost je nutno věnovat vedení, trvanlivos
ti a ví nosnost i konstrukce a iidr*bě rozhodujících komuni
kací, jejich dopravní zatížení převyšuje zatížení hlavních 
vnitrostátních tahů. Tak např. na JETÉ se osvčdfilo pou-
21tí krytu z tzv. válcových betonu o ti. 20 až, 10 cm, 
kladených přímo na pečlivé srovnanou, zhutnčnou a odvod
něnou pláň, tvořenou eluvii metamoríovavých hlubinných 
vyvřelin Perského plutonu. 
I při dobré organizaci horizontální a vertikální dopra

vy ukasují analýzy kalifornských staveniSt využitelnost 
pracovní doby dělníků mezi 20 a? 40% právě zejména v důs
ledku nedostatečného přísunu zpracovávaných a zabudováva
ných materiálů a komponentů. 

Francouzské zkuSenosti /4/ ukazují, že "semknutost" 
jaderných i nejaderných objektů bloku přináší velké pro
vozní výhody, tak npř. moderněj3í bloky 1300 MW mají pro
ti původním 900 MW přiblížen generátor páry strojovně, co?. 
zvySuje bezpečnost a sniíuje ztráty, reaktor je blíže bu
dově pomocných provozů atd. VyšSÍ "semknutost" samozřejmě 
zvySuje obtíže při výstavbě, rapidně porostou nároky na 
koordinaci pracovních postupů a dopravních procesů, každý 
krok musí být komplexně prozkoumán zejména z aspektů mož.-
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naho negativního ovlivnění následných proceed. 

2.8. Hromadní uplatnění moderních technologií 
Technický pokrok ve stavebnictví ná několik charakteris

tických rysu: 
- osvědčena technologie se znovu vracejí в novými materiály 

/např. vysouvání nosných konstrukcí mostu bylo používáno 
u dřevených mostu ve starám Římě, u ocelových mostů 19. 
stol. a pfedpjatých mostů v 60. letech vSdy jako progre
sivní technologie/, 

- noví technologie nelze utajit, neprobíhají v uzavřen* 
hale, a proto se rychle rozšíří, 

- vzhledem к masovosti produkce se dsp*3ně prosazují zejména 
technologie s lacinými materiály a výrobně jdenoduché, 

- variabilita vstupních materiálu a tedy i produktu je pod
statně vySSÍ ne!* ve výrobě průmyslové. 
Moderní inženýrství a průmyslová stavebnictví je tedy 

charakterizováno rozvířeným vyuřitím místních materiálů 
/dopravní náklady rozhodují o nákladovosti stavebních prací 
jako c*»lku/, vysokou mechanizací, někdy 1 automatizací 
/např. ve apecilíním zakládání/, zvýšením uJSití plastů 
/geotextille a folie/ a kompozitu, předpjať<ho betonu a 
spřažených konstrukcí vSeho druhu. Nic z toho v naSem ja
dernám stavebnictví se neuplatňuje - speciální zakládání 
jakoby neexistovalo, vyuSltí předpjatého betonu je omeze
no prakticky na obálku /na 1 blok 900 MW ve Francii se 
využije 6657 t kabelů K15 na 1 blok, z toho na obálku 
980 t, tj. asi sedmlna/, kompozity a plasty nevyužíváme. 
Pouze díky soustředěnému tišili se podařilo prosadit proti 
běžným zvyklostem použití kvalitních ocelí /třídy 10 505/ 
a spojů s3f« 1 /lisované spoje/. 

Vedle těžkopádnosti rozhodovacího procesu v oblasti tech
nického řešení /jak uvedeme dále/ zde svoji negativní roli 
hraje 1 obecné povědomí o neblahém působení zprůměrovaných 
nákladových cen stavebních prací, působících proti jakému
koliv pokrokovému PeSení / a to i přes existenci jakési 
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"pevné' ceny* na JETÉ/. Ani КГ - VTr /Komplexní proqram 
vodecko-technického pokroku/ nepřináSÍ žádoucí posun, již 
volba témat je poplatná skutečnosti, 2e žádný z ředitelských 
týmů necítí právo na případný ne\lsp*ch, řeSÍ se tedy dkoly 
nenáročná, u nichž je nadíje na skromné a n8kdy i problema
ticko přínosy vy sok .1, naopak rizikov*, ale v případe \íepe-
chu vysoce efektivní námóty /řada z nich byla výře uvedena/ 
«ustávají stranou. Zdlouhavost řeSení /poplatná pětiletým 
plánovacím cyklům/ a je*tě zdlouhavější uplatnění v pro
jektovém řešení jen bezzubost tohoto nástroje podtrhují. 

2.9. Koloběh informací 
Složitá komunikace mnoha partneru - dodavatel*, investor, 

český generální projektant, so *tský projektant - vede nřk-
dy а* к nemožnosti reaqovat v projektová dokumentaci na 
nov* podněty, získand analýzou zkušeností z ji? realizova
ných staveb či výzkumem a vývojem. Tak jsme postaveni před 
paradoxní situaci, >e v projektová dokumentaci na dalSÍ 
blok jsou stejn* chyby, na jejichž odstranění jsme se do
hodli na bloku právc dokončovaném. Klasickým příkladem je 
předpetí obálky, kdy jsme oficiální jednali se sovřtskýir 
prjektantem o ortooonálním lanovém systému, vyvinutém u 
nás v 80. letech v roce 1983, sovětská strana uznala správ
nost naScho návrhu a nedostatky eve"ho řemení na jaře 1989, 
podle sovětského projektu budeme budovat obálky asi až do 
roku 1996. 

Přesto, že OJI /Ústav jaderných informací/ je v oblasti 
VTE1 /vědeckých technicko-ekonomických informací/ v naSich 
pomčrech Špičkovým ustaven», nedos tíhu jeme tirovnř informo
vanosti západoevropských firem v jadernám stavebnictví 
zejména ve vazbě na ekonomicko výsledky. Při tom pouze 
důslednou aplikací známých a publikovaných zkušeností, tech
nologií a pracovních postupu bychom mohli dosáhnout zají
mavých ekonomických výsledku. 
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3. J§derná>_bszggCi}ost 

Souvisí se způsobem řemení stavební Části pomřrnč málo 
a z tohoto hlediska jsou zajímavá zejména dvř oblasti: 

3.1. Těžké betony 
Jsou na jaderných elektrárnách WER v porovnání s jiný

mi typy JE poměrné *1госе uplatněny. Pravděpodobní je zJe 
souvislost mezi jejich vysokou cenou /několikanásobek ceny 
normálních betonů a tomu neodpovídající dfiinností - zvý-
Sením objemoví hmotnosti z 2,3 na H,6 t/ta /což je případ 
maximálního moíného rozpětí mezi u nás používanými betony/ 
se proběh paprsku sníží řádově o jednu třetinu /1/. Pro
to se v západních elektrárnách uplatní v omezen* míře pou
ze tam, kde by jejich vyloučení mělo za následek zvětšení 
vSech souvisejících prostor uvnitř kontějnmentu i kontějn-
mentu samotného. 

3.2. Obálka 
К již uvedeným faktům /viz 2.9/ uvádíme několik físelných 

ddajů v tab. 2. 
Tab. 2: Porovnání obálek naSich a francouzských JE /5/ 

Typ obálky 

v e l i k o s t : 

príiměr 

U . stňny 

vv'-.ka 

oh jem í e l r v n -

hetonn 

předpínací 

Vý7tll2 

Fr^ncnuz^ké i^dernn e l ^ k t r á r ^ y 
jednnrJucf á prn 
blok °nn MW 

57 n 

P.1? m 

ЛЛ.1И n\ 

92ПП m3 

Л48 kabelů «»Як15 

?8П t 

dvn j i tá pro hloky 
13fK*l MW, P'4 1) 

ft'; m a T)2 m 

0 , ° m л n,r? m 

7R.M1 m л П4.ПР m 

l i 2НП m5 a 
Г'12П m3 

3«>7 kalmlň 37K15 

13ЯП t 

Maže íednodurťa pro 
hlnk !ПРП VVfP 

45 m 

1.2 m 
• П , Ví m 

12 Р4П mJ 

132 kabelÚ 40П rf •> 

1ВПП t 

1/ Prvý ddaj se vztahuje к vnitřní předpjatd obálce, druhý 
ddaj к vnřjř.í železobetonová 
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Z tabulky je patrná nevýhodnost diagonálního vedení 
drátových kabelů u obálky 1000 WER proti ortogonálnímu 
vedení lanových kabelu a€ ve spotřeb? materiálu ři vytvo
řená rovnoměrnosti а intenzit* předp*tí /kabel 19kl5 je 
napnut silou 5 MN, kabel 37kl5 silou 9,0 MN a kabel 450 
ф 5 silou 10 MN/ a tedy i funkčnosti ochranná obálky. 

4* Závěr 

PouMtá literatura: 
1. P.S. Neporo?nyj a kol.: Spravočnik strojitelja - Stroj-

itelstvo teplovych i atomnych elektrostancij 
2. P.S. NeporoSnyj a kol.: EDF 900 MWe Nuclear power plants 
3. P.S. NeporoSnyj a kol.: Regards sur 1 "industrie nucleai-

re francaise 
4. J. Regembal: Quelqucs aspects du génie civil des centra

les nucléalres, Travaux No 517 
5. Firemní literatura EDI", Frcyssinet International 
6. M. Veverka: Stavebnictví na křižovatkách přestavby -

Hospodářské noviny 41/89 

Závfrry a doporučení 

"?IÍE?§y§_P?9J§lsStí_Í§^§rDÍ9L,-Sl§ÍStEáren_s_bloky_yVER_i000 
523ííL9SDS££S§" 

Ing. Jan Mrkos, CSc. 

Předseda komise jaderné techniky CSVTS 

Seminář je pořádán odbornou skupinou pro jadernou ener
getiku komise jaderné techniky ČSVTS v Re*i ve dnech 31.10. 
- 2.11.1989. 

Účastníci semináře z čs. orgánu a organizací podílejí
cích se na přípravě a realizaci výstavby čs. jaderné ener-
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get iky po výmčn? názoru na dosažený stav a dalSÍ postup 
přípravy projektu jaderné elektrárny nové generace s bloky 
WER 1000 se shodli na těchto závěrech a doporučeních: 
1. Vzhledem ke klíčovému významu v/stavby jaderných elekt

ráren pro rozšiřování palivoenergetických zdrojů v 
ČSSR a plynulé zásohování elektrickou energií v příš
tích přtiletkách doporučují ornánQm řídícího centra 
a vedení příslušných státních podniku provést nezbytná 
opatření V. intenzivní předprojektov*, projektové a na
vazující výzkumn*-vývojové připraví bloVu nové oenerace, 
který podle předpokladu měl být uplatněn na JF Kecerov-
ce. 

2. Pod pojmem blok nové generace rozumíme projekt prototy-
pu« který je ve srovnání se současnými reaktory nejvyš
ší evropské úrovní o řád bezpečnější. Toto je dosazeno 
především podstatným zjednodušením, použitím pavišních 
systému, modulového principu a nových systému kontroly 
a regulace. Pro čs. podmínky je dále nezbytným požadav
kem kladným na BNG možnost odběru tepla zejména pro 
systém centralizovaného zásobování teplem. Proto?e blok 
nov* generace WER 1000 je perspektivou čs. energetiky, 
je žádoucí aktivnější a promySlenějSÍ účast čs. strany 
při jeho přípravě. Toto by se mčlo stát součástí kon
cepce jednotného řídícího centra v této oblasti. Proto 
je nezbytné do státního plánu RVT zařadit úkoly, které 
umožní plynule navázat na dosavadní výzkumně-vývojovou 
přípravu JE s bloky 1000 MW a intenzivně řeSit proble
matiku DNG. 

3. Účastníci konstatují. Se dosavadní průběh přípravy EKG 
v zemích RVHP a zvláště v S.TR je proti původním před
pokladům opožděn. Podle jednání v Moskvě začátkem říj
na 1989 se např. vyjasnění spolupráce a účasti jednotli
vých zemí uvažuje teprve v polovině r. 1991, vývoj BNG 
podle současných koncepčních představ si vyžádá rozsáh
lý, náročný a dlouhodobý experimentální a ovAfovarf 
program, není tedy reálné, aby BNG byl realizován v 

223 



termínech uvažovaných pro EKE, tj. kolem r. 2000. 
Výrazná zpoSdení výstavby EKE není přijatelné nejen pro 
nutnost v podstatč plynula < 'stavby jaderné energetiky 
v ČSSR, ale také pro nebezpečí diskontinuity v přípravě 
různých oboru naáeho národního hospodářství na rozvoj 
jaderného programu. Jde o pracoviště výzkumně-vývojová, 
projektová a dodavetelské organizace. Diskontinuita 
by vedla к naruSení a? 1 likvidaci těchto rozvíjejících 
se struktur výzkumných, projektová koncepčních a prů
myslově realizačních. ZpoSdění by ve svých důsledcích 
dále vedlo ke značným Škodám ekologickým a ekonomickým. 
Proto doporučuji, aby pro elektrárnu Kecerovce hýla 
intenzivně připravována ve spolupráci se SSSR elektrár
na s jadernou bezpečností na současna evropsko úrovni 
charakterizovaná např. JE Chooz, Sizewell В a Convay a 
naplňující technicko-ekonomick* zadání předané do SSSR 
ČSKAE. Při přípravě a řeSení t»*to elektrárny musí čs. 
strana zaujmout výrazně aktivní a iniciativní postoj 
při spolupráci se SSSR, třeba i s tím, ?e budou navázá
ny přímé vztahy mezi partnerskými čs. a sovětskými or
ganizacemi. Přitom je mořné dílčí problémy řeSit s dal-

' Simi partnery např. Francie, NSR, Finsko apod. 
4. Přípravu takto koncipovaná JE pro КБК je nutno zahájit 

bez prodlení jak v úkolech RVT, která musí být zařazeny 
do státního plánu, tak v předprojektové 'přípravě a při 
jednání se SSSR. 
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