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i
UVODNI SLOVO

generálního ředitele

Činnost Mezinárodní agentury pro atomovou energii týkající se jaderné bezpečnosti je založena na řadě
předpokladů.

1. Každá členská země plně zodpovídá za bezpečnost svých jaderných zařízení. Těmto zemím lze pomoci radou,
nelze je však zbavovat této zodpovědností.

2. Celosvětová výměna informací je velmi užitečná; takto získaná poučení mohou zabránit vážným haváriím.
Konečně, obraz jaderné energetiky má mezinárodní charakter; jaderná havárie, at k ní dojde kdekoliv,
ovlivňuje postoj veřejnosti k jaderné energetice na celém světě.

Se záměrem zxýíit svůj příspěvek k zajištění bezpečnosti jaderných elektráren MAAE vyzvala přední
odborníky na jadernou bezpečnost, aby vytvořili Mezinárodní poradní skupinu pro jadernou bezpečnost
(InternationalNuclearSafety AdvisoryGroup, fNSAG). Tato skupina představuje fórum pro výmenu informací
a pro poskytování rad MAAE o mezinárodně významných problémech jaderné bezpečnosti. INSAG nejen takové
problémy vyhledává, nýbrž i na základě celosvětového výzkumu jaderné bezpečnosti a provozních zkušeností
vypracovává závěry. Poskytuje rady o oblastech, které je třeba dále propracovat. Tam, kde je to možné, snaží
se formulovat obecné koncepce bezpečnosti.

Mezinárodní poradní skupina pro jadernou bezpečnost (INSAG) je poradní skupina generálního ředitele
Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Má tyto hlavní funkce:

1i) Vytvářet forum pro výměnu informací o zásadních otázkách jaderné bezpečnosti, majících mezinárod-
ní význam.

(2) Zjišťovat důležité aktuální problémy jaderné bezpečnosti a na základě výsledků činnosti MAAE a ji-
ných informací vyvozovat závěry.

(3) Navrhovat ty problémy jaderné bezpečnosti, kde je třeba výměna informací nebo jiná činnost.

(4) Pokud je to možné, formulovat všeobecně sdílené koncepce bezpečnosti.



OBSAH

SOUHRN 5
ÚVOD 9
1 DŮLEŽITÉ PRVKY HISTORIE BEZPEČNOSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN 12

1.1 Bezpečnost v počátečním období 12
1.2 Evoluční vývoj 12
1.3 Zabránit překročení výkonu 12
1.4 Požadavek konečné bariéry 13
1.5 Ochrana před haváriemi 13
1.6 Zavedení pravděpodobnostních analýz bezpečnosti 14
1.7 Havárie na Three Mile Island 14
1.8 Černobylská havárie 14
1.9 Zajištění bezpečnosti ze strany vedení 15
1.10 Technické zajištění bezpečnosti 16
1.11 Zpráva INSAG-3 16
1.12 Poučení z jiných událostí 16
1.13 Využití zkušeností 16
1.14 Úloha výzkumu 16
1.15 Některé poznámky k historii bezpečnosti jaderných elektráren 17

2 SOUČASNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI REAKTORŮ 18
2.1 Moderní koncepce bezpečnosti 18
2.2 Cíle bezpečnosti 18
2.3 Základní zásady 19
2.4 Specifické zásady bezpečnosti 20

3 BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN 21
3.1 Budoucí jaderné elektrárny 21
3.2 Jak se vyhodnocují dosavadní provozní výsledky 21
3.3 Dosavadní provozní výsledky vodou chlazených reaktorů 21
3 4 Použití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 22
3.5 Pravděpodobnostní hodnocení provozních zkušeností 23
3.6 Výjimečné případy 23
3.7 Závěr 23

4 JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS 24
4.1 Jaderný palivový cyklus 24
4.2 Počáteční část palivového cyklu 25
4.3 Závěrečná část palivového cyklu 25
4.4 Vlivy na člověka 27

5 POŽADOVANÉ RYSY BUDOUCÍCH ELEKTRÁREN 28
5.1 Další zlepšení bezpečnosti 28
5.2 Budoucí rysy 29

6 POKRAČUJÍCÍ ZLEPŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN 31
6.1 Směry změn 31
6 2 Přínosy evolučního vývoje projektů 32
6 3 Evoluční zlepšení projektů v blízké budoucnosti 32
6.4 Přirozené limity evolučního zlepšování projektu 33
6.5 Vodou chlazené a moderované reaktory s pasivní bezpečností 33
6.6 Absolutní bezpečnost? .' 34
6.7 Názor na vyhlídky na změnu 35

7 ZÁVĚRY 36
Dodatek I ZÁRUKY MAAE PROTI ŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ 37
Dodatek II JADERNÉ ZÁŘENÍ A JEHO ÚČINKY 39
Dodatek III RELATIVNÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 43
LITERATURA



\

SOUHRN

Elektrická energie je spolu s potravou, příbytkem a oděvem jednou ze základních nezbytností člověka.
Nicméně, většina elektrickí.' energie se vyrábí v elektrárnách spalujících fosilní paliva (uhlí, v menší míře naftu
a zemní plyn) s nepříznivými vlivy na životní prostředí (znečištění atmosféry, kyselý déšť, skleníkový efekt).

Jaderná energie již prokázala, že může účinné a hospodárně dodávat velké množství elektrické energie.
Jaderné elektrárny neprodukují takové nežádoucí odpady, jaké produkují elektrárny na fosilní paliva. Každá
technologie však má nějaké nežádoucí důsledky a ty, které se obecně připisují jaderným elektrárnám, se týkají
bezpečnosti, likvidace jaderných odpadů a možného zneužití materiálu pro šíření jaderných zbraní.

Záruky proti šíření jaderných zbraní patří k odpovědnostem MAAE. Protože tato oblast nespadá do odborné
náplně skupiny INSAG. jsou v Dodatku I stručně popsány hlavní odpovědnosti MAAE při zabránění růstu
potenciálu jaderných zbraní. Členové skupiny INSAG jsou odborníci v oblasti jaderné bezpečnosti a likvidace
jaderných odpadů a jejich názory na tyto problémy tvoří hlavní část této zprávy.

Je nezbytné pochopit atmosféru, v níž INSAG připravila tuto zprávu. INSAG obhajuje bezpečnost využívání
jaderné energie. Její členové ve svých zemích mnoho let prosazovali jadernou bezpečnost a v této činnosti
pokračují. Tato zpráva hodnotí, jak se dosud podařilo dosáhnout přijatelnou úroveň bezpečnosti a jak členové
INSAGu mohou být úspěšní v budoucnosti.

DŮLEŽITÉ PRVKY HISTORIE BEZPEČNOSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Již v počátečním období rozvoje jaderné energetiky byla uznávána možnost neobvyklých nebezpečí,
plynoucích z mírového využívání jaderné energie. Proto ještě před začátkem výstavby prvního z těchto míro-
vých jaderně energetických systémů se vývojoví pracovníci rozhodli dosáhnout výjimečné vysoké úrovně
bezpečnosti. Tento cíl. který neměl v průmyslovém rozvoji předchůdce, byl dodržován po celý následující
evoluční proces. Nebyl dosažen vždy, ale historie bezpečnosti jaderných elektráren je pozoruhodně úspěšná ve
srovnání s jinými nově zaváděnými technologiemi. Došlo pouze ke dvěma velkým haváriím, které znepokojily
veřejnost, a pouze jedna z nich vedla k působení záření na pracovníky elektrárny a na obyvatelstvo.

Jedním z prvních kroků, který přispěl k tak dobrým dosavadním výsledkům a který byl obzvlášť důležitý,
bylo přijetí konečných prostředků ochrany u vodou chlazených a moderovaných reaktorů ve formě pevných,
hermetických obálek. Jsou konstruované tak, aby zabránily jakémukoliv úniku radioaktivního materiálu pří
havárii. To pak vedlo k vypracování strategie bezpečnosti jaderných elektráren, zvané "hloubková ochrana". Je
založena na několika postupných ochranných barierách a dalších ochranných opatřeních, která zajistí udržení
integrity těchto bariér. I v případě porušení jedné ochranné bariéry by ostatní plnily svoji ochrannou funkci.
Strukturovaný proces ochrany zahrnuje jak bezpečnostní systémy, tak bezpečnostní postupy.

V různých etapách historického vývoje jaderné energetiky se pozornost soustřeďovala na různé problémy
bezpečnosti tak, jak tyto problémy vyvstávaly, a to vedlo k vyřešení řady otázek bezpečnosti. Komplexnost
a účinnost postupů ochrany, přijatých jako reakce na uvedené otázky, je nyní založena na získaných poznatcích
(včetně poznatků ze dvou vážných havárií jaderných elektráren) a na dobře rozvinutých bezpečnostních
postupech, pokrývající jak technické systémy, tak lidský faktor.

SOUČASNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI REAKTORŮ

Bezpečnost jaderných elektráren se vyvíjela a zlepšovala po více než 35 let. Projektová řešení a postupy,
vyvinuté pro zajištění bezpečnosti, byly sjednoceny ďo logické struktury v materiálu, publikovaném MAAE
v řadč Safety Series jako č. 75-INS AG-3 s názvem Základní bezpečnostní principy pro jaderné elektrárny (Basic
Safety Principles for Nuclear Power Plants, Vídeň 19881'), dále označovaném jako INSAG-3. Tyto bezpeč-
nostní principy ukazují, jak bezpečnost moderních jaderných elektráren spočívá na základech hloubkové
ochrany s technickými opatřeními v projektu a provozními postupy, které se vzájemně posilují a podporují (jak
sériově, tak paralelně). Principy bezpečnosti zdůrazňují důležitost kultury bezpečnosti, pronikající všemi
činnostmi, které souvisejí s výrobou elektrické energie v jaderné elektrárně a které jsou prováděny s větší
kompetentnosť' a nasazením, než je pouhé plnění povinností na úrovni správného postupu. Cíle bezpečnosti
m;iji velmi vysokou úroveň: u existujících jaderných elektráren nesmí pravděpodobnost havárie, vedoucí
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k vážnému poškození aktivní zóny (bez účinků mimo lokalitu elektrárny), být větší než jednou za 10 000
rcaktor-rokú a pravdépodobnosl havárie, vyžadující ochranná opatření mimo lokalitu elektrárny, nesmí byt větší
než jednou za 100 000 reaktor-roků. Budoucí elektrárny musí v tomto ohledu byt lepší alespoň desetkrát.

Materiál INSAG-3 obsahuje padesát specifických bezpečnostních principů, počínaje výběrem lokality pro
jadernou elektrárnu přes její projekt, výstavbu, uvedení do provozu a provoz, ke konečnému vyřazení z provozu.
Dodatečné bezpečnostní principy stanovují potřebu vypracovat a zavést postupy a opatřeni pro řízení činností
při havárii a vypracovat plán opatření pro mimořádné situace, i když se neočekává, že budou někdy použity.

BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Tato publikace se zabývá bezpečností jaderných elektráren těch typů, u kterých se očekává, že se budou ještě
v blízké budoucnosti stavél a provozovat. Jako chladivo a moderátor budou používat lehkou nebo těžkou vodu.
Jejich bezpečnost lze odhadnout na základě provozních zkušeností a pravděpodobnostních hodnocení bezpeč-
nosti elektráren podobných typů, které již byly v minulosti postaveny. Obě metody odhadu jejich bezpečnosti
se setkávají s jistými potížemi. První z nich vyžaduje nahromadění rozsáhlých provozních zkušeností, které jsou
k dispozici pouze po uplynutí dosti dlouhé doby. Druhá pak trpí známym širokým pásmem nejistoty. Přesto lze
provést užitečné odhady.

Nejdříve jsou studovány provozní zkušenosti, výsledky provozu vykazují jednu vážnou havárii jaderné
elektrárny - Three Mile Island v USA - za asi 5 000 reaktor-roků provozu. To zdánlivě nesplňuje cíl stanoveny
skupinou INSAG pro existující jaderné elektrárny - aby pravděpodobnost výskytu vážného poškození aktivní
r.ony byla nižší než jednou za 10 000 reaktor-roků provozu. Je však přijatelně blízko tomuto cíli. Dalším cílem
skupiny INSAG pro existující elektrárny je, aby pravděpodobnost havárie vyžadující krátkodobou reakci mimo
lokalitu elektrárny ve formě ochranných opatření proti radioaktivnímu materiálu byla nižší než asi jednou za
100 000 reaktor-roků provozu. Dosud nebyla ani u lehkovodních, ani u těžkovodních jaderných elektráren
taková opatření zapotřebí, ale provozní zkušenosti jsou ještě příliš malé, aby opravňovaly závěr, že tento
kvantitativní cíl byl dosažen.

Když byly učiněny pokusy určit bezpečnost jednotlivých elektráren s pomocí pravděpodobnostního hodno-
cení bezpečnosti (probabilistic safety assessment, PSA), široké pásmo nejistoty zabránilo provést jakýkoliv
definitivní odhad. Přesto řada hodnocení poskytla širokou podporu závěru, že s jistými výjimkami splňují
existující, vodou chlazené a moderované reaktory bezpečnostní cíle, které pro ně skupina INSAG stanovila.
Výjimky jsou předmětem aktivit, zahrnutých do programů státního dozoru příslušných zemí a INSAG věří, že
tam. kde odhadnutá bezpečnost elektrárny nesplňuje dané cíle, by měla být aplikována nápravná opatření.

Hodnocení bezpečnosti existujících elektráren tvoří základ názoru skupiny INSAG, že současné jaderné
elektrárny s vodo-vodními reaktory jsou přijatelně blízko k dosažení krátkodobých cílů bezpečnosti a že
budoucí jaderné elektrárny podobných typů, které splňují principy bezpečnosti obsažené v INSAG-3, splní
rovněž dlouhodobé cfle INSAG pro budoucí elektrárny a budou alespoň desetkrát bezpečnější, než existující
elektrárny.

JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS

Skupina INSAG však uznává, že při vyhodnocování bezpečnosti jaderné alternativy se musí brát v úvahu
celý palivový cyklus a ne pouze elektrárny. Palivový cyklus zahrnuje činnosti spojené s těžbou, chemickou
a fyzikální úpravou uranu na palivové články a činnosti závěrečných fázích palivového cyklu, tj. skladování
a likvidaci vyhořelého paliva Tato poslední činnost v některých zemích zahrnuje chemické přepracování, které
umožňuje opětovně využít části obsahu vyhořelého paliva a značně snižuje objem likvidovaných odpadů.
Skutečné množství odpadů z jaderné elektrárny je velmi malé, asi 300 OOOkrát menší než z uhelných elektráren.
Množství vyhořelého paliva vyjímaného z jaderné elektrárny je asi 10 OOOkrát menší, než množství popela
z uhelné elektrárny.

Nejvýraznější nebezpečí, která přináší palivový cyklus, jsou spojená s těžbou uranové rudy. Konvenční
nebezpečí pro horníky těžící uran jsou stejná jako u ostatních horníků (s výjimkou horníků těžících uhlí, kde
jsou nebezpečí větší). Pro horníky těžící uran je nebezpečné vdechování radonu, ale při použití správné ventilace
se nebezpečí udržuje pod limity, stanovenými mezinárodními organizacemi na ochranu pracovníků. Jediným
dalším zdrojem nebezpečí v této části palivového cyklu jsou hlušinové haldy, obsahující zbytky po extrakci
uranu z uranové rudy. neboť jsou zdroji radonu. Emitují pouze velmi malou část radonu (ten se uvolňuje kdekoliv
na Zemi z hornin, půdy a mořské vody), musí však byt vyčleněny, protože jde o koncentrovanější zdroje. Proto
je nutno tyto haldy /nepřístupnu a jejich obsah izolovat
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Prvním krokem závěrečné fáze palivového cyklu je skladování vyhořelého paliva v jaderné elektrárně,

jakmile se vyjme z reaktorů. To je jednoduchý a prověřený proces, protože vyhořelé jaderné palivo se skladuje
pod vodou v hlubokých bazénech bez nehod po desetiletí, již od uvedení do provozu prvních jaderných reaktorů.

Po dočasném skladování v jaderné elektrárně je třeba konečná likvidace odpadů. Třebaže se někdy vyjadřuje
názor, že problém likvidace vysoce radioaktivních odpadů nebyl ještě vyřešen, není tomu tak. Takového odpadu
ještě není mnoho, protože jaderné elektrárny nespotřebovávají mnoho paliva a mezi jadernými odborníky panuje

i shoda o způsobu likvidace, který by se měl použít. Odpad by měl být uložen do kontejnerů odolných proti korozi
,£ a uložen v umělých dutinách v hlubokých geologických formacích. Ukládaný materiál může obsahovat vlastní

' . . palivové články - v tomto případě jsou štěpné produkty uzavřeny v palivu, ve kterém vznikly. Některé země
však přikračují k přepracování vyhořelého paliva - cenný obsah vyhořelého paliva se regeneruje a objem
skutečného odpadu se zmenšuje. Štěpné produkty jsou pak převedeny do trvanlivého skla, které je skladováno
v úložištích, a to v kontejnerech odolných proti korozi.

; V některých zemích probíhá výzkum jiných, složitějších metod likvidace odpadů z přepracovaného jader-
ného paliva, např. je navrženo využít transmutace některých radioaktivních složek.

Úložiště je třeba umisťovat a projektovat tak, aby nikdy v budoucnosti nikdo nemohl být vystaven záření
z uložených odpadů. Kdyby někdy v budoucnosti došlo v důsledku neobvyklých a neočekávaných událostí ke
styku těchto materiálů se světem člověka, budou maximální dávky záření stále značně nižší, než dávky od
přírodního pozadí.

Nepříznivé vlivy všech částí jaderného palivového cyklu na lidstvo jsou malou částí celkového radiologic-
* — kého důsledku jaderné energie, a ten je velmi malý ve srovnání s důsledky působení kosmického záření, radonu

a vlastního záření Země.

ŽÁDOUCÍ RYSY BUDOUCÍCH ELEKTRÁREN

Současné zpomalení růstu jaderné energetiky nabízí příležitost k další konsolidaci bezpečnosti jaderných
elektráren zlepšením projektů budoucích reaktorů. Tento proces může začít přirozenějším vy užitím bezpečnost-
nich prvků u starších projektů elektráren. Elektrárny, postavené podle takto upravených projektů, mohou být
dlouhodobě méně nákladné, méně složité a přijatelnější pro veřejnost.

'• j Kromě tohoto procesu konsolidace poznatků z minulosti existuje možnost, jak dále podstatně zlepšovat
úrovně bezpečnosti jaderných elektráren: provést změny v budoucích projektech. Skupina INSAG uvádí v této
zprávě směrnice, které by se měly v projektech budoucích elektráren uplatňovat. Směrnice jsou založeny na

. úrovni bezpečnosti podle Bezpečnostních principů obsažených v INSAG-3. V jistých směrech ji ještě překra-
• ' <- č ují. Věří se. že úroveň bezpečnosti, která se může na jejich základě dosáhnout, bude podstatně vyšší i než ta,

^ která se dříve uváděla jako cíle skupiny INS AG. Bezpečnost by byla nejméně desetkrát vyšší než u konkuren-
VÄ* čních metod výroby elektrické energie a dosáhla by úrovně, která v tomto moderním technologickém světě nemá

obdoby. Skupina INS AG však zároveň upozorňuje, že k zavádění těchto směrnic bude třeba vyhradit společen-
i ské zdroje na nejúčinnější způsoby snížení rizik všech druhů, ne pouze rizik, souvisejících s jadernou energií.
f -, Jako žádoucí jsou uváděny tyto prvky:

' Základní bezpečnostní principy stanovené v INSAG-3 by se měly stát závaznými s následujícími převažu-
jícími prvky:

- Hloubková ochrana zůstává jako základní prostředek zajištění bezpečnosti jaderných elektráren.
- Zůstávají tři základní zásady bezpečnosti: udržování chlazení, regulace hladiny výkonu a zamezení

úniku radioaktivního materiálu.
Pokud jde o specifické projektové otázky:
- Návrh projektu elektrárny by se měl rozšířit tak, aby zahrnoval požadované procedury pro provoz

a údržbu.
- Projekt by měl být jednoduchý.
- Elektrárny by měly být projektovány jako "uživatelsky přátelské".
- Projekt by měl dále snížit závislost na včasném zásahu operátora.
- Projekt systému, který zabraňuje šíření štěpných produktů po projektové havárii (kontejnment), by měl

vzít v úvahu hodnoty tlaku a teploty, vyplývající z analýz nadprojektových havárií.
- Havárie, které by byly hlavními přispěvateli k riziku, by měl projekt vyloučit nebo by se měla snížit je-

jich pravděpodobnost či následky.



- V projektu by mela být opatřeni, která elektrárnu patřičně chrání proti sabotáži a útoku $ použitím kon-
i venčníeh zbraní.
i - Opatření v projektu by měla snížit nejistoty ve výsledcích pravděpodobnostních analýz bezpečnosti.

j | - Mčly by se vzít v úvahu pasivní bezpečnostní prvky.
v

jr POKRAČUJÍCÍ ZLEPŠOVÁNI BEZPEČNOSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN

V několika zemích pokračují práce na projektech zdokonalených jaderných elektráren (s reaktory chlazený-
mi a moderovanými lehkou či těžkou vodou). Některé z těchto projektů jsou již ve značně pokročilém stadiu
a jsou využity pro v současné době stavěné nebo plánované jaderné elektrárny. Oproti existujícím elektrárnám
mají řadu zlepšení bezpečnosti, obecně ve směrech, doporučovaných v této zprávě. Třebaže mají v některých
aspektech omezenou schopnost zlepšit současné správné postupy, nejnovější řada lehkovodních a těžkovodních
jaderných elektráren může být ve shodě s bezpečnostními principy zprávy INSAG-3 a může dosáhnout cílů,
kioré INSAG navrhla pro budoucí jaderné elektrárny.

V řadč zemí jsou rovněž vypracovávány projekty s bezpečnostními prvky, které mají převážně pasivní
funkci. U této koncepce je třeba vyvinout ještě hodně úsilí, včetně detailního projektu, výzkumu a vývoje,
a hodnocení bezpečnosti pro povolovací řízení. Přesto jsou některé projekty v tak pokročilém stadiu.že by mohly
být k dispozici pro výstavbu koncem devadesátých let. Tyto převážně pasivní projekty by mohly zahrnout
mnoho dodatečných bezpečnostních prvků, které navrhuje skupinou INSAG v této zprávě, ne-li všechny tyto
prvky. Pasivní bezpečnost však nutně neznamená ve všech případech zlepšenou bezpečnost a při výběru je nutno
pečlivř zvážit příslušný přínos. Pokud se splní očekávání, budou mít elektrárny této kategorie stupeň bezpeč-
nosti, jaký nemá obdobu.

Třetí skupina projektů zahrnuje koncepce navržené několika skupinami, jejichž cílem je úplně vyloučit
mo/nosii nadprojekiových havárií. Všechny tyto projekty jsou ve stadiu koncepcí a bude třeba ještč mnoho
práce, ne/ je bude možné provést a vyhodnotit, v jakém rozsahu lze jejich přínosy pro bezpečnost realizovat.

INSAG víří. že lehkovodní a těžkovodní reaktory realizované v současné době mohou dosáhnout úrovně
bezpečnosti, požadované pro jademé elektrárny a že u elektráren, které mají následovat po současných
elektrárnách, l/.e očekávat ještě vyšší bezpečnost. Společnost však může jako cenu za to, že schválí pokračování
ro/. voje jaderné energetiky požadovat ještě větší zlepšení bezpečnosti. Pokud lomu lak bude, mohou přijatelná
řešení nabídnout takové vynalézavé a revoluční koncepce, o nichž krátce diskutujeme v této zprávě. To by
mohlo urychlit jejich vývoj.

OBECNÝ ZÁVĚR

Skupina INSAG dochází k zá> 5ru: neexistuje žádný technický důvod, proč odmítnout roli jademé energie
při plnění potřeb společnosti na rozšíření zdrojů elektrické energie, mělo by se pokračovat v co nejúplnějším
využívání této možnosti a snížit tak zatížení životního prostředí.



UVOĎ

V poslední dobé se konala řada mezinárodních konferencí, na kterých byly zvažovány nepříznivé vlivy
celosvětové" rostoucí spotfeby energie. Nejvíce se diskutovalo o problémech spojených se zvýšeným spalováním
fosilních paliv, zvláště uhlí. ale také nafty a v jisté míře i zemního plynu. Nejdůležitějšími vlivy jsou znečištění
atmosféry, kyselé deště a pravděpodobný "skleníkový" ohřev Země. K nim je třeba ještě přidal velká množství
kancerogenních látek a těžkých kovů, např. rtuti, olova a uranu, uvolňovaných v kouři při spalování uhlí. Tyto
látky mají závažné vlivy na zdraví. Rozsáhlé spalování fosilních paliv vyčerpává kromě toho zásoby uhlíku,
které .se tvořily po slovky milionů let. Z praktického hlediska tyto zásoby nelze nikdy nahradit.

Na některých z těchto mezinárodních konferencí se rovněž zvažovaly technologie, které by se mohly použít
ke snížení důsledků zvýšené spotřeby energie. V závěrech lěchto konferencí byla jaderná alternativa někdy
/.omítnuta z důvodů, souvisejících s přijatelností jaderné energie. Hamburgský manifest, obsahující souhrn
závěrů Světové konference o podnebí a rozvoji, konané v listopadu 1988 v Hamburgu v SRN, říká; "Jaderná
alternativa jako pawtředek ke snížení emisí CO2 byla navržena, ale nedostatek prostředků na řešení tří problémů
- bezpečnosti, likvidace odpadů a možnosti využití pro výrobu zbraní - zabránil, aby se o ní vážně uvažovalo."
Zprávy z některých jiných konferencí, jako byly pracovní schůzky konané v rakouském ViUachu a italském
Bellagiu v září až listopadu 1987, pouze řadí jadernou energii mezi alternativní zdroje energie jako náhradu za
spalování fosilních paliv. Zpráva z konference na téma "Měnící se atmosféra: Důsledky pro globální bezpečnost,
konané v červnu 1988 v kanadském Torontu, říká: "Existuje potřeba revidovat jadernou alternativu. Jestliže lze
vyřešit problémy bezpečnosti, odpadů a nešířeni jaderných zbraní, mohla by jaderná energie hrát roli při
snižování emisí CO2."

Přehled závěrů těchto konferencí odráží celosvětový tlak na zvýšení produkce a spotřeby jistých forem
energie, patrný zvláště v zemích s nízkými důchody na jednoho obyvatele. Tento tlak vzniká z růstu populace,
změn v průmyslových postupech a ze zvyšujících se aspirací obyvatel těchto chudších částí světa.

POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Uvedené konference věnovaly zvláštní pozornost elektrické energii jako složce, jejíž podíl na celkové
spotřebované energii trvale roste. O zásadní, prospěšné roli elektrické energie v současném stadiu civilizace
nebylo pochyb. V diskusi se vždy implicitně objevoval prvořadý požadavek na vytvoření dostatečných zdrojů
elektrické energie. Elektrická energie se přiblížila k potravě, obydlí a oděvu jako jedna ze základních nezbytností
člověka. Bez elektrické energie, která se téměř všude využívá ve velkém množství, by střední doba života byla
kratší a kvalita života by se značně snížila. Konference tuto základní úlohu elektrické energie implicitně uznaly.

Nicméně, většina elektrické energie se vyrábí v elektrárnách, spalujících fosilní paliva, zvláště uhlí a v menší
míře naftu a zemní plyn. Tímto spalováním se produkuje mnohem více oxidu uhličitého než je všeobecně známo,
protože vyžaduje asi třikrát více tepelné energie, než je vyrobené elektrické energie. Množství uvolněného oxidu
uhličitého je úměrné množství tepla, uvolněného spalováním. Výroba elektrické energie v elektrárnách na fosilní
paliva je tedy jedním z největších zdrojů člověkem způsobené tvorby CO2 v atmosféře. Ze stejného důvodu má
takováto výroba elektrické energie další důsledky větší, než si včtžina lidí uvědomuje, např. emise hydrokarbonů
(souvisejí se vznikem rakoviny) a těžkých kovů (poškozují zdraví řadou způsobů). Jsou-li nepříznivé vlivy
fosilních paliv na lidský život skutečné, bude nezbytné využít jakékoliv prostředky, aby se snížily.

V diskusích o možnosti zvýšeného využívání jaderné energie na výrobu elektrické energie se uznává, že
jaderné elektrárny neprodukují nežádoucí produkty, které jsou uvolňovány z elektráren na fosilní paliva. Jaderné
elektrárny neuvolňují CO2 a jiné skleníkové plyny, neuvolňují chemické sloučeniny, které způsobují kyselé
deště, neprodukují kouř obsahující kancerogeny či těžké kovy. Jak je dobře známo, jademé elektrárny a jejich
palivový cyklus opravdu uvolňuje jistý radioaktivní materiál, ale tuto činnost lze snadno ovládnout; při
normálním provozu se uvolňované množství takového materiálu udržuje na velmi nízké, neškodné úrovni.

ÚSPORY ENERGIE A OBNOVITELNÁ ENERGIE

NĚkteří lidé věří. že nejsou třeba žádné další kapacity na výrobu elektrické energie. Věří. že problém
zvýšeného znečištění se vyřeší snížením spotřeby, tj. úsporou energie, spolu se značně zvýšeným využíváním
obnovitelné energie, zvláště sluneční energie a energie větru.

Skupina INSAG souhlasí s názorem, že využívání technologií obnovitelné energie může a mělo by se co
nejvíce rozšířit. Přesto se tyto metody až do současné doby neprosadily. Některé z nich, např. geotermální



energie, hydroenergie a biomasa (spalování dřeva) ničí životní prostředí jiným způsobem. U jiných, např.
sluneční energie a energie včtru, se dosud nepřekonal problém vysokých nákladů na výrobu velkého množství
elektrické energie (energetické zdroje jsou rozptýleny, mají malou hustotu a jsou k dispozici pouze po určitou
dubu).

Skupina INSAG nepolemizuje s názorem, že je možná další úspora energie v průmyslových zemích světa,
;ilc /důra/ňuje, že včiší čási úspory, která byla možná před dvaceti lely, již byla realizována a požadavky na
energii v těchlo průmyslových zemích stále neúprosně rostou. Někde snaha o úsporu energie snížila spotřebu
jiných íorem energie, ;ile pro dosažení této úspory bylo třeba zvýšit spotřebu elektrické energie.

Úspory energie nevyřeší problém růstu potřeby elektrické energie v chudších zemích, které se snaží zlepšit
životni úroveň svého obyvatelstva. V těchto zemích tlak na dodávku energie v každé formě daleko převyšuje
možnosti úspor a technologií využívání obnovitelných forem energie. Buď se využije všech přijatelných
způsobů výroby elektrické energie a jiných forem energie, nebo bude svět bezmocně uzavřen do současného
rozdělení na země energeticky bohaté a země energeticky chudé.

Takovéto úvahy vedly skupinu INSAG k tomu, aby se věnovala otázce úlohy jaderné energie v zajišťování
budoucí světové potřeby elektrické energie.

VNÍMANÉ PROBLÉMY

Problémy, které výše zmíněné konference spojovaly s jadernou energií, se týkaly bezpečnosti, likvidace
jaderných odpadů a možného zneužití jaderných materiálů pro výrobu jaderných zbraní. Je důležité, aby se tyto
otázky, ovlivňující přijatelnost jaderné energetiky, řešily. V této publikaci je skupina INSAG řeší v oblastech,
pro které má oprávnění. Členové skupiny INSAG jsou odborníky na bezpečnost jaderných elektráren a na
I i kvidac i jaderných odpadů. Jsou to oblasti, ve kterých může být aktuální přehled vypracovaný skupinou INSAG
cenný, a tento přehled je zde uveden. Ochrana proti šíření jaderných zbraní však nepatří do oblastí, ve kterých
má skupina INSAG mandát. Tyto činnosti patří podle statutu MAAE mezi činnosti MAAE a byly rozsáhle
probírány na řadě konferencí a symposií. Tato oblast zde tedy není probírána, třebaže Dodatek I je věnován
souhrnu opatření, která MAAE provádí.

Obavy, které brání většímu využívání jaderné energie, se tak či onak týkají bezpečnosti. Většina lidí si nyní
uvědomuje, že normální provoz jaderné elektrárny nepředstavuje žádné nebezpečí. Přesto je obava z havárií
stále rozšířena. Plyne zčásti z toho. že lidé nejsou obeznámeni s jadernou energií, a do jisté míry z podvědomé
asociace jaderné energetiky se zbraněmi hromadného ničení. Vyrůstá rovněž z tendence většiny lidí ve větší či
menší míře zakládat své úsudky a činnosti spíše na vnímaném než skutečném riziku. Lidé se obávají možnosti
velkého uvolnění radioaktivního materiálu. Mnoho lidí zastává názor, že havárie se zničujícími následky nelze
vyloučil u žádné jaderné elektrárny aže jaderná energie je tedy nežádoucí bez ohledu na pravděpodobnost takové
havárie. Jaderná energetika dosud nebyla schopna tento názor rozptýlit.

Pro laika se po černobylské havárii, která měla ničivé následky v sousedních oblastech SSSR a vedla
k silnému znepokojení v mnohem větší oblasti, tato představa změnila ve skutečnost. Vzrůstá představa, že
následné vlivy této havárie, včetně psychologických, byly v SSSR horší, než byla počáteční'domněnka, třebaže
jsou pochybnosti, zda některé biologické a lékařské vlivy zjištěné po havárii byly způsobeny radioaktivním
materiálem, uvolněným při havárii. Analýza rovněž ukázala, že vlivy záření v oblastech mimo SSSR byly ve
sdělovacích prostředcích v době havárie a po ní silně přehnány.

Nejhorší následky této havárie nebyly zjištěny ani tak z přímého působení záření, ale ze strachu, sociálních
změn a životního rozvratu poté, co mnoho lidí bylo nuceno opustit své domovy.

Hluboké obavy veřejnosti vznikly rovněž během dřívější havárie jaderné elektrárny Three Mile Island v USA
a po této havárii. Od té doby však bylo zjištěno, že tato havárie neměla za následek žádné zranění, protože
budova kontejnmentu zadržela, až na malou část, všechny škodlivé štěpné produkty, uvolněné z poškozené
aktivní zóny. Ve skutečnosti nikdo nemusel být z oblasti kolem Three Mile Island evakuován, třebaže v době
havárie nebylo v této otázce jasno a někteří lidé si mysleli, že lakové opatření by mohlo být nutné.

OBSAH ZPRÁVY

Přes rozšířené obavy z jaderných elektráren jsou v mnoha zemích tyto elektrárny v provozu. V současné
době existuje 425 jaderných elektráren, které dodávají asi 17 % celosvětově vyrobené elektrické energie. Každý
rok se k síti připojují další jaderné elektrárny, a stále se ještě zahajuje výstavba dalších. Intenzitu této výstavby
však nelze srovnat se stavem před desetiletím. Celkový počet provozovaných elektráren trvale roste, třebaže
některé starší elektrárny byly odstaveny jako neekonomické nebo proto, že nedosahovaly moderního standardu
bezpečnosti.
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V této /právě je probírán problém, zda v případě opětovného zahájení výstavby jaderných elektráren ve
velkém měřítku budou tylo nové elektrárny dostatečně bezpečné.

Skupina INSAG tedy v dalším textu zvažuje bezpečnost jaderné energetiky v budoucnosti a současné se
zabývá otázkou, zda likvidace odpadů z jaderných elektráren je tak obtížným problémem, že vylučuje zvýšené
využívání této technologie. Budou-li odpovědi na tyto otázky povzbudivé, lze učinit závěr, že jaderné elektrárny
by mohly značně pomoci při řešení budoucích ekologických problémů, ještě více, než je lomu dnes. Budou-li
odpovedi pesimistické a bariéry ve využívání jaderné alternativy budou téměř nepřekonatelné, bude moudré to
vědět již nyní.

INSAG se nejdříve zabývá otázkou bezpečnosti jaderných elektráren ze tří hledisek: technické základny
bezpečnosti, dosavadních výsledků a zkušeností a posledních odhadů úrovně bezpečnosti, dosažené podle
výsledků provedené analýzy. Poté jsou rozebrána hlediska bezpečnosti zbylé části jaderného palivového cyklu,
včetnč skladování a likvidace jaderného odpadu, aby byl završen pohled na možné radiologické důsledky
budoucí výroby elektrické energie.

Zde INSAG uvádí seznam principů, které by měly ještě více zvýšit bezpečnost projektovaných budoucích
jaderných elektráren.

Vycházejí z bezpečnostních principů, formulovaných v publikaci MAAE č. 75-1NSAG-3, Základní bezpeč-
nostní principy pro jaderné elektrárny. Budou-li zabudovány do budoucích jaderných elektráren, úroveň jejich
bezpečnosti by se v podstatě zlepšila a překročila cíle stanovené v fNS AG-3.

Poslední část této zprávy obsahuje přehled jaderných elektráren, doporučených pro budoucí výstavbu, včetně
evolučních zlepšení současných projektů, projektů, vzniklých odvozením z těchto starších projektů a obsahují-
cích čelné prvky pasivní bezpečnosti, a navržené koncepce, které by mohly zahrnout výjimečné bezpečnostní
prvky. Pokud společnost rozhodne, že elektrárny, které vznikly evolučním vývojem ze současných elektráren,
jsou dostatečně bezpečné, nebudou důvody, proč se dnes důkladněji zabývat radikálnějšími novými projekty,
u kterých budou vysoké náklady na vývoj. Jestliže se však společnost zdráhá pokračovat v současném směru
nebo hledá skokové zlepšení bezpečnosti oproti úrovni, slibované současnými podmínkami a trendy, budou
revoluční projekty cenné.

Ke zprávč jsou připojeny dva dodatky, které nejsou součástí hlavní diskuse v této zprávě, ale mají ji uvést
do spojitosti. Dodatek lije shrnutou diskusí o záření a jeho účincích. Jezde uveden proto, že většina informací
o jaderném záření a jeho účincích na člověka, získávaných z populárního tisku, je klamných nebo chybných.
V ýsledkem je. že tento problém většina lidí nesprávně chápe. Přesto na tomto důležitém subjektu kriticky závisí
hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren. Krátká diskuse o jaderném záření a jeho účincích na lidstvo je
zcela založena na publikacích Vědeckého výboru OSN pro účinky atomového záření (Uniteí' Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR).

Při k.íždé analýze rizika z jakéhokoliv zdroje je třeba mít na mysli také vyvážení rizik různých druhů
a původu. Žádná činnost člověka není bez rizika a každý z nás se denně střetává s četnými riziky. Optimální
situace by nastala, kdyby životní volby byly prováděny tak, aby celkové riziko bylo minimální. Při snižování
celkového rizika je důležité, aby omezené zdroje společnosti směřovaly do oblastí, kde je riziko větší. V Dodatku
III proto skupina INSAG uvádí přehled výsledků posledních studií relativního rizika srovnatelných způsobů
výroby elektrické energie. Nepokusila se odhadnout vyvažující přínos elektrické energie bez ohledu na její
původ, třebaže by tento přínos vyvážil většinu, ne-li všechny škodlivé vlivy, které si lze představit.

J
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DŮLEŽITÉ PRVKY HISTORIE BEZPEČNOSTI
JADERNÝCH ELEKTRÁREN

SOUHRN

Již v počátečním období rozvoje jaderné energetiky byla uznávána možnost neobvyklých nebezpečí,
plynoucích z mírového a užitečného využívání jaderné energie. Proto ještč před začátkem výstavby prvního
z těchto mírových jaderná energetických systémů, se vývojoví pracovníci rozhodli dosáhnout výjimečně
vysokou úroveň bezpečnosti. Tento cíl, který neměl v průmyslovém rozvoji předchůdce, byl dodržován
a zlepšován po celou dobu následujícího vývoje. Nebyl vždy dosažen, ale historie bezpečnosti jaderných
elektráren je ve srovnání s ostatními novými technologiemi v období jejich zavádění pozoruhodně úspěšná.
Došlo pouze ke dvčma velkým haváriím, které vedly k obavám veřejnosti, a pouze jedna z nich měla účinky na
/draví pracovníků elektrárny a obyvatelstva, způsobené zářením.

Jedním z prvních kroků, který přispěl k tomuto výsledku a který byl později zvláště důležitý, bylo přijetí
konečného prostředku ochrany vodou chlazených a moderovaných reaktorů. Mělo to být formou pevných
n hermetických staveb, konstruovaných tak, aby zabránily jakémukoliv uvolnění radioaktivních materiálů při
havárii. To pak bylo zdokonaleno jako strategie bezpečnosti jaderných elektráren, nazývaná "hloubkovou
nehranou". Je založena na několika postupných ochranných bariérách a dalších ochranných prostředcích, které
zajisti trvalou integritu těchto bariér. Ikdyž jednabariéra ochrany selže, ostatní by nadále poskytovaly potřebnou
ochranu. Taklo strukturovaná ochrana zahrnuje jak bezpečnostní systémy, tak bezpečnostní postupy.

V různých etapách historického vývoje jaderné energetiky se pozornost soustřeďovala na různé problémy
bezpečnosti a to vedlo k řešení řady otázek týkajících se bezpečnosti. Komplexnost a efektivita postupu
bezpečnosti elektráren, přijatých jako odpověď na tyto otázky, jsou nyní založeny na získaných poznatcích
(včeuič poznatků ze dvou uvedených havárií jaderných elektráren) a na vyvinuté technické oblasti, zahrnující
jak technické systémy, tak lidský faktor.

1.1 BEZPEČNOST V POČÁTEČNÍM OBDOBÍ

Krátce po druhé světové válce vytvořila americká Komise pro atomovou energii Poradní výbor pro
bezpečnost reaktorů. aby posoudil bezpečnost tehdy existujících jaderných reaktorů. Výbor tvořený odborníky
na bezpečnost (mimo hlavní vedení vývoje jaderných elektráren) od té doby stále pracuje; posuzoval bezpečnost
všech průmyslových jaderných elektráren v USA. Podobné postupy přijala většina ostatních zemí, kde se
rozvíjela jaderná energetika. Cílem vždy bylo vyhledat nejlepší odborníky na řešení problému bezpečnosti
reaktorů.

Na první Mezinárodní konferenci o mírovém využití jaderné energie konané ve švýcarské Ženevě v roce
1955 se mnoho referátů zabývalo koncepcemi a plány jaderných reaktorů jak pro výzkumné účely, tak pro
výrobu elektrické energie. Problémy bezpečnosti tvořily významnou část těchto referátů.

1.2 EVOLUČNÍ VÝVOJ

Vývoj metod na dosažení bezpečnosti jaderných elektráren překročil klasický vzor, platný pro jiné technické
disciplíny. Nejenže bylo nutné pochopit, jak dochází k poruše systémů, aby se j í mohlo zabránit, ale rovněž se
vyvíjely metody na odvrácení následků této poruchy. Od prvních a jednodušších koncepcí a metod vývoj dospěl
k metodologii, spočívající na širokém základě zkušeností. Tento proces musel držet krok s rostoucími požadav-
ky, neboť se vyvíjely větší i složitější jaderné elektrárny. Kromě toho musel reagovat na stále rostoucí přání
lidstva zvýšit bezpečnost ve všech sférách života.

Pro loto zlepšení bylo životně důležité zvýšit pochopení technického základu bezpečnosti. Toto pochopení
se vyvíjelo v dlouhém a intenzivním programu výzkumu technických hledisek bezpečnosti, který byl podpořen
využitím zkušeností z mnoha tisíců reaktor-roků provozu včetně poznatků z vážných havárií jaderných elek-
tráren Three Mile Island a Černobyl a z méně závažných nehod v jiných elektrárnách.

1.3 ZABRÁNIT PŘEKROČENÍ VÝKONU

Zvýšit pochopení bezpečnosti znamená hlubší náhled do projektových havárií, což jsou ty typy havárií, které
musí elektrárna být schopna překonat, aniž ohrozí zdraví lidí či životní prostředí. Od samého začátku bylo
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známo, že jaderný reaktor nemůže explodovat jako atomová bomba, bylo však jasné, že nelze zcela vyloučit
události s rychlým růstem výkonu. V prvním období se tedy tísilí soustředilo na takový projekt, který by zajistil
trvalou regulaci jaderné řetězové reakce. Prvotní zdůraznění těchto jaderných událostí (byly by mnohem méně
nebezpečné než účinky jaderné zbraně, ale stále by byly potenciálně ničivé), vzniklo jako reakce na havárie
dvou malých experimentálních reaktorů, kanadského NRX v roce 1952 a amerického SL-1 v roce 1961. Třebaže
při prvn/ z těchto havárií nebyl nikdo zraněn, při druhé byli zabiti tři pracovníci. Výzkum v padesátých litech
a na počátku Šedesátých let nalezl spolehlivé prostředky, s jejichž pomocí může správný projekt aktivní zóny
reaktoru zabránit jaderným haváriím.

Bohužel, tyto metody nebyly správně realizovány u reaktoru černobylského typu, u kterého došlo k havárii
ztrátou kontroly nad jadernou řetězovou reakcí.

1.4 POŽADAVEK KONEČNÉ BARÍÉRY

Již v roce 1952 bylo v USA známo, že havárie jaderných elektráren nelze zcela vyloučit, takže elektrárny
byly vybavovány speciální ochranou před následky těžkých havárií. Poradní výbor pro bezpečnost reaktorů
zavedl požadavek, aby některé jaderné reaktory byly umístěny v pevných hermetických kontejnmentech, které
by v případě, že přes všechna opatření dojde k havárii, jako konečná forma ochrany zabránily úniku radioak-
tivního materiálu z elektrárny. Tento požadavek byl brzy akceptován pro lehkovodní a těžkovodní jaderné
elektrárny téměř na celém světě. První lehkovodní reaktory v SSSR a ve východoevropských zemích však byly
vybaveny pouze částečnými kontejnmenty. Až v polovině sedmdesátých let byl plný kontejnment zaveden
rovněž u východoevropských lehkovodních reaktorů. Nepřítomnost pevného a hermetického kontejnmentu u
plynem chlazených reaktorů v některých zemích kompenzovala jiná opatření v projektu. Kovové kobky kolem
aktivních zón vodou chlazených a grafitem moderovaných reaktorů typu RBMK v SSSR by mohly vydržet
prasknutí jednoho, možná i několika palivových kanálů, nemohly však vydržet havárii typu a velikosti, k jaké
došlo v Černobylu.

Při pohledu zpět vidíme, že toto včasné rozhodnutí- vyžadovat systém kontejnmentu, jehož jediným úkolem
je chránit obyvatelstvo před všemi eventualitami - se stalo základním kamenem strategie bezpečnosti jaderných
elektráren s lehkovodními a těžkovodními reaktory. Kontejnment tvoří konečnou bariéru proti úniku štěpných
produktů v systému hloubkové ochrany, který se začínal již v té době rozvíjet. I nyní je důležitá část projekto-
vých prací na problémech bezpečnosti těchto elektráren věnována zajištění, aby systém kontejnmentu byl
v případě potřeby spolehlivý a účinný.

s^ 1.5 OCHRANA PŘED HAVÁRIEMI

Hloubková ochrana zahrnuje mechanismy a opatření, která udržují bezpečny a přijatelný stav jaderné
elektrárny. Obsahuje dodatečné prvky, zajišťující, aby odchylka od takového stavu nevedla k havárii, zvláště
k takové, při níž by mohlo být ohroženo zdraví lidí. Zahrnuje rovněž další opatření, aby i v případě, že se
nepodaří havárii zabránit, byla újma na zdraví odvrácena. Oba druhy ochrany - zabránit haváriím a zmírnit
jejich následky -jsou potřebné.

Zabránit haváriím jaderné elektrárny znamená zajistit, aby chladicí systém měl vždy postačující schopnost
zabránit přehřátí jaderného paliva Intenzita vývinu jaderného tepla se nesmí příliš zvýšit a účinnost chlazení se
nesmí nadměrně snížit ztrátou chladivá nebo snížením jeho průtoku, např. poruchou čerpadel nebo snížením
jejich výkonu.

Orgány dohlížející na bezpečnost dříve často předpokládaly, že ochrana před nejextrémnějšími haváriemi
libovolného druhu bude automaticky chránit proti menším haváriím téhož druhu. Na ochranu proti těmto
extrémním haváriím byly elektrárny vybavovány mechanickými systémy zvanými "technické bezpečnostní
systémy" (TBS). Extrémníhavánesezačalynazývat"projektovéhaváne",protožedefinovalylimitníprojektové
rysy systémů elektrárny včetně TBS,

Použití TBS v hloubkové ochraně se rozšířilo a nyní je základním prostředkem ochrany jaderných elektráren
před všemi druhy havárií. Příkladem jsou systémy havarijního chlazení aktivní zóny, které jsou uváděny
v činnost po selhání normálních chladících prostředků. TBS se nyní projektují tak, aby byly účinné pro široký
rozsah hypotetických havárií a ne pouze pro ty nejextrémnější. Projektová analýza je založena na rozsáhlých
programech výzkumu bezpečnosti, důkladném zkoušení elektráren během jejich uvádění do provozu a na
provozních prohlídkách po celou dobu jejich životnosti.
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f í DaJši přidané technické systémy zajišťují, aby tyto TBS neselhaly. Se stejným cflem byly zavedeny četné
I provo/ní postupy. S vývojem jaderných elektráren se hloubková ochrana rozšířila a stala se velmi složitou. Byla
f doplněna postupy řízení činností, které by byly použity na odvrácení havárie nebo ke zmírnění jejích následků.

*
• 1.6 ZAVEDENÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH ANALÝZ BEZPEČNOSTI

) Důležitý krok vpřed byl učiněn poté, co skupina pod vedením Rasmussena v USA zavedla současný odhad
> . pravděpodobností a následků jiných než projektových havárií. Použitá metoda se začala nazývat pravděpodob-

nostní analýzou bezpečnosti (probabilistic safety analysis, PSA). Sleduje posloupnosti poruch včetně poruch
vlastních TBS. odhaduje pravděpodobnost poruchy v každém kroku a kombinuje jednotlivé pravděpodobnosti
poruch do celkové pravděpodobnosti, se kterou může celá posloupnost nastat. Následky havárie jsou obvykle
hodnoceny v odděleném výpočtu.

; Metody PSA analy/.ují chování reaktoru a jeho bezpečnostních prvků jako celého systému. Jsou zdůrazněny
vzájemné závislosti systémů, jako je vzájemná závislost několika systémů na společných zdrojích energie
a chladicích okruzích. Třebaže výsledky získané PSA nejsou přesné, vedly k pochopení mnoha otázek bezpeč-
nosti a byly velmi cenné jako návod pro projekt a postupy zajišťující bezpečnost. Některé z těchto výsledků jsou
uvedeny v této zprávě a použity pro získání názoru na celkovou bezpečnost současných jaderných elektráren.

Metody PSA poprvé propagoval ve Velké Británii Farmer a jeho spolupracovníci a dále je vyvíjela skupina
„ vedená Rasmussenem v analýze bezpečnosti dvou jaderných elektráren v USA [2]. Práce v USA odhalila, že

ochranná opatření v projektech jaderných elektráren by neučinila havárie tak nepravděpodobné jak se myslilo,
ale h škoda způsobená havárií by byla mnohem menší, než se dříve věřilo.

1.7 HAVÁRIE NA THREE MILE ISLAND

Oba tyto obecné závěry o pravděpodobnostech a následcích havárií byly potvrzeny o několik let později,
když na 2. bloku americké jaderné elektrárny Three Mile Island došlo k vážné havárii, která zničila reaktor, ale
nezpůsobila žádné zranění. Tato havárie rovněž potvrdila řadu jiných bodů. Až do té doby se vážné havárie
jaderných elektráren považovaly pouze za možné. Nyní se zjistilo, že mohou skutečně nastat a mohou být velmi

t | nákladné. Potvrdila se moudrost rozhodnutí budovat kolem reaktoru hermetickou budovu kontejnmentu.
Zatímco se z poškozené aktivní zóny reaktoru uvolnilo velké množství štěpných produktů a jejich velká část se
dostala do budovy kontejnmentu. únik radioaktivního materiálu z budovy kontejnmentu byl, měřeno radioak-
tivním ozářením lidi z okolí, nepatrný. Pečlivé studie, provedené později několika nestrannými skupinami

, ' r včetně několika skupin pověřených státem Pennsylvania, ukázaly, že tato havárie by stěží mohla způsobit nějaké
^ v radiační poškození i na neměřitelné úrovni. Lidé v okolí elektrárny však byli polekáni a jejich strach byl zčásti

\<" výsledkem jejich totální nepřipraveností na možnou havárii.
Havárie elektrárny Three Mile Island vedla k důležitému zlepšení bezpečnosti jaderných elektráren na celém

i světě. Některé ze získaných poznatků se mohly ihned využít ke zlepšení bezpečnosti jiných jaderných elektráren.
k' ^ Důležitým příkladem bylo poznání, že v dřívějších úvahách o bezpečnosti se dostatečně nezahrnul lidský faktor.
' ( Toto poznání vedlo k četným zlepšením projektu a provozních postupů. Další důležité změny technických

zařízení i postupů následovaly po výzkumu, podníceném touto havárií.
Zdůrazněn byl i význam pravděpodobnostní analýzy pro odhalování slabých míst v zajištění bezpečnosti

elektrárny, protože typ havárie v elektrárně Three Mile Island označila Rasmussenova skupina zajeden z nejvíce
pravděpodobných. Množství štěpných produktů uvolněných při havárii však bylo mnohem menší než množství,
předpověděné Rasmussenovou analýzou. Pozdější výzkum ukázal, že to bylo způsobeno příznivým účinkem
velkého množství vody, přivedené během havárie do budovy kontejnmentu. Tato voda zadržela většinu štěpných
produktů uvolněných z poškozeného paliva.

l.K ČERNOBYLSKÁ HAVÁRIE

Destrukce 4. bloku Černobylské jaderné elektrárny s reaktorem RBMK (sovětský reaktor chlazený lehkou
vodou a moderovaný grafitem) měla mnohem rozsáhlejší následky než havárie v JE Three Mile Island. Nejen
že byli usmrceni lidé bojující s havárií, ale těžké byly i následky mimo lokalitu, jak na velké části území SSSR,
lak i mimo uno území. Mnoho lidí žijících v oblastech ve značné vzdálenosti od místa havárie bylo zasaženo
spadem štěpných produktů a muselo být evakuováno. U mnoha z nich se život ještě nevrátil do normálních
kolejí. ŠkcxJa odpovídá obecným závěrům americké studie o hypotetických následcích těžké havárie jaderné
elektrárny bez účinne budovy kontejnmentu, vypracované v USA v roce 1957 (WASH-740). Ve studii se
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předpovídá, že důsledky by byly rozsáhlé, zasáhly by mnoho lidí v sousedních oblastech a velké úseky země
ve směru větru by byly vyloučeny z používání po dlouhou dobu po havárii.

Celková daň za černobylskou havárii na životě a zdraví lidí se stále ještě vyhodnocuje. Zahynulo třicet osob
i provozního personálu a požárníků, kieřY přišli na pomoc. Mnoho jiných lidí se muselo léčit z těžkých popálenin
a chorob, způsobených zářením. Vliv na onemocnění obyvatel rakovinou v budoucích létech v oblastech se
silným ukládáním štěpných produktů se stále ještě odhaduje. Nyní je však jasné, že počet dalších případů
rakoviny bude příliš malý, aby byl patrný na pozadí přirozeně se vyskytujících onemocnění rakovinou (běžně

f si neuvědomujeme, že normálně je rakovina příčinou 20 % všech úmrtí). Odhad dlouhodobých vlivů čemobyl-
' • - ské havárie je stále obtížný, protože je nezbytné odlišit skutečné fyzické poškození od psychologického

traumatu. Vlivy traumatu jsou vidět nejen u těch, kteří obdrželi vysoké dávky záření, ale i u mnoha z těch, kteří
obdrželi dávky srovnatelné s dávkami od přírodního pozadí nebo ještě mnohem menší.

V Černobylu bylo opět vidět, že ochrana proti haváriím se ztrátou kontroly nad jadernou řetězovou reakcí
: je zásadní. Čemobylská elektrárna byla projektována s provozním režimem, který by mohl vést k náhlému růstu

jaderné řetězové reakce, pokud by reakce nebyla ihned zastavena. V podmínkách havárie neexistovaly žádné
rychlé prostředky, které by ji zastavily.

Havárie rovněž opakovaně potvrdila tři poučení plynoucí z havárie v jaderné elektrárny Three Mile Island:

1. Bezpečnost je mnohem vyšší, je-li reaktor umístěn v masivní, spolehlivé a těsné stavbě, schopné udržet
štěpné produkty unikající při nejhorší možné havárii. Pokud by čemobylský reaktor byl umístěn v plně

* — dimenzované spolehlivé budově kontejnmentu, mohla být havárie zmírněna natolik, že by pracovníci
a obyvatelstvo bylo ohroženo obdobně jako v případě Three Mile Island. Je ovsem diskutabilní, zda by bylo
možné vyprojektovat stavbu kontejnmentu pro elektrárnu čemobylského typu. V každém případě je ne-
pravděpodobné, že se budou stavěl jaderné elektrárny čemobylského typu.

2. Třebaže obě havárie byly způsobeny chybami v projektu, v různém stupni byly bezprostředními příčinami
chyby provozního personálu. K těmto chybám došlo, protože operátoři plně nerozuměli svým elektrárnám.
Pro bezpečnost jaderných elektráren je nejdůležitější výcvik personálu, provozní postupy, které takovým
chybám zabrání a vybavení elektrárny, které by chránilo elektrárnu a obyvatelstvo i tehdy, jestliže k tako-
vým chybám dojde. Tato problematika je rozvedena v Základních bezpečnostních principech pro jaderné
elektrárny [I].

| 3. Jestliže lidé mohou havárie způsobit, lze také očekávat, že mohou účinky havárie, pokud k ní již dojde,
zmírnit. Řízení prací při likvidaci havárie bylo jak v JE Three Mile Island, tak v Čemobylské jaderné
elektrárně, v obou případech s důležitými následky. V elektrárně Three Mile Island provozní personál včas
obnovil chlazení silně poškozeného reaktoru, aby zabránil úniku velkého množství radioaktivního materiálu

* \ do životního prostředí. V případě čemobylské havárie evakuace lidí žijících v blízkosti elektrárny silně
^ snížila jejich vystavení záření a dekontaminace, provedená později, snížila dlouhodobé účinky, zvláště

\ v přilehlých oblastech. Řízením prací při havárii se může zastavit rozvoj havárie a tak ochránit zdraví
obyvatelstva (jako tomu bylo v Three Mile Island), nebo se mohou uskutečnit rozsáhlá opatření', která sníží

i. ' účinky na obyvatelstvo, jako tomu bylo v Černobylu. Důležitost řízení činností při havárii je rovněž
/ - rozebírána ve zprávě INSAG-3.

1.9 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZE STRANY VEDENÍ

V/.růstá poznání, že činnost vedoucích pracovníků odpovědných za bezpečnost musí vést k vybudování
kultury bezpečnosti provozu jaderných elektráren. O ní se podrobně hovoří v publikaci skupiny INSAG Kultura
bezpečnosti [3] a v kapitole 2.3 této zprávy.

Jednou důležitou společnou příčinou havárií v JE Three Mile Island a v Černobylu bylo selhání řídicích
procesů, které měly zajistit tuto kulturu bezpečnosti jako podstatnou složku vysoké úrovně bezpečnosti. V obou
případech existovaly slabiny v projektu, provozních postupech, výcviku a využívání provozních informací
a neexistoval žádný organizovaný mechanismus, který by zajišťoval zjišťování a odstraňování slabých míst.

Proto byly vytvořeny nové národní a mezinárodní orgány, jejichž cílem bylo vypracovat správné pracovní
postupy pro provoz jaderných elektráren a zajišťovat dodržování těchto postupů. Tyto organizace velmi účinně
pomáhaly zlepšoval pochopení důležitosti bezpečnosti jaderné energetiky a dosahovat vysoké standardy, nutné
k zajištění této bezpečnosti. Mají zásluhu na většině zlepšení bezpečnosti v posledních létech.
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- ; ; 1.10 TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNI"BEZPEČNOSTI
T ''
<i Uvedené havárie rovněž vedly k pečlivému přezkoumání technických zařízení některých jaderných elek-
, tráren. u kterých analýza a zkušenosti ukázaly, že mají inherentní problémy s bezpečností. Tento proces trvá.

, * Vedl k modifikaci některých elektráren (včetně projektu reaktoru RBMK použitého v Černobylu), k dočasnému
odstavení některých elektráren pro další studium a k trvalému odstavení několika elektráren, u kterých analýza

c naznačila, že zlepšení by bylo příliš nákladné nebo příliš obtížné.

i

1.11 ZPRÁVA INSAG-3

Po černobylské havárii skupina INSAG urychlila přípravu publikace INSAG-3 [ 1 ]. Tatopublikacepředkládá
obecně sdílené zásady tvořící základ bezpečnosti jaderných elektráren, zásady, které se utvrzovaly po řadu let

' mezinárodní výměnou informací a zkušeností. Obsahuje tři cíle bezpečnosti a dvanáct obecných zásad, doplně-
ných padesáti specifickými zásadami bezpečnosti.

Od svého vydání byla publikace INSAG-3 posuzována a rozebírána na rnnoha národních a mezinárodních
fórech. Přezkoumání potvrdila, že zásady bezpečnosti jsou opravdu obecně sdíleny v celé oblasti bezpečnosti
jaderných elektráren.

O dokumentu INSAG-3 je více v kapitole 2.

1.12 POUČENÍ Z JINÝCH UDÁLOSTÍ

Rovněž z událostí, které nebyly tak závažné, se získaly důležité poznatky z oblasti bezpečnosti. Rozsáhlý
požár elektrické instalace v americké jaderné elektrárně Browns Ferry vedl ke zlepšení protipožární ochrany
jaderných elektráren v mnoha zemích. Některé nehody v jiných elektrárnách ukázaly na důležitost spolehlivé
dodávky chladicí vody. Jiné nehody odhalily dříve nezjištěné cesty, kterými by jediná porucha mohla vyřadit

! • několik na první pohled nesouvisejících systémů.

Tyto nehody, které nebyly nazvány závažnými haváriemi, protože nebyla poškozena aktivní zóna reaktoru,
pomohly zlepšit bezpečnost vodo-vodních reaktorů na celém světě.

* |

1.13 VYUŽITI'ZKUŠENOSTÍ

' ' Sdílení provozních zkušeností, ať již přímou výměnou informací nebo prostřednictvím národních či mezi-
W v národních organizací, se stalo jednou z nejúčinnějších cest k celosvětovému zlepšení jaderné bezpečnosti. To

N^ si uvědomila většina organizací provozujících jaderné elektrárny. Byl zřízen systém sběru a využívání provoz-
ních zkušeností a rychlého šíření bezpečnostních informací. Tento postup se stává universálním. Hlavním cílem

> je. aby žádná abnormální událost neušla pozornosti a aby se problémy řešily. Tím se zabrání opakovanému
^ \ „ výskytu takových událostí a také havárií, které by mohly přímo či nepřímo z lakových událostí vzniknout, buď

t v téže lokalitě, nebo jinde. To odráží očekávání, že pro jakékoliv závažné havárie by nejpravděpodobněji byla
charakteristická předcházející událost, např. porucha zařízení nebo chyba, která by mohla být příčinou havárie,
kdyby ji provázela řada jiných poruch nebo nepříznivých podmínek a nekompenzovala nebo nekorigovala ji
hloubková ochrana. Výsledky analýzy založené na předchozích událostech jsou uvedeny v kapitole 3.5 této
zprávy.

1.14 ÚLOHA VÝZKUMU

Právč uvedené historické pokroky byly v podstatě diskrétními událostmi na pozadí trvalého zlepšování
technických metod a poznání, založeném na rozsáhlém výzkumu. V tomto ohledu sledoval vývoj bezpečnosti
reaktorů cestu, známou ze všech oblastí techniky. Většina technologie, na které spočívá bezpečnost jaderných
elektráren je konvenční technologií a byla převzata z jiných technických disc iplin. Pro jadernou bezpečnost však
byly tyto metody rozšířeny, aby se hlouběji pochopila porucha a její příčiny, než je v technice běžné. Některé
technické bezpečnostní systémy jaderných elektráren mají chránit před účinky rozsáhlých poruch systémů
vedoucích k vá/nému poškození elektrárny, třebaže se očekává, že po celou dobu životnosti elektrárny k takové
poruše nedojde. Tato zařízení by ledy neměla být nikdy zapotřebí. Přesto musí být schopna pracovat podle plánu,
kdyby jejich činnost byla někdy vyžádána. Zajištění spolehlivosti vyžaduje analýzu podmínek, v nichž je
normální technická databá/.e nedostatečná, zvláště v důsledku očekávaných vysokých teplot.
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•f
Programy výzkumu bezpečnosti, které poskytly nezbytný technický základ, byly prováděny po dobu

uplynulých 35 let. Výzkum, probíhající na celém světě a financovaný jak vládními, tak soukromými zdroji, si
vyžádal více než 5 000 mil. USD. Technické metody zajišťování bezpečnosti moderních jaderných elektráren
nyní dosáhly úrovně vyzrálé vědecké discipliny.

1.15 NĚKTERÉ POZNÁMKY K HISTORII BEZPEČNOSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Žádný jiný vývoj technologie, možná s výjimkou letectví, nedoprovázelo lak intenzivní soustředění na
bezpečnost, jako tomu bylo v případě jaderné energie. Někdo bude tvrdit, že takovéto zaměření bylo správné
v důsledku mimořádného nebezpečí. To může být pravda; skupina INSAG by si nepřála vidět svět s jadernými
elektrárnami bez příslušných bezpečnostních prvků a hloubkové ochrany, vyvinutých v uplynulých třech
desetiletích.

Společnost vynaložila značné zdroje na bezpečnost jaderných elektráren; tento proces byl rozsáhlý a časově
náročný a doprovázely jej dvě uvedené havárie, kterým se dostalo velké publicity. K haváriím došlo proto, že
předchozí poznatky byly ignorovány a sebeuspokojení vedlo ke snížení bdělosti.

Toto poznání je rovněž poučením z historie bezpečnosti jaderných elektráren a bylo využito k tomu, aby se
zabránilo podobným chybám v budoucnosti. Hloubková ochrana byla zesílena jak technickým vybavením, tak
příslušnými postupy.

Analýza se nyní zaměřuje na otázky, jaký je tento systém nyní a jak pracuje.
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SOUČASNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI REAKTORŮ

SOUHRN

Bezpečnost jaderných elektráren se rozvíjela a zlepšovala po dobu více než 35 let. Opatření v projektu
u provozní postupy vyvinuté pro zajištění bezpečnosti byly sjednoceny do logické struktury v dokumentu
INS AG-3 111. Tylo principy bezpečnosti ukazují, jak bezpečnost moderních jaderných elektráren spočívá na
hloubkovi ochrane, jejích ochranných projektových opatřeních a provozních postupech, které se vzájemně (jak
sdriovč. tak paralelní) doplňují a podporují. Principy bezpečnosti zdůrazňují důležitost kultury bezpečnosti,
která prostupuje všemi činnostmi souvisejícími s výrobou elektrické energie v jaderných elektrárnách
a zajišťuje, že všechny činnosti jsou prováděny kompetentně a s vyšším úsilím než je pouhá snaha dodržet
správný postup. Zahrnují cíle velmi vysoké úrovně bezpečnosti, takže u existujících jaderných elektráren nesmí
být pravděpodobnost havárie vedoucí k silnému poškození aktivní zóny bez účinků mimo lokalitu větší, než
jedna havárie za 10 000 reaktor-roků a pravděpodobnost havárie vyžadující ochranná opatření mimo lokalHu
elektrárny nesmí být včtší. než jedna za 100 000 reaktor-roků. Budoucí jaderné elektrárny by měly překračovat
tyto cíle alespoň desetkrát.

Dokument INSAG-3 obsahuje padesát specifických bezpečnostních principů. Principy začínají výběrem
lokality pro jadernou elektrárnu a postupují přes fázi projektu, výstavby, uvádění do provozu, provozu až ke
konečnému vyřazení z provozu. Dodatečné bezpečnostní principy stanovují potřebu vypracovat a zavést do
praxe prvky a opatření pro řízení činností při havárii a vypracovat plán, zahrnující havarijní opatření, třebaže se
nepředpokládá, že budou někdy třeba.

2.1 MODERNÍ KONCEPCE BEZPEČNOSTI

Až do černobylské havárie nedošlo nikdy u žádné průmyslové jaderné elektrárny k havárii, která by způsobila
radiační poškození obyvatelstva nebo pracovníků této elektrárny. Od této havárie k takové události opět nedošlo.
U žádné průmyslové elektrárny s lehkovodním nebo těžkovodním reaktorem nikdy k takové havárii nedošlo.

Černobylská elektrárna je jedna z několika elektráren podobné konstrukce, které mají takové fyzikální
charakteristiky, že jejich bezpečnost silně závisí na správných provozních postupech. Ostatní elektrárny tohoto
typu se nyní přezkoumávají, aby se určilo, jak jejich konstrukci zlepšit, a již byly provedeny některé úpravy,
napravující chyby v projektu.

Nyní je jasné, že budoucí jaderné elektrárny budou evolučně zlepšenými nyní existujícími lehkovodními
a lěžkovodními elektrárnami. Ty jsou v centru pozornosti této zprávy. Očekává se rovněž, že projekt a provoz
budoucí elektrárny budou splňovat bezpečnostní principy obsažené v dokumentu INSAG-3. Ve zbývající části
kapitoly 2 jsou uvedeny důležité aspekty dokumentu INS AG-3, významné pro současnou analýzu, a rozšiřující
dřívější krátkou informaci.

2.2 CÍLE BEZPEČNOSTI

V dokumentu INS AG-3 je uvedeno několik cílů bezpečnosti. Z pohledu této zprávy jsou nejdůležitější dva:
zabránit vážným haváriím a zajistit plnou ochranu před následky jakékoliv havárie, ke které by přesto došlo.
O úrovni bezpečnosti jaderné elektrárny se široce diskutovalo a v několika zemích byly cíle bezpečnosti přijaty.
Někde jsou cíle vyjádřeny kvalitativně požadavkem, aby jaderné riziko bylo značně nižší než ostatní rizika.
Některé cíle rovněž vyžadují, aby jaderné elektrárny byly bezpečnější než konkurenční způsoby výroby
elektrické energie. V některých evropských zemích je cílem bezpečnosti, aby elektrárny byly navrženy a pro-
vozovány tak. aby z aktivní zóny silně poškozeného reaktoru mohl uniknout velmi malý zlomek Štěpných
produktů (např. ve Švédsku a Finsku jde o 0,1 %). Jiné cíle bezpečnosti stanovují limity pro možné nepříznivé
účinky na zdraví i v případě, že dojde k havárii a ochranné prostředky nebudou fungovat tak, jak podle projektu
měly.

Ve zprávě INSAG-3 byl pro existující jaderné elektrárny navržen cíl. aby pravděpodobnost výskytu vážného
poškození aktivní zóny byla menší, než jednou za 10 000 reaktor-roků provozu. Řízeni činností při havárii
a opatření na zmírnění následků havárie by měly snížit pravděpodobnost velkých úniků mimo lokalitu na méně
než jednou za 100 000 reaktor-roků provozu. Zavedení všech bezpečnostních principů by měio vést k dalšímu
desetinásobnému zlepšení bezpečností.



Je důležité přiblížil si tento cíl pro budoucnost názorným způsobem. Kdyby ve světě bylo v provozu 1 000
jaderných elektráren budoucího typu, což je více než dvojnásobek současně existujících elektráren, uběhlo by
průmérnč 100 let mezi haváriemi typu Three Mile Island. Mezi haváriemi, vyžadujícími ochranu osob mimo
lokalitu elektrárny, by v průmčru mělo uplynout 1 000 let.

j 23 ZÁKLADNÍ ZÁSADY

V dokumentu INSAG jsou stanoveny základní principy, které by měly vést k požadované úrovni bezpeč-
ností. Těmito základními principy prostupuje několik důležitých myšlenek. Jednou z nich je důležitost racionální
organizační struktury s odstupňovanou odpovědností a pravomocí, zásada, kterou je třeba dodržovat v projektu,
výstavbě, provozu a vlastně ve všech etapách. Je zdůrazněna potřeba, aby bezpečnost hodnotily oprávněné osoby
a skupiny tvořené jak personálem provozovatele, tak externími pracovníky. Diskutuje se o postupech radiační
ochrany. Pozornost se rovněž věnuje takovým důležitým problémům jako je využívání informací o bezpečnosti,
výcviku a kvalifikaci provozního personálu a personálu údržby, zachovávání postupů, vedení záznamů a aktu-
alizací výkresů a popisů elektrárny a jejích systémů. Všechny základní principy jsou důležité. V následujících
třech kapitolách bude zvláštní důraz kladen na tň témata, obsažená v dokumentu INSAG-3.

Nutné požadavky bezpečnosti

Existují tři důležité provozní požadavky sloužící k zabránění úniku radioaktivního materiálu z elektrárny
a zvláště z aktivní zóny reaktoru:

- řízení výkonu reaktoru;

- chlazení paliva;

- zadržení radioaktivního materiálu vhodnými bariérami.

S těmito požadavky lze úzce spojit většinu ochranných prvků v projektu elektrárny a většinu jejích bezpeč-
nostních opatření.

Hloubková ochrana

Technickým základem bezpečnosti jaderné elektrárny je hloubkoá ochrana. Hloubková ochrana zahrnuje
opatření v projektu a provozní postupy. První linie ochrany udržuje elektrárnu v předepsaném normálním
provozním rozsahu. Druhá linie ochrany zahrnuje systémy a opatření, reagující na odchylku od normálního
provozního rozsahu, kterou způsobila buď porucha zařízení, nebo chyba obsluhy. Touto reakcí může být buď
návrat provozních podmínek do normálního rozsahu, nebo zastavení neutronové řetězové reakce. Třetí linie
ochrany zahrnuje systémy a opatření, která kompenzují libovolnou poruchu předcházejících linií ochrany
a zabraňují vývoji poruchy do havárie. Další linie ochrany by zabránila vážnému poškození jaderné elektrárny
a omezila lak rozsah havárie, pokud by k ní došlo. Ještě další Unie ochrany zajiSťuje, aby havárie vedoucí
k poškození elektrárny nezpůsobila újmu na zdraví pracovníkům elektrárny nebo obyvatelům v sousedních
oblastech. Hloubková ochrana je v elektrárně strukturovaná tak, aby poskytovala ochranu proti všem druhům
havárií, včetně těch. které se týkají mechanické poruchy, nebo chyby personálu elektrárny, nebo událostí mimo
elektrárnu jako jsou bouře, záplavy nebo silná zemětřesení. Tato ochrana by rovněž působila proti pokusu
o sabotáž.

Nelze zcela zajistil, aby jaderné elektrárny vybudované a provozované s využitím linií ochrany byly
chráněny před možností havárií s následným poškozením. Jejich strategií je, že bezpečnost jaderné elektrárny
spíše považují za kvantitativní relativní koncepci, chápou, že nikdy nemůže být dokonalá a místo toho hledají
možnosti jak dosáhnout co nej vyšší možné úrovně této bezpečnosti. Konec konců, při jakémkoliv úsilí neexistuje
absolutní bezpečnost a jaderná energetika není výjimkou. Je však možné, aby bezpečnost byla tak dobrá, že
většina lidí ji bude pokládat za absolutní. To je cílem jaderné bezpečnosti.

Kultura bezpečnosti

Při všech typech činností organizací a jednotlivců na všech úrovních má dostatečná pozornost věnovaná
bezpečnosti mnoho prvků:

- Každý jednotlivec si uvědomuje důležitost bezpečnosti.

- Znalosti a kompetence personálu, získané výcvikem a instruktáží a samostatným studiem.

- Angažovanost každého vedoucího pracovníka, který klade vysokou prioritu na bezpečnost a přijetí spo-
lečných bezpečnostních cílů jednotlivci.
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4 - Motivace vybudovaná vedením a projevující se stanovením cílů a vytvorením systému odměn a sankcí
|.i a vnitřní motivace jednotlivců.
' - Dohled včetně revizí a přezkoumávání s připraveností reagoval na zvídavost jednotlivců.

.* - Odpovědnost jednotlivce vyplývající z oficiálního pověření a popisu povinností a jasné pochopení této
odpovědnosti.

' Kuliura bezpečnosti má dvč obecné složky. První z nich, která je nutným rámcem činností uvnitř organizace,
.' je odpovědnost hierarchie řízení. Druhou je postoj pracovníků na všech úrovních k tomuto rámci činností a jeho

využívání. Ústředním bodem je. že kultura bezpečnosti vyžaduje provádění všech činností nad rámec prostého
souladu se správným postupem.

Koncepce kultury bezpečnosti má základní důležitost, protože zajišťuje angažovanost pracovníků a její
využili ke zlepšení bezpečnosti. Vyznám kultury bezpečnosti a způsoby, jak ji dosáhnout, jsou podrobně
probrány v publikaci MAAE č. 75-INSAG-4 [3] řady Safety Series.

2.4 SPECIFICKÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Základní principy dokumentu INSAG-3 dávají obecný základ pro strukturu činností a opatření, směřujících
k dosažení bezpečnosti. Jejich interpretace a aplikace se nalézá v padesáti specifických principech bezpečnosti,
klení je následují. Bezpečnostní principy jsou formulovány tak, aby strukturovaly hloubkovou ochranu podrob-
ným vyjmenováním prostředků k zajištění bezpečnosti ve všech stadiích existence jaderné elektrárny. Existují
bezpečnostní principy vztahující se na výběr lokality, projekt, výstavbu a výrobu, první uvádění do provozu
a provoz. Jiné bezpečnostní principy jsou věnovány řízení činností při havárii a havarijním postupům.

Tyto bezpečnostní principy nelze shrnout tak, aby byl zachován jejich dôležitý obsah, protože jsou velmi
podrobné. Pro podrobnosti odkazujeme čtenáře na dokument INSAG-3. Všech padesát specifických bezpeč-
nostních principů je podstatných. Optimální bezpečnost vyžaduje, aby pečlivá pozornost byla věnována
každému z nich.

INSAG věří, že jaderné elektrárny splňující tyto bezpečnostní principy dosáhnou tak vysokou úroveň
bezpečnosti, o kterou /NSAG usiluje.
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I 3 BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN

| SHRNUTÍ

| Tato publikace se zabývá bezpečností těch typů jaderných elektráren, které se budou v nejbližší době stavět
I a provozovat. Tyto elektrárny budou jako chladivo a moderátor neutronů používat lehkou nebo těžkou vodu.
? Jejich bezpečnost lze odhadnout ze záznamů o bezpečnosti a z pravděpodobnostních hodnocení bezpečnosti

elektráren podobných typů. které byly v minulosti postaveny. Tyto metody odhadu jejich bezpečnosti se
střetávají s jistými potížemi: první z nich vyžaduje shromáždit rozsáhlé provozní záznamy o historii (jsou
k dispozici pouze po dlouhém období provozu) a druhá má široké pásmo přesnosti. Přesto lze provést užitečné
odhady.

Nejdříve probereme historické záznamy. S jednou vážnou havárií (v jaderné elektrárně Three Mile Island)
za asi S 000 reaktor-roků provozu se dosavadní výsledek (pokud jde o vážné havárie u lehkovodnfch a těžko-
vodních jaderných elektráren) nezdá tak dobrý, jak předpokládá cíl skupiny INSAG pro existující jaderné
elektrárny. Tímto cílem je, že pravděpodobnost výskytu vážného poškození aktivní zóny bude menší, než jednou
za 10 000 reaktor-roků provozu. Uvedený výsledek je však přijatelně blízko k tomuto cíli. Druhým cílem
skupiny (NSAG pro existující elektrárny je pravděpodobnost havárie vyžadující krátkodobou reakci okolí
elektrárny ve formě opatření na ochranu proti radioaktivnímu materiálu menší, než asi jednou za 100 000
reaktor-roků provozu. Doposud nebyla nikdy třeba takováto ochranná opatření mimo lokalitu elektrárny
s Jehkovodním či těžkovodním reaktorem provést, třebaže provozní historie je příliš krátká, aby oprávnila závěr,
že tohoto kvantitativního cíle bylo dosaženo.

Při pokusech určit s pomocí PSA bezpečnost jednotlivých elektráren, velké" pásmo přesnosti zabránilo učinit
nějaký definitivní odhad. Přesto řada hodnocení podporuje závěr, že s jistými výjimkami splňují existující
jaderné elektrárny s vodou chlazenými a moderovanými reaktory bezpečnostní cíle, které pro ně skupina INSAG
stanovila. Výjimky jsou řešeny pomocí programů státního dozoru v příslušných zemích. Je-li u nějaké provo-
zované elektrárny podezření, že nesplňuje cíle skupiny INSAG, měla by být aplikována nápravná opatření.

Hodnocení bezpečnosti existujících elektráren tvoří základ pro názor skupiny INSAG, že současné jaderné
elektrárny s vodou chlazenými a moderovanými reaktory jsou přijatelně blízko splnění krátkodobých cílů
bezpečnosti a že budoucí jaderné elektrárny podobných typů, splňující bezpečnostní principy obsažené v pub-
likaci INSAG-3. splní rovněž dlouhodobé cíle skupiny INSAG pro budoucí elektrárny; a budou nejméně
desetkrát bezpečnejší než existující elektrárny.

3.1 BUDOUCÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Je plánováno odvodit bezpečnost, očekávanou u budoucích jaderných elektráren, na základě bezpečnosti
existujících elektráren podobných typů. Pouze dva z nyní používaných typů jaderných elektráren jsou navrho-
vány pro rozsáhlou budoucí výstavbu. Jde o elektrárny, používající reaktory moderované a chlazené lehkou či

" t těžkou vodou. Budoucí lehkovodní reaktory (LWR) jsou buď tlakovodní (PWR), nebo varné (BWR). Těžko-
vodní reaktory (HWR) jsou variantami reaktorů CANDU (projektované a stavěné v Kanadě). Na elektrárny
těchto obecných typuje tedy soustředěna pozornost.

3.2 J AK SE VYHODNOCUJÍ DOSAVADNÍ PROVOZNÍ VÝSLEDKY

V kapitole 2 byl zaveden pojem cíle bezpečnosti. Bylo řečeno, že takové cíle byly přijaty v řadě zemí
a některé z nich vytýčily skupina INSAG. Jak se lze ujistit, zda tyto cíle byly dosaženy?

Zdá se, že existují pouze dvě metody a obě se střetávají s potížemi. První metodou je rozbor dosavadních
výsledků, druhou je PSA. V dalším budou tyto metody postupně probrány.

3.3 DOSAVADNÍ PROVOZNÍ VÝSLEDKY VODOU CHLAZENÝCH REAKTORŮ

Komerční jaderné elektrárny s reaktory chlazenými a moderovanými lehkou či těžkou vodou dosáhly
přibližně 5 000 reaktor-roků provozu. Do konce tohoto desetiletí by to mělo být téměř 10 000 reaktor-roků.
U reaktorů těchto typů došlo dosud pouze k jedné velké havárii s vážným poškozením aktivní zóny reaktoru.
Touto havárií byla havárie v jaderné elektrárně Three Mile Island.
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L/c iLTjjumťniovut. že jaderná elektrárna Three Mile Island nebyla v provozu podle moderních standardů
ne/pecnosu a hýla by lo pravda. Ignorovat z tohoto důvodu havárii v Three Mile Island ve statistice provozu by
vš;ik nebylo správné. Až do tálo havárie se obecně předpokládalo, že provoz elektrárny je bezpečný.

Výsledkem je ledy jedna havárie s vážným poškozením aktivní zóny bez následků mimo lokalitu elektrárny za
asi 5 (XX) reaktor-roků. Na první pohled to nesplňuje cfl skupiny INSAG: ne vfce nezjedná vážná havárie aktivní
/ony iA 10 000 reakior-roků. Statisticky však tento výsledek tomuto cíli neodporuje. Každým dalším rokem se
k lom uio cíli jaderná energetika stále více blíží, pokud, jak se očekává, nedojde k žádné další vážné havárii.

Druhy cil skupiny INSAC se týká potřeby ochranných opatření mimo lokalitu elektrárny. V případě Three
Mile Island takových opatřeni nebylo třeba, ačkoliv po jistou dobu, z důvodu malého pochopení toho, co se
děje. se o takových opatřeních uvažovalo. Po dobu 5 000 reaktor-roků provozu nebyla tedy laková opatření
zapotřebí a cílem je ne více než jedna situace vyžadující tato opatření za 10 000 reaktor-roků. Dosavadní
provoz n í /.kuscnosii jsou příliš malé, aby jich bylo možno užít a musí uplynout mnoho let bez potřeby těchto
opatření, aby bylo možno říci. že tento cíl skupiny INSAG byl dosažen.

3.4 POUŽITI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI

Je-li pro odhad splnění cílů bezpečnosti jaderných elektráren použito pravděpodobnostního hodnocení
bezpečnosti, je problém velmi odlišný. PSA lze použít, je-li možnost újmy při havárii velmi malá. Přesnost je
vsak v těchto případech malá.

PS A se nyní rozsáhle používá ke zlepšování bezpečnosti jaderných elektráren. Jeho největší cena se spatřuje
ve zjišťování slabin projektu či provozu, protože tyto slabiny určují havárie, nejvíce přispívající k riziku.

PSA poskytuje odhady takových veličin jako je pravděpodobnost, že v daném roce v dané elektrárně může
dojít k určitému lypu havárie, která by silně poškodila aktivní zónu reaktoru. Může být rovněž použito pro odhad
typů a množství štěpných produktů, které by mohly uniknout z budovy kontejnmentu po vážné havárii a účinků
na okolní populaci a životni prostředí. Tyto účinky jsou udávány počtem úmrtí za rok, pravděpodobností
smrtelných případů rakoviny za rok a průměrnými pravděpodobnými finančními škodami za časové období.
Tylo hodnoty lze pro všechny možné typy vážných havárií sečíst a tak získat odhad celkového rizika.

Odhad se může také použít jako hodnocení úrovně bezpečnosti, dosažené jadernými elektrárnami. Avšak
musí se používat obezřetně, zvláště proto, že přesnost se snižuje, pokud se výpočet rozšíří z pravděpodobnosti
poškození aktivní zóny na následky mimo lokalitu. Z tohoto důvodu nejsou odhady pro jednotlivé elektrárny
definitivními mírami jejich bezpečnosti. Shromáždí-li se soubor výsledků pro několik elektráren, mají tyto
zdroje nepřesností, které jsou náhodné a v každé elektrárně se liší, tendenci se vzájemně eliminovat, takže
celková přesnost může být lepší než u jednotlivých případů.

Melody a výsledky PSA byly ve zprávě NUREG-1150 amerického státního dozoru nad bezpečností
jaderných elektráren NRC [4] podrobeny kritickému přezkoumání. V ní byly předloženy výsledky nových PSA
pěti amerických jaderných elektráren, získané s použitím metod, vedoucích k lepším odhadům vlivů nejistot ve
vstupních datech. Hloubka analýzy v tomto projektu a mezinárodní oponentura této zprávy klade výsledky
dokumentu NUREG-11S0 o Indu výše než jsou ostatní PSA. Závěry relevantní pro bezpečnostní cíle skupiny
INSAG jsou uvedeny v tab. 1 [4].

Způsob předložení výsledků nedovoluje přímo srovnal pravděpodobnosti vyžadování zásahu mimo lokalitu
elektrárny. Hodnoty v tabulce 1 jsou ledy odhady pravděpodobnosti havárie, která způsob/ nejméně jedno
následné úmrtí na rakovinu. To je konzervativní náhrada bezpečnostního cíle skupiny INSAG.

Tab. 1 ZÁVĚRY ZPRÁVY NUREG-1150

Jaderná elektrárna

Surry

Peach Bottom

Zion (modifikovaná)

Sequoyah

Grand Gulf

Pravděpodobnost poškození aktivní
zóny za 10 000 reaktor-roků

0,2

0,02

0,6

0,6

0,4

Pravděpodobnost nutnosti opatření
mimo lokalitu za 100 000 raaktor-roků

0,3

0,3

1.0

2,0

0.1
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i Zdá so. že všechny elektrárny analyzované v NUREG-1150 splňují cíl skupiny 1NSAG v oblasti očekávané
( Četnosti poSkození aktivní zóny u jaderných elektráren současné generace, Cj. výskyt poškození aktivní zóny
f méně než jednou za 10 (XX) reaktor-roků. Všechny elektrárny kromě Sequoyah splňují druhý cíl (potřeba opatření
$ mimo lokalitu elektrárny menší než jednou za 100 000 reaktor-roků) nebojsou lepší. Elektrárna Sequoyah tuto
'"_ cílovou hodnotu překračuje dvakrát, což je v rozsahu nepřesnosti těchto odhadu.

| Je nutnC poznamenat, že původní analýza jaderné elektrárny Zion zjistila jako hlavního přispěvatele k riziku
i jeden typ havárie; celková pravděpodobnost poškození aktivní zóny byla v důsledku toho vyšší než jednou za
f 10 000 reaktor-roků. Z tohoto důvodu se v jaderné elektrárně Zion provádějí úpravy, které mají zabránit této

výjimečné posloupnosti; lo sníží odhadovanou pravděpodobnost vážného poškození aktivní zóny na hodnotu
"* 0.6 za 10 000 reaktor-roků. uvedenou v tab. 1. Ilustruje to zlepšení bezpečnosti elektrárny, které může přinést

její PSA. To je jeden z nejdůležitějších přínosů této metodologie.
Existuje rovněž mnoho PSA jaderných elektráren v USA a jiných částech světa, která však neprošla

mezinárodní oponenturou jako PSA v dokumentu NUREG-1150 [4).

3.5 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ PROVOZNÍCH ZKUŠENOSTÍ

Zatímco absolutní hodnoty pravděpodobností vypočtené s pomocí PSA nejsou tak přesné, jak bychom si
přáli, smysluplnějšími jsou jejich časové trendy. Výzkumný pracovník amerického Státního dozoru nad

«. bezpečností jaderných elektráren (NRC) publikoval zprávu [5], ve které srovnává současnou četnost "předchůd-
ců havárie s jejich četností v předcházejících létech. To bylo využito jako základ odhadu pravděpodobnosti
vlastních vážných havárií. Byl učiněn závěr, že v posledních několika letech byla střední pravděpodobnost
poSkození aktivní zóny mnohem menší než byla u provozovaných elektráren uplatněna poučení z havárie Three
Mile Island. Byloodhadnuto, že u jedné elektrárny se snížila pravděpodobnost poškození aktivní zóny z hodnoty
řádově 1 za i 000 let před rokem 1979 na současnou hodnotu mezi 1 za 10 000 a 1 za 100 000 let.

Protože se stejná zlepšení bezpečnosti JE provádějí na téměř celém světě, lze tento závěr příslušně
extrapoloval.

3.6 VÝJIMEČNÉ PŘÍPADY

Odhaduje se, že několik jaderných elektráren s vodou chlazenými a moderovanými reaktory má v důsledku
neadekvátních bezpečnostních systémů nebo specifických slabin projektu (které ještě nebyly opraveny nebo
kompenzovány) pravděpodobnosti poškození aktivní zóny řádově vyšší, než je cíl skupiny INSAG. Národní
programy dozoru aktivně sledují jejich zlepšení. Je možné, že i tyto elektrárny by ve skutečnosti splnily cíle
skupiny INSAG vzhledem k přesnosti jejich PSA, ale v zájmu konzervaiivismu INSAG věří, že jsou-li
pochybnosti o splnění bezpečnostního cíle v některé elektrárně, měla by tato elektrárna býl odpovídajícím
způsobem zlepšena.

3.7 ZÁVĚR
t

Skupina INSAG dochází na základě předcházejícího přehledu historie a PSA k závěru, že s jistými výjimka-
mi je bezpečnost současné generace lehkovodních a těžkovodních jaderných elektráren v rozumném souladu
s jejími stanovenými cíli. Dále dochází k tomu, že podobné budoucí elektrárny budou plně vyhovovat bezpeč-
nostním principům uvedeným v dokumentu INSAG-3, budou ještě bezpečnější a splní dlouhodobý cd -
dosáhnou desetinásobně vyšší úrovně bezpečnosti, než mají existující elektrárny.

£2jSJli|£^]5j^^
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JADERNY PALIVOVÝ CYKLUS

SHRNUTI

Skupina INSAG uznává, že při vyhodnocování bezpečnosti jaderné alternativy se musí zvažovat celý
palivový cyklus a ne pouze elektrárny vyrábějící elektrický proud. Zbývající části palivového cyklu zahrnují
tčžbu. chemickou a fyzikální úpravu uranu na palivové články a závěrečnou část, související se skladováním
a likvidací vyhořelého paliva. V některých zemích zahrnuje poslední činnost chemické přepracování, které
umožňuje znovu využil čási obsahu vyhořelého paliva a tím značně snižuje objem likvidovaných odpadů.
Množství skutečného odpadu z jademé elektrárny je velmi malé, asi 300 OOOkrát menší než odpadu z uhelné
elektrárny. Množství vyhořelého paliva vyjímaného z jaderné elektrárny je asi 10 OOOkrát menší než množství
popela z uhelné elektrárny.

Mezi riziky, souvisejícími s palivovým cyklem, mají rizika, týkající se těžby uranu odlišné postavení.
Konvenční nebezpečí pro horníky těžící uran jsou stejná jako ta. kterým Čelí ostatní horníci, s výjimkou horníků
v uhelných dolech, kde je nebezpečí větší. Horníci těžící uran rovněž podstupují riziko vdechování radonu, při
správné ventilaci však toto riziko je udržováno pod doporučenými limity, stanovenými mezinárodními organi-
zacemi na ochranu pracovníků. Jediný další zdroj nebezpečí v této části palivového cyklu souvisí s hlušinovými
haldami, obsahujícími zbytky po extrakci uranu z uranové rudy. Tyto umělé zdroje radonu emitují pouze malou
část radonu uvolňovaného všude na Zemi z hornin, půdy a mořské vody. musí však být vyčleněny, protože
představují koncentrovanější zdroje. Proto je nutno tyto haldy izolovat a zabránit šíření jejich obsahu do okolí.

První krok závěrečné části palivového cyklu je skladování vyhořelého paliva v jaderných elektrárnách poté,
co bylo vyjmuto z reaktoru. To je jednoduchý a časem prověřený proces, kdy se vyhořelé palivo skladuje pod
vodou v hlubokých bazénech bez nehody po desetiletí, od doby, kdy byly do provozu uvedeny první jademé
reaktory.

Po dočasném skladování v jaderné elektrárně je třeba provést konečnou likvidaci tohoto odpadu. Třebaže se
někdy říká, že problém likvidace vysoce radioaktivního odpadu z jaderných elektráren nebyl dosud vyřešen,
není tomu tak. Takových odpadů pro skladování není mnoho, protože jademé elektrárny nepotřebují příliš
mnoho paliva a v jaderné oblasti existuje o způsobu jeho likvidace shoda. Odpad má být uložen do kontejnerů
vysoce odolných proti korozi a uskladněn v suchých úložištích v hlubokých geologických formacích. Sklado-
vaný materiál může být tvořen vlastními palivovými články a v tomto případě zůstávají štěpné produkty
uzavřeny v palivu, ve kterém vznikly. Některé země však přepracovávají vyhořelého paliva, aby znovu využily
část jeho cenného obsahu a snížily objem skutečného odpadu. Štěpné produkty se pak převádějí do skla
s dlouhou dobou životnosti a to. se skladuje v úložištích v kontejnerech odolných proti korozi. V několika
zemích probíhá výzkum jiných, složitějších metod ukládání odpadu z přepracovaného jaderného paliva. Příkla-
dem je návrh využil transmutace některých radioaktivních složek.

Nepříznivé vlivy úvodní a závěrečné části jaderného palivového cyklu na lidstvo jsou malou částí celkového
radiologického důsledku jaderné energie a ten je malý ve srovnání s důsledky vystavení lidí působení kosmic-
kého záření, radonu a vlastního záření Země.

4.1 JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS

Bezpečnost jaderné energie není otázkou pouze bezpečnosti elektráren, vyrábějících elektrickou energii. Je
nutný celý průmyslový komplex na dodávku jaderného paliva do reaktoru a další komplex, který není v mnoha
zemích zatím ještě vybudován, a který se bude zabývat likvidací vyhořelého paliva po jeho vyjmutí z jaderných
elektráren. Tyto komplexy jsou součástí toho, co se nazývá jaderný palivový cyklus.

Úvodní část jaderného palivového cyklu tvoří těžba a úprava rudy, extrakce a rafinace uranu, jeho konverze
na surovinu pro výrobu jaderného paliva (u lehkovodních reaktorů je zde nejdůležitějším krokem obohacení
uranu štěpitelným izotopem 2 3 5 U ) a výroba palivových článků. Po ozáření v reaktoru, kde se část uranu přemění
na štěpné produkty, se palivové články z reaktoru vyjímají a dočasně skladují ve vodních bazénech v elektrárně.
V závěrečné části palivového cyklu se mohou zpracovat dvěma způsoby: vyhořelé palivo lze odeslat přímo ke
konečnému skladování jako odpad, nebo se může chemicky přepracovat tak, aby se získaly užitečné části jeho
obsahu a zbývající odpad pak odeslal ke konečnému skladování.

Ve velké jaderné elektrárně se štěpením spotřebovává pouze 1 - 3 kg uranu denně. Většina uranu se v palivu
vůbec neštípí. Střední denní množství paliva v reaktoru je v typickém případě asi 100 kg, z něhož se asi 4 kg
štěpením spotřebuje a dále zůstává nezměněné palivo, které lze v principu regenerovat. To je nutno srovnat s asi
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10 miliony kg uhlí, spáleného denně ve srovnatelné uhelné elektrárně. Množství odpadu z jaderné elektrárny je
proto odpovídajícím způsobem menší než odpad z uhelné elektrárny.

Jako u všech rozsáhlých průmyslových průmyslových činností, přinášejí činnosti palivového cyklu svá
specifická rizika pro zdraví a životní prostředí. Zdroji tohoto rizika v jaderném palivovém cyklu jsou malá
radioaktivita suroviny (uranu) a intenzivní radioaktivita vyhořelého paliva (od štěpných produktů, které se tvoří
za provozu v jaderném reaktoru). Jak již bylo konstatováno, množství odpadu je poměrně malé, ale manipulaci
s ním a jeho likvidaci, aby se štěpné produkty a jejich záření nestaly nebezpečím pro člověka a životní prostředí,
se musí věnovat péče.

4.2 POČÁTEČNÍ ČÁST PALIVOVÉHO CYKLU

Surovinou pro jadernou energetiku je prvek uran. Uran se nachází do jisté míry všude na Zemi - v půdě,
horninách a dokonce i v mořské vodě. Uran je radioaktivní, ale protože rychlost jeho radioaktivního rozpadu je
malá. jeho radioaktivita je slabá. Nicméně, když je uran v přírodě koncentrován, jako je tomu v některých rudách
a v odpadech z těžby, stávají se jistá opatření na ochranu zdraví nezbytnými.

Těžba a úprava uranu představuje pro pracovníky jistá rizika, která jsou podobná rizikům v mnoha jiných
důlních činnostech, protože metody jsou v podstatě podobné. Výjimkou je těžba uhlí, kierá je nebezpečnější,
neboť může dojít k požárům a explozím, horníci vdechují uhelný prach, který může vyvolat často smrtelnou
pneumokoniózu.

Pokud nejsou vhodná opatření, jsou i horníci těžící uran vystaveni specifickým nebezpečím, způsobeným
vdechováním vyšších koncentrací radonu a jeho dceřiných produktů; jde o produkty radioaktivního rozpadu
uranu. Uran se rozpadá do rozpadové řady radioaktivních prvků zahrnující radium a radon poblíž konce tohoto
řetězce, končícího neradioaktivním izotopem olova. Radon je v důsledku radioaktivního rozpadu uranu
v přírodě.příiomen všude ve vzduchu. V uranových dolech je koncentrace radonu vyšší, neboť je větší výskyt
uranu. Vdechovaní radonu může zvýšit riziko rakoviny plic z ukládáni produktů jeho radioaktivního rozpadu
v plicích. Jc-li zajištěna vhodná ventilace, roční dávka záření, kterou obdrží horníci těžící uran z radonu
a produktů jeho rozpadu se sníží na hodnotu, ležící v mezích doporučených expozic pracovníků, při kterých
jsou účinky velmi malé. Kromě toho je počet horníků v uranových dolech potřebný pro zajištění potřeb
jaderného průmyslu relativně malý. I přes přijímaná opatření jsou dávky záření u horníků vyšší, než u pracovníků
ve většině zbylých částí palivového cyklu. Když jsou vzata v úvahu rovněž konvenční nebezpečí důlní činnosti,
je tato část palivového cyklu pro pracovníky nejnebezpečnější.

Hlušinové haldy z úpravy uranové rudy stále obsahují malý zbytek uranu a většinu radia, které doprovázelo
původní uran. Odpad je z úpraven vypouštěn do nádrží. Haldy odpadu hromadící se v nádržích jsou zdrojem
radioaktivního radonu a zvyšují normální únik radonu z půdy. Celková rychlost uvolňování radonu z odpadů je
malá ve srovnaní s množstvím radonu, vstupujícího do zemské atmosféry z normálního radioaktivního rozpadu
uranu v půdě a je zvláště malá ve srovnání s uvolňováním radonu z půdy během orby při pěstování obilí. Na
hlušinových haldách odpadů z úpravy uranové rudy může dojít k nežádoucím vysokým koncentracím radonu.
V této souvislosti je z důvodu bezpečnosti třeba zajistit, aby tyto odpady byly nepřístupné a jejich obsah se
nešířil do okolí. Poločas rozpadu izotopů radonu je malý a izolace je považována za dostatečnou, když se odpad
pokryje vrstvou betonu, asfaltu, nebo slabou vrstvou půdy. která zadrží radon do doby než se rozpadne. Toto
opatření také chrání proti vdechování prachu nesoucího uran a jeho jiné radioaktivní dceřiné produkty rozpadu.
Takovéto řešení je pouze dočasné, protože radon se bude dále uvolňovat, prakticky neustále, a bude třeba
trvalejší řešení.

Některé skládky odpadu nebyly v minulostí dobře řízeny a chráněny. Někdy se odpadová hornina z hald
dokonce těžila na stavební materiál pro domy. Nebezpečí spojenému s tímto materiálem je třeba se vyhnout;
tento fakt je nyní dobře znám.

Profesionální expozice a místní dávky z dalších částí činností v počáteční fázi palivového cyklu (výroba
jaderného paliva a manipulace s ním) jsou zanedbatelné a značně pod normálními dávkami záření přirozeného
pozadí. Jsou zahrnuty v odhadech rizika v Dodatku III.

4.3 ZÁVĚREČNÁ ČÁST PALIVOVÉHO CYKLU

Často se tvrdí, že se dosud nenalezlo žádné řešení problému likvidace jaderných odpadů. Ve skutečnosti
bylo podrobně zvažovalo několik uspokojujících způsobů likvidace odpadů a odborníci se shodují na prefero-
vaných metodách. V obecné strategii řešení tohoto problému stále existují alternativy, v nichž se obecně odrážejí
rozdíly v detailech palivového cyklu v různých zemích.
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Probitím usnadňuje skutečnost, že objem paliva v jaderné elektrárně je tak malý, že je možné uskladnit
vyhořelé palivo nebo odpad vyprodukovaný za celou dobu životnosti elektrárny v poměrně malém prostoru. To
je významnou ekologickou výhodou jaderné energetiky - odpady, které produkuje se automaticky nešíří do
životního prostředí jako uhelné elektrárny. Naopak, radioaktivní materiál v jaderném odpadu je po dlouhá
období, možná navždy, uchován v palivových článcích ve kterých poprvé vznikl. Skladování těchto použitých
Článků po dobu mnoha let provozu elektrárny není vůbec žádným problémem; technologie skladování v bazé-
nech naplněných vodou je používána po desetiletí. Suché skladování ve stíněných kontejnerech bylo rovněž
demon sírováno a používá se v řadě zemí. Skladování paliva v jaderné elektrárně kteroukoliv z těchto metod
nevede k žádnému ozáření pracovníků či obyvatelstva.

Trvalé uložení vyhořelého paliva

Rozdílné názory se objevily v souvislosti s metodami, které se mají použít pro dlouhodobé ukládání. Některé
zeme1 se rozhodly ukládat své vyhořelé jaderné palivo přímo, bez předchozího přepracování pro získání v něm
obsaženého cenného uranu a plutonia Palivo by nejdříve bylo vloženo do kontejneru, který by byl navržen tak,
aby vzdoroval korozi a jinému chemickému působení. Takto chráněné palivové články by byly uloženy
v umělých jeskyních v geologických formacích s odpovídající stabilitou a zajištěných tak. aby do nich po dlouhá
časová období nevnikla podzemní voda. Nepřítomnost vody by vyloučila korozi a zabránila by rozšíření
radioaktivních materiálů vodními trasami. Existuje řada studií této metody ukládání vyhořelého jaderného
paliva, z nichž mnohé byly vypracovány nestrannými orgány jako jsou národní akademie a vládní komise.
Všechny došly k závěru, že tyto metody konečného ukládám'by bezpečně uchovaly uložený materiál po velmi
dlouhá časová období, dost dlouhá na to, aby uložený materiál radioaktivním rozpadem přestal být nebezpečný.
Uložený odpad by měl zůstat neporušený po dobu 10 000 lei a více. To se blíží dvojnásobku trvání civilizace
na Zemi. Je to rovněž přibližně doba od konce poslední doby ledové.

Třebaže mnoho jednotlivců z obyvatelstva zůstává skeptických, většina vědecké veřejnosti je přesvědčena,
že ochrana lidí a životního prostředí může být po tato dlouhá období a do neomezené budoucnosti zajištěna.
Toto přesvědčení je založeno na pochopení příslušných vědeckých informací: rychlostí koroze skladovacích
kontejnerů, odvodu tepla z vyhořelého paliva, geologie a možného pohybu spodních vod úložištěmi odpadů
a okolními geologickými formacemi. Tyto vědecké informace jsou založeny na příslušném výzkumu a analy-
tické postupy extrapolace do budoucnosti mohou být překontrolovány v laboratorních nebo terénních experi-
mentech.

Přesto opozice veřejnosti dramaticky zpomalila zahájení skladování vyhořelého paliva ve většině zemí, které
zamýšlely tuto metodu využít. Přání politiků a průmyslu realizovat tento proces nebylo tak silné, jak by mohio
být. Tuto situaci bylo možno tolerovat, neboť organizace provozující jaderné elektrárny mohou skladovat
vyhořelé palivo ve skladovacích bazénech v elektrárně po velmi dlouhá časová období, protože množství
vyhořelého pálívaje poměrně malé. Takové dočasné řešení ovšem nemůže trvat stále.

Přepracování vyhořelého paliva

Mnoho zemí s rozsáhlými jadernými programy se rozhodlo ve prospěch přepracování vyhořelého paliva.
V několika zemích jsou v provozu komerční přepracovací závody, např. závod v Sellafieldu ve Velké Británii
a závody La Hague a Marcoule ve Francii. Kapacita těchto závodů představuje pouze 25 % vyhořelého paliva
ze současných jaderných elektráren, jsou však stavěny další přepracovací závody.

Přepracování je založeno na rozpouštění vyhořelého paliva ve vhodné kyselině a z následné chemické
separace složek. Plutonium se opětovně využívá jako palivo rychlých reaktorů nebo lehkovodních či téžkovod-
ních reaktorů. Uran lze uskladnit, použít v budoucnosti pro rychlé množivé reaktory k výrobě dalšího plutonia
jako paliva pro reaktory. Štěpné produkty a inertní složky, např. kovové pokrytí paliva, jsou odděleny jako odpad
a odvezeny ke konečnému uložení, jak bude popsáno v následujícím oddíle. Během přepracování jsou do
atmosféry vypuštěna malá množství některých radioaktivních nuklidů, hlavně tritia, C, Kr a J. Tyto
nuklidy se rychle rozptýlí v atmosféře a jejich koncentrace zůstávají nízké. Přispívají zanedbatelně ke globál-
nímu dávkovému úvazku od přirozeně se vyskytující radioaktivity. Odborná organizace OSN - UNSCEAR [6]
odhadla dávkové úvazky (celková dávka záření po celou dobu a všechny zasažené osoby) od těchto nuklidů,
jestliže veškeré současně vyprodukované vyhořelé palivo by mělo být přepracováno.

Bylo zjištěno, že tyto dávkové úvazky jsou velmi malé ve srovnání s dávkovými úvazky od přírodních zdrojů.

Jestliže by se však jaderný průmysl měl značně rozšířit, pak s běžně prováděným přepracováním bylo by
třeba zavést opatření na oddělení a skladování některých vzácných plynů, které jsou radioaktivními štěpnými
produkty (hlavně Kr). Technologie je známa a byla vypracována
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«• Skladování odpadů z přepracování
Po přepracování budou štěpné produkty z vyhořelého paliva koncentrovány do vysoce aktivního odpadu,

převedeny do skla s dlouhou životností a uzavřeny do kontejnerů odolných proti korozi. Tyto kontejnery budou
uloženy do konečného úložiště. Úložištěm bude podzemní dutina podobná té pro nepřepracované palivo. Výběr
geologického prostředí, u kterého by měla být jen velmi malá pravděpodobnost vniku vody. by poskytl ochranu
proti korozi a toužení kontejnerů s odpadem a zabránil by transportu radioaktivního obsahu vodou tam, kde by
mohl způsobit ohrožení.

' Fenomén Oklo
Objev ložisek uranové rudy v gabunské lokalitě Oklo zvýšil důvěru v to, že by nedošlo k žádnému rozšíření

skladovaných odpadů z přepracování vyhořelého paliva. V této lokalitě se před asi tisíci miliony léty ukládal
uran v bažinaté oblasti v tak velké koncentraci, že nastala přirozená štěpná řetězová reakce. Pokračovala na

: nízké úrovni po dlouhou dobu a vyprodukovala mnohem více štěpných produktů než jakákoliv jaderná
elektrárna. Téměř všechny štěpné produkty zůstaly na místě, kde vznikly a ani trvale přítomná voda v bažině je
nerozptýlila.

Ozáření způsobené skladováním
Všechny země s národními programy hospodaření s jaderným odpadem vycházejí z toho, že jaderný odpad

by se měl skladovat tak, aby nedošlo k následnému ozáření lidí, a pokud by se úložiště odpadu porušilo, aby
__ ozáření bylo malým zlomkem ozáření od přirozeného pozadí. Současná doporučení Mezinárodní komise pro

radiologickou ochranu (ICRP) žádají, aby maximální roční efektivní dávka u jednotlivce v případě havárie
úložiště byla mnohem nižší, než normální dávka od přirozeného pozadí.

Vyřazování jaderných elektráren z provozu
Na konci životnosti jaderných elektráren budou tyto elektrárny vyřazeny z provozu a nakonec demontovány.

Zatímco jsou obavy z nákladů, vliv na zdraví lidí a na bezpečnost bude malý. Konkrétně, radioaktivní odpady
z demontáže jaderné elektrárny nebudou představovat žádné ohrožení zdraví veřejnosti. Jejich celková radioak-
tivita je mnohem nižší než radioaktivita vyhořelého jaderného paliva.

, . 4.4 VLIVY N A ČLOVĚKA

Nepříznivé vlivy počáteční a závěrečné části jaderného palivového cyklu na lidstvo jsou zahrnuty v analýze
uvedené v Dodatku III. v odhadech celkového rizika plynoucího z výroby elektrické energie v jaderných

• r elektrárnách.Jsournenšíčástícelkovéhoradiologickéhorizikajadernéenergetiky^terésamotnéjevelmirnalé
' J& \ ve srovnání s rizikem od normálního vystavení lidí kosmickým paprskům, radonu a přímému záření Země.

1
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r-
POŽADOVANÉ RYSY BUDOUCÍCH ELEKTRÁREN

I Součine zpomaleni růstu jaderna energetiky nabízí příležitost k další konsolidaci bezpečnosti jaderných
! . j elektráren zlepšením konstrukce budoucích reaktorů. Tento proces může začít přirozenějším využitím bezpeč-

: nosmích principů u starších projektů elektráren. Elektrárny, postavené podle takto upravených projektů, mohou
i byl dlouhodobé ménč nákladné, méně složité a přijatelnější pro obyvatelstvo.

i .' Kromě tohoto procesu konsolidace poznatků z minulosti existuje příležitost k dalšímu podstatnému zlepšení
úrovně bezpečnosti jaderných elektráren cestou změn v budoucích projektech. Skupina INSAG uvádí v této
zprávě doporučeni, kierá by měla být v projektech budoucích elektráren uplatňována. Tato doporučení jsou
založena na úrovni bezpečnosti navrhované Bezpečnostními principy obsaženými v INSAG-3 a v jistých
směrech ji ještě překračuje. Věří se, že úroveň bezpečnosti, která může být na jejich základě dosažena, by byla

' podstatně vyšší i než ta, která byla dříve uváděna jako cíle skupiny INSAG. Bezpečnost by byla nejméně
desetkrát vyšší než u konkurenčních metod výroby elekiri* .é energie a dosáhla by úrovně, která v tomto
moderním technologickém světě nemá obdoby. Skupina INSAG však zároveň varuje, že zavádění (ěchlo
doporučení musí vzít v úvahu potřebu vyhradit společenské zdroje na nejúčinnější způsoby snížení rizik všech
druhů, ne pouze ri/.ik, .souvisejících s jadernou energií.

Jako žádoucí jsou uváděny tyto principy:
___ Základní bezpečnosiní principy stanovené v INSAG-3 by se měly stát závaznými s následujícími převažu-

jícími prvky:
- Hloubková ochrana zůstává jako základní prostředek zajištění bezpečnosti jaderných elektráren.
- Zůstávají tři základní zásady bezpečnosti: udržování chlazení, regulace hladiny výkonu a zamezení

úniku radioaktivního materiálu.
Pokud jde o specifické projektové otázky:
- Návrh projektu elektrárny by měl být rozšířen tak, aby zahrnoval požadované postupy pro provoz

a údržbu.
- Projekt by měl býl jednoduchý.

^ - Elektrárny by mčly býl projektovány jako uživatelsky přátelské.
- Projekt by měl dále snížit závislost na včasném zásahu operátora.
- Projekt systému zabraňujícího šíření štěpných produktů po projektové havárii by měl brát v úvahu hod-

noty tlaku a teploty, vyplývající z analýz nadprojektových havárií.
ij/s - Havárie, které by značně přispěly k riziku, by měl projekt vyloučit nebo by měla být snížena jejich
^ JN pravděpodobnost či jejich následky.
^ - Elektrárna by uičla být opatřením v projektu patřičně chráněna proti sabotáži a útoku s použitím kon-

venčních zbraní.
K - Opatření v projektu by měla snížit nejistoty ve výsledcích pravděpodobnostních analýz bezpečnosti.

- Měly by být vzaly v úvahu pasivní bezpečnostní prvky.

5.1 DALŠÍ ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI

Důležitou povinností jaderně energetického průmyslu je, aby jeho činnost byla tak bezpečná, jak ji lze
rozumně dosáhnout. To znamená, že by se měly využívat příležitosti ke zlepšení a přitom vždy zvažovat přínos
pro bezpečnost, dodatečné náklady a možnou potřebu zlepšit bezpečnost v jiných oblastech společnosti.
Pozornost věnovaná této povinnosti je správnou reakcí na zřejmé přání veřejnosti, aby jaderná energetika byla
výjimečným způsobem bezpečná.

Na celém světě se rozvoj jaderné alternativy zpomalil a je tedy správné přezkoumat, jak posílit a zlepšit její
bezpečnost. Posílení znamená, že nalezené možnosti zlepšení projektu by se měly promítnout přímo v projektu
a ne jako dodatečně uplatněné požadavky. To umožní zjednodušení projektu a prvky a uspořádání lze provést
lak. aby byly pro uži vatele příjemnější. Jestliže se usnadní přijetí jaderné energetiky veřejností, povede to k další
výhodě ve formě snížení výrobních nákladů.

Pova/.ují-li se dodatečná zlepšení bezpečnosti za nezbytná pro budoucnost jaderné alternativy, je možné
postoupit dále. Lze uvažovat o dalších alternativách projektu, jako jsou ty, které se budou rozebírat níže.
Takovými dalšími zlepšeními by se zajistila dlouhodobá bezpečnost, překračující tu, kterou nabízejí bezpeč-
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k nostní principy ve zprávě INSAG-3. Jak je uvedeno v této publikaci, úroveň bezpečnosti, kterou mají přinést
I obhajovaná opatrení, by již daleko překročila úroveň, jakou lze dosáhnout u jiných způsobů výroby elektrické
£ energie a neměla by obdoby v žádné jiné oblasti technologie.

i Takováto zlepšení bezpečnosti je možné podporovat pouze tehdy, lze-li je realizovat bez neúměrných
Í nákladů. Proto snaha o dosažení extrémní bezpečnosti bude konfrontována s možnost/, že moudřejší by mohlo
| být převedení zdrojů společnosti do jiných oblastí, kde je úroveň bezpečnosti mnohem nižší.

.1
í 5.2 BUDOUCÍ RYSY

Aákladnl bezpečnostní principy dokumentu INSAG-3 {!] zůstávají v platnosti a mely by se stát závaznými.
Projekty se mohou snažit realizovat některé bezpečnostní principy takovými způsoby, které jsou racionál-

nější nebo jednodušší než způsoby, použité v existujících elektrárnách, ale tak, žě bezpečnostní principy tun
nejsou změněny. Bezpečnostní principy týkající se projektu přicházejí první do úvahy o budoucích elektrárnách.
Je však třeba mít na paměti, že bezpečnost je širší disciplína než projekt. Pozornost se musí věnovat všem fázím,
aby byly splněny ostatní bezpečnostní principy dokumentu INSAG-3.

Z koncepcí, uvedených v INSAG-3, mají dvě takový základní význam, že se musí neustále zdůrazňovat
v každé obecné úvaze o bezpečnosti jaderných elektráren.

- Hloubková ochrana musí zůstat základním prostředkem zajištění bezpečnosti jaderných elektráren.
Mohou ji doplňovat projektová opatření nabízející výjimečnou ochranu proti některým druhům havárií
neboje mohou realizovat, nemůže však být těmito opatřeními vytlačena. Hloubková ochrana by měla
stále zalimouvat následné bariéry proti úniku štěpných produktů a taková opatření v elektrárně, která
tyto bariéry chrání. Hloubkovou ochranu by měl i po uvedení do provozu doplňovat správně napláno-
vaný a formulovaný způsob provozování, podrobně dokumentovaný a pečlivé vštípený provoznímu
personálu.

- Tři základní zásady bezpečnosti zůstávají: udržet chlazení, kontrolu úrovně výkonu a zabránit šíření ra-
dioaktivního materiálu. Tyto zásady jsou základem pro vyhnutí se haváriím jaderných elektráren
během provozu a pro kontrolu havárií pokud k nim dojde. Všechny závažné činnosti ve fázi projektu,
výstavby a provozu v menší či větší míře zajišťují dodržen/těchto zásad; demonstrace jejich splněn/
musí být přesvědčivá.

Další příležitosti ke zlepšení bezpečnosti jsou mimo bezpečnostní principy dokumentu INSAG-3,jsou však
jejich rozšířením. INSAG věří, že nové projekty elektráren, ať již byly odvozeny evolučně nebo skokovou
vývojovou změnou v radikálně jiných směrech, by měly z těchto příležitostí vycházet

(1) Koncepce projektu elektrárny by mela být rozšířena lak, aby projekt zahrnoval požadované postupy
provozu a údržby.

Samotný projekt nemůže dát elektrárně bezpečnost, protože rovněž provoz a údržba musí splňovat předpo-
klady, přijaté v bezpečnostní analýze. Projekt lze považovat za kompletní pouze tehdy, jsou-li v limitních
podmínkách pro provoz a příslušných postupech provozu a údržby určeny režimy provozu a údržby. Dodavatel

( elektrárny tedy není zbaven veškeré své odpovědnosti za bezpečnost pouze tun, že dodá elektrárnu s bezpečným
projektem a zařízením vysoké kvality. Dodavatel musí zajistit, aby provozovatel byl vybaven informacemi,
potřebnými pro provozování elektrárny v souladu s předpoklady o provozu a údržbě, danými v projektu.

(2) Projekt by nemel být složitý.

Projektanti by měli hledat jednoduchá uspořádání a měli by se snažit vyloučit zbytečné komponenty
a systémy. To neznamená, že by počet komponent a systémů měl být co nejmenší, protože nadměrná snaha se
jich zbavit by mohla snížit bezpečnost elektrárny. Znamená to, že by měly existovat dobré důvody pro přítomnost
každé komponenty a systému. Měly by být hledány alternativy, které by pomohly zjednodušit normální provozní
postupy, havarijní provozní postupy, provozní kontroly, zkoušky a údržbu. Jednoduchost by měla pomoci
provoznímu personálu a personálu údržby pochopit elektrárnu a její normální i abnormální provoz. Personál,
který takto lépe pochopil potřebné informace má důvěru v platnost rozhodnutí za všech podmínek. Sníží se
pravděpodobnost existence poruch se společnou příčinou, aniž by tato existence byla známa.

(3) Elektrárny by měly být projektovány tak, aby byly "uživatelsky příjemné".

"Uživatelsky příjemný" je termín, se kterým se běžněji setkáváme v souvislosti s počítači. Je však rovněž
vhodný k popisu vlastností elektrárny. Projekt elektrárny by měl být uživatelsky příjemný v tom, že uspořádání
a strukturu elektrárny lze jasně pochopit, takže chyba obsluhy je nepravděpodobná. Komponenty by měly být
jednoznačně umístěny a označeny, takže je nelze snadno zaměnit. Neměla by být požadována činnost současně
na vzájemně vzdálených místech. Bloková dozorna a její systém umělé inteligence by měly být navrženy po
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analyze způsobů poruch a jejich účinků, s lokem informací a jejich zpracováním, umožňujícím personálu
blokové" dozorny učinit si jasnou a úplnou představu o okamžitém stavu elektrárny.
(4) Projekt by měl dále snížil závislost na okamžitém zásahu operátora.

Chyby provozního personálu jaderné elektrárny nejsou tak časté jak se někdy myslí, někdy k nim však
4 dochá/.í. Jsou nejvíce pravděpodobné, jestliže je nutno se rozhodovat v časové tfsni. Proto by každá bezpro-

< střední' reakce na abnormální siíuaci měla být automatická. Systém umělé inteligence by měl jasně informovat
) personál dozorny o každé lakové automatické akci a o tom, proč je prováděna. Automatická reakce by měla
• pokračovat, alespoň po rozumně předem stanovenou dobu, podle výsledku hodnocení očekávaných situací.

Operátoři by však měli mít možnost potlačit automatické činnosti, jestliže diagnostika ukáže, že je třeba je
doplnit či opravil.
(5) Projekt systému zabránění šíření štěpných produktů po projektové havárii by měl vzít v úvahu hodnoty

tlaku a teploty, vyskytující se v analýze nadprojektových havárii.
Možné nadprojektové havárie by se mely analyzovat metodami, které by prokázaly, že systém zabraňující

šíření štěpných produktů je schopný v případě takové havárie s postačující rezervou zadržet štěpné produkty za
teploty a tlaku, klení mohou na něj působit.
(6) Havárie, které by značně přispěly k riziku, by měl projekt vyloučit nebo by měla být snížena jejich

pravděpodobnost či jejich následky.
Třebaže se dokument INSAG-3 tomuto bodu obsáhle věnuje, zaměření této zprávy vyžaduje další zvýšení

důrazu. 'Snížení pravděpodobnosti' znamená, že takové havárie by neměly nadále velkou mírou přispívat
k riziku. Typy nadprojektových havárií této kategorie jsou obecně ty, které by mohly vést k brzké poruše
zadržující funkce kontejnmentu. Záměrem je vyloučit havárie, u nichž je vyšší riziko z možných posloupností
událostí při potenciálních haváriích. To znamená optimalizovat ochranu vyvrženým projektem. INSAG nehledá
kroky, které by snížily odhadnutou pravděpodobnost tavení aktivní zóny pro jednu posloupnost pod hodnotu
jednou za deset milionů let v danou elektrárnu, protože odhady jsou na těchto úrovních nespolehlivé.
(7) Elektrárna by měla být dostatečně chráněna před sabotáží a útokem, s použitím konvenčních zbraní.

Jaderné elektrárny jsou přirozeně dobře chráněny před násilnými událostmi, protože jsou obklopeny silným,
pevným stíněním proti záření, mají účinný systém zadržující štěpné produkty a jejich bezpečnostní systémy
vytvářejí dostatečnou hloubkovou ochranu. Chrání rovněž proti možnosti salwtáže personálem elektrárny a proti

x \ vniku nepřátelských osob. Obvykle je však k dispozici další ochrana proti nežádoucímu vniku. Jestliže jsou tyto
přirozené ochrany vhodně posíleny, nemusí být u budoucích elektráren nutná závislost na rozsáhlých bezpeč-
nostních opatřeních a velkých oddílech bezpečnosti. Část projektových prací by měla byt orientována na

. přezkoumání zranitelnosti elektrárny násilným útokem.
jj. \ (8) Opatření v projektu by měla zmenšit nepřesnost výsledků pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti

\ť Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti (PSA) se používá na ocenění úrovně bezpečnosti dosažené
projektem, a k odstranění slabin projektu. Je důležité, aby bylo účinná. Tato účinnost je snížena, nejsou-li
vypočtené výsledky přesné. Všechna doporučená zlepšení by měla snížit pravděpodobnost vážných havárií

e a nejistotu této pravděpodobnosti,
t (9) Měly by být zváženy pasivní bezpečnostní prvky.

Pasivní bezpečnostní prvky jsou technická bezpečnostní opatření, kteiá zajišťují odstavení elektrárny,
pokračující chlazení a zadržení štěpných produktů. Bezpečnostní systém je pasivní, jestliže vykonává svoji
funkci automaticky bez závislosti na vnějším, umělém zdroji energie, např. na elektrické energii. Přínosem této
nezávislosti na vnějším zdroji energie je nezávislost bezpečnostní funkce na spolehlivosti jiného systému.
Taková výhoda pasivity se může stát určující. I když se může zdát, že pasivní systémy jsou vždy bezpečnější,
nemusí tomu lak být ve všech případech. Mohou existovat nevýhody, které převáží přínos. Přednost zvolené
alternativy by měla být prokázána demonstrací nebo analýzou.
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POKRAČUJÍCÍ ZLEPŠOVANÍ BEZPEČNOSTI
JADERNÝCH ELEKTRÁREN

V některých zemích pokračují práce na projektech zdokonalených jaderných elektráren, založených na
reaktorech chla/cných a moderovaných lehkou či těžkou vodou. Některé z těchto projektů jsou již ve značně

'_ pokročilém stadiu a jsou k dispozici pro v současné době stavěné nebo pro výstavbu uvažované jaderné
elektrárny. Jde o evoluční následníky existujících elektráren. Oproti nim je u nich použita řada zlepšení
bezpečnosti, obecně ve směrech, doporučovaných v této zprávě. Třebaže jejich schopnost zlepšit současné
správné postupy je v některých aspektech omezená, nejnovější řada lehkovodních a těžkovodních jaderných
elektráren může být ve shodě s bezpečnostními principy zprávy INS AG-3 a může dosáhnout cílů, které INS AG
navrhla pro budoucí jaderné elektrárny.

V řadě zemí jsou rovněž vypracovávány projekty s bezpečnostními prvky, převážně s pasivní funkcí. U této
koncepce je třeba ještě vykonat hodně práce, včetně detailního projektu, výzkumu a vývoje a analýzy bezpeč-
nosti pro povolovací řízení. Přesto jsou některé projekty v tak pokročilém stadiu^e by mohly být k dispozici
pro výstavbu koncem devadesátých let. Tyto převážně pasivní projekty by mohly zahrnout mnoho dodatečných
bezpečnostních prvků, navrhovaných skupinou INSAG v této zpraví, ne-li všechny tyto prvky. Pasivní bezpeč-

' " nost však nutně neznamená ve všech případech zlepšenou bezpečnost a při výběru je nutno pečlivě zvážit
příslušný přínos. Pokud se splní očekávání, přinesou elektrárny této kategorie stupeň bezpečnosti, jaký nemá
obdobu.

Třetí skupina projektů zahrnuje koncepce, navržené několika skupinami hledajícími úplné vyloučení
možnosti nadprojektových havárií. Všechny tyto projekty jsou ve stadiu řešení koncepcí a bude třeba ještě
mnoho práce na stanovení jejich proveditelnosti a na zhodnocení, v jakém rozsahu lze jejich přínosy pro
bezpečnost realizovat.

INSAG věří. že lehkovodní a těžko vodní reaktory realizované v současné době mohou dosáhnout požado-
vané úrovně bezpečnosti, a že u elektráren, které mají následovat po současných elektrárnách, h<: očekávat ještě
vyšší bezpečnost. Společnost však může jako cenu za schválení pokračování rozvoje jaderné energetiky

1 ) požadovat ještě větší zlepseníbezpečnosti. Pokud tomu tak bude, mohou přijatelná řešení nabídnout takové nové
a revoluční koncepce, jaké jsou krátce diskutovány v této zprávě. To by mohlo oprávnit jejich urychlený vývoj.

' 6.1 SMĚRY ZMĚN

NÍ V předcházejících kapitolách bylo konstatováno, že budoucí jaderné elektrárny by měly plně vyhovovat
bezpečnostním principům z dokumentu INSAG-3, že by měly jít ještě dále a využít příležitostí k dalšímu
zlepšení (kapitola 5). Níže budou zkoumány změny projektů elektráren, ke kterým nyní dochází nebo o kterých

^ se zatím uvažuje. Tento přehled ukazuje, že všechny elektrárny v blízké či vzdálené budoucnosti budou využívat
prvků, uvedených v této publikaci.

V některých zemích pokračují práce na zdokonalených projektech jaderných elektráren s reaktory, chlaze-
nými lehkou či těžkou vodou. Bloky, které se mají v blízké budoucnosti stavět, a ty, které budou krátce po nich
následovat, jsou výsledkem evolučního vývoje současně provozovaných elektráren. Změny zahrnují zjedno-
dušení, zlepšení provozních opatření a hlavně vyšší úrovně bezpečnosti.

Je všeobecně uznáváno, že budoucí jaderné elektrárny by měly být projektovány tak, aby havárie byly velmi
nepravděpodobné a téměř nemožné. To je první a nejdůležitější cíl hloubkové ochrany. Kromě toho musí být
elektrárny schopny přečkat nadprojektové havárie bez újmy na zdraví pracovníků nebo obyvatelstva. Konečně,
elektrárny by měly být lak bezpečné, aby nebyly žádné technické důvody pro havarijní plán zahrnující evakuaci
obyvatelstva z okolí elektrárny.

Všechny evoluční projekty se snaží vyloučit některé obecné příčiny narušení hloubkové ochrany: špatnou
kvalitu, neznalost personálu a chyby provozního personálu. Použitá opatření by byla účinná rovněž proti
sabotáži, pokud by byl o ni učiněn pokus, je však třeba říci, že není znám žádný případ úmyslného pokusu
o způsobení vážné havárie provozované jaderné elektrárny. Evoluční změny jsou zaměřeny nejen na zlepšení
projektu elektrárny, ale i na potřebu zajistit jakost ve všech etapách včetně výstavby a provozu. Tato zlepšení
jsou v souladu s bezpečnostními principy dokumentu INSAG-3.

Plánovaná zlepšení projektů reaktorů pro blízkou budoucnost jsou podstatná a budou u následujících
elektráren dále rozšířena.
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Níže budeme nejdříve probíral projekty založené na prověřené technologii a zahrnující evoluční zlepšení,
které jsou ve fázi výstavby nebo jejichž výstavba je plánována v blízké budoucnosti. Pak se budeme věnovat
elektrárnám, které využívají ve zvýšené míře pasivní bezpečnostní systémy a které by mohly být určeny
k výstavbě později v tomto desetiletí. Nakonec bude uveden krátký přehled nových revolučních koncepcí, které
slibují bezpečnost, blížící se absolutní bezpečnosti. Tyto projekty budou ještě vyžadovat takové studie, aby
projekty bylo možné realizovat a podrobná technická řešení, takže rozhodnutí o výstavbě takové elektrárny se
ne/.dá být možné dříve, než v následujícím desetiletí.

6.2 PŘÍNOSY EVOLUČNÍHO VÝVOJE PROJEKTŮ

Evoluční proces, pokračující na základně prověřené technologie, je prostředkem, jakým jsou obecně řešeny
problémy veškerého technického vývoje. Buduje na přednostech existující technologie, napravuje zjištěné
nedostatky a těží z úspěšných řešení. Budoucí jaderné elektrárny, které využijí výsledků evolučních zlepšení se
budou stavět a provozovat s ještě vyšší kvalitou než současné elektrárny. Měly by mít méně provozních nehod
a provozních událostí podléhajících ohlašovací povinnosti a budou více odolné proti haváriím.

Jakou úroveň bezpečnosti lze od takových evolučních zlepšení očekávat? INSAG věří, že tyto budoucí
elektrárny, lií.ící z historických zkušeností, mohou být plně v souladu s bezpečnostními principy z dokumentu
INSAG-3 a mohou dosáhnout cílů, stanovených skupinou INSAG pro budoucí elektrárny. To znamená, že při
1 (XX) provozovaných jaderných elektrárnách zdokonalené konstrukce na celém světě (to je více než dvojnáso-
bek dnes existujících elektráren), by neměla být havárie s vážným poškozením jaderné elektrárny očekávána
častěji. než jednou za 100 reaktor-rokú. a havárie s vážným ohrožením obyvatelstva by neměla nastat častěji, než
jednou za 1 (XX) reaktor-roků.

6.3 EVOLUČNÍ ZLEPŠENÍ PROJEKTŮ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI

Projekty zahrnující evoluční zlepšení několika současných typů elektráren s lehkovodními reaktory dostou-
pily k bodu. kdy by v blízké budoucnosti mohla být zahájena jejich výstavba. Byla stanovena projektová kritéria
a hlavní rysy. byly vyhodnoceny bezpečnostní charakteristiky, pokročil podpůrný vývoj a žádá se o certifikaci
orgánů dozoru (v některých případech byla certifikace získána).

Mnoha navrženými projektovými změnami se má významně zvýšit bezpečnost, což značně zlepší odolnost
proti haváriím všech druhů. Budou sníženy obavy z chyb obsluhy, elektrárny jsou 'shovívavější'. Takové změny
nevyžadují výkonnost elektrárny; naopak, očekává se, že jak bezpečnost, tak provozní výsledky z nich budou
těžit a je pouze nezbytné dosáhnout jejich vzájemnou vyváženost.

Jedno zlepšení, které se již u některých tlakovodních elektráren používajících lehkou či těžkou vodu použilo,
je zvýšení kapacity kompenzátoru objemu a sekundární strany parního generátoru, aby se zpomalila reakce tlaku
a teploty elektrárny na změny výkonu. Dvěma změnami, které již u mnoha lehkovodních reaktorů realizovaly,
je zaveden í tlakových nádob bez podélných svarů a s geometrickým uspořádáním, které snižuje dopad rychlých
neutronů na stěnu nádoby. Tato opatření prodlouží životnost elektráren a sníží potřebu speciálních ochranných
opatření. Jen samotná zlepšení projektu nádoby budou podstatným přínosem jak pro bezpečnost, tak pro
hospodárnost.

Zamýšlené změny projektu rovněž sníží rutinní vypouštění radioaktivních materiálů z elektrárny. Tyto
výpuste jsou již nyní značně nižší, než jsou limity stanovené orgány dozoru a jsou tak nízké, že odpovídající
záření je na úrovních mnohem nižších než je přirozené pozadí. Přesto je možné další snížení. Zdá se, že
úzkostlivost obyvatelstva bude tato snížení požadovat, ačkoliv jejich prfcos je malý.

V různých projektech se různými metodami provádí řada změn s cílem zlepšit spolehlivost a bezpečnost
provozu komponent a systémů. Následující výčet není vyčerpávající, ale pouze ilustrativní. Zvýšené využívání
vyhovujících neutronových absorbátorů v palivu snižuje změny reaktivity při provozu elektráren s reaktory
PWR a tudíž snižuje požadavky na systémy s roztoky bóru.

Novější typy BWR pro Japonsko a USA používají vnitřní recirkulační čerpadla zavedená v evropských
projektech, aby se vyloučila velká potrubí, která vyžadují speciální prohlídky, příležitostné výměny se značnými
časovými a finančními náklady. Systémy havarijního chlazení aktivní zóny elektráren všech typů jsou
zlepšovány zavedením pasivních systémů a využitím doplňkových zdrojů vody jako rozšířené zálohy. Zdoko-
nalené těžkovodní reaktory zahrnují snížení lineárního výkonu v palivu a zlepšenou ochranu před vnějšími
událostmi. Všechny tyto projektové změny posilují prevenci před haváriemi a realizaci bezpečnostních princip?
z dokumentu INSAG-3.
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6.4 PŘIROZENÉ LIMITY EVOLUČNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ PROJEKTU -H

Zdá se. že existuje mez pro přínosy z evolučního zlepšování současných projektů. Základ tohoto omezení
tvoří tři hlavní faktory. Jsou to: lidský faktor v provozu, složitost elektráren a meze přínosu systémů, zamezu-
jících šíření štěpných produktů. Jít v hledání větší bezpečnosti dále by vyžadovalo radikálnější změny, o nichž
diskutujeme níže.

| Lidský faktor v provozu
! Všechny pokročilé projekty zahrnují změny ovlivňující zásadním způsobem lidsky faktor tím, že činí •

elektrárny "uživatelsky přívětivějšími". Nejvýraznějšími změnami je využívání pokročilé elektroniky, zvláště
v blokových dozornách (např. mikroprocesory a obrazovky). Různé evoluční projekty zavádějí v různém stupni
prvky umělé inteligence na pomoc operátorům při monitorování stavu elektrárny a na poskytování rychlého
hlášení vzniku jakýchkoliv abnormálních provozních podmínek. Některé nové projekty rovněž zahrnují progra-
mové vybavení, dodávající přístrojovému vybavení a regulačním obvodům schopnost provádět diagnostiku,
pomáhající provoznímu persoiiálu při reakci na jakýkoliv abnormální stav. •

I tam, kde existuje vyšší stupeň automatizace, reakce na abnormální podmínky s okamžitým informováním
operátora o prováděné č innosti (to je praktikováno v některých provozovaných elektrárnách) spoléhají projekty . >,
vzniklé evolučním vývojem na to, že operátor po uplynutí jistého daného časového období, typicky 30 minut ít
po první automatické reakci, přistoupí k další činnosti. Možnost výskytu chyby obsluhy během těchto násled- > •>

_ nýchčinnostízůstává.avšakprodlouženáperiodanareakcibymělaodstranitčasovoutíseň.Nadtozůstávávždy ', ;

malá možnost chyby programového vybavení počítače, které by mohlo vést k nevhodnému automatickému
zásahu, nebo by mohlo zmýlit provozní personál. Počet a důsledek chyb programového vybavení lze významně
snížit správnými postupy vývoje programového vybavení a jeho testováním, včetně využití simulátorů elektrár-
ny. Vyloučení chyb však nelze nikdy plně zajistit. INSAG tedy dospívá k závěru, že existuje inherentní mez
zlepšování bezpečnosti omezováním lidských chyb. Tato mez podtrhuje důležitost projektů, které jsou "shoví- «.
vavé" a zahrnují tak účinnou hloubkovou ochranu, že i při výskytu poruchy lze odvrátit škodlivé následky.

Sloliíost elektrárny
V mnoha prohlášeních se jako jedna z nejdůležitějších cest ke zlepšení bezpečnosti uvádí zjednodušování

projektu. INSAG toto mínění sdílí. Jedním z největších přínosů jednoduchostí je, že elektrárna se stane pro ^
provozní personál pochopitelnější, což je nutná podmínka zlepšení lidských hledisek bezpečnosti. U stavěných •--
nebo připravovaných elektráren se již vyskytují některá zjednodušení. Významná změna však bude vyžadovat
radikální změny v projektu a není pravděpodobné, že by nastaly u elektráren zamýšlených pro výstavbu
v příštích několika létech. Více lze očekávat u elektráren, založených na projektech o nichž se jednalo v kapitole 6.S.

Přínosy zabránění šíření štěpných produktů
Všechny evoluční projekty přiřazují velkou důležitost konečné bezpečnosti poskytovanou konstrukcí kontejn-

mentu. Některé projekty obsahují systémy filtrované ventilace na ochranu před možným překročením tlaku
v kontejnmentu při omezení množství radioaktivního materiálu, který by se mohl uvolnit při vážné havárii.
V některých zemích se uvažuje o použití lapačů aktivní zóny k zadržení roztavených trosek silně poškozené
aktivní zóny. Jiné projekty zahrnují pevnější konstrukce kontejnmentu. Vyloučit všechny možnosti selhání
systému zabraňujícího šíření radioaktivních materiálů bylo v minulosti neuskutečnitelným cílem a to by mohlo %

stanovit mez přínosů, plynoucích ze zesilování konstrukce kontejnmentu nebo jiného zlepšování jeho spolehlivosti.
'"t) •

6.5 VODOU CHLAZENÉ A MODEROVANÉ REAKTORY S PASIVNÍ BEZPEČNOSTÍ y ;

Právě uváděná zlepšení jsou modifikacemi projektů v současných elektráren. K dalšímu zlepšení bezpeč- yf-
nosti, budou třeba podstatnější změny. Propracovat je do stadia, kdy bude možné vybudovat elektrárnu zcela i'-
nové konstrukce, si vyžádá ještě mnoho práce. Bude třeba další výzkum a vývoj, aby se prokázalo, že lze *
bezpečnostní koncepce technicky realizovat a musí se vypracovat a analyzovat podrobný technický projekt
dříve, než bude možné podat orgánům dozoru žádost o schválení a učinit konečné rozhodnutí o výstavbě.

Zpráva [7] vydaná americkým Ústavem pro výzkum elektrické energie (EPRI) uvádí seznam hlavních ^
bezpečnostních charakteristik vodou chlazených a moderovaných reaktorů s pasivními bezpečnostními prvky: í ;

- zcela pasivní systémy pro odstavení a chlazení;
- bezpečnostní funkce nevyžadují žádný vnější zdroj elektrické energie;
- funkce kontejnmentu je tak spolehlivá a účinná, že v případě havárie nebude nutná žádná okamžitá re-

akce obyvatelstva.
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; Tylo charakteristiky jsou v souladu s prvky, navrženými v kapitole S této zprávy.

jj VitSina koncepci této kategorie je určena pro elektrárny s nižšími hladinami výkonu než mají již postavené
•', elektrárny poslední generace. Nižší hladiny výkonu dovolují zjednodušení elektráren.

Í Dŕívc, než bude k dispozici úplný podrobný projekt, nelze důkladné posoudit bezpečnost těchto elektráren
s důrazem na pasivní bezpečnostní prvky. Je však vypracováváno několik koncepcí elektráren s výkony 600 -
8(K) MWe. Očekává se, že některé z nich budou k dispozici pro výstavbu již v roce 1995.

| Tyto malé pasivní projekty se snaží obejít některá omezení evolučních modifikací současných projektů.
Protože vždy bude existovat riziko chyb obsluhy při její činnosti po havárii, nebude laková činnost obsluhy
zapotřebí dlouhém časovém úseku po abnormální události (řádově tři dny) a poté budou třeba pouze jednoduché
zásahy. Výpadek veškerého střídavého napětí nebude po havárii zdrojem poruchy se společnou příčinou
bezpečnostních systémů, vyžadujících napájení, protože je vyloučena závislost bezpečnostních systémů na
střídavém napětí. Projekt omezuje aby i málo pravděpodobné havárie mohly být závažné, takže by nemohly
způsobil selhání kontcjnmentu.

Až bude k dispozici konečný projekt, bude nutno přezkoumat několik záležitostí. Patří k nim:

- závislost bezpečnosti na kvalitě projektu a výstavby,
- možnost chyb při údržbě,
- rozsah, ve kterém již prověřená technika podporuje bezpečnostní prvky v projektu.

Bezpečnostní analýza bude vyžadovat přezkoumání scénářů havárií, aby bylo možné stanovit, zda by nějaké
nové a dříve neočekávané typy havárií nemohly snížit výhody pasivních bezpečnostních systémů a spolehlivé
konstrukce kontejnmentu.

Pasivní projekty by měly být podrobeny stejně pečlivému přezkoumání bezpečností jako současné aevoluční
projekty a totéž by mělo platit i pro elektrárny, které se mají v blízké budoucnosti stavět. Stanovit relativní
výhody evolučních koncepcí a koncepcí s pasivní bezpečností může být příliš obtížné. Oba typy mohou snížit
riziko na tak nízké úrovně, že srovnání nebude mít smysl. V této době není třeba dávat jednomu z nich přednost,
neboť by mohly po dlouhou dobu existovat společně.

6.6 ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST?

Termín 'absolutní bezpečnosť obecně znamená dosáhnout bezpečnost eliminací nebo vyhnutí se inherent-
ním nebezpečím u elektrárny, např. se odstraní jakákoliv možnost přebytku reaktivity, který by mohl podstatně
zvýšit výkon reaktoru. Některé projekční skupiny, motivovány přáním dosáhnout takové absolutní bezpečnosti,
navrhly neobvyklé koncepce budoucích jaderných elektráren. Je třeba přiznat, že takové návrhy jsou zatím ve
stadiu koncepčního projektu a některé prvky projektu se mohou v praxi obtížněji realizovat, než se dosud zdálo.
Mezi prvky, které se propagátoři snaží zabudovat do svých koncepcí, patří:

- vyloučit možnost překročení výkonu v důsledku malého přebytku reaktivity;
- odvést zbytkové teplo (po odstavení) vedením, přirozenou konvekcí nebo sáláním bez potřeby elektric-

ké energie nebo aktivního přenosu tepla do konečné tepelné jímky;

' - pasivní metody odvodu tepla po ztrátě chladivá;
- zabránit ztrátě chladivá vhodným opatřením v projektu;
- vyhnout se veškeré potřebě zásahů operátora po výskytu abnormální situace.

Tylo koncepce vyvinulo nebo zvažovalo několik organizací, které demonstrovaly jejich možnosti v jaderné
oblasti.

Níže uvedené projekty patří k těm, které jsou v pokročilejším stadiu. Bezpečný integrální reaktor (Safe
Integral Reactor, SIR) vyvíjený společně firmami Combustion Engineering, Rolls Royce, Stone and Webster
a britským Úřadem pro atomovou energii (UKAEA), má všechny hlavní komponenty umístěné v jedné velké
nádobě. Modulární vysokoteplotní plynem chlazený reaktor (Modular High Temperature Gas Cooled Reactor,
MHTGR) navržený společností General Atomic je grafitem moderovaný reaktor s výkonem 350 MWi, u kterého
je koniejnmem nahrazen nepropustným povlakem palivových částic. Integrální rychlý reaktor (Integral Fast
Reactor. IFR) v USA má používat jako palivo kovový uran nebo plutonium. Švédský projekt PIUS (Process
Inherent Ultimate Safety) společností ASEA AB-Brown Boveri Combustion Engineering se snaží řešit bezpeč-
nost aktivní /.ony pouze s pomocí inherentních termohydraulických prvků a spolehlivého působení gravitace při
vytvářeni přirozené cirkulace.

Třebaže tyto projekty byly motivovány přáním dosáhnout absolutní bezpečnosti, INSAG stále předpokládá,
že nemůže existoval absolutní bezpečnost ve smyslu, že nemůže dojít k haváriím. Tak tomu historicky bylo u
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všech technologií. Základním důvodem je, že bezpečnost bude vždy do jisté míry záviset na spolehlivostí
mechanismů a na správném zásahu člověka. Navíc je třeba ještě zjistit, zda tyto koncepce mohou dosáhnout
očekávaných cílů a zda jsou vhodné z ekonomického hlediska; to bude vyžadovat ještě mnoho práce na
technickém vývoji. Podrobnými zkouškami je třeba zajistit, aby nové projekty nepřinášely nové bezpečnostní
problémy, s jakými jsme se dosud nesetkali.

v

j-. 6.7 NÁZOR NA VYHLÍDKY NA ZMĚNU

S kupina INS AG věřY, že kromč výjimek současné elektrárny splňují bezpečnostní cíle, které pro ně stanovila.
Projekty elektráren, které byly vyvinuty evolučním způsobem z nejnovějších existujících elektráren, jsou
v souladu s bezpečnostními čili skupiny INSAG pro budoucí elektrárny. Elektrárny $ pasivními bezpečnostními
prvky by měly začít dosahovat výjimečné úrovně bezpečnosti pokud analýza ukáže, že tyto prvky dosahují
těchto cílů tak účinní, jak to vyplynulo z prvních hodnocení.

Skupina 1NSAC věří, že lehkovodní a těžkovodní reaktory, mající plánovaná zlepšení oproti nyní provozo-
vaným elektrárnám, dosáhnou úrovně bezpečnosti, která je pro jadernou energetiku žádoucí. Společnost však
může požadovat ještě vyšší bezpečnost jako cenu za to, že schválí větší rozšíření jaderné alternativy. Pokud
k tomu dojde, mohou inovační a revoluční koncepce uvedené stručně v této zprávě, nabídnout přijatelné řešení.
To by mohlo oprávnit jejich urychlený vývoj.
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7 ZÁVĚRY

V různých Částech této zprávy uvádí skupina INSAG závěry, tykající se světové potřeby energie a zvláště
elektrické energie, bezpečnosti jaderné energetiky, bezpečnosti jaderného palivového cyklu a pravděpodobného
průběhu vývoje jaderné energetiky v budoucnosti.

1I) Skupina INSAG bere na vědomí a uznává rozšířeny názor, že celosvětové požadavky na energii poros-
tou, zvláště" v rozvojových zemích snažících se zlepšit životní úroveň svých občanů. Podíl elektrické
energie na celkové potřebě energie poroste rychleji než poroste celková výroba energie. Potenciál ob-
novitelných zdrojů energie a opatření na úsporu energie nepostačují k pokrytí pravděpodobné potřeby
a bude nezbytné využít všech přijatelných prostředků pro výrobu energie, zvláště elektrické energie.

(2) Kromě toho je zaznamenán rostoucí souhlas s názorem, že emise z elektráren, produkujících elektric-
kou energii spalováním fosilních paliv, způsobují rozsáhlé ekologické škody. Naproti lomu jaderná
energeiika žádné lakové" emise nevytváří.

i 3) Existuje však rozšířená obava z jaderné energetiky a příbuzných činností. Je proto třeba ukázat na ne-
podloženosl takových obav, jestliže se má jaderná alternativa plně využít pro blaho lidstva

(4) Skupina INSAG definovala bezpečnostní cíle pro existující i pro budoucí jaderné elektrárny tak, aby
rizika spojená s jejich provozem byla přijatelně nízká. Definovala bezpečnostní principy, jejichž reali-
zací by se tyto cíle dosáhly.

(5) Potřeba rozšířit výrobu elektrické energie vedla k výstavbě jaderných elektráren na celém světě,
třebaže rychlost tele. výstavby byla v důsledku obav veřejnosti nižší než před několika léty. Všechny
relevantní známky ukazují, že alespoň po nějakou dobu budou nové jaderné elektrárny evolučními od-
vozeninami elektráren chlazených a moderovaných lehkou či těžkou vodou, které jsou hlavními, dnes
používanými typy.

(6) Skupina INSAG prozkoumala dostupné informace o bezpečnosti těchto typů existujících elektráren,
aby zjistila, jak tyto elektrárny splňují její bezpečnostní cíle. Zjistilo se, že jaderné elektrárny lehko-
vodniho a těžkovodního typu, které se pravděpodobně budou i nadále stavět, jsou v přibližném soula-
du s bezpečnostními cíli skupiny INSAG pro současně používané elektrárny. Tento závěr rovněž
podporuje současný stav pravděpodobnostních hodnocení bezpečnosti, třebaže zřejmě existují výjim-
ky. kdy jaderné elektrárny potřebují pro dosažení tohoto stavu bezpečnosti realizovat některá zlepšení.

(7) Elektrárny, evolučně odvozené ze současných typů elektráren s lehkovodními či těžkovodnúni reakto-
ry projektovanými v souladu se základními bezpečnostními principy dokumentu INSAG-3 a provozo-
váné v souladu s těmito principy, by měly splnit i přísnější bezpečnostní cíle, navržené skupinou
INSAG pro budoucí elektrárny. To by znamenalo, že při tisíci provozovaných jaderných elektrárnách
zdokonalené konstrukce (což je více než dvojnásobek počtu v současnosti existujících elektráren), by
havárie s vážnym poškozením některé jaderné elektrárny neměla nastat častěji než jednou za sto reak-
lor-rokú a havárie s ohrožením lidí by neměla nastat častěji než jednou za tisíc reaktor-roků.

(8) Po prověření ostatních fází jaderného cyklu skupina INSAG nenalézá důvod k obavám, zvláště vzhle-
dem k péči, která je jaderné výrobě energie nyní věnována. Konkrétně byl tento závěr učiněn v souvi-
slosti s likvidací jaderných odpadů, což je problém, který u mnoha vzbuzuje obavy.

(9) Skupina INSAG rovněž poznamenává, že jestliže si to společnost přeje a je-li ochotna věnovat na to
nutné zdroje, je možné ještě dále zlepšit bezpečnost jaderných elektráren. Pro tento cíl by mohly být
vhodné projekty, odvozené od současných typů, nebo radikálnější projekty, které se musí ještě podrob-
ne provařit.

(10) Skupina INSAG dospěla k závěru, že z technického hlediska neexistuje důvod odmítnout úlohu jader-
né energie v naplňování potřeb společnosti pokud jde o dodávku elektrické energie a že by se mělo
podporovat co nejvčlší využívání jaderné alternativy, aby se zmírnily problémy životního prostředí.
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Dodatek I

ZÁRUKY MAAE PROTI SIŘENI JADERNÝCH ZBRANI

Všechny jaderné zbraně jsou založeny na rychlém uvolnění obrovského množství energie štěpením izotopu
uranu s hmotnostním číslem 235 ( 2 3 5U) nebo určitých izotopů plutonia.

Uran 235 se vyskytuje v přírodě a tvoří 0,7 % uranu v uranové rudě; od častěji se vyskytujícího izotopu 2 3 8 U
může být oddělen ve velkých zařízeních na separaci izotopů. V nich se zvyšuje obsah izotopu 2 3 S U na asi 4 %.
což činí uran vhodným pro použití v lehkovodním reaktoru. Stejný druh zařízení se může po konstrukčních
změnách použít k produkci uranu s mnohem vyšším obsahem U, řekněme nad 90 %, který je pak vhodný pro
použití v jaderné zbrani. Změna konstrukce zařízení by byla značná a bylo by velmi obtížné ji utajit.

Plutonium je produkováno v jaderných reaktorech v procesu, začínajícím záchytem neutronu v izotopu
2 3 8 U, který je spolu s 2 3 5 U přítomný v jaderném palivu. Plutonium lze separovat z vyhořelého paliva v chemic-
kém přepracovacím zařízení. Později se může znovu využít v jaderné elektrárně místo U, nebo se může
ponechat ve vyhořelém palivu k uložení. Plutonium, extrahované chemickým přepracováním paliva z jaderné
elektrárny, se může rovněž využít v jaderné zbrani. Pro tento účel však není nejvhodnější, protože po extrakci
z vyhořelého paliva obsahuje příliš mnoho jiných izotopů plutonia, což ztěžuje manipulaci a pravděpodobně by
(o snížilo i produkovanou energii jaderné zbraně. Z těchto důvodů země, o kterých je známo, že vy vinuly jaderné
zbraně používající plutonium, zvolily jeho výrobu ve speciálních jaderných reaktorech, projektovaných a pro-
vozovaných s cílem vyrobit plutonium ve vhodném složení pro tyto zbraně.

Přes uvedené důvody, pro které je komerční jaderný palivový cyklus nevhodný jako zdroj štěpného materiálu
pro jaderné zbraně, tato možnost tu existuje. S růstem počtu zemí s jadernými elektrárnami rostou také obavy,
že poroste i počet zemí vlastnící jaderné zbraně, přičemž komerční palivový cyklus by mohl k tomu napomáhat.
Došlo ke všeobecné shodě, že této možnosti je třeba zabránit formou mezinárodní inspekce, která by svět ujistila,
že k takovému zneužití nedochází, a v případě, že by takovou činnost zjistila, byla schopna svět včas varovat.

Systém záruk realizovaný MAAE, zvláště v těch zemích, které ratifikovaly Smlouvu o nešířeni jaderných
zbraní (Nuclear Non-Proliferation Trealy, NPT) má potvrdit plnění dobrovolně přijatých závazků nerozšiřovat
jaderné zbraně těmito zeměmi. Smlouvu o nešířeni jaderných zbraní oficiálně ratifikovalo 143 zemí.

Svým připojením ke Smlouvě se země. které nevlastní jaderné zbraně, zavazují, že je nebudou získávat ani
vlastním úsilím, ani převzetím od jiné země. Podepsané země vlastnící jaderné zbraně (USA, Rusko, Anglie,
Francie, Čína) souhlasí s tím. že nebudou tyto zbraně předávat zemún, které je nevlastní. Každá země nevlastnící
jaderné zbraně souhlasí s převedením veškerého svého mírového jaderného průmyslu pod systém záruk,
kontrolovaným MAAE. Srovnatelné záruky se na základě dobrovolnosti aplikují rovněž na mírový jaderný
průmysl většiny zemí vlastnících jaderné zbraně, aby bylo vyrovnáno břemeno, kladené na země podléhající
inspekci.

Za závazek učiněný zeměmi nevlastnícími jaderné zbraně, se země vlastnící jaderné zbraně uvolily, že budou
pomáhat ostatním zemím při vývoji mírového využívání jaderné energie. Slíbily rovněž vést rozhovory s cílem
dohodnout se na snížení svých jaderných arsenálů.

Záruky MAAE jsou řízeny v souladu s mezinárodně vypracovanou modelovou dohodou [8].

Záruky MAAE jsou vůči zemím, které nevlastní jaderné zbraně a plní Smlouvu aplikovány ve formě
ověřování evidence, vedené takovou zemí o zdrojovém a speciálním štěpitelném materiálu (všechny zdrojové
a speciální štčpitelné materiály podléhají zárukám MAAE podle dohody typu ENFCIRC/153), které vlastní.
Speciální štěpitelný materiál je uran obohacený izotopy 2 3 S U či 2 3 3 U a plutonium. Požaduje se, aby země vedla
evidenci se seznamem množství zdrojových a speciálních štěpitelných materiálů v různých místech a aby
podávala MAAE zprávu o všech pohybech takových materiálů mezi těmito místy. Agentura kontroluje tato
množství inspekcemi, zaměřenými na ověření zásob v určitých bodech průmyslového procesu, zvaných 'stra-
tegické body'. Počet inspekcí MAAE v daném roce závisí na množství jaderného materiálu v dané zemi.

Smlouva o nešířeni jaderných zbraní je unikátním zásahem do suverenity zemí, které ji akceptovaly. Nikdy
nebylo jiného, podobně rozšířeného akceptování zásahu mezinárodního práva do vnitřních záležitostí zemí.
Přesto jsou síly MAAE omezeny, neboť nemá žádné donucovací právo. Je omezena na úsudky, které si může
učinit na základě obdržených informací o rozdělení jaderného materiálu podléhajícího zárukám ve světě a na
ověření těchto informací.
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Sila Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní je jiného druhu. Jestliže některá země z jakéhokoliv sděleného
důvodu odmítne plnit Smlouvu o nešířeni jaderných zbraní, jde o skutečnost, zajímající mezinárodní veřejnost.
A jestliže v nčktere zemi nastanou takové okolnosti, které brání MAAE ověřit informace o jaderném materiálu
podléhajícímu zárukám a nacházejícímu se v této zemi, je tato skutečnost rovněž důležitá. Tímto způsobem
MAAE poskytuje systém včasného varování o problémech, vznikajících na mezinárodní frontě nešířeni jader-
ných zbraní, který by jinak neexistoval.

Nčkteří lidé by li k MAAE kritičtí, protože nehrála žádnou aktivní roli vůči zemím, o kterých se předpokládá,
že mají úmysl vyvinout jaderné zbraně a které jsou podezírány, že v tomto směru vyvíjejí činnost. Ve skutečnosti
jde MAAE tak daleko, jak suverénní země světa dovolují. Tím plní úlohu, kterou pro ni tyto země zamýšlely.
Jakoukoliv jinou akci musí provést izolovanou nebo společnou akcí samotných zemí.
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í
i Dodatek II

f
JADERNÉ ZÁŘENÍ A JEHO ÚČINKY

1 PROČ DISKUTOVAT O JADERNÉM ZÁŘENÍ?

Existuje přímá paralela mezi ohněm a jaderným zářením. Při správném využívání mohou oba podstatně
zlepšit kvalitu lidského života. S oběma se setkáváme v běžném životě, třebaže si to v případě jaderného záření
obvykle neuvedomujeme. Oba jsou produkovány při jistých průmyslových procesech, které samy o sobě
představují velký přínos. Pokud se zneužijí nebo vymknou vhodné kontrole, mohou lidem a všem živým tvorům
způsobit vážné zranění.

Jademé záření je produkováno za provozu jaderných elektráren při výrobě elektrické energie a je generováno
rozpadem štěpných produktů, které jsou pozůstatky tohoto provozu. Pochopit faktory ovlivňující bezpečnost
jaderných elektráren vyžaduje správně pochopit podstatu, zdroje a účinky jaderného záření.

2 CO JE ZÁŘENÍ?

Termín záření se používá u jistých způsobů přenosu energie prostorem z jednoho místa na jiné místo. Spadá
sem řada jevů. Toto slovo zahrnuje přenos zvuku, svazky vysokorychlostních elementárních částic hmoty
a elektromagnetické vlny v mnoha jejich projevech. Elementární částice hmoty představují elektrony (jako jsou
ty, které dopadají na obrazovku televizoru, aby vytvořily obraz), nebo jiné části atomů (někdy zvané subatomové
částice). Elektromagnetické vlny zahrnují paprsky gama, rentgenové záření, světlo (od ultrafialového přes
viditelné spektrum po infračervené), a radiové vlny, které se rovněž rozkládají v širokém pásmu od ultravysoké
frekvence po velmi nízkou frekvenci. Všechny tyto formy elektromagnetického záření jsou oscilacemi elektro-
magnetického pole. Liší se od sebe pouze frekvencí vibrací, která je nejvyšší u záření gama a rentgenového
záření a nejnižší u některých radiových vln. Viditelné světlo leží mezi těmito krajnostmi.

3 CO JE IONIZUJÍCÍ ZARENI?

Termín ionizující záření se používá pro formy záření s vyšší energií, které ionizuje některé atomy hmoty,
na které dopadne. Při ionizaci se uvolní elektron z jeho vazby v atomu. Atom je pak chemicky aktivní a mohou
tedy nastat chemické změny. Protože i malá množství hmoty obsahují obrovský počet atomů, ionizace jednoho
atomu má velmi malý celkový účinek. Důležitým se stává účinek záření s vysokou intenzitou, působící velký
počet ionizací.

Ionizující záření zahrnuje elektrony a subatomové částice s vysokou rychlostí a elektromagnetické záření
od ultrafialového světla přes rentgenové záření a záření gama.

4 CO JE JADERNÉ ZÁŘENÍ?

Jademé záření1 je ionizující záření, emitované jádry atomů. Může vznikat při radioaktivním rozpadu nebo
při dopadu jiného energetického záření na jádro atomu. Radioaktivita je vlastností řady přirozeně se vyskytují-
cích prvků, které se spontánně, atom po atomu, mění na jiné prvky. Přitom krátce emitují to, co je nazýváno
jaderným zářením, ve formě krátkých výronů vysoce energetického záření (záření gama) a energetických částic
(záření alfa a beta). Jak již bylo řečeno, záření gama je vysoce energetickým, pronikavým zářením téže třídy,
jako je světlo a radiové vlny. Záření beta jsou elektrony s vysokou rychlostí, stejné jako ty, které dodávají veškeré
hmotě její elektrické vlastnosti. Záření alfa jsou těžká jádra atomů helia

' Vaalším textu bude termín zářeni" často používán ve smyslu jaderné zeleni, na které se zde soustřeďujeme. Bude-limíněn obecnější
pojem ionizující záření, bude na to upozorněno.
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5 PŘIROZENÝ VÝSKYT JADERNÉHO ZÁŘENÍ

Veškerá hmota je složena pouze z atomů přirozené se vyskytujících chemických prvků. Některé z těchto
přirození se vyskytujících prvků mají formy, kter.? jsou radioaktivní. Přirozeně se vyskytující radioaktivní prvky
jsou všude v přírodě a všude je tedy i jaderné záření, které emitují. Jaderné záření doprovází procesy způsobující,
že Slunce a hvězdy svití. Jaderné záření, přirozeně produkované na Zemi, je výsledkem atomového procesu,
kicry začal na počátku vesmíru a nikdy nekončí. Je emitováno přirozeně se vyskytujícími radioaktivními prvky
v horninách a v půdě, ve vzduchu a i ve veškeré živé hmotě včetně lidského těla. V množství mnohem menším,
než je tomu v přírodč, je stejné jaderné záření v tomto století produkováno některými lidskými činnostmi.

6 V Ý S K Y T P Ř I R O Z E N É H O Z Á Ř E N Í

Země byla vždy zaplavena jaderným zářením Slunce, hvězd a z přírodních procesů na Zemi. Veškerá
pozorování ukazují, že při svém vzniku na Zemi byl život vystaven ještě vyšší intenzitě jaderného záření než je
lomu teď, ne však o mnoho vyšší. Veškerý vývoj a změny životních forem a tvarů probíhaly v radiačních
podmínkách, které nebyly příliš vzdáleny dnešním poměrům.

Intenzita přírodního jaderného záření na Zemi se však může v jednotlivých lokalitách velmi lišit. Ve větších
výškách, jako jsou hory nebo hladiny, ve kterých létají letadla, je menší tloušťka vzduchu, která stíní před
kosmickým zářením Slunce a hvězd a proto je v těchto výškách přirozené záření způsobené kosmickým zářením
mnohem vyšší. Důležitější je, že množství záření hornin a půdy je v některých místech mnohem větší než jinde,
v důsledku rozdílů v druzích horniny a půdy. Na mnoha místech na Zemi jsou hladiny záření hornin a půdy
desetkrát až stokrát vyšší než jsou střední hodnoty. Mnoho těchto míst s vysokými hladinami přírodního záření
je hustě osídleno.

7 VYUŽITÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Třebaže v tomto dokumentu se diskutuje hlavně o škodlivých vlivech ionizujícího a konkrétněji jaderného
záření, je nutno zdůraznit, že záření má rovněž důležité možnosti využití, které jsou přínosem. Rentgenové záření
je pro svoji schopnost pronikal látkami široce využíváno v lékařství a v průmyslu. Rentgenové záření, jaderné
záření některých radioaktivních prvků (vyrobených uměle nebo přirozeně se vyskytujících) a záření některých
urychlovačů částic častěji využívané ve fyzikálním výzkumu, se používá při léčení jistých forem rakoviny.
Mnoho léků používaných na celém světě bylo sterilizováno velkými dávkami ionizujícího záření. Uskladněné
zrní se vystavuje ionizujícímu záření, aby se zničili jeho škůdci. Zvyšuje se využití konservace potravin ozářením
poté. co počáteční obavy z tohoto postupu se ukázaly být nepodložené. V těchto aplikacích je jaderné záření
často použitou formou ionizujícího záření.

Značná část moderního fyzikálního, biologického, lékařského a chemického výzkumu kriticky závisí na
využití ionizujícího záření. Bez pomoci ionizujícího záření obecně a jaderného záření zvlášť, by v těchto
důležitých vědách mohlo být dosaženo jen malého pokroku.

8 POTŘEBA OCHRANY PROTI ZÁŘENÍ

Je velmi dobře známo, že vysoké úrovně jaderného z.<".nf škodí lidem a jiným formám života. Z důvodů,
které budou níže krátce uvedeny, existuje domněnka, že někdy mohou být škodlivé i nižší hladiny. Proto je
obvyklé se chránit před jaderným zářením způsobeným člověkem, třebaže je téměř všude nižší než je úroveň
přirozeného pozadí. Tato doplňková ochrana má zajistit, aby hladiny záření byly nadměme pouze tam, kde je
přístup člověka přísně omezen neboje mu zabráněno, jako je lomu v blízkosti rentgenových přístrojů nebo uvnitř
slínění jaderného reaktoru.

9 VLIVY VYSOKÝCH DÁVEK ZÁŘENÍ

Osoba, která by jednorázově obdržela vysokou dávku jaderného záření, by brzy zemřela. Pokud by tato
dávka byla nižší než jistá mez, tato osoba by nezemřela. Mezi těmito dvěma hodnotami existuje oblast, kde by
ozáření u někoho způsobilo smrt, u někoho nikoliv. Závisí to hlavně na zdravotním stavu jednotlivce v době
ozáření a na následné lékařské péči. Jde o velmi vysoké hladiny záření, mnohem vyšší, než se vyskytují
v přírodě.



t Vystavení vysokým dávkám záření v rozsahu, ležícím pod úrovněmi, které mohou způsobil smrt během
| nčkol ika dní, m ůže podle pozorování mil další škodlivé následky Ty se mohou záhy projevit. Ozáření na horním
|f konci tohoio rozsahu by mohlo způsobil onemocnění s některými symptomy připomínajícími příznaky vážného
ť' popálení a jinými symptomy, spojenými s fyziologickými a chemickými změnami krve.

f Extrémní množství záření přispělo k mnoha úmrtím po bombardování Hirošimy a Nagasaki. Smrt dvaceti
•' osmi ze třiceti hasičů a pracovníků, kteří zahynuli v Černobylu, způsobilo záření ze zničeného reaktoru a jiní

h dlouhodobě vážně onemocněli. V průběhu několika desetiletí po objevení jaderného štěpení zemřelo několik
f pracovníků, účastnících se experimentů při nichž došlo k havárii, neboť byli vystaveni vysokým úrovním záření.

/

10 RAKOVINA A JADERNÉ ZÁŘENÍ

Existuje rovněž důkaz, že vysoké úrovně záření, obdržené mnoha obyvateli Hirošimy a Nagasaki, způsobily
malý, ale pozorovatelný nárůst přirozené četnosti výskytu některých forem rakoviny. Podobné výsledky byly
zjištěny u některých pacientů, kteří byli před mnoha lety při svém léčení vystaveni velkým dávkám záření.

V nedávných létech bylo získáno mnoho poznatků o cestách, po nichž mohou procesy v živých buňkách
vést k rozvoji rakoviny. Nyní je známo, že rakovina se někdy může vyvinout po poškození některé části jedné
z mnoha buněk tvořících živou tkáň. K tomuto poškození může dojít mnoha způsoby: teplem, působením
chemikálií, útokem bakterií nebo virů nebo jaderným nebo jiným ionizujícím zářením, nebo může být dokonce
spontánní, zřejmě jako výsledek inherentní citlivosti struktury buňky. Rakovina se rozvíjí jako nekontrolované
zdvojování poškozené buňky.

Během života je takto poškozena velká část buněk lidského těla. V mnoha případech se poškozené buňky
samy vyléčí přírodními interními procesy. Často poškozená buňka zemře a je snad nahrazena jinou. Rozvoj
rakovinného stavu, kdy se buňka začne nekontrolovaným způsobem reprodukovat, je řídkým jevem. Asi čtyři
lidé z pěti uniknou rozvoji smrtelné rakoviny přesto, že velmi mnoho buněk jejich těl někdy prošlo stavem
předrakovinného poškození.

Protože mnoho poškozených buněk se nerozvíjí v rakovinu, je takový vývoj čistě náhodným jevem. Malé
vystavení podmínkám, které byly spojeny se způsobením rakoviny, s největší pravděpodobností nezpůsobí
rozvoj rakoviny. Je mnohem pravděpodobnější, že se poškozené buňky obnoví nebo odumřou a jsou z těla
odstraněny.

Je třeba se ještě mnoho dozvědět o specifických způsobech, jak jsou buňky poškozovány, obnovovány
a někdy způsobují rozvoj rakoviny. Důležitost jaderného záření jako původce rakoviny je mnohem lépe
pochopena než ostatní příčiny rakoviny. Je to zčásti tím, že tyto vlivy záření byly více studovány a zčásti tím,
že jejich studium je mnohem snazší.

Tyto vlivy záření jsou proto dobře poznány, že specialisté na radiační ochranu a biologové mohli přesvědčivě
ukázat, že maximálně malý zlomek normám' četnosti výskytu rakoviny může být způsoben přirozenými
úrovněmi záření. Studie, snažící se vyhodnotit vlivy pobytu v těch částech světa, kde je vysoká hladina
přirozeného záření, na přirozenou četnost rakoviny u obyvatel, nezjistily žádné takové vlivy. To je zčásti
způsobeno tím. že četnost přirozeného výskytu rakoviny je obecně tak vysoká, že zakrývá jakýkoliv očekávaný

•* a malý vliv zvýšených úrovní záření.
Pokud jde o záření způsobená člověkem, ochranná opatření zajišťují, aby jakýkoliv vliv záření byl ještě

menší. Toto záření umělého původu nemůže tedy vést k pozorovatelnému zvýšení vysokého počtu přirozeně se
vyskytující rakoviny.

11 IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ A MUTACE

Procesy způsobující mutace jsou stejné jako ty, které vedou k předrakovinnému stavu buněk, tj. jde
o poškození jednotlivých buněk. V případě mutací jde o buňky zvláštního typu, účastnící se reprodukce, tedy
o ženské vajíčko nebo mužskou spermii. Poškození působící mutaci vede ke změně jednoho nebo více genů,
které jsou složkami chromozómů buňky.

Většina lidí věří. že mutace vedou k deformovaným potomkům, někdy skrytě deformovaným. To je velké
nepochopení, protože takový extrémní výsledek je velmi nepravděpodobný. Nejčastějším výsledkem mutace
zárodečné tkáně je buď neschopnost zárodku dále se rozvíjet, nebo ztráta jeho schopnosti účastnit se reprodukce.
Když je zárodečná buňka nesoucí ve svém genetickém kódu mutaci ještě natolik schopna vývoje, že se účastní
oplodnění, které vede ke zrození lidské bytosti, obvyklým výsledkem je těžko postřehnutelná změna, protože
je součástí variability lidských druhů. Odhaduje se, že asi 5-10 % všech novorozenců má jednu či více
genetických mutací representující odchylky od jejich rodičovské zárodečné tkáně. Je nesnadné je odlišit od
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^ g ostatních defektů, /působených poškozením plodu v průběhu kritických období jeho růstu. Takováto poškození

•> mohou byt výsledkem vystavení plodu působení jistým chemikáliím nebo výjimečně vysokým úrovním
ij ionizujícího záření, nebo fyzického zranění jeho matky. Některé mutace mohou být škodlivé - s takovým

1 výsledkem, jako je snížená odolnost proti nčkterým chorobám1. Některé mutace mohou být přínosem, to je však
* pravdepodobné řídký případ. Některé prostě způsobují rozdíly jako je barva oři nebo vlastnosti vlasů.

1 • Zrnčny bunčk vedoutikinutacímzárodeínébuňkypnpomínajízměny.laerézpůsobujípředrakovinnéstavy
£ jiných buněk. V těchto dvou případech působí podobné příčiny. Úloha záření při vzniku mutací je mnohem lépe
) pochopena než. vliv jiných přispěvatelů, protože byla více studována a protože její studium je snazší. Je velmi

i .' , dobře známo, že velmi malá část přirozené četnosti výskytu mutací může být způsobena přirozeně se vyskytu-
jícím jaderným zářením.

Klasické experimenty s ozářením hmyzu vedly k příležitostným mutacím, které mely za následek takové
/.min y. jako je změna barvy očí. Experimenty s velkým počtem myší rovněž ukázaly vlivy záření na dědičnost.

,' U včiších živočichů nebyly dosud pozorovány žádné mutace způsobené zářením, třebaže se prováděly četné
experimenty, aby se izolovaly lakové vlivy. Studium osob, které přežily bombardování Hirošimy a Nagasaki
neobjevilo žádné mutace, které by bylo možné přisoudit záření. Presto se věří, že dostatečně rozsáhlé experi-
menty by nejaký vliv ukázaly. Včtšina genetiků věří, že jisty malý zlomek přirozeně se vyskytujících lidských mutací
m usí být výsledek působení přirozených úrovní záření. Věří, že neschopnost nalézt takovou souvislost je nutno připsat
skutečnosti, že jiné, především přirozené zdroje mutací, jsou tak dominantní, že překrývají vlivy záření.

* ~ 12 POSTUPY RADIAČNÍ OCHRANY

Omezení, stanovená pro vystavení jadernému záření v souvislosti s jadernou energetikou a jinými činnostmi,
jsou doporučena Mezinárodní komisí pro radiologickou ochranu (International Commission on Radiological
Protection, ICRP). ICRP vznikla asi před 70 lety jako reakce na zjištěnou potřebu mezinárodně přijatých norem
vystavení ionizujícímu záření. Tak, jak rostlo poznání tohoto tématu, ICRP rozvíjela doporučení pro limity
dávky a pro postupy radiační ochrany. Poslední revize těchto doporučení, publikovaná v roce 1991, vzala
v úvahu přírůstky leukémie u osob. které přežily bombardování Hirošimy a Nagasaki, a změny v odhadech
ozáření těchto osob. Radiační ochrana v jaderných elektrárnách na celém světě je obecně v souladu s těmito
novými doporučeními a lam, kde tomu tak není. se očekává, že postupy budou patřičně modifikovány.

t | ICRP doporučuje, aby postupy související se zářením se řídily zásadami oprávněnosti, optimalizace
a omezení. Oprávněnost znamená vyhýbat se činnostem, které vedou ke zbytečnému ozáření. Optimalizace
znamená udržovat ozáření na tak nízké úrovni, jaká je rozumně dosažitelná. Omezeni'znamená, pokud možno,

; vyloučit ozáření nad doporučené limity.
'v Na základe těchto doporučení pro postupy jsou ICRP navrženy limity ozáření pracovníků v průmyslových

% , odvětvích, ve kterých je produkováno ionizující záření, a pro každého jedince z obyvatelstva, který by mohl být
v\;: ionizujícím zářením zasažen. Tyto limity jsou voleny tak, aby omezily rizika vystavení záření na malé hodnoty.

Cílem v oblasti jaderné energetiky je udržet rizika na nízké úrovni ve srovnání s limity, doporučenými ICRP.
i. Jak již bylo zdůrazněno, pokud přirozené záření má škodlivé vlivy, je úroveň těchto vlivů tak nízká, že ani
," - pečlivé studie nebyly schopny je zjistit. Bylo rovněž zdůrazněno, že vysoké dávky záření mírně, ale měřitelně

í zvýšily četnost výskytu rakoviny. V oboru moderní biologie buňky se dospívá k závěru, že stejné procesy, které
vedou k příležitostnému rozvoji rakoviny při vysokých úrovních záření, mohou působit i při nižších úrovních
záření, ale s pravděpodobností, která se s poklesem dávky záření snižuje. Předpokládá se rovněž, že jakákoliv
tendence ke vzniku rakoviny se snižuje rychlostí větší, než je rychlost snižování hladiny dávky, takže tento vliv
je při nízkých hladinách odpovídajícím způsobem menší.

Protože moderní biologie zahrnuje předpoklad, že jakékoliv množství ionizujícího záření má jistou, byř
malou šanci způsobit rakovinu, doporučila ICRP postupy radiační ochrany pro všechny zdroje a všechna využití
umělého ionizujícího záření. Tato ochranná opatření se snaží udržet vystavení člověkem produkovanému
ionizujícímu záření co nejvíce pod přírodními hladinami a tak malé, jak je rozumně proveditelné. Uznává se
však. že někteří pracovníci musí být občas vystaveni vyšším dávkám. Pro tyto situace jsou stanoveny takové
speciální limity, že tito pracovníci nejsou vystaveni riziku, které by bylo v průmyslové praxi výjimečné.

Je rovněž známo, že u žádné průmyslové činnosti nelze vyloučit možnost havárie. Ochranná opatření
v oblasti jaderné energetiky se snaží zajistit, aby žádný jednotlivec nepodstupoval vysoké riziko i v případě, že
by v blízké jaderné elektrárně došlo k havárii. Moderní postupy rozšiřují tento cíl i na pracovníky této jaderné
elektrárny.

' HapfMad mutace zárodečné buňky anglické královny Viktorie vedla k hemofílii jejích mužských potomků mezi francouzskými Bourbony
a ruskými Romanova.
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Dodatek III

RELATIVNÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA VÝROBY
ELEKTRICKÉ ENERGIE

Následující diskuse o relativních rizikách výroby elektrické energie různými způsoby není založena na žádné
práci skupiny INS AG nebo jejích členů, je převzata ze známých dostupných mezinárodních zdrojů5.

1 OBECNÁ ČÁST

Třebaže výroba elektrické energie poskytuje mnoho užitku, přináší rovnéž jistá zdravotn/ rizika Aby
důsledky těchto rizik mohly být pochopeny a porovnány, musí být objektivně kvantifikovány. Tato rizika
vznikají v mnoha částech cyklu, spojeného s jakýmkoliv uvažovaným způsobem výroby elektrické energie. Liší
se svým charakterem a v různých stadiích zahrnují různé osoby. Je tedy nezbytné rozlišovat jednotlivá hlediska
rizika a srovnávat pouze podobné kategorie.

1.1 ENERGETICKÝ CYKLUS

Každý způsoby na výroby energie vyžaduje infrastrukturu podpůrných činností, bez níž nemůže existovat.
Většina z nich spotřebovává nějaký druh paliva, které se musí vytěžit, zpracovat a dopravit na místo spotřeby.
Všechny způsoby závisí na výrobě zařízení použitého pro těžbu, čištění a dopravu paliva a pro výrobu
a výstavbu elektráren, vyrábějících elektrickou energii. Celý tento soubor výrobních činností a podporných
systémů se nazývá energetický cyklus.

Hlavní zdravotní rizika různých energetických alternativ se mohou vyskytovat ve zcela odlišných částech
jejich energetických cyklů. Pro srovnání těchto rizik je nezbytné porovnávat úplné cykly. Vlastní výroba energie
je ovšem důležitým krokem tohoto cyklu, končícím zpracováním a uložením všech odpadů, vyprodukovaných
při výrobč elektrické energie a v podpůrném cyklu. Zdravotní rizika dané energetické alternativy jsou součtem
rizik všech jednotlivých kroků cyklu. Srovnání rizik pouze jednoho kroku, např. při skutečné výrobě elektrické
energie, by poskytlo zcela zavádějící obraz, jestliže hlavní rizika se objevují jinde.

Srovnávané systémy výroby elektrické energie zahrnují: (1) cyklus se spalováním fosilních paliv; (2)
systémy obnovitelné energie; (3) jaderný palivový cyklus.

!. 1.2 ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Zdravotní rizika jsou obecně rozdělena do kategorií okamžitých zpožděných účinků. V kategorii okamžitých
účinků jsou vážná fyzická poranění nebo úmrtí. Zpožděné účinky jsou takové, které jsou pociťovány až po jisté
době po události, která k nim přispěla. Touto událostí může být jediná havárie či akumulace několika nehod,
nebo i trvající situace. V případě chronického vystavení působení škodlivé látky nebo záření, např. vystavení
horníků působení prachu nebo vystavení jednotlivce z obyvatelstva působení emisí z jaderné elektrárny, existuje
kumulativní riziko choroby, která může být smrtelná. Mezi těmito zdravotními účinky je důležitým riziko
rakoviny.

V diskusi o rizikách výroby energie pro lidské zdraví se musí tedy rozlišovat mezi okamžitými účinky
vznikajícími v důsledku havárie a zpožděnými účinky jako je onemocnění, a to jak pro profesionální činnosti,
tak pro obyvatelstvo.

1.3 VÁŽNÉ (NADPROJEKTOVÉ) HAVÁRIE

Dosud probírané události se týkají rutinních činností, tvořících části energetického cyklu. Zahrnuty jsou
rovněž všechny poruchy, havárie, které lze podle zkušeností očekávat jako průvodní jevy rutinních činností.

'Dodatek III teti z materiálů, uvedených v literatuře 19/ a /10/. VětSiůást těchto materiálů je shrnuta v/1 v.
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Není však zahrnuta možnost velmi vazných událostí, které mohou být tak nepravděpodobné, že k nim vůbec
nemusí dojft. Jako příklady vážných událostí tohoto typu uved tne katastrofální důlní neštěstí, exploze či požáry,
porušení přehradní hráze nebo vážná havárie reaktoru. Tyto události jsou vnímány jako události zvláštního
významu. Obvykle vzbudí více zájmu než rutinní události, třebaže tyto rutinní události mohou po létech být
odpovědné za mnohem vyšší ztráty na životech, než je tomu v případě dramatické, ale málokdy se vyskytující
události.

1.4 HODNOCENÍ RIZIKA

Anal y/.y relativního rizika, dostupné v literatuře, ukazují velké rozdíly způsobené odlišnými daty a učině-
nými předpoklady. Kromě toho tyto studie poskytují pouze neúplný pohled na složitá zdravotní rizika spojená
s výrobou a dodávkou elektrické energie. Na příklad žádná studie dosud nezahrnovala kvantitativní řešení
krátkodobých účinků oxidů dusíku, stopových kovových prvků a uhlovodíků, nebo analýzu dlouhodobých
zdravotních následků vypouštění těchto látek nebo oxidu uhličitého.

Pro určení rizik plynoucích z emise toxických látek se musí vytvořit výpočtové modely relevantních procesů,
vycházející ze statistických informací o takových veličinách, jako je atmosférická difúze, rozložení populace
a vztah dávky a účinku. Tylo modely nejsou zdaleka tak propracované pro výrobu elektrické energie v elektrár-
nách na fosilní paliva jako je tomu u jaderných elektráren.

Pravděpodobnostní hodnocení rizika se používá k odhadu pravděpodobné četnosti a účinků havárií na
jaderné elektrárny. Pravděpodobnosti všech poruch a kombinací poruch komponent a systémů elektrárny jsou
spojovány a analyzovány s cílem nalézt celkové pravděpodobnosti posloupností poruch a jejich následků. To
vede k odhadu odpovídajících rizik. V praxi se zatím taková analýza prováděla pouze pro jaderné elektrárny,
protože požadovaná dala nejsou u elektráren spalujících fosilní paliva známa.

1.5 VNÍMANIA HODNOCENÍ RIZIK

Nebezpečné situace různých druhů jsou vnímány různým způsobem, obvykle v závislosti na mnoha
subjektivně zažitých okolnostech. Toto subjektivní relativní vnímání rizika podle dané situace se může u
jednotlivců značně lišit. Výsledkem je, že jednotlivci a společnost často jednají způsobem, který neodpovídá
objektivnímu hodnocení. V bezpočtu případů společnost přijímá nákladná bezpečnostní opatření na odvracení
malých nebo dokonce triviálních rizik vyvolají-li tato rizika emoce, zatímco mnohem větší rizika jsou ignoro-
vána, jestliže se nejeví jako hroziví

Skupina INSAG se zde zabývá objektivními hodnotami pravděpodobnosti, že dojde ke škodě, a velikosti
této škody. Subjektivní rozhodnutí o riziku jsou politická, nikoliv technická.

2 ODHADNUTÁ RIZIKA KROMĚ RIZIK VÁŽNÝCH HAVÁRIÍ

Rizika se mohou týkat zcela odlišných skupin obyvatel. Nebezpečí při práci a rizika obyvatelstva je nutno
řešit odděleně, protože hrozí nebezpečí rozdílného hodnocení těchto různých nebezpečných situací. Pracovníci
si jsou. nebo by si měli být, vědomi svých profesionálních rizik, závisejících do značné míry nachování příslušné
osoby. Naproti tomu obyvatelstvo si je pouze mlhavě vědomo nebezpečí, způsobených průmyslovými procesy
a musí věřit odpovědným organizacím, že tato rizika byla snížena na přijatelnou Úroveň.

2.1 PROFESIONÁLNÍ RIZIKO

2.1.1 Bezprostřední profesionáM riziko

Pro skupinu systémů využívajících fosilní paliva se uvádí riziko med 0,1 až 32 úmrtími na 1 GW a rok
(jednotka gigawatt za rok představuje roční provoz elektrárny produkující po celý rok 1000 MWe). Toto riziko
je podstatně vyšší pro uhelný cyklus než pro cyklus s topným olejem a plynem. Dobývá-Ii se uhlí za špatných
pracovních podmínek, riziko může byt nejméně desetkrát vyšší. Údaje jsou v tab. 2.

Riziko systémů s obnovitelnými zdroji energie je možná překvapivě vysoké (až několik smrtelných případů
na 1 GW a rok). Je to důsledkem velkých materiálových požadavků těchto systémů. V případě solární energie
a energie větru by se riziko (po dalším vývoji vedoucím ke snížení materiálových nároků) snížit snad až čtyřikrát.
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Výroba elektrické energie v hydroeleklrárnách zůstává poměrně riskantní vzhledem ke značnému profesionál-
nímu nebezpečí.

Jaderné energetické systémy vykazují v této kategorii jasně nejnižší rizika (0,07 až 0,5 úmrtí na 1 GWarok),
hlavně v důsledku menších požadavků na palivo a konstrukční materiály. Srovnání s výrobou elektrické energie
v elektrárnách na fosilní paliva je uvedeno v tab. 2.

Tab. 2 PŘÍPADY ÚMRTI' U ZAMĚSTNANCŮ (na 1 GW a rok)

Uhlí

Ropa

Zemní plyn

Jaderná energie (lehkovodní reaktory)

Obnovitelné energie (Slunce, vítr)

Obnovitelná energie (vodní)

Bazprottřadnl

0,16-3,2

0,20-1.35

0,10-1,0

0,07-0,5

0,07-0,5

0,5-4,0

Zpoždíné

0,02-1,1

?

?

0,07-0,37

?

?

2.1.2 Zpožděné profesionální riziko

Uváděná rizika se pohybují v rozsahu 0,02 až 1,1 úmrtí na 1 GW a rok u uhelného cyklu a 0,07 až 0,37 úmrtí
na 1 GW a rok u jaderného cyklu (viz tab. 2). Tyto smrtelné případy se objevují hlavně při těžbě uhlí a uranové
rudy. Ostatní energetické systémy rovněž představují jistá profesionální rizika při výrobě základních materiálů
pro různá zařízení, ta jsou však poměrně malá a stěží byla někdy stanovena Pro těžbu uhlí a uranové rudy závisí
rizika na tom, zda je těžba prováděna v hlubinných nebo povrchových dolech. Těžba uhlí v hlubinných dolech
je nebezpečnější než těžba uranu v obdobných dolech. PM špatných pracovních podmínkách v zastaralých
dolech může byt riziko až desetkrát vyšší. Použití uhlí z povrchových dolů vede k menšímu počtu smrtelných
případů než při jaderném cyklu, zatímco ostatní části palivového cyklu, zvláště provoz elektrárny, k tomuto
riziku přispívají více.

Součet okamžitých a pozdních účinků dává celkové profesionální riziko pro jadernou energetiku v rozsahu
0,14 až 0.87 úmrtí na GW a rok ve srovnání s odpovídajícími hodnotami 0,18 až 4,3 smrtelnými případy na
1 GW a rok pro uhelný cyklus.

2.2 RIZIKO PRO OBYVATELSTVO

2.2.1 Bezprostřední riziko pro obyvatelstvo

Bezprostřední riziko úmrtí pro obyvatelstvo je uvedeno v tab. 3. Jde hlavně o úmrtí v důsledku neštěstí na
železnici nebo dálnici nebo při haváriích, zahrnujících jiné transportní prostředky, např. potrubí. Tato rizika
obvykle závisí na dopravních vzdálenostech. Poněvadž se u jaderných systémů dopravuje mnohem menší
množství materiálů je riziko 0,001 až 0,01 úmrtí na 1 GW a rok, tj. mnohem nižší, než u jakékoliv jiné
energetické alternativy.

Uhelný cyklus má největší nevýhodu v důsledku velkých množství dopravovaných materiálů - 0,1 -1,0 úmrtí
na 1 GW a rok. Riziko z dopravy topného oleje, jehož jsou rovněž třeba velká množství, se může podstatně lišit
podle umístění elektrárny a dopravních prostředků (0,001 až 0,1 úmrtí na 1 GWarok). Poněkud vysoká hodnota
pro zemní plyn - 0,2 úmrtí na 1 GW a rok - je důsledkem dopravy v potrubích a zahrnuje havárie s výbuchy
a požáry, které jsou poměrně řídké, ale mají velké následky.

Informace o rizikách systémů s obnovitelnou energií založených na využití Slunce a větru odrážejí potřebu
dopravy velkých množství materiálů. Očekávané snížení materiálových požadavků po dalším vývoji by mělo
tato rizika snížit.

O dopravních rizikách, které souvisejí s výstavbou přehrad hydroelektráren, nejsou k dispozici žádné
informace.
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2 2 2 /.poidčné riziko pro obyvatelstvo

Výše uváděná bezprostřední rizika jsou založena na statistikách havárií a úmrtí. U zpožděných rizik úmrtí
pro obyvatelstvo je situace pončkud odlišná. Tato rizika jsou důsledkem běžných emisí škodlivých chemických
nebo radioaktivitu; h lálek nejen během provozu elektrárny, ale také během výroby materiálů pro výstavbu všech
nezbytných nařízení. Následky těchto emisí se těžko odlišují od mnoha jiných vlivů, které mohou mít stejné
účinky. Tylo následky lze tedy obtížně měřit přímo a statistické údaje o nich nejsou příliš dobře známy. Musí
byt odhadnuly na základě odpovídajících vztahů dávky a jejího důsledku. Zde vznikají dvě potíže.

Znalosti o biologických účincích ionizujícího záření jsou poměrně dobré. Naproti tomu je velmi málo známo
o zdravotních účincích chemických látek, přítomných v ovzduší. Ze škodlivých látek produkovaných při
spojování fosilních paliv a emitovaných z elektráren byly nejvíce studovány účinky oxidu siřičitého. Výstupní
plyny obsahují mnoho jiných složek, např. oxidy dusíku, oxid uhelnatý, karbonyly a mnoho jiných organických
látek s kancerogenními účinky, a mnoho těžkých kovů. Jejich zdravotní účinky byly zatlili málo prostudovány.
V analýze, jako je zde uvedená, se zdravotní účinky obvykle korelují s obsahem oxidu siřičitého ve výstupních
plynech. To. do jaké míry může síra jako indikátor poškození reprodukovat účinky ostatních složek, je otevřenou
otázkou.

Druhá potíž je podstatnější. Dávky způsobené emisemi jsou nízké, často velmi nízké, mohou však zasahovat
velké skupiny populace. Je ledy nezbytné extrapolovat újmy na zdraví, které jsou lépe známy při vysokých
dávkách, na oblast o mnoho řádů nižších dávek. Mezi pracovníky hodnotícími rizika je všeobecně známo, že
lineární extrapolace k nulové dávce bez prahu je konzervativním předpokladem. Tento předpoklad je přijat ICRP
pro ionizující záření a tvoří základ pro předpisy radiační ochrany většiny zemí. Kromě toho je téměř jednomyslně
přijat pro hodnocení rizik způsobených nebezpečnými chemikáliemi.

Je však důležité poznamenat, že tento předpoklad je hypotézou, jejíž platnost se nemůže snad nikdy
statisticky potvrdit nebo vyvrátit pravé proto, že při nízkých dávkách jsou účinky tak malé. Proto smrtelné
případy určené na základě této hypotézy, jsou vypočtené hypotetické smrtelné případy, které nemohou být přímo
srovnávány se statisticky registrovanými skutečnými smrtelnými případy.

Nízké dávky od emisí z energetických systémů a jejich účinky se musí rovněž vztáhnout k dávkám stejných
látek z jiných zdrojů. V případě ionizujícího záření je populace vystavena trvale jak přírodnímu záření, které se
místo od místa značně mění, tak záření, majícímu původ v lékařských a jiných činnostech. Naproti tomu pro
včtšinu chemických látek, vypouštěných z elektráren na fosilní paliva, existuje téměř bezvýznamné přírodní
pozadí. Dnes měřené hladiny oxidů síry a dusíku a ozonu mají původ v průmyslu, výrobě energie a hlavně
v provozu motorových vozidel.

Tabulka 3 uvádí odhady rizika pozdních úmrtí pro obyvatelstvo v důsledku výroby elektrické energie. Toto
riziko je podobné pro jadernou alternativu a alternativu elektráren se zemním plynem (0,004 až 0,2 úmrtí na
1 GW a rok). Pro alternativy založené na spalování uhlí a topného oleje je mnohem vyšší (2,0 až 6,0 úmrtí na
1 GW a rok).

Emise výroby základních materiálů pro elektrárny s obnovitelnými zdroji rovněž vedou k poměrně vysokým
rizikům. Pro rizika výroby elektrické energie využitím vodní energie nejsou k dispozici žádné údaje.

Součet akutních a pozdních rizik dává celkové riziko obyvatelstvo pro jadernou energetiku v rozsahu 0,006
až 0,21 úmrtí na 1 GW a rok. Ekvivalentní údaj pro uhlí a topný olej je v rozsahu 2,0 až 7,0 a pro zemní plyn
v rozsahu 0,2 až 0,4.

Tab. 3 PŘÍPADY ÚMRTI U OBYVATELSTVA (na I GWa rok)

Uhlí

Ropa

Zemni plyn

Jaderná energie

Obnovitelné energie (Slunce, vítr)

Obnovitelná energie (vodní)

Bszprostřodní

0,1-1,0

0,001-0,1

0,2

0,001-0,01

0,05-2,0

?

Zpoždéne

2,0-6,0

2,0-6,0

0,004-0,2

0,005-0,2

0,05-2,0

?
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3 VÁŽNÉ (NADPROJEKTOVÉ) HAVÁRIE

3.1 PŘÍPADY VÁŽNÝCH HAVÁRIÍ

Tabulka 4 obsahuje seznam možných vážnych (nadprojekiovych) havárií souvisejících s výrobou energie,
v tabulce 5 je pak soupis vybraných případů a jejich následků (pro tabulky 4, 5, 6 použily údaje z /11/).

Tab. 4 POVAHA MOŽNÝCH HAVÁRIÍ S RŮZNÝMI ZDROJI ENERGIE

Z d r o j e n e r g i a

Uhlí

Ropa/zemní plyn

Jaderná energie

Vodní energie

Geotermální energie

Solárni', termálni energie

P o p i * h a v á r i a

exploze nebo požáry v hlubinných uhelných dolech; zhroucení stropů nebo sten v podpovrchových nebo
povrchových dolech; sesun hald hlušiny; havárie pň dopravě

havárie plošin; požáry nebo exploze způsobené úniky nebo poruchami ve zpracovatelských závodech;
porušení vrtů vedoucí k únikům; dopravní nehody vedoucí k požárům ä explozím; únik obsahu skladových
hospodářství vedoucí k požárům nebo explozím

únik chladicí vody a tavení reaktoru; havárie během dopravy vysoce aktivních odpadů

porušeni nebo přetečení hrází přehrad

Krušení studní vedoucí k uvolnení toxických plynů

uvolnění toxických pracovních medií

Tab. 5 VYBRANÉ VÁŽNÉ HAVÁRIE SOUVISEJÍCÍ S ENERGIÍ

Zdroj Místo Země Rok:událost Okamžitá úmrtí

pracovnic veřejnost

Ekologické
vlivy

Uhlí

Skladování
odpadu

Těžba

Aberfan

Yubari

?

Natal

Omuta

MeiShan

Taipeh

Hokkaido

Jižní Wales, Velká Británie

Japonsko

čina

Jižní Afrika

Japonsko

Thaj-wan

Thaj-wan

Japonsko

1966: sesuv haldy
strusky

1981: výbuch plynu

1962: lavina

1963: methan

1984: požár

1984: důlní požár

1984: exploze

1985:dúlníneíté«tí

93

284

63

83

121

93

62

144

Ropa

Průzkum/výroba

Doprava

Ropovod

PpefAfcha

Amoco Cadiz

Setekjeuse

Exxon VaMez

Cubatao

Velká Británie

Francie

Irsko

USA

Brazílie

1988: požár a exploze

1978: únk ropy

1979: požár a exploze

1989: únk ropy

1964: exploze a požár

187

48 2

500

367 km pobřeží

1600 km
xbřeží

Zemní plyn
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Zdroj Mf«to Zrnié Rok:událo»t

Skladování

Plynovod

Doprava

San Juanico

Ash-Ufa

HuimanquHla

Gahri Ohoda

Ural

San Carlos

Xilatopec

Mexiko

Ural, SSSR

Mexiko

Pákistán

SSSR

Španělsko

Mexiko

1984: požár a exploze

1969: exploze

1976: prasknutí

1984: exploze

1989: exploze

1978: exploze

1976: exploze

Okamžitá úmrti

pracovnic veřejnost

>500

>500

58

80

650-800

216

100

Ekologické
vlivy

Přehrady

Vaiont

Kolyona

Canyon Lake

Macchu2

Gujarati

Orissa

?

Cundinamarca

Itálie

Indie

USA

Indie

Indie

ndie

Lfcérie

Kolumbie

1963: přetečeni hráze

1967

1972

1979

1979

1980

1982

1963

1989

180

240

2500

15000

1000

200

150

Jaderná energie

Šemobyl SSSR 1986 30 'ozdnívlivy
?) (130000
avakuovaných

(ontaminace
i/elká oblasti

Tyto údaje velmi jasně ukazují, že při výrobě energie, bez ohledu na způsob výroby, vznikají vážné havárie,
které v některých případech nejsou ani tak řídké.

V uhelném cyklu existuje možnost vážných havárií během podzemních prací. V průběhu zvoleného osm-
náctiletého období došlo na celém světě k nejméně 62 neštěstím s poítem obětí od 10 do 434 osob. Celkový
počet obétí byl 3 600 - každý rok tedy v průměru zahynulo 200 osob. V první polovině roku 1989 si neštěstí ve
Spolkové republice Německo vyžádalo 47 obětí a v Číně 44 obětí.

Dobývání ropy a zemního plynu z mořského dna vedlo k haváriím 6 ropných plošin, přičemž počet obětí se
pohyboval od 6 do 123. Dalších 166 lidí přišlo o život při explozi plošiny v Severním moři v červenci roku 1987.
Exploze či rozsáhlý požár jsou možné v řadě kroků palivového cyklu, založeného na využití ropy a zemního
plynu (zvláště v rafinerii a v nádržích, nebo během dopravy, především námořní). V případě ropy došlo
v průběhu 18 let do roku 1986 k nejméně 15 takovým událostem, o život přišlo celkem 450 lidí. Nejméně 24
takových událostí se stalo v palivovém cyklu se zemním plynem (kromě lokálního rozvodu a spotřeby). PS nich
zahynulo celkem 1 440 lidí, téměř 100 lidí ročně.

V dosavadní historii byly přehradní hráze příčinou řady zvláště katastrofických událostí. Z dostupné litera-
tury je obtí/né zjistit, které z těchto haváriíf se staly u přehrad, zřízených pro výrobu elektrické energie. V období
od roku 1969 do roku 1986 do této kategorie spadalo nejméně 8 vazných havárií přehrad, způsobených většinou
přetečením hráze při záplavách. Tyto události způsobily celkem 3 839 úmrti, což je v průměru více než 200 za rok.

Jedinou vážnou havárií jaderné elektrárny od zahájení komerční výroby jaderné energie před asi 35 léty byla
havárie v Černobylu. Havárie /působila smrt 30 pracovníků a existuje možnost řady pozdních úmrtí mezi
obyvatelstvem, jejich? počet nelze v současné době s nějakou jistotou odhadnout.
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3.2 Rizika bezprostředních iímrtí

Předcházející diskuse zatím nevedly k jasnému názoru na relativní rizika u alternativních způsobů výroby
elektrické energie. K dosažení toho je nezbytné uvést do vztahu počet úmrtí při výrobě elektrické energie danou
alternativou a celkové množství elektrické energie vyrobené v této alternativě.

Vodní energie a jaderná energie jsou používány pouze k výrobě elektrické energie a rizika úmrtí s nimi
spojená tee tedy přímo srovnal. V období, na které se vztahuje tabulka 6 (1969 až 1986), se v hydroelektrárnách
po celém světě vyrobilo celkem asi 2 722 GW ročně. Protože tato alternativa vedla k nejméně 3 839 úmrtím,
riziko bylo nejméně 1,41 úmrtí na 1 GW a rok (tabulka 6).

Tab. 6 NORMALIZOVANÉ ČETNOSTI ÚMRTI U VÁŽNÝCH HAVÁRII (1969-1986)

Počat
událost

Úmrtí na
událost

Celkem
úmrtí

Vyrobená
energie

(GWzarok)

Úmrtí/energie
(úmrtf/GW.r)

Uhlí

Důlní' neštěstí 62 10-434 3 600 10 000 0,34

Ropa

Převrácení véže

Požár rafinerie

Doprava

6

15

42

6-123

5-145

5-500

450

1620

21000 0,02

0,08

Zamnf plyn

Požár/exploze

Vodní'energie

Jaderná energie

24

8

1

6-452

11-2500

31

1440

3 839

31

8 600

2 700

1 100

0,17

1,41

0,03

Poznámka: Uvedená úmrtí jsou bezprostředními úmrtími; opožděná úmrtí, zvláště relevantní pro černobyl-
skou havárii, nejsou zahrnuta.

V tomtéž období se v jaderných elektrárnách vyrobilo 1 035 GW elektrické energie za rok. Jedinými
bezprostředními úmrtími bylo 31 případů v Černobylu. Odpovídající riziko tedy bylo 0,03 úmrtí na 1 GW a tok,
což je riziko padesátkrát menší, než riziko spojené s využíváním vodní energie. Lze se rovněž ptát, zda má smysl
zahrnovat čemobylskou havárii do těchto údajů. Tento typ reaktoru se totiž velmi liší od typů, používaných
v ostatních JE světa a byl dokonce i v SSSR opuštěn. Kromě toho byly provozní postupy, které vedly k čemo-
bylské havárii, značně modifikovány. Cennější je odhadnout odpovídající rizika bezprostředních úmrtí u
jaderných elektráren většinou ve světě používaných a srovnat je s rizikem u vodní energie. U těchto typů
jaderných elektráren však dosud nedošlo k žádnému úmrtí. Odhad relativních rizik lze získat pouze z pravdě-
podobnostních hodnocení rizik, která se snaží takovou informaci získat z charakteristik elektráren a jejich
provozních režimů. Taková pravděpodobnostní hodnocení rizika byla provedena pro mnoho typů jaderných
elektráren, používaných ve většině zemí a byla použita v následujících srovnáních.

Obr. 1 ukazuje riziko bezprostředního úmrtí v důsledku vážných (nadprojektových) havárií v jaderně
energetickém cyklu (LWR), v cyklu s fosilním palivem a v cyklu, využívajícím vodní energii. Je vidět, že
v dolech, kde se těží uhlí pro uhelný cyklus výroby elektrické energie, se očekává asi 10 OOOkrát vyšší četnost
výskytu vážné havárie s určitým počtem akutních úmrtí než u jaderných elektráren, produkujících stejné
množství elektrické energie.

Rafínace ropy je pouze jedním z důležitých procesů ropného cyklu pro výrobu elektrické energie. Přesto
vážné havárie rafinerií ropy jsou asi 1 OOOkrát častější, než se očekává u stejně závažných havárií jaderných
elektráren.

Podle odhadů (literatura /11/) je havárie přehrady asi 1 OOOkrát pravděpodobnější než stejně závažná havárie
jademé elektrárny.
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Obr. 1 Pravděpodobnosti bezprostředních úmrtí (vztaženo na 1 GW vyrobené elektrické energie) způsobe-
ných vážnymi haváriemi pro alternativy s jadernou energií, vodní energií a fosilními palivy. (E) je referenční
kňvka, utčená na základě středních hodnot očekávaných četností; (M) je kňvka, určená na základe hodnot
mediánů očekávaných četností; LWR - lehkovodní reaktor; DRS - Německá studie rizika [12]); (podle pramenů
literatury [9,13]
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Převedou-li se tyto údaje na základ zahrnující množství vyrobené elektrické energie bude pro jadernou alternativu
ri/iko 0.0001 úinra na 1 GW a rok. Odpovídající hodnoty pro cykly s fosilními palivy jsou (z tab. 6):

- Uhlí 0,34
- Ropa 0,10
- Zemní plyn 0,17

V této souvislosti jsou výjimkami systémy obnovitelné energie, solární energie, energie větru a energie
bioinasy (kromč dřeva). Na rozdíl od všech ostatních energetických alternativ mají tyto systémy prakticky
nulovou možnost vážných havárií nebo katastrofické poruchy při skutečné výrobě elektrické energie. Odpoví-
dající ri/ika v jejich podpůrných cyklech nebyla dosuď vyhodnocena.

3.3 Rizika pozdních úmrtí

Výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách je jediný cyklus, který byl dosud analyzován z hlediska
rizik pozdních úmrtí po vážných haváriích; tyto výsledky byly pouze nedávno publikovány v USA. Toto téma
není pokryto v literatuře, ze kterých dosud Dodatek III čerpal. O jednom z těchto výsledků jsme se však již
zmínili v hlavní části zprávy. Šlo o pravděpodobnost havárie lehkovodního reaktoru s nejméně jedním násled-
ným úmrtím na rakovinu v rozmezí 0,1 až 2,0 na 100 000 reaktor-roků. Do jisté míry tento údaj zakrývá
skutečnost, že havárie s velmi nízkými pravděpodobnostmi mohou vést k velkému počtu zdravotních následků
u obyvatelstva. Jsou-li lylo skutečnosti vzaty v úvahu, dojdeme ke střední očekávané hodnotě latentnich úmrtí
na rakovinu v rozsahu od 0,001 do 0,01 pozdních úmrtí na 1 GW a rok. Tento výsledek připočtený k celkovému
riziku při běžné výrobě energie (0,006-0,21 úmrtí na 1 GW a rok) a z bezprostředních vlivů vážných havárií
(0.0001 úmrtí na 1 GW a rok) celkové odhady rizik, spojených s jadernou alternativou se významně nemění.

Odpovídajícími událostmi, které se mohou vyskytnout v ostatních energetických cyklech, ale jejichž
následky nebyly dosud vypočteny, jsou havárie rafinérií. Při těchto haváriích se mohou rozšffit kancerogenní
látky, nebo např. při explozi velkokapacitní továrny na výrobu fotonapefovych zařízení se může rozšffit arsenid
galia. V obou případech by mechanismy rozptylu toxických produktů v životním prostředí byly podobné těm,
o kterých se uvažovalo ve studiích jaderných rizik a musí se předpokládat možné škodlivé následky.

1 když nejsou v současné době k dispozici žádná smysluplná srovnání tohoto aspektu rizika, neboť je
nedostatek vyhodnocení pozdních zdravotních účinků očekávaných po velké nejaderné havárii, je pravděpo-
dobnost jaderných havárií s velkými zdravotními důsledky u vodou chlazených a moderovaných reaktorů stále
tak nízká, že nepřispívá mnoho k celkovému riziku.

4 ZÁVĚR

Především na základě rizik úmrtí při běžné výrobě energie, (vyjímaje vážné havárie), představuje jaderná
energie pro obyvatelstvo velmi nízké riziko. Profesionální riziko plynoucí z těžby rudy a z provozu jaderné
elektrárny není zanedbatelné. Je však třeba mít na mysli, že energetické cykly s fosilními palivy vykazují
mnohem vyšší rizika pro pracovníky, kteří zajišťují potřebná velká množství paliva. Kromě toho je obyvatelstvo
rovněž vystaveno poměrně vysokému riziku od škodlivých produktů spalovacího procesu; zemní plyn, což je
velmi čisté palivo, je v tomto ohledu výjimkou.

Většina lidí věří, že systémy s obnovitelnou energií jsou bez rizika. Tak tomu není. Tyto systémy vyžadují
velká množství materiálů a proto představují značná profesionální rizika a také nezanedbatelná rizika pro
obyvatelstvo.

Rizika, plynoucí z vážných havárií jsou malá či zanedbatelná u některých typů systémů s obnovitelnými
zdroji energie, u kterých si lze těžko představit váznou havárii. Energetické systémy s fosilními palivy a s vodní
energií mají poměrně vysoké pravděpodobnosti vážných havárií. Naproti tomu je toto riziko u cyklu s jadernou
energií nízké.
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