
Projekt MIR.1200

Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín

Konference VVER – 2010 „Experience and Perspectives“

1.-3.11.2010, Praha,



 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení -
Konsorcium MIR.1200

 Posláním Konsorcia je příprava a předložení konkurenceschopné  
nabídky dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín s 
reaktory generace III+

 Do budoucna maximálně využít pro možnou opci na výstavbu 
dalších tří jaderných bloků ve středoevropském regionu

KONSORCIUM MIR.1200 
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ŠKODA JS a.s. - LÍDR KONSORCIA MIR.1200 

 Renomovaná firma s dlouholetou tradicí, která  má 
důvěru svých zákazníků a partnerů

 Jedna z předních inženýringových a výrobních 
společností v ČR s celosvětovou působností, která je 
respektovaným partnerem světových jaderných firem 
a energetických společností

 Pro temelínský projekt ji kvalifikuje i více než 
padesátiletá úzká spolupráce s předními českými a 
slovenskými dodavateli

 Plně způsobilá vyrobit klíčové částí jaderného ostrova, 
zajistit řízení výstavby a integraci kontrolního a 
řídícího systému,

 Vyrobila 21 kompletních tlakovodních reaktorů o 
výkonu 440 MWe a tři reaktory o výkonu 1000 MWe

 Tržby společnosti ŠKODA JS v současnoti tvoří: 
– 50% dodavatelský inženýring 
– 35% výroba jaderného zařízení
– 15% servis pro stávající jaderné elektrárny
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JSC ATOMSTROJEXPORT

 Přední ruská inženýringová společnost, 
která realizuje mezistátní a obchodní 
dohody na výstavbu objektů jaderné 
energetiky v celosvětovém měřítku

 Společnost při své práci těží z půlstoleté 
zkušenosti ruského jaderného průmyslu a 
staví jaderné elektrárny nové generace 
plně odpovídající mezinárodním 
požadavkům, požadavkům EUR a 
doporučením MAAE

 Vlastněná korporací Rosatom

 ~ 20% objemu celosvětového trhu výstavby 
nových jaderných bloků
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OAO OKB GIDROPRESS

 Hlavní konstruktér a nositel know-how 
jaderného ostrova nabízeného 
projektového řešení 

 Desítky realizovaných projektů v Rusku 
a ve světe

 Realizuje komplexní projektové práce, 
výpočty, teoretický a experimentální 
výzkum pro realizaci jaderných 
elektráren (jaderných systémů dodávky 
páry) a výrobu zařízení pro jaderné 
elektrárny založené na technologii 
tlakovodních reaktorů VVER (PWR)

 Všechny projekty se tradičně vyznačují 
zvýšenou bezpečností, spolehlivostí, 
účinností a konkurenceschopností
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HLAVNÍ PARTNEŘI

 SPbAEP 

– Basic Design, Detailed Desig vybraného zařízení

 RRC KURCHATOV INSTITUTE

– Vědecké vedení, spolupráce s OKB GIDROPRESS

 TVEL 

– Dodávka jaderného paliva
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PRINCIPY SPOLUPRÁCE V KONSORCIU

 ŠKODA JS je lídr, který odpovídá za koordinaci 
prací Konsorcia, komunikaci se Zadavatelem a s 
dodavateli

 Představitelé vrcholového managementu všech 
společností jsou v řídicím výboru Konsorcia
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HLAVNÍ CÍLE KONSORCIA

 Nabídnout pro dostavbu ETE34 takové projektové řešení 
které:

– má potřebné reference jak zařízení, tak jaderného paliva;

– odpovídá mezinárodním standardům a doporučením  MAAE 
(IAEA); 

 A současně umožní:

– Maximální zapojení českých a slovenských dodavatelů

– Využít zkušenosti renomovaných dodavatelů I&C

– Účast špičkových vědeckých kapacit a zkušených projekčních 
ústavů

– Poskytnout provozovateli servis v dostupné vzdálenosti
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JE “Tianwan”
2 VVER-1000
ve výstavbě

JADERNÉ ELEKTRÁRNY S TECHNOLOGIÍ VVER

Slovensko

JE “Bohunice”
4 VVER-440

JE “Mochovce”
2 VVER-440

Německo

JE “Nord”
4 VVER-440

JE“Rainsberg”
1 VVER-70

Česká Rep.

JE “Dukovany”
4 VVER-440

JE “Temelin”
2 VVER-1000

Finsko

JE “Loviisa”
2 VVER-440

Čína

NPP “Tianwan”
2 VVER-1000

Ukrajina

JE “Záporožská”
6 VVER-1000

JE «Rovenská»
2 VVER-1000
2 VVER-440

JE “Chmelnická”
2 VVER-1000

JE “jižněukrajinská”
3 VVER-1000

Arménie

JE “Мecamor”
2 VVER-440

Maďarsko

JE “Paks”
4 VVER-440

Írán

JE “Búšhér”
1 VVER-1000
uvádění do 

provozu

Indie

JE “Kudankulam”
2 VVER-1000
ve výstavbě

JE “Belene”
2 VVER-1000
ve výstavbě

Bulharsko

JE “Кozloduj”
4 VVER-440
2 VVER-1000

Ve výstavbě
JE „Volgodonsk“

1 VVER-1000
JE „Kalinin“
1 VVER-1000

JE „Novovoronež-2“
2 VVER-1200

JE „Leningrad-2“
2 VVER-1200
JE „Baltická“
2 VVER-1200
Plovoucí JE

2 KLT-40S (2х38 МW)

Ruská Federace

JE „Balakovo“
4 VVER-1000
JE „Kalinin“
3 VVER-1000

JE „Novovoroněž“
1 VVER-1000
1 VVER-210
1 VVER-365
2 VVER-440
JE „Kola“

4 VVER -440
JE „Volgodonsk“

1 VVER-1000
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PROJEKT MIR.1200 – VÝVOJ TECHNOLOGIE PWR TYPU VVER

 Technologie VVER je postupně vyvíjena na základě evolučního zlepšování, zásadně 
zvyšujícího technologickou bezpečnost a provozní účinnost
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PROJEKT MIR.1200 – EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE

 Reaktor projektu MIR.1200 je evoluční vývoj 
designu VVER s přímou vazbou na referenční 
JE, které jsou aktuálně ve výstavbě v Ruské 
federaci – Leningradská JE (licence z února 
2009 pro výstavbu dvou bloků ) 
Novovoroněžská JE,  Kaliningradská JE 
(rozhodnutí o výstavbě 2 bloků z 11.9.2009) 
a jeho implementace je plánována v dalších 
lokalitách v RF

 Projekt MIR.1200 je evoluční projekt 
vycházející z osvědčených řešení se zvýšenou 
bezpečností

 Projekt MIR.1200 je aktuálně nabízen k 
realizaci v ČR, Maďarsku, Turecku, Vietnamu, 
Jordánsku

 Projekt MIR.1200 odpovídá doporučením 
EUR, mezinárodním standardům a 
doporučením MAAE (IAEA)

 Životnost 60 let 

 Čistý elektrický výkon 1113 MW
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MIR-1200 – ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY
Princip hloubkové ochrany

Systém řízení 

nadprojektových havárií 

včetně lapače taveniny 

aktivní zóny

Bezpečnostní systémy 4x100%

Uragán

Pád letadla

Záplavy

Vnější výbuch
Zátěž od sněhu

Zemětřesení
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MIR-1200 – ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

 Dvojitá ochranná obálka (kontejnment), 
kde vnitřní kontejnment má 
regulovatelný systém předpínání

 4 kanály aktivních bezpečnostních 
systémů (4x100%) se zlepšeným 
uspořádáním a řadou originálních řešení

 Maximální použití osvědčených 
technických řešení a zařízení

 Speciální inženýrská opatření pro 
zvládnutí i nadprojektových havárií

– lapač taveniny aktivní zóny, 
– rekombinátory vodíku, 
– systém pasivního odvodu tepla, 

založený na využití pasivních principů 
(SPOT) pro:

• Odvod tepla z PG
• Odvod tepla z ochranné obálky



14

MIR.1200 – TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA

SPOT

4x33%
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ZÁKLADNÍ SCHEMA NSSS
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ZKUŠENOSTI A POTENCIÁL ČESKÉ REPUBLIKY

 Nabídka MIR.1200 vychází z inovovaných 
technologií, které jsou v České republice dobře 
známy z JE Dukovany a JE Temelín 

 Dukovany a Temelín byly postaveny podle stejných 
principů, jaké dnes nabízíme v rámci projektu 
MIR.1200 a jak je podle ruského projektu 
vybudovaly české a slovenské firmy

 České firmy dnes zajištují kompletní servis, údržbu 
a modernizaci všech jaderných bloků v České 
republice

 S všemi významnými dodavateli spolupracujeme 
kontinuálně přes čtyřicet let

 Design umožňuje lokalizaci projektu 
větší než 70%, maximální zapojení 
českých a slovenských dodavatelů a 
pomůže tak

 zvýšit zaměstnanost 

 významně přispět k rozvoji technického školství  

 podstatně zvýšit šance českých a slovenských firem 
účastnit se nových projektů ve třetí zemích, 
založených na stejné technologii

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/CZ-cleneni.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Praha_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Central_Bohemian_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/South_Bohemian_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Plzen_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Karlovy_Vary_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Usti_nad_Labem_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Liberec_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Hradec_Kralove_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Pardubice_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/CZE_Kraj_Wysoczyzna_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/South_Moravian_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Olomouc_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Zlin_Region_CoA_CZ.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Moravian-Silesian_Region_CoA_CZ.svg
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Veškeré základní zařízení lze okamžitě začít vyrábět ve vysoké kvalitě 
v České republice

Reaktor V-491

Parogenerátor PGV-MKP



18

Česko-slovenská spolupráce v Mochovcích

 Předpokládaná investice 2,8 mld eur

 55% z hodnoty dosud uzavřených kontraktů 
tvořily smlouvy uzavřené se slovenskými 
dodavateli 

 Následují české společnosti s téměř 23% 
podílem z hodnoty dosud uzavřených 
kontraktů

 Účast na dostavbě elektrárny prohlubuje  
know-how,  zvyšuje kvalifikaci a přípravu 
týmů na další významné projekty (ETE34)

 Spolupráce v Mochovcích je důkazem 
kvality české a slovenské práce opírající se o 
zkušenosti desítek let 



S ENERGIÍ DO BUDOUCNA …
… nabídka podpořená zkušeností

WWW.SKODA-JS.CZ

WWW.ATOMSTROYEXPORT.RU

WWW.GRPRESS.PODOLSK.RU

WWW.MIR1200.CZ

http://www.skoda-js.cz/
http://www.skoda-js.cz/
http://www.skoda-js.cz/
http://www.atomstroyexport.ru/
http://www.grpress.podolsk.ru/

